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Návštěva ze slovenského Bánova 27. srpna 2016

(Foto Miroslav Klobučník)

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

pohřbech. Přece jen smuteční pochod je důležitá a důstojná součást posledního rozloučení a je tedy určitě i důstojné vůči muzice, aby ze zimních pohřbů nechodili muzikanti
s nachlazením, jelikož na rozdíl od ostatních smutečních
hostů si deštník držet nemohou.

dovoluji si Vás opět pozdravit na úvod dalšího čísla zpravodaje a napsat pár slov o tom, co se v létě všechno v Bánově
událo a co nás čeká. Navážu na článek z minulého zpravodaje, ve kterém jsem avizoval jednotlivé investiční akce.

Základní škola

Oprava místní komunikace Lán

Ve škole máme novou podlahu v učebně technických prací
a upravené výdejní okna z kuchyně. Byly sanovány přízemní místnosti kde chyběla izolace. Zhotovili jsme na upozornění hygieniků „hygienickou kabinku“ s ruční sprchou na
WC. Bylo vymalováno několik tříd i školní tělocvična, a to na
žádost TJ SOKOL a oddílu stolního tenisu. Co je ale nejvíce
vidět, jsou nové schody do školy, které možná žákům neulehčily návrat do školních lavic po prázdninách, ale vypadají
mnohem lépe.

V polovině září již byl položen nový kompletní asfaltový
povrch. Cesta je nyní srovnána, lemována obrubníky a sespádována na jednu stranu, na které přibylo 16 odvodňovacích vpustí. Může se zdát, že je cesta užší než dříve. V některých ojedinělých místech je silnice o pár centimetrů užší,
jelikož byly průjezdy a předzahrádky různě zakončovány
při vlastních úpravách a nyní je i v některých místech posunuta z důvodu udržení oblouků a rovin. Také dojem užší
cesty vzniká tím, že je nově lemována obrubníky. Nyní probíhají dokončovací práce na napojení vjezdů, předlažďování a úprava předzahrádek. Děkuji všem občanům z Lánu za
trpělivost. Bylo potřeba opravdu zatnout zuby, zvláště když
nebyla cesta zcela průjezdná a muselo se parkovat daleko od
domů. Děkuji také za kladný přístup k rozšiřování parkovacích stání na vlastní náklady. Jsem rád, že každý, kdo má více
aut, je ochoten při jednom kopání investovat do svého parkovacího stání, aby auta nestála dál v cestě.

Chodník Za Humny
Na žádost místních obyvatel bylo neplánovaně zrekonstruováno asi 100 metrů chodníku v ulici Za Humny. Hlavním
důvodem k této opravě byl fakt, že se zde opravovaly téměř
všechny vjezdy a rozšiřovala parkovací místa. Bylo tak třeba stanovit jasnou výšku chodníku. Je pravděpodobné, že
v příštím roce bude oprava pokračovat až po vstup do zkratky, tudíž by bylo dobré zvážit u dotčených rodinných domů
opravy a rozšíření vjezdů, odpadů apod., abychom to zvládli při jednom kopání. Pro ty, kdo nebudou opravu provádět
svépomocí, bude firma, která by vzešla z výběrového řízení,
jistě také ochotná přijmout i zakázky soukromé.

Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného
osvětlení
V Hoštákách bylo také potřeba opatrnosti po celé léto kvůli
výkopovým pracím. Bylo nataženo nové elektrické vedení pro VO a osazeny nové sloupy s delšími výložníky. Celkem se vyměnilo po obci 79 svítidel, vyměnily se rozvaděče
a nainstalovaly regulátory. Nyní už se těším na úspory, které
nám rekonstrukce bude každoročně přinášet a tím umožní
jiné investice.

Rozhledna
Rozhledna byla před několika měsíci poškozena neznámým
vozidlem. Došlo k vylomení jedné z hlavních stojen. K dnešnímu dni je již opravená a přístupná.
Ordějov

Zateplení mateřské školy

Na Ordějově jsme za použití recyklátu opravili polní cestu
směrem k Suché Lozi. Nyní bude opravena cesta od Bánova
k hrázi. Zatáčka u dolního vjezdu do sadu firmy Bissolo bude
přespádována do žlabu a bude zde položen asfaltový povrch

Mateřská škola už má „nový kabát“ na všech svých pavilonech. Už chybí jen umělecké malířské prvky, které si již vybíraly paní učitelky, aby zkrášlily a rozveselily fasádu. Fasáda má jen jednu černou tečku. Až po výběru firmy nám bylo
sděleno, že kvůli změně podmínek dotačního programu už
nevyhovuje naše oprava parametrům stanoveným pro přidělení dotace. Nicméně zastupitelstvo rozhodlo, že rekonstrukce je potřebná, a tak jsme ji zrealizovali i bez dotace.
Přidali jsme tak další opravy, které pro dotaci nebyly ani
původně uznatelným nákladem, jako nátěry zábradlí, sokly
z marmolitu, okapové chodníčky a další prvky, které doladily celkový vzhled a funkčnost budovy.

Mimo jiné bude rozšířena cesta z Lánu k plynárně, zkapacitněn odvodňovací žlab k Jarmeku a opraven vjezd na skalu.

Hřbitov

Léto přineslo i kulturní zážitky a chvíle odpočinku. Bánovské leto tentokrát zkomplikovalo počasí a museli jsme během soboty přejít na mokrou variantu. Přesto byla účast
dobrá a nálada veselá. Děkuji všem, kteří se na přípravě
podíleli. Velmi příjemná byla také návštěva našich přátel ze
slovenského Bánova. Vyrazili jsme společně na plavbu Baťovým kanálem ze Strážnice do Veselí nad Moravou. Zatímco
fotbalisté se oddávali sportovním a jiným radovánkám na
hřišti, s ostatními jsme si ve školním sále zatančili a zazpívali za doprovodu Vlastimila Nováka a našich báječných
Zpěvulí. Nemůžu zapomenout ani naši účast na Slavnostech
vína a otevřených památek v Uherském Hradišti. Bánovská
osádka byla z mikroregionu jednoznačně nejsilnější, za což
děkuji všem zúčastněným souborům, tedy Kohútku, Hútku
a Zpěvulím. Nové stanoviště na Mariánském náměstí nám
sedlo a prezentace Východního Slovácka měla úroveň. Snad
nám vydrží i na příště (to stanoviště... o úrovni nepochybuji
:). Naše farnost uspořádala dětský den ve farní zahradě, za
což jí také patří velký dík.

Na hřbitově strávili pracovníci opět kus léta. Rozšířili jsme
nájezd u márnice pro pohřební vůz, připravili několik nových urnových hrobů, pořídili novou nádrž na vodu a postavili přístřešek pro muzikanty. Mohlo by se někomu zdát,
že když tam nebyl dosud, nemusel se tam stavět. Nicméně,
chtěli jsme vyjít vstříc hudebníkům, kteří zde hrávají na

Nyní už nás čeká podzim a přitom bych chtěl upozornit, že
je možné na hnojiště u letiště vozit listí. Bude to určitě lepší
varianta než jej pálit. Důležité však je, aby s listím a případnou trávou či ovocem nebyl vyvážen jiný odpad, ANI VĚTVE!
To je velmi důležité. Jinak nám bude znemožněn přístup na
toto soukromé hnojiště. Pokud máte jakýkoliv odpad a neví-

Oprava zdi u kostela sv. Martina
V těchto dnes již finišuje oprava opěrné zdi u kostela. Zdi
měl být zachován historický ráz a především bylo cílem zastavit vydrolování jednotlivých kamenů a zadržování vody
ve zdi. Také bylo vyměněno zábradlí. Přes původní obavu
„jak to bude vypadat“ myslím, že je výsledek hezký a především jsme zdi zase o něco prodloužili životnost, přestože
určitě ne navždy. Historické stavby potřebují péči bohužel
častěji, ale je třeba je zachovávat v původním rázu i pro budoucí generace. Takže návrh postavit novou ze ztraceného
bednění u nás neobstojí.
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te si s ním rady, obraťte se na obec. Vždy si nějak poradíme.
I na větve máme skládku, kterou na požádání vždy zpřístupníme. Je pro mě nešťastný pohled, když vidím hromady klestí u keřů, u potoka, nad benzinovou stanicí a dalších
místech, kde se sem tam objeví i hromada obkladaček nebo
dokonce PET láhví. Plastových PET láhví, které přitom každý
měsíc sbíráme přímo před domem ve žlutých pytlích. V takových momentech přemýšlím, co ještě udělat, aby se odpad
vozil tam, kam patří, ale bohužel s hloupostí je boj nekonečný. Důležité je, aby každý věděl, že obec tady není proto, aby
někoho hlídala a pokutovala, ale aby občanovi pomáhala.
Vždyť všichni chceme totéž, abychom měli hezkou a čistou
obec a mohli si užívat její přírodu.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásný barevný podzim plný
pohody a hlavně pevné zdraví do sychravých dní.

Základní škola

Váš starosta
Marek Mahdal

Chodník v ulici Za Humny

Nová autobusová zastávka v Hoštákách

Nový přístřešek pro muzikanty na hřbitově

Opravená cesta Na Láně

Probíhající modernizace sběrného dvora

Opravená cesta z Ordějova do Suché Loze
(Foto Marek Mahdal)
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Z jednání zastupitelstva obce
ze dne 30. června 2016

•• Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330039055/
001 mezi Obcí Bánov, Bánov 700, 687 54 Bánov a E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
ke stavbě „Bánov, Tamborová, kab. NN“. Cena služebnosti je
2700 Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce schválilo:
•• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení „Bánov,
Hoštáky, Pavlíčková, venk. NN“ za jednorázovou náhradu
2 000 Kč bez DPH.

•• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí Bánov, Bánov 700, 687 54 Bánov, jako budoucím
povinným a E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370
49 České Budějovice, jako budoucí oprávněnou. Předmětem
smlouvy je umístění zemního kabelového vedení v lokalitě
Šraňky dle GP č. 1030029869. Cena služebnosti je 6500 Kč
bez DPH.

•• Smlouvu o dílo mezi Obcí Bánov, Bánov 700 a EUROVIA
CS, a.s., závod Zlín, Louky 330, na realizaci stavby „Oprava
místní komunikace Lán v Bánově“ v celkové ceně 1 848 348
Kč bez DPH.
•• Závěrečný účet Obce Bánov za rok 2015 a souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad na základě předložené
zprávy č. 197/2015 IAK.

•• Pravidla postupu prodeje pozemků určených k výstavbě RD v lokalitě „Šraňky“.

•• Smlouvu o dílo mezi Obcí Bánov, Bánov 700, jako objednatelem a Elektroben, s.r.o., Vlčnovská 374, 688 01 Uherský
Brod, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
obce Bánov v celkové ceně 2 099 636 Kč bez DPH.

•• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na
hospodaření v lesích z rozpočtu Zlínského kraje číslo:
D/2854/2016/ŽPZE mezi Obcí Bánov a Zlínským krajem.
Částka dotace činí 69 420 Kč.
•• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na
hospodaření v lesích z rozpočtu Zlínského kraje číslo:
D/2835/2016/ŽPZE mezi Obcí Bánov a Zlínským krajem.
Částka dotace činí 15 810 Kč.

•• Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Bánov, Bánov 700,
a příspěvkovou organizací Dům sociálních služeb Návojná,
Návojná 100, 763 32 Nedašov, o poskytnutí dotace ve výši
3 000 Kč za účelem poskytování sociálních služeb.

•• Smlouvu o dílo mezi Obcí Bánov, Bánov 700, 687 54
Bánov, jako objednatelem a 1. Vasto spol. s.r.o., Na Dolansku
295/9, 755 01 Vsetín, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy jsou Stavební úpravy objektu sběrného dvora za cenu
1 378 937 vč. DPH.

ze dne 22. září 2016

Zastupitelstvo obce schválilo:
•• Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1/2016/R na akci Revitalizace
MŠ Bánov mezi obcí Bánov, Bánov 700, 687 54 Bánov, jako
objednatelem a Tradix realizace, s.r.o., Huštěnovská 2004,
686 03 Staré Město, jako zhotovitelem. Nová cena bez DPH
činí 1 440 755 Kč. Termín je prodloužen do 15. září 2016
z důvodu požadovaných víceprací.

•• Smlouvu o dílo mezi Obcí Bánov, Bánov 700, 687 54
Bánov, jako objednatelem a Františkem Šimanským, stavitelská a obchodní činnost, Bánov 407, 687 54 Bánov jako
zhotovitelem. Předmětem smlouvy je Oprava opěrné zdi
u kostela sv. Martina za cenu 375 285 Kč vč. DPH.

Olympiáda Východního Slovácka
Ninja faktor v Korytné

Již v minulém zpravodaji jsme informovali o proběhlých
soutěžích v rámci Olympiády Východního Slovácka.
Petangue v Suché Lozi

V Korytné počasí nepřálo, ale přesto se podařilo ukořistit
stříbrné medaile v živém stolním fotbálku.

V petangu soutěžila družstva obecních zaměstnanců. Po
neslavném začátku jsme nakonec převzali otěže a přivezli
Bánovu zlaté medaile. Zúčastnilo se všech šest obcí. Po vyřazovacích kolech zůstali jen soutěžící o medaile a výsledky
byly následující:

Obří koule: 1. Vlčnov, 2. Suchá Loz, 3. Nivnice, 4. Korytná A,
5. Korytná B, 6. Bánov

1. Bánov, 2. Nivnice, 3. Vlčnov

Zametač: 1. Tykal Marek (Vlčnov), 2. Vojtěch Klon (Korytná),
3. Beníček Marek (Suchá Loz), 4. Bruštík Radim (Nivnice),
5. Máčalík Šimon (Korytná), 6. Vystrčil Josef (Bánov),
Fotbálek: 1. Nivnice, 2. Bánov, 3. Vlčnov

Střelba na asfaltové holuby – Vlčnov

Posledním seriálem her bude přespolní běh ve Vlčnově, který se uskuteční u búd 15. října 2016.

Ve střelbě byli naši myslivci k holubům nejmírumilovnější,
ale bylo to těsné a především se závod všem líbil.

Děkujeme všem sportovcům a odvážlivcům, kteří Bánov reMarek Mahdal
prezentovali!
Bánovští ninjové (Foto Marián Čubík)

1. Nivnice, 2. Vlčnov, 3. Bystřice p. Lop., 4. Suchá Loz,
5. Korytná, 6. Bánov
Atletika v Nivnici
V atletice měl Bánov velmi dobré výsledky především díky
reprezentantům Petru Vystrčilovi a Lukáši Bulejkovi, kteří
ovládli první místa ve svých věkových kategoriích.
1. Nivnice, 2. Bánov, 3. Vlčnov, 4. Korytná, 5. Suchá Loz
Fotbal žen v Bystřici pod Lopeníkem
V turnaji v kopané byla naše děvčata hodně šikovná, ale bohužel štěstí přistálo na jiných.
1. Bystřice p. Lop., 2. Nivnice, 3. Suchá Loz, 4. Bánov
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Bánovské rybníky a malé vodní plochy
Nejeden Bánovjan se čas od času podívá k nebesům s konstatováním „a nezaprší“ nebo „už by pršet nemuselo“. Nedá
se nic dělat, na nebi i nebesích jsme závislí. Navíc, co z toho
nezadržíme, to nemáme. A to nejenom v sudech, ale i v různě velikých rybnících a nádržích.

čením WT 96-99) o celkové ploše 9,4 ha. Dvě vodní plochy
jsou navrženy na protilehlých březích Bánovského potoka
a zbylé dvě vodní plochy na březích Ledského potoka. Očekává se od nich zpřírodnění polní krajiny a zadržení vody
v území. (V přiložené mapce jsou tyto vodní plochy vyznačeny plnou tmavě šedou plochou s popisky.)

Vodu zadržujeme, protože ji potřebujeme. Většinou ji zadržujeme v době, kdy je, na dobu, kdy není, abychom ji využili.
Hlavní je, aby nám tekla z vodovodního kohoutku, pak pro
závlahy a průmysl. A tak nám hladina vody v nádržích, která
je dána přítokem do nádrže, odtokem a odběrem z ní, různě
kolísá. V rozporu s tím je zadržování vody pro rybníkářství,
energetiku a rekreaci, kdy nechceme pouštět z nádrže nic.
Např. aby ryby a plavci měli kde plavat nebo byla dostatečná
výška vody pro výrobu elektřiny. Úplně jiné je také využití
nádrže pro zadržení vody při povodni. Tehdy potřebujeme
mít stále nádrž co nejprázdnější a zadržet tak povodňový
nadbytek vody, aby neškodil níže po toku. V dnešní době
také zadržujeme vodu proto, aby „byla“ vůbec součástí krajiny.

V dnešní době je potřebné vodu v krajině zadržovat. A je
dobře, že tvůrci územního plánu (v rámci možností) na tuto
skutečnost nezapomněli. A tak závěrem zbývá popřát reprezentantům naší obce, aby se jim podařilo tyto navržené plochy zrealizovat.
Martin Borák

Jak to vypadá se zadržováním vody na našem katastrálním
území (dále jen k. ú.)? K. ú. obce Bánov, se svou velikostí
16,16 km2, spadá do tří povodí - z 61,4 % do povodí Olšavy
(konkrétněji do povodí Bánovského a Ledského potoka),
z 33,8 % do povodí Bystřičky (Nivničky) a z 4,8 % do povodí
Váhu (konkrétněji do Březovského potoka). Zanedbáme-li
malé povodí Váhu, dále povodí Bystřičky (Nivničky), ve kterém se nachází vodní nádrž Ordějov, zůstává nám „prázdné“ povodí Olšavy. Bylo nebo bude na vodní plochy opravdu
„prázdné“?

Podklady:
Bartoš, Jindřich - Jůva, Karel - Zavadil, Jan: Vodní hospodářství
v době sucha. In: Soubor referátů, přednesených na debatních
schůzích, konaných 12. prosince 1935 a 20. ledna 1936 v Brně.
Brno 1936, s. 21, 51.

Nejstarší podrobné zakreslení území je v mapě I. vojenského
mapování pocházející z let 1764 až 1768. Jsou zde zakreslené tři rybníky - rybník v Jakubovci (v polní trati s názvem
„U Božích muk“), dále rybník pod Královem (v polní trati
„Pod Procházkou“), oba na levostranném přítoku Bánovského potoka. A nakonec rybník rozkládající se někde v polních
tratích s názvy „Nádavky u rybníka“ a „Výpusta u rybníka“
na Ledském potoce. (V přiložené mapce jsou tyto rybníky
schematicky vyznačeny šrafováním s popisky.) Název polní
trati „Louky na rybníku“ také může vzpomínat místo ještě
staršího zaniklého rybníka.

Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska (http://oldmaps.geo lab.cz/), citováno 12. července 2016.
Státní vodohospodářský plán republiky Československé. Hlavní
povodí Moravy. Dílčí SVP XXI Střední Morava 2. Brno 1955.
Územní plán obce Bánov (http://www.ub.cz/pages.aspx?rp=3.1&ids=64&id=0&browse=0& nodesLevel=02&expandMenu=192), citováno 12. července 2016.

Postupný zánik rybníků přišel s josefínskými reformami
(v letech 1780 až 1790) a následnými napoleonskými válkami
(v letech 1803 až 1815). Změnou pěstovaných plodin se zvýšila eroze půdy a docházelo k zvýšenému zabahnění rybníků. Zrušením nevolnictví nadále nebylo levných pracovních
sil k jejich čištění. Poklesem vlivu náboženství se zmenšil
zájem o rybu (i bobra) jako postního jídla. A navíc narostl
zájem o kvalitní zemědělskou půdu (dna rybníků) způsobený pěstováním řepy cukrovky. Proto je v mapách z roku
1828 zakreslený pouze rybník v Jakubovci, který sám zanikl
o něco později.

Včelařská mše

Dne 28. srpna 2016 se uskutečnila druhá Včelařská mše, která byla tentokrát sloužena v Suché Lozi otcem Jiřím Kupkou.
Tímto děkujeme panu faráři a všem ostatním za hojnou
účast. Těšíme se na další.
Včelaři.
(Foto zaslala Hana Moravcová)

Úvahy o obnově rybníků se objevily v 50. letech minulého století, a to se státní plánovanou soběstačností každého
sídla ve vodních zásobách (pro místní potřebu). V k. ú. obce
Bánov se uvažovalo s obnovou tří (blíže neurčených) rybníků
na „přítocích řeky Olšavy“ o celkové zatopené ploše 14,0 ha
a uvažovaném celkovém objemu 14,6 tis. m3. (Za zmínku stojí, že na Bánovském potoce, v k. ú. obce Těšov, byly uvažované dva rybníky o celkové zatopené ploše 24,0 ha a uvažovaném celkovém objemu 24,0 tis. m3.) Tyto úvahy o obnově
rybníků vzaly později „za své“ a žádný rybník se nikdy nerealizoval.
V posledních letech se v nově vzniklém Územním plánu
obce Bánov objevily návrhy čtyř vodních ploch (pod ozna-6-

Ohlédnutí za Národní poutí do Krakowa 26. - 28. května
deže. Česká hymna zazpívaná více než pěti tisíci poutníky
byla důstojnou tečkou nezapomenutelného dopoledne. Po
polední pauze následoval souběžný program dle programu
s popisem, který byl součástí „Poutnického balíčku“. Poutníky při odpoledním programu pozdravil i krakovský arcibiskup kardinál Stanislav Dziwisz. „Dnešek napsal krásnou novou stranu historie této baziliky. Překvapili jste nás. Říká se,
že Češi se k Pánu Bohu moc nehlásí. Vaše pouť ale mění náš
pohled: vidím, že se v Čechách a na Moravě cosi děje, něco
se probouzí. Zde Pán Ježíš mluvil ke svaté sestře Faustině
Kowalské. Zde se snažíme stále hlásat poselství, které nám
zanechal: Ve světě nebude klid a pokoj, pokud se neobrátí
k Božímu milosrdenství,“ podotkl krakovský arcibiskup.

Biskupové Čech a Moravy vyhlásili Národní pouť ve Svatém
roce milosrdenství do Krakowa – Lagiewniků. Naše farnost
se rozhodla rozšířit samotné sobotní putování za Božím milosrdenstvím o dva předcházející dny a navštívit ještě Wadowice, Kalwárii Zebřidowvskou, Wieliczku a samotný Krakow.
Ve čtvrtek ráno, o svátku Božího těla, jsme před odjezdem
měli společnou mši svatou. Po jejím skončení a po požehnání
na cestu od pana faráře vyrazil autobus s naším osvědčeným
řidičem p. F. Zichou s poutníky z Bánova, S. Loze a Bystřice p. L. směrem na Český Těšín. První plánovanou návštěvou byly Wadowice, město známé především tím, že se zde
v r. 1920 narodil Karol Wojtyla, který byl papežem pod jménem Jan Pavel II. v l. 1978-2005. V bazilice Obětování nejsvětější Panny Marie je křtitelnice, kde byl pokřtěn. Navštívili
jsme muzeum Jana Pavla II. nacházející se v jeho rodném
domě. Všem nám určitě zůstala v paměti slova nápisu u slunečních hodin na stěně kostela: „Čas utíká, věčnost čeká“.
Plni dojmů z Wadowic jsme pokračovali na Kalwárii Zebřidowskou. Do „malého či polského Jeruzaléma“, významného poutního místa, které je zapsáno i na seznamu památek
UNESCO. Cestou bylo vidět, že je svátek Božího těla. Průvody, krojovaní, nazdobené oltáře i ploty domů... Většina
z našich poutníků se vydala na jednu z nejkrásnějších evropských kalvárií. Poté jsme měli možnost zúčastnit se mše
svaté v bazilice Panny Marie Královny Andělů, kde je obraz
Matky Boží Kalwarské, a projít areál, který spravuje řád sv.
Františka. Stejně jako zdejší mniši i my mějme na mysli slova: „Když se nemodlíte srdcem, je zbytečné, že ústa pracují“. Poté už jsme směřovali do Krakowa, do hotelu „Krakus“,
kde jsme měli zajištěno na celý pobyt ubytování a stravu,
s nimiž jsme byli nadmíru spokojeni.

Závěrem poutníkům požehnal Mons. Dominik Duka, následoval zpěv Te Deum.
Putování naší farnosti za Božím milosrdenstvím bylo u konce. Každý jistě prožil Národní pouť jinak a po svém. Každý
z tohoto dne bude mít jiné zážitky. Už jenom proto, že to
bylo setkání v tak hojném počtu.
Za zdárný průběh a organizaci naší pouti patří velké poděkování P. Jiřímu Kupkovi a p. Miloši Mandíkovi.
Na závěr slova Svatého otce Františka v poselství: „Zvláštním znamením Svatého roku je pouť, protože je obrazem
cesty, kterou se každý člověk svým životem ubírá. Život je
putováním a lidská bytost je viator, poutník, který jde po
cestě ke kýženému cíli. Milosrdenství je cílem, kterého je
třeba dosáhnout a který vyžaduje závazek a oběť“.
Marie Pavlíčková

V pátek ráno nás čekala objednaná prohlídka solného dolu
ve Wielizce, jednoho z nejatraktivnějších solných dolů na
světě. Ten byl pro svou unikátnost r. 1978 zapsán do seznamu UNESCO. V podzemí jsme si prohlédli nádhernou kapli
blahoslavené Kingy, kapli sv. Krále, původní těžební komory
a slaná podzemní jezera. A pak nás čekal zážitek zcela ojedinělý. V moderní kapli sv. Jana Pavla II., kde obětní stůl, dekorace aj. - vše bylo, jak jinak – ze soli, sloužil náš Otec Jiří
spolu s našimi ministranty a polským kostelníkem nezapomenutelnou mši svatou. Po jejím skončení jsme pak výtahem vyjeli nahoru. Čekal nás Krakow–Wawel a Staré Město
/UNESCO/. Po nábřeží Wisly jsme vystoupali na starobylý
Wawel. Nejdříve jsme si prohlédli katedrálu sv. Stanislava
a Václava s kryptou, kde jsou pohřbeny významné osobnosti
polského národa. Po prohlídce nádvoří královského hradu
jsme kolem kostela sv. Petra a Pavla malebnou Kanovnickou
ulicí došli ke kamennému románskému kostelíku sv. Vojtěcha z 11. st., asi nejstaršímu v Krakowě. A už jsme se octli na
Hlavním náměstí, jednom z největších v Evropě. Za prohlídku stály Sukiennice-tržnice, zaujaly nás radniční věž a pomník básníka Adama Mickiewicze, obdivovali jsme nádheru
Mariánského kostela.
V sobotu jsme si přivstali, abychom rychle zvládli naložení
zavazadel, snídani a snažili se být co nejdříve v Lagiewnikách. Určitě se nám to vyplatilo. Bazilika Božího milosrdenství teprve očekávala hlavní příliv poutníků. Individuálně
jsme mohli navštívit kapli s obrazem Milosrdného Ježíše
a sv. Sestry Faustiny. S kaplí je spojen klášter sester a výchovné centrum pro mládež. Nedaleko baziliky je vybudováno centrum sv. Jana Pavla II.
Poutní mši svaté předsedal kardinál Dominik Duka, zpěvem bohoslužbu doprovodila skvělá Schola brněnské mlá-

(Foto zaslala Marie Pavlíčková)
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Nejen o keramice s Adélou Volnou
v září v Berouně a Kunštátě. Je to takový svátek všech keramiků, kteří se sjedou nejen z České republiky a představují
zde svou tvorbu. Poté už začíná příprava na vánoční období,
kdy bude spousta trhů a jarmarků. Ráda bych Vás také pozvala na již tradiční hodovou výstavu, kde budou k vidění
i obrázky, které vznikly hlavně na mých cestách v Řecku.

Pro rozhovor k tomuto číslu jsem oslovila naši místní obyvatelku, kamarádku, ale hlavně vynikající keramičku Adélu
Volnou.
Ahoj Adélko,
na úvod nám řekni něco o sobě. Jak jsi se vůbec dostala k tvoření?

Věřím, že si uděláte čas a přijdete se podívat na výstavu
nebo některý z jarmarků, kterých nebude málo. Informace
o trzích a různých akcích můžete sledovat na mém FB keramika Adéla Volná nebo na stránkách adelavolna.wordpress.
com.

Už na základní škole jsem věděla, že výtvarka je předmět
přesně pro mě. Žádné zbytečné mluvení, psaní a zkoušení,
jen spousta barev, pastelek a štětců, zadání tématu a pak už
jen ten zasněný pohled, kdy mi naskakovaly různé nápady,
jak dané téma zpracovat. Cítila jsem se jako ryba ve vodě, ale
i přesto jsem po ZŠ začala studovat střední odbornou školu s ekonomickým zaměřením. Touha tvořit byla ale silnější
a po ukončení první střední školy jsem začala studovat na
UMPRUM v Uherském Hradišti obor keramika a tam to vše
začalo.

Adélko, přeji Ti nadále hodně krásných výrobků, spokojených
zákazníků a ať Tě Tvá práce stále baví a získáváš novou a novou
inspiraci.
Děkuji za rozhovor.

Věnuješ se tvorbě profesionálně? Kolik času jí věnuješ?
Ano, tvorba keramiky je mým hlavním zaměstnáním. Není
výjimkou, že pracuji i sedm dní v týdnu, protože jezdím na
různé řemeslné trhy a jarmarky po celé ČR, které se konají
hlavně přes víkend. Můžu tak spojit práci s cestováním a
navštívit tak spoustu míst a měst, kam bych se normálně asi
nevydala.
Řekni nám něco o technice, kterou tvoříš. A proč zrovna tato
technika vyhrála?
Dlouho jsem hledala a zkoušela různé techniky, experimenty s glazurami a nakonec vyhrála jednoduchost. Světlá hlína,
transparentní glazura, lineární kresba zvýrazněná berelem.
Mám malý květník plný různých tvořítek, jeden ostrý nožík
a tím kresby vytvářím. Na této technice je skvělé, že je tady
nespočet možností a variant, jak daný obrázek nakreslit,
a to mě na tom baví.
Popiš nám prosím typický průběh tvůrčního procesu, který vede
ke vzniku nového výrobku.
Většinou to přichází v průběhu práce. Jen si tak kreslím
a nechávám se unášet fantazií a pak zjistím, že v sérii kreseb
vznikly nové vzory a motivy. Tak nějak to přichází samo.
Čí názor na Tvoji tvorbu považuješ za důležitý?
Dříve jsem hodně zjišťovala názory jiných lidí, ale později
jsem přišla na to, že musím být spokojená hlavně já. Pokud
váhám, je pro mě důležitý názor mých nejbližích. Vždy, když
si nejsem jistá, proběhne rodinná porada a jejich připomínky a názory mi pomůžou se rozhodnout tak, abych byla spokojená.
Zajímalo by mě, jestli používáš svoje věci, nebo jsi kovářova
kobyla?
Ano, výrobky používám. Testuji a zkouším různé velikosti, tvary a vzory, a máme tak v domácnosti opravdu velký
a rozmanitý výběr. Na každý den a náladu najdu ten správný hrníček, talířek, misku či vázu.
Čemu se věnuješ ve svém volné čase, když zrovna netvoříš?
Když zrovna nesedím za kruhem,chodím velmi ráda do přírody, která je pro mě největší inspirací. Také ráda fotím, maluju, tancuju, cvičím jógu, cestuju a poznávám nová místa.
Jak vypadá Tvůj ideální den?
Můj ideální den je, když vstanu a vím, že si můžu dělat, co
chci a co mě baví.
Na závěr našeho rozhovou nám ještě prozraď, jaké máš pracovní
plány do budoucna?
Nyní se chystám na dva velké hrnčířské trhy, které se konají
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Za BZ se ptala Hanka Moravcová
(Foto Adéla Volná - archiv)

Kohútek v roce 2016
Akce v roce 2016 zahájil folklorní soubor Kohútek již tradiční fašankovou obchůzkou ulicemi Bánova. Za doprovodu
muzikantů a několika masek zazpíval a zatancoval jak fašankové „pod šable“, tak našské z Bánova a okolí. Škoda, že se již
neúčastní fašankového průvodu více ostatních Bánovjanů
v maskách, zejména dětí, jako tomu bylo v předcházejících
letech.

stejně jako při našem loňském prvním vystoupení v Norberčanech byla vystoupení všech bánovských souborů zpestřením programu a byla hodnocena všemi diváky i zúčastněnými velmi kladně. Líbila se jak pásma v rámci programu, tak
i zpívání písniček z různých regionů po oficiálním programu.
Další tradiční akcí, které jsme se s ostatními bánovskými
soubory zúčastnili, byly Slavnosti vína v Uherském Hradišti. Počasí jako obvykle přálo a vzhledem k tomu, že podle
pokynů pořadatelů nebylo v průvodu povoleno tancování,
proběhnul průvod poměrně rychle, což za velkého horka,
bylo pro účastníky průvodu příjemné. Změnou tohoto ročníku bylo místo vystoupení souborů Východního Slovácka,
kterým se stalo podium na Mariánském náměstí. Výhodou
bylo kvalitní nazvučení pódia i muzikantů. Při vystoupeních
bánovských souborů seznámila diváky s historií a aktualitami Markéta Ševčíková.

Další vystoupení souboru proběhlo na VII. Koštu slivovice
v Bánově pořádaném Klubem seniorů. Vystoupily také bánovské Zpěvule se svým nový pásmem. Po programu jsme
pak posoudili, jak „pracovali“ naši členové v degustačních
komisích při hodnocení vzorků slivovic nebo jiných ovocných destilátů.
S dalším bánovským souborem Hútek vystoupil Kohútek na
hodech v Lužicích, kde průběh akce narušilo počasí. Naše
vystoupení jsme ale ještě stihli před bouřkou a při následném zpívání už byli všichni v suchu pod velkým stanem.

Dalšími plánovanými akcemi jsou ještě pro zbytek tohoto
roku pořádání Hodové zábavy u cimbálu v Bánově spolu
s cimbálovou muzikou Pajtáš, zpívání u vánočního stromu
a koncert v kostele v Bánově 25. prosince 2016.

Bánovskému letu nepřálo počasí ani pro vystoupení, a tak se
celá akce přesunula z prostor pálenice do Sportovní haly, kde
jsme v sobotu pomáhali při přípravě a potom obsluhovali
v baru při zábavném odpoledni pro celou rodinu a večerních
Reflexech s diskotékou. V neděli odpoledne vystoupil Kohútek spolu s dalšími soubory v rámci Folklorního memoriálu
konaném také ve Sportovní hale.

Tento rok jsme záměrně vynechali zahraniční vystoupení
z časových důvodů a vytíženosti členů. Zkoušky souboru probíhají buď v prostorách školního sálu, nebo obřadní síně zpravidla jedenkrát týdně. Rádi přivítáme další zájemce o folklor
z řad tanečníků i zpěváků a muzikantů.

První zářijovou sobotu jsme byli znovu pozváni společně se
soubory Hútek a Zpěvule z Bánova do Norberčan u Staré Libavé na Setkání dechovkářů. Tento rok zahrála Věrovanka,
Stříbrňanka, Bojané a Trnkovjanka. Akce pořádaná místním
obecním úřadem byla původně jen pro dechové hudby, ale

Folklorní soubor Kohútek
(Foto Kristýna Beníčková a Libor Píška)
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Zpěvule slaví pět let!
O Zpěvulích:

O cizích hájemstvích:

Zájmové sdružení „Zpěvule z Bánova“ vzniklo 13. září 2011
a jeho členkami jsou dvě desítky dam v nejlepším věku,
leč stále velmi mladých duchem. Zpěvule vede folkloristka
a někdejší učitelka Helena Vystrčilová, která v Bánově založila i soubor Kohútek a léta pracovala se soubory Olšava a Oldšava v Uherském Brodě. Zpěvule nejsou klasický
pěvecký sbor, ale ženské společenství, které si klade za cíl
uchovávat lidové tradice, zvyky, písně a slovesnost a předat
je budoucím generacím.

Stejně jako naši prapředkové putovali na zkušenou do světa,
i Zpěvule se občas vydají na zkušební cestu vstříc lidovému
umění blízkých i vzdálenějších sousedů. Nejčastěji na Slovensko a do někdejších Uher, ale občas také do Čech, do Polska, na Ukrajinu, mezi Romy a příslušníky národnostních
menšin. Věnují se i zkoumání a interpretaci městského folklóru a poetických forem hudebního divadla. Tomu odpovídají i kostýmy, vycházející z příslušných tradic a zhotovené
speciálně pro tyto účely.

O kořenech:
Bánov a celé jihovýchodní Slovácko jsou nesmírně bohaté na
lidové písně, tance a zvyky. Většina tradic vychází ze silného
vztahu k půdě, který měli lidé žijící v této malebné a úrodné oblasti; častým leitmotivem slováckých lidových písní
jsou proto kromě lásky a války také práce a intenzivní vztah
k přírodě. Zpěvule čerpají z hluboké studnice lidového umění předků a zpívají dochované písně z Bánova a okolí, především tzv.„našské“; mají ale rády i specifickou muzikálnost
blízkých sousedů na Kopanicích kolem Starého Hrozenkova,
na Horňácku a Kyjovsku.

O krojích:
Ženské kroje z Bánova jsou nákladné, barevné a bohaté na
výšivky a zdobení, především u žen mladých. Zpěvule v počátcích vystupovaly v černých sukních a bílých folklórních
halenách s tzv.tureckými šátky. Dnes používají dvě varianty stylizovaného kroje, vycházejícího z dobové barevnosti
i vrstvení u zralých žen. Jednodušší verze má temně modrou zadní suknici, modrou kordulku, bílé rukávce, fěrtůšek
s drobnými kvítky a šátek stejné barvy. Slavnostní verzi
kroje dominují fěrtůšky s bílým nebo karmínovým podkladem a bohatým květinovým vzorem, hlavu pokrývají speciálně uvázané turecké šátky.
O úspěších
Zpěvule z Bánova za prvních 5 let existence vystoupily na
řadě koncertů a festivalů, např. každoročně na Slavnostech vína v Uherském Hradišti, v lázních Luhačovice, Valašských Kloboukách, Brumově, Kašavě, Norberčanech,
na Bílokarpatských slavnostech v Uherském Brodě; jedno
z prvních vystoupení absolvovaly v sídle Ministerstva kultury, Nostickém paláci v Praze. Svých prvních pět let oslavily
24. září 2016 folklorním galakoncertem s názvem „Hore je
cestička, dolu je chodníček“, na nějž pozvaly spoustu slavných lidových zpěváků a zpěvaček, zároveň založily cyklus
„Babí léto“, jímž chtějí každý rok různými formami připomenout nezastupitelnou roli žen v lidovém umění, kultuře
a slovesnosti.
Markéta Ševčíková
(Foto archiv Zpěvulí)
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Páte výročí Zpěvulí 24. září 2016

(Foto Radomír Kočica)
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Bánovské leto 2016

(Foto Andrea Kočicová)
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Dění v Bánově přes prázdniny

Sokolské zahájení cvičebního roku 2016 (Foto Libor Píška)

Sokolské zahájení cvičebního roku 2016 (Foto Libor Píška)

Turnaj Východního Slovácka - Střelba

Turnaj Východního Slovácka - Fanclub střelců Bánov

Turnaj Východního Slovácka - Pétangue Suchá Loz

Prezentace Bánova na Gastro dnu v Nivnici

Nová fasáda v Mateřské škole

Kolotoče v areálu na pálenici
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Slavnosti vína 10. září 2016 v Uherském Hradišti

(Foto Andrea Kočicová)
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Vzdělávací spolek Palacký v Bánově
Článek, který napsal Ing. Rostislav Švehlík do časopisu Malovaný kraj. Vyšel v č. 2 v roce 2004.
Nejstarším spolkem, který v obci vznikl, byl Vzdělávací
spolek Palacký. Stalo se tak na samém počátku 20. století
a jeho historii se budu snažit popsat na základě vlastních poznatků, resp. vzpomínek a debat s dnes už zemřelým panem
Františkem Vystrčilem (přezdívaným Vodák) z č. p. 431, který byl mimo jiné výtečným muzikantem, obecním vodmistrem a také členem zmíněného spolku.
Vzdělávací spolek vznikl 6. dubna 1900, tedy ještě v době
Rakousko-Uherska, a jeho posláním bylo posilovat české
národní vědomí a vlastenectví. Založili jej Josef Haluzický, správce místní školy („pan rechtor“), učitelé František
Čechmánek, Jan G. Ficek, Ludmila Tichá, Marie Samková
a student Bohumil Haluzický, syn pana řídícího. Tato komise vytvořila stanovy spolku o čtrnácti článcích a požádala
c. k. místodržitelství v Brně o jeho ustanovení. Žádost byla
vyřízena kladně. Spolek byl povolen a zaregistrován pod
č. 16 656. Na členské schůzi byli pak zvoleni funkcionáři,
a to předseda, jednatel, pokladník a knihovník. Knihovnu zřídili z knižních darů učitelů, členských příspěvků a finanční
pomoci občanů. Spolková místnost byla v obecním hostinci
č.p. 28 („Na Uherkovém“). Knihy se pujčovaly především
v zimním období. Členové spolku byli aktivní, vybudovali
jeviště, a zahájili tak éru bánovského divadla.
V letech 1. světové války byla ovšem činnost spolku přerušena. Muži museli nastoupit vojenskou službu a odešli na
frontu. Mnozí se nevrátili.
Aktivitu obnovil Vzdělávací spolek Palacký už v roce 1919.
Iniciátory byli opět učitelé, hlavně František Bumbálek, pan
Tomaštík a dřívější jeho členové. Za předsedu zvolili Františka Polanského z č. p. 240, jednatelem se stal František Bumbálek. Mimo to byl v rámci spolku ustaven divadelní kroužek
pod vedením učitele Tomaštíka, později Oldřicha Bardoňka.
Vznikl ochotnický soubor, který pracoval s ohromným elánem a nadšením. Po dlouhé době ochotníci zase nacvičovali a předváděli divadelní hry. Jako první byla uvedena hra

Jedenácté přikázání, následovaly Nezapřeš ženu svou, Maryša, Starý pan advokát, Teta mistra Štycha a celá řada dalších.
V roce 1930 se Vzdělávací spolek Palacký i s knihovnou přestěhoval do hostince U Úšelů v č. p. 17, kde už byl sál s jevištěm. Tím získal spolek větší možnosti ke své činnosti. Jednak
se rozšiřovala knihovna, jednak jeviště umožňovalo zvýšení
úrovně divadelního projevu. V té době se do práce tohoto
sdružení postupně zapojovali bánovští studenti brodského
gymnázia. „Ti přispěli velkou hřivnou k rozvoji vzdělávacího spolku,“ pochvaloval si pan Vystrčil. Bylo by možno jen
těžko vyjmenovat všechny ty chlapce, děvčata, učitele a další občany, kteří se snažili uchovat životaschopnost Palackého. Snažili se dát spolku patřičnou úroveň, neboť postupně
vznikala další sdružení, jako Sokol (1922), Orel (1926) a též
devět politických stran, v nichž cítili konkurenci.
Zlom v činnosti českých spolků nastal v roce 1939 okupací
republiky Německem.
Vzdělávací spolek začali nacisti likvidovat postupně, až jej
zrušili úplně. Obecní kronikář o tom píše: „V r. 1939-1940
měl vzdělávací spolek asi třistapadesát svazků hodnotné
literatury českých i cizích autorů. Po okupaci musely být
ze všech knihoven vyřazeny knihy západních (ale i jiných pozn. aut.) autorů a odevzdány na Okresní úřad v Uh. Brodě.“
Tehdejší funkcionáři spolku - František Beníček, učitel Josef
Tylich a knihovník František Thoř - napsali falešný seznam
knih ve spolkové knihovně a díla určená k likvidaci uschovali. Brzy na to byla Okresním úřadem v Uherském Brodě
nařízena likvidace Vzdělávacího spolku Palacký. Jeho jmění,
které nebylo velké, dostala místní škola. Některé knihy byly
předány obecní knihovně a poškozené vyřazeny. Tím spolek
zanikl. František Vystčil litoval, že se nezachovaly ani žádné
zápisy. Existuje jen část textu o povolení činnosti spolku od
Moravského c.k. místodržitelství v Brně z r. 1900 a možná
u některých jednotlivců i nějaké dobové fotografie. Kdo ví?
Rostislav Švehlík
(Příspěvek zaslal Libor Píška)

Bánovské leto v neděli 17. července 2016
Soubor Hútek programově zajišťoval nedělní program Bánovského leta. Termín se tento rok shodoval s Kopaničárskými slavnostmi a také byl týden před Horňáckými slavnostmi, a tak se některé soubory a sbory omluvily. Ale i tak
se nám podařilo zajistit kvalitní obsazení.
Pozvali jsme ženský pěvecký sbor Frišky, dále mužské sbory
z Kudlovic a Ostrožské Nové Vsi, soubor Včelaran z Bílovic
a také domácí Zpěvule.
Každoročně se připravuje třídenní program vystoupení na
pálenici. Vše se dařilo přichystat, ale počasí tentokrát bylo
proti. Z důvodu deště se program musel přesunout do sportovní haly.
I když na neděli už bylo hlášeno zlepšení počasí, nebylo
technicky možné přesunout zázemí zpět na pálenici. Byly
hlášeny přeháňky a ozvučení v dešti je problém.
V hale jsme ještě provedli nutné úpravy.
Posunuli jsme podium blíž k divákům, aby se prostor haly
opticky zmenšil a obecenstvo mělo blíž k vystupujícím,
a halu jsme ozvučili.
Atmosféra v hale byla výborná, účinkující byli doufám také
spokojeni. Samozřejmě vystoupení na pálenici v přírodě by
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bylo ještě lepší a také návštěvnost by možná byla větší. Prostředí ve sportovní hale není pro folklorní program úplně
vyhovující.
Opět po roce zavítal do Bánova herec Alois Švehlík, který
pobývá momentálně v Luhačovicích na léčení. Vždy vzpomíná na prázdniny v Bánově „Na Hradě“. Pravidelně také
zveme plukovníka Dubce, který je velký příznivec Bánova,
folkloru a Hútku.
Neplánovaně vystoupil i známý horňácký zpěvák Jaroš Hrbáč a po skončení programu ještě pokračovala krátká beseda u cimbálu.
Chtěl bych touto cestou poděkovat starostovi a obecnímu
úřadu, že se postarali o zdárný průběh akce.
Veškerou materiální stránku zajistili k plné spokojenosti,
i když to kvůli počasí nebylo snadné.
My jsme se jenom postarali o program a pohoštění pozvaných souborů.
Snad se v příštím roce sejdeme za lepšího počasí!
Oldřich Havel

Vzpomínková fotografie

Paní Jarmila Nováková nám zaslala památeční fotografii z pravidelného nedělního posezení Hostáčanů před domem Bojkůvkových.
Fotografie je ze 70. let minulého století.
Zleva jsou stojící, poté sedící: František Vystrčil (zedník-Husnákových), Alois Kočica (Macek), Jan Kočica (zedník-Mrváňových), Anežka
a Bohumil Thořovi (manželé), Martin Mandík (Mandíčkových), Jan Horňák (Bojkůvkových) a Marie Vystrčilová (Horňákových-Mihulových)

(Zaslal Stanislav Vranka)

Slavnost Nanebevzetí
Panny Marie v Bánově

Farní klub Sluníčko po
prázdninách zase ožívá

Dne 15. srpna jsme si společně připomněli při bohoslužbě
slova slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

V dřívějším čísle bánovského zpravodaje jsme se Vám už
představili. Takže možná víte, že jsme maminky (ale klidně
i tatínci, babičky nebo dědečci), které navštěvují farní kroužek s názvem Sluníčko. Přes prázdniny jsme si udělali volno
a od září znovu začínáme. A co děláme? Mimo hraní si také
zpíváme, vyrábíme, učíme se básničky, tancujeme a povídáme si. A už jsme měli dokonce i jedno vystoupení na farním
dnu, kde děti předvedly, co se už naučily.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie je jeden z nejdůležitějších mariánských svátků. Vyjadřuje, že Marie jako matka Ježíše Krista již dosáhla života „v dokonalé a oslavené tělesnosti“. Toto učení vyznává římskokatolická církev, pravoslavné
církve a část církví anglikánské tradice. V římskokatolické
církvi je papež Pius XII. vyhlásil roku 1950 jako dogma. Toto
dogma o Nanebevzetí Panny Marie bylo vyhlášeno papežem Piem XII. dne 1. listopadu 1950 apoštolskou konstitucí
Munificentissimus Deus. Praví se v ní, že „Neposkvrněná,
vždy panenská Matka Boží Maria byla po dokončení běhu
pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy.“
Toto dogma nic neříká o tom, zda Panna Maria zemřela
a byla hned vzata na nebesa, nebo byla vzata do nebeské slávy bez porušení smrti. V každém případě však její přítomnost v nebi s tělem i duší je v katolické víře předobrazem
a zárukou přítomnosti církve ve společenství Nejsvětější
Trojice a našeho pozemského putování. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie katolická církev slaví 15. srpna.

Tento kroužek je určen hlavně předškolním dětem.
Když nám to počasí dovolí, trávíme společný čas venku na
farní zahradě, která je pro naše dítka báječně vybavená.
Máme tu skluzavku, houpačky, domeček s hračkami, pískoviště, kryté posezení i sociální zázemí. Mimochodem, zahrada je otevřená každý den pro veřejnost. Za chladnějšího
počasí se scházíme na faře.
Rádi přivítáme nové tváře, jelikož se nás sejde vždy jen hrstka. Přijít za námi můžete každý čtvrtek v 10 hodin.

Oblastní charita Uherský Brod
-16-

Marie Katcheva

Svatomartinské hody
Svatý Martin, patron našeho kostela, je nám známý hlavně
tím, že jako římský voják (podle historiků pretorián, člen
císařského oddílu) dal v zimě část svého pláště žebrákovi (podle historiků se nejednalo o část uříznutého pláště,
ale spíše o vyříznutou kožešinovou podšívku). Již méně je
u nás uctíván jako poutník. Tato úcta vychází ze skutečnosti,
že jako biskup neřídil své spravované území (diecézi), jako
většina tehdejších biskupů, trvale ze svého sídla, ale často jí
procházel a navštěvoval i její zapadlé kouty, kde vládlo ještě
pohanství. Proto se stal patronem lidí „na cestách“ – poutníků a obchodníků. Což může podtrhovat skutečnost, že přes
Bánov vede stará obchodní cesta spojující území Pomoraví
s Povážím.
Jeho svátek 11. listopadu měl pro naše předky, kteří byli soukromými zemědělci, ještě jeden význam. A to definitivní
ukončení tohoročních zemědělských prací, kdy úroda byla
již zpracována a uschována. Byl to poslední několikadenní
svátek (stejně jako u svátků velikonočních či svatodušních)
plný veselí a hodů. Hlavně v době ještě nerozvinutého zemědělství docházelo v tento čas k velké redukci chovaného
dobytka a drůbeže, ať už zabitím, prodejem, odevzdáním
jako daně nebo kombinací všeho. Nechával se pouze jeden
– dva páry, které musely přežít zimu (spolu s lidmi) pouze
z uskladněných zásob. Tyto páry pak daly v novém roce vyrůst novému potomstvu. V této regulační skutečnosti má
svůj původ i ona pranostikami opředená tradice konzumování tehdejší největší chované drůbeže – „svatomartinské
husy“ (např. „Na svatého Martina pláče husí rodina“). A to
přesto, že ji lidová paměť přisuzuje situaci uvedené v legendě o svatém Martinovi. Když Martin, zvolený lidem za
biskupa, nechtěl přijmout úřad, schoval se mezi husy. Ale ty
ho svým kejháním prozradili. Za což pykají dodnes. Lze ještě
dodat, že křídly ze svatomartinských hus vymetaly 13. prosince bíle oděné „Lucie“ z domácností nečistoty a zlé duchy.

tmy. Ve starších církevních kalendářích je tato doba reprezentovaná čtyřicetidenní dobou adventní (podobně jako je
čtyřicetidenní doba postní) začínající 15. listopadem. Nebo
jako období šesti adventních neděl, kdy 1. adventní neděle
připadala na neděli v rozmezí 13. až 19. listopadu. Dnes nám
zůstalo pouze období čtyř adventních neděl.
Roku 1570 byl Bánov povýšen na městečko. Mimo jiné dostal právo tří výročních trhů. Dá se předpokládat, že jedním „výročním“ datem mohl být svátek patrona kostela.
V tento trhový čas při padajících vločkách, kromě účasti na
bohoslužbě (nejspíše nekatolické), docházelo k setkávání
s příbuznými, známými i obchodními partnery, vzpomínání
i výměně novinek a vyhlašování úředních zpráv, k vydělávání i utrácení, popíjení bánovského piva i přespolního vína,
ke společenskému připíjení si s rychtářem a farářem i poslouchání pištce a gajdoše. Dělo se tomu jak na návsi – promiňte, nyní na náměstí, tak možná u cesty za Hoštáckými
staveními – na Jarmeku.
Závěrem ještě jednu zajímavost. Den současného 11. listopadu trvá 9 hodin 20 minut. Ovšem v onom roce 1570 byl den
kratší než dnes. To z důvodu, že se tehdejší Evropa řídila juliánským kalendářem. Na Moravě došlo ke změně kalendáře
z Juliánského na současný Gregoriánský v říjnu roku 1584.
Také Bánovjané usínali večer v sobotu 3. října a probudili
se do nedělního rána 14. října. (Dlužníci jásali a věřitelé „bečali“.) Tehdejší (Juliánský) 11. listopad odpovídal dnešnímu
21. listopadu, kdy den trvá 8 hodin 50 minut. Byl o půl hodiny kratší a o 10 dní slunovratu blíž. Vlivem tohoto posunu
měli v té době i pranostiky svůj znatelnější význam (např.
„Na svatého Martina kouřívá se z komína“ i ona „Lucie noci
upije“).
„Čí sú svatomartinské hody?“ „Naše!“
Martin Borák

Po těchto hodech nastala doba ubývání světla a narůstání

Knihovnické okénko

Zajímá Vás, co je v knihovně nového? Kromě nově zakoupených knih jsme rozšířili prostory pro naše čtenáře. Máme
zde nyní novou čítárnu, která vznikla z bývalého skladu
knih. Je to místo pro začtení se do nějaké knihy či časopisu,
ale také místo, kde najdete soukromí a klid pro práci s internetem. Připomínáme, že internet je v knihovně zdarma
pro všechny, nejen pro přihlášené čtenáře. Čítárnu jsme postupně vybavili pohovkou a sedacími vaky, skříněmi a policemi, kde se nachází knihy z tzv. příruční knihovny. Jsou
zde umístěny také vyřazené knihy k volnému rozebrání. Nahlédnout na ně můžete kdykoli, když máme otevřeno. Pokud
máte i Vy doma knihy, které už nepotřebujete, můžete je do
knihovny přinést a my je takto poskytneme dalším lidem.

vštěvuje jen málo čtenářů, většina je nevyužívá vůbec, což je
škoda. Celková úroveň služeb knihovny byla ohodnocena 22
krát jedničkou, 13 krát dvojkou.
Velmi děkujeme za podporu projevenou při vyplňování dotazníku. Velmi nás těší pozitivní výsledek průzkumu. Vaše
vyjádření a připomínky jsou pro nás důležité a dávají nám
možnost měnit a zlepšovat služby, které poskytujeme.

Čítárnu budeme postupně zvelebovat a dotvářet k plné spokojenosti všech návštěvníků. Výhledově předpokládáme, že
ji využijí maminky, které přivedou své děti na nějakou naši
akci. Mohou si zde uvařit kávu a popovídat si tak, aby nás
nerušily. Budeme však rádi, když bude čítárnu využívat co
nejvíce lidí. Proto se nebojte přijít podívat a začíst se.
Koncem loňského roku proběhl v naší knihovně dotazníkový průzkum, jehož cílem bylo zjistit, do jaké míry jsou uživatelé neprofesionálních knihoven spokojeni se službami
své knihovny. Celkový počet odeslaných dotazníků za naši
knihovnu činil 36. Z výsledků průzkumu vyplývá, že jsou
naši uživatelé spokojeni, a to jak s otevírací dobou knihovny, tak s výběrem knih. Internetové stránky knihovny na-17-

Ludmila Horňáková
(Foto Ludmila Horňáková)

Dění na základní škole
ZŠ Bánov vyšel další projekt pro žáky

Osvětim

Po tříletém úsilí se naší škole podařilo získat grant v hodnotě € 28 550 v rámci mezinárodního projektu Erasmus+,
který je podporovan Evropskou unií. Tento grant umožní
18 žákům 8. ročníku naší školy v průběhu dvou let vycestovat do škol do polských Katowic, německého Duisburgu
a švédského Karlshamnu. Na podzim roku 2017 přivítají naši
žáci své kamarády ze zapojených zemí u nás v Bánově.

V pátek 17. června se dva autobusy žáků druhého stupně naší
školy vypravily na poznávací zájezd do polské Osvětimi. Zde
navštívili obě části bývalého nacistického vyhlazovacího
tábora - Auschwitz a Auschwitz-Birkenau, v němž za druhé světové války zahynul více než milion Židů, politických
a jiných vězňů.

Po dobu trvání projektu budou žáci pracovat na tématech
spojených s problematikou současné mládeže, seznámí se
s kulturou a tradicemi partnerských zemí, ale taktéž si ověří
své jazykové dovednosti při komunikaci se svými vrstevníky ať už v jazyce anglickém či německém.

Seznámili se zde s podmínkami, v nichž lidé přežívali, pracovali, umírali. Dozvěděli se také o zvěrstvech, jež nacisté na
lidech páchali – vraždění v plynových komorách, pokusy na
lidech. Ukázána jim byla i plynová komora a krematorium,
v nichž končila životní pouť lidí, kteří byli do Osvětimi dopraveni ve vagonech pro dobytek.

Cílem tohoto projektu, ale i jazykově-vzdělávacích zájezdů,
které se snažíme pro žáky organizovat, je naše snaha žáky
motivovat a nasměrovat k poznatku, že je důležité se učit
cizí jazyky, prostřednictvím kterých mohou poznávat cizí
země, jejich kulturu, tradice, obyvatele a navazovat tak
i nová přátelství.

Návštěva Osvětimi byla pro všechny zúčastněné silným
zážitkem a zároveň poučením o tom, co je člověk schopen
člověku udělat. Nechť je to pro nás varováním i pro budoucnost.
Mgr. Jan Dofek

Mgr. Petra Kočendová

Šlo o tradiční koncaškolňorokový nervydrásající volejbalový mač. Tentokrát žáci překvapili učitele vynikající hrou
a každý set končil v dramatické koncovce. Učitelé dokonce
i uhýbali před ranami některých žáků i žákyň. Paní učitelka
Herberková je pěkně vycvičila, takže gratulujeme sobě, žákům a především paní učitelce!

Atletická olympiáda žáků I. stupně
Soutěžilo se v pěti disciplínách: vytrvalostní běh, skok do
dálky z místa, hod kriketovým míčkem, skok přes švihadlo
za 1 minutu a střelba z kuše. Žáci byli rozděleni podle věku
do kategorií.
Celkem bylo rozdáno 94 medailí. Vítězům gratulujeme!
Romana Münsterová a Michaela Vystrčilová
(Foto Martin Čumíček 8. A)

Učitelé 4 : 0 žáci

Mgr. Vlastimil Ondra
Ocenění žáků Zlínského kraje 2016
V úterý 14. června 2016 se v Technologickém inovačním centru s.r.o. ve Zlíně uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti „Ocenění nejlepších žáků Zlínského kraje 2016“.
Jsme rádi, že naše žákyně Simona Balouchová z 9. B byla vybrána k ocenění mezi sedmnáct nejlepších žáků základních,
středních a základních uměleckých škol Zlínského kraje.
Ocenění dostala za 1. místo v okresním a krajském kole chemické olympiády (březen 2016), za reprezentaci školy v matematických, fyzikálních a logických olympiádách a za práci
v programu „GLOBE“.
Ocenění nejlepších žáků Zlínského kraje je tradiční akcí
Zlínského kraje konanou vždy na konci školního roku. Krajská komise vybírá z mnoha navržených TOP 17 žáků, kteří
dosáhli nejlepších výsledků.
Simoně gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů!
Mgr. Ivana Mačková
(Foto archiv školy)
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Pasování prvňáčků

Zahájení školního roku

Dne 15. června 2016 byli prvňáčci z naší školy pasováni na
Čtenáře v knihovně BBB v Uh. Hradišti. Byla to pro ně slavnostní chvíle. Slib zněl takto: „Budeme mít v úctě slovo,
ochraňovat knížky jako nejvzácnější poklady a budeme je
mít rádi.“ Snad se to podaří!

Celkem 61 žáků přišlo ještě v srpnu do školy, aby si přichystali svoji třídu. Protože je to velmi záslužná činnost, zveřejňujeme jména všech aktivních dětí:

Mgr. Jitka Malá
Seznamování šesťáků
V pondělí 27. června 2016 k nám do školy přijeli páťáci ze Suché Loze, aby se potkali a trochu poznali s novými spolužáky a seznámili se s prostředím nové školy. Nejprve se hrály
na zahradě školy seznamovací hry a potom se šlo do sálu na
rozlúčku deváťáků se školou, aby mladí Sucholožané nasáli
i atmosféru jejich budoucí školy.
V září pak budování nových dvou třídních kolektivů 6. A
a 6. B probíhalo ve dvou dvoudenních cyklech na chatě
Kopánky. Chceme, aby se naši žáci a nově příchozí žáci co
nejrychleji a nejlépe sžili a mohli se plně a úspěšně věnovat
studiu. I proto tyto výše popsané aktivity připravujeme už
několik let.
Mgr. Vlastimil Ondra
(Foto Mgr. Vlastimil Ondra)

1. A: Sofie Bujáková
2. A: František Kročil, Daniel Machalík, Jakub Machalík,
Klára Nováková, Nikola Sukupová, Sára Štursová, Adam Vystrčil,
Emma Vystrčilová, Nikol Vystrčilová, Ema Kubišová
a Miroslav Bachurek
3. A: Eliška Hořelková, Eliška Vítková, Simona Smutková,
Julie Vystrčilová, Matyáš Pichovec a Andrea Francová
4. A: Natálie Čaňová, Klára Machalíková, Jarmila Mahdalová
a Jiří Nevařil
5. A: Kristýna Kubišová, Barbora Nováková, Šimon Vystrčil,
Ondřej Machalík, Jan Vystrčil a Jakub Mahdal
6. A: Samuel Buják, Denisa Černohousová, Aneta Kročilová
a Josef Nevařil
6. B: Magdaléna Malá, Barbora Gazdíková, Tereza Mahdalová
a Viktor Vajdík
7. A: František Janík, Veronika Džuganová,
Veronika Moravcová, Veronika Macková, Julie Mahdalová,
Martina Beníčková, Nela Mahdalová, Sabina Vystrčilová,
Anna Machalíková a Ester Vilímcová
8. A: Simona Jankůjová, Tereza Šalušková, Andrea Pavelková,
Tereza Mahdalová, Ludmila Čubíková a Tereza Gazdíková
9. A: Dominik Machalík, Antonín Vystrčil, Daniela Zálešáková
a Simona Šuleková
9. B: Vendula Mandíková, Vendula Fremlová, Hana Gazdíková,
Martina Sedláková a Markéta Hauerlandová

Mgr. Vlastimil Ondra
(Foto Martin Čumíček 8. A)
Slavnostní vyřazení deváťáků
Ve středu 29. června 2016 proběhlo v obřadní síni slavnostní vyřazení deváťáků. Jednalo se o výjimečný ročník, přišli všichni starostové, padlo mnoho krásných a pravdivých
slov, panovala moc příjemná atmosféra, došlo i na pohnutí
a slzy a začínalo nádherné letní počasí.
Mgr. Vlastimil Ondra
(Foto Mgr. Vlastimil Ondra)
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Stolní tenis v Bánově
Stolní tenis se vyvinul ze společenské hry, která byla kolem
roku 1880 přivezena z Číny do Británie. Reálný vznik sportu umožnilo používání a zdokonalení celuloidového míčku.
Další revolucí v tomto sportu bylo zavedení potahů z pěnové
houby, která umožňovala dávat míčku velké rotace.
Poslední velká změna pravidel byla v roce 2000, kdy největší
změnou bylo, že počet bodů v setu se snížil z 21 na 11, počet
podání jednoho hráče v řadě z pěti na dvě. A dále byl míček
zvětšen z průměru 38mm na 40mm, čímž se mírně snížila
jeho rychlost i rotace.
V Česku zastřešuje oficiálně stolní tenis organizace ČAST
(Česká asociace stolního tenisu). V letošním roce je registrováno 22 571 hráčů v celkem 1272 klubech.

Jak vypadaly sezóny regionálního přeboru, je vidět na tomto
souhrnu:
2011/12 vznikl tým Bánov A a hrál základ RP V
2012/13 vznikl tým Bánov B a oba týmy hrály základ RP V
2013/14 tým Bánov hrál RP V a tým Bánov B RP VI
(přihlásilo se moc týmů a po půlsezoně silnější týmy hrály RP V
a slabší RP VI)
2014/15 Bánov A postoupil do RP IV
2015/16 Bánov A postoupil do RP III

Je vidět, že náš tým A se dostal za dvě sezóny o dvě třídy
výše, což je velký úspěch.

V okrese Uherské Hradiště je tento sport velmi oblíbený a je
zde registrováno 551 hráčů ve 24 klubech. Tělocvičná jednota
Sokol Bánov, mezi něž patří i Oddíl stolního tenisu je však
pouze jednou z činností TJ Sokol Bánov. Z celkového počtu
102 členů Sokola se ping-pongu pravidelně věnuje asi dvacet
členů.
Oddíl stolního tenisu vznikl v roce 2010 a od tohoto roku
hraje sokolskou župní soutěž, která se hraje turnajově
a v současnosti má za celý rok tři turnaje, z toho jeden pořádáme v Bánově.
Od roku 2011 jsme přihlásili jeden tým Bánov A do regionálního přeboru soutěže ČAST. Tento přebor se hraje systémem
každý s každým, doma i venku. Většinou je v sezóně 22 zápasů. Začíná se hrát v říjnu a většinou se končí v dubnu. Každý
zápas má 16 dvojher a 2 čtyřhry. Tým má k dispozici 4 hráče
a jednoho může střídat. Hraje se na dvou stolech a každý zápas na tři vítězné sety. Zápasy trvají něco přes dvě hodiny.
Pokud je hodně vyrovnaný soupeř, hraje se i přes tři hodiny.
Zápasy jsou přístupné veřejnosti a hrajeme v tělocvičně ZŠ.
Většinou hrajeme v sobotu navečer. Rozpis zápasů a výsledky jsou na webu www.pinec.net.

Na fotografii (koláži) je vidět všechny členy pingpongového
oddílu Bánova, kteří aktivně působili v regionálním přeboru
v roce 2015/16.
Zleva doprava je to Ester Vilímcová, Šimon Pomykal, Lukáš
Lekeš, Josef Švestka, Martin Vavrys, Martin Čapka, Jaroslav
Cába, Jaroslav Vítek, Ivana Píšková, Josef Šlahař, Milan
Balouch, Martin Balouch, Petr Pražan a Emil Szymurda.

Činnost tohoto oddílu je specializována především na tento
sport. Hrajeme a pořádáme sokolský župní přebor, pořádáme turnaje pro dospělé a děti (vždy tradičně po Štěpánovi).
Pokud byste si chtěli zahrát, zkuste přijít mezi nás. Trénujeme v úterý a v pátek v tělocvičně základní školy.

Dále chtěl uvést bývalé hráče, kteří hráli předešlé sezóny. Je
to Josef Polanský, Eduard Švehlík, Roman Švestka, Filip Kudela, Josef Filgas, Dan Beníček a Josef Vystrčil.

Pokoušíme se také vychovávat mládež. Žáci letos budou trénovat ve čtvrtek od 17:00 pod vedením Ivany Píškové a Milana Baloucha. Pokud bychom měli alespoň pět pravidelně
trénujících dětí, plánujeme na příští rok účast v soutěži žactva. Přijďte se na nás podívat.

Na závěr si dovolím poděkovat obecnímu úřadu a základní
škole, bez jejichž podpory bychom nemohli fungovat.

Pro novou sezónu 2016/17 k nám ze Slavkova přešel Libor
Šimek a z Bystřice Pavel Zálešák.

Milan Balouch, T.J. Sokol Bánov,
Sportovní oddíl stolného tenisu

Hledám ke koupi rodinný dům
v Bánově a v okolí, se zahrádkou.
Tel.: 604 641 463
Koupím byt v Bánově.
Tel.: 739 823 546
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Tělocvičná jednota Sokol Bánov
Rozvrh cvičebních hodin
Rozvrh cvičebních hodin
TJrok
Sokol,
rok 2016 - 2017
Cvičební
2016cvičební
- 2017
Den
Pondělí

Název cvičení/sportu
Rodiče + děti
Body fit
Stolní tenis D
Stolní tenis A,B

Čas konání
16.30 - 17.30
18.00 - 19.00
18.00 - 21.00
19.00 - 21.00

Cvičí
Rodiče + děti
Ženy
Muži + ženy
Muži + dorost

Místo konání
ZŠ
ZŠ
SH - galerie
ZŠ

Zdravotní tělocvik

18.30 - 19.30

Ženy

ZŠ

Odbíjená
Odbíjená
Badminton
Stolní tenis - žáci
Zumba

17.30 - 19.30
17.30 - 19.30
19.30 - 21.00
17.00 - 18.00
19.00 - 20.00

Žákyně
Muži + dorost
Muži + Ženy
Žáci
Ženy + dorost

SH
SH
SH

Pátek

Stolní tenis A,B

17.00 - 21.00

Muži + dorost

ZŠ

Sobota

Stolní tenis A,B - zápasy

17.30 - 21.00

Muži + dorost

ZŠ

Úterý

Středa

Čtvrtek

ZŠ

Vedoucí cvičení/sportu
sest. Marie Beníčková
sest. Kateřina Nováková
sest. Petra Pomykalová
br. Jaroslav Vítek
sest. Eva Nováková
sest. Karin Švehlíková
br. Antonín Freml
br. Jakub Vašíček
br. Luděk Vavrys
sest. Ivana Píšková
sest. Marina Cábová
br. Jaroslav Vítek
br. Milan Balouch
br. Jaroslav Vítek
br. Milan Balouch
(Zaslal Stanislav Vranka)

Hledáme korektora/korektorku
Redační rada Bánovského zpravodaje hledá korektora/
korektorku.
Více informací na e-mailu zpravodaj@obec-banov.cz

Farní dvůr
Farnost Bánov oznamuje, že je pro veřejnost otevřen
farní dvůr, a to denně od 9 - 16 hod. K dispozici je
kuchyňka s WC. Vchod je hlavní bránou. Na dvorku
za děti odpovídají rodiče.

Farní aktivity pro děti
a nejen pro ně

● bohoslužby pro děti a rodiče Zvoneček přes školní rok:
Začínáme 17. října 2016. V Bánově každý pátek, a to
v zimní čas v 17:30 hodin v letní čas v 18:30 hodin.
● každou čtvrtou neděli v měsíci školního roku mše
svatá se zaměřením na děti U Dobrého pastýře,
začínáme v neděli 30. října 2016.
● farní miniškolička Žirafínci každý pátek jednu hodinu
před mší svatou na faře v Bánově. Určeno předškolním
dětem a žákům 1. a 2. třídy. Začínáme v pátek 7. října
v 17:30 hodin.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:
Jakub Kelíšek
Alžběta Vašíčková
Adéla Pětníková
Maxmilián Zálešák

Naši jubilanti:
510
136
380
744

Rozloučili jsme se:
Marie Kočicová		
Božena Úšelová		
Libuše Hniličková
Josef Jurný			
Františka Nováková
Václav Klabazňa

32
231		
373		
503		
331
227

Sňatky v Bánově:
František Štěpánek a Barbora Kubišová
Rostislav Velecký a Adéla Madajová
Pavel Vystrčil a Lucie Vaňková
60. výročí sňatku:

96 let
Marie Jankůjová

201

93 let
Františka Velecká

505

91 let
Filomena Slezáková
Marie Madajová

426
464

90 let
Anna Zálešáková

69

85 let
Marie Bělánková
MUDr. Vlastimil Hradil

445
721

80 let
Marie Kročilová
Antonín Střelec

487
523

František a Ludmila Hrubošovi 721
50. výročí sňatku:
Stanislav a Jana Mařákovi
Josef a Jarmila Mahdalovi

456
559

Setkání padesátníků 18. června 2016

Den rodiny 4. září 2016
V neděli 4.9.2016 byl otcem Jiřím pořádán Farní den - den rodiny. Při slavnostní bohoslužbě se drobnými dárky přivitali prváčci, dětem se
posvětili aktovky a byli přijati nový ministranti. Po mši sv. se venku před kostelem posvětila nová socha Panny Marie a nový Missijní kříž.
Po té se zúčastnění a hlavně děti s rodiči přesunuly do farní zahrady, kde je čekal pestrý program.

(Foto Kristýna Dubravová)

Periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Redakční rada Obce Bánov z finančních prostředků Obce Bánov,
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