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Naporcovaného kapra osolíme a potřeme
česnekem. Pak jej obalíme jako řízek
v mouce, vajíčku, do kterého jsme rozšlehali
půl deci 10° piva, a ve strouhance, do které
jsme přidali trochu pálivé papriky. Osmažíme
a podáváme s bramborovým salátem.
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Kdysi za jednoho mrazivého Štědrého večera seděl
zamyšleně muž u krbu, ve kterém plápolal oheň, a
přemítal o významu Vánoc. Hlavou se mu honily
otázky: "Pro Boha nemá cenu, aby se stal
člověkem," uvažoval. "Proč by všemohoucí Bůhměl
trávit svůj drahocenný čas s někým, jako jsmemy?A
i kdyby, proč by se chtěl narodit zrovna ve stáji? Ani
nápad! Celá ta věc je nesmysl. Kdyby Bůh opravdu
chtěl sestoupit na zem, určitě by si našel jiný
způsob."

Náhle muže vyrušil z úvah divný zvuk přicházející
zvenku. Přiskočil k oknu a opřel se o rám. Venku
uviděl houf sněžných hus, které divoce mávaly
křídly a zoufale se plácaly v hlubokém sněhu. Byly
jako omámené a pomatené. Zřejmě z vyčerpání
odpadly od většího hejna směřujícího do teplejších
krajin.

Muži jich bylo líto, a tak se zachumlal do teplého
oblečení a vyšel ven. Pokusil se zahnat roztřesené
husy do teplé garáže, ale čím víc se snažil, tím víc
ptáci zmatkovali. "Kdyby tak věděli, že je chci
zachránit," pomyslel si muž. "Jak jemámpřesvědčit,
že to myslím pro jejich dobro?"

Tu ho napadlo: "Kdybych se aspoň na chvilku stal

Brian Cavanaugh

  

              
            
   
             
    

       

   

taky sněžnouhusouamohl s nimimluvit jejich řečí, pak byměpochopily."

V náhlém osvícení si vzpomněl, že je Štědrý večer, a široce se usmál. Vánoční příběh se mu už nezdál nesmyslný.
V duchu si představil prostě vyhlížející dítě ležící v jeslích ve stáji v Betlémě. Už rozuměl vánoční záhadě: Bůh se stal
jedním z nás, aby námnaší řečí mohl sdělit, ženásmiluje, ženásmiluje právě teďa žemu jde onaše dobro.

24.12. 2009 Půlnoční bohoslužby:
Bánov 14,00 Pobožnost pro děti

Suchá Loz 21,00
Bánov 22,30

25.12. 2009 Vánoční bohoslužby:
Suchá Loz 7,30
Bystřice p. L. 9,00
Bánov 10,30

Bánov 17,00 Vánoční koncert
Kohútku a jeho hostí

26.12. 2009 Svatoštěpánské bohoslužby:
Suchá Loz 7,30
Bystřice p. L. 9,00
Bánov 10,30

Suchá Loz 17,00 Živý Betlém (kostel
sv. Ludmily)

27.12. 2009 SucháLoz 15,00Vánoční koncert
Borověnky a hostí (kostel
sv. Ludmily)

    

pondělí 21.12.09 7 - 12 7 - 10
úterý 22.12.09 13 - 18 7 - 10
středa 23.12.09 7 - 12 neordinuje se
čtvrtek 24.12.09 neordinuje se neordinuje se
pondělí 28.12.09 11 - 13 7 - 10
úterý 29.12.09 neordinuje se 7 - 10
středa 30.12.09 11 - 13 7 - 10
čtvrtek 31.12.09 neordinuje se neordinuje se

MUDr. Gazdíková MUDr. Kadlčková

Akutní stavy ošetří mimo ordinační dobu RZP, ty méně akutní LSPP 17-22 hod.
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změny rozpočtu č. 6/2009

Směrnici pro zřízení a využití Fondu obnovy a oprav

stanovení nové výše poplatků za pronájem sportovní
haly s účinností od 1.10.2009:

částka za
částka za

smlouvu o provádění montážních prací na prodloužení
vodovodní přípojky č. 09102009 a Smlouvu o provádění
montážních prací úprava měření vnitřní plynoinstalace a
vnitřní vodovod vodoinstalace č.09102009/I

rozpočet Obce Bánov na rok 2010

změny rozpočtu č. 7/2009

bezúplatný převod pozemků z Pozemkového fondu ČR
na Obec Bánov p.č. 912/1 o výměře 1752 m2 oddělený

kanalizace Obce Bánov a Plán financování obnovy
kanalizace Obce Bánov

- částka za kopanou, košíkovou a házenou 200Kč/hod.
- nohejbal 150Kč/hod.
- tenis 120Kč/hod.
Pronájem haly bude s účinností od 1.10.2009 zpoplatněn
pro všechny složky obce a také pro Základní školu Bánov.

  
schvaluje

   
geometrickýmplánemč.577-2/2009 zKNp.č. 912/1

vedení účetnictví Základní školy Josefa Bublíka
Bánov a Mateřské školy Bánov od 1.1.2010 ve
zjednodušeném rozsahu podle § 13a zákona o
účetnictví
dodatek č. 2 ke smlouvě DT L50-3 mezi obcí Bánov a

firmouArekop Zlín
Dodatek mění kapitolu č. V. Cena za zapracování
připomínek a změn do konečné dokumentace stavby je
stanovena dohodou smluvních stran ve výši 186.446Kč
(částka zahrnuje přepracování dokumentace, uzavření
smluv na věcné břemenoa inženýrskou činnost)

odpisový plán ZŠ na rok 2010 - navýšení o
10.000Kč

darovací smlouvu pro folklorní soubor Kohútek ve
výši 33 534Kč určený k účasti na Mezinárodním
folklorním festivalu zemí EU ve dnech 21. 25. 7.
2010.

smlouvu o zřízení práva odpovídajího věcnému
břemenu mezi Obcí Bánov a E.ON Distribuce, a.s.,
České Budějovice, věcné břemeno spočívá v umístění
nového kabelového vedení NN na pozemku KN parc.
č. 2045/131 a PK parc.č. 2039, 2038 v k.ú. Bánov.

příspěvek na 1 narozené dítě ve výši 3 000,- Kč.
Platnost příspěvku je pro děti pozvané na vítání od
roku 2010.

na starostu obce Bánov pravomoc provádět
rozpočtová opatření od 14.12.2009 do 31.12.2009














deleguje

Daňové příjmy + dotace

Nedaňové příjmy

z toho daň z příjmu
fyzických osob
z toho daň z příjmu
podnikatelských osob
z toho daň z příjmu osob
samostatně výdělečně činných
z toho daň z přidané hodnoty
z toho daň z nemovitosti
z toho ostatní daně
z toho poplatky
z toho dotace od státu
z toho dotace na žáky

z toho příjmy z těžby
z toho stočné
z toho tělovýchovná činnost
z toho nájem bytů
z toho pohřebnictví
z toho komunální služby
z toho DCHB - nájem,energie
z toho nájem nebytových prostor
z toho sběr a třídění odpadu
z toho prevence vzniku odpadů
ostatní
Příjmy celkem

17 587 000 Kč

3 564 000 Kč

21 151 000 Kč

3 100 000 Kč

3 700 000 Kč

170 000 Kč
6 400 000 Kč
1 000 000 Kč
253 000 Kč
948 000 Kč
1 366 000 Kč
650 000 Kč

800 000 Kč
200 000 Kč
410 000 Kč
70 000 Kč
18 000 Kč
576 000 Kč
700 000 Kč
580 000 Kč
20 000 Kč
70 000 Kč
120 000 Kč

Výdajové položky
Pěstební činnost - lesník
Opravy chodníků
Dopravní obslužnost obce
Opravy silnic
Odvádění a čištění odpadních vod
Provoz Mateřské školy
Provoz Základní školy + opravy
Provoz knihovny
Kultura a opravy kulturních památek
Náklady na zpravodaj
Provoz Sportovní haly
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Územní rozvoj
Komunální služby
Inženýrské sítě ZTV II (vn přeložka)
Péče o vzhled obce
DCHB
Požární ochrana
Odměny zastupitelstvu obce
Činnost místní správy
Dotace místním spolkům + VS
Splátky úvěru (za ZTV I)
Ostatní výdaje

(Junášková vila aj.)

Výdaje celkem

550 000 Kč
200 000 Kč
110 000 Kč
155 000 Kč
1 142 000 Kč
1 228 000 Kč
3 298 000 Kč
83 000 Kč
275 000 Kč
90 000 Kč
1 380 000 Kč
46 000 Kč
560 000 Kč
80 000 Kč
1 280 000 Kč
1 500 000 Kč
289 000 Kč
489 000 Kč
127 000 Kč
505 000 Kč
3 376 000 Kč
411 000 Kč
962 000 Kč
3 015 000 Kč
21 151 000 Kč
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Ve Slováckých vodárnách a kanalizacích se
uskutečnila schůzka ohledně možnosti prohlídky čištění
obecní kanalizace kamerovým systémem v souvislosti
s chystanou výstavbou ČOV, bude nutné provést čistění
a monitoring těch obecních kanalizačních stok, které
budounapojeny na páteřní kanalizaceČOV

V souvislosti s přechodem obce Bánov na plátcovství
DPH od 1.10.2009 dochází k úpravě některých
uzavřených smluv, které budou doplněny dodatkem a
navýšeny o DPH, plátcovství DPH se dotkne
v současnosti především prodeje dřeva, stanovením
nové ceny na pálenici /ceník byl zveřejněn v BZ/,
zpoplatněním všech pronájmů sportovní haly jednotlivým
složkám a základní škole

V Junáškově vile byly do sociálních bytů jednotlivých
nájemníků pořízenynové kuchyňské linky

Probíhá rozvoz ornice ze skrývky obchvatu mezi
jednotlivé zájemce z řad bánovských občanů

V současnosti máme platné územní rozhodnutí na
čističku odpadních vod, v následujícím období bude
zpracována dokumentace pro stavební povolení
doplněná o geologický průzkum a doměření stávajícího
stavu kanalizace

Uzavřeli jsme smlouvu na zajištění odhrnování sněhu
v zimnímobdobí s p. J.Beníčkem

22.10. proběhlo setkání sboru zástupců pro komplexní
pozemkové úpravy, který prošel celý návrh společných
zařízení, tj. větrolamy, cesty, rybníky, biokoridory,
cyklostezky apod., ce lý návrh komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Bánov, zpracovaný firmou
Ageris s.r.o., Brno, je od 26.10.po dobu 30-ti dnů
k nahlédnutí na Obecním úřadě v Bánově, závěrečné
jednání k pozemkovým úpravám proběhne dne 3.12.
v sále Základní školy Bánov, kde budou zhodnoceny
výsledky pozemkové úpravy a proběhne seznámení
s návrhem, o kterém bude rozhodnuto

Dne 10.10. obdržel vyznamenání in memoriam
z ministerstva obrany pan František Vystrčil, který padl
jako první oběť z řad československých občanů

uMukačevavZakarpatskéRusi

O letošní hodové sobotě praskl hlavní přivaděč vody ve
směru od vodojemu do obce, asi 100 metrů nad benzinkou,
díky včasnému zásahu SVaKu nevytekl celý vodojem,
protože únik vody byl 10 l/s a přítok je pouze 7litů/s

Vypracovává se projekt na opravu střechy komory
v Hoštákách, která je chráněnou kulturní památkou, a také
návrh na vytvoření stále exozice v jejím interiéru

Projektová kancelář Ing. Sekaniny dopracovává
projektovou dokumentaci pro inženýrské sítě Za
poliklinikou, Šraňky, ZTV II./2.část tak, abychom
v nejbližších dnech mohli zažádat o stavební povolení na
tuto lokalitu

V rámci přípravy na výstavbu chystané čističky
odpadních vod budou pracovníci Geodetické kanceláře
Čech Beníček Uh.Brod provádět geodetické zaměřovací
práce v Jakubovci, na Požárech, v Hoštákách a na
Zámečku vprůběhuměsíce prosince a ledna

Obci byla předává projektová dokumentace na čističku
odpadních vod na úrovni územního rozhodnutí

V rámci budovaných inženýrských sítí v lokalitě ZTV II./1.
část byla dokončena kanalizace a položena finální vrstva
komunikace, chodník a veřejné osvětlení v této budované
části bude zhotoven až po přeložce vysokého napětí
/plánované v průběhu příštího roku/

Chystáme úpravu odstavné plochy podél chodníku
umateřskéškoly

Proběhlo závěrečné jednání komplexních pozemkových
úprav, děkujeme Ing. Konvičnému za skvěle odvedenou
práci v rámci těchto změn

Obec Bánov má od začátku prosince nové auto Škoda
Octavia Combi

Firma Imos provedla náhradní výsadbu lip za pokácené
stromy na Králově, 5 lip bylo vysazeno u kostela a 2 lípy
v Jakubovci





















V pátek 10. prosince 2009 na
veřejném zasedání zastupitelstva
obce Bánov schválili zastupitelé
obce v rámci rozpočtu obce
Bánov pro rok 2010 tyto dotace
b á n o v s k ý m s p o l k ů m a
organizacím.

Spolek
SDH (hasiči)
Včelaři
HSK (házenkářky)
T.J. Sokol
MS Háj
Bánovjanka
Diabetici
Help nedoslýchavých
Poradenské centrum

Dotace (Kč)
7 000,-

15 000,-
50 000,-
20 000,-
15 000,-
12 000,-
1 000,-
1 000,-
1 000,-

Spolek
Zdravotně postižení
FC
Chovatelé holubů
Kynologie
Honební společenství
Kohútek
Hospic Sv. Kopeček
Klub Malenka
Klub seniorů

Dotace (Kč)
1 000,-

120 000,-
3 000,-
8 000,-

15 000,-
36 000,-

5 000,-
5 000,-

30 000,-

Obec Bánov přispěla spolkům celkem částkou 346 000 Kč
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Milí spoluobčané,
přiblížil se konec roku, to je období, kdy se většinou ohlédneme a hodnotíme, jestli to, co jsme v něm prožili nás

obohatilo, přineslo nám radost a bylo k užitku našemu i našichblízkých.
Začátek roku 2009 byl ve znamení opravy střechy sportovní haly. Firma AB Střechy Košíky, která byla vybrána na

základě výběrového řízení, v lednupřevzala dokončení opravypo firměHanáček.
Po dokončení prací Česká pojišťovna uhradila na základě znaleckého posudku vyčíslené náklady na opravu a po
nezbytnémúklidu se vrátil provoz sportovní haly do svých původníchkolejí.
Po důkladném zvážení rozhodlo zastupitelstvo obce 20.2.2009 o koupi zdravotního střediska do majetku obce za 3,4

  

mil. korun. Tím vyřešilo nejistotu v otázce poskytování
lékařské péče našim i přespolním pacientům a lékařům
zajistilo klid k jejich práci. Do budoucna počítáme
s kompletní opravou budovy. Zatím byly zbudovány
samostatné přípojkypro odběr plynu a vody.
V dubnu nastoupilo na obecní úřad 8 pracovníků

z úřadu práce.Muži opravovali rozbité chodníky,
sekli obecní pozemky, řezali a štípali dřevo na pálenici,
ženy uklízely obecní prostranství, sportovní halu po
opravě střechy a prováděly různé další činnosti podle
potřeb obce. Výhodou je poskytnutí zaměstnání našim
občanůma také dotaceod úřadu práce na jejichmzdy.

Prázdninové období jsme využili k opravám v naší
základní škole. Největší akcí se stala rekonstrukce
dívčích i chlapeckých záchodů v prvním adruhém patře
celkovým nákladem 1,6 mil. korun, z toho 300 000,- Kč
byla dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Ve
výběrovém řízení byla vybrána firma Uherskobrodská
stavební, která dokončila práce poslední týden v srpnu,
ke spokojenosti naší, vedení školy a věříme že i žáků.
Současně proběhla ve čtyřech třídách II.patra výměna
původních parket za nové linoleum za 400 000,- Kč a
kompletní rekonstrukce dvou kabinetů v hodnotě
150.000,- Kč. V investicích do oprav základní školy

chcemepokračovat i v příštím roce.
V opravách obecních budov jsme pokračovali výměnou

oken na „Junáškově vile“ a ve čtyřech bytech i kuchyňských
linek.

Největší investiční akcí končícího roku byla výstavba
inženýrských sítí v lokalitě za zdravotním střediskem.
Nejlepší nabídku předložila firma 3V+H, a tím zvítězila ve
výběrovém řízení na první úsek prodloužení ulice pod školou.
Realizace byla zahájena výstavbou kanalizace, která je
napojena na kanalizační sběrač z ulice u Domu s chráněnými
byty a ústí do Bánovského potoka. Následovalo položení
rozvodů nízkého napětí pro napojení již stojících rodinných
domků a ve finále se realizovala již dlouho očekávaná silnice.
Cena provedeného díla je 3,2 mil. korun. Pokračovat
v uvedené lokalitě budeme v příštím roce přeložkou
vysokého napětí, která stavební pozemky „vyčistí“ od
nadzemního vedení, tak aby mohla pokračovat výstavba
rodinných domků.

Celý Bánov je vtažen do výstavby obchvatu, velké a dlouho
očekávané stavby. Vedení obce se pravidelně účastní
kontrolních dnů a případné vzniklé problémy řešíme
okamžitě. V letošním roce jsme řešili společně s Ředitelstvím
silnic a dálnic (ŘSD) i s firmou Imos dvě doprovodné stavby
na obchvatu. Terénní ochranný val a trasu pro cyklisty a
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chodce pod obchvatem vesměru naSuchou Loz.
Díky vstřícnosti majitelů pozemků a šikovnosti
ing.Konvičného z firmy Ageris se podařilo připravit
všechny pozemky tak, že se v současné době mohou
stavby realizovat.

Bánovský katastr dostal novou, krásnou podobu.
Mohou za to komplexní pozemkové úpravy, které byly
vyvolány výstavbou obchvatu a autor projektu, již
zmiňovaný ing.Konvičný. Na posledním setkání sboru
zástupců jsme seschodli, že semu to opravdupovedlo.
Několik údajů týkajících se komplexních pozemkových
úprav. Hradí je společně ŘSD a Pozemkový fond
celkovou částkou téměř 8mil.korun. Počet pozemků se
snížil z 5300 na 2000 a opačně, průměrná výměra
jednoho pozemku se zvedla na 5000 m2. Velkou
výhodou je umístění společných zařízení v katastru. Ty
budou na pozemcích, které stát převede na obec (asi
90 ha), a tím budoupozemkypřipraveny na vybudování
sítě cest, větrolamů, tři rybníky a mnoho dalších
menších objektů na desítky let dopředu, aniž bychom
museli pozemky pracně vykupovat.
Vrcholí také přípravy na výstavbu čistírny odpadních

vod. Od listopadu vlastníme pravomocné územní

rozhodnutí, které je podmínkou pro žádost o přidělení
dotace, a připravuje se projektová dokumentace pro
stavební povolení. Až bude vypsána výzva v Operačním
programu životního prostředí, budeme žádat o dotaci na její
realizaci.
Ale nejen práce je náplní našeho života. Letos jsme poprvé
uspořádali obecní zabijačku, v rámci oslav konce II.světové
války k nám zavítala kolona historických vojenských vozidel,
zvládli jsme i nástrahy počasí při Bánovském posvícení
spojeném s Letními oslavami 115.výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Bánově a určitěmáte v čerstvé paměti
i premiérovou hodovou Svatomartinskou jízdu. Mám velkou
radost nejen z toho, že přibývá nových tradic, ale také z toho,
že se na jejich organizaci podílí stále více lidí ochotných
udělat něco pro své bližní. Rádi bychom všechny tradice
nejen udržovali, ale také rozvíjeli a zakládali nové, ale to
půjde jedině tehdy, když vyměníme televize a počítače za
společná setkání.
A aby se nám to společně dařilo i v roce 2010, to bych Vám
všemchtěl ze srdce popřát.

Váš starosta,
Zbyněk Král

6. 1. 2009 uplynulo 70. let od hrdinné smrti
našeho občana vojína Františka Vystrčila.
K tomuto výročí mu byl udělen „In
memoriam“ „Kříž obrany státu“ ministrem
obrany České republiky. Dne 10. listopadu
2009 v 17:30 hod. na národním památníku
na Vítkově v Praze převzala vyznamenání
od místopředsedy vlády a ministra obrany
Martina Bartáka neteř Františka Vystrčila
paní LudmilaHorňáková (roz.Vystrčilová) .

František Vystrčil se narodil Františku a
Aloisii Vystrčilovým č.p. 110 v Bánově jako
páté z osmi dětí. Byl české národnosti,
římskokatolického vyznání. Vychodil 6. tříd
obecné školy. Pracoval a učil se ve Znojmě,
obor kožešník a čepičář. Byl uctivý, ochotný,
spolehlivý, veselý, snaživý, výtvarně
založený, nesmírně miloval život a svou
rodinu. V polovině prosince 1937 nastoupil
základní vojenskou službu do Hlučína
k 7.rotě hraničářského 4.pluku . Později byl
přemístěn k technické rotě 11.hraničářského
praporu, měl pevnostní výcvik a byl
jmenován „střelcemz pušky“.
Dne 6. ledna 1939, na svátek Tří králů,

došlo k bitvě na Podkarpatské Rusi
vMukačevském ,,ozilágu“. Večer 5. ledna se
sešli maďarští důstojníci (tehdy naši
nepřátelé), kteří slavili již podruhé Vánoce
tentokrát podle ruského kalendáře. Sklepník
připravoval nejlepší ročníky vína, obsluha
nestačila nosit na stoly. Od listopadu se
nemohli nabažit nové posádky, kterou

      

obsadili po Vídeňské arbitráži. ,,Mukačevo je naše!“, „Ať žije Maďarské
Munkacz!“ volali a ostatní opilé hlasy jim přizvukovaly. Venku se ozval
výstřel Všichni zmlkli. „Poplach! Poplach!“ zařval voják utíkající ulicí.
Důstojníci skočili k věšákům pro zbraně, běželi ulicemi do kasáren a
řvali: ,,Češi jdou naRozvegovo!“
V ten nešťastný den dostali Češi rozkaz vyhnat Maďary z vesnice,

kterou protiprávně obsadili. Rozestoupili se do rojnice a začali proti nim
postupovat. Měli zbraně, ale dostali zákaz je použít, kvůli obavám
z mezinárodních komplikací. Jenže mezi domy ztráceli vizuální
kontrolu, každý byl odkázán sám na sebe. Maďaři stříleli jako zběsilí,
koho zasáhli, ten spadl na zem.Hned se na něho vrhli, dobíjeli je pažbou
pušky a bodáky. Místní obyvatelé pomohli jednomu našemu vojákovi,
rychle ho skryli na půdu, žebřík okamžitě odnesli. Díky tomu jedenČech
přežil a podal informace o tomto masakru. Byl jímAntonín Čejka z Velké
nad Veličkou. Zastřeleni byli čtyři vojáci, z nichž jako první padl
František Vystrčil. Zjistilo se, že smrt nenastala ihned. Ukázalo se, jak
barbarsky s našimi vojáky Maďaři zacházeli. Mezi Františkova zranění
patřil průstřel plic, rozbitá hlava a nos. Byl dobit pažbou od pušky. Druhý
vojín měl dokonce rozpárané břicho. Nakonec naše české vojáky
okradli o všechno, co mělo nějakou cenu - hodinky,osobní věci atd.
Pohřeb se konal 11. ledna 1939 v Sejvluši v Podkarpatske Rusi. Byl prý

pochován s vojáky s vojenskými poctami.
Komise, která později vyšetřovala tříkrálový
incident, došla k závěru, že první výstřel přišel
zmaďarské strany.

Jeho příběh známe z vyprávění kamaráda
Tondy, který se zachránil na půdě, když se
střílelo, a vyprávění tety Františky z Bystřice
pod Lopeníkem. Z bánovských vojáků byl
FrantišekVystrčil první obětí II.světové války.

Ludmila Horňáková a Martin Horňák
(redakčně upraveno)



strana 7

strana 7

IV/2009

IV/2009

V roce 1900 byl u nás založen vzdělávací spolek
„Palacký“, jehož úkolembylo šířit osvětovou činnost v obci
a okolí. Členy spolku byli učitelé, první bánovští studenti a
další kulturně smýšlející občané, většinou muzikanti. Po
založení první nevelké české knihovny bylo náplní
činnosti spolku ochotnické divadelnictví. Podmínky byly
velmi skromné. Později vše zastavila I.světová válka.
Zlatým věkem pro bánovské divadelnictví se stala první
republika. V roce 1922 byl v Bánově založen Sokol a jeho
členy se stali většinou i členové spolku „Palackého“. Ihned
po založení se s nadšením pustili do nácviku hry Vojnarka.
Pro spálovou epidemii, která v té době v Bánově řádila, se
Vojnarka hrála až 4.2.1923. Už v březnu téhož roku hrál
Sokol hru Furiant. Když o velikonocích chtěli vystoupit
s programem“Manželem snadno a rychle“, vystoupil
tehdejší starosta proti tomu s tím, že by to pohoršovalo
občany, ale v druhém sále povolil taneční zábavu. Sokoli
tedy zopakovali Vojnarku a ještě před Silvestrem sehráli
hru „Pan inženýr a jeho figurant“. I v dalších letech byla
divadelnická činnost bohatá. Víme, že v roce 1924 sehráli
hru Prodaný ženich, v roce 1925 jednoaktovky Prodaná
láska, Lapený Samsonek, hru Nevěsta legionářova a
Jiráskova Otce. V roce 1926 byla v Bánově poprvé
uvedena hra Lucerna. V následujících letech to byly hry:
Jeden si ji musí vzít, Závody milionů, Gazdina roba,
Lešetínský kovář, veselohry Batoh, Věra má miminko,
Paní Marjánka-matka pluku a Pražský Žid. Ve třicátých
letech se pravidelně každý rok hrálo jedno až dvě
představení. Zapáleným organizátorem kulturního života
byl v té době učitel a člen Sokola Oldřich Bardonek. Ani
v pohnutých letech II. světové války ochotnická činnost
v Bánově neustala. Nadšená Sokolka a manželka lékaře
paní Zora Junášková a učitelé Josef Tylich a Jaroslav
Valášek nacvičovali dokonce operety. Ač na malém
jevišti, přece byla velmi úspěšná Muzikantská Liduška.
Polská krev se podle záznamů příliš nevyvedla. Přesto se
v těch letech odehrálo 15her, např. i Její pastorkyňa.Spolu
s bánovskými zapálenými ochotníky v nich vystupovali
i herci jako Jiří Roll, Jana Ebertová a jiní.V roce 1947 hrál
spolekOrel hruMalérečka a spolek Sokol Madla z cihelny,
Slovácká princezka a Lešetínský kovář. V roce 1949
zanikl spolek Sokol a s ním i jeho ochotnické divadlo.
Mládež sdružená do Československého svazu mládeže
zahrála v roce 1951 hruSantaMaria. V roce1955 připravili
místní požárníci druhé uvedení Lucerny v Bánově, hru
Bílá nemoc a hru se zpěvy Lilionfi. V šedesátých letech se
pod Osvětovou besedou, kterou vedl Josef Kočica,
kapelník dechovky, hrály hry: Drobínek, Jakub Oberva a
Naši furianti. Divadla připravovali nadšenci, jako byli pan
František Švehlík, paní učitelka Liduška Kopuncová,
Oldřich Kopunec, Josef Guryča, Bohumil Mandík a další.
Dovedli kolem sebe soustředit ty, kteří měli amatérské
divadlo jako svého koníčka. A bánovští občané byli jejich
vděční diváci. Po útlumu v sedmdesátých letech se v roce
1984 s velkým úspěchem a za režijní pomoci herců
Slováckého divadla znovu vrátila Lucerna, kterou naši

ochotníci hráli nejen u nás, ale i v okolních obcích.
Následovala stejně úspěšná Maryša, kde titulní roli při
premiéře hrála herečka Slováckého divadla Mirka
Kolářová. V roce 1986 připravili divadelníci hru Matka, kde
v jednom představení vystoupila v titulní roli herečka Jiřina
Švorcová. A to byla tečka za ochotnickým divadlem
v Bánově. Je pravda, že v dnešní době občané mají větší
možnost navštěvovat různá divadla, kina, a v neposlední
řadě sledují televizi, ale kdyby se našlo pár nadšenců,
kteří by tuto činnost brali jako svého koníčka, bylo by to
velice zajímavé navázání na mnohaletou tradici
bánovského ochotnického divadla.

Vzpomínal Josef Jurný
(redakčně upraveno)

   
 

Dnešní včelařství není jen prodej jeho produktů. Ohrožují
ho zejména choroby včel. Mezi nejnebezpečnější patří
mor včelího plodu (bakteriální nákaza) a varoáza
(parazitární roztoč). Proti moru se můžeme bránit jen
prevencí, tj. čistotou nářadí a zařízení a chovem zdravých
a odolných včelstev. Varoáza je méně nebezpečná než
mor, její nebezpečí spočívá v jejím celoplošném výskytu.
U této nemoci se snažíme udržet počet roztočů co
nejmenší. Všechna tato opatření proti nemocem včelstev
vyžadují nemalé finanční prostředky. Další problém je
v nedostatku včelařů, a tím i včel. Letos naše organizace
navýšila počet včelstev o 6%, a to na 139. Před 30 roky
bylo v Bánově kolem 30 včelařů a přes 500 včelstev.
Všichni víme, že největší hodnoty odvádí včely lidem
v podobě opylení vegetace. Čím bude víc včel, tím budou
naše zahrádky krásnější. V této činnosti nás podporuje
obecní zastupitelstvo, kterému děkujeme, a těšíme se na
další spolupráci. Závěrem chceme do svých řad pozvat
všechny, kteří mají zájem o včelařství. Přejeme občanům
Bánova veselé svátky vánoční a šťastný nový rok.

Zdeněk Jankůj

 

Al. Mrštík. „Maryša“ - zleva: Jana Matějíčková,
František Tvrdoň, Miroslav Vacula, František Vystrčil, Ludvík Jankůj
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Zpočátku to vypadalo jako úplně normální sobota, se vším, co je pro ni
v Bánově typické - dopoledne mírně rušno kolem obchodů, odpoledne pak pusto,
prázdno a vymeteno až do setmění, kdy se o mírný rozruch a pohyb v ulicích
postarají jen ti, kteří se vydávají vstříc večerním společenským radovánkám.
Sobota „předhodová“ pakbývá zpravidla ještě pustější než tyběžnéa život ustáváuž
po poledni. Všichni se totiž věnují úklidu, pečení a přípravám na nedělní nájezdy
příbuznýcha známých.

Sobota 7. listopadu 2009 v tomto ohledu vstoupila do místních dějin. Ulice
v centru Bánova si totiž co do zaplněnosti nikterak nezadaly s pražským Václavským
náměstím. Shromáždilo se v nich více než 500 lidí! Důvodem byl první ročník
Svatomartinské jízdy zcela nové tradice, která vznikla propojením nápadu obecního
a farního úřadu. Cílem bylo připomenout život svatého Martina, původně vojáka,
který svůj život nakonec zasvětil Bohu, netradiční formou kombinací procesí a
lidového divadla.... a také snaha o vytvoření pospolitosti bánovských občanů právě
na hody.

Odmyšlenky k realizaci už poté chybělo zdánlivě málo: dát dohromady tým
lidí, sehnat koně, doprovod, zajistit jejich dopravu, kostýmy, meče, středověké

helmy, herce, vymyslet trasu procesí, připravit texty pro jednotlivé
účinkující, zajistit hudbu, zabezpečit osvětlení a ozvučení, zajistit
svatomartinské rohlíčky, létající lampy.Aprotože dobrámyšlenka plodí
pozitivní energii a pozitivní energie zaseúspěch, zažil Bánov letošního
7. listopadu výjimečný den.

Kolem třetí hodiny odpoledne se parkoviště u sportovní haly
začalo plnit dětmi a jejich rodiči a prarodiči. Všichni se mohli zdarma
svézt na hřbetě koníka nebo vyzkoušet jízdu v koňské bryčce. Čas
vyhrazený pro tyto jízdy velmi rychle utekl a kolem 17,00 hod. se začalo
šeřit .

Stovky dospělých a dětí vybavených lampiony a světly se
shromáždily na prvním zastavení u sportovní haly, kde Svatomartinská
jízda zahajovala. V prvním divadelním obraze jsme byli svědky toho,

     

jak Martinův otec autoritativně rozhodl, že se Martin stane
vojákem. Poté se mohutný průvod přesunul směrem za
zdravotní středisko k penzionu s chráněnými byty, kde druhý
divadelní výjev, rozhodující setkání Martina s žebrákem, se
kterým se dělí o svůj vojenský plášť, doprovodily i „létající lampy“,
jež poté ozářily oblohu nad Bánovem. Svatomartinská jízda
i divadelní představení pak vyvrcholily u kostela, kde se všichni
přítomní stali svědky Martinova přerodu z vojáka
v mnicha, následně biskupa a na závěr světce. První ročník
bánovské Svatomartinské jízdy ale závěrečnou úklonou
účinkujících a potleskem neskončil. Všichni se přesunuli na
přilehlé parkoviště, kde se procesí proměnilo v happening
spojený s koncertem. Vyhrávala nejen dechová hudba
Bánovjanka, ale slavnostní premiéru a velmi úspěšnou - měl
bánovský mužský sbor se symbolickým názvem „Hútek“. Pro
všechny bylo připraveno i občerstvení svařené víno, čaj a
svatomartinské rohlíčky, zpívalo se, klábosilo a nikomu
z přítomných se nechtělo domů navzdory tomu, že ve finále
začalo drobně pršet...

První ročník Svatomartinské jízdy semimořádně vydařil a
stal se jasným důkazem toho, že ti, kteří v Bánově žijí, dokáží
nejen spojit síly pro dobrou věc, ale také se stmelit a podpořit ty,
kteří pro ostatní něco připraví. Nezbývá, než si přát, aby byl příští
ročník Svatomartinské jízdy minimálně stejně zdařilý a aby se
z ní stala tradice každoročních milých hodových setkání všech
obyvatel i návštěvníkůBánova.
P.S.: Velké poděkování patří všem, kdo Svatomartinskou jízdu

připravili a podíleli se na ní: Obecnímu úřadu
v Bánově, páteru Petru Bulvasovi, firmě Petráň za
svařené víno a vdolečky, firmě 3V+H za sponzorský
dovoz koňské bryčky, hasičům za jejich pomoc,
dechové hudbě Bánovjanka a mužskému sboru
Hútek za kulturní program, technickému
zabezpečení celé akce, všem hercům za odvahu a
nasazení, účinkujícím koním za trpělivost, ale
především Vám všem, kteří jste přišli a vytvořili
krásnou předhodovouatmosféru.

Markéta Ševčíková
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V Praze pod Nuselským mostem v unikátní
zahradě firmy Unista - Haluza je možné od
letošního roku zhlédnout nově objevené sochy
našeho rodáka, sochaře a řezbáře Štěpána
Zálešáka.
Objevitelem je pan Ing.Vojtěch Haluza, kterému
se podařilo zachránit celou řadu sochařských prací
firmy sochaře Karla Nováka, žáka Josefa Václava
Myslbeka, která jako první v Evropě v roce 1902
začala používat pantograf, tedy konstrukci,
umožňující poměrové zvětšování či zmenšování
soch.
Firma nazvaná Umělecko-průmyslový závod pro
práce ornamentální a figurální spolupracovala
s tehdejší uměleckou špičkou - architekty Janem
Kotěrou, Kamilem Hilbertem, Antonínem
Balšánkem a sochaři J.V.Pekárkem, Ladislavem
Šalounem, Emanuelem Kodetem, prof. Štěpánem
Zálešákem, Janem Štursou, Quido Kociánem,
Bohumilem Kafkou a dalšími.Úspěšně fungovala
do roku 1949, kdy byla znárodněna, ale nyní
prožívá „znovuobrození“, a tak i Vy můžete

   

nahlédnout pod pokličku dobové dílenské praxe, která
dodnes zůstává nedostatečně zmapovanou oblastí.
Jste vítáni při objevování sochařských děl v této
unikátní zahradě. Najdete ji nedaleko divadla Na
Fidlovačce na konci slepé Křesomyslovy . Před
návštěvou se objednejte a volejte na tel. 224936 515.

ulice

Soňa Zálešáková

   
Barvy podzimu nás inspirovaly k různým tvořivým činnostem.
V každé tříděpoletovali dráčci, vyrábělo se z přírodnin ana všechny se
usmívali dýňáčci. Toto období se dětem líbilo také proto, že bylo úzce

   


V pátek 4.12.2009 přišel za dětmi do mateřské školyMikuláš a
řekl: „Já jsem svatý Mikuláš, neboj se, kdo posloucháš...“ Děti
se mu pochválily, co nového se za rok naučily, co se jim
podařilo, komu pomohly… Mikuláš si všechno zapsal do své
zlaté knihy a měl z dětí velkou radost. Za vánoční písničku je
odměnil balíčkemplnýmsladkostí.

 

Tak jak se doba vyvíjí a
směřuje stále k novému a
modernějšímu, tak imy jsme
se rozhodli pro modernizaci
dětských hracích koutů. Porovnejte například kuchyňku, ve
které si hrály maminky našich dětí, a tu, ve které si děti hrají
dnes.

spjato s vycházkami do
přírody, s objevováním krás
kolem nás i se sběrem
přírodnin.
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Vážení čtenáři, pokračujeme v našich rozhovorech
s předsedy bánovských spolků a organizací. Tentokrát jsme
se s několika otázkami obrátili na pana Břetislava
Polanského, předsedu FCBánov.

BZ : Pane Polanský, v lednu oslavíte první rok ve funkci
předsedy FC Bánov. Na valné hromadě v únoru 2009
byly následně do výkonného výboru zvoleni noví
členové.Můžete námprosímsdělit jejich jména?

BZ : Ještě než se dostaneme k současnému dění, rád
bych „zabrousil“ trochu do historie FC Bánov. Tedy, kdy
byl oddíl ustaven, na činnost koho FC Bánov navázal a
jakých největších sportovních úspěchů zatím ve své
historii FC Bánov dosáhl ?

BZ: A zpátky k současnosti. Můžete nám představit
současné trenéry jednotlivých družstev FCBánov?

BZ : Je možné čtenářůmprozradit s jakým rozpočtemna
rok 2010 musí fotbalový oddíl vyjít, které položky tvoří
největší část výdajů a kdo jsou jeho hlavní sponzoři?

BZ : Prozradíte nám, jaké akce chystáte pro Bánovjany
mimo fotbalových zápasů jednotlivých bánovských

BP: Na valné hromadě, která se konala už v prosinci 2008,
byli zvoleni tito členové výboru FC Bánov: B. Polanský -
předseda a zároveň sekretář klubu, M. Vystrčil, A. Gorčík,
V. Zálešák, V. Machalík.

BP: Dle dochovaných stanov klubu je založení datováno na
rok 1941 pod názvem SK Bánov, poté Sokol STS Bánov
(1951-1965), TJ Družstevník Bánov (1958-1992) a od roku
1992 neseme současný název FC Bánov. Největším
úspěchem FC Bánov byla několikanásobná účast v I. A
krajské třídě. Rád bych tohoto rozhovoru nyní využil a
poprosil bánovské občany, kteří mají nějaké písemnosti o
činnosti našeho fotbalového klubu v minulosti, aby byli tak
hodní a poskytli nám je k zapůjčení pro případné pořízení
kopií.

BP: Velice rád Vám je představím. Začal bych od těch
nejmenších fotbalistů, které s obětavostí vedou již několik let
P. Šupina a J. Velecký. O žáky se neméně dobře starají A.
Gorčík a L. Petrůj. Dorost již taky několik let vede
L. Chovanec.Muže v současné době "koučuje" J. Vasilievič,
který se jich ujal po neúspěšném pokusu o udržení v I. B
třídě.

BP: Částka potřebná pro chod našeho klubu se pohybuje
okolo 450 tis. Kč. V současné době jsou největší výdaje za
dopravu hráčůa údržbu areálu, zejménahrací plochy.Naším
největším příjmem je příspěvek od Obecního úřadu,
nájemné za hospodu a nemalou měrou příspěvky od
sponzorů, kteří si je letos rozdělili rovným dílem, takže
v současnosti nemáme hlavního sponzora ze soukromé
sféry, i když bychom ho velmi uvítali.

družstev ?

BZ : Jaké je po ukončení podzimní části soutěže
umístění jednotlivých bánovských družstev a jaké
máte cíle pro jaro 2010 ?

BP: Rádi bychom se na jaře nebo v létě podíleli na
zorganizování dětského dnu v našem areálu, jehož
součástí by na závěr mohl být turnaj bánovských
sdružení v kopané.
Za nás by se účastnili "staří páni". Dále bychom rádi
pořádali nějakou venkovní zábavu (koncert) u pálenice
a již tradičněHodovou zábavu.

BP: Začnu opět od těch nejmenších. Přípravka je po
podzimní části na 3.místě a cílem je především
nadchnout co nejvíce kluků pro fotbal a v tabulce
poskočit alespoňo jednomísto.
Žáci se usadili taktéž na 3. místě a jejich neskromným
cílembymělo být atakování prvníhomísta, i když i druhé
by bylo pěknýmumístěním.
Dorost se po slibném začátku usadil na 6.místě a kluci
by seměli pokusit dotáhnout na 3. resp. 2. příčku.
Muži nakonec přezimují na 9. příčce s 5 výhrami, 2
remízami a 7 prohrami. Odvážným cílem je dotažení se
na třetímísto, ale spokojenost by byla i s horní polovinou
tabulky .

Děkujeme za rozhovor.

v roce 2010

(redakčně kráceno)
Za redakci BZ

Stanislav Vranka

     

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL BÁNOV

Vás zve 27.12.2009 na tradiční

    

dospělých (nad 15 let) v kategoriích muži, ženy,
čtyřhra
Registrace účastníků: 8. - 9. hodin
Startovné: 50 Kč
Účastnit se mohou pouze hráči!

Turnaj mládeže do 15 let se koná 28.12.2009
Registrace účastníků: 13. - 14.
Startovné: 10 Kč

Turnaje se konají
v tělocvičně ZŠ Bánov.

45 00

neregistrovaní

00 00 hodin

Vstup ze sportovní haly.
Sportovní obuv. Vlastní pálku.

Srdečně zvou pořadatelé



Narození:

Naši jubilanti:

Alice Nevařilová 686
Tereza Koníčková 691

Anežka Beníčková 526
Božena Dolinová 269

Josef Velecký 117
Marie Mahdalová 387
Bohumil Novák 638
Štěpánka Chovancová 721
Františka Mahdalová 41
Josef Mahdalík 74
Josef Novák 35

90 let

85 let

80 let

50.výročí sňatku

František Trtek 357
Františka Vystrčilová 313
Marta Nováková 35

Josef a Anna Hauerlandovi 23
Josef a Jarmila Polanští 416

Josef Thoř 721
Zdeněk Zálešák 384
Karel Kočica 627
Anna Gardoňová 264
František Trtek 357
Františka Zahálková 506

Rozloučili jsme se:

4/2009
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23.1. Ples SRPŠ

30.1 Farní ples

13.2. Obecní zabijačka

začátek ve 20 hodin v sále
Základní školy
hraje Madusong
pořádá ZŚ Bánov

začátek ve 20 hodin ve Sportovní
hale
hraje Drietomanka a DJ Chosé
pořádá Farnost Bánov

začátek od 9.00hodin, pod
pálenicí
pořádá : OÚ Bánov

19.12. Beseda pro důchodce

23.12. Zpívání u vánočního stromu

25.12. Vánoční koncert

28.12. Krmení zvířátek

9.1.2010 V. ples sv. Huberta

začátek v 15 hodin v obřadní síni OÚ,
program FS Kuřátko, malé pohoštění
v suterénu OÚ

začátek v 17 hodin u vánočního stromu,
program DH Bánovjanka, Kohútek,
Kuřátko, Kačenky a Hútek

začátek v 17 hodin v kostele,
program FS Kohútek a jeho hosté

sraz v 10 hodin na hrázi přehrady
pořádá MS Háj

začátek ve 20 hodin ve Sportovní hale
hraje Kasanova
pořádá Honební spolek Bánov

      

     
se uskuteční 19.-20. února 2010
v bánovské Sportovní hale.
Organizace a pravidla turnaje
budou zveřejněny začátkem ledna
2010, a to na web stránkách obce
Bánov a ve vývěsních obecních
skříňkách. Zájemci se mohou od
ledna nahlásit u paní Petrůjové
v minibaru SH, nebo se zapsat na
Obci u paní Soni Polanské.

13.2. Šibřinky

14.2. Dětské šibřinky

27.2. Košt slivovice 2009

začátek ve 20 hodin ve Sportovní
hale
hraje skupina Druhý dech a
DJ Dark
pořádá SDH Bánov

začátek v 15 hodin ve Sportovní
hale
hraje Orchestr ZUŠ v Uherském
Brodě
pořádá Farnost Bánov

začátek ve 14 hodin v suterénu
OÚ, pořádá Klub seniorů v Bánově

Dotace JSDH z rozpočtu Zlínského kraje

Naše JPO obce obdržela z rozpočtu Zlínského
kraje v roce 2009 účelovou dotaci na věcné

vybavení.

Pro zvýšení bezpečnosti a účinnosti zásahů naší
jednotky byla dotace využita k nákupu dýchacích

přístrojů a pracovních polohovacích pásů.
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Stalo se to v pondělí 30. listopadu, a ač šlo o jednu
z nejvýznamnějších událostí v novodobé historii Bánova,
odehrála se v Praze komorně a bez přehnané pompy,
přestože šlo o ceremoniál na nejvyšší státní úrovni.
V předvečer rumunského státního svátku, připomínajícího
pád komunistické diktatury, se na velvyslanectví Rumunské
republiky konala slavnostní recepce, na níž převzalo 12
osobností České republiky státní vyznamenání a rytířský
řád, udělený rumunským prezidentem Traianem
Basescem. Oněch 12 tuzemských osobností bylo oceněno

jedním z nejvyšších rumunských státních vyznamenání
(obdobou řádu Bílého lva, který uděluje český prezident
Václav Klaus) za rozvoj vzájemných vztahů na poli
kulturním, duchovním, pedagogickém a obchodním.Amezi
oněmi dvanácti vyvolenými byl i Bánov, zastoupený
starostou Mgr. Zbyňkem Králem, jenž převzal rytířský řád
za zásluhy v oblasti kultury z rukou velvyslankyně
Rumunské republiky vČRDanielyGitmanové.
Zúročily se tak dlouholeté kontakty mezi Bánovem a
Rumunskem, tradující se bez přerušení od konce druhé
světové války. Je všeobecně známo, že Bánov (a řada
dalších obcí a měst na Slovácku i na Hané) vděčí za své

    
vysvobození z područí fašistických jednotek v dubnu
1945 právě mladým rumunským vojákům. Přátelské
vztahy, založené na upřímné náklonnosti a vděčnosti
vůči Rumunům, přetrvaly v Bánově několik desetiletí a
odolaly změnám režimu i politických zřízení.Aprávě ona
neměnnost postojů ze strany Bánovjanů byla zřejmě
hlavním důvodem, proč se rumunský prezident Traian
Basescu rozhodl ocenit jedním z nejvyšších
vyznamenání právě Bánov. Starosta Zbyněk Král, který
rytířský řád převzal, se ocitl ve velmi vybrané
společnosti. Titul dostal spolu s ním například
metropolita pravoslavné církve v Čechách a na

Slovensku - arcibiskup Kryštof, bývalý jihomoravský
hejtman Stanislav Juránek či dr. Manuela Eugenia
Gheorgheová z Univerzity Palackého v Olomouci.
Oslavy spojené s udělením vysokého rumunského
státního vyznamenání byly dvoudenní. V pondělí
30.listopadu byly na velvyslanectví v Nerudově ulici na
Malé Straně předány rytířské tituly, v úterý 1. prosince,
kdy Rumunsko slaví státní svátek, se konal slavnostní
program v pražské Laterně Magice. Tam se všichni rytíři
setkali opět, spolu s šéfy ostatních zastupitelských úřadů
i předními českými politiky, např. předsedou Poslanecké
sněmovny parlamentu ČRMiloslavemVlčkem.Ti všichni
už po letošním 1. prosinci budou vědět, kde Bánov leží,
jací v něm žijí lidé a za co si zasloužili jedno z nejvyšších
zahraničních vyznamenání.

Markéta Ševčíková
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- plovoucí podlahy
- kladení parket, vlysů, mozaiky, palubovek
- broušení dřevěných podlah nejmodernějšími
stroji
- lakování dřevěných podlah
- opravy a renovace dřevěných podlah
- kladení a svařování PVC
- kladení koberců

NOVÁK

Podlahářské práce

JOSEF
Josef Novák
687 54 Bánov č. 324
tel: 572 646 502
mobil: 604 664 058

přichází k Vám ¦ přichází k Vám ¦ přichází k Vám

to je ......... kapela čtyř hudebních osobností
to jsou ..... krásné melodie 80. a 90. let,

big beat a country dnešních hitparád
to je ......... dobrá zábava pro všechny mladé a mladší

nejen datem narození

to je ..... setkání milovníků dobré zábavy
to je ..... tombola o 15 hlavních a 200 dalších

cenách
to je ..... skvělá kuchyně mysliveckých specialit

šéfkuchaře Bédi
to je ..... víno z polešovských sklepů vincúra

Vojty Náplavy
kdy .......9. ledna 2010
kde ..... Sportovní hala Bánov

V. ples sv. Huberta

Těší se na Vás Honební spolek Bánov, o.s.

V. ples sv. Huberta

rezervace vstupenek na tel. 572 646 220

a

KASANOVA
pod vedením Zdeňka Vavruši
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x jede v pracovní dny
+
6
7
14
23
24
28
29
31
41
54

70
S
Ž

jede v neděli a ve státem uznávané svátky
jede v sobotu
jede v neděli
nejede od 22.12 do 2.1, od 1.7 do 31.8
nejede od 22.12 do 2.1
nejede 24.12
nejede 31.12 , 1.5, 8.5
nejede 24.12 , 31.12
nejede 31.12
nejede 1.5, 8.5
jede také 12.4, 6.7, 28.9,17.11
nejede: 28.12, 11.4, 4.7
nejede od 22.12 do 2.1 , od 1.7 do 31.8
jede od Slováckých strojíren
jede od železniční stanice
návaznost spojů v zastávce

Vysvětlivky:

platné od 14.12.2003 do 11.12.20044. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6.49 53 07 18 25 48 52 07 30

x x x 6,+ x x x x x

      

      
zastávka autobusové nádraží Uh.Brod

zastávka Bánov - náměstí

7. 7. 7. 7. 7. 7. 8. 10. 10.13 17 20 23 36 40 28 04 16

6,+ x,14 x x x x,14 x x x

10. 12. 12. 12. 13. 13. 14. 15. 15.18 30 35 38 07 15 40 25 52

x x, 39 6 x x x x, 70 x x

16. 16. 16. 16. 17. 18. 18. 18. 18.14 17 19 44 39 12 40 46 56

7, 50 7, 18 x x 7 + x, 6, 10 x

19. 21.35 16

x x10

platné od 14.12.2003 do 11.12.20045. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 7. 8.20 25 45 05 15 25 40 30 05

x x x x x x, 14 x 6, 7 +

8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 13.15 05 40 15 30 00 20 25 00

6,+ x x x 6, + x x 6, + 6, 28

13. 13. 14. 14. 15. 16. 17. 17. 17.30 42 25 50 45 10 15 20 25

x, 70 x x x, 6, + x x x, 10 x 7, 15

18. 19. 22. 22.15 10 25 30

x x, 6, + x x


