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Vážení spoluobčané,
doufám, že si již užíváte adventního času plnými doušky  
a těšíte se na vánoční pohodu. Jsem rád, že Vás mohu  
i v tomto čase pozdravit v dalším čísle Bánovského zpravo-
daje. Než se však necháme všichni pohltit vánoční náladou, 
rád bych vzpomněl události uplynulých měsíců. 
Nejvýznamnější akcí podzimu byly Svatomartinské hody. 
Letos o to významnější, že jsme slavili kulaté výročí patro-
na našeho kostela a celé naší obce – svatého Martina. Ten 
by letos oslavil již 1700 let. Velmi hezký a bohatý program 
připravil náš pan farář Jiří Kupka v kostele, kde se sloužily 
slavnostní mše ke cti našeho patrona, ale mohli jsme se po-
kochat i krásnou květinovou výzdobou s tematikou čtvera 
ročních období. Nechyběl ani program pro děti, pestrý kro-
jovaný nedělní průvod či sobotní hra o svatém Martinovi  
a průvod na Jarmek, kde čekalo všechny zúčastněné občer-
stvení a světelná show s ohňostrojem. V pátek jsme si mohli 
zatančit ve sportovní hale s kapelou Tabák a v sobotu ve-
čer pak zanotovat u cimbálu s Pajtášem. Závěr hodů patřil 
tradičně vepřovým specialitám v našich hospůdkách při 
pondělních hodkách. Všem, kteří se na přípravě hodového 
programu podíleli, moc děkuji. Nebylo to málo lidí, jelikož 
je do hodů zapojena opravdu velká část složek – fotbalisti se 
zábavou, Kohútci s cimbálem (po roce se střídají s Hútkem),  
farnost, obec, hasiči, kteří hlídají bezpečí průvodu, kuchařky 
z MŠ, které vaří čaj, firma Kozap, která připravuje občerstve-
ní na Jarmek, Adéla Volná, která vystavuje keramiku, skauti  
a všichni další zástupci složek, kteří se účastní nedělního 
průvodu do kostela, i provozovatelé restaurací, kteří neza-
pomínají na hodky. Děkuji všem, protože pouze zapojením 
nás všech mohou být hody opravdu slavnostmi celé obce.  
O obecní kulturu se stará i naše knihovna, kde se v říjnu hrá-
lo maňáskové divadlo. Pro velký úspěch se hraje další před-
stavení v prosinci. Jsme moc rádi, že si i do knihovny najdou 
rodiče s dětmi cestu, což je zásluhou nejen naší knihovnice 
Lidky Horňákové a jejích šikovných asistentek, ale také Vás 
rodičů, kteří si ten čas uděláte.
Zavedli jsme novou službu občanům – Mobilní rozhlas. Jed-
ná se o modernější službu e-rozhlasu, který obec používala. 
Pomocí této služby Vám můžeme zasílat nejen hlášení, ale 
také pozvánky a další informace. Máme také možnost zasílat 
krizové zprávy či zprávy o odstávkách vody a energií for-
mou SMS, které se k Vám dostanou mnohem rychleji, aby 
Vám informace neunikla. Kdykoliv se můžete registrovat 
přes webové stránky Mobilního rozhlasu. V tomto čísle na-
leznete také formulář, který můžete vyplnit a doručit na OÚ 
k registraci (postačí vhodit do schránky). V mobilní aplikaci 
se brzy zprovozní i služba „vyfoť a pošli starostovi“, což lze 
využít k vyfocení čehokoliv, co je v obci např. poničené nebo 
nefunkční, nebo naopak, co se Vám líbí, a rychlému odeslání 
na OÚ.
S dokončením opravy sběrného dvora a nákupem nových 
kontejnerů bychom rádi pokročili v efektivitě třídění od-
padů. Dle evropské legislativy již víme, že v roce 2024 bude 
ukončena možnost skládkování - již nebude možnost uklá-
dat žádný odpad na skládku. Klade se tudíž velký důraz na 
to, abychom jako obce třídili odpad mnohem důkladněji  
tak, aby zbylo na skládku (či v budoucnu do spalovny) jen 
nepatrné množství nerecyklovatelného odpadu. Obci by-
chom mohli ušetřit velké množství nákladů, což by ale při-
neslo úsporu i občanům. Máme připraven nový motivační 
systém třídění, který umožní občanům, kteří kvalitně třídí, 
ušetřit na poplatku za odpad. 

Slovo starosty
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Na příští rok jsme si naložili opět smělé cíle a spoustu prá-
ce. Jedním z hlavních úkolů je vybudování inženýrských sítí 
a nové komunikace v lokalitě Šraňky. V listopadu jsme po-
druhé podali žádost o dotaci na sportoviště nad fotbalovými 
kabinami. V únoru se dovíme, jestli jsme uspěli, a pokud ne, 
bude zastupitelstvo rozhodovat, jestli se a v jakém rozsahu 
do budování sportoviště pustíme. Připraven je projekt re-
konstrukce komunikace Na Hradě, a to od hřbitova po kři-
žovatku u sochy sv. Jana Nepomuckého. O spolufinancování 
žádáme Ministerstvo pro místní rozvoj. K novému automo-
bilu bychom rádi posílili „obecní autopark“ o univerzální 
traktor s navijákem, a nakládacím zařízením. Tento stroj 
by nám pomáhal nejen v obci, ale také při správě obecních 
lesů. Až 800 tis. Kč bychom mohli získat od Ministerstva 
zemědělství. Jistou akcí je zateplení budovy pošty, které 
bude spolufinancováno z Operačního programu životního 
prostředí. Budeme pokračovat v modernizaci zdravotního 
střediska – v letošním roce bychom chtěli zrenovovat pod-
lahy v čekárnách. Centrální dětské hřiště projde obnovou, 
jelikož už nevyhovuje bezpečnostním normám. Společně  
s dětmi z MŠ a ze školní družiny připravujeme projekt žá-
dosti o dotaci na MMR.
Oprášili jsme starou myšlenku zatrubnění a zprůchodnění 
potoka od Hoštáků směrem k ulici Za Humny. Po náročných 
jednáních s orgány státní správy a majitelem toku – Povo-
dím Moravy, se rýsuje projekt jako schůdný, takže připravu-
jeme projektovou dokumentaci. Dokončíme chodník v ulici 
Za Humny atd. Snad se nám bude dařit a vše se dovede ke 
zdárnému cíli. K tomu bude potřeba spolupráce zastupitel-
stva, jehož členkám a členům bych chtěl poděkovat za kon-
struktivní jednání a pracovní nasazení. Především však po-
třebujeme přízeň a podporu Vás spoluobčanů, kterým tímto 
taktéž děkuji za celoroční přízeň a přátelské jednání.
Ke konci roku patří i bilancování toho, co se v obci změnilo, 
co nového v obci máme. K tomu přidávám výběr akcí, které 
se v tomto roce podařily: 
Oprava cesty Na Láně
Modernizace Sběrného dvora a nákup nových kontejnerů
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
Zateplení mateřské školy
Oprava zdi u kostela sv. Martina
Oprava chodníku Za Humny
Opravy a úpravy komunikací Ordějov, Močíř, Skala, K Plynárně
ZŠ - podlaha v dílně, hygienická kabinka, sanace přízemí, venkovní 
schodiště 
Odvodňovací žlab u Jarmeku
Přístřešek na hřbitově
Kanalizační přípojky - školní byt, hřiště 
Rekonstrukce chodníku u sportovní haly
Renovace busty sochaře Štěpána Zálešáka
Nové odpočinkové body - Hoštáky, Močíř, u ČOV
Autobusová čekárna „U Dřevodělu“
Podlaha a obložení v zasedací místnosti pálenice + wi-fi
Nové sedačky v čekárnách zdravotního střediska
Obnova zeleně u zdravotního střediska
Odstavná plocha v ulici Za Humny
Nákup užitkového vozu Opel Vivaro
Vážení spoluobčané, přátelé, přeji Vám krásné Vánoce plné 
pohody v kruhu své rodiny a přátel a do nového roku přeji, 
abyste byli zdraví, spokojení a šťastní! Těším se na setkání  
u vánočního stromu a věřím, že se potkáme i na druhém 
ročníku silvestrovského výšlapu na rozhlednu! Veselé Vá-
noce a šťastný nový rok! Váš starosta

Marek Mahdal
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24. listopadu 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:

 • Smlouvu o pronájmu reklamní plochy na budově 
přečerpávací stanice ve směru od Uherského Brodu do 
Bánova mezi Obcí Bánov jako pronajímatelem a Karlem 
Polanským jako nájemcem. Záměr pronájmu byl vyvěšen 
od 7. 11. do 23. 11. 2016. Cena pronájmu 8 000 Kč + DPH/rok. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
1 měsíc.
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Bánov, 

GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, a Veronikou Tomečkovou, 
Uherský Brod. Věcné břemeno spočívá v právu zřídit  
a provozovat na služebném pozemku parc. č. 2045/325  
v k. ú. Bánov plynárenské zařízení a v právu vstupovat  
a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstra-
něním plynárenského zařízení za jednorázovou úplatu  
300 Kč + DPH.
 • Podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Rekonstrukce 

sportovně rekreačního areálu Bánov“ z Programu 133510 
MŠMT ČR „Podpora materiálně technické základny 
sportu“.
 • Smlouvu o dílo č. 1532.6100624OKO.07 mezi Obcí Bánov,  

Bánov č. 700, a EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové 
Město, 110 00 Praha 1, jako zhotovitel na dílo: Stavební 
práce v obci Bánov. Cena díla včetně DPH je 597 935,27 Kč.

Z jednání zastupitelstva obce

Přijměte pozvání k vánočním bohoslužbám v kostele sv. Martina v Bánově

Sobota 24. 12. 2016  
Štědrý den

14:00 Vánoční bohoslužba pro děti, rodiče a starší.  
Bohoslužba spojená s obřadem otevírání jesliček.
Pozn. Děti, vezměte si, prosím, zvoneček! 

23:00 „Půlnoční“ bohoslužba. Při bohoslužbě zazní Česká vánoční 
mše koledová Ant. Hradila v podání Plkotnic a Hútku.
Po bohoslužbě zpívání koled u betléma ze slámy.

Neděle 25. 12. 2016 
Slavnost Narození Páně

10:30 Slavnostní bohoslužbu doprovází dechová hudba Bánovjanka.

17:00 Vánoční koncert.

Pondělí 26. 12. 2016 
Svátek sv. Štěpána

10:30 Bohoslužba spojená s obřadem žehnání dětem.

Pátek 30. 12. 2016
Svátek Svaté Rodiny

17:30 Bohoslužba se zaměřením na děti „Zvoneček“.

Sobota 31. 12. 2016
Sv. Silvestr

10:30 Bohoslužba na poděkování za uplynulý rok 2016.

Neděle 1. 1. 2016
Slavnost Matky Boží Panny Marie

10:30 V závěru bohoslužby novoroční svátostné požehnání.

Čtvrtek 5. 1. 2016 18:30 Bohoslužba spojená se žehnáním vody, křídy a kadidla.

Pátek 6. 1. 2016
Zjevení Páně; Tři králové

9:30 Bohoslužba v Domě s chráněnými byty.

17.00 Tříkrálový koncert. Vystoupí Collegium Classic.

Sobota 7. 1. 2016 9.00 Požehnání a vyslání koledníků Tříkrálové sbírky.

Neděle 8. 1. 2016
Křest Páně

10:30 Bohoslužba spojená s obřadem zavírání jesliček
Pozn. Děti, vezměte si, prosím, zvoneček!

Betlém ze slámy bude otevřen pro veřejnost od 24. 12. do 8. 1. 2017 denně od 8.00 do 19.00 hod.

P. Jiří Kupka

Vánoce 2016
Jenom Bůh může dát víru,  
ale ty o ní můžeš dát svědectví...

Jenom Bůh může dát naději,  
ale ty můžeš vlít důvěru svým bratřím...

Jenom Bůh může dát lásku,  
ale ty můžeš naučit milovat...

Jenom Bůh může dát pokoj, 
 ale ty můžeš zasévat jednotu...

Jenom Bůh může dát sílu,  
ale ty můžeš být oporou...

Jenom Bůh je cesta,  
ale ty ji můžeš ukázat ostatním...

Jenom Bůh je světlo,  
ale ty ho můžeš zapálit v lidských očích...

Jenom Bůh je život,  
ale ty můžeš v ostatních vzkřísit touhu žít...

Jenom Bůh může udělat to,  
co se zdá nemožné, ale ty můžeš udělat to, co je možné...

Jenom Bůh sám sobě stačí,  
ale raději spoléhá na tebe!  

(Jan Pavel II.)

Požehnané svátky vánoční přeje a žehná 
P. Jiří Kupka
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Shodou okolností jsem od svého bývalého spolužáka získal zá-
pisky a úvahy bánovského rodáka, pana učitele Jana Beníčka. 
Popisuje situace kolem roku 1920 a srovnává je s rokem 1971, kdy 
obec slavila 880 let od vzniku. Je zajímavé si přečíst jak se měni-
la doba, a potom sledovat, jak se změnila do dnešní doby.
Protože je doba adventní, vybral jsem část, ve které vzpomíná 
na svátek svatého Mikuláše a svaté Lucie (po bánovsku Uce)  
a koledováním na Štědrý večer. Představuje je jako hru.
Jedná se o neupravený text – přepis. Doufám, že zaujme a hlav-
ně těm nejstarším připomene mládí.
Chtěl bych moc poděkovat spolužákovi Janu Beníčkovi, že byl 
ochotný tyto materiály zachovat a dopravit do Bánova. Žije to-
tiž ve slovenské Žilině. Spis je obsáhlý a snad se dostane i na 
další vzpomínky z jiného období.

Oldřich Havel
Vánoce
Na doplnění těchto různých zvyků je třeba uvést ještě ty pů-
vabné místní divadelní hry, jako byl sv. Mikuláš, postrach 
nás dětí. Samozřejmě, že musel mít v ruce prut, obyčejně 
březový. Používal ho málokdy a i to jen lehce, ne jako učitelé 
ve škole pružnou fišpánku. Také odměňoval, ořechy, sušené 
trnky, jablka a někdy i tou sladkostí. Velmi důležitou funkci 
měl jeho průvodce čert. Už jeho zjev budil hrůzu. Strakatý 
beraní kožich vlnou vzhůru, beranice, na tváři maska z krá-
líčí kůže s našitým kusem červené látky ze staré šatky jako 
jazyk a ten řetěz! My mladí jsme se před tou hrůzou modlili 
„ jak čerti“ sdělovali jsme si potom dojmy. Někdy také otočil 
řetězem starší sourozenec, vyvlekl je do síně a samozřejmě 
pustil. A my měli dušičku na jazyku, slzy zalévaly oči, pro-
tože nám připadalo, že peklo je až příliš velký trest za po-
klesek, který nám byl záhadným tajemstvím. Ale zato ráno. 
První u oken, kde byly nastaveny boty na očekávanou na-
dílku: husar na koni, nebo panenka, pěkný barevný obrázek 
nalepený na perníkovou podložku. Den, dva stály na okně, 
ale pak se rozplynuly sladce na jazyku, protože hrozilo ne-
bezpečí, že ti starší doma neodolají, aby si neulomili.
Druhým aktem divadla o týden později byla sv. Lucie. Ta už 
neměla papírový úbor jako Mikuláš, ale opravdický. Vyso-
ká, štíhlá, příšerná bílá tvář, na hlavě cosi vysokého převá-
zaného modrou pentlí. Zničehonic se objevila ve dveřích, 
nemluvila, jen si brousila kosák a my trnuli, komu usekne 
hlavu. Nadělovala z košíku sušené trnky. Ráno jsme však 
darmo hleděli do oken.  Nebylo tam nikdy nic. To byla velmi 
chudobná svatá, ne jako Mikuláš, který měl moc zavřeným 
oknem zvenku dát dary, anebo je rozsypal po cestě tak, aby 
je kmotřička našli na ulici, pro nás. Až jsme byli hodně starší, 
objevili jsme, že ti svatí neexistují, že to je někdo převlečený. 
Luciina koruna na hlavě se ukázala být hrotkem na dojení 
mléka a maska na tváři tím nejjednodušším trikem. Sestra 
si neosušila ručníkem mokrou tvář, nahnula se nad ošívku  
s moukou a foukla. A potom mi tak mile řekla: Ty trúbelko, 
a totos nevěděu? – 
Koledníci na Štědrý večer byli tak samozřejmí, jako střelba 
na ulici. Chodili koledovat i ti nejubožejší z ubohých, ciká-
ni. Ti měli své zvláštní, typické koledy. Zpívali o tom, že pod 
nožkami gazdu vystřelí a zapálí na střechu, když jim nic 
gazdina nedá. Obecní pastýř si přišel pro nadílku už přes 
den. To nebyla žádná romantika. Ale když jsme večeřeli a na 
okno se ozvalo tiché zaťukání, byli jsme vyjevení, když mat-
ka vyšla do síně a otevřenými okny volala do ulice: Dáme, 
dáme, až vychováme! Kdo to byl, co chtěl, proč nepřišel do 
jizby, ptal jsem se zvědavě. Tak jsem se dověděl, že to byl ně-
jaký mládenec, který chtěl sestru. Dětským rozumem jsem 

Zápisky bánovského rodáka, pana učitele Jana Beníčka
přiznal, že svadba by sa zhodiua, ale to že by sestra musela 
od nás pryč, nebylo mi vůbec vhod a nechápal jsem, proč se 
u stolu strhl taký smích, když na tom nic směšného nebylo.
Divadlo pokračovalo, když ti svobodní dospělí se vyhrhuli 
do síně a každý donesl v náručí pár polínek. Nebo když za-
čaly lítat proti dveřím střevíce a boty. Bylo z toho hodně ve-
selosti, ale nám s bratrem házet krpcama nedovolili. Jablka 
jsme krájeli také, na kříž nebo na hvězdu. Když někomu se-
meník v jablku vytvořil kříž, zaříkal to hned: - Pámbú snama 
a zlé preč! – a to znamenalo, že do roka neumře.

Jan Beníček
(Foto archív Jana Beníčka)
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Suroviny na těsto:
2 I vody, 200 g fazole, hrst sušených hříbků, ½ celeru, 3 mrkve, 
1 petržel, 1 cibule, 5 – 10 stroužků česneku, několik kuliček  
nového koření, celého pepře, 4 bobkové listy, 6 – 8 sušených  
trnek, 0,7 I sklenice kyselého zelí, vegeta, lžíce povidel, cibulová 
jíška, kysaná smetana, šlehačka, 1 – 3 lžíce octa, vejce

Postup:
Fazoli umyjeme, a zalejeme vodou a necháme do druhé-
ho dne. Do hrnce s vodou (asi 2 I) dáme namočenou fazoli  
i s vodou a dáme vařit. Přidáme velkou hrst sušených hříbků, 
celer, mrkev, petržel, cibuli a česnek. Do sítka nebo fáčovi-
ny vložíme několik kuliček nového koření, celého pepře, asi  
4 bobkové listy (nemusí potom pracně vybírat). Přidáme  
6 – 8 sušených trnek. Zvlášť do 1 I hrnce dáme vařit nejlépe 
domácí kyselé zelí. Jakmile fazole změkne, vybereme koření 
a všechnu zeleninu. Polévku osolíme, ochutíme vegetou, při-
dáme uvařené zelí. Do polévky přidáme lžíci povidel. Uděláme 
cibulovou jíšku. Cibulka by měla být mírně zlatá, jinak by byla 
hořká. Vychladlou jíšku přidáme do polévky. Kysanou sme-
tanu rozkvedláme v troše mléka, přidáme šlehačku a vlejeme 
do polévky. Pokud je ještě řídká, přidáme hotové jíšky nebo  
v mléce rozkvedlanou hladkou mouku. Ochutíme podle 
chuti vodou ze zelí a 1 – 3 lžíce octa. Pokud je kyselá, můžeme 
přidat trošku cukru.
Kdo má rád, přidá do kyselice buď rozkvedlané vajíčko nebo 
do talíře nasekané vejce uvařené na tvrdo.

Recept z kuchyřky Chutě našeho přátelství

Bánovská kyselica 

Svatomartinské hody 2016, 1700 let od narození sv. Martina
Každý, kdo přijal pozvání P. Jiřího Kupky k letošním oslavám 
sv. Martina, musel vzdát poctu nejen patronu farního kos-
tela a celé obce, ale ocenit i téměř nadlidský výkon  našeho 
pana faráře spojený s organizací a přípravou tak důstojných 
oslav.
Velké poděkování patří všem organizátorům, účinkujícím, 
zúčastněným, místním  i přespolním.
Hned úvodní čtvrteční benefiční koncert  „Svatomartinská 
pocta“ byla skutečnou poctou, která neměla chybu. Fol-
klorní soubory bánovské Zpěvule, Plkotnice a Hútek včetně 
osvědčené moderátorky Markéty dokázaly vytvořit úžasný 
zážitek. V pátek ráno byly při mši svaté posvěceny praporce, 
závěrem adoračního dne byl v kostele program pro děti: „Ži-
vot sv. Martina“. Sestra Milada poutavou formou hry zaujala 
mnoho dětí nejrůznějšího věku.
Věhlas našich šikovných květinářek je už pověstný. Ale co 
jejich šikovné ruce, nápaditost a um dokázaly při realizaci 
sobotní výstavy v kostele  „Čtvero ročních dob“!                                            
Dojemné, nádherné... K lítosti, že tak nakrátko...
Po večerní mši svaté za účasti svatomartinské družiny ná-
sledovala legenda o sv. Martinovi, poté tradiční lampionový 
svatomartinský průvod na Jarmek na světelnou show.
Oslavy vyvrcholily slavnostní nedělní bohoslužbou ke cti 
sv. Martina. Hlavním celebrantem byl Mons. Vojtěch Šíma, 
pozvání přijala i sucholožská schola, o hudební doprovod se 
postarala dechová hudba Bánovjanka. S povděkem lze kon-
statovat, že účast krojovaných je rok od roku lepší. Snad už 
se stane chvályhodnou tradicí.
Po skončení ještě krátké pohoštění u kostela, trochu zpěvu 
a hudby na cestu.

Nezapomínejme prosit našeho patrona: „Svatý Martine, 
oroduj za nás!“
A jenom na okraj: naše farnost dvakrát navštívila Tours  
a uctila památku sv. Martina u jeho hrobu v tamější bazilice.  
Po bánovských hodech  jsme tam poslali  dopis i s fotogra-
fiemi z našich oslav.
Ve své odpovědi nám poděkovali, poznamenali, že sva-
tý Martin je uctívaný všude, popřáli nám pokojný Advent  
a připojili foto restaurované sochy sv. Martina, která je opět 
na vrcholu baziliky v Tours.

Marie Pavlíčková
(Foto Radek Pavlíček)

Mateřská škola 
Děti z MŠ dělají radost babičkám a dědečkům na DCHB
Už Martin na bílém koni, už zase přijíždí k nám,
vesele podkůvky zvoní, jede k nám zas bílý pán.
Posílá ho svatý Petr, ať zimu ohlásí včas,
ze skříně vytáhnem svetr, bude se nám hodit zas…

Touto úvodní písní předškoláci na návštěvě v Domě s chrá-
něnými byty navodili atmosféru blížících se bánovských 
hodů. Pak následovalo pásmo s tanečky, pranostikami a pří-
během o svatém Martinovi.  Celý domov byl prozářený vese-
lou náladou. Na závěr děti předaly důchodcům vlastnoručně 
upečené perníčky, papírovou husu a fotečku bánovského 
kostela. Odměnou jim byla radost z návštěvy, potlesk a slad-
ké dobroty, kterými byly obdarovány.

MŠ Bánov

(Foto archiv MŠ Bánov)
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Dvě lednové premiéry ve Slováckém divadle
Už v listopadu se Slovácké divadlo pustilo do studování dvou 
titulů z předplatného pro rok 2017. Tím prvním je americké 
drama Scotta McPhersona s názvem Marvinův pokoj. Dru-
hou připravovanou novinkou je známé drama Králova řeč 
autora Davida Seidlera.
Marvinův pokoj
Citlivý rodinný příběh o letech odloučení a okamžicích ná-
vratů, o konfrontaci neslučitelně odlišných životních stylů 
a názorů, o spletitých citech, z nichž nikdy nelze vytáhnout 
jen ten jeden správný, o naději a sesterské lásce, která ne-
mizí ani po letech, je poslední hrou nadějného dramatika 
Scotta McPhersona. Příběh o životě a umírání psal podle 
svých vzpomínek z dětství a v době, kdy sám umíral. I přes 
to všechno je hra napsaná s obdivuhodným humorem a nad-
sázkou.
V New Yorku inscenace získala Drama Desk Award za nej-
lepší hru roku 1992. Podle této off-broadwayské inscenace 
vznikla v roce 1996 úspěšná filmová verze s hvězdným ob-
sazením. Ve Slováckém divadle se v režii Zetela v hlavních 
rolích sester představí Jaroslava Tihelková a hostující hereč-
ka Dana Růžičková. Dále se můžete těšit na Moniku Horkou, 
Davida Macháčka, Martina Hudce, Davida Vaculíka a Petru 
Staňkovou.
Premiéra je naplánována na 7. ledna 2017. 
Králova řeč
Strhující příběh o překonávání osobní lidské slabosti na 
půdorysu královského údělu se odehrává na základě sku-
tečných událostí ve třicátých letech 20. století ve Spojeném 
království a představuje jeden z nejcitlivějších momentů 
moderních britských dějin. 

Fenomén Královy řeči zasáhl takřka celý svět po uvede-
ní stejnojmenného filmu (2010) a zejména po jeho ocenění 
čtyřmi Oscary. Do té doby neměla široká veřejnost o řečové 
vadě britského krále Jiřího VI. a o zásluhách logopeda Lio-
nela Loguea na jejím odstranění ani ponětí. Podobně málo 
známé je, že slavný film vznikl podle tehdy ještě neuvede-
né divadelní hry, která se premiéry dočkala paradoxně až 
díky úspěchu své vlastní adaptace, a to v únoru 2012 v Yvo-
nne Arnaud Theatre v Guildfordu ve Velké Británii. Napsal 
ji americko-australský scenárista David Seidler na motivy 
vzpomínek svérázného „královského“ logopeda, dokončena 
a zveřejněna však kvůli zákazu královny matky mohla být až 
po její smrti v roce 2002. 
V hlavní roli krále Jiřího VI. se představí Pavel Hromádka, 
logopeda Lionela Loguea ztvární Pavel Majkus. Režie se cho-
pil Igor Stránský.
Premiéra proběhne 28. ledna 2017.

Markéta Kudeříková

Bánovský dráček Mateřská škola 

(Foto archiv MŠ Bánov) (Foto zaslal Šimon Šupina)
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Základní škola
Spisovatelka Daniela Krolupperová v ZŠ Bánov
V pondělí 21. listopadu 2016 proběhly v sále bánovské školy 
dvě besedy s Danielou Krolupperovou, jednou z nejlepších 
českých spisovatelek pro děti v současnosti – držitelkou li-
terárních cen Zlatá stuha a Magnesia litera.
Naše děti na prvním stupni se opět, jak už je u nás ve škole 
několik let zvykem, připravovaly pod vedením třídních uči-
telek na besedu hned několik týdnů. Už v září jsme do školní 
knihovny dokoupili knížky, které nám ještě od paní spisova-
telky chyběly. V následujících týdnech pak v hodinách čtení 
děti tyto knížky přečetly. I proto si besedu s paní Kroluppe-
rovou náležitě prožily a užily. 
Ve škole děláme i v jazyce českém mnoho nad rámec osnov, 
abychom v dětech v době počítačů pěstovali lásku ke čtení. 
Budeme jen rádi, když si budete přes Vánoce 2016 číst s dět-
mi hodně i doma.
A pokud chcete dětem doma pustit, jak paní spisovatelka 
Daniela Krolupperová čte ze svých knížek v bánovském sále, 
není problém. Natočili jsme pro vás dvě audioukázky, na 
kterých čte z knížek, které ještě zatím nevyšly. Jen klepněte 
na facebook ZŠ Bánov. Najdete tam úryvky z knížek POLI-
CEJNÍ KŘEČEK 2. a JOSÍFEK 3.

Mgr. Vlastimil Ondra
(Foto Mgr. Vlastimil Ondra)

Erasmus - Polsko 27. 11. – 3. 12. 2016
V neděli 27. listopadu odjela skupina 6 žáků (Anna Machalí-
ková 7. A, Martina Lassaková, Sabina Smetanová, Pavel Bo-
rák, Jaroslav Baný a Michal Pražan všichni z 8. A) v doprovo-
du Petry Kočendové a Jiřího Suchého do polských Katowic. 

Mgr. Jiří Suchý
(Foto Mgr. Jiří Suchý)

Florbalisté třetí ze čtrnácti týmů!
V úterý 6. prosince 2016 se žáci naší školy zúčastnili Miku-
lášského florbalového turnaje žáků I. stupně základních 
škol v Uherském Hradišti. Na turnaj se sjelo 14 týmů a v sil-
né konkurenci se našim klukům podařilo vybojovat krásné  
3. místo. 
Děkujeme chlapcům za skvělou reprezentaci školy!

Mgr. Romana Münsterová
(Foto Mgr. Vlastimil Ondra)

Halová kopaná nám letos jde! 
V úterý 29. listopadu 2016 jsme odehráli turnaj v Bojkovicích 
a obsazením 2. místa se našim borcům 8. - 9. tříd se podařilo 
postoupit na okresní finále v halové kopané! 
V úterý 6. prosince 2016 ve Starém Městě jsme mohli ve 
sportovní hale Širůch předvést co v nás je, protože se nám 
vrátili do družstva i posily z polských Katovic. Na Širůch se 
sjely čtyři postupující školy z celého okresu - Bánov, Bojko-
vice, Staré Město a Uh. Hradiště.  
ZŠ Sportovní Uh. Hradiště nadělovala porážky všem, prak-
ticky se tedy hrálo o 2. - 4. místo.
V tomto boji byli naši borci velmi úspěšní a nebýt nešťastné-
ho gólu v závěru zápasu proti Bojkovicím, obsadili by druhé 
místo. Nakonec tedy těsně o skóre jsme skončili třetí.
Všem velké díky a gratulace. HOŠI DĚKUJEM!

Radek Masař
(Foto Mgr. Vlastimil Ondra)
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Rok 2016 je pomalu u konce, fotbalistům skončila podzimní 
část ročníku 2016/2017. Čeká nás zimní, námi ne příliš oblí-
bené období. Dovolte mi malé bilancování uplynulého roku. 
Oslavili jsme 75. výročí založení klubu. Při této příležitos-
ti se nám podařilo uspořádat přátelské utkání „starých 
gard“ mezi FC Bánov-AC Sparta Praha. Za Spartu nastoupili 
např. F. Straka, L. Stracený, M. Trval, D. Zítka, R. Margolius,  
V. Labant, Š. Kučera, P. Čavoš, , M. Denk, L. Mistr, V. Budka. 
Za nás si zahráli i hosté ze slovenského Bánova. Utkání skon-
čilo výsledkem 4:9 (2:2), po brankách R. Luxe (2), J. Bujáka,  
J. Vaňhary – L. Ztraceného (3), M. Trvala (3), Margoliuse (2), 
Kučery. 
Oslava, která byla věnována také dětem, proběhla v sobotu  
18. června 2016 předzápasy přípravek FC Bánov-1. FC Slovácko 
(6:4) a žáků FC Bánov-Sokol Prakšice (5:3). Celé zábavné odpo-
ledne doprovázel „Pirátský dětský den“ s množstvím atrakcí  
a honbou za pokladem. Všechny děti měly o zábavu posta-
ráno a velmi si odpoledne užívaly. Program byl zakončen 
diskotékou. 
Výsledek hlavního utkání nebyl tak důležitý jako atmosféra, 
kterou si, jak doufám, všichni přítomní užili a strávili s námi 
a s přáteli příjemné odpoledne a večer. 
Po sportovní stránce to byl rok průměrný. Konec minulé-
ho ročníku 2015/2016 byl pro muže ve znamení boje o udr-
žení v OP. Nakonec se v soutěži podařilo udržet a doufáme, 
že se podobným starostem v novém ročníku vyhneme. 
Muži se umístili na 10. místě, s 26 body, skóre 53:85 a bilancí  
8-2-14. V novém ročníku 2016/2017 jsou po podzimu na  
9. místě, s 16 body, skóre 21:32 a bilancí 4-4-6. Výsledek mohl 
být lepší, ale bohužel se nám nepodařilo dovést ke zdárné-
mu konci několik dobře rozehraných utkání. 
Naproti tomu mládež držela, již tradičně, velmi slušnou vý-
konnost. Dorost měl v minulém ročníku generační problém 
a ukončil ho na předposledním 7. místě, se 7 body, celkovým 
skóre 35:49 a bilancí 2-1-11. Nicméně v novém ročníku je to 
již úplně jiné mužstvo a po podzimu jsou momentálně na  
4. místě, se skóre 45:11 a bilancí 9-1-3. Kluci nám dělali na 
podzim velkou radost!  
Žáci se v minulém ročníku umístili na skvělém 2. místě, se 
46 body, celkovým skóre 167:30 a bilancí 15-1-2. V novém 
soutěžním ročníku 2016/2017 jsou žáci, po odchodu několika 

FC Bánov
hráčů do dorostu, momentálně na 6. místě, s 27 body, se skó-
re 61:27, a bilancí 9-0-5. 
Přípravka má nyní stejný generační problém, ale přesto se 
jim v soutěži daří dobře. Nicméně bychom uvítali větší zá-
jem malých kluků a dívek o fotbal a rádi bychom, aby jich 
mezi nás přišlo více. Všechny zájemce s radostí přivítáme! 
Výsledky přípravky se oficiálně nezveřejňují, ale naše pří-
pravka si drží již dlouhodobě dobrou výkonnost a vždy se 
jim daří většinu soupeřů porážet.
U mládeže bychom rádi uvítali posílení řad trenérů a rea-
lizačních týmů, abychom mohli ještě zvýšit úroveň její pří-
pravy. Případné další dobrovolníky a zájemce vítáme, pro-
tože pro práci s mládeží je třeba co nejvíce ochotných lidí. 
V zimě bych všechny příznivce rád pozval na dvě akce, které 
nás čekají, a to tradiční Štěpánský nohejbalový turnaj „Me-
moriál Libora Šopíka“ a už tradiční turnaj přípravek BOY 
CUP, konaný v únoru.
Děkuji všem trenérům, členům, dobrovolníkům a hlav-
ně sponzorům, kteří nám v naší činnosti pomáhají, za je-
jich práci a obětavost, bez které bychom se určitě neobešli. 
Zvláštní poděkování patří určitě Obci Bánov, která se nás 
snaží maximálně podporovat a bez jejíž pomoci bychom se 
vůbec neobešli.
Dovolte mi, abych zmínil jednu, nejen pro náš klub, velmi 
smutnou událost. Bohužel nás v srpnu opustil náš dlouho-
dobý a hrdý člen, pan učitel Josef Jurný. Byla to určitě nej-
výraznější osobnost bánovského fotbalu! Jeho dlouhodobá 
celoživotní obětavá práce pro náš klub, především s naší 
mládeží, je pouhými slovy neocenitelná. Velmi jsme si jeho 
práce a obětavosti vážili a budeme vážit i nadále. Vychoval 
v Bánově generace mladých fotbalistů a snažil se jim vždy 
pomáhat. Tento výjimečný člověk bude mít vždy to nejdů-
stojnější a  nejčestnější místo v naší klubové historii a pře-
devším v našich srdcích. Všem nám bude chybět, vždy na něj 
budeme vzpomínat v tom nejlepším. Čest jeho památce!
Závěrem bych rád popřál všem našim členům, sponzorům  
a příznivcům příjemné prožití vánočních svátků a do nové-
ho roku 2017 především hodně zdraví, sportovních úspěchů 
a rodinnou pohodu.

Břetislav Polanský
(Foto archiv FC Bánov)
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Rádi se v Bánovském zpravodaji pochválíme, jak úspěšně po-
kračuje naše činnost. Letošní Kateřinské posezení bylo v po-
řadí už osmé. Za tu dobu se k nám připojila řada starších  ob-
čanů a další zveme mezi sebe. Připomínáme, že naším členem 
se stane každý, kdo se zapojí do některé z našich  akcí. Velmi 
oblíbené jsou jednodenní zájezdy do termálních koupališť,  
a to hlavně do Velkého Mederu a Dunajské Stredy na Slo-
vensku. Dále zájezdy na jarní výstavy květin v Olomouci  
i Kroměříži nebo zájezdy do divadla v Brně, kde jsme navští-
vili už tři  velmi pěkné muzikály. Příští rok plánujeme zájezd 
do divadla v Olomouci na muzikál ,,Hledám děvče na bugy 
bugy“. Pořádáme turnaje seniorů v kuželkách a vítězové se 
účastní obecního turnaje. Každý čtvrtek je možno  připojit 
se k těm, kteří chodí do kuželny trénovat.
Prvomájové posezení jsme v letošním roce vyměnili za Pr-
vomájový výšlap do přírody, který měl velký úspěch. Účast-
níme se všech družebních akcí se slovenským  Bánovem, 
kde máme řadu přátel. Letos se uskutečnilo setkání u nás  
a myslíme, že výlet lodí po Baťově kanále byl pro ně záži-
tek. Večerní posezení v sále školy bylo srdečným završením 
jejich návštěvy. Dvoudenní zájezd byl letos namířen do již-
ních Čech a znovu jsme se přesvědčili, kolik krásných míst je  
u nás doma. Moc rádi jsme pomohli s přípravou oslav 5. vý-
ročí založení souboru Bánovské zpěvule, které se uskuteč-
nilo pod názvem,, Babí léto“ v sobotu 24. září. Úplně novou 
akcí bylo letos ,,Posezení s burčákem“, kterou hodláme na-
trvalo zakotvit v našich plánech. Jako každý rok,  i letos se 
zúčastníme všech předvánočních akcí pořádaných obcí pro 
občany.

Klub seniorů informuje 
Nyní vás ještě budeme informovat o přípravě  naší  každo-
ročně nejnáročnější akce, a tou je ,,Košt slivovice“. Čeká nás 
již VIII. ročník. Nejprve krátké ohlédnutí za letošním roč-
níkem  koštu, který již neodmyslitelně patří do naší obce  
a jehož stoupající oblibě svědčí i stále větší počet soutěžíních 
vzorků. Na VII. ročníku bylo 255 vzorků. Nejvíce bylo slivo-
vice (163 vzorků) a dále  meruňka, hruška, kalvádos a ostatní, 
méně početné ovocné destiláty. 
Vítězové jednotlivých kategorií:

Slivovice:      1. Novák Petr, Bánov 569
                        2. Bujáková Hana, Bánov 712
                        3. Gazík Petr, Suchá Loz
Meruňka:      1. Zálešák Lubomír, Brno
Hruška :        1. Kočica Michal, Bánov 636
Kalvádos:      1. Hnilička Oldřich, Bánov 447
Ostatní:         1. Kočica Robert, Bánov 329 (mirabelka)
Z výsledků je vidět, že mimo meruňky zvítězili ve všech 
kategoriích domácí Bánovjané.O tom, že se do soutěže do-
stávají kvalitní destiláty, svědčí i výsledek okresního ,,super 
koštu“, kam se dostaly první tři nejlepší vzorky slivovice  
z každé obce, která košt pořádá. Na tomto vrcholném koštu 
se umístila na třetím místě (stejně jako u nás) Eva Gazdíková 
ze Suché Loze.
VIII. ročník koštu slivovice se v Bánově  uskuteční 25. března 
2017 od 16 hodin v sále školy. Organizátoři koštu se stále sna-
ží najít co nejspravedlivější hodnocení vzorků, a tak se bude 
hodnotit podle zkušeností z letošního roku. Počet komisí se 
určí začátkem března podle počtu sebraných vzorků a opět 
oslovíme degustátory  z řad místních složek. Velmi se nám 
osvědčily komise ze zástupců Kohútku, hasičů, myslivců,  
a to jak muži, tak i ženy. Potřebný počet doplníme ze stálého 
kádru degustátorů.
Od 2. ledna 2017 se budou sbírat všechny druhy ovocných 
destilátů v lahvičkách o objemu 0,3 l,  opatřených visačkou  
s údaji o destilátu a vystavovateli. Sběr vzorků končí  
28. února 2017.
Jednotlivé lahvičky na vzorky s visačkou a zátkou obdržíte  
a následně odevzdáte u členů slivovicového výboru: Bení-
ček Josef, Bánov 38; Čapek Josef, Bánov 87; Kočica Vladimír,  
Bánov 331; Nevařilík František, Bánov 561; Mahdal Miroslav,  
Bánov 275.
Za každý soutěžní vzorek a cenu do tomboly bude vstupenka 
zdarma. Při vyhlašovaní  výsledků koštu slivovice a jiných 
ovocných destilátů budou pro úspěšné vystavovatele při-
praveny diplomy a věcné ceny. Košt slivovice bude popr-
vé mezinárodní, máme již čtyři vzorky z Bánova u Nových 
Zámků.
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v sobotu  
25. března 2017 v sále školy, a to s bohatým kulturním pro-
gramem a nabídkou nejlepších slivovic. Bude možno za-
koupit skleničku s logem Klubu seniorů Bánov, srnčí guláš, 
škvarky, chleba s domácím sádlem a cibulí, kávu, vody, ty-
činky a lístky do tradiční bohaté tomboly.
Příjemným odpolednem provede Markéta Ševčíková, zahra-
je a zatančí Kohútek, k poslechu zahraje Eda Švehlík a svým 
zpěvem nás pobaví bánovské Zpěvule. Věříme, že se nám po-
daří připravit velmi srdečné odpoledne,  na které Vás všech-
ny srdečně zve Klub seniorů Bánov. Budeme rádi, když svou 
účastí podpoříte  činnost bánovských seniorů.

Klub seniorů 
Josef Čapek
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Vánoce bez požárů
Odborná rada prevence OSH okr. Uherské Hradiště  
informace pro zopakování.
V tento krásný čas, bychom si měli uvědomit všechna rizi-
ka, která jsou s používáním otevřeného ohně doma spojená. 
Domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými ma-
teriály. Koberce, čalounění, záclony – to vše je dnes vyro-
beno z umělých vláken, které snadno hoří. Požáry v bytech 
se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří a mohou 
způsobit značné materiální škody.
Pamatujte, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako s tako-
vým by se s ní mělo zacházet.
 • Velkou pozornost věnujte už tomu, jaký adventní věnec  

      vlastně kupujete. 
 • Správně vybírejte i svíčky na věnec. 
 • Zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli. 
 • Svíčka by měla být umístěna na stabilní nehořlavé pod- 

      ložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkla- 
     dem (např. chvojím adventního věnce). 
 • Riziko, že nám věnec vzplane, je velké.
 • Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých  

     materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu,  
         blízko záclon, do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií,  
      ani na poličku nebo skříň, neboť oheň se rychle přenese  
      na nábytek a zařízení bytu.
 • Rizikovým faktorem jsou i děti nebo zvířata, které mo- 

      hou hořící svíčku převrhnout.
 • Zapálené svíčky, ať již umístěné na adventních věncích  

          nebo jinde, nesmíte nechat během jejich hoření bez dozo- 
      ru. 
 • Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát.

Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece jen dojde 
k požáru, je třeba zachovat chladnou hlavu. Nezapomeňte, 
že lidské zdraví je vždy cennější než majetek, a rozhodně se 
nepokoušejte případný požár uhasit za každou cenu sami.

Dvacet let svobody aneb jak se žilo v Bánově
Částečný opis z kroniky Bánova, rok 1945 - 1965. Kroniká-
řem byl místní učitel Josef Tylich. 
Městys Bánov, prastaré sídliště ležící na obchodní cestě spo-
jující Slovensko s Moravou, byl přímo předurčen  k tomu, 
aby se stal společenským a kulturním střediskem okolních 
obcí.
Bánovští občané byli vždy hrdi na svou obec a hleděli trochu 
povýšeně na příslušníky obcí okolních. Byli hodně podnika-
ví, nebáli se světa a měli se i v době krizí poměrně dobře. 
Byly tu sice i případy sociálně velmi slabých, ale těch bylo ve 
srovnání s ostatními obcemi poměrně málo.
Občané bánovští byli vždy uvědomělými vlastenci, což do-
kazuje velký „zelený kádr“, čítající na 200 osob, které vy-
pověděly poslušnost velitelům bývalé rakousko–uherské 
monarchie. Dokazuje to i 12 chlapců, kteří hned po okupaci 
prchli za hranice, aby v cizích armádách bojovali proti ne-
náviděnému uchvatiteli. Jeden z nich, parašutista poručík 
Josef Bublík, který seskočil v květnu 1942 se svou skupinou 
v Čechách, byl pověřen zvláštními úkoly na území  protek-
torátu pod krycím jménem Josef Sedláček. Zemřel 17. června 
1942 spolu s hrdiny, kteří odpravili Heydricha. Druhý hrdi-
na, letec bombardovacího letectva František Janča, padl při 
náletu na Emden v březnu r. 1942. Také odbojová činnost za 
protektorátu byla značná – 13 občanů ji odpykalo v koncen-
tračních táborech, 4  z nich se nevrátili.
Ku chvále bánovských občanů se musí poznamenat, že ne-
bylo ani jednoho udání, ani jednoho zrádce, který by se za-
prodal  okupantům.
I po stránce kulturní býval Bánov na výši. V období první 
republiky tu byl založen vzdělávací spolek Palacký, jehož 
knihovna dosahovala více knih než tehdejší obecní knihov-
na. Tento spolek provozoval i bohatou divadelní činnost,  
v níž soutěžil s tělocvičnými jednotami Sokol a Orel.
Do roku 1948 se zaměstnávala většina bánovského obyvatel-
stva zemědělstvím. Bylo tu celkem 376 zemědělských used-
lostí. Většina zemědělců v naší obci patřila mezi zemědělce 
drobné. Z těch nejdrobnějších chodila většina za výdělkem  
„do světa“. Ženy prodávaly na trzích semena a koření v měs-
tech po celé republice, jejich muži zase obstarávali celou do-
mácnost, výchovu malých dětí i obdělávání polí. Z jiných do-
mácností zase odcházeli muži na sezónní práce k sedlákům.
Továrních dělníků bylo velmi málo. Byli zaměstnáni u Bati 
ve Zlíně a několik také v Uh. Brodě.
Odcházení za zaměstnáním do jiných krajů republiky mělo 
značný vliv na utvoření povahy jednotlivců. Přinášelo urči-
tou nezávislost, sebevědomí, u mnohých i zámožnost. To se 
projevilo na zařízení obydlí a na jeho vnější úpravě. Široko 
daleko není tak pěkně upravené obce, jako je Bánov.
Plných 20 let již uplynulo od doby, kdy na území naše-
ho katastru pošlapaného a zneuctěného botami okupantů 
vstoupila noha osvobozujícího, dlouho očekávaného a naše 
nenáviděné tryznitele spravedlivě trestajícího sovětského 
vojáka. Plných 20 let zapadlo do závratné prohlubně dějin  
a žije dosud jen ve vzpomínkách pokolení ve věku nad  
25 let. Mladší pokolení se dovídá o té hrozné době, kdy ani je-
den Čech si nebyl jist životem, už jenom z vyprávění rodičů  
a prarodičů a z knih.
Mládež se zatajeným dechem naslouchá vyprávění učitele, 
který tu dobu s jejich rodiči prožil, a ověřuje si jeho vyprá-
vění doma.
Ale čas pokrývá naše vzpomínky prachem zapomnění.  
S odstupem 20 let pohlížíme na mnohé události jinak, už se 

nám nezdají tak hrozné. Kronika však nikdy nezapomene.  
V ní jsou zapsány události tak, jak je kronikář tehdy cítil, jak 
skutečně proběhly.
Kde jsou ty doby, kdy selka čekala, až slepice snese vejce, aby 
mohla koupit žákovi výkres, kdy tři děti chodily střídavě  
v máminých botách do školy, zatímco měla máma doma 
nohy v pytlovině, kde jsou ty průvody žebráků, které pro-
cházely naší obcí a prosily o kousek chleba i ty, kteří ho 
sami neměli. Hodně se změnil život za těch 20 let a změnil se  
k lepšímu.
Zaměstnání obyvatelstva po roce 1948
V mladém socialistickém státě vyrůstaly nové  továrny,  
v nichž našlo pracovní příležitost i mnoho bánovských ob-
čanů. Poměr zaměstnanosti v zemědělství a průmyslu se 
úplně změnil. Zemědělství se stalo pro mnohé zaměstná-
ním vedlejším. Osm hodin pracovali v továrně a pak doma 
na poli. Není proto divu, že socializace vesnice narážela na 
tvrdý odpor tzv. kovozemědělců.
Přípravný výbor JZD
Přípravný výbor  JZD byl ustaven v roce 1950. Tvořilo jej  
31 členů, mezi nimiž byli i učitelé. Většinou to byli komu-
nisté, bezzemci nebo rolníci s malou výměrou půdy. Celkem 
dali do družstva 16 ha půdy.

(pokračování v dalším čísle BZ)
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Třiďte odpad, má to smysl! Tento slogan zná téměř každý, ale 
málokdo ví, co vše se za tímto sloganem skrývá. Jak jste na 
tom Vy? Kdyby se Vás někdo zeptal, proč má třídění odpadů 
smysl, uměli byste odpovědět?

1. Třídění odpadů je ekologické – kdo třídí odpady, přispívá 
k ochraně životního prostředí
V čem spočívá ochrana životního prostředí, když třídíme 
odpady, si ukážeme na velice zjednodušeném životním cyk-
lu sklenice od limonády.

Revoluční vylepšení stávajícího systému třídění odpadů

TĚŽBA  
SUROVIN

➔ VýROBA 
OBALU ➔ POUŽITÍ 

OBALU
➔ ODSTRANĚNÍ 

OBALU

Abychom mohli sklenici vyrobit, je třeba natěžit suroviny 
pro její výrobu, jako je sklářský písek, dolomit, vápenec, ži-
vec atd. K tomu budeme potřebovat stroje a pohonné hmo-
ty, jejichž výroba se také negativně podepisuje na životním 
prostředí, stejně jako těžba výše uvedených surovin.
Dalším krokem je výroba sklenice, která se neobejde bez 
spalování zemního plynu.  Jen pro srovnání - výroba skla  
z recyklátu, tj. z podrceného skla, které občané vytřídí do 
zelených kontejnerů stojících po obci, vyžaduje o 30% méně 
zemního plynu než výroba skla ze sklářského písku.
Poté, co sklenice poslouží svému účelu, je buď vyhozena do 
směsného odpadu, nebo do kontejneru na tříděný odpad. Je-
li sklenice vyhozena do směsného odpadu, čeká ji uložení na 
skládku, kde přijde vniveč. Pokud se odpady netřídí, dochází 
k dvojí devastaci přírody! Na jednom místě republiky se ničí 
krajina těžbou suroviny a na druhém se ničí skládkováním 
odpadu. 

TĚŽBA  
SUROVIN

➔ VýROBA 
OBALU ➔ POUŽITÍ 

OBALU
➔ ODSTRANĚNÍ 

OBALU

RECYKLACE

➔ ➔

Odpad, který se vytřídí, se znovu zpracuje na tzv. druhot-
nou surovinu, ta nahrazuje surovinu primární, která se pak 
nemusí těžit. Tříděním odpadu a jeho následnou recyklací 
se docílí toho, že se těží méně primárních surovin a méně 
surovin v podobě odpadu se ukládá na skládky. V tomto me-
chanismu spočívá ochrana životního prostředí.

2. Třídění odpadů se vyplatí – tříděný odpad vychází levně-
ji než směsný netříděný odpad

Tříděný odpad Netříděný směsný 
odpad

Svoz odpadu Přispívá obci  
EKO-KOM Platí obec

Odstranění/
využití  
odpadu

Prodá se jako  
druhotná surovina Platí obec

Odpověď je v tomto schématu. Každý, kdo uvádí na trh obal, 
musí obalové společnosti zaplatit za jeho recyklaci. Obalová 
společnost vybrané peníze rozdělí obcím dle množství vy-
tříděných a recyklovaných odpadů, čímž obci z velké části 
(v případě efektivního svozu zcela) hradí náklady spojené se 
svozem těchto tříděných odpadů. 
Co se položky „Odstranění/využití odpadu“ týče, zde jak 
jsme si již řekli, je tříděný odpad vnímán jako surovina, což 
z něj dělá obchodovatelnou komoditu, za kterou obec ne-
platí, ale naopak za ni při určitém množství peníze dostává.  
V případě směsného netříděného odpadu obec zcela platí jak 
svoz odpadu, tak i jeho odstranění!
Komunální odpad se skládá z tříditelných/využitelných od-
padů a z odpadů zbytkových/netříditelných. Z průzkumů 
vyplývá, že tříditelných/využitelných odpadů je v komunál-
ním odpadu až 80%. Spousta obcí a měst vytřídí pouze 20% 
odpadů a zbylých 60% tříditelných/využitelných odpadů 
skončí na skládce jako směsný odpad, za který obec/občané 
zbytečně platí.
Od roku 2024 nebude možné u nás skládkovat využitelný 
odpad! Spousta obcí bude nucena zvýšit poplatky za svoz 
odpadů, protože využitelné nevytříděné odpady bude tře-
ba nějakým způsobem zpracovat či energeticky využít, což 
se negativně promítne do nákladů. Tomuto chceme předejít 
poctivějším tříděním odpadů.

Chceme, aby se v naší obci lépe třídilo.  Proto jsme se roz-
hodli pro pár vylepšení stávajícího systému nakládání s od-
pady:
1. Třídění odpadů bude transparentnější (každá domácnost 
bude mít svůj odpadový účet, kde se budou evidovat obslou-
žené nádoby popř. pytle s tříděným a se směsným odpadem).
2. Třídění odpadů bude zábavnější (bude se soutěžit  
v třídění odpadů).
3. Platba za odpady bude spravedlivější (kdo třídí odpady, 
měl by platit méně).
Každý bude mít možnost ovlivnit výši svojí platby za odpady 
– vše je založeno na dobrovolnosti (kdo chce, může - kdo ne-
chce, nemusí). V rámci nového systému nebude nikdo platit 
více než doposud!

Více informací najdete v „Manuálu k programu zodpověd-
ného nakládání s odpady v obci Bánov“, který by měla ob-
držet každá domácnost. O přesném termínu doručení Vás 
budeme informovat prostřednictvím rozhlasu.
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Provoz  OÚ v době vánočních svátků:

pátek     23. 12. 2016   zavřeno
úterý     27. 12. 2016   8:00-13:00
středa    28. 12. 2016   8:00-13:00
čtvrtek  29. 12. 2016   8:00-13:00
pátek     30. 12.  2016  zavřeno
 
    

Provoz  sportovní haly v době vánočních svátků:

23. 12. 2016     zavřeno
24. 12. 2016     zavřeno
25. 12. 2016     zavřeno
26. 12. 2016     otevřeno dle turnaje (nohejbal)
27. 12. 2016      otevřeno (Vánoční sokolení od 17:00 hod.)
28. 12.2016      16:00-22:00 hod.
29. 12. 2016      16:00-22:00 hod.
30. 12. 2016     16:00-22:00 hod.
31. 12. 2016      zavřeno
1. 1. 2017           zavřeno

TERMÍNY SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU V ROCE 2017

ŽLUTÉ PYTLE – PLAST
vždy první pondělí v měsíci

2. 1. 2017   
6. 2. 2017   
6. 3. 2017   
3. 4. 2017     
2. 5. 2017 (úterý)   
5. 6. 2017    
    

3. 7. 2017    
7 . 8. 2017  
4. 9. 2017    
2. 10. 2017   
6. 11. 2017
4. 12. 2017

MODRÉ PYTLE – PAPÍR
vždy druhé pondělí v měsíci

9. 1. 2017   
13. 2. 2017   
13. 3. 2017   
10. 4. 2017     
9. 5.  2017 (úterý)   
12. 6. 2017    
    

10. 7. 2017    
14. 8. 2017  
11. 9. 2017
9. 10. 2017   
13. 11. 2017
11. 12. 2017   
    

Prodej obecního kalendáře na rok 2017. 

Zakoupit můžete na OÚ  
a ve sportovní hale.  

Cena kalendáře je 80 Kč.
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Ordinační doby lékařů v době vánočních svátků
Ordinační doba dětských lékařů ve dnech 27. 12. - 30. 12. 2016

27. 12. 2016 MUDr. Iva Matušáková  
  (Lékařský dům, ul. Horní Valy 621, tel.: 577 440 440), 7:00 - 10:30 hod., 12:00 - 15:30 hod.
28. 12. 2016 MUDr. Emil Bačík
  (Poliklinika Uh. Brod, ul. Partyzánů, tel.: 572 637 903), 7:00 - 10:30 hod., 12:00 - 15:30 hod.
29. 12. 2016 MUDr. Irena Kučerová
  (Lékařský dům, ul. Horní Valy 621, tel.: 572 631 064), 7:00 - 10:30 hod., 12:00 - 15:30 hod.
30. 12. 2016 MUDr. Daria Poulová
  (Poliklinika Uh. Brod, ul. Partyzánů, tel.: 572 629 327), 7:00 - 10:30 hod., 12:00 - 15:30 hod.

MUDr. Věra Kadlčková

23. 12. 2016 Dovolená 
27. 12. 2016 9:30 - 11:30 (akutní případy) 
28. 12 . 2016 7:00 - 9:00 (akutní případy) 
29. 12. 2016 9:30 - 11:30 (akutní případy) 
30. 12. 2016 Dovolená

MUDr. Jitka Gazdiková 

23. 12. 2016 7:00 - 10:00 
27. 12. 2016 Dovolená 
28. 12. 2016 7:00 - 10:00 
29. 12. 2016 7:00 - 10:00 
30. 12. 2016 Dovolená

Kalendář akcí v první polovině roku 2017
7. 1. 2016  Tříkrálová sbírka
14. 1 .2017 Myslivecký ples
28. 1. 2017 Školní ples
3. 2. 2017  Pololetní prázdniny
4. 2. 2017  Farní ples (Bystřice pod Lopeníkem)
15. – 19. 2. Jarní prázdniny
25. 2. 2017 Fašank
25. 2. 2017 Hasičské šibřinky
26. 2. 2017 Dětské šibřinky
1. 3. 2017  Popeleční středa
19. – 20. 2. 2017 Obecní turnaj v kuželkách

Napište nám

Své náměty a názory nám posílejte na e-mail:
zpravodaj@obec-banov.cz
Do předmětu uveďte: náš názor.
Popřípadě přineste náměty na obecní úřad.

Fotografie a jiná obrázková dokumentace  
uveřejněná v jednotlivých vydání BZ 
je dodávána od jednotlivých složek.

17. 3. 2017    Jarní bazárek dětského oblečení
25. 3. 2017 Košt slivovice
2. 4. 2017  Nové leto
19. 3. 2016 Bánovské tandemy – kuželky
13. – 14. 4. Velikonoční prázdniny
14. 4. 2017 Hraná Křížová cesta na Skalu
27. 4. 2017 Oslavy osvobození obce
1. 5. 2017  Prvomájové posezení
13. – 15. 5. Májové koulení – kuželky manželské páry
29. 6. 2017 Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy
30. 6. 2017 Ukončení školního roku

Ordinační doba MUDr. Konečné v roce 2017
Na základě chyby, která vznikla při tiskovém zpracování obecního kalendáře na rok 2017,
upřesňujeme běžnou ordinační dobu dětské lékařky MUDr. Dagmar Konečné:

pondělí 9:30 - 10:30 hod. - nemocní;  10:30 - 11:30 hod. - prevence
středa 10:30 - 11:30 hod. - nemocní; 11:30 - 12:30 - poradna

Poděkování

Děkujeme dětem z mateřské školky, družiny  
základní školy a jejich učitelkám za spolupráci  
na přípravě projektu rekonstrukce dětského  
hřiště u sportovní haly.

starosta a místostarosta obce    
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Těšte se a rezervujte si čas 14. ledna 2017, 
protože tento den se koná XII. ročník plesu  
sv. Huberta.

Myslivci a doufáme, že Vaši dobří sousedé, členové  
Honebního spolku Bánova MS Háj pořádají 14. ledna  
2017, to je druhou sobotu roku 2017, XII. ročník plesu  
sv. Huberta. Co Vás čeká – skvělá zábava se skupinou  
Street 69. Tom, Michal, Martin, Romeo a Stráža se těší  
do Bánova. Předvedou svůj nový program, ale i některé  
věci ze svého původního repertoáru. Dechová kapela  
Drietomanka opakovaně přesvědčila návštěvníky plesu  
sv. Huberta, že umí přivést celý sál do správné nálady.
Dále je připravena ukázka latinskoamerických a kla-
sických tanců, myslivečtí trubači Přerov. Samozřejmě 
myslivecká kuchyně šéfkuchaře Tondy – dančí svíčko-
vá, zvěřinový guláš a pečený divočák. Ve finále večera 
skvělá tombola, mohu Vám slíbit patnáct hlavních cen 
– první ceny tradičně budou jelen a velkoplošná obra-
zovka, dále minimálně dvě stě cen k přímé výhře.

Rezervujte si Váš čas a přijďte v sobotu 14. ledna 2017  
do sportovní haly Bánov.

Těšíme se a čekáme Vás od 19.00 hodin. Přejeme si  
a doufáme, snad společně s Vámi, že se budeme bavit 
až do rána.
  Ing. Jan Petráň

 
    

HASIČSKÉ
ŠIBŘINKY
HASIČSKÉ
ŠIBŘINKY
HASIČSKÉ
ŠIBŘINKY

které se budou konat 
v sobotu 25. února 2017 od 20:00 hodin 

ve Sportovní hale v Bánově

Členové hasičského sboru v Bánově 
Vás srdečně zvou na 

 Kapela Gibon
a DJ Dark

K tanci a poslechu zahraje

Vstupné 99,- Kč, masky vstup zdarma.

Přijměte srdečné pozvání na 
XIV. FARNÍ PLES 

V Bystřici pod Lopeníkem v sobotu 4. února 2017  
v Kulturním domě. Zábava začíná v 19.00 hod.

K tanci a poslechu bude hrát Hradčovjanka.
Připraveno bude občerstvení, bufet a bohatá  
tombola.
Vstupné 80 Kč.

Těšíme se na Vás
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL BÁNOV
Vás zve na tradiční

VáNOčNÍ TURNAJ  
VE STOLNÍM TENISE
27. - 28. prosince 2016

Dospělých (nad 15 let) v kategoriích muži, ženy, čtyřhra
se koná 27. prosince 2016.
Registrace účastníků 8:30-8:45 hodin. Startovné 50 Kč
Účastnit se mohou pouze neregistrovaní a nezařazení hráči!

Turnaj mládeže do 15 let se koná 28. prosince 2016.
Registrace účastníků 14:30-14:45. 

Turnaje se konají v tělocvičně ZŠ Bánov.
Vstup ze sportovní haly.
Sportovní obuv. Vlastní pálku.

Srdečně zvou pořadatelé.

Milí spoluobčané, přijměte od nás poděkování za spolupráci v roce 2016,  
přání příjemného prožití svátků vánočních a do nového roku 2017 hodně zdraví,  

štěstí a osobní spokojenosti.

Redakční rada bánovského zpravodaje

Sháním ke koupi rodinný dům v Bánově, s alespoň  
menší zahrádkou, opravy nevadí. Cena do 2,5 mil. Kč.

Kontakt na tel: 604 641 463 
             

Hledám ke koupi byt v Bánově nebo Uherském Brodě.

Za nabídku děkuji.
Kontakt na tel: 739 823 546



SPOLEčENSKá KRONIKA
Narození:

Mikuláš Souček  691
Antonín Guryča  739
Jan Mahdal  122
Sofie Úředníčková  460
Tereza Nyklová  453
Samuel Šmitala  647
Filip Slinták  370

Rozloučili jsme se:

Vojtěška Vystrčilová 106
Jiřina Píšková  216
Daniela Bulejková 369
František Vystrčil  265
Josef Hauerland  194
Eva Zvářalová  605

Naši jubilanti:

93 let
Marie Gardoňová  257
91 let
Otilia Vajdíková  211

90 let
Cecilie Mahdalová 379
Božena Kočicová  513

85 let 
Františka Mahdalová 451
Bohumila Mahdalová 520
80 let
Jindřiška Mihalová 502

Sňatky:
Monika Kubišová a Jan Chytil

Vítání občánků 15. října a 26. listopadu 2016

(Foto Andrea Kočicová)



Rozsvicování obecního vánočního stromu s programem mateřské školy 2. prosince 2016

Obecní zabijačka 3. prosince 2016

SPOLEčENSKá KRONIKA

(Foto Andrea Kočicová)
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