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Vážení spoluobčané,
srdečně vás zdravím při prvním letošním vydání zpravodaje 
a přeji příjemné čtení. V úvodu si dovolím opět okomento-
vat některá z aktuálních témat.
Odpadové hospodářství – první odměny za třídění odpadu
Od 1. března se již vybírají poplatky za odpad na rok 2018. Po-
platek zůstává stejný, tedy 460 Kč za osobu. Jak jistě víte, již 
téměř rok u nás v obci běží Program zodpovědného naklá-
dání s odpady. Tímto bych chtěl poděkovat vám všem, kteří 
jste se do tohoto systému aktivně zapojili. Jako poděkování 
za to, že vám odpadová situace v naší obci není lhostejná,  
a že i díky vám obec ušetřila nemalé finanční prostředky, 
jsme se rozhodli odměnit všechny občany, kteří se do systé-
mu aktivně zapojili, formou slevy z poplatku za odpady. Cel-
ková částka, kterou se zastupitelstvo obce rozhodlo uvolnit 
mezi aktivně zapojené občany, činí na rok 2018 120 000 Kč.
Jak bylo docíleno spravedlivého rozdělení této částky mezi 
všechny zapojené občany? Každá domácnost, která se do 
systému zapojila, obdržela určitý počet ekobodů (za správně 
naplněné pytle s plastem, papírem,  za odpovídající množ-
ství směsného komunálního odpadu), které byly na konci 
roku 2017 vynásobeny korunovou hodnotou (hodnota 1 eko-
bodu byla stanovena na částku 18,24 Kč). Pokud bychom tedy 
uvažovali, že domácnost získala v roce 2017 celkem 10 eko-
bodů, obdržela by každá osoba v této domácnosti s poplat-
kovou povinností slevu z poplatku za odpady na rok 2018 
ve výši 182,4 Kč. Maximální možnou slevu na osobu, kterou 
bylo možno získat (322 Kč), získalo celkem 10 domácností.
Výši slevy pro členy vaší domácnosti, kterou jste pro rok 
2018 obdrželi, si můžete zkontrolovat na svém odpadovém 
účtu po přihlášení na webových stránkách www.mojeod-
padky.cz. Přihlašovací údaje naleznete na archu s čárovými 
kódy. Jinak se o vaší slevě dozvíte při platbě poplatku na 
podatelně obecního úřadu, a bude vám odečtena ze základ-
ního poplatku. Po zaplacení obdržíte opět nálepku, kterou 
nalepíte vedle čárového kódu. Popelnice, která nebude mít 
po 30. 6. 2018 novou barevnou nálepku, nebude vysypána. 
Nezapomeňte tedy do konce června poplatek zaplatit a ná-
lepku na popelnici nalepit. 
Pro zajímavost přikládáme tabulku, zobrazující počet do-
mácností, jejichž získaná sleva na člena domácnosti spadá 
do jednotlivých slevových kategorií.

Výše slevy z poplatku za odpady
pro rok 2018 (Kč/osoba)
0 - 50 Kč 51 - 150 Kč 151 - 322 Kč

Počet domácností 424 160 69

Tabulka 1: Přehled domácností a jejich slevy na osobu z poplatku 
za odpady
Na základě připomínek z řad občanů jsme pro letošní rok 
navýšili maximální hmotnostní limit u plastových obalů ze 
4,5 na 6 kg. Věříme, že tato změna povede k ještě větší spo-
kojenosti a lepším výsledkům.
Tvorba strategického plánu rozvoje obce ve spolupráci  
s občany
Rozhodli jsme se vypracovat strategický plán rozvoje obce, 
který slouží městům a obcím k vytipování a naplánování in-
vestic, které budou obec čekat a které tak dají zastupitelstvu 
obce dlouhodobý rámec pro jeho práci ve všech oblastech 
rozvoje obce. Pro lepší naplánování a výběr priorit zapojíme 
do tvorby tohoto plánu i širokou veřejnost formou ankety. 
V této anketě můžete vybrat oblasti, ve kterých byste uví-
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tali investiční aktivitu obce. Anketa také obsahuje dotazy 
na vaši spokojenost s občanskou vybaveností a jednotlivými 
okruhy aktivit. Chceme tím získat ucelený názor společnosti 
zasahující širší plénum než je jen zastupitelstvo. Doufáme, 
že se do ankety zapojí velká většina občanů a výsledek tak 
bude pro tvorbu plánu opravdu směrodatný. V anketě bu-
dete moci uvést i vlastní nápady a náměty, v čem by na sobě 
měla naše obec v blízké budoucnosti zapracovat.
Nekonečný nešvar řidičů – parkování, kde se komu zlíbí
Bohužel ne každý držitel řidičského průkazu jedná podle 
právních předpisů vztahujících se na provoz vozidel. Bánov 
v tom není výjimkou. U zdravotního střediska už v loňském 
roce byla vyznačena vodorovným dopravním značením – 
žlutými pruhy při krajnici vozovky - místa, kde je zákaz stá-
ní. Není to z rozmaru obecního úřadu, ale z důvodu zvýšení 
bezpečnosti a k zajištění průjezdnosti ulice. Nevím, jestli ně-
kteří řidiči neznají význam „žluté čáry“ nebo zkrátka jsou 
tak bezohlední, že ve své lenosti nebudou parkovat nikde 
jinde než přesně před vchodem do střediska bez ohledu na 
dopravní značení. Těším se na den, kdy tito „řidiči“ přijdou 
na to, že svým jednáním obtěžují a ohrožují všechny ostatní 
řidiče a chodce, kteří se s těmito musí v provozu setkat. Mys-
lím, že vzdálenost od parkoviště u sportovní haly ke vchodu 
do zdravotního střediska je jako vzdálenost ze středu par-
koviště u Kauflandu ke vchodu do obchodu a tam to nikomu 
nevadí (a to ještě musí vrátit vozík). I když i tam se najde ně-
jaký „mistr světa“ který zaparkuje u vchodu. Ale vzhledem 
k tomu, že tuším, že den, kdy všichni řidiči začnou dodržo-
vat zákony a vyhlášky, asi zas tak brzy nepřijde, bude nám 
muset pomoci Policie ČR. Proto upozorňuji všechny řidiče, 
aby neriskovali minutou parkování na žluté čáře, jelikož se 
může i v Bánově objevit hlídka, která bude právě parkování 
řešit. A nemusí být přivolána obecním úřadem, ale kterým-
koliv nespokojeným občanem, který má právo poukázat na 
porušování právních předpisů, a kterých přibývá. Parkování 
na chodníku není přestupkem jen u zdravotního střediska. 
Nepříjemný pohled je na automobil zaparkovaný, v pod-
statě odstavený, přes celou šířku chodníku a na maminku 
s kočárkem, která z chodníku musí sjet na krajskou silnici  
III. třídy a v tento moment ji objíždí v min. 50 km/h rych-
losti autobus, který samozřejmě přitom jede v protisměru  
a kočárek míjí asi o 30 centimetrů. Tento „lahodný“ pohled 
se nám může například na Zámečku naskytnout téměř ka-
ždý den a začíná se objevovat i v Jakubovci. On ale i „veliký 
hrnec jednou přeteče“ a věci tak trochu přehlížené se musí 
vyřešit. Pravidla musí platit všude, protože pořádek dělá 
přátele a někdy to, co jednomu ulehčí život, dalším dvěma 
tisícům přitíží.
Revitalizace obecní zeleně – každé kácení má svůj důvod, 
staré stromy budou nahrazeny novými
V roce 2015 jsme se pustili do připraveného projektu revi-
talizace zeleně. Byla vykácena většina starých jehličnanů 
a vysazeno mnoho nových ovocných dřevin. Zůstalo však 
několik vzrostlých smrků a borovic, které bylo také potře-
ba odstranit. K tomu jsme přikročili až letos. Tak jako každé 
kácení se i toto setkalo s negativními reakcemi. Přiznám se, 
že každé kácení je i pro mě těžkou volbou a schválit ho mi 
je vždycky nepříjemným rozhodnutím. Zeleň obec zkrášluje  
a bez ní by rozhodně žádné prostranství nebylo hezké. Je 
třeba vyhodnotit zdravotní stav stromu, jeho vzrůst, stá-
ří, ale také vliv na lidi žijící v jeho blízkosti. Každý strom je 
krásný do určitého vzrůstu, kdy začne obyvatelům v jeho 
blízkosti komplikovat život. A když si představíte situaci, 
kdy máte před domem tři desetimetrové smrky, při vět-



Obrázek č. 1 - Cisternová automobilová stříkačka Scania.
(Foto zaslal OÚ Bánov)

Obrázek č. 2 - Situační schéma studie „Tenisové kurty“.
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ru sem tam spadne větev, v obývacím pokoji máte celý rok 
šero, pryskyřice v létě nenávratně pokape lak vašeho auta 
a čekáte, která z vichřic ten strom na auto položí už nadob-
ro, musíte uznat, že estetický vjem z této okrasy už vás moc 
nepotěší. A přestože všechny ostatní kolemjdoucí estetic-
ké hledisko stále těší a strom by chtěli zachovat pro krásu 
obce, i v takovém případě musím, vězte, že s těžkým srdcem, 
vydat rozhodnutí o povolení kácení. Další případ byla silná 
větev z borovice, která spadla u plakátovací plochy u hlavní 
zastávky. Kdyby v ten moment někdo četl plakát s pozván-
kou na myslivecký ples, asi by se ho nemohl účastnit a kdoví, 
jestli by byl doma vůbec na šibřinky. Opět muselo dojít na 
rozhodnutí o kácení. Když si totiž postavím riziko toho, že 
se bude skupina spoluobčanů zlobit, že jsem dovolil kácet 
strom, a proti tomu riziko něčího poškozeného zdraví, vo-
lím bez váhání ve prospěch zdraví jednotlivce. Neuznávám 
argument, že ze stromu je nepořádek, který musí obyvatelé 
v jeho blízkosti uklízet a proto by se měl odstranit. Je to do 
jisté míry obtěžující, to chápu, ale je to normální. Kdyby se 
tímto měla obec řídit, dopadlo by to katastrofálně. Mělo by 
být samozřejmostí, že v letním a podzimním období nějaké 
listí či jehličí u našeho prahu přistane a děkuji všem, kteří  
s klidem a samozřejmostí tento „přírodní úkaz“ uklízí.
V dubnu začíná oprava komunikace Na Hradě
Již máme vysoutěženou realizační firmu, podepsány 
smlouvy a v dubnu začíná stavba nazvaná „Oprava míst-
ní komunikace Na Hradě“. S nejlepší cenou vyhrála firma  
Eurovia, a.s.. Termín daný smlouvou je od 1. dubna do 30. červ-
na. Podle informací od zhotovitele započnou práce přibližně  
v polovině dubna. Prosím všechny projíždějící a procházející  
o zvýšenou opatrnost. Od hřbitova až po křižovatku u sochy 
sv. Jana Nepomuckého budou kompletně nahrazeny i pod-
kladní vrstvy silnice, takže v určitých intervalech bude cesta 
neprůjezdná. Zvláště „Hraďany“ prosím o trpělivost. Poku-
síme se zajistit co nejlepší přístup k vaším domům v době 
stavby, ale budou určitě dny, kdy budete muset nechat svá 
vozidla na parkovišti u kostela a u Jednoty. Ve stručnosti se 
bude jednat o vybudování nové komunikace s asfaltobeto-
novým povrchem. Lokální zúžení nebo rozšíření stávající 
vozovky je max. do 40 cm pro uvedení vozovky do jednot-
né šířky 5,5 metru v celé rekonstruované části. Obrubníky 
budou po obou stranách ve fázi 4 cm nad vozovku, a bude 
přidáno 6 nových kanalizačních vpustí. V podstatě bude vý-
sledek podobný nové komunikaci Na Láně. Tím, že cestu bu-
dou nově lemovat obrubníky a budou zde nové vpusti, bude 
zajištěn odtok dešťové vody, která nebude ze silnice stékat 
k přilehlým nemovitostem. Zároveň nízká fáze obrubníku 
umožní parkování vozidel před domy, mimo vozovku. Cena 
díla je 3,6 mil. Kč a ještě čekáme na verdikt z Ministerstva 
pro místní rozvoj, kde máme zažádáno o 1 mil. Kč.
A ještě několik stručných aktualit:
- Od poloviny března pokračuje výstavba víceúčelového 
sportoviště. Na 23. června plánujeme jeho slavnostní otevře-
ní.
- 9. března dorazila nová cisternová automobilová stříkač-
ka Scania pro jednotku sboru dobrovolných hasičů (obrázek  
č. 1). Celková cena vozu byla 6 150 tis. Kč, Ministerstvo vnitra 
nám z fondu zábrany škod přidá 2 500 tis. Kč a Zlínský kraj 
500 tis. Kč. 
- Byla vypracována studie na výstavbu tenisových kurtů ve-
dle dětského hřiště (obrázek č. 2). O realizaci bude ještě jed-
nat zastupitelstvo obce. Je to projekt nejdříve na příští rok. 
Dle mého názoru tenisové kurty v obci chybí již řadu let. Pa-
tří ke standardnímu sportovnímu vybavení i menších obcí  
a přinesly by další možnost sportovního vyžití dětí, mládeže  
i dospělých. Dokážu si představit, že v budoucnu bude v obci 

fungovat tenisový klub včetně tenisových kurzů pro děti  
a mládež. Aby se kurty na místo vešly, bylo by zprůjezdně-
no parkoviště u haly pro zásobování hospody Na Trestňáku  
a pro příjezd k zadnímu vchodu sportovní haly. Stávající 
cesta by byla zrušena a elektrické vedení v místě svedeno ze 
sloupů do zemi. Věřím, že bude vůle pro realizaci tohoto pro-
jektu. Na získání státní finanční podpory bychom následně 
zapracovali.
Vážení spoluobčané, přeji vám pohodové jarní měsíce bez 
jarní únavy a se spoustou příjemných zážitků!

Váš starosta Marek Mahdal
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Z jednání zastupitelstva obce
(Úplné znění usnesení na www.banov.cz/uredni-deska)

ze dne 14. 12. 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:

 • Rozpočet obce Bánov na rok 2018.
 • Současně schvaluje vzor Veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bánov mezi Obcí 
Bánov a těmito organizacemi ve výši dle následující tabul-
ky:

Název organizace Částka

Sbor dobrovolných hasičů 7 000 Kč

Český zahrádkářský svaz 3 000 Kč

ZO chovatelů poštov. holubů 3 000 Kč

FS Kohútek (z toho 40 000 Kč nevyčerp. v r. 2017) 60 000 Kč

Soubor Hútek 15 000 Kč

Český svaz včelařů 18 000 Kč

TJ Sokol 50 000 Kč

Kynologický klub 20 000 Kč

Klub seniorů 50 000 Kč

Dechová hudba Bánovjanka 10 000 Kč

Bánovské Zpěvule 20 000 Kč

FC Bánov 160 000 Kč

Dům sociál. služeb Návojná 3 000 Kč

Spolek myslivců Bánov 20 000 Kč

HC Kohůti 20 000 Kč

Centrum pro zdr. postižené 1 000 Kč

Malovaný kraj 1 000 Kč

Divadelní spolek 25 000 Kč

Farnost Bánov (z toho 200 000 Kč nevyčerp. v r. 2017) 200 000 Kč

Provoz Sportovní haly – T.J. Sokol 45 000 Kč

Provoz Sportovní haly - ZŠ 120 000 Kč

Provoz Sportovní haly  - FC 20 000 Kč

Celkem: 871 000 Kč

 • Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019-2021. 
 • Souhlas s prováděním opatření na pozemku Obce Bánov 

(prořezávka) v rámci realizace projektu „Podpora biodi-
verzity v EVL soustavy Natura 2000 na území Zlínského 
kraje“. Katastrální území Bánov, p. č. 5360, v hranicích PP 
Údolí Bánovského potoka. 
 • Souhlas s prováděním opatření na pozemku Obce Bánov 

(prořezávka) v rámci realizace projektu „Podpora biodi-
verzity v EVL soustavy Natura 2000 na území Zlínského 
kraje“. Katastrální území Bánov, p. č. 6389, 6145, 6380 a 6173, 
v hranicích PP Remízy u Bánova. (u Ordějova).
 • Obecně závazná vyhláška Obce Bánov č. 1/2017 o míst-

ním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu. 

 • Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2017-07-12 uzavřené mezi 
Obcí Bánov, Bánov č. 700 a Prostavby a.s., Dědina 447, 683 
54 Otnice na akci „Rekonstrukce sportovně rekreačního 
areálu Bánov“. Dodatkem se upravuje termín dokončení 
díla do 31. 5. 2018.
 • Smlouvy o zřízení věcných břemen se společností E.ON 

Distribuce, a.s. („Bánov, Obec, VN395, přel. VN“, „Bánov, 13 
RD Šraňky, kab. NN“, „Bánov, Požáry, Řezníček, kab. NN“).

ze dne 1. 3. 2018
Zastupitelstvo obce schválilo:

 • Smlouva o dílo č. 2018-01-07 uzavřená mezi Obcí 
Bánov, Bánov 700 a PROSTAVBY a.s., Dědina 447, 683 54 
Otnice na stavbu: „Rekonstrukce sportovně rekreačního 
areálu Bánov – hřiště pro malou kopanou“. Cena díla je  
1 507 091,64 Kč včetně DPH. (hřiště s umělou trávou namís-
to původního přírodního zatravnění).
 • Smlouva o dílo mezi Obcí Bánov, Bánov 700 a EUROVIA 

CS, a.s., Louky 230, Zlín na akci: „Oprava MK Na Hradě  
v obci Bánov“. Cena díla je 3 675 617 Kč včetně DPH.
 • Smlouva o nájmu plynárenského zařízení  

č. 9418000010/4000213634 mezi Obcí Bánov a GasNet, s.r.o. 
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem. Předmětem 
nájmu je Plynárenské zařízení: TI Bánov – lokalita BI120. 
Roční nájemné činí 6 799 Kč. (pronájem plynovodu v loka-
litě Šraňky provozující společnosti).
 • Prodej pozemku p. č. 5549/14 v k. ú. Bánov o výměře  

1077 m2, druh pozemku: ostatní plocha, v k. ú. Bánov. Kupní 
cena pozemku bude 550/m2 Kč bez DPH.
 • Prodej pozemku parc. č. 2034/5 v k. ú. Bánov o výměře 

69 m2, druh pozemku: ostatní plocha. Cena je 550 Kč/m2. 
Celková cena je 37 950 Kč bez DPH.
 • Prodej pozemku parc. č. 2045/380 v k. ú. Bánov o výměře 

40 m2, druh pozemku: zahrada. Cena je 100 Kč/m2. Celková 
cena je 4 000 Kč bez DPH.
 • A další viz. www.banov.cz/uredni-deska.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • Inventarizační zprávu obce Bánov za rok 2017.
 • Inventarizační zprávu Mikroregionu Východní 

Slovácko za rok 2017.

Fašank
Folklorní soubor Kohútek, z.s. děkuje všem účastníkům fa-
šankové obchůzky, která se konala dne 10. února 2018. Dě-
kujeme také za poskytnuté občerstvení v průběhu obchůzky  
a dary. Sladkosti byly rozděleny zúčastněným dětem a ostat-
ní příspěvky budou použity pro zajištění činnosti souboru.

FS Kohútek
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„S nadějí na cestě“. 
A naší nadějí je ukřižovaný a zmrtvýchvstalý Kristus. 
Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu...  
Ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli.

 (1Kor 15, 17.20).
Chci vás o letošních svátcích pozdravit a popřát vám všem: 
„Požehnané Velikonoce.“ K pozdravu a pochopitelnému přá-
ní, abychom zakoušeli velikou radost, patří ale otázka, která 
provází člověka od nepaměti: K čemu jsme tady, proč žijeme, 
jaký to má všechno smysl, máme vůbec nějakou naději?
Je třeba si mnohé znovu vnitřně přiblížit a prožít. Veliko-
noce rozhodně jsou onou velkou chvílí, kdy si můžeme uvě-
domit a zakusit radost a namísto naříkání i smutků objevit 
nález Života uprostřed všemožných ztrát, bolestí, zklamání, 
vnitřních či vnějších zmatků.
Přeji nám všem, aby letošní Velikonoce byly znovu o naději, 
o radosti a nalezení Života v Ježíši Kristu. O posile, která je 
nám vždy velmi blízko, takřka vždy na dosah. A tou posilou 
je Bůh, naše jediná NADĚJE. 

duchovní otec Jiří Kupka, farář

Velikonoce 2018

Program bohoslužeb o velikonočních svátcích - Kostel sv. Martina v Bánově

Zelený čtvrtek   
29. 3. 2018

Mše svatá v 18.30 hod. Soukromá adorace: do 20.00hod.

Velký pátek   
30. 3. 2018

Křížová cesta na Skalu  
ve 14.00 hod.
Velkopáteční obřady  
v 18.30 hod.

Po obřadech modlitba Korunky k Božímu milosrdenství  
a soukromá adorace do 20.00 hod. 

Bílá sobota   
31. 3. 2018

Modlitba Korunky k Božímu 
milosrdenství ve 14.00 hod.

Začátek vigilie v 19.30 hod.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  
1. 4. 2018

Mše svatá v 10.30 hod.  
spojená s obřadem žehnání  
velikonočních pokrmů.

Bohoslužbu doprovází dechová hudba Bánovjanka.
Po mši svaté: modlitba Korunky k Božímu milosrdenství.

Pondělí velikonoční
2. 4. 2018

Mše svatá v 10.30 hod. Po mši svaté: modlitba Korunky k Božímu milosrdenství.

2. neděle velikonoční
8. 4. 2018

Neděle Božího milosrdenství 
Kostel sv. Ludmily v Suché Lozi

Modlitba Korunky k Božímu 
milosrdenství ve 13.30 hod.

Mše svatá ve 14.00 hod.

Mše svatá spojená se slibem dětí ze společenství Misionář srdce.
Po mši svaté: Farní kavárna + program v kulturním sále  
v Suché Lozi.

 
P. Jiří Kupka

 73. 
výročí
osvobození Bánova rumunskou armádou

Pietní akt se uskuteční ve středu 26. dubna 2018  
na hřbitově v Bánově.
 
V 17:00 hodin proběhne položení věnců k pomníku  
rumunských vojáků a obětí II. sv. války z řad  
bánovských občanů.

Všichni jste srdečně zváni.
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Poprvé ve své patnáctileté historii se hrál Obecní turnaj  
v kuželkách až v březnu, důvodem bylo načasování jarních 
prázdnin. Pořadatelé tak chtěli vyhovět všem, kteří by se 
turnaje rádi zúčastnili. Přihlásilo se celkem 24 družstev,  
z toho 11 ženských a 13 mužských a jedno smíšené.
Do turnaje se v zásadě přihlásili „staří bardi“ (jsme moc rádi) 
a taky jsme v imaginární síni nováčků přivítali Divoké koč-
ky, Mámy na tahu a Táty na tahu. I z nových družstev mají 
pořadatelé velkou radost a dále vyhlížíme dorost z Bánov-
ských tandemů.
A nyní k výsledkům turnaje.
Dá se říci, že trend nástupu do předních pozic se u Divokých 
včel a STS Chvojkovice A z minulého ročníku potvrdil. Obě 
družstva hrála v pátek a hrála dobře, bez výkyvů, pořád jim to 
padalo. Dle mého Pavel Šupina byl snad nejstabilnějším hrá-
čem turnaje, 90% jeho hodů bylo s výsledkem pět sražených 
kuželek. To k dobrému výsledku družstva významně pomoh-
lo. A tak Divoké včely sražením 398 kuželek a Chvojkovice  
A sražením 421 kuželek „přespali na pomyslných vavřínech“. 
3B+H pak sražením 406 kuželek drželi pěkné druhé místo. 
Výborně začaly i Házenkářky, ale postupně začaly ztrácet  
a ze sražených 393 kuželek byl nakonec bronzový stupínek. Za 
očekáváním zůstali Expertky i Čertice, naopak z loňského po-
sledního místa na „bramborovou“ medaili dosáhly Fanynky.  
V pátek bohužel nepadla jediná devítka, o to více jsme se tě-
šili na sobotní hry.
V sobotu dopoledne jsme byli svědky, zvláště u děvčat, úto-
ků na devítku. Mě nejvíce zaujala Irena Hauerlandová hrají-
cí za Výskočky, těch osmiček bylo kolem 6-7. Nicméně devít-
ka nepadla žádná. Zbývalo tak sobotní odpoledne. U mužů se 
čekal atak na devítku i na první příčku. Vždyť nakonec hrála 
silná družstva Expertů, Žufánků i Chvojkovic B.
Tak devítky začaly padat, a protože Adamu Hanákovi pad-
la 2x, stal se „Devítkářem roku 2018“. Bohužel, u kluků byly 
výkyvy a Chvojkovicím B po velmi nadějné první půlce to již 
v druhé padalo o něco méně, a tak ze spadlých 403 kuželek 
bylo nakonec třetí místo. A brambory u mužů brali Súsedé.
U žen odpoledne příjemně překvapil nováček - Mámy na 
tahu, za 366 kuželek braly páté místo. Největší drama však 
sehrály Zámecké paní. Spolu s Divokými kočkami hrály 
poslední ženskou hru. Obě družstva nastoupila v černém 
(Zámečanky mají nové dresy) a tak jsme přemýšleli, co to 
signalizuje. Zvlášťe pak u Zámeckých paní, když místo ne-
mocné mamky nastoupila mladá krev – dcera Majda Smut-
ná. Ale hrála výtečně, pořád jí to padalo a stejně tak ostatním  
v družstvu. Zámecké paní „kopírovaly“ hrou Divoké včely  
a nakonec rozhodl poslední hod. Mé ženě se fakt podařil, 
padla sedmička a 402 sražených kuželek znamenalo již čtvr-
té vítězství Zámeckých paní v soutěži. Velice pěkné, palec 
nahoru. Škoda jen, že děvčatům nepadla jediná devítka,  
a pohár pro vítězku - devítkářku čeká v minibaru do dalšího 
ročníku.
Pořadatelé děkují Obci Bánov za finanční a organizační pod-
poru. A děvčatům v minibaru za zápis a vytvoření dobré at-
mosféry.
Panu Antonínu Machalovi a společnosti Altech pak za opě-
tovné sponzorování vítězných triček.
Další podrobné výsledky naleznete na web stránkách Obce 
Bánov.

Za pořadatele Stanislav Vranka

Chvojkovice A poprvé vítězí a Zámecké paní pily z vítězného poháru již počtvrté 

 tři
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Roku 1656, 8 let od ukončení třicetileté války, se poměry  
v českých zemích uklidnily. Situace se zklidnila natolik, aby 
si panovník spolu se šlechtou položili otázku, v jakém stavu 
je hospodářství na území koruny české. Jak moc jsou obce 
vylidněné? Kolik půdy je obdělávané? A jaké jsou výnosy?  
A jaké daně z toho pro nás plynou? Na jednotlivá panství 
byly ustanoveny komise s předepsanými formuláři. Vypl-
něné formuláře těchto komisí se však do dnešní doby neza-
chovaly. Domníváme se, že obsahovaly seznam majitelů polí 
včetně jejich výměry. Podle celkové velikosti obdělávané 
půdy a tehdy zavedené univerzální jednotky „lán“ byli pod-
daní komisí zařazení do skupin - poluláník, čtvrtláník a hoš-
ták. Tuto kategorizaci až do dnešní doby označujeme jako 
„první lánová vizitace“.
O 21 let později roku 1677 byla v Bánově ustanovena nová 
devítičlenná komise, jejímž členem byl také bánovský svo-
bodný občan Jiří Alexandr Hladký. Komise provedla nové 
podrobnější zjištění a současně revizi předchozích údajů  
z roku 1656. Výsledkem byly vyplněné formuláře nesoucí 
datum 3. července. Tato revize byla nazvána a do současné 
doby je známá jako „druhá lánová vizitace“, jejímž výsled-
kem byl a je dochovaný „lánový rejstřík“. Do jednotlivých 
sloupců formuláře komise zapisovala jméno vlastníků 
domu, počet vlastněných polí, celkovou výměru polí roz-
dělenou podle její kvality do tří tříd. Úkolem bylo evidovat 
nejen osídlené domy, ale i nemovitosti pusté, neobydlené. 
Taktéž byla provedena kontrola rozdělení poddaných na 
n-láníky.
Podle formuláře víme, že bánovští poddaní měli pole nejvý-
še v 6 lokalitách (jinak řečeno v 6 tratích). Podle výnosu byla 
jednotlivá pole zařazena pouze do dvou ze tří kvalitativních 
tříd. Do první a druhé. Výměra půdy je pak uvedena samo-
statně pro každou třídu ve dvou sloupcích. V prvním je údaj 
výměry v jednotce latinsky zvané „mensura“ a ve druhém 
v menší doplňující osminové jednotce „acht“. 1 „mensura“ = 
odpovídá výměře 8 „achtů“. 
Přepis vypadá následovně:
Poluláník: 
(11 mensur+5 1/3 achtů)+(23 mensur+2 2/3 achtů)+(0 mensur+0 
achtů)=34 mensur+(7+3/3)achty=34 mensur+8 achtů=35 men-
sur 
Poluláník měl tedy celkem 35 „mensur“ rozložených v 6 tratích.
Čtvrtláník: 
(5 mensur+6 2/3 achtů)+(11 mensur+5 1/3 achtů)+(0 mensur+0 
achtů)=16 mensur+(11+3/3)achty=17 mensur+4 achty=17,5 men-
sur
Čtvrtláník měl tedy celkem 17,5 „mensur“ rozložených  
v 6 tratích. 
Hošták měl uvedené údaje rozmanitější. V rozmezí od 1 do  
3 „mensur“ rozložené v 1 nebo 2 tratích.
Velikost celého lánu byla tedy v Bánově 70 „mensur“. Ov-
šem její velikost se v rámci různých obcí lišila. Například  
v sousední Bystřici pod Lopeníkem měl celý lán velikost  
54 „mensur“, v Suché Lozi měl celý lán velikost 60 „mensur“.  
A „v rámci možností“ se lišily i velikostí pole mezi jednotli-
vými n-láníky v rámci jedné obce.
Celkovou obdělávanou půdu v obvodu obce ve vztahu  
k vlastnictví lze obecně matematicky zapsat následovně:
∑ poluláníci+∑ čtvrtláníci+∑ hoštáci+∑ panské = 100%
tzn. součet všech polí poluláníků, čtvrtláníků, hoštáků  
a panských polí dal celkovou výměru obdělávané půdy. Po-

n-láníci v 17. století, v době „od Serényi k Serényi“
rovnáváním výměry půdy v  jednotlivých vlastnických sku-
pinách (poluláník, čtvrtláník, hošták a panské) lze určit po-
hyb majetku v obci v různých časových obdobích.
Úmyslně zde nebylo pro latinský název „mensura“ (značící 
univerzální význam pro „míru“) použito známé počeštěné 
slovo „měřice“, protože velikost „měřice“ se v českých ze-
mích během doby i místně měnila. Dnes v Bánově už těžko 
najdeme vytyčení původního pole a jeho velikost, podle kte-
ré by se dalo toto srovnání provést. 
V době, o které píšeme, 1 „mensura“ odpovídala tehdy často 
používanému 1 „jitru“, jehož velikost se pohybovala kolem 
hodnoty 2833 m2. Výměra 1 lánu v českých zemích odpoví-
dala rozmezí 60 až 84 „jiter“. Za vlády císařovny Marie Te-
rezie, od roku 1758 byly pro Moravu zavedeny reformované 
jednotné míry dolnorakouského původu, kdy 1 „jitro“ od-
povídalo 5755 m2, 1 „korec“ odpovídal 2877 m2 a 1 „měřice“ 
1918 m2. Se zavedením metrické soustavy v roce 1876, si ved-
le čtverečního metru, aru a hektaru, udržela význam pouze 
„měřice“.
Měnila se však také velikost polí n-láníků, i když jejich ozna-
čení zůstávalo stejné. Jak bylo řečeno, poluláníci a čtvrtlání-
ci měli svá pole (své parcely) v Bánově ve všech 6 tratích. Zá-
kladními třemi tratěmi (již z dob středověkého trojpolního 
systému) byly tzv. „čtvrtě“. A to čtvrtě s názvem „Ve žlebě“ 
(I.), „Pod hradem“ (II.) a „Za mezipotočím“ (III.). Doplňující 
pak byly tři tratě s názvy „Padělky“ (IV.), „Na Králově“ (V.)  
a „Děhetné“ (VI.). V následujících 300 letech k nim postupně 
přibyly rozorané pastviny a zamokřená území. Konkrétně 
rozšířením polí o rozoranou pastvinu trati Vavříkové (polo-
ženou jižně od Podhorského mlýna) se poluláníkovi výměra 
polí zvedla na 40 „mensur“ a čtvrtláníkovi na 20 „mensur“. 
Dále se výměra polí rozrostla o plochy na okrajích tratí a při 
obecních hranicích a v místech rybníků. Při posledních po-
zemkových reformách po I. a II. světové válce, byla naposle-
dy mezi obyvatele Bánova rozdělena původní panská pole 
patřící bánovskému statku („Dvoru“) a statku Ordějov.
Lánový systém polí byl u nás zaváděn v průběhu 13. století. 
Vlivem tehdejšího rozvoje zemědělství došlo následně k po-
délnému dělení lánu až na nejnižší možnou úživnou jednot-
ku, kterou byl čtvrtlán. Během následujících 400 let zůstaly 
čtvrtlány buď stejné, nebo došlo k jejich sloučení v půllá-
ny (např. sňatkem, převzetím opuštěného čtvrtlánu) nebo  
i k jejich odebrání a čtvrtláník se stal hoštákem. Tento trend 
se projevil i ve vzhledu obce. Původně byly všechny domy 
vytýčené jako lánové a postupně, stejně jako pole, rozdě-
leny až na čtvrtlání. Dodnes mají domy původně čtvrtlání  
a hoštáční šířku 12 až 13 metrů. Původní polulání domy jsou 
ovšem širší.
Možná je pro nás nepředstavitelná nepřesnost a nejedno-
značnost tehdejšího světa. Pro tehdejšího sedláka to však 
byla věc jasná. Celý život žil s tím, že chodil na svá důvěr-
ně známá pole, ohraničená mezemi, cestami a hraničními 
kameny. Tam oral, sel a sklízel. Věděl, že určitý objem osiva 
mu vyjde na určitou plochu a z ní získá určitý objem sklizně.  
A z něho musel uživit svou rodinu, dobytek, vrchnost, ješ-
tě mu musel zbýt osev pro příští rok a minimálně také část, 
kterou zpeněžil pro jiné potřeby. A pořád dokola. Jak prosté.



-9-

Podklady
Moravský zemský archiv v Brně: Lánský rejstřík městečka Bá-
nova a dědiny Bystřice učiněné roku 1677. Naskenovaný origi-
nál přístupný na internetových stránkách Moravského zem-
ského archivu v Brně (http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/
d1/docs/D0001-243.htm)
Borák František: Od rodinného nedílu k JZD v Bánově. 1960. 
Rukopisná práce uložena ve Slováckém muzeu v Uherském 
Hradišti.
Jančář Radovan: Bánov Kroniky promlouvají. Bánov 2014.

Bánovské tandemy 2018
V sobotu 17. března 2018 se uskutečnil už 14. ročník Bánov-
ských tandemů, pořádaný TJ. Sokol Bánov za pomoci obce. Je 
to soutěž v kuželkách pro mladší a starší žáky, ve které proti 
sobě bojují dvojice hráčů - tandemy. Každý tandem hází 40 
hodů. Letos se do soutěže díky pomoci učitelek ZŠ přihlásil 
rekordní počet tandemů a i přes částečný výpadek , většinou 
z důvodu nemoci, přišlo celkem 30 sportovních párů. Soutěž 
tak probíhala od rána do večera a k dobré atmosféře přispěli 
i rodiče a kamarádi mohutným povzbuzováním.
Mladší kategorii nakonec vyhrál tandem Aerobičky ve slo-
žení Áďa Pavlíčková a Bája Kazinotová, kterým se podařilo 
shodit 142 kuželek, starší kategorii tandem Tučňáci Jonáš 
Beníček a Ondřej Daněk, kterým se podařilo shodit 186 ku-
želek, to je průměrně 4.65 kuželek na jeden hod. Kluci loni 
vyhráli kategorii mladších žáků a letos potvrdili své kvality 
v kategorii vyšší.  A s tímto průměrem by neměli problém 
vyhrát i turnaj dospělých.
V letošním roce se navíc podařilo Denise Pavlíčkové s mlad-
ších žáků hodit i devítku, což se také ještě u mladších žáků 
dosud nikomu nepovedlo. Tak si myslím, že u Pavlíčků moh-
li slavit naplno.
Kromě sportovních výkonů se také hodnotí masky tandemů 
a ty letos vyhrál v mladší kategorii tandem Kočky (Kamila 
Rapantová a Sofie Bujáková) a ve starší kategorii Ospalinky 
(Barbora Nováková a Sandra Münsterová).
S předáním cen, pohárů, medailí a cen pořadatelům vypo-
mohl  i místostarosta obce Marian Čubík, který také přinesl 
každému účastníkovi malou sladkou odměnu.  
Na závěr proběhla malá diskotéka pod vedením Vojty Mah-
dala a Jakuba Kříže a děti se opravdu dobře bavily.
Děkujeme všem, kteří pomáhají s organizací turnaje a také 
rodičům, kteří připravují děti v tréninku, pomáhají s mas-
kami a přijdou je povzbudit. Těšíme se na 15. ročník.

Za organizátory Libor Píška

Pár slov ke třídění odpadů
Nedávno mě pan starosta poprosil o krátké shrnutí současné 
situace ohledně třídění odpadů a zapojení občanů do moti-
vačního systému třídění odpadů v obci Bánov. V současné 
chvíli máme v databázi celkem 82 obcí, kterým pomáháme  
s třídění odpadů a tak mám s čím srovnávat. Kdybych měl 
být hodně stručný, vystihlo by to pár slov: Wow, super, jen 
tak dál. Co mě k tomuto hodnocení vede?
Do 30. 9. 2017 tj. konec vyhodnocovacího období se do moti-
vačního systému zapojilo celkem 518 domácností z celkové-
ho počtu 623 domácností (pozn. systém vyhodnocuje pouze 
domácnosti, ve kterých vniká nějaký odpad). Převedeno na 
procenta to dělá nějakých 83 % zapojených domácností, což 
je v tak krátkém čase skutečně obdivuhodné. Celkem bylo 
uděleno 5 580 EKO bodů. Zastupitelstvo schválilo hodnotu 
jednoho získaného EKO bodu 18,24 Kč, což je dle mého pěkná 
sleva. Nejlepší domácnost získala 20,42 EKO bodu na osobu. 
Jediné co mě mrzí, je skutečnost, že udělených EKO bodů 
mohlo být mnohem více. Jen 76 domácností totiž vyplnilo 
odpadový dotazník neboli závazek k efektivnímu využívá-
ní popelnic a snižování produkce odpadů. Systém totiž není 
jen o třídění odpadů, ale pamatuje na i domácnosti, které 
např. kompostují nebo snižují produkci odpadů. 
 
V rámci systému jsou stanoveny tři druhy odměn: 
1. odměna za třídění odpadů (maximum 25 EKO bodů na oso-
bu) – tato odměna se řídí pouze skutečně vytříděnými a za-
evidovanými odpady, jako je plast a papír.
2. odměna za efektivně využívané nádoby a pytle (maximum 
25 EKO bodů na osobu) – tato odměna vychází ze závazku 
domácnosti k třídění odpadů, které nejsou adresně sbírané. 
Např. třídění a kompostování bio odpadu nebo třídění skla. 
Nedá se zjistit, kolik kdo zkompostoval bio odpadu nebo kdo 
kolik vytřídil skla do veřejných kontejnerů. Co se ale dá mě-
řit, jsou obsloužené litry sběrných nádob. Z řady výzkumů 
a statistik se ví, že domácnosti, které kompostují, přistavují 
ke svozu popelnici méněkrát, protože popelnice není cítit  
a trvá, než se naplní. Tuto odměnu získávají domácnosti, 
které vyplní odpadový dotazník a následně ke svozu přista-
vují pouze plné popelnice netříditelného odpadu. 
3. odměna za snižování produkce odpadů (maximum 20 EKO 
bodů na osobu) - tato odměna vychází ze závazku domác-
nosti ke snižování produkce odpadů. Kdo např. nekupuje ba-
lené vody, topí plynem, kompostuje, používá jednu nákupní 
tašku atd., tyto způsoby snižování produkce odpadů může 
uvést jako závazek ke snižování produkce odpadů do svého 
odpadového dotazníku. Systém následně začne vyhodnoco-
vat, jak domácnost třídí a zda má skutečně málo odpadů.

Více se o bodovém hodnocení dočtete na www.mojeodpad-
ky.cz/vypocetekobodu. 

Přehled o vytříděných odpadech a o přidělených ekobodech 
získáte po přihlášení na svůj vlastní účet na www.mojeod-
padky.cz
Login a heslo potřebné pro přihlášení najdete na pravé stra-
ně archu s vytištěnými kódy. Každá domácnost má své vlast-
ní přihlašovací údaje a svůj účet.

S pozdravem Ing. Radek Staňka  
vedoucí týmu MOJE ODPADKY
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Ahoj Dagi, rozhodla jsem se s tebou udělat rozhovor, protože 
jsem zaslechla, že v bánovské fotbalové přípravce hraje něko-
lik holek a ty jako bývalá reprezentantka v ženském fotbale bys 
mohla být jejich dobrým vzorem.
Fotbalovou kariéru jsi začala v Bánově mezi kluky, jak na to 
vzpomínáš?
Vzpomínám na to opravdu ráda. I když jsem byla holka, tak 
mě kluci brali a nakonec jsme byli výborná parta a dobří ka-
marádi, což jsme vlastně dodnes. Díky tomu, že jsem už od 
malička hrála s klukama v Bánově, jsem to později dotáhla 
do reprezentace a do Bayernu. Ty zkušenosti byly k neza-
placení.
Kdo tě k tomuto sportu přivedl?
Když se tak nad tím zamyslím, nedá se říct, že by mě k tomu 
někdo přivedl. Sama jsem vždycky chtěla chodit na hřiště 
za klukama a kopat si s nima a taky chodit se dívat na zápa-
sy. Později mě ale naši ve všem velmi podporovali a vlastně 
vůbec umožnili, abych mohla hrát. Bez jejich podpory bych 
určitě nedokázala to, co jsem dokázala. Za to jsem jim velmi 
vděčná.
Kdybys nehrála fotbal, jaký sport by sis vybrala?
Měla jsem ráda hodně sportů, ať už to byl volejbal, hokej, 
basketbal, stolní tenis, tenis. Je těžké říct, co bych si vybrala. 
Tehdy asi hokej, ale v dnešní době určitě tenis.
Jak dlouho jsi hrála za FC Bánov a jak ses dostala do FC Otroko-
vice? Co ti to přineslo?
Za FC Bánov jsem hrála 2 nebo 3 roky, přesně už opravdu ne-
vím. S klukama jsem dlouho předtím trénovala, ale povolení 
hrát přišlo až o něco později, ale i tak to bylo super. 
Do Otrokovic jsem se dostala tak, že Otrokovický klub se do-
zvěděl, že v Bánově hraje nějaká holka. Tehdy mi bylo 14 let 
a zrovna jsem se rozhodovala, kam půjdu po základní škole. 
Jednoho večera přijeli k nám domů a nabídli mi hrát za jejich 
klub. Mohla jsem s klukama hrát jen do 15 let, pak už to ne-
bylo možné, tak jsem byla ráda, že jsem ve fotbale mohla po-
kračovat. I když jsem vůbec netušila, co mě čeká. Po prvním 
seznamovacím soustředění jsem do party zapadla a cítila se 
tam dobře. 
A co mi to přineslo? Ať už v Bánově nebo v Otrokovicích všu-
de jsem se toho spoustu naučila. Byla to spousta zkušeností, 
které bych nikde jinde nezískala. 
Bylo časově náročné hrát fotbal a zároveň studovat?
Náročné to časově určitě bylo. Měla jsem výhodu, že jsem 
chodila na sportovní školu do Zlína a ta mi umožňovala ces-
tovat během roku, ať už to bylo s reprezentací nebo s Otro-
kovicemi. 
Vím, že jsi hrála za Českou reprezentaci. Jak na to vzpomínáš?
Další kus života, na který se opravdu nedá zapomenout.  
V reprezentaci jsem poznala spoustu super lidí, ať už to byli 
trenéři, spoluhráčky, nebo maséři. Jako mladá holka jsem 
právě s reprezentací hodně cestovala, podívala se do růz-
ných koutů světa, navštívila země, které bych jinak možná 
nikdy v životě neviděla. A na to strašně ráda vzpomínám.
Po střední škole jsi odešla hrát fotbal do FC Bayern Mnichov. 
Jak dlouho jsi působila zde? Můžeš srovnat fotbal u nás a v za-
hraničí?
V Bayernu Mnichov jsem působila asi 5 a půl roku.
Fotbal v Německu byl už v tu dobu úplně někde jinde. Tré-
ninky, zázemí a všechno kolem fotbalu bylo na jiné úrovni, 
víc profesionální. U nás se v tu dobu ženský fotbal teprve 
rozvíjel, v Německu už patřil mezi oblíbené sporty. I způsob 

Rozhovor s Dagmar Urbancovou
trénování byl mnohem náročnější. Vzpomínám si na svůj 
první měsíc, kdy jsem opravdu nemohla několik dní vyjít 
schody, takové bolesti ve svalech jsem měla.
Většina sportovců má svůj vzor. Jaký byl tvůj oblíbený hráč  
a vzor?
Já neměla úplně jednoho oblíbeného, měla jsem jich něko-
lik. Ale určitě mezi nejoblíbenější patřil Pavel Nedvěd, Ro-
naldinho, David Beckham.
Co bys vzkázala mladým nadšeným bánovským fotbalistkám?
Hlavně ať je to baví, ať u toho vydrží, makají a třeba to do-
táhnou někam hodně daleko.
Budu držet palce. 

Za RR Andrea Koníčková
(Foto archiv D. Urbancové)
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V loňském roce navštěvovalo naši knihovnu asi 120 čtená-
řů, kteří měli možnost půjčovat si knihy dle svého výběru za 
přijatelný poplatek 20 Kč/rok. Ten zůstává stejný i na tento 
rok, tak pokud ještě do knihovny nechodíte, přijďte se zare-
gistrovat. Moc děkuji všem, kteří knihovnu využívají a rádi 
do ní chodí, ať už půjčovat knihy, časopisy, kopírovat, vyu-
žívat PC s internetem nebo si pohrát. Velký dík a pochvala 
náleží čtenářkám, které systém vyhodnotil jako nejpilnější 
čtenáře. Tady jsou:
1. Mahdalová Emílie (103 půjčených titulů)
2. Hauerlandová Ludmila (88 půjčených titulů)
3. Beníčková Libuše (87 půjčených titulů)
4. Havlová Marie (86 půjčených titulů)
5. Helová Jarmila (75 půjčených titulů)
Na dalším místě se umístil náš nejstarší čtenář, pan Bohu-
mil Zálešák, kterému ani příkré schody nezabrání přijít pro 
knížky. Vážíme si toho. Žebříček byl sestaven z dětských  
i dospělých čtenářů. Nutno podotknout, že nejpilnější dět-
ská čtenářka se umístila až na šestnáctém místě – Romana 
Šagátová (40 půjčených titulů). Je škoda, že malých čtenářů 
není tak moc, ale snad k tomu později dospějí.
Pro inspiraci uvádíme, jaké tituly se loni půjčovaly nejvíce.
1. Muž ve střídavé péči – Alena Mullerová (11x)
2. Bábovky – Radka Třeštíková (11x)
3. V padesáti na začátku – Marcela Mlynářová (9x)
4. Vánoce po francouzsku – Fiona Valpy (9x)

Knihovnické okénko
5. Dcery – Kateřina Dubská (8x)
Dětská literatura:
1. Burákova diskotéka na vrakovišti (7x)
2. Pohádky pro krásné sny (6x)
3. Zasněžené pohádky (6x)
Pro děti jsme loni pořídili nové loutkové divadélko, s nímž 
mají možnost si pohrát při návštěvě knihovny. Děkujeme 
Obecnímu úřadu, že má o knihovnu zájem a poskytuje fi-
nanční prostředky na její fungování a zvelebování.
Těšíme se na nové i stálé čtenáře vždy v úterý a čtvrtek 
(15:30–18:30).

Ludmila Horňáková a Magdalena Janků

MDŽ v knihovně patřil ženám



-12-

Jako každý rok jsme se i letos s dětmi vydali do ulic Báno-
va na fašankovou obchůzku. Děti se v tento den proměnily 
v překrásné masky, které jim přichystali rodiče. Také díky 
tomu byl náš fašank pestrý a zábavný. Fašanková obchůz-
ka měla tři zastávky - na prostranství U Dudků, u firmy 
Kozap a před DCHB. Děti předvedly veselý program plný 
písniček, říkanek a tanečků, a to za doprovodu harmoniky  
a ozembouchu. A že nás bylo slyšet! Jsme rádi, že nás v prů-
běhu cesty doprovázeli rodiče a příbuzní dětí. Odměnou 
nám byly jejich upřímné úsměvy a sladkosti. 
Naše děti nejsou jenom skvělí zpěváci a tanečníci, ale také 
sportovci. Mají ke sportu kladný vztah, a to nás velmi těší. Ve 
dnech 9. 2. – 25. 2. 2018 probíhala zimní olympiáda v Pchjon-
gčchangu v Jižní Koreji. Atmosféra olympijských her pohl-
tila celou mateřskou školu. Už i kolemjdoucí si mohli všim-
nout vyvěšené vlajky s heslem „Češi do toho!“ S dětmi jsme 
fandili naším sportovcům a radovali se z jejich úspěchů. 
Udělali jsme si vlastní „olympiádu“, vyzkoušeli jsme si růz-
né disciplíny - rychlobruslení, krasobruslení, biatlon, hokej  
a curling. Všechno jsme zakončili předáváním medailí a po-
slechem státní hymny. 
Další plánované akce v naší školičce:
• Nové leto na OÚ
• Zápis předškolních dětí do první třídy ZŠ
• Sluníčkový den v MŠ
• Jarní otevírání želvária
• Oslava ke dni maminek v MŠ
• Den dětí v MŠ
• Školní výlet MŠ

Kolektiv učitelek MŠ

Mateřská škola žila fašankem a olympiádou

Letošním rokem jsme ukončili éru Dětských šibřinek. Kaž-
dým rokem je navštívilo v rozmezí 150 - 200 dětí, pro které 
jsme se snažili, a nejen pro ně, udělat hezké nedělní odpo-
ledne plné her a zábavy. Jak již každý ví, šibřinky se konaly 
na konci masopustu. V sobotu se do maškar oblékli dospělí  
a v neděli děti. Stalo se to hezkou tradicí a je jen dobře, že 
tradice v Bánově nevymizely. V prvních letech náš karneval 
navštěvovaly i děti z ústavu v Uherském Brodě a po většinu 
let pro děti hrál DJ Baránek. Poslední dva roky se o zábavu 
postarali bratři Chabičovští, kteří svým programem děti ba-
vili po celou dobu. V prvních letech děti dostávaly tombolu, 
později každé z nich dostalo při vstupu balíček s bonbóny. 
Každým rokem jsme viděli krásné masky a nové nápady. 
Rok od roku šlo na dětech vidět, co zrovna letí. Jednou to byl 
tanec na Gangnam Style, minulý rok se hitem stala pohád-
ka Ledové království. Děti také mohly procházet stanovišti  
s různými úkoly a odměnami. Tímto děkujeme i pomocní-
kům, a nebylo jich málo, vždy byli ochotní nám pomoct při 
organizování těchto stanovišť a jejich plnění. Děkujeme ro-
dičům za kladné, ale i záporné ohlasy. A vřele doporučuji,  
a proto říkám každému nahlas, že má každý možnost si to 
jít zkusit. 
Tímto děkujeme všem sponzorům: KOZAP Bánov, Buják Li-
bor Bánov, Jídelna Vystrčil Uh. Brod, ELEKTROBEN s. r. o., 
Zálešák s. r. o., Tomáš Hnilička-zárubně a dveře, Modeláž 
nehtů a pedikůra Hana Moravcová a Nábytek Marek Vystr-
čil. Poděkování patří i Kateřině Šimkové, která se podílela na 
přípravě v dřívějších letech. Především děkujeme obci Bá-
nov za poskytnutí sportovní haly. Poděkování vždy vzorné 
obsluze za barem na hale, nemají to jednoduché v takovém 

Dětské šibřinky
náporu. Ale největší dík, opravdu velký dík, patří dětem, 
protože ony nám ukázaly, že mělo cenu pro ně něco udělat 
navíc. Bez nich by se o žádném karnevalu nedalo ani uvažo-
vat. Doufáme, že jste si těch 15 let užili stejně jako my.

Jana Matějíčková

(Foto zaslala MŠ Bánov)
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V letošním roce slavíme výročí sto let od vzniku Českoslo-
venské republiky. Ale také další důležité výročí, sto let od 
ukončení první světové války.
Je důležité si připomenout, že to byl také jeden z důvodů, 
které napomohly k vytvoření naší republiky . Už v průběhu 
války vznikaly legie - vojenské útvary, které bojovaly za to, 
aby mohl vzniknou československý stát. A také aby vznika-
jící nový stát měl armádu. Legie vznikaly po celou dobu vál-
ky. V Rusku, Francii a v Itálii. Bojovali v nich vojáci rakous-
kouherské armády, zběhové i zajatci. I Češi a Slováci žijící  
v zahraničí. Všichni ale bojovali za vznik Československa 
jako státu, i když to měli mnohdy složité. V tak zmatené 
době mnohdy bojovali i proti sobě.
V Bánově bylo 36 legionářů, kteří bojovali v různých armá-
dách. Starší občané si některé pamatují při různých slav-
nostních příležitostech a také při pohřbech. Všichni měli 
uniformy sborů, ve kterých bojovali. Dnes je můžeme vidět 
jenom na dobových fotografiích. V mnohých rodinách se 
vzpomíná na dědáčky, nebo pradědáčky, kteří poutavě vy-
právěli o bojích, kterých se účastnili.
Soubor Hútek, při příležitosti výročí sto let od zahájení prv-
ní světové války, sestavil před čtyřmi lety pásmo vzpomínek 
se zpěvy k tomuto tématu. Pásmo představil jenom jednou, 
při příležitosti výstavy.
Rozhodli jsme se znovu po čtyřech letech představit tento 
pořad, sestavený z výpisů z bánovských kronik. V pásmu 
uvádíme skutečnosti, které ve zkrácené formě popisují, jak 
probíhaly události za celou válečnou dobu. Ukázky jsou pro-
loženy písněmi, které se v té době zpívaly a nebo vznikly ve 
spojitosti s první světovou válkou.

Staletá výročí
Program představíme při výročí osvobození Bánova ve 
školním sále, po skončení oficiální části u pomníků. Tímto 
bychom chtěli v předstihu na tuto akci bánovské občany po-
zvat.
Pásmo připravujeme v rozšířeném rozsahu na vystoupení  
v muzeu JAK v Uh. Brodě dne 27. 10. 2018 nazvaném Hoši od 
Zborova.

Oldřich Havel
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Vážení obyvatelé Bánova, 
dovolte, abychom vás informovali o činnosti Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce Bánov v uplynulém kalendářním 
roce. 
Základním posláním jednotky požární ochrany je pomoc 
při požárech, živelných pohromách či jiných mimořád-
ných událostech. V roce 2017 naši hasiči vyjížděli celkem  
k 11 událostem, které byly evidovány jako zásahy. Jedná se 
o 6 událostí více, než předchozí rok. Z toho bylo 5 požárů, 
5 technických pomocí a 1 dopravní nehoda. Samostatně za-
sahovala naše jednotka ve 4 případech. V ostatních přípa-
dech spolupracovala s dalšími jednotkami požární ochrany. 
Zejména pak s jednotkou profesionálních hasičů ze stanice 
Uherský Brod. V katastrálním území obce Bánov jsme řešili 
5 mimořádných událostí. V ostatních případech jsme repre-
zentovali obec v širším okolí. 
K činnosti hasičů neodmyslitelně patří také odborná pří-
prava. Ta slouží k upevňování a prohlubování nezbytných 
znalostí a zkušeností členů. Při pravidelných setkáních jsme 
se věnovali stanoveným tématům z bojového a cvičebního 
řádu jednotek požární ochrany. K tomuto patřil také prak-
tický výcvik a výcvik s dýchací technikou. Jednou za měsíc 
probíhají kondiční jízdy jako odborná příprava strojníků. 
Každoročně se na stanici HZS koná cyklická odborná přípra-
va velitelů a strojníků a tzv. součinnostní výcvik pro všech-
ny členy jednotky zařazené do výjezdu.
V současné době má bánovský hasičský sbor 18 členů. Nic-
méně rádi bychom své řady rozšířili, zejména o uchazeče se 
zájmem o zásahovou činnost. Případní zájemci mohou kon-
taktovat velitele Mariana Čubíka nebo starostu Marka Mah-
dala. Oba jsou k zastižení na obecním úřadě. Pro zásahovou 
činnost máme k dispozici moderní ochranné pomůcky, ka-
lové čerpadlo, motorovou pilu, elektrocentrálu, vysavač na 
nebezpečný hmyz a další věcné prostředky, které umožňují 
poskytovat účinnou pomoc obyvatelům v nouzi. V minulém 
roce se navíc podařilo vyřešit problém se stářím zásahového 
vozidla (rok výroby 1988).  Naše současné vozidlo Liaz 101 tak 
v těchto dnech slouží doslova poslední hodiny a již brzy jej 
nahradí úplně nový speciál zn. Scania. Ten mohl být pořízen 
díky finančním prostředkům obce Bánov a dotacím ze stát-
ního a krajského rozpočtu. 
Z dalších činností rádi vzpomeneme na již tradiční Hasič-
ské šibřinky, které proběhly ve sportovní hale tentokrát 
25. února. Opět se jednalo o vydařené vyvrcholení plesové 
sezony v Bánově. V souvislosti s pořízením nového zásaho-
vého vozidla proběhla rekonstrukce garáže. Pro děti z ma-
teřské školky jsme připravili ukázky činnosti hasičů. Každý 
malý příznivec si mohl na vlastní kůži vyzkoušet hasičskou 
výzbroj i výstroj a hašení. Ukázka se setkala s velmi pozitiv-
ním ohlasem a velice se líbila jak samotným dětem, tak i pa-
ním učitelkám. O prázdninách jsme se podíleli na organizaci 
bánovského leta. Na hody jsme zajišťovali požární ochranu 
a dopravně bezpečnostní opatření v souvislosti s večerním 
průvodem a následným programem.
 V uplynulém roce jsme se tedy podíleli na řešení mimořád-
ných událostí nejen v obci, ale také v jejím okolí. Účastnili 
jsme se odborné přípravy, podíleli se na organizaci spole-
čenského vyžití v obci a dalšími aktivitami (např. darováním 
krve) pomáhali naplňovat vize společenské odpovědnosti 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bánov. Všem čle-
nům hasičské jednotky v Bánově patří velké poděkování za 
jejich odhodlání a obětavou práci, kterou v uplynulém roce 
odvedli.

Hasiči
Provoz jednotky a nákup věcných prostředků byl financo-
ván zejména z rozpočtu obce Bánov s příspěvkem z rozpočtu 
Zlínského kraje a z výtěžku hasičských šibřinek. Proto také 
děkujeme všem obyvatelům, kteří šibřinky navštívili nebo 
si alespoň symbolicky zakoupili vstupenku. Poděkování pa-
tří samozřejmě také všem sponzorům. 

Stručný přehled výjezdů

2. 1. Technická pomoc - čerpání vody, Bánov
3. 3. Požár pole, Pitín
29. 3. Požár trávy, Vyškovec
22. 7. Požár pole, Suchá Loz
22. 7. Požár pole, Uherský Brod-Králov
10. 8. Technická pomoc - odstranění stromu, obchvat Bánova
11. 8. Technická pomoc - odstranění stromu, sil. Suchá Loz - 
Březová
29. 10. Technická pomoc - odstranění stromu, sil. BPL -  
Lopeník
4. 11. Požár tahače s návěsem, obchvat Bánova
19. 11. Technická pomoc - záchrana krávy, Bánov
23. 11. Dopravní nehoda osobního automobilu, obchvat  
Bánova

Za Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Bánov, 
Bc. Ondřej Čubík

(Foto archiv SDH Bánov)



Zima pomalu končí a před fotbalisty je druhá část soutěžní-
ho ročníku 2017/2018.
V zimě, během valné hromady, proběhla volba výkonné-
ho výboru a předsedy klubu, protože dosavadnímu skončil 
mandát. Končící výbor kandidoval i pro další funkční tříle-
té období a byl jednohlasně zvolen ve složení: B. Polanský, 
D. Münster, A. Vystrčil, M. Vystrčil, L. Chovanec, L. Novák. 
Rovněž byl ve funkci předsedy klubu potvrzen B. Polanský.
Věřme, že se nám podaří splnit co nejvíce vytyčených cílů.
První březnovou neděli se nám podařilo uspořádat mezi-
národní fotbalový halový turnaj mládeže. V obou věko-
vých kategoriích, přípravek a žáků, se turnaje zúčastnilo po  
6 mužstvech. Nejprve se ráno utkali v měření sil přípravky 
a našemu týmu se velmi dařilo, když turnaj ovládli. Celkové 
pořadí přípravek: 1. FC Bánov, 2. AS Trenčín, 3. TFK Zablatie, 
4. Orel Uh. Brod, 5. TJ Štart Svinná, 6. Sokol Huštěnovice.
Odpoledne proběhl turnaj žáků, kde si naši kluci vedli taktéž 
dobře, když se umístili na pěkném 2. místě. Celkové pořadí: 
1.TJ Štart Svinná, 2., 3. FC Bánov, 4. Orel Uh. Brod, 5. TJ Šumi-
ce, 6. TJ Sokol Březová. Celý turnaj byl pěkným zpestřením 
dlouhé zimní přestávky a kluci i holky si ho moc užili.
Mužstvo mužů čeká krátké soustředění na Vyškovci a rov-
něž dva přípravné zápasy.
V jeho kádru se nic nezměnilo a doufáme, že se nám do muž-
stva podaří přivést ještě dvě posily a zapracovávat do kádru 
mužstva mladé kluky z dorostu. Rovněž bychom rádi upev-
nili nebo nejlépe ještě vylepšily aktuální 6. místo v tabulce 
okresního přeboru.

FC Bánov
Dorost přezimoval na velmi potěšitelném a výborném prv-
ním místě tabulky. Doufáme, že na jaře toto umístění po-
tvrdí a stanou se tak celkovým mistrem okresního přeboru. 
Bohužel jejich přístup k zimní přípravě tomu moc nenasvěd-
čuje a z důvodu velkých neúčastí na trénincích toho moc ne-
natrénovali. Tato situace nás naopak vůbec netěší.
U těch mladších nás těší znovu obnovený zájem o fotbal, 
což je velkou zásluhou především trenérů a vedoucích muž-
stev. Přáli bychom si, aby byl zájem ještě větší a děti chodily 
na tréninky v co nejhojnějším počtu. Uvítali bychom i více 
ochotných pomocníků z řad dospělých, abychom dětem vy-
tvořili co nejlepší a nejkvalitnější podmínky k fotbalu.
Přejeme všem našim mužstvům, aby se jim vytyčené spor-
tovní cíle podařilo dosáhnout, aby dokázali svými výkony 
potěšit co nejvíce fanoušků a fotbalem se především  bavili 
i samotní hráči.
Chtěli bychom rovněž poděkovat všem sponzorům, kterým 
není lhostejný osud našeho oddílu a fotbalu v Bánově a vý-
znamně nám svými dary pomáhají. Obzvláště pak děkujeme 
Obecnímu úřadu za poskytnutí příspěvků na činnost na le-
tošní rok, protože bez jejich podpory bychom se určitě ne-
obešli.
Rádi bychom tímto pozvali všechny naše fanoušky a příz-
nivce, aby přišli podpořit a povzbudit všechna naše mužstva 
na co nejvíce zápasů v jarních fotbalových bojích. Vaše pod-
pora nám moc pomáhá a moc za ni děkujeme!

Za výbor FC Bánov Břetislav Polanský, předseda
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Základní škola
Školní vánoční akademie 14. 12. 2017
Pro rodiče a prarodiče jde o kulturní zážitek, kde v akci 
zhlédnou své ratolesti. Třídní učitelé to mají jako projekt 
pro své žáky, jehož hlavní smysl spatřují ve stmelování tříd-
ních kolektivů a v posilování vzájemných pozitivních vazeb 
během vymýšlení a secvičování vánočního vystoupení.
Poprvé jsme akademii vylepšili tím, že žáci nastupovali na 
jeviště zezadu, vchodem ze sportovní haly. Tím se v sále dr-
žela po celou dobu pořadu ničím nerušena, klidná a příjem-
ná vánoční atmosféra.
O vystoupeních si můžete udělat představu z přiloženého 
programu. A kdo by chtěl vidět ještě více, může si na you-
tube kanálu: Filmový kroužek ZŠ Bánov, pustit celou školní 
akademii.

Vlastimil Ondra
(Foto Marek Čumíček (6A), Samuel Ondráček (6A)

Lyžařský výcvikový kurz 
7. AB ZŠ Bánov, Velké Karlovice, hotel Kyčerka
1. Zpráva z lyžáku, úterý 2. ledna 2018, první den
Vypadá to dobře, máme skoro samé lyžaře. Družstvo 1. vede 
učitel Radek Masař a má v něm devět zdatných lyžařů, 6 klu-
ků a 3 dívky. Byli tak šikovní, že než jsme je stačili vyfotit, 
zmizeli na červené sjezdovce nahoře v mlze (tak snad zítra). 
Družstvo 2. vede paní učitelka Lenka Švehlíková. Zpočátku 
měla jen osm lyžařů, ovšem v průběhu odpoledne drafto-
vala další borce ze třetího družstva, kde jich bylo původně 
čtrnáct. Družstvo 3. vede pan učitel Miroslav Gazdík a hlásí 
prudký nárůst formy svých svěřenců.
Držte nám pěsti. Ahoj doma. 

Radek Masař

2. Zpráva z lyžáku, pátek 5. ledna 2018, čtvrtý den
O volném dnu jsme úspěšně odehráli turnaj ve stolním te-
nise. Ti, kteří nehráli, aspoň fandili a povzbuzovali. Nejlep-
ší hráčkou se stala Barbora Nováková, druhá nejlepší byla 
Aneta Kročilová a třetí Tereza Mahdalová. U chlapců vyhrál 
Samuel Buják, druhý byl Denis Brnka a třetí Matyáš Vystrčil.
V pátek jsme uspořádali závod ve slalomu, sice o den dřív 
než obvykle, ale vzhledem k tomu, že následující den je so-
bota a na svahu bude o víkendu větší nával, rozhodli jsme se 
pro pátek. Závod úspěšně dokončila většina našich lyžařů. 
Čtvrtý den lyžování proběhl ve znamení oblevy a na zimu 
poměrně vysoké teploty vzduchu. Sníh byl těžký a terén 
docela náročný, přesto žáci zaslouží pochvalu všichni bez 
výjimky. Lyžovali vytrvale, pravidelně se občerstvovali  
v „bublině“ nebo v horním bufetu, až jim tam došly párky  
v rohlíku.

Radek Masař
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Školní ples 27. ledna 2018
Po téměř půlroční přípravě, která zahrnovala zajištění vý-
zdoby, občerstvení, tomboly, ale především nácvik choreo-
grafie tanečního představení deváťáků, které se s bravu-
rou ujala kolegyně Lenka Švehlíková, vypukl v podvečer  
27. ledna den „D“. 
Před prvním předtančením panovala u všech mírná ner-
vozita, která s prvními tóny a kroky ze všech 24 tanečníků 
opadla. Odměnou jim byl bouřlivý aplaus nejenom rodin-
ných příslušníků, ale i bývalých žáků naší školy a dalších 
účastníků plesu. O dobrou zábavu se postarala kapela MA-
DUSONG, která hrála do pozdních ranních hodin (tanečníci 
si vyžádali „přesčas“).
Vzhledem k tomu, že se podařilo zajistit velmi bohatou 
tombolu, byla velká pravděpodobnost, že si každý účastník 
odnese nějakou cenu. Organizace plesu i jeho zdárný prů-
běh zaslouží velké poděkování nejenom žákům, ale i jejich 
rodičům, učitelům, sponzorům a dobrovolníkům – obsluze 
barů a kuchyně, hasičům, šatnářkám. Tento den znamenal 
pro deváťáky první vstup do společenského světa dospělých 
a věříme, že na něj budou rádi vzpomínat.

Mgr. Petra Kočendová
Vedení školy zde děkuje všem, kteří se jakkoli zasloužili  
o zdárnou organizaci a průběh plesu. Vyzdvihnout pak chce-
me přípravu tanečníků 9. A s paní učitelkou Lenkou Švehlí-
kovou a práci hlavní organizátorky plesu, paní učitelky Pet-
ry Kočendové, třídní učitelky 9. třídy. Velké díky!

vedení ZŠ Bánov

Bánov má v okresním finále Slavíčka dvě zpěvačky
Ve školním kole zpěváčků lidových písní - Bánovský kohút - 
zazpívalo 49 zpěváčků, což je pětina žáků školy! Nejlepší byli 
vybráni do předkola Zazpívej, Slavíčku 2018, které se usku-
tečnilo 14. února 2018 v Malém sále KD Uh. Brod. Z předkola 
se do okresního finále v Uh. Hradišti prozpívaly sestry Na-
tali a Mia Katchevy, členky Školního folklorního souboru 
Kuřátko. Držíme jim 18. 3. 2018 ve finále pěsti a přejeme jim 
postup na zpěváčka Slovácka!

Postupující zpěváčci z Bánovského kohúta 2018

Natali Katcheva, MŠ, Zelená je petrželka... 
Václav Švehlík, 1. A, Vyletěla holubička hoj taj daj...
Natali Novosádová, 2. A, Na bánovskéj věži...
Nikola Mojžíšková, 2. A, Na bánovskéj věži...
Jan Zálešák, 3. A, A já mám koníčka vraného...
Emma Vystrčilová, 3. A, Co dělá Kača...
Marie Mahdalová, 3. A, Děvčata straňanské...
Nikol Vystrčilová, 3. A, Bystrická hospůdka...
Edita Pinďáková, 4. A, Na bánovskéj věži...
Barbora Černá, 4. A, Na tom našem díle...
Adéla Pavlíčková, 5. A, Za Dunaj...
Markéta Šalušková, 5. A, Na bánovskéj věži...
Kristýna Pinďáková, 6. B, Za našíma humny...
Barbora Nováková, 6. A, Co dělá Kača...
Samuel Ondráček, 6. A, Na bánovskéj věži...
Tomáš Bujáček, 6. A, Na bánovskéj věži...
Vendula Pochylová, 7. A, Páslo dívča pávy páslo...
Magdaléna Malá, 7. B, Okolo Hradišťa...
Kateřina Vaculová, 8. A, Vyletěla holubička hoj taj daj...

S dětmi zpíval a nahrával Vlastimil Ondra
Foto: zleva: Natali Katcheva a Mia Katcheva

(Foto zaslala ZŠ Bánov)
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„Slovácká Troja – Významné archeologické nálezy v Bánově“

Článek vyšlý 4. července 1943 v Lidových novinách na str. 3  
podepsaný Vl. Hrnčířem

„Malý, upachtěný autobus se smýkl po svahu od Uherského 
Brodu a rozběhl se k východu moderní silnicí, která nahra-
dila někdejší slavnou obchodní stezku, protínajíc šedobílým 
přímým pásem šachovnici obilných lánů. Zmohl dýchavičně 
táhlé stoupání, naposledy zasupěl na temeni návrší a pak se 
lehce přehoupl na svah k bánovskému údolu a k výstavné 
vsi, která je jeho první zastávkou na cestě z Uherského Bro-
du k Bystřici pod Lopeníkem.
U prvních bánovských domků nastal v autobusu ruch, jenž 
předchází vždycky značnější odliv cestujících. Na otázku, 
kde je bánovský hradní vrch, ukázal jeden z cestujících vle-
vo k oknu. Do zorného pole se tu právě vsunul klecatý drtič 
štěrku a za ním vozíky a koleje polní dráhy, mizející v hlubo-
ké skalní soutěsce vytvořené lomem, který prohlodal vrch 
od paty k temeni, až zbyly z homole jen nesouvisící skrojky. 
Tyčila se strmě z údolu, z něhož ji v pradávnu zvedly sopeč-
né síly. Tím byla v kraji, zvlněném jen povlovnými vršky, 
předurčena pro hrad, který měl chránit obchodní stezku  
a pohraničí. Hrad však vyhořel na přelomu z dvanáctého  
k třináctému století a nebyl obnoven. V ničivém díle požá-
ru pokračoval pak sedm století čas. Půda pohltila zbytky zdí  
a mezi nimi zakotvili Bánovčané tři kříže bánovské Kalva-
rie. O sutiny nebylo zájmu. Historikové tu neviděli hádanek.  
O hradu a jeho zániku se zachovaly zprávy. Nebylo proč pře-
hrabávat dávné spáleniště. Odborník, jenž byl před lety na 
bánovský vrch U tří křížů upozorněn a dal tu zkusmo kopat 
spíše ze svědomitosti než ze zvědavosti, prohlásil: středověk 
a nic zajímavého.
Asi před čtyřiceti lety se do útrob vrchu zakousl lom. Z po-
čátku jen zvolna, protože tu lámali Bánovčané kámen jen pro 
svou potřebu, ale v minulých asi deseti letech se zahryzoval 
úporněji a dravěji. A tu, když pronikal skoro veskrz vrchem, 
začali přinášet Bánovčané do Uherského Brodu rozličné 
předměty, archeologicky zajímavé, ale matoucí tím, že nále-
žely různým kulturním obdobím a že o nich nálezci vesměs 
tvrdili, že pocházejí z Kalvarie, od Tří křížů. Protože však 
se nálezy vyskytovaly houfně, odhodlal se uherskobrod-
ský archeolog-amatér prof. Pavelčík podívat se na záhadné 
naleziště. V onen den bylo objeveno patrně nejzajímavější 

archeologické ložisko na Moravě: místo, na němž jsou ve 
zřetelných vrstvách, oddělených sterilní hlínou uloženy po-
zůstatky nejméně čtverého osídlení kraje. Objev byl tak pře-
kvapující, že trvalo ještě nějakou dobu, než v něj odborníci 
uvěřili. O jeho významu však svědčí, že bylo pak rozhodnuto 
zahájit neprodleně vykopávky, třebas jsme ve čtvrtém roce 
války. Provádí je brněnská odbočka Archeologického ústa-
vu, vedená dr. Schwabedlssenem. Na místě je řídí asistent  
J. Poulík, jenž má v objeviteli »slovácké Troje« prof. Pavelčí-
kovi oddaného a horlivého spolupracovníka.
Práce na bánovské Kalvarii jsou novým důkazem péče, 
kterou Říše věnuje i za největšího válečného vypětí věcem 
kulturním. Dosud byly provedeny kolmé profily, v nichž se 
ukázalo uložení a hloubka vrstev. Jsou v profilu znatelny 
tak dobře, jako nikde na Moravě. Pod středověkou je vrstva  
z nejmladšího údobí starší doby bronzové, níže vrstva  
z mladší doby kamenné a pod tou ještě další vrstva, snad  
z doby lovců mamutů, to jest starší doby kamenné. Bude 
snad přesně zjištěna plošným výkopem, který byl nedávno 
zahájen na větším prostoru a přináší znamenité výsledky: 
v nejhořejší vrstvě středověké potvrzuje nálezy, z nichž ná-
doby, zdobené vlnovkami, dovolují přesně určit dobu, údaje 
archivních památek a výzkumu o chronologii středověké 
keramiky. Kromě množství střepů bylo nalezeno obilí, sta-
ré sedm set let a zuhelnatělé při požáru hradu, ale zřetelně 
rozeznatelné: žito, pšenice, proso. V nálezech ze starší doby 
bronzové jsou patrny východní vlivy. Nalezené nádobky 
charakteristickými tvary připomínají keramiku maďarov-
skou, nazvanou podle obce Maďarovců na Slovensku. Nej-
nověji byla objevena část půdorysu chaty předvěkých oby-
vatel tohoto území: škoda, že část pohltil už lom, v němž 
asi nenávratně zmizelo s vrcholovou plošinkou nejbohatší 
ložisko archeologických památek. Ale i tak zbylo mnoho, co 
lze zachránit. Z mladší doby kamenné byly nalezeny stře-
py kanelované keramiky, rovněž s patrnými východnějšími 
vlivy, na Moravě dotud neznámé v tomto typu.
V sousedství tohoto zajimavého naleziště, ještě na svahu, je 
pod hřbitovem, na němž se dosud pochovává, patrné pohře-
biště z velkomoravské doby. Při kopání hlubších hrobů se 
naráží na hroby, orientované místo ke kostelu, jak se uklá-
dali nebožtíci v křesťanských dobách, směrem východo-zá-
padním. Toto pohřebiště přirozeně nelze nyní probádat, ale 
i tak slibuje bánovská Kalvarie ještě hodně zajímavostí“.
Přístupné na www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:5129a-
5a0-72d4-11dd-b11e-000d606f5dc6?page=uuid:0ae0fe-
70-6d0e-11dd-b5e4-000d606f5dc6.

Martin Borák
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Všechny osoby, o nichž se v článku hovoří, jsou vymyšlené včetně 
jmen a jejich podoba s existujícími osobami je náhodná.
Vážený pane starosto, 
srdečně Vás zdravím ke konci roku – 31. 12. 2017. Když jsem si 
dnešního dne dělal uzávěrku výsledků mé malé firmy a pro-
cházel jsem svoje kolonky – nikoliv má dáti – dal, ale ukradli 
jsme – ukradli nám, tu jsem zjistil, že se ještě musím vypo-
řádat s naléhavou otázkou.
S mírným úžasem, až úctou (s vědomím neznalosti základů 
ekonomiky) jsem si pročetl ve vánočním Bánovském zpra-
vodaji, jak má být vyrovnaný rozpočet obce s investicemi  
43 mil. Kč a s příjmy 6 mil. a dotacemi 17 mil. Kč, ale toto 
nechci rozebírat.
Vy pane starosto chválíte všechny (nebo téměř všechny – 
mimo těch co nesešlapují plastové láhve) občany Bánova, 
hasiči chválí hasiče, fotbalisté chválí fotbalisty, senioři chvá-
lí seniory, žáci (a to je k neuvěření) chválí učitele. Zpěvule 
chválí Zpěvule, jen Martin Borák chválí Serenyi. Při povrch-
ním přečtení by toto mohlo budit dojem, že Bánov je idy-
lická obec, kde je radost žít. Ale tady je nutno odpovědět na 
základní otázku – jak pro koho.
Pod touto zdánlivě jasnou duhou bobtná a už i vře nespoko-
jenost odstrkované kasty – tzv. náplavy. Je notoricky zná-
mou skutečností, že „plnohodnotní“ Bánovjané se shlukují 
ve spolcích zvaných rovníci a pouze tito mají právo využívat 
dobrodiní všech nabídek obce Bánov. Pak jsou zde ale i tyto 
náplavy, které, ač i ony přispívají do rozpočtu obce, tak ne-
mají téměř žádná práva a jsou přirovnáváni k oné vlně imi-
grantů, která se valí Evropou.
Až donedávna bych si netroufnul vůbec o ničem takovém 
napsat (neb jsem také náplavou), odvahy mi dodal až článek 
v Bánovském zpravodaji č. 4 – Zvláštní zpráva o folkloru, 
kterou napsal Jára Cimrman v. r. Bánov. Protože se o osud 
tohoto největšího Čecha zajímám, tak jsem nadšen, že bydlí 
v Bánově a od té doby po něm usilovně pátrám, leč zatím 
marně. Většině z nás je známo, že Jára Cimrman se narodil  
v únoru roku 1857, 1864, 1867, 1868 a lze připustit i rok 1888 ve 
Vídni (tedy i příští rok budeme slavit 150. výročí narození). 
Díky matrikáři IV. vídeňské farnosti Franzi Huschkovi, kte-
rý prováděl většinu zápisů v opilosti, nelze nyní zjistit, které 
datum je správné. Pak se Jára Cimrman dal na dráhu vyná-
lezce, světoběžníka, konstruktéra…, když z jeho nejvýznač-
nějších projektů vyjímám – projekt Panamského průplavu 
včetně stejnojmenné opery, společná konstrukce řiditelné 
vzducholodi Karel s hrabětem Zeppelinem, vynalezl jogurt 
a na útěku před vyhladovělými polárními Samojedy minul 
o 7 metrů Severní pól… Pak je známo, a to i ze současných 
filmů např. Rozpuštěný a vypuštěný, Jára Cimrman ležící, 
spící (prosím ne s pící), ale i z celé řady (15) divadelních děl, 
že trávil část života v Liptákově. Nyní je tedy v Bánově a zve-
řejnění onoho zmíněného článku v Bánovském zpravodaji 
svědčí o tom, že i ony náplavy mohou dostat slovo, leč jde 
to pomalu.
Zde bych chtěl uvést několik příkladů oné nevraživosti  
k náplavám. Nedávno si mi stěžoval místní obchodník se 
smrtí – Ing. Jan Petráň – firma KOZAP – že je nucen inves-
tovat statisíce korun do svařování vína, podpory fotbalistů, 
organizace plesů, ohňostrojů… a to pod pohrůžkou devasta-
ce firmy. Také je nucen zaměstnávat výhradně Bánovjany, 
takže se i on podílí na světovém unikátu – když nezaměst-
nanost je v Bánově v minusu – konkrétně - 8,63%. Dokonce 
prý už ze zoufalství uvažuje o změně jména z Petráňjan na 
Bánovjan, ale to mu nepomůže (zatím).

Slovo starostovi
Jeho manželka MVDr. Petráňová chtěla pak založit farmu 
Žabí hnízdo u vodní nádrže U Šumáku, a to za použití euro-
dotací, za účelem pěstování žab a prodeje žabích stehýnek  
v restauraci U šesti stehen. Vzhledem k tomu, že nepochází  
z Bánova a navíc by tvořila nekalou konkurenci místním 
hostincům a hostinským – zamítnuto.
Další zářný nebo spíše smutný příklad – Bc. Stanislav Žáček 
– chtěl v Bánově před vietnamským obchodem otevřít první 
šikmé kluziště na světě – zamítnuto z obdobných důvodů.
Moje manželka vede cvičení odrostlejších bánovských soko-
lek a musí za tu čest platit!!! Jako jediná. Když se z důvodu, 
aby na to měla, ucházela o místo prodavačky v supermarke-
tu Hruška, tak po kontrole rodného listu jí byla tato žádost 
zamítnuta a inzerát na přijetí prodavačky v tomto obcho-
dě visí dodnes. To je ovšem neřešitelný problém vzhledem  
k výše uvedené přezaměstnanosti.
Věra Chovancová – jedna z hlavních osobností bánovského 
kulturního života, měla již téměř kompletně smluvně zajiš-
těno vyhlašování Zlatého slavíka v bánovské hale, ale i zde 
neuspěla, když žádala o povolení pronájmu této haly.
Navíc toto mohu doložit i z vlastní zkušenosti, když po mně 
jeden z pracovníků obecního úřadu – L. CH. - vyžadoval po-
platek za parkování před tímto, když prý zdarma je zde par-
kování pro rodné Bánovjany.
Od V. Chovancové mám i jiné znepokojující zprávy. Vzhle-
dem ke strategické poloze jejího bydliště – kousek od obec-
ního úřadu i kousek od známé nejmenované pivnice, slyší 
často v noci výkřiky typu Bánov Bánovjanům, Okamura na 
hrad… Zaslechla i útržky debat na téma, že v obchodě budou 
2 pokladny, každá pro jinou kastu, že k volbám do obecní-
ho zastupitelstva nebudou náplavy připuštěny, že veřejné 
osvětlení před domy náplav bude vypnuto, dokonce i něco  
o oplocených rezervacích…
Já Vás proto, vážený pane starosto, prosím, abyste se zabý-
vali nejen novou cisternou, ale i lidskými právy v Bánově. 
Jakmile totiž najdu Járu Cimrmana, tak hrozí nebezpečí, že  
o tom napíše svoji 16. hru, což by byla jistě negativní rekla-
ma, kterou byste si nepřál. Já si myslím, že by obci prospělo 
zřízení funkce obecního ombudsmana (s platem srovnatel-
ným jako má celorepublikový ombududsman – to je jen kap-
ka v oněch 43 milionech investic), který by na dodržování 
základních lidských práv dohlížel. Určitě by to neměl být 
nikdo z oné doposud privilegované kasty rovníků, ale právě 
naopak, podle mého názoru by měl mít právnické vzdělání, 
zkušenosti – věk tak 64 let a bydlet by měl v Bánově.
Nevím, zda jste o těchto skutečnostech věděl, raději budu 
předpokládat, že jste nevěděl a budu čekat, zda se tento do-
pis objeví v novém bánovském zpravodaji, jako taková první 
vážná vlaštovka v boji za práva menšin (i když je otázkou, 
kdo je menšinou). Pokud se chcete touto otázkou zabývat, 
tak doporučuji do kalendáře akcí na jaro 2018 zařadit i Den 
náplav a to na 30. 2. 2018, to jsem se díval, tento den je celo-
státně volný pro jakoukoliv oslavu.
P.S. Zvednul jsem si pojištění domácnosti proti poškození.

JUDr. Petr Novák, 64 let, advokát, Na láně 325

Upozorňuji, že text níže není zamýšlen vážně. Berte jej proto 
prosím jen jako „aprílovou reakci na silvestrovský dopis“.
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Vážený pane doktore,
taktéž Vás srdečně zdravím a dovolím si reagovat na znepo-
kojivé zprávy ve Vašem „silvestrovském dopise“. 
Hned k Vašemu prvnímu překvapení musím ještě zmírnit 
Váš mírný úžas. Zřejmě tím, že při psaní dopisu jste dělal 
uzávěrku výsledků své firmy a dozajista si užíval silvestrov-
ské pohody, tok dat z vánočního zpravodaje zahalila drob-
ná dezinformace. Ve vánočním čísle zpravodaje není totiž 
uveden rozpočet na rok 2018, a není zde ani uvedeno, že má 
být vyrovnaný. Ve zpravodaji je výčet plánovaných inves-
tic a výčet zdrojů, které máme v plánu využít k financová-
ní těchto investic. Vzhledem k tomu, že je v tabulce příjmů 
uvedeno využití zůstatku z minulých let, je možné se dovtí-
pit (při znalosti základů ekonomiky), že rozpočet není vy-
rovnaný, ale tzv. schodkový. Ctí Vás však doznání, že si jste 
této neznalosti vědom. Právě pro zjednodušení vysvětlení 
toho „kde chceme na všechny ty stavby vzít peníze“ tam 
byla stručná tabulka se  zjednodušenými pojmy. Mínuso-
vým bodíkem by mohla být neznalost zákona č. 250/2000 Sb.  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jež ve svém  
§ 4 zmiňuje pojmy „vyrovnaný a schodkový rozpočet“, ale 
toto nechci rozebírat, jelikož nejsem právník.
Tématem Vašeho dopisu jsou „náplavy“ a „kasta rovníků“. 
Jako jeden z „rovníků“ nižšího věku si troufám říct, že nikdy 
žádná zaujatost vůči osobám, které nemají rodinné kořeny 
hluboko v bánovské historii, zde nepanovala. Ba naopak,  
i jako starosta, vítám všechny nové občany, kteří přichá-
zejí z blízkých i vzdálených sídel a s radostí je přijímám za 
nové Bánovjany s nabídnutou pomyslnou pomocnou rukou 
obce s čímkoliv. A jelikož mám rád i zpětnou vazbu, ptám 
se nových občanů po roce, dvou, jak se jim v Bánově žije,  
a vždy mám kladnou odpověď. Vy byste dozajista mohl kon-
statovat, že je to tím, že se bojí lynče ze strany starousedlíků  
v případě přiznání nespokojenosti a poukázání na nerovné 
příležitosti, ale toto musím vyloučit. 
Proslýchá se však z obcí na středovýchodě, že naopak „nápla-
vy“ mají tendence utlačovat rodný lid. Zvláště pak „městská 
náplava“, která pod dojmem své přirozeně vyšší inteligence, 
lepší orientace v systému městské hromadné dopravy, zna-
losti veřejných záchodků a kaváren v nákupních centrech, 
není spokojena s úctou, kterou jí prostí rodilí venkované, 
nemající ani vlastní náměstí, prokazují. Odmítají se klanět, 
dávat přednost u pokladny, odmítají uvolnit předsednické 
funkce všech spolků, ponechávat první příčky ve všech sou-
těžích i na kandidátních listinách, dokonce nechtějí měst-
ským spoluobčanům ani odhrnovat sníh z jejich vjezdů  
a před odjezdem do práce oprašovat vozy. Tito spoluobčané 
se pak domáhají rádoby spravedlnosti, čímž však neúnosně 
utlačují práva domorodců a jejich představa o spravedlnosti 
je tak zkreslená. Této situace se u nás také musíme vyvaro-
vat.
K nerovnosti v právech tedy prokazatelně dochází na obou 
stranách. Proto souhlasím se zřízením funkce obecního om-
budsmana i s platem srovnatelným jako má celorepublikový 
ombudsman. Plat by dostával zásadně jednou ročně v hoto-
vosti, pokud možno v krabici od vína, a to k příležitosti Dne 
náplav 30. února, kdy bude zároveň, vždy po čtyřech letech, 
prodloužen jeho mandát. Zároveň navrhuji, aby výplata 
mzdy ombudsmana byla na vrub účtu firmy KOZAP, jakožto 
symbolu vykořisťování ze strany „rovníků“. Zachová se tak 
nezávislost ombudsmana vůči obecním orgánům, které se 
na vykořisťování také historicky podíleli.

Starosta

Kalendář akcí 
30. 3.  hraná Křížová cesta na Skalu

3. 4. út  svoz plastů

9. 4.  svoz papíru

26. 4.  oslavy osvobození obce

1. 5.  prvomájové posezení

7. 5.  svoz plastů

11. - 12. 5. Májové koulení – kuželky manželské páry

14. 5.  svoz papíru

4. 6.  svoz plastů

11. 6.  svoz papíru

28. 6.  slavnostní vyřazení žáků 9. třídy

29. 6.  ukončení školního roku

2. 7.  svoz plastů

9. 7.  svoz papíru

20. - 22. 7. Bánovské leto

6. 8.  svoz plastů

13. 8.  svoz papíru

Odpověď starosty



SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narození:

Jakub Kočica   614
Michaela Šimoníková  322
Laura Halíková   386
Zoe Velecká   537
Kristián Chytil   630
Jonáš Zálešák   654
Jakub Machala   644
Jakub Hauerland  568
Elen Mahdalová   767

Rozloučili jsme se:

Pavel Suchánek   418
Ludmila Jankůjová  437
Marie Vítková   136
Jan Beníček   15
Marie Gregárková  5
Josef Machalík   267
Anežka Vystrčilová  434
Anežka Kočicová  386

50. výročí sňatku

Jan a Marie Beníčkovi  15

Naši jubilanti:

93 let

Františka Nováková  367

92 let

Josef Kopunec   450

90 let

Jarmila Šalušková  360
Františka Mahdalová  39

85 let

Bohumila Suchánková  418
Jarmila Drábková  721

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Počet obyvatel k 1. 1. 2018 je 2 100.

Redakční rada bánovského zpravodaje  
zve do svých řad nové členy. V případě zájmu  

nás prosím kontaktujte na emailu:
zpravodaj@obec-banov.cz.

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

Uzávěrky pro rok 2018: BZ2: 4. 6., BZ3: 10. 9., BZ4: 26. 11.

Sběrný dvůr
v provozu od 10. 3. 2018 do 28. 11. 2018 
 • středa: 15:00 - 17:00 hod 
 • sobota: 8:00 - 11:00 hod 

V zimních měsících je sběrný dvůr uzavřen.

Zápis do Mateřské školy Bánov
Zápis se uskuteční 3. 5. 2018

Poplatky
Od 1. 3. 2018 vybíráme poplatky:
 • za odvoz odpadu ve výši 460 Kč/osoba
 • za psa ve výši 100 Kč/pes

Poplatky je možné zaplatit denně v pokladně OÚ  
a nebo na účet obce: 3025721/0100.
Variabilní symbol pro odpad:  1340+čp, variabilní  
symbol pro popl. za psa: 1341+čp.

Velikost nádoby na odpad: 
1-4 osoby = malá popelnice (obsah 110L) 
5-8 osob = velká popelnice (obsah 240L) 
Možnost nájmu další nádoby = 110L/400 Kč.

Pytle na tříděný odpad: 
Vydáváme čiré pytle na tříděný odpad. Stále lze  
používat také žluté pytle na plast a modré pytle na 
papír. Všechny tyto pytle opatřete kódem, který  
Vám byl přidělen. Dále poskytujeme černé označené 
pytle na plenky a sáčky na psí exkrementy. Všechny 
pytle si můžete vyzvednou na Obecním úřadě.

Hmotnost odevzdaných pytlů s tříděným  
odpadem: 
 • plasty 2,5 Kg – 6 Kg
 • papír 5 Kg – 10 Kg 

Přehled o vytříděných odpadech a o přidělených  
ekobodech získáte po přihlášení na svůj vlastní účet 
na www.mojeodpadky.cz

Ukliďme Česko - Ukliďme Bánov! 
Prosíme všechny spoluobčany, kterým není lhostejný 
nepořádek v okolí obce, aby si udělali čas na jedno 
sobotní dopoledne a přiložili ruku k dílu při úklidu 
obce a blízkého okolí. Sraz bude 7. 4. 2018 v 8:00 hodin 
u obecního úřadu. Na každou předem vytipovanou 
trasu bude přidělena skupina dobrovolníků, která  
obdrží pytle na odpad. Rukavice a případné jiné  
pomůcky pro sběr odpadků si vezměte s sebou.



Turnaj přípravek a žáků

Nové leto 18. 3. 2018

(Foto zaslal Zbyněk Král)

(Foto zaslalo FC Bánov)

Bánovské tandemy 17. 3. 2018

(Foto zaslal Libor Píška)

(Foto Andrea Kočicová)

Tříkrálová sbírka - vybráno 70 556 Kč
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