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Bánovské hody 10. - 13. 11. 2017

(Obrázek č. 1 - Víceúčelové hřiště)

(Obrázek č. 8 - Spotřeba energií za veřejné osvětlení (celý sloupec - průměrná spotřeba  
v daném měsíci zpruměrovaná za roky 2014-2016, modrý sloupec - spotřeba po modernizaci VO)

(Foto Radek Pavlíček, Andrea Kočicová)



Vážení spoluobčané,

Srdečně vás zdravím na konci letošního roku a přeji poho-
dové čtení vánočního čísla zpravodaje. Tak jako na konci 
každého roku, přišel i nyní čas zbilancovat uplynulý rok.  
A nyní si dovolím stručně shrnout vybrané okruhy života obce  
v roce 2017 „očima starosty“.
Kultura
Bánov celý rok kulturně žil díky zažitým akcím, mezi kte-
ré patří plesy, taneční zábavy, setkání rodáků, posezení  
u cimbálu, dětské dny, košt slivovice a mnohé další akce, 
které pořádá nejen obec, ale také spolky, které jsou a vždyc-
ky byly hlavním nositelem kultury v obci. Takových akcí 
není nikdy moc a jsem rád, že se sem tam objeví nová, která 
se postupně stává akcí tradiční – ať už Zpívání u česnekářky 
v podání Hútku nebo Česko zpívá koledy či Babí léto - akce 
našich Zpěvulí. Ani Bánovské leto není nijak historická akce 
a přesto už k Bánovu patří a je pokaždé trochu jiná, a věřím, 
že vždycky ještě o něco lepší. Letos mě zvlášť potěšilo, že ne-
dělní program patřil novému divadelnímu spolku. Divadel-
ní spolek v obci chyběl a jsem moc rád, že se našli odvážlivci 
a dali se do toho. Těší mne také, že spolek od obce převzal 
pořádání divadelních vystoupení jiných divadel, což je ku 
prospěchu obou stran. Děkuji všem spolkům, které pořáda-
jí akce pro veřejnost a také pěveckým a tanečním uskupe-
ním za jejich krásná vystoupení a reprezentaci po celý rok. 
Nemalý dík patří spolkům, které se účastní pietních aktů  
k uctění památky padlých. Je třeba si připomínat, že za to, co 
máme, vděčíme svým předkům, kteří mnohdy položili život, 
abychom my mohli žít alespoň tak svobodně jako dnes.
Sport
Sportovní hala je celoročně (mimo letní odstávku pro údrž-
bu) využívána základní školou, FC Bánov, několika oddíly 
Sokolů, florbalisty a velkým množstvím jednotlivců, kteří 
navštěvují kuželnu, posilovnu nebo běžecké pásy. Velkou 
novinku a zlepšení pro všechny sportovce přinese venkovní 
sportoviště (Obrázek č. 1), které se už buduje, a těším se, že 
povede i k rozvoji a oblibě sportu mezi mládeží. Celkově je 
naše vize zaměřena na rozšíření sportovního zázemí obce, 
aby se mohla mládež realizovat i sportem (více v části In-
vestice). Chci ale poděkovat především FC Bánov a TJ Sokol 
Bánov, že se věnují dětem a mládeži. Vzniká také florbalový 
kroužek a já doufám, že v blízkých letech vznikne i tenisový, 
ale to je zatím jen vize, na které se postupně pracuje.
Investice
Hned na začátku roku jsme začali investicí, z mého pohledu, 
zcela klíčovou pro rozvoj obce – vybudováním nové infra-
struktury pro rodinné domy v lokalitě Šraňky. Nová část 
místní komunikace nahradila polní cestu, která byla většinu 
roku sjízdná jen traktorem a propojila novou ulici s Hradem. 
Přeložka vysokého napětí uvolnila cestu pro elektrifikaci  
a plynofikaci třinácti parcel. Drobná nepřesnost v uložení 
vodovodu směrem k ČOV způsobila zastavení prací na ulo-
žení nízkého napětí a nové stavební řízení zbrzdilo stavbu  
o více než měsíc. Nejrychlejší stavebníci, kteří již měli při-
praveny projekty, tak mohli získat stavební povolení až po 
kolaudaci NN a začali tedy se stavbami koncem léta. Deštivý 
říjen moc stavbám nepřál, a tak vyrostl zatím jen jeden do-
mek a několik základových desek. Nyní již stavbám nic ne-
brání a na jaro zde pomalu poroste nová ulice. Můžu všech-
ny ujistit, že ze strany obce bylo činěno vše bezodkladně  
i s tlakem na rychlé jednání realizačních firem, vlastníků sítí 
a dalších institucí. Jinými slovy „rychleji už to nešlo“.

Slovo starosty
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Následovali další stavby napříč obcí, které jsem průběžně 
popisoval ve zpravodajích, ale i například nutná instalace 
nového rozvodu topení v obřadní síni, které bylo v tak dezo-
látním stavu, že jsme jej letos už nezprovoznili a těsně před 
topnou sezonou museli rekonstruovat. Uvádím tedy výčet 
investic, náklady a popř. získané dotace. Snažili jsme se opět 
postupně zvyšovat standard obecních budov, chodníků  
a dalšího vybavení obce sloužícího občanům. 
Přeložka VN – Šraňky 600 000 Kč
Prodloužení plynovodu –Šraňky 600 000 Kč
Prodloužení NN – Šraňky 165 000 Kč
Místní komunikace - Šraňky 1 600 000 Kč
Zateplení a výměna oken budovy víceúčelové budovy  
č. p. 428 - 2 100 000 Kč, 800 000 Kč
Chodník Za Humny, 2. část 500 000 Kč
Lité podlahy ve zdravotním středisku 220 000 Kč
Dětské hřiště u sportovní haly 750 000Kč,  400 000 Kč
Parkoviště u hřbitova 150 000 Kč
Oprava pomníku padlých 20 000 Kč
Nákup nové radlice a kartáče na sníh 100 000 Kč
Výměna oken v obecní pálenici 70 000 Kč
Oprava vedlejší účelové komunikace k rozhledně 250 000 Kč
Topení v obřadní síni 230 000 Kč
Víceúčelové sportoviště – částečná fakturace 1 030 000 Kč
A ještě pár slov k víceúčelovému hřišti. Jak jsem už jednou 
zmiňoval, říjnové počasí stavbám nepřálo, a tak se do pří-
chodu mrazivých nocí stihl pouze základní podklad hřiště 
a odvodnění pomocí drenáží. Kladení poslední podklad-
ní vrstvy a finální tartanové plochy je přesunuto na jaro. 
Dodatek smlouvy umožní realizační firmě zhotovit zbytek 
stavby do konce května.  Během listopadu a prosince ještě 
firma Prostavby, a.s. stihla vystavět zídku podél „Zkratky“, 
část oplocení a odvodnění opěrné zdi. 
Vzhledem k tomu, že se nám podařilo získat státní finanč-
ní podporu od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 5 000 
000,- Kč, rozhodli jsme se pro změnu projektu, a to v po-
vrchu vedlejšího hřiště pro malou kopanou, které mělo mít 
původně živý travnatý povrch. Přiklonili jsme se k povrchu 
umělému – tedy k umělé trávě. Hřiště tak bude moci být vy-
užíváno téměř nezávisle na počasí. Jsme moc rádi, že se nám 
tato dotace vydařila, jelikož šance byly nízké a naše cílová 
požadovaná částka dost vysoká. 
I dodání cisternové automobilové stříkačky Scania (Obrázek 
č. 2) pro Jednotku SDH Bánov se přesunuje do roku 2018, je-
likož realizační firma Wiss Czech s.r.o. nestíhá vyrábět ha-
sičské nástavby.
Navazuji tedy rovnou plánovanými investicemi na rok 2018. 
Plány jsou smělé, ale vzhledem k tomu, že na projekční čin-
nosti i administraci dotací již dlouhodobě pracujeme, věřím, 
že většinu stihneme v příštím roce a pouze zlomek se může 
přesunout do roku 2019. V návrhu investic pracujeme napříč 
všemi oblastmi rozvoje obce. Řešíme rozvoj místních komu-
nikací (slíbená rekonstrukce MK Na Hradě a nový asfaltový 
povrch od Lánu k plynárně), chodníků a veřejného osvět-
lení (chodník a VO v nové ulici, chodník u mateřské školy, 
chodník Hoštáky vč. osvětlení přechodů), elektroinstalaci  
v základní škole (opravu rozdělíme na dvě etapy – v roce 
2018 dvě nejvyšší patra), workoutové hřiště pro mládež, 
zastřešení kulturního areálu u pálenice (viz. Obrázek č. 3). 
Začneme budovat inženýrské sítě v lokalitě „Za poliklini-
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kou“ neboli ZTV III (Obrázek č. 4), kde uzavřeme smlouvy  
o příspěvku na inženýrské sítě s majiteli pozemků, se který-
mi jsme předběžně dohodnuti, a umístíme vodovod. 
Nejen do intravilánu obce směřuje naše pozornost. Pracu-
jeme na projektu dosadby lokálních biokoridorů, ale také 
na projektu vodní plochy VN 1 „U Šumáku“ kam dnes vede 
nová štěrková cesta a místo by mohlo být využíváno k od-
počinku a rekreaci (Obrázek č. 5). S krajským úřadem máme 
předjednánu prořezávku údolí bánovského potoka a remízů 
u Ordějova, což jsou místa krásná k vycházkám, ale v dnešní 
době ve stavu, který zde vycházku příliš neumožňuje (finan-
cuje Zlínský kraj v letech 2018-2023). Do března bude předá-
na projektová dokumentace na kompletní opravu vedlejších 
komunikací Pv4 - od Močíře k ČOV (v asfaltu, Obrázek č. 6), 
P2 – od obchvatu až k Ordějovu a Pv33 – od odkalovací ná-
drže na hranici katastrů Bánov a Bystřice pod Lopeníkem 
až ke skautské chatě v Suché Lozi (taktéž asfalt, vše ze 100% 
financuje Státní pozemkový úřad, Obrázek č. 7). Vedení obce 
Bystřice pod Lopeníkem nyní pracuje na komplexních po-
zemkových úpravách a dle naší komunikace bude jejich 
prioritou napojení na naši komunikaci končící u odkalovač-
ky na hranici katastrů a propojení až k fotbalovému hřišti  
v Bystřici. Konečně se nám tak rýsuje v blízkých letech as-
faltová cyklotrasa, která nás přivede až do Bystřice a umož-
ní pokračovat směrem Rasová. 
Plánů je zkrátka dostatek, ale na všem je třeba pilně a dlou-
hodobě pracovat, abychom mohli všichni užívat naši obec 
čím dál zajímavěji a žilo se nám čím dál lépe. Zde je tedy 
výčet plánovaných investic s přibližnými zaokrouhlenými 
rozpočty (v době vydání zpravodaje není schválen rozpočet, 
tudíž je třeba ho brát pouze jako návrh starosty a místosta-
rosty).

Výdaje Předpokl. rozpočet Možná dotace

1. Oprava místní komunikace Hrad 4 500 000 Kč 1 000 000 Kč

2. Oprava místní komunikace k plynárně 500 000 Kč  

3. Chodníky a osvětlení přechodů Hoštáky 5 000 000 Kč 3 500 000 Kč

4. Chodník a veřejné osvětlení Šraňky 2 000 000 Kč 1 600 000 Kč

5. Chodník u MŠ a ZŠ 500 000 Kč 300 000 Kč

6. Prodloužení zatrubnění potoka 1 500 000 Kč  

7. MŠ vstupní podesty 100 000 Kč  

8. MŠ oplocení 670 000 Kč  

9. Víceúčelové sportoviště 10 000 000 Kč 5 000 000 Kč

10. Workoutové hřiště 500 000 Kč 350 000 Kč

11. ZŠ elektroinstalace - 1. část 2 000 000 Kč  

12. Kulturní areál Pálenice - zatřešení+zázemí 4 500 000 Kč  

13. Kulturní areál Pálenice - přeložka vysokého napětí 500 000 Kč  

14. ZTV III - vodovod 1 000 000 Kč  

15. Brána a oplocení za budovou pošty 300 000 Kč  

16. Cisternová automobilová stříkačka 6 200 000 Kč 3 000 000 Kč

17. Oprava garáže hasičské zbrojnice 400 000 Kč 300 000 Kč

18. Kotelna obecního úřadu 300 000 Kč  

19. Svahová sekačka 300 000 Kč  

20. Vodní nádrž 1 - U Šumáku 2 000 000 Kč 1 600 000 Kč

21. Dosadba lokálního biokoridoru 2 500 000 Kč 450 000 Kč

22. Veřejné osvětlení u schodiště kostela 50 000 Kč  

23. Výmalba DCHB 30 000 Kč  

Celkem 43 350 000 Kč 17 100 000 Kč

(Obrázek č. 3 - Zastřešení kulturního areálu u pálenice)

(Obrázek č. 2 - Scania pro jednotku SDH Bánov)

(Obrázek č. 6 -  Oprava komunikace Pv4 - Močíř směrem k ČOV)
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Financování
Přestože nás každoročně dost zatěžuje splátka úvěru, který 
obec potřebovala k realizaci Kanalizace a ČOV, daří se finan-
covat nemalé projekty díky úspěšnému čerpání různých do-
tací. Umořování dluhu ubere z investičního rozpočtu (který 
byl cca 9 milionů Kč ročně), 3 miliony korun.  Zbývá tedy cca 
6 milionů, což je třeba uznat, že na obnovu celého majetku 
obce není mnoho, zvláště pak, když např. rozpočet opravy 
MK Na Hradě od hřbitova ke křižovatce u sochy sv. Jana 
Nepomuckého je od projektanta vypočten na 6 milionů Kč. 
Nezbylo by v jednom roce již na nic jiného. Výběrové říze-
ní dokáže cenu částečně snížit, ale přesto je dotace více než 
žádoucí. Proto se snažíme vždy hledat vhodné dotační tituly  
a zpracovat projekty, které jsou před rozhodčími orgány 
konkurenceschopné mezi stovkami žádostí dalších obcí, což 
se nám naštěstí vcelku daří. 
Další zdroje financí jsme našli přímo v běžných výdajích 
obce – tedy ve dvou nejvyšších položkách – elektřina a od-
pad. Rekonstrukce sítě veřejného osvětlení, kterou nám ješ-
tě z poloviny zafinancovalo ministerstvo průmyslu, snížila 
spotřebu energií za VO o více než 50 procent (viz foto č. 8), 
finančně je to necelých 250 000 Kč ročně. Změna odpado-
vého systému od července do října ušetřila 100 000 Kč, což 
je opět 250 000 Kč ročně. Nyní nás čeká schválení vyhlášky, 
která určí hodnotu ekobodu, a spousta zapojených domác-
ností už od příštího roku ušetří nemalou část poplatku za 
odpad, což již brzy dohledáte na svých odpadových účtech 
nebo na OÚ, případně při platbě poplatku.
Díky úspěšnému čerpání dotací i díky úsporám se stihlo 
vybudovat spoustu prospěšných staveb a oprav, ale přitom 
snížit dluh obce, který byl na začátku tohoto volebního ob-
dobí 13 milionů Kč a dnes je jeho výše 2 miliony korun. Do 
nového volebního období 2018-2022 bude obec připravena 
zcela bez dluhů, což mě moc těší. A vytváří to mnohem sil-
nější potenciál obce v přípravě nových projektů a zesiluje 
absorpční kapacitu obce (schopnost dofinancování dotací). 
Z mého pohledu se obci blýská na ještě lepší časy a nesmí 
usnout. Rozhodující bude především postoj budoucího za-
stupitelstva k investicím a jeho odhodlání pro věc. Věřím 
však, že i nová politická reprezentace, vybraná volbami  
v říjnu příštího roku, naváže na smělé plány, které jsou 
však při dostatečném nasazení brzy dosažitelné. To už ale 
zacházím daleko a hlavně do rozhodnutí širokého pléna 
všech volících Bánovjanů. Za sebe mohu pouze poděkovat 
stávajícímu zastupitelstvu za podporu v mnohdy zprvu těž-
ko realizovatelných plánech. Myslím, že nejen v číslech, ale 
i reálně v obci je vidět, že když zastupitelstvo táhne za jeden 
provaz a nezaobírá se házením klacků pod nohy starosto-
vi, haněním jeden druhého či snaze poukazovat na každou 
malichernost, nesmysl nebo lež, která může vedení obce 
poškodit, což se bohužel v mnohých obcích a městech děje, 
tak se dá obec úspěšně zvelebovat po všech stránkách rok 
po roce a nic nebrání dobrým novým nápadům i potřebným 
údržbám a rekonstrukcím. Já za to tedy ještě jednou děkuji 
všem zastupitelům obce, protože si dobrého zázemí a opory 
pro budování obce velmi vážím. Děkuji i pracovnímu týmu 
obce (samozřejmě včetně sportovní haly) za dobře odvede-
nou práci pro naši obec a Vám spoluobčanům za přízeň, ob-
čanskou aktivitu a dobré nápady, rady a vše, co pomáhá náš 
krásný Bánov dělat lepším.
Vážení spoluobčané, drazí přátelé,  
přeji vám krásné a pohodové svátky a do nového roku hod-
ně zdraví a štěstí vám i vašim nejbližším!

Váš starosta Marek Mahdal

Příjmy

1. Přesun z r. 2017 15 000 000 Kč

2. Rozpočet 2018 - investiční 10 200 000 Kč

3. Předpokládané dotace 17 100 000 Kč

4. Prodej pozemku 600 000 Kč

5. Smlouvy o připojení k sítím ZTV III 500 000 Kč

Celkem 43 400 000 Kč

(Obrázek č. 4 - Inženýrské sítě Za poliklinikou - ZTV III)

(Obrázek č. 5 - Vodní nádrž 1 - U Šumáku, 
po levé straně lemovaná stávajicí šterkovou cestou)

(Obrázek č. 7 - Polní cesty P2 a Pv33 Ordějov)
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Vánoce znamenají: Bůh otevírá dveře, které nás od něho od-
dělují. Přibouchli jsme si je vlastní vinou. A protože už ne-
jsme schopni sami přijít k Bohu, přichází Bůh ve svém Synu 
k nám. Stává se člověkem, rodí se v chlévě jako bezmocné 
děťátko. Bůh přišel do našeho ztemnělého světa, do temno-
ty a chladu stáje, do temnoty a chladu našeho života...Přišel  
a přichází stále. Přeji Vám, ať o letošních svátcích zakusíte na 
sobě pravdivou skutečnost, že On přišel a přichází i k Vám 
domů, do Vašeho života a srdce.

Žehná P. Jiří Kupka, farář Bánov

„Ježíš Kristus, ačkoliv byl bohatý, stal se pro nás
chudým, abychom my zbohatli z jeho chudoby“

(srov. 2 Kor 8,9).

Vánoce 2017

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

Neděle 24. 12. 2017 
Štědrý den

14:00 Vánoční bohoslužba pro děti, rodiče a starší. Po bohoslužbě 
otevření Betléma ze slámy u fary.
Pozn. Děti, vezměte si prosím zvoneček! 

23:00 „Půlnoční“ bohoslužba. 
Po bohoslužbě zpívání koled u betléma ze slámy. 

Pondělí 25. 12. 2017 
Slavnost Narození Páně

10:30 Slavnostní bohoslužbu doprovází dechová hudba Bánovjanka.
17:00 Vánoční koncert

Úterý 26. 12. 2017 
Svátek sv. Štěpána

10:30 Bohoslužba spojená s obřadem žehnání dětem.
15:00–19:00 Výstava betlémů.

Středa 27. 12. 2017 9:00–19:00 Výstava betlémů.
Pátek 29. 12. 2017 17:30 Vánoční bohoslužba se zaměřením na děti. 

„O zvířátkách se lvem Emilem“.
Sobota 30. 12. 2017 18:00 Vánoční bohoslužba
Neděle 31. 12. 2017
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, 
Marie a Josefa 

10:30 Bohoslužba na poděkování za uplynulý rok 2017.

Pondělí 1. 1. 2018
Slavnost Matky Boží, Panny Marie

10:30 V závěru bohoslužby novoroční svátostné požehnání.

Sobota 6. 1. 2018
Zjevení Páně; Tři králové

9:30 Požehnání a vyslání koledníků. Tříkrálová sbírka.
18:00 Vánoční bohoslužba.

Neděle 7. 1. 2018
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 7. 1. 2018 denně od 8:00 do 19:00 hod.

Z jednání zastupitelstva obce
ze dne 18. 10. 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:

 • Kupní smlouva mezi Obcí Bánov, Bánov 700 jako kupu-
jícím a Františkem Štěpánkem a Barborou Štěpánkovou, 
Bánov č. 289 jako prodávajícími na pozemek č. 5549/14  
v k. ú. Bánov o celkové výměře 1 077 m2 za cenu 592 350 Kč 
bez DPH.
 • Prodej pozemku p. č. 5549/12 v k. ú. Bánov o výměře  

831 m2, který byl oddělen  geometrickým plánem  
č. 891-70/2016 ze dne 3. 3. 2016 zpracovaným Ing. Františkem 
Ulčíkem od pozemku parc. č. 5549 o celkové výměře  
20517 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, v  k.ú. Bánov, 
zapsaného na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem 
pro Zlínský kraj, Katastrálním pracoviště Uherský Brod 
kupujícímu Josefu Štěrbovi, nar. 28. 11. 1971, bytem Uherský 
Brod, Babí louka č. 2503 Kupní cena pozemku bude  

550,-/m2 Kč bez DPH. Zřizuje se předkupní právo jako právo 
věcné ve prospěch obce a zákaz zatížení, obojí blíže speci-
fikované v kupní smlouvě. Zároveň je starosta obce pově-
řen, aby v  ostatním formuloval obsah právního jednání  
vč. eventuálních podmínek. Záměr prodeje byl zveřejněn 
na úřední desce obce Bánov od 29. 8. 2017 do 14. 9. 2017.
 • Pronájem nebytových prostor v  budově OÚ č. 700  

Mgr. Marii Beníčkové, Bánov č. 599 od 19. 10. 2017. Jedná se 
o místnost č. 5 v přízemí budovy o výměře 15 m2 . Místnost 
bude využívána jako ekonomická kancelář. Cena za  
m2/rok je 450 Kč. Cena za rok celkem je 6  750 Kč. Záměr 
pronájmu byl vyvěšen od 13. 9. 2017 do 29. 9. 2017 na úřední 
desce.
 • Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě uzavřené mezi Obcí 

Bánov, Bánov 700 jako kupujícím a WISS CZECH s.r.o., 
Halenkovice 10 na CAS. Dodatek spočívá v  prodloužení 
dodací lhůty do 28. 2. 2018.
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Letošní bánovské hody odstartovala taneční zábava se 
skupinami STREET69, LIKE-IT a TABÁK-KABÁT Revival ve  
Sportovní hale.
V sobotní i nedělní odpoledne byla příležitost navštívit  
v suterénu Obecního úřadu tradiční prodejní výstavu kera-
miky Adély Volné, po stejnou dobu patřila Sportovní hala 
atrakcím pro děti včetně tolik oblíbeného malování na ob-
ličej.
Sobotní podvečer patřil slavnostní mši svaté ke cti sv. Mar-
tina za účasti svatomartinské družiny. Hudební doprovod  
byl svěřen sucholožské Schole, jako vždy - perfektní a skvě-
lé. Po jejím skončení následovala tradiční hraná legenda  
o sv. Martinovi v podání svatomartinské družiny. Poté se už 
ubíral svatomartinský průvod za hojné účasti dětí s lampio-
ny a dospělých se svíčkami v pochodovém rytmu bánovské 
dechovky pod vedením pana V. Nováka na Jarmek.
Světelná show v podání skupiny Palitchi nadchla všechny 
věkové skupiny.
V pořádání sobotní zábavy se střídá Hútek s Kohútkem. Le-
tos byl na řadě Hútek. Na svou besedu u cimbálu s CM Roz-
marýn v sále Základní školy si jako hosta pozval ženský sbor 
Čerešňa z Újezdce u Luhačovic. Určitě zvolil správně, jejich 
vystoupení i atmosféra celého večera byla velice příjemná.
Když se v neděli ráno po deváté hodině začali scházet první 
krojovaní k faře, aby se poté společně vydali v průvodu na 
slavnostní mši svatou, bylo vidět, že snaha bývalého pana 
faráře J. Macha o větší účast krojovaných nebyla marná.

Ohlédnutí za Svatomartinskými hody 2017
V nádherných bánovských krojích bylo možné vidět nejen 
folklorní soubory Hútek, Kohútek a Zpěvule, ale i děti s do-
provodem a všechny, kdo mají ke kroji vztah a úctu. Snad 
svítá na lepší časy a účast krojovaných se i v Bánově stane 
chvályhodnou tradicí.
Za doprovodu dechové hudby Bánovjanka se průvod, kde 
nechyběli zástupci obce, hasičů, myslivců, včelařů, skautů 
i dalších organizací, vydal do jak jinak než vždy nádherně 
květinami a stuhami vyzdobeného kostela. Hlavním cele-
brantem byl, stejně jako v sobotu, P. Martin Pastrňák, O. Cr., 
provinciál Křížovníků s červenou hvězdou z Vídně. V při-
nášení obětních darů se vystřídali ti nejmenší ze Sluníčka, 
Žirafínků i Želviček s představiteli spolků... Po svatém přijí-
mání opět ohromil svým zpěvem soubor Hútek. Píseň „Díky 
Ti, Pane“, je zcela vyjímečná, nezapomenutelná.
V samotném závěru mše svaté přišlo i na poděkování a bla-
hopřání hlavnímu celebrantovi P. Martinu Pastrňákovi.
Tradiční pozvání na svatomartinské víno i něco sladkého po 
mši svaté  přišlo opět od našeho pana faráře J. Kupky, které-
mu patří za vše velké poděkování.
Díky i každému, kdo jakkoliv přispěl k zajištění průběhu 
„bánovského hodového třídenní“. Ani letos nepřijel patron 
našeho kostela a celé obce na bílém koni. A tak podzimní 
slunečné počasí jen umocnilo příjemnou atmosféru svato-
martinských hodů 2017.

Marie Pavlíčková

Milí občané,
jak jistě víte, již od května u nás v obci běží Program zod-
povědného nakládání s odpady. Blíží se nám konec roku,  
a proto bychom vám rádi ukázali pár statistik, jakých se nám 
podařilo adresným pytlovým sběrem docílit.
Do adresného pytlového sběru se během prvního půlroku 
zapojilo 83,1 % domácností. 
Celkem jsme společně vytřídili: 15,8 tuny plastových obalů, 
8,7 tuny papíru a 292,4 kg drobných kovů a plechovek, což 
jsou hezká čísla. Díky vám tak tento odpad nemusel skončit 
na skládce, ale mohl být využit pro další zpracování a recy-
klaci.

Komodita Počet [ks] Váha [kg] Efektivně 
vytříděno

Neefektivně 
vytříděno

ks %ks %

Papír 1853 8777 593 32 1260 68

Plast 6387 15899 2707 42 3680 58

Kovy 108 292 43 39 65 61

Tabulka 1: Statistika období od 1. 1. 2017 do 24. 11. 2017  
adresného třídění v obci Bánov.
Co se však týče efektivity třídění, v tom máme určitě ještě 
na čem pracovat.

Třiďme efektivně!
Možná se budete divit, ale pouhé sešlápnutí PET lahve či ná-
pojového kartonu, vám dokáže nejen ušetřit místo v pytli, 
do kterého se díky tomu vejde podstatně více odpadu, ale 
také má velký vliv na ekonomickou stránku svozu jednot-
livých pytlů. V tabulce č. 2 si můžete všimnout, že pytel  
s nepošlapanými PET lahvemi je při nákladech 12 Kč/pytel 

První výsledky v třídění odpadů
a ziskem z odměny od EKO-KOMu cca 5Kč/kg plastu prodě-
lečný a obec tak na svoz takových pytlů doplácí. Pokud je ov-
šem pytel efektivně naplněný sešlápnutým odpadem, svoz 
se stává výhodným. Stejně tak je to se svozem popelnic, obec 
zaplatí za odvoz popelnice stejně, ať už je popelnice plná, 
nebo poloprázdná. Proto přistavujte ke svozu pouze plné 
popelnice, aby se zbytečně nesvážel vzduch.

Hmotnost Příjmy Náklady Zisk/Ztráta

1,2 kg nepošlapaných 
PET

1,2 * 5 = 6 Kč 12 Kč 6 – 12 = Ztráta – 6 Kč

3,5 kg pošlapaných 
PET

3,5 * 5 = 17,5 Kč 12 Kč 17,5 – 12 = Zisk + 5,5 Kč

Tabulka 2: Kalkulace výnosů a nákladů za třídění odpadů

Rozmezí hmotností pytlů jsou následovné: 
Plast:  2,5 kg – 5 kg
Papír:  5 kg – 10 kg
Plechovky: 5 kg – 10 kg

Co udělat pro získání BV a BS?
Bonus za snižování produkce odpadů (BS) a bonus za efek-
tivní využívání nádob a pytlů (BV) můžete získat jednodu-
chou cestou, po přihlášení do svého odpadového účtu vypl-
nit odpadový dotazník a potvrdit inventuru stanoviště.  
Pokud nejste z tohoto článku moudřejší, doporučujeme 
zhlédnout pořad MOJE ODPADKY na YouTube. Zde najdete 
mnoho naučných videí a návodů, jak správně třídit odpad.

Vedení obce Bánov
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V 17. století Bánovské panství (zhruba) zahrnovalo úze-
mí dnešního katastru městečka Bánova, obce Bystřice pod 
Lopeníkem a území nynější obce Lopeník. Ze severní stra-
ny, od obce Šumice po město Uherský Brod, a jihozápadní 
strany od obce Suchá Loz po obec Březová, sousedilo s pan-
stvím rodu Kouniců s centrem v zámku v městě Uherský 
Brod. Dále ze severní strany bylo obcí Nezdenice vklíněno 
panství rodu Marsinay s centrem v zámku Nezdenice. Z vý-
chodní strany od obce Záhorovice po obec Starý Hrozenkov 
a jeho samoty sousedilo se světlovským panstvím patřícím 
rodu Serényiů s centrem v zámku Nový Světlov u Bojkovic. 
Na jihovýchodě horami Lopenickými sousedilo s Uherským 
královstvím. A na západě, obcí Nivnice, bylo vklíněno sou-
sední panství rodu Lichtenštejnů s centrem v zámku v městě 
Uherský Ostroh. 
Mapa rozmístění a rozsahu jednotlivých panství:

V rámci bánovského panství se zaměříme pouze na Bánov. 
O jeho velikosti se dozvídáme z tzv. urbáře. Jedná se o knihu 
obsahující soupis dávek, které vrchnosti (vlastnící příslušný 
statek), odevzdávali jednotlivé venkovské domácnosti. Pro 
Bánov se v Moravském zemském archivu v Brně dochoval 
nejstarší urbář z roku 1674. (Ostatní dochované urbáře po-
cházejí z let 1686, 1687 a 1689.) Tento urbář je v přepisu celý 
uvedený v knize „Bánov Kroniky promlouvají“, vydané obcí 
Bánov v roce 2014, v její příloze na stranách 327 až 333. V ori-
ginále tento urbář nese název:

Vrbarium
SPporžadané
Wychazegiczych Platuw
Czynzowych a ginssych Pan
skych Poplatkuw Z Miestecžka
Banowa a Diediny Bystrži
cze Bliž Miesta Brodu Vherske
ho w Margkrabstwj Morawskem,
Vcžinene prži Stem Waczlawě
Roku 1674 Jakz wnitrz
Nasleduge.

Bánovské panství v 17. století aneb „od Serényi k Serényi“
A následuje seznam jednotlivých jmen majitelů domů, údaj 
o velikosti majetku (poluláník, čtvtláník, hošták) a určená 
velikost dávky.
Titulní strana urbáře z roku 1674:

Tento urbář byl pořízen vrchností, jmenovitě hraba-
ty Bathyányi, na den svatého Václava, 28. září roku 1674,  
tj. v jeden ze dvou dnů, kdy se odevzdávaly určené dávky. 
Důvodem jeho pořízení byla snaha bánovské vrchnosti zjis-
tit skutečný hospodářský stav svého panství poničeného 
třicetiletou válkou a ničivým tureckým nájezdem v roce 
1663. Dá se předpokládat, že na správné vyhotovení urbá-
ře, kromě místních zástupců vrchnosti, dohlížel i zástupce 
vrchnosti přímo z Uher.
Uvedený urbář nemá majitele nemovitostí seřazené podle 
velikosti majetku, ani abecedně podle jmen. Je uveden podle 
pořadí domů, jak jdou postupně za sebou. A navíc obsahu-
je (kromě obydlených domů) i ty neobydlené, pusté. Takže, 
všechny domy v Bánově. To ukazuje, že uvedené pořadí nej-
spíše vzniklo při provedené obchůzce určenou komisí. Ta se 
nejspíše skládala z dohlížejícího panského zástupce, písaře, 
rychtáře městečka Jana Havlíčka, svobodného občana Jiřího 
Alexandra Hladkého, možná i místního kněze a vybraných 
vážených bánovských poddaných. Ti po návštěvě sváteční 
mše, při níž s ostatními poděkovali za úrodu, následné vy-
datné snídani, po předložení starých seznamů poddaných 
(pokud se dochovali, jinak se muselo spolehnout na znalost 
situace a výpovědi pamětníků) a veřejné přísaze na bibli, za-
ručující pravdivost a správnost zjištěných údajů, vyrazili do 
ulic.
Z panského dvora vstoupila komise do nynějších Hoštáků. 
Dorazila na kraj obce ve směru k Bystřici pod Lopeníkem. 
Otočila se směrem k obci a po směru hodinových ručiček 
začala zjišťování. První majitel byl poddaný hošták Václav 
Ovčáků (jehož dům se nacházel v místě nynějšího domu  
č. p. 58). Za jeho přítomnosti se potvrdila správnost velikosti 
majetku a velikost odevzdávané dávky. A šlo se dále. Násle-
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dovalo dalších 27 domů a končilo se 28. domem, kde bydlel 
se svou rodinou poluláník Martin Zichů (v místě nynějšího 
domu č. p. 96). Mimo řadu, u cesty k bráně „Dvoru“, stály dva 
domy. A to dům „panské palírny“ a „dům panského vinného 
a pivního šenku“.
Komise pokračovala následujícím rožním domem, jehož ma-
jitelem byl čtvrtláník Jan Mahdalíček (jehož dům se nachá-
zel v místě nynějšího domu č. p. 100). Následovalo dalších  
25 domů zakončených 26. domem, který byl pustý dům po 
hoštáku Kukušovském (nacházející se v místě nynějšího 
domu č. p. 133). A byla na konci obce. 
Následně komise obešla tehdy ještě gotický kostel obklo-
pený hřbitovem a přišla na další začátek obce, na Hradě, na 
nynější křižovatku (tehdy ještě bez sochy svatého Jana Ne-
pomuckého). A opět se otočila směrem k obci a začala zjiš-
ťování levou stranou, pustým domem po čtvrtláníku Janu 
Konečném. Následovalo dalších 6 pustých domů. Na místě 
nynějšího domu č. p. 1 byl pustý dům po poluláníku Mah-
dalovském. Snad vlivem ničivých požárů se této části říkalo  
a říká „Na požárech“.
Komise pokračovala podél 5 domů až k 6. pustému domu po 
poluláníku Vařajovském (bydlel na místě nynějšího domu  
č. p. 9). Na pravé straně minula samostatný dům (dnes mající 
č. p. 3) „bez majitele“, bez pozemků. Mohlo se jednat o sklad 
patřící k mýtu nebo k jiným potřebám městečka. Na levé 
straně následoval Farní dům, který je zde doposud. Vedle něj 
pokračovala kolem pustého domu poluláníka Korečkovské-
ho. Následovalo 10 domů a poslední 11. dům na rohu náměstí 
byl pustý dům, jehož majitelem býval poluláník Plachov-
ský nebo jinak Tlachovský (který bydlel na místě nynějšího 
domu č. p. 29). V místě nynějšího obchodního domu „Hruš-
ka“ i hospody „U Koníka“ stálo stavení svobodného občana 
poluláníka Jiřího Alexandra Hladkého. 
Odbočením vlevo komise opět vstoupila do Hoštáků. Na 
levé straně stál pustý dům poluláníka Jakubovského (v mís-
tě nynějších domů č. p. 31 a 32). Pod ním ulice pokračovala  
20 domy až k 21. pustému domu hoštáka Ševčíkovského (kte-
rý stál v místě nynějšího domu č. p. 57). Tehdejší ulice ještě 
pokračovala 3 pustými domy hoštáků. Celkem tehdy bylo  
v městečku Bánově 111 domů ve dvou protilehlých stranách.
Komise své zjišťování skončila. Potvrzené staré skutečnos-
ti i zjištěné nové skutečnosti pak písař krasopisně přepsal 
do podoby urbáře. Nejspíše ve dvou vyhotoveních, z nichž 
jedno zůstalo v Bánově na statku a druhé pro kontrolu v ar-
chivu u majitelů Bánovského panství. A odtud se dochovalo 
dodnes.

Martin Borák
Podklady
Moravský zemský archiv v Brně: Urbarium z městečka Bánova 
a dědiny Bystřice učiněné roku 1674. Naskenovaný originál pří-
stupný na internetových stránkách Moravského zemského  
archivu v Brně (http://www.mza.cz/a8web/A8Apps1/ARCViewer/
ARCViewer.htm?fkod=URB01).
Moravský zemský archiv v Brně: Urbarium z městečka Bánova  
a dědiny Bystřice učiněné roku 1674. Naskenovaný přepis přístup-
ný na internetových stránkách Moravského zemského archivu  
v Brně (http://www.mza.cz/a8web/A8Apps1/ARCViewer/AR-
CViewer.htm?fkod=G371).
Borák, František: Od rodinného nedílu k JZD v Bánově. 1960. Ruko-
pisná práce uložena ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti.
Jančář, Radovan: Bánov Kroniky promlouvají. Bánov 2014.

Dne 23. října 2017 se konala vernisáž životního díla - umě-
lecké dřevořezby ve výstavní galerii v Otrokovicích. Svě dílo 
vystavoval rodák z Bánova p. Ing. Josef Švehlík.
Jeho krásné dílo tematicky členěné podle prožitků z rodné 
obce a okolí Moravy vytváří citovou harmonii k prostředí, 
ve kterém vyrůstal, a k lásce k lidem, s kterými žije.
Jednotlivé exponáty potvrzují pravdu, že ten kdo žije a tvoří 
srdcem, nemůže nepotěšit jiné.

Děkujeme
Bánovští spolužáci

Vernisáž rodáka

NEMOVITOSTI – INZERCE 

Hledám ke koupi rodinný dům
v této lokalitě. Možno i k rekonstrukci, 

zahrádku uvítám.
Tel.: 604 641 463

Sháním ke koupi byt s dobrou
dostupností do Uherského Brodu.

Tel.: 739 823 546
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Košt slivovice
Na posledním VIII. ročníku koštu slivovice a ostatních ovoc-
ných destilátů v Bánově, který pořádá Klub seniorů, se sešlo 
celkem 212 vzorků, z toho nejvíce slivovice a to 144 vzorků.
Vítězové jednotlivých kategorií:  
Slivovice: Dalajka Roman, Bánov  
Kalvádos: Vystrčil Josef, Bánov 
Hruška:  Velecký František, Bánov 
Meruňka: Lahodný Jiří, Staré Město 
Ostatní:  Harnach  Gustav, Brno
Absolutním vítězem koštu se stal Dalajka Roman. Z výsled-
ků je patrné, že v našem  koštu se v čele umístily pálenky  
z Bánova.
IX. ročník již tradičního bánovského koštu se bude konat  
v sobotu 24. března 2018 od 16 hodin ve sportovní hale –  
– školním sále. Do soutěže se budou přijímat všechny dru-
hy ovocných destilátů v jednotných lahvičkách o objemu 0,3 
l opatřenych visačkou. Lahvičky na vzorky si bude možné 
vyzvednout a následně odevzdat u členů přípravného výbo-
ru: Čapek Josef, Bánov 87; Beníček Josef, Bánov 38; Kočica 
Vladimír, Bánov 331; Nevařilík František, Bánov 561; Mahdal 
Miroslav, Bánov 285. 
Vzorky se začínají sbírat od úterý 2. ledna 2018 a uzávěrka 
sběru vzorků bude ve středu 28. února 2018. Za každý vzorek  
a cenu do tomboly bude vstupenka zdarma. 
Degustace vzorků bude dvoukolová a nejlepších 20-30 vzor-
ků postoupí do kola šampionů.
Podle počtu sebraných vzorků budou osloveny místní slož-
ky o delegování členů do tříčlenných degustačních komisí. 
Při vyhlašování výsledků koštu budou pro úspěšné vysta-
vovatele připraveny diplomy a věcné ceny, dále budou při-
praveny ochutnávky všech vystavených vzorků, skleničky 
s logem Klubu seniorů Bánov, bohatá tombola, srnčí guláš, 
škvarky a další občerstvení. K příjemné pohodě zahraje 
cimbálová muzika Pajtáš, zazpívá a zatančí folklorní sou-
bor Kohútek. Večerem bude provázet Eda Švehlík a tradičně  
s novým pásmem vystoupí Bánovské zpěvule. 
Věřím, že na koštu prožijeme velmi příjemné odpoledne, na 
které vás všechny srdečně zve Klub seniorů Bánov.

Neúnavní senioři
Dne 14. listopadu byla skupina našich seniorů v Otrokovicích 
na výstavě řezbářských prací bánovského rodáka stavební-
ho inženýra Josefa Švehlíka. Na výstavě byla část figurální 
tvorby, ale většina vystavených prací byly reliéfy rozdělené 
podle regionů kde Ing. Švehlík působil. První část byla věno-
vána Šumavě a Českému Krumlovu, druhá část byla věnová-
na řemeslům, třetí církevním stavbám, čtvrtá Valašsku, pátá 
rodině, šestá Otrokovicím a sedmá Bánovu. 
V bánovské části byly reliéfy tří křížů v pozadí s kostelem, 
kaplička v Jakubovci, kříž na morovém pohřebišti, stará ško-
la s pozadím fary a kostelem a pohled na náves z okna domu 
č. p. 88, kde se Ing. Švehlík narodil. Autor výstavy připravil 
malé občerstvení a samozřejmě ochotně provázel  informa-
cemi o výstavě. Je škoda, že výstavu zhlédlo velmi málo na-
šich občanů, a možná by stálo za úvahu krátce ji instalovat 
ve vestibulu obřadní síně v Bánově.

Klub seniorů
Pobyt v lázních Piešťany
Od pátku 17. listopadu do středy 22. listopadu trávilo 42 se-
niorů ozdravný pobyt v lázních Piešťany v hotelu Harmo-
nia na břehu Slňavského jezera. Původně jsme si mysleli, 
že pojedou třeba 2 auta, ale nakonec byl pro velice výhodné 
podmínky zájem nečekaně velký. Přijely pro nás 2 menší au-
tobusy a dopravné bylo v režii hotelu. Součástí pobytu bylo 
ubytování, plná penze a pro každého pět léčebných proce-
dur. První večer jsme si udělali program s kytarou, harmo-
nikou a zpěvem. Další večery byla diskotéka, film, folkový 
harmonikář. 
Velmi poučná byla i prohlídka Piešťan s průvodcem, která 
byla opravu zajímavá. Závěrečný večer byla diskotéka a vel-
mi hezký program připravila skupina bánovských Zpěvulí.  
Děkujeme kytaristovi, harmonikářce a Zpěvulím za dobrou 
náladu. Celý pobyt byl hrazen účastníky. Všichni naši senio-
ři byli spokojeni  s prací velmi mladého personálu, s kvalitou  
a množstvím jídla i s organizováním průběhu léčebných 
procedur. Názor všech zúčastněných byl: pokud dostaneme 
příště opět tak výhodnou nabídku, jedeme znovu.

Josef Čapek

Pobyt v Piešťanech

Členové klubu seniorů na výstavě Ing. Josefa Švehlíka
(Foto zaslal Josef Čapek)

Přivýdělek
www.primavydelek.cz
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Šestý rok existence byl pro Bánovské Zpěvule jakýmsi dal-
ším začátkem, novým startem do další „pětiletky“. Tu první 
jsme loni završily pompézní oslavou, na niž jsme pozvaly 
řadu zajímavých hostů a zároveň položily základy zcela nové 
bánovské tradici – festivalu Babí léto. Jak už název napovídá, 
jde o festival ryze ženský, o ženách a pro ženy (přestože pří-
tomnosti mužů se vůbec nezříkáme, ba naopak!) a jeho hlav-
ním posláním má být zkoumání zásadní role něžnější polo-
viny lidstva při vývoji lidového umění a folklóru. Jednoduše 
řečeno – náš festival má různými formami ukázat, co všech-
no naše prababičky a babičky dokázaly vytvořit, co krásného 
a užitečného díky nim vzniklo a za co všechno jim vděčíme 
– od písniček, tanců a zvyků až po šití a zdobení krojů nebo 
výrobu krajových pochutin a specialit. My chceme v jimi 
nastoleném směru pokračovat a lidové zvyky a tradice naší 
oblasti nejen udržovat, ale i zjistit, co jim dalo za vznik. Ka-
ždý ročník festivalu proto zasvětíme jednomu ústřednímu 
tématu - loni jsme se věnovaly pod názvem „Hore je chod-
níček, dolu je cestička“ životním cestám a poutím; letos jsme 
se rozhodly připomenout různé podoby lásky a namlouvání 
v dobách našich předků – proto jsme také celý festivalový 
program pojmenovaly „Lásko, lásko starodávná“. A v sobotu 
16. září, na svátek sv. Ludmily, jsme vlastnoručně přichysta-
ly (za vydatné pomoci Klubu seniorů) a vyzdobily (za vydat-
ného přispění dekoratérky Věry Bušové) sál ZŠ , doma při-
pravily občerstvení a napekly a už v odpoledních hodinách 
vítaly první hosty. A že jich nebylo málo: jako první přijeli ti 
nejvzdálenější – Rokyténka z Liptálu a mužský sbor z Kaša-
vy, vzápětí zástupkyně jižnějších končin – ženy z Hroznové 
Lhoty, a poté už se sjížděly soubory ze sousedních regionů 
– Súsedé z Újezdce a Těšova a ženský sbor ze Šumic. Folk-
lór z moravsko-slovenského pomezí tentokrát reprezento-
vala cimbálová muzika Strýci ze Strání, tvořená převážně 
rodinným klanem Bruštíkových a jiskrně vyhrávající až do  
pozdních nočních hodin, celý program orámovala zajímavým  
a z historických pramenů čerpajícím průvodním slovem re-
daktorka Českého rozhlasu Markéta Ševčíková. 
A sotva v pořadí druhé Babí léto odplynulo, začaly jsme pře-
mýšlet nad tím třetím. Nakonec jsme se rozhodly, že jej ve 
výročním roce 2018 věnujeme plodině, která kdysi Bánov 
nebývale proslavila a dnes trochu upadla v zapomnění – čes-
neku. Možná tím znovuobnovíme slávu Bánova coby největ-
ší tuzemské česnekářské oblasti. :-)
A přestože byl pro nás festival Babí léto akcí organizačně 
nejnáročnější, rozhodně v roce 2017 nebyl akcí jedinou  
a Zpěvule ani chvíli nezahálely. Od ledna jsme absolvova-
ly přes 10 vystoupení, mimo jiné v Galerii Slováckých vín  
v Uherském Hradišti, na festivalu v Hroznové Lhotě,  
v Uherském Brodě na Zpívání pod hvězdami, v Šumicích, 
na Slavnostech vína v Uherském Hradišti a samozřejmě na 
všech domácích slavnostech, které se konaly pod patronací 
obecního a farního úřadu.
Slavíme ale i jen tak – písničkou - všechny svátky i naro-
zeniny našich členek, pořádaly jsme už po několikáté Babí 
hodky i Mikulášskou besídku. Každý rok navíc chystáme 
překvapení – vystoupení, které se vymyká našemu běžné-
mu repertoáru. V minulých letech to bylo pásmo postavené 
na městském staropražském folklóru, na písních z divadla 
Semaforu nebo na písních romských. A podobné překvapení 
chystáme i tentokrát – představíme jej na konci března na 
Koštu slivovice, takže jste srdečně zváni!
A co je možná nejzajímavější: od letošního roku máme  
i vlastní hymnu! Její autorkou je paní Věra Kočicová, takže 
alespoň krátká ukázka: 

Zpěvule v roce šestém
„Zpíváme už šest let
a každý pozná hned - to,
jak se máme rády.
Se srdcem na dlani
přišly jsme za vámi s našimi písničkami…“

Do nového výročního roku si dovolím připojit hned dvě přá-
ní: všem Zpěvulím přeji, ať jim to v duchu jejich názvu stále 
zpívá, ať neztrácejí elán a optimismus, ať se nám vyhýbají 
neduhy a nemoci a ať je nám spolu stále dobře. Což vlastně 
platí  pro všechny – takže přeji pokoj všem lidem dobré vůle!

Mgr. Helena Vystrčilová
vedoucí souboru Bánovské Zpěvule

Zpěvule

Rokyténka 

Súsedé 
(Foto zaslala Mgr. Helena Vystrčilová)
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Bublanina
Školní časopis Bublanina získal letos 1. místo v krajském 
kole soutěže Školní časopis roku. Postoupil tak do celostát-
ního finále. Na republikové kolo se těšíme, vždyť od vzniku 
bánovského školního časopisu v roce 2002 byla Bublanina 
nejlepším školním časopisem České republiky v letech 2005, 
2010 a 2013, plus druhým nejlepším časopisem ČR z let 2003, 
2004, 2011 a 2015. 

Vlastimil Ondra
šéfredaktor Bublaniny

Základní škola
Hody ve škole
Nemyslete si, že v naší škole si bánovské hody také neuží-
váme.  Užíváme, ale trošku jiným způsobem. V týdnu před 
svatým Martinem zařazujeme do hodin českého jazyka  
a výchovy k občanství povídání o tomto našem patronovi,  
o tradicích, jež se k jeho svátku pojí. Ve výtvarných výcho-
vách u nižších ročníků děti tvoří dílka s martinskou tema-
tikou  –  letos třeba Martinova koně. V pátém ročníku jsme 
udělali reflexi hodů v rodinách dětí a zpracovali ji jako dopis 
pro blízkého člověka. Jednu ukázku přikládáme, autorem je 
Stanislav Vacula z 5. A.

za vyučující Mgr. Hana Boráková

Milá babičko,
moc Tě zdravím. V Bánově byly v sobotu 11. listopadu hody. Od 
rána maminka pekla husu na nedělní sváteční oběd. Tatínek byl 
v restauraci U Koníka, kde připravoval zabijačku na pondělní 
„hodky“.
Já jsem se v sobotu ráno probudil a těšil se na Svatomartinský 
průvod. Nasnídal jsem se, udělal úkoly a uklidil pokoj. Strašně 
rychle to uteklo a už jsme se připravovali na průvod. Museli jsme 
se hodně obléct, protože byla zima. Přišli jsme ke kostelu, kde 
postupně začalo přibývat víc a víc lidí. Viděli jsme představení 
o svatém Martinovi. Potom se Martin vydal se svou družinou 
na průvod obcí. Byla mi velká zima, tak jsem musel odejít dřív. 
Když jsem byl doma, slyšel jsem z dálky ohňostroj, který byl na  
„Jarmeku“. Podíval jsem se z okna a byl moc krásný. Nakonec 
přišly maminka a sestra a povykládaly mi všechny zážitky  
z průvodu.
Už se mi chce spát, těším se, až k nám přijedeš a vše Ti sám  
povím. 

Měj se hezky.
Ahoj Standa

Standa spisovatel v obležení obdivovatelů
(Foto Vlastimil Ondra)

Mezinárodní projektové setkání v Bánově
Jestli si letos přeje hodně dětí z Bánova pod stromeček kníž-
ku paní spisovatelky Zuzany Pospíšilové, věřte, že to není 
náhoda.... Stalo se na škole již tradicí, že nás každý rok na-
vštíví některý ze současných dětských spisovatelů. Po Ivě 
Procházkové, Petře Braunové, Arnoštu Goldflamovi a mno-
ha dalších rozšířila tuto galerii Zuzana Pospíšilová, současná 
velmi populární autorka dětských knížek.   
Od začátku školního roku jsme se na její návštěvu pečlivě 
připravovali. V hodinách čtení na nižším stupni jsme pře-
četli několik jejich knih, poslouchali její pohádky a hádanky. 
O příbězích jsme si hodně povídali a děti se s každým dnem 
víc a víc těšily.
V polovině listopadu se očekávané setkání uskutečnilo. Paní 
spisovatelka byla velmi dobře připravená, přivezla s sebou 
desítky svých knih, povídala nejen o svém psaní, ale měla 
pro děti připraveny i různé aktivity. Neodmítla zodpovědět 
žádnou dětskou otázku. Prozradila také své spisovatelské 
plány a u kterých knih se můžeme těšit na další pokračo-
vání. 
  Pro každého z malých posluchačů měla připravenou drob-
nou sladkost, záložku a poukaz na zvýhodněnou koupi ně-
kterých titulů. Do naší školní knihovny věnovala knížku - 
Bez práce nejsou koláče, o tom, jak vznikají obyčejné věci. 
Celá beseda byla protknuta milou a laskavou náladou. Paní 
spisovatelka při povídání s dětmi nezapřela svou původní 
profesi dětské psycholožky. 
 Velké poděkování patří za přípravu besedy našemu panu 
zástupci Mgr. Vlastiku Ondrovi, který měl při výběru hos-
ta – spisovatelky opět mimořádně šťastnou ruku. Děti byly 
skutečně nadšené a my učitelé společně s nimi.  

Mgr. Hana Boráková 

Zuzana Pospíšilová je akční spisovatelka
(Foto Samuel Ondráček 6. A)
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Mezinárodní projektové setkání v Bánově
Naše škola ve dnech 1. - 7. října 2017 hostila třetí setkání  
k projektu s názvem Open up for a changing Europe v rám-
ci projektu Erasmus+. Tohoto projektu se kromě naší ško-
ly účastní partnerské země z Polska, Německa a Švédska.  
V rámci projektu žáci naší školy pracují na různých téma-
tech zabývajících se problematikou mládeže a zdokonalují se 
v anglickém jazyce, který je hlavním jazykem komunikace 
mezi partnery.
Během návštěvy České republiky navštívili naši zahraniční 
přátelé a kolegové řadu zajímavých míst v našem kraji jako 
např. Zoo Lešná, Muzeum J. Á. Komenského a Hi -tech cent-
re v Uherském Brodě. Rovněž měli možnost poznávat okolí  
a památky našich obcí, což bylo součástí hry zvané Questing.
Žáci byli po celou dobu svého pobytu ubytování v rodinách, 
které jim rovněž zajistily odpolední program. 
Všichni zúčastnění byli s průběhem týdne nadmíru spo-
kojeni a hodnotili jej velmi kladně. To je zásluha nejenom 
samotných zapojených žáků, ale především kolegů, vedení 
školy, rodičů a vedení obce, za což bych jím tímto chtěla vel-
mi poděkovat. 
Poslední projektové setkání se uskuteční na začátku června 
v německém Duisburgu. Mgr. Petra Kočendová

Říjnový Týden knihoven měl být zaměřen především na 
předškolní děti a rodiče. Proto také naše knihovna připravi-
la 4. října dopoledne pro předškoláky z Mateřské školy akci 
s názvem POHÁDKOVÉ BABIČKY ČTOU VNOUČKŮM. Čtyři 
oslovené babičky přišly zamaskované v zástěrách, šátcích, 
vlňácích a brýlích, aby vypadaly jako z pohádky a také aby je 
jejich vnuci hned nepoznali. Překvapením bylo, že ani jed-
no dítko nepoznalo svou babičku a bylo potřeba hodně na-
povídat. Po odmaskování pak babičky přečetly všem dětem 
pohádku z vybrané knihy. O pauzách se zpívalo, recitovalo, 
hrály se hry a povídalo. Děkuji za účast a odvahu babičkám: 
Aničce Beníčkové od Lukáška, Věrce Hniličkové od Dianky, 
Vlaďce Vystrčilové od Pavlínky a Janě Pražanové od Zuzan-
ky.
Druhou podzimní akcí byla beseda nazvaná JAK SE ŽIJE  
V BOLÍVII. Velmi rády jsme v knihovně přivítaly rodinu Mo-
ralesových, kteří v Bánově bydlí už rok. Pan Ivan Morales, 
pocházející z Bolívie, se svou ženou Barborou a dcerou Te-
rezou si připravili zajímavé povídání o zemi, v níž strávili 
dvacet sedm let. Účastníci besedy se dozvěděli spoustu zají-
mavostí o bolívijském životě, tradicích, jídle, vzdělání, pří-
rodě, lidech. Vše bylo doprovázeno promítáním fotografií, 
ukázkami nástrojů, figurek, talismanů a servírováním tra-
dičního čaje. Moc si vážíme, že rodina naše pozvání přijala  
a mohly jsme uspořádat tuto příjemnou akci pro naše obča-
ny. Děkujeme!

Ludmila Horňáková
(Foto Ludmila Horňáková)

Podařené akce v knihovně
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Centrum seniorů je sociálně aktivizační služba Oblastní cha-
rity Uherský Brod. Je určena seniorům z Uherského Brodu  
a okolí. Pracovníci této služby nabízí seniorům, kteří se ocit-
nou z důvodu nemoci či za jiných okolností v izolaci, v osa-
mění a nemůžou si sami zajistit kontakt s okolím, pravidelné 
návštěvy. Služba je poskytována v domácnosti uživatele, a to 
zdarma. V rámci návštěv pracovníci Centra seniorů s těmi-
to lidmi procvičují paměť pomocí vzpomínek, cvičí s nimi 
jemnou motoriku, ale pomáhají jim i v orientaci v sociálních 
dávkách a podobných důležitých náležitostech. Účastní se  
s nimi i společných modliteb, pokud si to senior přeje. 
„Podle našich zkušeností, ač se to na první pohled nezdá, je  
v obcích regionu takových opuštěných lidí mnoho. Pokud  
i vy máte ve svém okolí někoho, o kom si myslíte, že by tuto 
službu potřeboval a uvítal nebo byste mohli sami pomoc 
těmto lidem nabídnout, neváhejte se obrátit na pracovníky 
Centra seniorů,“ vyzývá veřejnost vedoucí Centra seniorů 
František Bílek.
O tom, jak mohou být služby Centra seniorů přínosné, mlu-
ví i pětaosmdesátiletá paní Marie. Ta žije v jednom z Domů  
s chráněnými byty na Uherskobrodsku už šest let. Pravidel-
ně ji navštěvují pracovnice Centra seniorů Uherský Brod. 
Paní Marie se, jak říká, vždy na ně těší a ráda tráví čas v je-
jich společnosti. Ve svém bytě bydlí sama, upoutaná na lůž-
ko. Manžel jí umřel a rodina není schopná se o ni postarat. Je 
vděčná za každou návštěvu. Rozptýlení v podobě procházek, 
luštění kvízů a dalších takzvaných aktivizačních činnos-
tí, je pro ni nesmírně důležité. „S děvčaty z Centra seniorů 
ráda řeším různé kvízy, doplňuji přísloví, řeším hádanky  
a podobně. Také mě těší, když se s děvčaty společně pomod-

I vy můžete pomoci opuštěným seniorům
líme anebo si zazpíváme třeba lidové písničky, nebo písnič-
ky, které jsem kdysi zpívávala v kostele. Tyto činnosti mi 
zlepšují náladu, necítím se tak sama,“ říká paní Marie. 
Pracovníci Centra seniorů děkují Městu Uherský Brod, ob-
cím Dolní Němčí, Horní Němčí, Bánov, Korytná a Strání za 
vyjádření podpory pro naši službu. 
Kontakt:
Ing. František Bílek, Ph.D. - vedoucí Centra seniorů
Mobil:724651321
e-mail: frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz

Zaslal Oleg Kapinus

Ani letos o Vánocích nemusíte zůstat doma! Stačí vzít děti a 
vyrazit do divadla. Vánoční svátky letos zpestří všem malým 
i větším divákům kouzelná pohádka ze Špalíčku veršů a po-
hádek Františka Hrubína O Květušce, zahrádce a babici Zi-
mici v podání herců Slováckého divadla v Uherském Hradi-
šti. Pohádku divadlo uvede na druhý svátek vánoční, v úterý 
26. prosince od 15 hodin. 
Špalíček oblíbených říkadel, básniček, hádanek a pohádek 
Františka Hrubína je nejznámější ve své knižní podobě s 
krásnými ilustracemi Jiřího Trnky. Přestože soubor vyšel už 
v roce 1957, dodnes neztratil své kouzlo a těší se velké obli-
bě. Knížka, která provází již několik generací od nejútlejšího 
věku, se nyní objevuje i na uherskohradišťském jevišti.
Pohádka O Květušce, zahrádce a babici Zimici měla premié-
ru v neděli 2. dubna. Pro Slovácké divadlo ji zdramatizovala 
a zároveň režírovala známá režisérka a choreografka Zoja 
Mikotová, která se letos do Uherského Hradiště vrátila už 
počtvrté. 
„Když jsem viděl před mnoha a mnoha lety jednu pohád-
ku, kterou paní režisérka nazkoušela v divadle, kde jsem 
byl tenkrát v angažmá, zatoužil jsem po práci s ní - tak moc 
mě to dostalo. Přání se mi splnilo, když jsem dostal nabídku 
hrát po boku paní Květy Fialové Oskara a růžovou paní. Zoj-
ka Mikotová ten nádherný příběh režírovala a pro mě je to 
dodnes jedna z největších hereckých příležitostí, jaké jsem 
kdy dostal, a jedna z nejdojemnějších inscenací, ve kterých 
jsem hrál. Takže když jsem se na začátku roku dozvěděl, že 
se s paní režisérkou potkáme znovu, jásal jsem,“ říká tiskový 
mluvčí Slováckého divadla, herec a představitel babice Zimi-
ce Josef Kubáník.

Vánoce s pohádkou o Květušce
Kromě Josefa Kubáníka v roli Babice Zimice se diváci mo-
hou těšit na Barboru Nesvadbovou jako Květušku a Petra 
Čagánka, Moniku Horkou, Pavla Hromádku, Pavla Majkuse, 
Kamila Pulce a Martina Vrtáčka jako Chór. Výpravu vytvo-
řila Juliána Kvíčalová a Markéta Šlejmarová. Dramaturgie se 
ujala Eva Janěková a hudbu složil Zdeněk Kluka.
Vstupenky na pohádku, která je vhodná pro malé i větší di-
váky, jsou stále k dispozici a zakoupit je můžete v pokladně 
divadla nebo online na webových stránkách. 

Blanka Šmejdovcová

Květušku v pohádce ztvárňuje Barbora Nesvadbová.
(Foto Marek Malůšek)
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Vánoce jsou před námi a nám fotbalistům a našim přízniv-
cům nezbývá než bilancovat uplynulý rok 2017. Proto si do-
volím malé ohlédnutí.
První polovina letošního roku byla pro náš klub docela 
úspěšná. Mužstvo mužů, pod vedením K. Kopečka ml., ukon-
čilo po jarní sezoně OP předchozího ročníku 2016/2017 na 
konečném 8. místě s 26 zápasy, s bilancí 9-7-10, pasivním 
skóre 40:54 a se ziskem 34 bodů. Umístění bylo vzhledem  
k průběhu soutěže nakonec uspokojivé, s dostatečným 
odstupem od sestupových příček a o dvě místa lepší než  
v minulém ročníku, kdy jsme skončili na 10. místě, těsně od 
sestupu. Mužstvo před jarní částí posílil L. Bortel z Prakšic,  
a D. Kejkrt z FK Kozly. Muži dosáhli ještě pěkného výsledku  
v poháru OFS, kde skončili až v semifinále, podlehli Babicím. 
Skončili tak před branou finále, které se hrálo na stadionu  
1. FC Slovácko. Škoda, mohl to být pro ně docela pěkný záži-
tek, zahrát si finále právě na tomto ligovém stadionu. 
Mládežnická mužstva si, v prví polovině roku vedla určitě 
lépe. Dorost v OP ukončil ročník 2016/2017 na velmi pěkném 
3. místě s 24 zápasy, bilancí 17-1-6, skóre 73:23 a 52 body. Bylo 
to velmi pěkné umístění a velký příslib do budoucna pro 
celý klub, protože za dorost nastupovali i nadějní hráči ze 
žáků. Nadějní dorostenci zase pravidelně vypomáhali muž-
stvu mužů, což je rovněž hodně pozitivní. Jsme rádi, že se 
nebojí zapojovat do mužstva dospělých. 
Žáci se na konci předchozího ročníku OP nacházeli na  
5. místě s 26 zápasy, bilancí 17-1-8, skóre 137:54 a 52 body. Už 
tradičně se umísťují v horní polovině tabulky a dělají nám 
velkou radost.
U přípravek se žádné tabulky nemají zveřejňovat, takže vý-
sledek podrobně není znám. Ten ostatně není tak důležitý 
jako zájem a zapálení těchto nejmenších fotbalistů i fotba-
listek pro fotbal. Rádi bychom je přivítali ještě v hojnějším 
počtu. Pokud máte doma takovou ratolest se zájmem se po-
hybovat a jsou rovněž rádi v kolektivu, tak neváhejte a při-
veďte je k nám! Rádi je uvítáme!
Druhá polovina sportovního roku byla ještě úspěšnější. Po 
podzimní části nového ročníku 2017/18 se muži v současné 
době nachází na lepším a optimálním 6. místě se 13 zápasy, 
bilancí 6-0-7, skóre 29:44 a 18 body. Nebýt nevydařených a 
hodně neuspokojivých výsledků v posledních zápasech, 
mohlo být umístění ještě o něco lepší. Snad se to podaří na 
jaře. V létě od mužstva odešel D. Kejkrt do TJ Březová. Z do-
rostu přišel J. Szymurda a velmi často vypomáhají i Lukáš 
Franc a Pavel Bobek z dorostu.
Dorostu musím gratulovat, protože se stal podzimním mis-
trem OP s 8 zápasy, bilancí 7-0-1, skóre 41:13 a 21 body. Snad 

FC Bánov 2017
stejný výsledek zopakují i na jaro a podaří se jim celou sou-
těž vyhrát. Budeme fandit a držet pěsti. 
Žáci se po podzimní části nového ročníku nachází na  
6. místě s 9 zápasy, bilancí 5-0-4, skóre 35:27 a 15 body. Od 
5. místa je dělí pouze skóre a od 3. místa 4 body. Věřím, že 
se budou ještě zlepšovat a celkový výsledek bude ještě lepší. 
Mužstvo vedou trenéři R. Kotil a J. Lukáš.  
Přípravka si vede opět dobře, i když měla ze začátku podzim-
ní části problém s počtem hráčů, protože jich několik, díky 
svému věku, postoupilo do žáků. Nicméně postupně se počet 
hráčů a hráček navýšil a situace je čím dál lepší. K mužstvu 
přišel trenér L. Korolovych a K. Rapant, který dosud rov-
něž vedl žáky. U žáků a přípravky skončila vedoucí mužstva  
a rovněž trenérka J. Matějíčková. Za její dosavadní práci  
a obětavost bychom jí rádi moc poděkovali.
Na konci prázdnin zavítali st. páni k tradičnímu družebnímu 
utkání do Bánova SK, kde prohráli 6:4. Všichni si zájezd uži-
li a důležitější než výsledek bylo opětovné setkání s přáteli 
ze Slovenska, udržení tradice a utužení dobrých vztahů se 
spřáteleným klubem.
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 a žáků, 
BOY CUP, konaný na konci února.
Děkuji všem trenérům, členům, dobrovolníkům a hlavně 
sponzorům, kteří nám v naší činnosti pomáhají, za jejich 
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.

Za FC Bánov Břetislav Polanský
Předseda klubu

Na přípravu potřebujeme:
250 g kostky tvarohu (ne z vaničky), 160 g strouhaného ko-
kosu, 3 lžíce medu, lžíce pomerančové šťávy, hrst loupaných 
mandlí, strouhaný kokos na obalení kuliček
Návod na přípravu:
V misce smícháme tvaroh, 160 g strouhaného kokosu, tři lží-
ce medu a lžíci pomerančové šťávy. Vytvoříme hustou směs, 
ze které tvoříme sněhové kličky. Do každé kuličky vložíme 
jednu mandli.
Na závěr obalíme všechny kuličky v kokosu.

Recept z kuchařky Břicháč Tom a Lucie

Sněhové kuličky s překvapením 
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XIII. ročník plesu sv. Huberta
Členové Spolku myslivců Bánov pořádají v sobotu 20. 1. 2018 
XIII. ročník plesu sv. Huberta. 
Co Vás čeká – skvělá zábava se skupinou Street 69 a dechová 
kapela Túfaranka, nováček v programu plesu sv. Huberta.
Dále je připraveno:
- ukázka latinskoamerických a klasických tanců, 
- myslivečtí trubači Přerov 
- myslivecká kuchyně šéfkuchaře Tondy – dančí svíčková  
a zvěřinový guláš. 
Ve finále večera skvělá tombola - 15 hlavních cen – první 
ceny budou tradičně jelen a velkoplošná televize, dále mini-
málně 200 cen k přímé výhře.
Rezervujte si Váš čas a přijďte v sobotu 20. 1. 2018 ve 20.00 hod. 
do sportovní haly Bánov. 
Těšíme se na Vás!

Spolek myslivců Bánov
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Kalendář akcí 
6. 1. 2018  Tříkrálová sbírka
13. 1. 2018  Rajčatům se letos nedaří – komedie  
  v podání Divadla Brod
20. 1. 2018  Myslivecký ples
27. 1. 2018  Školní ples
2. 2. 2018  Country-folkový recitál  
  skupiny Mudrlanti
10. 2. 2018  Fašank
10. 2. 2018  Hasičské šibřinky
11. 2. 2018 Dětské šibřinky
2. - 3. 3. 2018  Obecní turnaj v kuželkách
15. - 16. 3. 2018 Jarní bazárek dětského oblečení
17. 3. 2018  Bánovské tandemy – kuželky
18. 3. 2018  Nové leto
24. 3. 2018  Košt slivovice
30. 3. 2018  Hraná Křížová cesta na Skalu

Ordinační hodiny v období Vánoc

MUDr. Gazdíková
22. 12. 2017 7:00 - 9:00 hod. 
27. 12. 2017 7:00 - 9:00 hod.
28. 12. 2017 Dovolená
29. 12. 2017 7:00 - 9:00 hod.

MUDr. Konečná
27. - 29. 12. 2017 Dovolená - bližší informace zasíláme  
  rodičům emailem.

Otevírací doba v období Vánoc

Obecní úřad
22. 12.  2017 zavřeno
27. 12. 2017 8:00 - 13:00 hod.
28. 12. 2017 8:00 - 13:00 hod.
29. 12. 2017 zavřeno

Sportovní hala
21. 12. 2017  zavřeno
23. - 25. 12. 2017 zavřeno
26. 12. 2017 otevřeno dle turnaje (nohejbal)
27. - 29. 12. 2017 16:00 - 22:00 hod.
30. 12. 2017 15:00 - 22:00 hod.
31. 12. a 1. 1. 2018 zavřeno



SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narození:

Tomáš Fabián    169
Michal Štěpanovský   567
Ivo Haščák    697

Rozloučili jsme se:

Zdenka Klabazňová   227
Františka Hrubošová  12
Vlastimil Švehlík  721
Drahomíra Staňková  721
Marie Bělánková  445
Jan Mahdal   137

Sňatky v Bánově

Miroslav Horňák a Veronika Hniličková
Marek Vránek a Radka Popelková
Petr Zálešák a Monika Kašpárková
Daniel Grančič a Eliška Machalová
Jiří Mandík a Pavlína Lečbychová
Marek Smetana a Michaela Horňáková
Tomáš Beníček a Kristýna Beníčková
Marián Josefík a Lenka Černá
Petr Švehlík a Zuzana Machynková

60. výročí sňatku

Josef a Františka Šlahařovi 538

50. výročí sňatku

František a Anežka Hniličkovi 144

Naši jubilanti:

95 let

Bohumil Zálešák   69

94 let

Marie Gardoňová  257

91 let

Božena Kočicová  513

90 let

Anděla Gabryšová  516

85 let

Marie Beníčková  531
Anna Jankůjová   395
Marie Machalíková  220

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Milí spoluobčané, přijměte od nás poděkování za spolupráci v roce 2017,  
přání příjemného prožití svátků vánočních a do nového roku 2018 hodně zdraví,  

štěstí a osobní spokojenosti.

Redakční rada bánovského zpravodaje

Redakční rada bánovského zpravodaje zve do svých řad nové členy.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na emailu: zpravodaj@obec-banov.cz.

Vítání občánků 25. 11. 2017



SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rozsvicování vánočního stromu 1. 12. 2017

Vánoční dílny ZŠ 4. 12. 2017

Zabijačka 2. 12. 2017
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VÁNOČNÍ ČAS 
KALENDÁŘ AKCÍ KONANÝCH V PROSINCI V BÁNOVĚ

14. 12. 2017  VÁNOČNÍ AKADEMIE
   v 16:00 hod., sál ZŠ Bánov  
23. 12. 2017 ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
   v 17:00 hod.  
24. 12. 2017 VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA PRO DĚTI, RODIČE A STARŠÍ, 
   SPOJENÁ S OBŘADEM OTEVÍRÁNÍ JESLIČEK
   ve 14:00 hod., kostel Sv. Martina (Děti, vezměte si, prosím, zvoneček!)  
24.12. 2017 „PŮLNOČNÍ“ BOHOSLUŽBA
   ve 23:00 hod., kostel Sv. Martina, po jejím skončení bude zpívání koled u farního betléma  

25. 12. 2017 SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA NAROZENÍ PÁNĚ,
   DOPROVÁZÍ DECHOVÁ HUDBA BÁNOVJANKA
   v 10:30 hod., kostel Sv. Martina  

25. 12. 2017 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
   v 17:00 hod., kostel Sv. Martina  

26. 12. 2017 MEMORIÁL LIBORA ŠOPÍKA - 10. ROČNÍK NOHEJBALOVEHO TURNAJE     
   od 9:00 hod., Sportovní hala  

26. 12. 2017 SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, BOHOSLUŽBA SPOJENÁ S OBŘADEM ŽEHNÁNÍ DĚTEM
   v 10:30 hod., kostel Sv. Martina  

26. 12. 2017 VÝSTAVA BETLÉMŮ
   od 15:00 do 19:00 hod., kostel Sv. Martina  
27. 12. 2017 VÁNOČNÍ SOKOLENÍ PRO ČLENY T.J. SOKOL BÁNOV
   v 17 hod., Sportovní hala  
27. 12. 2017 VÝSTAVA BETLÉMŮ
   od 9:00 do 19:00 hod., kostel Sv. Martina  
28. 12. 2017   VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
   pro neregistrované hráče, mládež do 15 let od 10:00 hod., ostatní hráči nad 15 let od 17:00 hod.,
   tělocvična ZŠ (vstup přes Sportovní halu) 
29. 12. 2017 VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTI „O ZVÍŘÁTKÁCH SE LVEM EMILEM“
   v 17:30 hod., kostel Sv. Martina  

30. 12. 2017 VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA
   v 18:00 hod., kostel Sv. Martina  

31. 12. 2017 BOHOSLUŽBA NA PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ ROK 2017
   v 10:30 hod., kostel Sv. Martina  

31. 12. 2017 SILVESTROVSKÁ SOKOLSKÁ VYCHÁZKA KOLEM BÁNOVA
   ve 13 hod., sraz před Píšků v Hoštákoch (č.p. 78)  

31. 12. 2017 SILVESTROVSKÁ VYCHÁZKA NA ROZHLEDNU
   v 10:00 hod., od Obecního úřadu

24. 12. 2017–7. 1. 2018 
   MOŽNOST PROHLÍDKY BETLÉMA ZE SLÁMY
   od 8 do 19 hod., areál fary


