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zpravodaj

72. výročí osvobození Bánova rumunskou armádou

Divadelní představení „Když hrdličky cukrovaly“, divadelní spolek Pod lampú

Slovo starosty
Zateplení budovy č. p. 428
Práce na budově hasičské zbrojnice a pošty jsou v plném
proudu. Do konce prázdnin by budova měla mít nový kabát
včetně výplní otvorů. Celková cena je dle smlouvy o dílo téměř 2 miliony Kč. 800 tisíc nám ale přispěje Operační program životní prostředí.

Vážení spoluobčané,
zdravím Vás v horkých letních dnech při dalším vydání
zpravodaje, kde bych rád zrekapituloval obecní dění v posledních měsících.
Nový systém nakládání s odpady
Stále se snažíme vylepšovat hospodaření s odpadem vyprodukovaným na území naší obce, a tak jsme přistoupili
na nový motivační systém, který již určitě všichni znáte.
Každý obdržel do schránky vysvětlení nového systému,
pytle i čárové kódy. V květnu jsme poprvé evidovali pytle
s plastem, které jsme po svezení do sběrného dvora zvážili
a zaevidovali k Vašim odpadovým účtům. Bohužel se i při
druhém evidování v červnu potvrdilo, že drtivá většina pytlů má „podváhu“. Minimální hmotnost pytle k tomu, aby se
vrátily náklady za pytel a manipulaci s ním, je 2,5 kg. Většina pytlů měla do dvou kilogramů. Bylo však spoustu pytlů,
které byly naplněny směsí plastových obalů z domácnosti
a vážili i 4,5 kg. U těchto správně naplněných pytlů bylo vidět,
že všechny PET láhve jsou maximálně sešlápnuté a v pytli
je minimum volných vzdušných mezer. Zkrátka si s mačkáním a plněním někdo dal trochu více práce, někdo méně,
a z výsledků vážení a vizuální kontroly je jasné, že minimální váhy pytlů pro udělení EKO bodů nejsou nesmyslné.
Oštítkovaná byla menší polovina pytlů, což vnímám pro začátek pozitivně a děkuji všem, kteří se zapojili. Nikdy však
není pozdě a věřím, že postupně bude lepit štítky velká většina domácností.

Nákup nové hasičské CAS
Právě probíhá výběrové řízení na dodání cisternové automobilové stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů naší obce. Shodou okolností je stávající vůz v servisu
z důvodu další poruchy. Ministerstvo vnitra přispěje dotací
ve výši 2,5 milionu Kč a Zlínský kraj 0,5 milionu Kč. Obec
bude spolufinancovat částkou cca 2,5 milionu Kč.
Oprava silnice Na Hradě
Bohužel jsme neuspěli se žádostí o dotaci na opravu komunikace Na Hradě. Jednou z komplikací je také to, že částečně
silnice zasahuje na soukromé pozemky. V letošním roce tedy
dořešíme majetkové záležitosti a v prosinci (předpokládáme, že bude dotační titul vyhlášen ve stejném termínu jako
v minulých letech) podáme žádost znovu.
Víceúčelové sportoviště
Máme připravenu zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele. V nejbližších týdnech stavbu zahájíme.
Na závěr bych chtěl poděkovat reprezentantům obce
v Olympiádě Východního Slovácka. Zejména tenisté v Korytné oslnili a posbírali medailové příčky. V příštím čísle si
letošní ročník Olympiády zrekapitulujeme. Velká gratulace
patří také našemu verbíři Pavlu Šupinovi, který ve Vlčnově
vyhrál verbířskou soutěž a krásně naši obec reprezentoval
i na festivalu ve Strážnici. Pavlovi děkujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Od července bude popelnice svážet firma Suez, která ve výběrovém řízení nabídla nižší cenu svozu. Pro začátek bude
svoz probíhat dva dny – čtvrtek a pátek. Až se zaběhne nový
systém evidence štítků na popelnicích, předpokládám, že
se vrátí vývoz do starých kolejí a bude stačit pouze páteční svoz. Tentokrát tedy prosím o přichystání popelnic již na
čtvrteční ráno 13. července. V pátek pak bude svoz a evidence pokračovat. Pokud by nebyla některá popelnice vyvezena, prosím o nahlášení na OÚ a dodatečně se sveze. Při prvním svozu může samozřejmě k takové situaci dojít. Svozové
auto bude však sídlit v Suché Lozi, takže nebude problém
případné nedostatky napravit co nejrychleji.

Vážení spoluobčané, přeji vám krásné prosluněné léto plné
pohody a příjemných zážitků a těším se na setkání na Bánovském letě!
Váš starosta
Marek Mahdal

Z jednání zastupitelstva obce

Investice, opravy a stavby

Šraňky
Letošní rok začal výstavbou technické infrastruktury v lokalitě Šraňky. Dnes už se cesta užívá, plynofikace je zkolaudovaná a čekáme na kolaudaci NN. Nicméně stavebnímu řízení jednotlivých stavebníků by nemělo nic bránit.

(Úplné znění usnesení na www.banov.cz/uredni-deska)
ze dne 4. 5. 2017

Zastupitelstvo obce schválilo:

Chodník Za Humny
Opravena je už i druhá – větší část chodníku v ulici za Humny. Pohled do ulice je teď mnohem hezčí i díky nově opraveným vjezdům – za což děkuji majitelům, kteří se na tuto
rekonstrukci chodníku připravili a zrekonstruovali přitom
i své vjezdy. Ty jsou dnes nejen hezčí, ale ve většině případů i širší, takže nebude nutné parkovat auta na silnici. Nový
chodník přišel na 665 tisíc Kč.

•• Dofinancování cisternové automobilové stříkačky pro
JSDH Bánov.
•• Příkazní smlouva o svoz komunálního odpadu a evidenci obsloužených nádob uzavřená mezi Obcí Bánov, Bánov
č. 700 jako objednatelem a SUEZ Využití zdrojů, a. s., Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2 jako zhotovitelem. Cena celkem za předmět zakázky v Kč bez DPH je
835 712 Kč.

Pomník padlých
Nejen k příležitosti 75. výročí posledního boje parašutistů
v kostele v Resslově ulici v Praze byl částečně „zrestaurován“ pomník padlých.

•• Smlouva o dílo uzavřená mezi Obcí Bánov, Bánov č. 700
jako objednatelem a Zemní práce BB, s.r.o., Nábřežní 1100,
Nivnice 687 51 na akci: Rekonstrukce chodníku v Bánově.
Cena díla je 664 483,60 Kč včetně DPH.

Zdravotní středisko, podlahy
První týden v červenci budou na zdravotním středisku položeny nové podlahy do všech společných prostor. S realizační
firmou jsme se dohodli na provedení akce přes svátky, takže
se rekonstrukce nedotkne provozu. Cena podlah bude necelých 150 tisíc Kč.

•• Dohoda o narovnání mezi společností RUMPOLD UHB,
s.r.o., Předbranská 415, Uherský Brod a Obcí Bánov, Bánov
č. 700. Předmětem dohody je úprava vzájemných vztahů.
•• Dodatek číslo 1 Smlouvy číslo 592021/01/ZOZ/2008AK3
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi ASEKOL,
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Moravská vlajka

a.s., Československého exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 00
jako provozovatel a Obcí Bánov, Bánov č. 700, 687 54.

Příchod patronů Moravy sv. Cyrila a Metoděje k nám na Moravu byla událost obrovského kulturního a duchovního významu nejen pro naši zem, ale pro značnou část Evropy. Na
počest této události bude na naší radnici vyvěšena moravská vlajka. Moravská vlajka je v současnosti také vnímána
jako symbol sounáležitosti občanů k území Moravy, jejího
duchovního a společenského života.

•• Dodatek číslo 1 Smlouvy o dílo č. 1532.7100666OKO
„Stavební úpravy polní cesty a výstavba technické infrastruktury pro lokalitu BI120 v obci Bánov“ uzavřený
mezi Obcí Bánov, Bánov č. 700, 687 54 a EUROVIA CS, a.s.,
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1. Původní cena
díla dle SOD bez DPH je 1 917 444,00 Kč, vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 1 jsou 138 714,98 Kč. Cena díla dle SOD
ve znění Dodatku č. 1 bez DPH 2 056 158,98 Kč. Nová celková
cena díla je 2 487 952,37 Kč včetně DPH.

Historie moravské vlajky
Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky vychází
ze zemských barev, zlaté a červené, kterých se od počátku
19. století používalo k výzdobě, později začaly být vyvěšovány i jako prapory. Oficiálního stvrzení se dočkaly v roce
1848, kdy poslanci Moravského zemského sněmu schválili
5. článek nové moravské ústavy, ve kterém se definuje zemský znak a zemské barvy: „Země moravská podrží dosavadní
svůj erb zemský, totiž orlici vpravo hledící, v poli modrém
a červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a červená.“ Od stanovených zemských barev byla následně odvozena moravská vlajka, kterou tvoří dva vodorovné pruhy.
Horní pruh je žlutý, spodní je červený. V druhé polovině
19. století a počátkem 20. století, v době vzestupu nacionalismu, to byla právě moravská vlajka, která sjednocovala
obyvatelstvo naší země bez ohledu na národnost. Ačkoliv
události dvacátého století nebyly pro její užívání příliš příznivé, najdeme o ní doklady za první republiky, po roce 1945
i kolem roku 1968.

ze dne 15. 6. 2017

Zastupitelstvo obce schválilo:
•• Smlouva o poskytnutí dotace č. D/0951/2017/KH mezi
Zlínským krajem, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín a Obcí
Bánov, Bánov č. 700, 687 54. Předmětem smlouvy je investiční dotace na pořízení nové požární techniky - nákup
cisternové automobilové stříkačky, spolufinancování ve
výši do 500 000 Kč, současně však maximálně 8,93% celkových způsobilých výdajů.
•• Účetní závěrku Obce Bánov, zpracovanou k 31. 12. 2016
za účetní období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Účetní závěrku
MŠ Bánov, zpracovanou k 31. 12. 2016 za účetní období od
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Účetní závěrku ZŠ Bánov, zpracovanou k 31. 12. 2016 za účetní období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
•• Závěrečný účet obce Bánov za rok 2016 a souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad na základě předložené
zprávy č. 163/2016/IAK.

Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění poměrů po roce
1989. Tradiční žlutočervené moravské vlajky začaly být
opatřovány zemským znakem – šachovanou orlicí v modrém poli, a to z důvodu odlišení od jiných podobných vlajek. Tato varianta si pro svoji srozumitelnost i estetickou
úroveň získala velmi rychle oblibu po celé Moravě a stala se
základní a všeobecně uznávanou podobou moravské vlajky
současnosti.

•• Smlouva o dílo číslo 2017/13 mezi Obcí Bánov, Bánov č.
700, 687 54 a Lisoněk, s.r.o., Stolařská 491, Uherský Brod
688 01 na akci Zateplení objektu čp. 428, Bánov. Cena díla
celkem včetně DPH je 1 949 208 Kč.
•• Smlouva o dílo mezi Bonita Group Service, s.r.o., se
sídlem Koráb 131, Tišnov 666 01 a Obcí Bánov, Bánov č. 700,
687 54. Předmětem smlouvy je dodávka a montáž herních
prvků. Cena celkem včetně DPH je 652 005 Kč.

Další použití moravské vlajky
Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská
vlajka vyvěšována i v další dny spjaté s moravskou historií.
28. března si připomínáme výročí narození světoznámého
moravského učence Jana Ámose Komenského, 15. září význačného moravského politika a diplomata, ochránce moravských zemských práv a svobod, Karla staršího ze Žerotína. Zvolení moravského markraběte Jošta Lucemburského,
zvaného též Moravský, římským králem připadá na 1. říjen,
28. října si připomínáme si nejen vznik Československé republiky, ale také svatořečení velkomoravského panovníka
Rostislava. Další vhodnou příležitostí jsou výročí a události spjatá s obcí (např. obecní slavnosti, hody), či s některým
z významných rodáků.

•• Pronájem automobilu Opel Vivaro: Občané Bánova 10
Kč/Km, Občané a spolky z jiné obce 15 Kč/Km a spolky
z Bánova 3 Kč/Km. Palivo je zahrnuto v ceně půjčovného.
•• Smlouva o dílo číslo 002/2017 mezi Obcí Bánov, Bánov
č. 700, jako objednatelem a Důmstav-podlahy, s.r.o.,
Tř. 1. máje 1781, 753 01 Hranice jako zhotovitelem. Předmětem
smlouvy je realizace epoxidových stěrek do prostor čekáren, chodeb, zázemí zdravotního střediska v obci Bánov
a úprava pomníku v obci Bánov. Cena za provedení lité
stěrky je 148 200 Kč bez DPH, cena za provedení povrchové úpravy pomníku 20 000 Kč bez DPH. Celková cena díla
bude stanovena na základě výměr skutečně provedených
prací.

Zpracovala Moravská národní obec

Současná podoba moravské vlajky

Zemské barvy a znak Moravy, 1900
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„Bánov mimo Bánov“
nově očíslována v pořadí pravý dům a následně protější levý
dům a zpátky protější pravý dům (tj. pravá strana sudými
čísly a levá lichými čísly) a to čísly 220 až č. 247. Podle mapy
pozemkového katastru nestály ještě domy s čísly: 224, 229,
232, 234, 240, 245 a 247. Pro zajímavost lze říct, že v 60. letech
na konci ulice vybudován objekt kravína, vepřína a tři objekty drůbežáren JZD.

Je známé, že při zavádění (popisných) čísel domů (tzv. „nu-merus domus“) v roce 1770, měl Bánov 136 čísel, tj. (mimokostel) 136 domů. Po společenských reformách Josefa II.
bylo umožněno rozšiřování obcí výstavbou nových domů
mimo původní zástavbu. Tak kromě sedláků (půlláníků/
poluláníků a čtvrtláníků) a hoštáků vznikla vrstva obyvatel
tzv. domkařů/podsedků bez vlastnictví polí. Bánov se začal
zvětšovat jednak výstavbou v prolukách stávající zástavby,
jednak také rozšiřovat novou výstavbou na krajích obce (ulice s názvem Ulička, Bystřická ulička, Jakubovec, Zámeček
a kolem Skaly). Dále novými ulicemi na kraji humen (ulice
s názvem Lán) a nakonec na nových prostranstvích (ulice
Močíř, Na Močíři, U Školy), kde probíhá výstavba doposud.
Úměrně s tím narůstal počet pořadově přidělovaných čísel
domů (dočasně pomáhalo přidělení k původnímu číslu písmena „a“ nebo „b“).

„Podhorský mlýn“
Později došlo k další změně hranice katastrů mezi oběma
obcemi, kdy přešel mlýn Polanských, lidově zvaný „Podhorský mlýn“ (ležící mezi obcí Suchá Loz a vodní nádrží Ordějov), pod obec Suchou Loz. Jeho původní dvě bánovská čísla
135 a 136 se přesunula přímo do Bánova. A to tak, že číslo 135
se nyní vyskytuje v ulici na „Láni“ a číslo 136 se vyskytuje
v ulici „Nad Uličkú“. „Podhorský mlýn“ dostal nová čísla
138 a 280. Překvapivý je vysoký rozdíl hodnot těchto čísel,
protože pokud mlýn dostal obě čísla zároveň, tak ke změně
došlo někdy až v 60. letech 20. století, kdy mlýn dostal číslo
280. Avšak číslo 138 musel dostat mlýn po (v té době) již zaniklém domě, který v obci stával před rokem 1900.

Podle sčítání obyvatel a domů měla obec v roce 1869 celkem
193 domů, v roce 1880 celkem 228 domů, v roce 1890 celkem 234 domů, v roce 1900 celkem 261 a v roce 1910 celkem
287 domů. Nejspíše v této době začala také výstavba domů
na bánovském katastru, ovšem mimo samotnou obec Bánov.
A to v části (poštovním úřadem) zvané „Lopeník-bánovské“,
situovaných na bánovských tratích zvaných Obce, Bošáčky
a Seče (jinak v blízkosti cesty spojující obec Bystřici pod
Lopeníkem s obcí Lopeník a s Březovou). Nyní jsou jako
součást obce Lopeník. V době meziválečné v letech 1921
a 1930 měla obec Bánov celkem 309 a následně 402 domů.
Nejpozději po II. světové válce začala vznikat nová ulice
v bánovské trati zvané Padělky, v těsném sousedství obce
Suchá Loz. Ulice nyní zvaná Lán je součástí obce Suchá Loz.

Bohužel doposud se nám nepodařilo zjistit, o která bánovská
čísla (cca necelých 40 stojících nebo cca 47 všech domů včetně nezastavěných stavebních míst) se jednalo a jedná. Zda
byla všechna přenesena do Bánova nebo zanikla. Víme pouze, že současné bánovské číslo 282 se původně nacházelo na
nynějším domě s číslem 97 v obci Lopeník. A další současné
bánovské číslo 440 bylo původně na místě nynějšího domu
čísla 111 v obci Lopeník. Pokud by nám někdo poskytl informace k dalším číslům domů, budeme rádi. Děkujeme.

Podle sčítání obyvatel a domů měla obec Bánov v roce 1950
celkem 489 domů, (nejspíše) včetně uvedených „mimobánovských“. Vzdálenost k Bánovu a větší blízkost k sousedním obcím si vynutila následnou změnu katastrálních území těchto ulic.

Martin Borák a kolektiv
Podklady a poznámky:
Ortofotomapa (z roku 1950) (přístupné na: Národní geoportál
INSPIRE - https://geoportal.gov.cz/web/guest/home)

Lopeník-bánovské

Mapa pozemkového katastru (vedla se od roku 1931 do roku
1956) (přístupné na: Národní geoportál INSPIRE - https://
geoportal.gov.cz/web/guest/home)

Samoty obce Lopeník měly podle sčítání obyvatel a domů
v roce 1900 celkem 153 domů a v roce 1950 celkem 198 domů.
K posunu katastrální hranice došlo v 2. polovině 50. let 20.
století, která se projevila přečíslováním původních bánovských čísel domů novými a současnými lopenickými čísly
V pořadí směrem proti proudu vodního toku Hrubár se jedná: v trati zvané Obce (od silnice Lopeník - Březová směrem
k Bánovu) 41, 91, 103, 128, 140, 111, 154, „?“ a 158. V trati zvané
Bošáčky (od silnice Lopeník - Březová směrem k Bánovu)
173, 174, 175. V trati zvané Seče (od silnice Lopeník - Březová
směrem k hoře Lopeník) 97, 171, 161, 178, 182 a „?“. Do roku
1956 přibyla v části zvané Obce čísla domů 8 a 82 (mezi čísly
domů 41 a 91). Překvapivý může být vysoký rozdíl hodnot
těchto nových lopenických čísel, přestože ke změně hranic
katastrů došlo najednou. Je to způsobeno přiřazením zaniklých čísel domů.

Počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869 (přístupné na: https://www.czso.cz/csu/sldb/pocet-obyvatel-a-domu-podle-vysledku-scitani-od-roku-1869)
Topografické mapy S-1952 (mapováno metodou univerzální
v r. 1961 a tištěno v r. 1967) (přístupné na: http://archivnimapy.
cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html)

Suchá Loz
V roce 1770 bylo v obci Suchá Loz 70 čísel (popisných) domů
(67 domů na obou stranách ulice, samostatně stojící dům č.
68, č. 69 má nynější hospoda uprostřed obce a č. 70 statek
Volenov). Podle sčítání obyvatel a domů měla obec v roce
1900 celkem 144 domů a v roce 1950 celkem 208 domů.
Povolením ONV (Okresního národního výboru) v Uherském
Brodě ze dne 26. 12. 1950 (listina značky 192-83/84-1950) byla
provedena změna hranice trati Padělky. Došlo k připojení
nynější ulice Lán s 28 domy, včetně nezastavěných stavebních míst, k obci Suchá Loz. Původní bánovská čísla byla
-5-

Postřehy z historie Bánova
Je dobré připomenout, že nejenom vězení nařídil císařpán,
ale i tak zvaný „špitál“. Budova stála na hradě u Sv. Jána. Měla
dvě místnosti, jednu pro ženy a druhou pro muže, a sloužila pro chudé a bezdomovce. Využívala se pak postupně pro
různé účely. K ubytování, jako stolárna a znovu ubytování.
Nyní už neexistuje.

Při prohlížení starých fotografií jsem narazil na zajímavý
snímek. Fotografie musí být starší než je rok výstavby silnice, tedy před rokem 1933.
Na záběru je několik zajímavých objektů. Ty už i starší občané Bánova znají jen z vyprávění.
Na snímku je například tak zvaná „Trnkovňa“, což bylo místní vězení. Je to malá přístavba u sýpky.

Na snímku je v původním stavu kontribuční sýpka. Zachoval se jenom historický kámen, který byl nad vchodem (nyní
nově umístěný u chodníku před sochou česnekářky).

Pan učitel Beníček píše, jak vznikl název Trnkovňa.
Cituji: „Tichý, drobný občan Machalík, který bydlel se svou
ženou v malé chaloupce Pod hradem. Vlivem choroby se
musel aspoň čtyřikrát do roka vyrovnat se svým komplexem požitím většího množství alkoholu. Nabyl tím tolik
síly, že reptal proti stávajícímu řádu, nepříjemně kritizoval
každého, koho potkal nebo viděl sedět v hospodě. Měl vždy
pravdu, jenomže lidé neradi poslouchají to, co je jim nepříjemné. Prošlo starému ujcovi Machalíkovi zvanému Trnka
i to, že jeho břitkému jazyku neušel ani císařpán. „Co? Císař
pán? Pchí. Chlap jako já, enemže on žere maso a já zemáky
a obě hovna, jeho aj moje, smrdíja stejně!“ Citát se roznesl po obci a široko daleko po okolí. Dědáček Trnkových ani
nevěděli, jako nevěděli ti druzí, že se povznesli na úroveň
kteréhosi antického filozofa, který vyjádřil rovnost lidí skoro týmiž slovy. A když jim jednou v šenku za to udělili přísné
napomenutí, dědáčkova ostrá, jedovatá replika zaměřená
na jeho důstojenský úřad i osobní a rodinné záležitosti ho
přivedla do také zuřivosti, že dal dědáčka hned na místě zavřít do nového vězení. Protože dědáček Trnka v něm seděli
první, bylo po nich pojmenováno Trnkovňa. Starosta litoval do smrti svého přenáhleného soudu, protože občané ho
za to s nevolí odsoudili. Ve vězení měl sedět někdo cizí, ne
vlastní občan, vlastní krev, příbuzný. A pak vězení dědáčka
naprosto zlomilo duševně a to bylo neodpustitelné. Chodili
jako tělo bez ducha, hořekovali na každém kroku a nakonec
tomu také podlehli. Dědáčkovo jméno, přezvisko, básnický
pseudonym vešlo do dějin Bánova, po starostovu jménu neštěkne ani pes. Z toho plyne poučení, že ne moc a sláva jsou
všecko. Bystrost ducha je vysoko nad tím vším.“ Tolik pan
učitel Beníček. Myslím si, že je ještě plno pamětníků, kterých strašili: „Počkaj, půjdeš zavřít do Trnkovně“, aniž by
věděli, jak vypadala.

Dále je na fotografii stará silnice a také „kaúža“. Sloužila jako
požární nádrž. Také o ní jsme slýchávali. Já jsem znal z vyprávění mého dědáčka, který býval naproti, že tam chodili
v zimě bruslit. Po mém dotazu na čem že bruslili, odvětili, že
na nohách - bosky. „Vyběhli jsme z domu, párkrát sa zvézli
a honem domu na lavicu zahřívat nohy.“ Zkoušeli jsme i různé polénka přidělávat k nohám. Obchodník Uherek už nějaké brusle měl a dělili jsme se - jezdili „po jednéj.“ Při budování silnice kaúža zanikla. A od téj doby se říkalo: „V Bánově,
tam neumí plavat ani kačeny.“
Další zajímavost je ta, že při bližším pohledu je vidět dva
máje. Nevím o žádné zprávě, že by se dva máje stavěly. Všiml
jsem si toho až u této fotky, při bližším pozorování. Na jedné z dalších starých fotografií je máj stojící před singolární
hospodou. Je také možné, že máje stavěli Sokoli a Orli. Ale to
se jen domnívám.
Před domy je částečně vidět komory. Komor bylo celkem
osmdesát. Nyní už stojí jenom jedna a je památkově chráněná. Díky tomu, že komory stály před domy, máme tak
krásnou a širokou náves, kterou všichni, co do Bánova přijedou, obdivují.
Staré záznamy se snažím ještě získat od Jana Beníčka, syna
pana učitele. Beníčci bydleli v Bystřici, a ta nyní „těží“ z jeho
fotografií. Ale pan učitel byl duší Bánovjan. Vždycky chtěl
zachovávat místní folklor. V šedesátých létech se pokoušel
založit folklorní soubor.
Tolik k jedné zajímavé fotografii.
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Oldřich Havel
(Foto zaslal Oldřich Havel)

Svátky jara a Velikonoce 2017 v Bánově
žovky s náboženskou tématikou , přinášely do kostela jejich
tajenky v podobě chleba, hřebů, kamene, sluníček, srdíček,
ale i své přímluvy a modlitby.

Neodmyslitelnou součástí slavení jara je jeho přivítání. První dubnovou neděli tradičně chodila krojovaná děvčátka
s „letečkem“ k příbuzným, aby jim zazpívala, že „svatý Jiří
vstává, zemi odmykává“. Před několika lety vznikla velice dobrá myšlenka s vystoupením a krátkým programem
holčiček v obřadní síni a ukázala se jako šťastnou. Děvčátka
se prezentovala v hojném počtu v nádherných bánovských
krojích s tématicky laděným jarním pásmem. Zhostila se ho
na výbornou a patří jim, paní učitelkám z MŠ a všem, kdo
k tomu přispěli, velký dík.

Na Zelený čtvrtek odlétají zvony do Říma. Místo hlasu zvonů našeho kostela jsme tak až do soboty mohli vidět a slyšet
„hrkáče“, kteří procházeli obcí za zvuků různých dřevěných
hrkaček. Kluci, díky vám a vydržte!
O Velkém pátku mnohé kroky našich farníků kráčely při
křížové cestě od kostela na Skalu. V podání bánovské mládeže opět pečlivě připravené a důstojné. I jim patří dík.

První dubnový víkend patřil i prodejní výstavě Adély Volné. Její keramika tentokrát vynikala v domácím prostředí.
V pondělí po „novém letě“, už poněkolikáté, spálili zimu
v podobě slaměné Moreny žáci základní školy. V některých
obcích zvyk letitý, u nás se tento obyčej úspěšně „ujal“ až
později.

Bohoslužbu při slavnosti Zmrtvýchvstání Páně doprovázela
dechová hudba Bánovjanka, mši svatou o neděli Božího milosrdenství schola ze Suché Loze. Odpoledne byla na programu modlitba Korunky k Božímu milosrdenství (ta se modlila
už od Velkého pátku každý den) a emotivním zážitkem byli
velikonoční koncert skupiny „S Ním“. Za vše dík.

Zdálo by se, že už nic nebránilo , aby se jaro chopilo své vlády. Meteorologické zprávy nevěštily nic moc dobrého, ale
naštěstí prognózy nevyšly a ani na pondělí velikonoční nebylo třeba lyží. Oblečení do krojů mohli proto chlapi z „Hútku“ již tradičně absolvovat svou obchůzku.

Zvykli jsme si, že přicházíme do kostela vždy pečlivě uklizeného, vše je připravené na svém místě, všechny dečky, ubrusy precizně vyprané a nažehlené. Květinová výzdoba našeho kostela je zcela ojedinělá, aranžmá mnohdy originální.
V každou roční dobu, o každém svátku, při všech obřadech,
ke každé příležitosti. Ani o letošních Velikonocích tomu
nebylo jinak. Za tím vším je třeba vidět obětavou práci, čas
i nadšení lidí, kteří to dělají. Važme si jich, protože to není
tak zcela samozřejmé. Milé ženy, pane kostelníku, díky!

Do místní knihovny se v Bánově nechodí jen za účelem půjčování knih a časopisů. Šikovné knihovnice tentokrát připravily překrásné malování vajíček voskem. Skvělá akce...
Všechny bohoslužby největších křesťanských svátků byly
v naší farnosti letos se zaměřením na děti a školní mládež.
Byly tomu přizpůsobeny i začátky obřadů. Obavy i největších pesimistů, že ani to účast neovlivní, se nepotvrdily. Takové zapojení a účast dětí si zaslouží pochvalu.

Za všechny akce pro děti, za vyzdobení kostela sluníčky
a srdíčky, texty modliteb a písní, sestavení, organizaci
a účast na bohatém programu bohoslužeb pro celou farnost
si velké „ Pán Bůh zaplať“ zaslouží náš neúnavný a vždy vlídný pan farář Jiří Kupka.
Marie Pavlíčková
(Foto zaslala Marie Pavlíčková)

Hned o Květné neděli při mši svaté spojené s obřadem žehnání ratolestí jich byla velká skupina , stejně jako na Zelený
čtvrtek , při Velkopátečních obřadech, vigilie na Bílou sobotu i na slavnosti Zmrtvýchvstání Páně v neděli. Luštily kří-
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Kynologové Bánov - Obranářský den
V neděli 8. dubna proběhl v kynologickém areálu v Bánově
na Skaličkách Obranářský den s figuranty MSKS, z.s.
Obranářské dny jsou pořádány kynologickým svazem pro
všech 197 jednotlivých členských spolků z území Moravy
a Slezska za účelem sportovního tréninku obranářských
schopností psů s delegovanými figuranty nejvyšší tj. první výkonnostní třídy. V kalendářním roce jsou takové akce
ouze čtyři. Letos sem patřil i Bánov, kam přijeli trénovat
sportovní kynologové hlavně z kynologických spolků střední Moravy. Limitovaný počet trénujících psů je 20 a ten tak
byl hravě naplněn. Delegovaným figurantem byl p. David
Polzer z Kroměříže, který je také aktivním psovodem Policie
ČR a instruktorem v Policejní škole v Holešově.
Akci přálo velmi pěkné slunné počasí s teplotou okolo 16°C.
Psovodi tak s tréninky byli velmi spokojeni. Doprovod vesměs rodinných příslušníků využíval procházky v okolní
přírodě nebo občerstvení v bufetu. Pohodu a spokojenost
s celou akcí se také nebáli pochvalně vyjadřovat organizátorům z Kynologického spolku Bánov.
Ing. Michal Kašný

(Foto zaslala Eva Kašná)

Divadlo v Bánově žije!

Místní „Berušky“

Tak jak praví nadpis, divadlo v naší vesnici opravdu ožilo,
a to konkrétně premiérou hry „Když hrdličky cukrovaly…“
dne 3. června. Tolik očekávaná hra našich ochotníků konečně spatřila světlo světa. Týden předem se konala generálka
pro rodinné příslušníky a známé, aby si herci (spíš teda herečky) vyzkoušeli hrát před publikem.

Bánovské Berušky navštěvovaly maminky, které se rozhodly věnovat svým nejmenším dětem chvilku společně stráveného času. Přiznejme si to, když jsme doma, je vždy na práci
něco důležitějšího, co nepočká. A když to není práce, jsou to
např. starší sourozenci, kteří potřebují napsat úkoly do školy nebo babička, která potřebuje nutně nakoupit. V Beruškách měla každá maminka dostatek prostoru, aby se mohla věnovat svému dítěti a rozvíjela tak jeho osobnost. Naše
setkání probíhaly pravidelně jednou týdně v tělocvičně MŠ.
Každé setkání bylo provázeno medvídkem - našim maskotem, se kterým jsme společně zpívaly, tancovaly, cvičily,
učily se nové říkanky, písničky,... Byla radost se dívat na ty
malé spokojené tvářičky. Ale ne vždy je každé dítě naladěno
na tu správnou notu, takže nikdo nebyl nucen, aby spolupracoval. Kdo chtěl, zapojil se a kdo ne, tak si mohl klidně
jenom hrát. Nejvíce nám šlo o to, aby si každé dítě zvykalo na nové prostředí, nové kamarády, vytvářelo si vztahy
s ostatními dětmi, aby se „otrkalo“ a mělo to pak při nástupu
do MŠ jednodušší.

První červnovou sobotu v 19 hod. večer se začal sál Základní
školy houfně plnit diváky. Přišli rodiny, kamarádi, sousedi,
kolegové a samozřejmě další divadelní nadšenci. Nervozita
režisérek stoupala, dávaly rozhovory Deníku i Kurýrovi,
uklidňovaly herečky, připravovaly si řeč a přitom se stále
usmívaly. Ostatním se dělalo špatně z plného hlediště, ale
i tak se všichni těšili. Hlavně děti. Po úvodním slovu obou
režisérek (Petry Vašíčkové a Magdaleny Janků) se předvedly děti s krátkou scénkou z mládí sňatkového podvodníka,
o němž zmiňovaná hra je. Pak se z reproduktoru ozval Karel Gott se svou titulní písní, opona se otevřela a bánovské
ochotnice rozjely svou premiéru před publikem, které mohlo čítat asi 200 hlav. Všechny hrály se zapálením, nervozita pomalu ustoupila a na jevišti se rozehrála pátrací akce
a pomsta podvedených žen. Diváci se smáli, tleskali a bylo
na nich vidět, že je představení baví stejně jako hrající divadelníky. Závěrečný potlesk a děkovačka byly pro všechny
zúčastněné velkou odměnou a taky úlevou. I když se do hry
vloudilo pár chybiček či výpadků, všem se představení líbilo
a herci sklidili pochvalu za svou práci. Pokud se ptáte, zda-li
se hra v Bánově bude opakovat, vězte, že ano. Druhá repríza
se plánuje na podzim. Takže kdo ještě neviděl, ať si to nenechá ujít. Náš divadelní spolek se představí také na červencovém Bánovském letě s několika scénkami. Také tam jste
srdečně zváni.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem maminkám, které Berušky navštěvovaly, které se s dětmi snažily zapojit do
výše zmíněných aktivit a mohly tak rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti.
Důležitá informace na závěr: pokud by byl zájem o pokračování Berušek od měsíce září, je nutné domluvit se s paní
ředitelkou MŠ.
Martina Pavlíčková
(Foto zaslala Martina Pavlíčková)

Do provozu se uvádí také divadelní webové stránky, které
můžete zhlédnout na odkaze: http://www.divadlopodlampu.estranky.cz/ Navštívit můžete i facebook – Divadelní
spolek Pod lampú.
Co říci závěrem? Dobrá věc se podařila a poděkování patří
všem, kteří se na obnovení divadla podíleli (režisérky, herečky, kostymérka, scénografka, nápovědy, zvukař, osvětlovač, kameramani, grafička, obec). DĚKUJEME.
Divadelní spolek Pod lampú
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Kuchyňský bioodpad do směsného odpadu nepatří
Vadí Vám zapáchající popelnice? Pokud ANO, stačí popelnici dát do stínu, nechat pootevřené víko a hlavně do popelnice nedávat kuchyňský bioodpad. Nejefektivnějším
způsobem nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
především odpadem z kuchyně (včetně plesnivého pečiva)
je kompostování. Přirozeným rozkladem bioodpadu v kompostérech vznikají vhodné podmínky pro řadu organismů,
které právě tento odpad zpracovávají. Jinak řečeno, když se
dodrží správné postupy pro kompostování, bioodpad přímo
mizí před očima a především nezapáchá! Většina lidí ovšem
neví, za jaký konec tuto problematiku uchopit a raději hodí
bioodpad do popelnice. Kompostování přitom není žádná
věda a v následujícím návodu se o tom přesvědčíte. Je potřeba dodržet základní podmínky:

SPRÁVNĚ

3. Přístup vzduchu do kompostu
Jinak řečeno také „komAby všechno v kompostéru probíhalo tak, jak má, je dobré jednou za čas kompost „překopat“. Nejen že se kompost provzdušní, ale také budou mít
organismy k nové hmotě přístup ze všech stran, a ne pouze ze spodu, jak tomu je u nepřekopaného kompostu. Tady
platí známé pravidlo: Je váš kompost cítit? Překopejte ho!
A opravdu to funguje.

1. Udržování správného poměru dusíku a uhlíku (N:C)
Jinak řečeno také „kombinování hnědého se zeleným“. Zelený odpad je bohatý na dusík a vodu (např. tráva) a hnědý odpad je bohatý na uhlík (např. suché listí). Pozor ovšem
v období podzimu! Suché listí je dobré kombinovat například s trávou, jinak se v jedné hromadě listy na sebe nalepí
a vytvoří neprostupný „krunýř“, po kterém steče veškerá
voda, jádro kompostu vyschne a proces rozkladu se zastaví. Listí je lepší ponechat v pytlích a průběžně přidávat na
kompost spolu s trávou. Smíchat trávu s listím můžeme také
jednoduše poházením listí na trávu, kterou se chystáme posekat. Dojde-li listí, můžeme použít popel ze dřeva (POZOR,
ne popel z uhlí!).

Další praktické rady, jak zdokonalit kompostování
- Mějte kompost ve stínu a ve styku s půdou, případně do něj
čas od času přidejte zeminu.
- Misku či kbelík, do kterého sbíráte bioodpad, po každém
vyprázdnění vypláchněte vodou a s ní pak kompost zalejte.
Nádoba bude vypláchnutá a kompost dostatečně vlhký.
- Slupky od citrusových plodů se dají také kompostovat, ale
nesmí jich na kompost přijít příliš mnoho zároveň.

2. Správná vlhkost kompostu

- Dají se kompostovat i proložky od vajíček, plesnivé PEČIVO
a také pečící papír.

Dodržování správné vlhkosti kompostu je velice důležité,
protože jakmile je v kompostu více vody, než má být (tzn.
po zmáčknutí kompostu v dlani z něj vytéká voda (viz. první
obrázek zleva), začne kompost hnít a tím pádem zapáchat.
Velkému množství vody se dá předejít přidáním suchého
bioodpadu (např. piliny, suché listí, nebo nerecyklovatelný
papír – papírové utěrky, proložka od vajíček, atd.). Když je
v kompostéru málo vody (tzn. po zmáčknutí v dlani se sype
(viz. prostřední obrázek), organismům se přestává dařit,
v kompostéru se mohou objevovat mravenci a odpad neubývá. Poté stačí kompost zalít vodou. Pokud kompost zmáčknete v dlani, nevytéká z něj žádná voda a hmota drží při
sobě, máte vyhráno (viz. obrázek vpravo).

- Věci, které do kompostéru nepatří, poznáte tak, že v něm
zůstanou po celou dobu kompostování.
- Na kompost můžete dát i kosti, nebudou Vám zapáchat
v popelnici. Pokud se nerozloží, není problém je z kompostu
vysbírat.
- Kompostujte pomocí žížal, protože žížaly stimulují činnosti
organismů, rozmělňují bioodpad (čímž kompost provzdušňují) a také jsou indikátorem toho, že je kompost v pořádku.
Je-li s kompostem něco špatně, žížaly jej opouštějí.
- Menší kusy odpadu se rychleji kompostují. Tohle pravidlo
platí například u větví. Pokud domácnost nevlastní štěpkovač, může si pomoci sekačkou na trávu, která větvičky rozmělní na menší kousky.

ŠPATNĚ

Kompostovat se dá několika způsoby, například na volné
ploše, na starém hnojišti nebo v nádobě přímo určené ke
kompostování (v kompostéru). Třetí varianta je v dnešní
době nejvýhodnější, protože esteticky lépe působí, zabraňuje návštěvám škůdců a také částečně chrání kompost před
promáčením a vysušením.
Buďte si jistí, že vyhazováním biologicky rozložitelného
odpadu především toho kuchyňského do kompostérů, předejdete zápachu ve vašich popelnicích se směsným komunálním odpadem, a navíc se zbavíte složky odpadu, za kterou obec potažmo i vaše domácnost zbytečně platí nemalé
peníze.

ŠPATNĚ

Chcete-li získat více informací o kompostování, nebo se zajímáte o efektivní třídění odpadů, máte možnost na YouTube zdarma zhlédnout pořad MOJE ODPADKY 6. až 8. díl.
Mnoho úspěchů v kompostování a nezapáchající popelnice
přeje tým mojeodpadky.cz
Ing. Radek Staňka
vedoucí týmu MOJE ODPADKY
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Bánovšťí sokolíci opět mezi vítězi
Začátkem června se v Uh.Hradišti vždy koná župní přebor
předškolní sokolské mládeže.
Letos to padlo na sobotu 3. června. TJ Sokol Bánov pod vedením sestry Marie Beníčkové vyslal do sportovních bojů
pětici dobře připravených mladých sokolíků s předsevzetím
odčinit minulý rok, kdy jsme vyšli v medailích naprázdno.
Dívčí tým tvořily Barbora Hanáková, Mia Katcheva a Amálie
Zigová. A děvčata doplnili Albert Vystrčil a Adam Mikulčík.
Gymnastika probíhala v sokolské tělocvičně uherskohradišťské jednoty, atletické disciplíny se konaly na venkovních
hřištích jednoty.

místu. Nakonec se ale na bednu posunul, měli jsme dva kluky na druhém místě a bronzový stupínek by zůstal osamělý.
Bylo to skvělé.
Z Uh. Hradiště jsme domů vezli čtyři stříbra + bronz a navázali tak na dřívější medailové žně.
Všech pět sokolíků výborně reprezentovalo naši sokolskou
jednotu i obec Bánov. Díky.
Poděkování patří také Marii Beníčkové za trpělivou přípravu a Martině Pavlíčkové, která jí s cvičením pomáhá.
Sokolům zdar !

A Bánovjané se činili, klukům šla lepší atletika (běh, hod,
skok), děvčatům více „seděla“ gymnastika (prostná, přeskok,
lavička).

S radostí napsal
Stanislav Vranka

A jak to dopadlo?
Barunka Hanáková (dcera Martiny Pavlíčkové) výborně házela a v atletice byla celkově čtvrtá. Své silnější gymnastické disciplíny však zvládla výtečně a byla druhá. A v součtu
obou kategorií (atletika + gymnastika) brala krásné druhé
místo. Paráda.
Ostatní bánovská děvčata se taktéž činila. Mia Katcheva
skončila celkově na pěkném pátém místě a Amálka Zigová
byla osmá.
I bánovským klukům-sokolíkům to šlo náramně. V gymnastice se dařilo v přeskoku, kluci byli ze všech soutěžících nejlepší, bohužel slabší známky z prostných posunuli Alberta
na páté a Adama na šesté místo. Chuť si ale spravili v atletice. Oba výborně běhali a skákali, navíc Albert měl druhý
nejdelší hod. A tak v atletice Adam skončil celkově čtvrtý
a Albert druhý. Po součtu obou kategorií jsme díky Albertovi
měli opět stříbro a Adamovi pouhý bod chyběl ke třetímu

III. ročník Májového koulení vyhráli Vrankovi
Druhý květnový víkend proběhl v kuželkovém sále SH v Bánově III. ročník Májového koulení za účasti celkem 22 manželských párů. Je to turnaj farnosti a v kuželkovém sále jsme
přivítali dva páry ze Suché Loze, sedm manželských párů
z Bystřice a třináct párů z Bánova.
Začalo se hrát již v pátek večer a pokračovalo se v sobotu
odpoledne, kdy všechny přihlášené páry hráli kvalifikační
kolo. Každý pár odehrál 2 x 30 hodů, ve kterých se manželé
pravidelně střídali a snažili se shodit co nejvíce kuželek. Již
páteční večer ukázal, že turnaj výkonově roste. Vždyť 6 z 8
párů srazilo 225 a více kuželek. V sobotu odpoledne kvalifikace pokračovala a opět jsme se dočkali výborných výkonů,
navíc od manželských párů, které v turnaji házely poprvé.
To platilo jak pro Míšu a Jirku Vašíčkovy, tak i pro Helenku
a Aleše Pavlíčkovy, kteří navíc kvalifikaci vyhráli. A skvěle
házeli i manželé Hodulíkovi z Bystřice, srazili 234 kuželek
a sedmým místem si zajistili postup do Velkého finále. Poprvé to nebyla jen bánovská záležitost a to pořadatele velmi
těší. Seniory tentokrát zastupovali Jarka a Mirek Mahdalovi.
A nutno dodat, že manželům Střelcovým a manželům Nevařilíkovým uteklo Velké finále o pár kuželek. Vyrovnané výsledky z kvalifikace dávaly tušit, že ve vyřazovací části nás
čekají napínavé souboje, a průběh toto očekávání naplnil.
Velké finále - vyřazovací část se hraje na 2 x 15 hodů a kdo
srazí více kuželek, postupuje dál.
Po prvních kole velkého finále šli dál manželé Vrankovi,
Pavlíčkovi, Vystrčilovi a Daňkovi. Další hry rozhodly o tom,
že třetí skončili manželé Pavlíčkovi, pomyslné stříbro brali

manželé Daňkovi a vítězi se poprvé stali manželé Vrankovi.
Boj o první místo byl bojem o každý hod a nakonec rozhodlo
více sražených kuželek po prvních 15-ti hodech.
Ale ještě k dalším výsledkům. Jedinou devítku v kvalifikaci
hodil Marek Vystrčil a stal se tak králem devítkářů. A ještě
jednu velkou radost turnaj měl, a to soutěž v kostýmech. Každá dědina měla své zástupce, Baní z Bystřice přijeli v kompletním lyžařském vybavení, Horňákovi ze Suché Loze byli
za taťku a mamku Šmoulovi a Pavlíčkovi byli za papouška
- Helenka a krásný žlutý banán - Aleš.
Rozdílem jednoho hlasu zvítězili Martina a František Horňákovi alias Šmoulové ze Suché Loze.
Vyhlášení výsledků a dekorování vítězů opět proběhlo v radostné náladě a ovací přímo v kuželkovém sále. Ceny tentokráte předávali dvojnásobní vítězové turnaje Petra a Zdenek
Pomykalovi a Otec Jiří. Putovní trofej – kuželkové sousoší
autora Marka Vránky si na čas domů odnesli manželé Vrankovi. Byli to příjemné chvilky a já doufám, že nejen pro vítěze.
Pořadatelé děkují Marii Mandíkové a Aleně Šupinové za zápis do turnaje a Otci Jiřímu za duchovní podporu a farnosti
Bánov za finanční pomoc.
Bylo to prima a uvidíme se na IV. ročníku Májovém koulení
v květnu 2018.
Za pořadatele
Stanislav Vranka
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Soutěž verbířů ve Strážnici s Pavlem Šupinou

Májové koulení

(Foto zaslal Stanislav Vranka)

(Foto zaslal Marek Mahdal, www.festivalstraznice.cz)

..........................

(Foto zaslal Marek Mahdal)

Před 75 lety se uzavřel příběh operace Anthropoid.
Příběh sedmi hrdinů, pro něž slovo vlastenectví nebyl
prázdný pojem. Byl mezi nimi i náš rodák Josef Bublík.
A Bánov na něj nezapomněl.
Před 75 lety svedlo sedm československých parašutistů poslední boj s nacisty. V kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici
v Praze našli úkryt po úspěšné akci proti nejmocnějšímu muži
okupovaného protektorátu Reinhardu Heydrichovi, byli ale
prozrazeni. V dlouhém boji proti stonásobné přesile vycvičených
příslušníků SS a gestapa několik hodin vzdorovali. Marně. Mezi
sedmi statečnými byl i bánovský rodák Josef Bublík.
Jaroslav Švarc, Jan Kubiš, Josef Gabčík, Josef Valčík, Jan Hrubý, Adolf Opálka a Josef Bublík. Muži z různých výsadků
a s různými úkoly, přesto navždy spojeni volbou a poté i osudem. A ač padli, z boje vyšli jako vítězové. Proto si celá Česká
republika jejich oběť připomínala a Bánov nebyl výjimkou.
Jeden z hrdinů - Josef Bublík – se právě v Bánově narodil. Piety, která se u pomníku padlým konala v pondělí 19. června
vpodvečer, se tak zúčastnily desítky lidí. Vzdát čest památce Josefa Bublíka přišli jak představitelé Klubu vojenských
výsadkových veteránů a vedení obce, tak farář p. Jiří Kupka
a zástupci všech obecních složek, včetně sokolů, skautů, hasičů, sborů Hútek a Zpěvule a dechovky Bánovjanka. Chybět
nemohli ani zástupci základní školy, která nese jméno Josefa Bublíka a samozřejmě ani starosta Marek Mahdal. Toho
s bánovským hrdinou z Resslovy ulice pojí mnohem víc,
než společné rodiště. Josef Bublík byl totiž jeho prastrýcem,
takže není divu, že pro starostu Marka Mahdala začaly akce,
spojené s 75. výročím operace Anthropoid, už mnohem dříve a neomezily se pouze na Bánov…
Vy jste se vypravil do Prahy už 26. května, a to za poměrně
speciálním účelem…
Byl jsem pozván na mimořádné natáčení do Českého rozhlasu, ale měl jsem do Prahy namířeno i bez toho, protože
jsem chtěl za naši obec položit květiny u kostela sv. Cyrila
a Metoděje v Resslově ulici i v den výročí samotné akce proti
Heydrichovi – tedy 27. května. Vypravil jsem se i na historickou rekonstrukci do oné osudové zatáčky v Libni a poté se
zastavil v kryptě kostela, abych za nás všechny zavzpomínal
a poděkoval. Potěšilo mě, že za podobným účelem se v ten
den vypravily do kostela i krypty stovky lidí, takže hrdinství
sedmi statečných parašutistů nebylo zapomenuto a jejich
oběť nebyla zbytečná.
Je poměrně zajímavé, že většina mužů, kteří se účastnili
všech paradesantních výsadků a poté útoku na říšského
protektora, byla z Moravy. Máte pro to nějaké vysvětlení?
Možná proto, že sepětí s vlastním národem a odpovědnost
za jeho osud cítili mnohem intenzivněji. Mám dojem – a to
se nechci nikoho dotknout – že Moravané jsou oproti Čechům mnohem větší vlastenci i dnes. Přestože – nebo možná
právě proto, že v hymně zpíváme „Země česká, domov můj...
Vraťme se ještě ke speciálnímu natáčení k 75. výročí operace Anthropoid v Českém rozhlase. Byl jste jedním z mála
pozvaných žijících příbuzných jednoho z hrdinů, ne-li jediným…
Máte pravdu, z žijících příbuzných jsem tam byl opravdu
jediný. Natáčení, které moderovali redaktoři Tomáš Černý
a Martin Ulrich neprobíhalo ve studiu, ale v Galerii Českého
rozhlasu, díky čemuž se neslo v téměř rodinném duchu, spíš
to připomínalo přátelskou besedu. Dotazy se samozřejmě
nejvíc týkaly toho, jak všechny události, k nimž došlo před
75ti lety, vnímala naše rodina.

A jak je vnímala? Povídali jste si s dědečkem o jeho bratrovi,
vzpomínal na něj?
Můj dědeček Jaroslav bohužel zemřel, když jsem byl ještě
hodně malý, takže většinu informací mi zprostředkovala
babička… Dnes to možná může působit zvláštně, ale v rodině stále panoval trochu strach, že se může situace kdykoliv
vyhrotit a obrátit k zlému, a to nejen ze strany nacistů… Poválečné perzekuce vůči příslušníkům západního odboje byly
ze strany komunistů značné a nikdo si nebyl jist, zda si na to
někdo z pohlavárů jednou nevzpomene. Ty obavy byly velmi
silné a přetrvávaly dlouhá léta, protože když se např. začalo
mluvit o tom, že bánovská základní škola ponese jméno Josefa Bublíka, babička byla zásadně proti. Tvrdila, že opatrnosti není nikdy dost a že kdyby tenkrát Němci tušili, že Josef Bublík pochází z Bánova, tak naše obec možná neexistuje
a potkal ji stejný osud, jako Lidice nebo Ležáky.
Svého slavného prastrýce jste sice nezažil, ale spoustu věcí
o něm jste si přečetl, slyšel z vyprávění…Jaký byl ve Vašich
očích?
Představuji si ho jako velmi skromného a odvážného člověka, hluboce prodchnutého vlasteneckým cítěním, který si
ani neuvědomoval, že by jeho činy mohly být vnímány jako
hrdinství. To, co dělal, dělal s naprostou samozřejmostí, protože nemohl jinak. Pro něj prostě po okupaci Československa neexistovala jiná volba, než zapojit se do odboje a navíc
touto přímou a otevřenou formou. Za což si ho nesmírně
cením.
Ta mise pro něj musela být už od začátku nesmírně riskantní, včetně přípravné fáze. Tušil podle Vás, do čeho jde a co
ho čeká?
Jsem přesvědčen, že na začátku věděl jen to, že se chce aktivně zapojit do odboje, ale určitě netušil, co všechno může nastat. A muselo to být opravdu velmi nebezpečné, už jen přechod přes Sýrii do Francie a odtamtud do Anglie, za tehdejší
politické situace a při tehdejších technických možnostech…
Nicméně měl velkou kuráž a dostal se hodně daleko. Myslím,
že když se pak začal připravoval na výsadek Bioscop, začalo
mu být jasné, co to bude obnášet.
S kým z kolegů parašutistů si Váš prastrýc rozuměl nejvíc,
ke komu měl nejblíž?
To už se pohybujeme v rovině dohadů, ale vzhledem k tomu,
že z nedalekých Kunovic pocházel Jan Hrubý, s nímž byl ve
výsadku Bioscop a od začátku byli ve výcviku spolu, soudím,
že měl nejblíž právě k němu, stejně jako měli k sobě blízko
a od začátku spolu úzce spolupracovali Gabčík s Kubišem.
V závěru už to ale nehrálo roli, to se stmelili všichni. Spřízněni volbou i osudem.
Ve filmu Anthropoid má představitel Josefa Bublíka u sebe
v kryptě neustále knihu – tuším, že jde o Shakespearovu
tragédii Julius Caesar. Byla to náhoda, nebo režisérova či
scénáristova licence?
Dědeček Jaroslav velmi rád četl a myslím, že láska ke knihám se v rodině dědila, takže Josef k nim měl stejně vřelý
vztah. A náhodný určitě nebyl ani ten titul. Drama o cti,
vlastenectví a přátelství jejich situaci charakterizovalo naprosto dokonale.
Markéta Ševčíková
redaktorka Českého rozhlasu

Pietní akt k 75. výročí úmrtí hrdinů z Resslovy ulice, 19. 6. 2017

(Foto Andrea Kočicová)

Mateřská škola

Sokolské cvičení

(Foto zaslala MŠ)

(Foto zaslala Martina Pavlíčková)

Rozhovor
Milí čtěnáři,
tentokrát vám přinášíme rozhovor s bánovskou rodačkou
Vlaďkou Cimbálníkovou, roz. Kočicovou, která nám přiblíží
práci grafického studia Oficina, s nímž v letošním roce získali velmi prestižní ocenění Grafický designér roku.
Ahoj Vlaďko, na úvod nám prozraď něco o sobě, jak dlouho žiješ
v Praze a co Tě tam přivedlo?
Ahoj Hani,
do 19 let jsme žila v Bánově s rodiči a bratrem Robinem. Odjela jsem původně na půl roku do Velké Británie, kde jsem
nakonec zůstala o dva roky déle. Praha přišla záhy poté. Zdála se být ideální k načerpání pracovních a životních zkušeností a brala jsem to tak, že budu blízko své rodiny a přátel.
Doporučuji každému, kdo má tu možnost na chvíli vyjet ven,
projít si třeba i osamocením, které může vyústit v osamostatnění a získání sebevědomí. Dnes trochu lituji, že jsem
ještě nezkusila další zemi, třeba jen na pár měsíců. Cestuji stále jak kvuli práci, tak i soukromě, sice už jsou to spíše
„rychlocesty“, ale i tak dodávají „nový vítr do plachet“.
Já o Tobě vím, že pracuješ v grafickém studiu, které patří ke
špičce ve svém oboru. Můžeš nám tedy více přiblížit čím se Vaše
studio zabývá?
Obor, ve kterém pracujeme je Motion design – design v pohybu. Vzhledem k tomu, že před 10 lety se pohyblivá grafika objevovala spíše jen v rámci televizních stanic, pracovali
jsme hodně pro ně. Nástupem nových technologií přišel posun v tom, jak je konzumován obsah. Online je nyní platforma, na které se všechno děje. Pro nás to znamenalo rozšíření
od televizí k firmám. Printové prezentace, katalogy, statická
loga na hlavičkových papírech či vizitkách a vše ostatní, co
bylo nosiči komunikace firem před nástupem nových technologií a sociálních sítí je již minulostí. Dalo by se tedy říct,
že obor, ve kterém pracuji stojí na široké škále absorbovaných uměleckých a technických disciplín. Od typografie,
přes film a animaci, experimentální videa, grafickou úpravu, ilustraci atd.
Jak ses k takové práci dostala?
Vždy jsem věděla, že chci pracovat ve své firmě a že mi jde
organizace a produkce. Původně jsem chtěla organizovat
eventy. To se mi splnilo až po13 letech, a to v roce 2016, kdy
jsme v Praze uspořádali první ročník festivalu o Motion
designu - Mouvo. Před tím ale vznikla v roce 2009 Oficina.
Založili jsme ji s manželem a kolegou společně. Manžel studoval grafický design a kolega animaci. Spolu jsme vytvořili
tým, který se doplňoval. Naše první velká zakázka přišla docela brzy, 2 měsíce po založení a jednalo se o design TV stanice prima COOL. Trávili jsme v práci několik let dny, noci
i víkendy. S dětmi (Vladimír 6 a Jakub 2,5) pak přišel zvrat,
museli jsme najet na volnější režim. Každopádně jsme se od
roku 2009 moc nezastavili.

například znělku Víkendu nebo Prásku, grafiku Televizních
novin na Nově, Snídani s Novou, ČT art nebo vizuální identitu Českého Lva a spoustu dalších.
Který projekt byl pro Tebe nejzajímavější?
Všechny. Na všech jsem se mnohé naučila. Zkušenosti jsou
k nezaplacení, i ty špatné.
A naopak kterého projektu si nejvíc ceníš?
Nechi znít jako samojed, ale toho který jsme si sami vymysleli, zprodukovali, vytvořili jeho identitu, sehnali na něj
peníze i publikum. A tím je festival Mouvo, za který jsme
dostali i ocenění, které v úvodu zmiňuješ. Festival který
předává publiku inspiraci v oboru a úžasnou energii díky
zahraničním hostům, kteří na něm vystupují.
Vaše firma má na svém kontě již několik ocenění. Jaké jsou tedy
Vaše největší úspěchy?
Máme celosvětové ceny v soutěži Promax BDA za většinu
identit, které jsme pro televizní stanice navrhovali, což je
něco jako dostat Oskara u filmu. Je to nesmírná čest. Vážím
si všech našich ocenění jak světových, tak i českých. Pro studio a lidi, kteří v něm pracují je to zpětná vazba, že svou práci dělají dobře, a to potěší.
Při své práci se určitě setkáváš se spoustou zajímavých lidí. Na
které setkání (popř. na koho) nejradši vzpomínáš?
Potkala jsem v česku spousty veřejně známých lidí od showbusinesu po politiku a díky festivalu který pořádáme, mám
možnost mluvit se světově známými tvůrci, jako jsou designéři a kreativci titulků Holywoodských filmů. Všechna setkání jsou zajímavá, některá nás mile překvapila a některá
zase naopak. Najdeme v tom množství lidí, které díky práci
s manželem potkáváme, i hodně zlodějů času a energie. Těm
už se snažíme velkým obloukem vyhnout. Čím více zkušeností máme, rozeznáme je mnohem dříve. Za nejzásadnější
setkání ale považuji to s mým manželem.
A poslední otázka… chtěla bys něco vzkázat našim čtenářům?
Mohu-li, chtěla bych poděkovat za láskyplnou péči a výchovu celé své rodině. Obecně přeju, ať čtenáři Zpravodaje
kolem sebe potkávají více slušnosti než sobeckosti a lhostejnosti. Naší obci, ať se v ní dobře žije.
Vlaďko děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů nejen
v práci, ale i v osobním životě.
Mockrát děkuji, přeji to samé i tobě a všem čtenářům Bánovského zpravodaje.
Hana Zálešáková
(Foto zaslala Vlaďka Cimbálníková)

Jaká je Tvoje funkce ve firmě? Popř. co to obnáší?
Starám se o chod firmy, o zakázky a jejich výrobu, o nové
klienty a o image studia. Teda tím vším jsem prošla, nyní
mám kolegy, kteří mi s částí práce pomáhají. Snažíme se
udržet studio na 10 lidech, nechceme být velkou agenturou.
Ty staví výdělek a udržitelnost nákladů nad kvalitu. My se
snažíme udržet primárně kvalitu a o tom co odevzdáváme
klientům přemýšlíme v dlouhodobem horizontu. Kvalita a
dobře odvedené řemeslo obecně, bude jednou ceněný artikl.
Kde všude se můžeme setkat s prací Vašeho studia?
Pracovali jsme pro Českou televizi, Slovenskou státní televizi, pro HBO, Primu, Primu COOL, Primu Love, Novu, dělali
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Základní škola
Mezinárodní setkání v Karlshamnu, Švédsko, 14.–20. 5. 2017
V neděli 14. května 2017 v rámci projektu „OPEN UP FOR A
CHANGING EUROPE“ odjelo 6 žáků 8. A (Simona Jankůjová,
Tereza Gazdíková, Tereza Šalušková, Pavel Bařina, Matyas
Brnka a Vojtěch Mahdal) v doprovodu Petry Kočendové a Jiřího Suchého do švédského Karlshamnu. Na vídeňské letiště
nás dopravili pan Pavel Janča obecním tranzitem a pan Petr
Gazdík soukromým vozem. Z Vídně jsme odletěli do Kodaně
a odtud pak vlakem do Karlshamnu. Děti byly ubytovány ve
švédských rodinách.
V pondělí 15. 5. bylo setkání zahájeno v Österslättsskolan. Po
seznamovacích aktivitách si žáci vyrobili vizitky a prohlédli
si školu v doprovodu svých švédských a polských kamarádů. Po obědě pak poznávali město. Prošli si asi 5 kilometrový
okruh po místních zajímavostech. Potom se vrátili zpátky do
rodin.
V úterý jsme nejdříve sledovali francouzský film Nedotknutelní (Intouchable), protože mezi našimi přáteli jsou i děti
s postižením. Po skončení filmu jsme odjeli autobusem do
Karlskrony. Naobědvali jsme se v Marinemuseu a poslechli
jsme si pěkný výklad průvodkyně o studené válce a prohlédli si exponáty. Zajímavé byly dvě ponorky. Jedna z roku 1904
a druhá z roku 1979, ta se podílela i na hledání sovětské ponorky, která operovala v těsné blízkosti Karlskrony v 80. letech.

V pátek jsme odjeli do Ire. Zde jsme navštívili skanzen a seznámili se s životem na švédském venkově v minulosti. Po
poutavé přednášce, samozřejmě v angličtině, se děti rozdělily do skupin. Každá skupina připravovala podle receptu ve
švédštině typické jídlo na otevřeném ohni. Matyas Brnka
se projevil jako šéfkuchař, když se svým týmem uvařil výbornou hustou zeleninovou polévku, další část dětí tloukla
máslo, které bylo využito na namazání čerstvě upečených
chlebových placek. Sladkou tečkou byl pak koláč z rebarbory. Po obědě jsme se vrátili do školy, kde bylo setkání oficiálně zakončeno předáním certifikátů.
Večer jsme se všichni (děti, učitelé, rodiče) sešli v areálu školy na grilování.
V sobotu 20. 5. ráno jme pak odjeli vlakem do Malmö a pak
letecky do Prahy a autobusem domů.
Mgr. Jiří Suchý
(Foto Mgr. Jiří Suchý)

Ve středu došlo kvůli nepříznivému počasí ke změně programu, a tak místo pobytu u moře a nocování ve stanu
jsme odjeli na chatu švédské kolegyně Marity asi 20 km
od Karlshamnu do lesů a k potoku. Krásné místo. Aktivity
se odehrávaly jak venku, tak i uvnitř. Počasí se odpoledne
umoudřilo, a tak se několik švédských chlapců rozhodlo, že
se vykoupou. Večer se zpívalo při Olavově kytaře a na kytaru
nám zahrály i Simona a Terka Šalušková. Ráno jsme uklidili
a vrátili se do školy. Švédi pro nás připravili hodinu hudební
výchovy v perfektně vybavené učebně. Po obědě jsme vyrazili na vycházku do míst, kde naši švédští přátelé dnes měli
závod v orientačním běhu.
Den dětí

Scénické čtení Slováckého divadla

Léta letoucí deváťáci připravují pro žáky I. stupně ke Dni
dětí hrátky na zahradě školy. Nejinak tomu bylo i letos v pátek 2. června 2017. Bylo krásně slunečno, horko, takže nejoblíbenějšími se staly hrátky s vodou. Ovšem potěšily všechny
připravené atrakce. Díky moc deváťákům, kteří nezklamali
a připravili svým mladším spolužákům krásné dopoledne.

Ve čtvrtek 1. června 2017 na Den dětí jsme pro žáky I. stupně připravili překvapení v podobě scénického čtení herců
Slováckého divadla. Herci Irena Vacková, David Vacke a Jiří
Hejcman dramatickým způsobem četli a hráli z knížky Pavla
Čecha: Dobrodružství pavouka Čendy.

Mgr. Vlastimil Ondra
(Foto Dominik Machalík 9. A)

Věříme, že se dětem dárek, který jsme pro ně připravili
v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti, líbil. Za učitele mohu
říct, že se nám představení moc líbilo a doufáme, že zase pár
dětí přitáhlo k pravidelnému čtení knížek. Za herce mám
dětem vzkázat, že byly velmi bystré a vychované publikum.
Prý je vidět, že jsou k takovým akcím vedeny a že ve škole
panuje tvůrčí atmosféra. A rekonstruované podium našeho
školního sálu si nemohli vynachválit.
Mgr. Vlastimil Ondra
(Foto Mgr. Vlastimil Ondra)
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Tokio
Žáci Filmového kroužku ZŠ Bánov natočili na přelomu zimy
a jara 2017 film PROTI NENÁVISTI pro filmovou soutěž KWN
Panasonic. Se svým filmem vyhráli české národní kolo a jejich film byl oceněn i v mezinárodním výběru a postoupil
do světového finále KWN Panasonic 2017, které se uskuteční
první srpnový týden v japonském hlavním městě Tokiu. Naši
filmaři se v Tokiu potkají např. s mladými filmaři z Brazílie,
Spojených arabských emirátů, USA, Vietnamu, Japonska…
Bánovští žáci tímto potvrdili svoji vysokou kvalitu, když navázali na účast ve světovém finále v roce 2014 v New Yorku.
Při natáčení fungovalo všech 21 členů filmového kroužku
jako jeden tým. Uměli spolupracovat, ale ty největší zásluhy
měli nakonec deváťáci, režisér a kameraman Dominik Machalík, herec a střihač Antonín Vystrčil a scenárista Petr Matějíček. Do Japonska mohou vyrazit pouze dva žáci a učitel.
Poletí Antonín a Dominik s učitelem a vedoucím filmového
kroužku Vlastimilem Ondrou.
Premiéra vítězného snímku Proti nenávisti se konala ve
středu 3. 5. 2017 v zaplněném sále školy. Herci i členové filmového kroužku při místní základní škole byli představeni
všem spolužákům, učitelům a rodičům, kteří se přišli podívat na jejich dílko. Po premiéře filmu si všichni členové
filmového kroužku připili dětským šampaňským. Na premiéru dorazil i štáb zpravodajství České televize s redaktorem
Josefem Kvasničkou a natočili tu reportáž, kterou pak ČT
vysílala v Událostech.
Film PROTI NENÁVISTI se líbí i jiným porotám. Získal ocenění na filmové soutěži TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE – TSTTT za
zachycení a kultivování ekologie mezilidských vztahů.
A aby těch úspěchů nebylo málo, tak ještě s jiným filmem OLYMPIÁDA DĚCEK ZE SLOVÁCKA, vyhráli Petr Matějíček
a Antonín Vystrčil filmovou soutěž Zlínského kraje a vybojovali si nominaci na Olympijské hry dětí a mládeže 2017, kde
budou mít Brně ve dnech 24. – 28. 6. 2017 za úkol natočit film
z prostředí olympijských her, se kterým budu soutěžit s nejlepšími filmařskými týmy ostatních krajů ČR.
Mgr. Vlastimil Ondra
(Foto Martin Čumíček 9. A)

Písmenková slavnost prvňáčků
Ve čtvrtek 25. 5. 2017 proběhla v sále školy tradiční čtenářská událost pro prvňáčky, tentokrát s názvem „Písmenková slavnost”. Prvňáčci se velmi těšili, až budou moci ukázat
svým rodičům a ostatním příbuzným, jak umí číst. Přesně
ve 14:30 hodin děti vstoupily do sálu, přivítaly své blízké
a slavnost mohla začít.
S nadšením předvedly nejen, jak zpívají písničky, přednášejí básničky, zvládnou zahrát kratičkou pohádku, ale hlavně,
že se jim čtení opravdu daří. Předvedly své čtenářské dovednosti, na kterých usilovně pracovaly po celý školní rok.
Všechny děti byly velmi šikovné a za jejich píli, snahu a vytrvalost jim odměnou byl nejen bouřlivý potlesk a úsměvy
všech přítomných, ale i placky s nápisem „Už jsem čtenář“
a upomínkový list na tento slavnostní den.
A protože nedávno slavily svůj svátek maminky, děti jim
nezapomněly popřát a předat krásné dárečky. Odpoledne
s příjemnou náladou uteklo jako voda.
Mgr, Lenka Borovská
(Foto Mgr. Michaela Vystrčilová a Mgr. Vlastimil Ondra)
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Co se psalo v prvních naučných slovnících 19. st. o Bánově
Od roku 1860 postupně vycházel první český naučný slovník
a to pod názvem „Riegrův slovník naučný“. Hlavním redaktorem byl František Ladislav (svobodný pán) Rieger. V prvním
svazku, který má rozsah „A – Bžeduchové“, na straně 476, je
uvedeno také heslo „Bánov“. Heslo zpracoval, jak je uvedeno
v úvodu, Karel Václav Zap, „c. k. professor na české vyšší reálce Pražské, redaktor Památek“, pod zpracovatelskou značkou
„p“. Jedná se o následující text:
„Banov, městys v Moravě (Hradišťský kraj, Uh. Brod. okres)
v Karpatské dolině na silném úvětří, připomíná se již roku 1091,
když ještě k Uhrám náležel; 1200 obyvatel, z nichž mnozí podomní obchod s kmínem po okolních zemích provozují. Slušný
kostel, zašlá tvrz. V okolí sopečné útvary a minerální prameny.“
O necelých třicet let později začal vycházet veřejnosti známější „Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopedie obecných vědomostí“. V roce 1890 vyšel její třetí svazek s rozsahem
„B – Bianchi“, kde na straně 262 je uvedeno heslo „Bánov“.
Jak je uvedeno v úvodu slovníku, heslo zpracovali Jaroslav
Janoušek, „profesor v Telči“ uvedený pod zpracovatelskou
zkratkou „Jšk“ a Matouš Václavek, „okresní školní inspektor
ve Vsetíně“ uvedený pod zpracovatelskou zkratkou „Vck“.
Jedná se o následující text:
„Bánov, městečko na Moravě, v kraji hradišťském, okresním
hejtmanstvím a okresu uherskobrodském; 1167 obyvatel, fara,
kostel novější sv. Martina, dvoutřídní česká národní škola, pošta.

českým pánům z Hradce, jsa středem zvláštního panství (Emler,
Regesta, II., 710.). Roku 1339 vyměněn nejspíše z příčin strategických smlouvou mezi Janem Lucemburským, markrabím Karlem a Oldřichem z Hradce za Telč (Codex diplomaticus Moraviae VII., 35.).
Vrch Ordějov u Bánova druhdy za sopku pokládaný objevil
se býti toliko starožitným spečeným valem, v jehož hlíně do
červena vypálené nalezeny dlouhé a silně zuhelnatělé trámce. Val jsa na role zdělán ponenáhlu se tratí (Viz profesor
Josef Klvaňa v »Časopise vlasteneckého spolku musejního
v Olomouci«, 1888, str. 170.).“
Podklady:
Heslo Bánov. In: Rieger, František Ladislav (red): Slovník
naučný. Díl první. A – Bžeduchové. Praha 1860, s. 476 (přístupné na: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/
ABA001/183659 , citováno 1. 5. 2017).
Heslo Bánov. In: Ottův slovník naučný. Třetí díl. B – Bianchi. Praha 1890, s. 262 (přístupné na: http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:d2c40070-e6e4-11e4-a794-5ef3fc9bb22f , citováno 1. 5. 2017).
V textu uvedený „Codex diplomaticus Moravie“ a „Regesta Bohemiae et Moraviae“ jsou přístupné na internetových
stránkách Centra medievistických studií (http://147.231.53.91/
src/index.php).
Martin Borák

Bánov leží na staré cestě obchodní z Uher do Moravy, v otevřeném údolí karpatském. V XI. století patřil k Uhrám, potom

Třiďme efektivně
Milí odpad třídící i netřídící občané,
začátkem května proběhl v naší obci svoz tříděného odpadu,
který byl poprvé adresně označen čárovými kódy. Jaké informace nám tento svoz přinesl?

kg vytříděných plastových obalů. Další a zároveň poslední
informací potřebnou pro doplnění mozaiky je kapacita pytle. Do 120 litrového pytle se vejde 1,2 kg nepošlapaných PET
lahví nebo 3,5 kg pošlapaných PET lahví.

Celkem jsme společně vytřídili: 4,3 tuny plastových obalů,
914 kg papíru, 24 kg plechovek a 14 kg elektro odpadu, což
jsou krásná čísla. Díky Vám tak tento odpad nemusel skončit
na skládce, ale mohl být využit pro další zpracování a recyklaci.
Komodita

Počet [ks]

Váha
[kg]

Efektivně
vytříděno
ks

%

Papír

201

914

78

39

123

61

1944

4355

607

31

1337

69

Kovy

4

24

4

100

0

0

Elektro

3

14

3

100

0

0

Náklady

Zisk/Ztráta

1,2*5 = 6 Kč

12 Kč

6–12= –6 Kč Ztráta

3,5 kg PET
pošlapaných

3,5*5 = 17,5 Kč

12 Kč

17,5–12 = +5,5 Kč Zisk

Z tabulky je krásně vidět, že odpady je možné třídit se ztrátou -6 Kč na pytli nebo se ziskem + 5,5 Kč na pytli. Záleží jen
na tom, zda se šlapou nebo nešlapou obaly, jako jsou PET lahve, krabice od mléka a jiné další obaly.

%

Plast

Příjmy

1,2 kg PET
nepošlapaných

Tabulka 2: Kalkulace výnosů a nákladů za třídění odpadů.

Neefektivně
vytříděno
ks

Hmotnost

Tabulka 1: Statistika prvního adresného třídění v obci Bánov.
Co se však týče efektivity třídění, máme ještě na čem pracovat.
Řekli byste, že šlapání PET lahví a jiných obalů představuje
statisícové úspory nebo naopak nešlapání obalů představuje
statisícové náklady?
Jak je to možné?
Náklady na nákup pytle, svoz, evidenci aj. činí na jedno obsloužení pytle o objemu 120 litrů přibližně 12 Kč. Příspěvek
od autorizované obalové společnosti činí přibližně 5 Kč za

Možná si říkáte, co to je 6 Kč. Pokud ale budeme uvažovat
v rámci obce, která ročně předá k recyklaci 40 tun plastů,
tak už se pohybujeme v řádech statisíců a to už jsou peníze, které na zemi nenajdete. Pokud se tyto peníze musí vzít
z rozpočtu obce nebo kvůli tomu podražit na poplatku za
odpady, je to naprosto zbytečné a jsou to doslova do vzduchu vyhozené peníze.
Pokud chcete více informací, doporučujeme zhlédnout 3. díl
pořadu MOJEODPADKY na Facebooku nebo na YouTube pod
názvem Statisíce ve vzduchu.
S pozdravem
vedení obce Bánov
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Odpadový dotazník
ID stanoviště

Příloha č. 1 k směrnici PZNsO

Adresa stanoviště

Jméno kontaktní osoby / správce stanoviště
Email

Tel.:
Křížkem označte způsob jakým nakládáte s odpady. U každého bodu musí být jeden křížek
(u bodů 7, 8, 10 a 11 může být křížků víc).

1. Většina plastu je v našem případě
vyhazována do nádoby na směsný odpad (popelnice),
tříděna (sběrný dvůr, svoz přímo od domu).

2. Většina skla je v našem případě
vyhazována do nádoby na směsný odpad (popelnice),
tříděna (sběrný dvůr, bílé a zelené kontejnery v obci).

3. Většina papíru je v našem případě
vyhazována do nádoby na směsný odpad (popelnice),
používána na podpal,
v létě tříděna a v zimně používána na podpal,
tříděna (sběrný dvůr, školní sběr, svoz od domu).

4. Většina plechovek je v našem případě
vyhazována do nádoby na směsný odpad (popelnice),
prodávána ve sběrně druhotných surovin,
tříděna (sběrný dvůr, svoz přímo od domu),
plechovky nemáme-nekupujeme takto balené potraviny.

5. Většina nápojového kartonu (krabice od mléka,
6. Topíme především
od džusu) je v našem případě
uhlím,
vyhazována do nádoby na směsný odpad (popelnice),
dřevem,
používána na podpal,
plynem,
tříděna (sběrný dvůr, svoz přímo od domu),
elektřinou,
jiným způsobem-napište jak:
náp. karton nemáme-nekupujeme balené mléko, džus.
7. Drobné elektrozařízení (telefon, žehlička, fén…) je v našem případě
vyhazováno do nádoby na směsný odpad (popelnice),
tříděno (sběrný dvůr, červené kontejnery v ulici, svoz přímo od domu),
odevzdáváno na jiném místě zpětného odběru použitých elektrozařízení.
8. Jedlý olej a tuk je v našem případě
vyhazován do nádoby na směsný odpad (popelnice),
vylíván do kanalizace,
tříděn (sběrný dvůr, svoz přímo od domu),
řešen jiným způsobem-napište jakým:

9. Větší část textilu je v našem případě
vyhazována do nádoby na směsný odpad (popelnice),
tříděna (sběrný dvůr, charita, svoz od domu).

10. Kuchyňský odpad rostliného původu (slupky
11. Odpad z údržby zahrady (tráva, listí, kytky, atd.)
od brambor, od banánu, atd.) je v našem případě
je v našem případě
vyhazován do nádoby na směsný odpad (popelnice),
vyhazován do nádoby na směsný odpad (popelnice),
kompostován (doma, sběrný dvůr),
kompostován (doma, sběrný dvůr),
dáván na hnojiště,
dáván na hnojiště,
zkrmován zvířatům,
zkrmován zvířatům,
tříděn do hnědých nádob (svoz od domu, kont. v ulici).
tříděn do hnědých nádob (svoz od domu, kont. v ulici).
12. Snižujeme produkci odpadů
ano
(do políček níže uveďte způsoby, jakými snižujete produkci odpadů-jedno pole=jeden způsob)
ne
(políčka níže zůstanou prázdná)
1.
2.
3.
4.
5.
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otočte list na druhou stranu ->

Odpadový dotazník

Příloha č. 1 k směrnici PZNsO

Čestně prohlašujeme, že:
a) výše uvedená tvrzení jsou zcela pravdivá,
b) se odpadu nebudeme zbavovat neekologickým způsobem, jako je například spalování nebo odkládání na místa
k tomu neurčená (tzv. černé skládky),
c) do tříděného odpadu nebudeme dávat odpad, který do něj nepatří. Např. sklo do plastu, textil do papíru atd.
Dále pak souhlasíme s tím, že:
a) obec může prostřednictvím pověřené osoby provést kontrolu, zda se v naší domácnosti nakládá s odpadem, jak uvádíme v tomto formuláři. Osobě pověřené obcí umožníme nahlédnout do nádob na odpad
a zodpovíme všechny dotazy týkající se odpadového hospodářství.
b) obec může v případě potřeby nechat provést rozbor našeho odpadu.
c) nebudeme-li plnit výše uvedené závazky a tvrzení (všechny body tohoto formuláře) nebo neprokážeme-li jejich
plnění, bude nám v daném roce odepřen nárok na připsání všech eko bodů.

To stvrzuje kontaktní osoba/správce stanoviště svým podpisem jménem všech účastníků systému daného
stanoviště.

V. .

.

.

.

.

. . . . dne . . . . . . . . .

Podpis

Upozornění
Odpadový dotazník je pro dané čtvrtletí platný, je-li odeslán během prní poloviny daného čtvrtletí např. je-li odpadový dotazník odeslaný až v březnu (čili v druhé polovině 1. čtvrtletí), bude platný
až pro druhé čtvrtletí.
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Folklorní memoriál a oslava výročí
vysvěcení bánovského kostela 16. 7. 2017

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

Předpokládaný program
10.00 hod.
Slavnostní Mše svatá
15.00 hod.
Folklorní memoriál Zdeňka Zálešáka
		
v prostoru pálenice.
Vystoupí mužské pěvecké sbory z Bojkovic, Korytné,Vacenovic a cimbálová muzika Marka Potěšila s tanečníky a zpěváky z Lipova.
Soubor Hútek se letos vrací k původnímu záměru: uspořádat vzpomínkový memoriál na bánovské folkloristy, kteří
už nejsou mezi námi. První memoriál byl v roce 2010 jako
soukromá akce. Ale jak jsme začali být zváni jinými soubory, vznikla nepsaná povinnost oplácet pozvání. A to byl další
důvod, proč pořádat tyto akce. Postupně jsme memoriál nahradili zpíváním ve farské zahradě. V dalším roce se přidala
obec a fara, a tak vznikl pořad Bánovské leto. Nedělní část
byla folklorní v duchu memoriálu.
Letos termín memoriálu připadá na výročí vysvěcení bánovského kostela 17. 7. 1743.
V neděli 16. 7. spolu tuto velkou událost oslavíme. Dopoledne se sejdeme na slavnostní Mši svaté. Připomeneme si na
ní zemřelé bánovské folkloristy, Františka Vystrčila, Frantu
Tvrdoně, Petra Švehlíka, Josefa Kočice-Vodičky, Olina Kopunce (bá-rodáka) a Zdeňka Zálešáka. V 15.00 bude pokračovat na pálenici folklorní odpoledne. Rozhodli jsme se jej nazvat Memoriál Zdeňka Zálešáka. Všechno bude připraveno
v podobném duchu jako na Bánovském letě (stany, ozvučení, občerstvení).
Srdečně zve Hútek Bánov

Ordinační doba MUDr. Konečné v době prázdnin
7. 7. 		

dovolená - zast. MuDr. Matušáková

10. 7. - 14. 7.

ordinace pouze Uh. Brod

		

pondělí		

12:00 - 15:30 hod.

		

úterý - pátek

7:00 - 10:00 hod.

7. 8. - 11. 8.

dovolená - zast. MuDr. Matušáková

MUDr. Gazdíková
Ordinuje beze změny.
MUDr. Kadlčková
V pátky se neordinuje.
Otevírací doby v době letních prázdnin
Knihovna
úterý 15:30 - 18:30 hod

Kalendář akcí

Sportovní hala
od 3. 7. do 3. 9. uzavřena
Půjčovné za dodávkový automobil
Palivo je v ceně půjčovného
Občané z Bánova			
Občané a spolky z jiné obce
Spolky z Bánova 			

10 Kč/km
15 Kč/km
3 Kč/km

Poděkování

Dne 31.3.2017 byly v kongresovém centru REC GROUP ve Starém Městě vyhlášeny výsledky ankety SPORTOVEC OKRESU UH ZA ROK 2016. V kategorii mládeže do 15 let zvítězil
Bánovjan Alexandr Skalský s počtem 6 513 bodů. Děkujeme
všem, kteří hlasovali a zároveň velké poděkování patří obci
Bánov zastoupené starostou Bc. Markem Mahdalem, firmě
KOZAP zast. Ing. Janem Petráněm a Marku Vystrčilovi - nábytek Vystrčil s.r.o. za finanční podporu syna v uplynulé
sezoně, která mu umožnila zúčastnit se mistrovství světa
v šachu konaném v Rusku.
Rodina Skalská
Oslavu jubilantů ročníku 1947 a jejich spolužáků se konala
17. 6. 2017. V obřadní síni OÚ, kde nám připravili příjemné
přivítání dobrou slivovicí a taky velmi hezkým programem.
Radost nám také udělaly šikovné bánovské krojované děti,
další účinkující a projev pana starosty. O tom, že byl i dojemný svědčí i to, že mnozí jen s námahou zadržovali slzy.
Starostovi, OÚ a všem účinkujícím děkujeme.
Za ročník 1947 Mandíková Marie, Čapková Ludmila
-21-

30. 6. 		
3. 7.		
10. 7. 		
21. - 23. 7.
7. 8. 		
14. 8. 		
4. 9. 		
4. 9. 		
11. 9. 		
15. 9.		
2. 10.		
9. 10.		

ukončení školního roku
svoz plastů
svoz papíru
Bánovské leto
svoz plastů
svoz papíru
začátek školního roku
svoz plastů
svoz papíru
Podzimní bazárek dětského oblečení
svoz plastů
svoz papíru

Hledám ke koupi pěkný rodinný
dům v této lokalitě. Zahrádku
uvítám, opravy nevadí.
Tel: 737 905 611
Hledám ke koupi chalupu
s alespoň malou zahrádkou
Tel: 732 116 651

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:

Naši jubilanti:

Vojtěch Janků			700
Štěpán Smetana			643
Sabina Řezníčková		
348
Marián Bartoš 			
422

92 let

Rozloučili jsme se:

Anna Píšková			333

František Elšík			700
Otilia Vajdíková		
211
Milada Nováková		
123
Albína Mahdalová		
478
Marie Velecká			222
Františka Velecká 		
505
Anežka Kočicová 		
199
55. výročí sňatku
Josef a Alena Machalíkovi
Miloslav a Josefa Mandíkovi
Josef a Ludmila Mahdalovi

Anna Mahdalová		

84

91 let

85 let
Anežka Kočicová		
25
Karel Mojcher			266
80 let
Marie Šalušková		

521

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
267
96
542
Vítání občánků 17. 6. 2017

NAPIŠTE NÁM
Své náměty a názory nám posílejte na naši e-mailovou adresu: zpravodaj@obec-banov.cz

První svaté přijímání, 28. 5. 2017

(Foto Jakub Piše)

Bánovské leto

21.– 23. 7. 2017
Pátek | 21. 7. 2017

Letní kino – Bezva ženská na krku
od 21 hod., vstupné 50 Kč, hřiště FC Bánov
Sobota | 22. 7. 2017

Zábavné odpoledne pro děti

Mezi děti zavítá Anna, Elsa a Olaf z Ledového království,
nebudou chybět soutěže, tanečnice Kačule a Síma.
Malování na obličej, dětské tetování, skákací hrady a kolotoče.
od 15 hod., vstupné zdarma, areál pálenice

Večerní zábava se skupinou Street 69,
diskotéka – DJ Pavel Chabičovský
od 20 hod., vstupné 80 Kč, areál pálenice
Neděle | 23. 7. 2017

Gastroden s ochutnávkou tradičních pochutin obcí
mikroregionů Východní Slovácko a Čachtice-Kopanice

Během odpoledne vystoupí: Divadelní spolek Pod lampú, country kapela Mudrlanti
a cimbálová muzika Pajtáš.
od 14 hod., vstupné zdarma, areál pálenice
V případě nepříznivého počasí se program uskuteční ve Sportovní hale v Bánově.

Periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Obec Bánov z finančních prostředků Obce Bánov,
č. p. 700, 687 54, IČO: 290 785, tel.: 572 646 121, zpravodaj@obec-banov.cz, www.banov.cz,
občasník, ev. č. MK ČR E 13138, datum vydání 30. 6. 2017, titulní foto Ivana Píšková.
Tisk: vydavatelství Brázda, Tyršova 4, 695 01 Hodonín, www.tiskarnabrazda.cz

