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Ve dnech 15.-16. října 2010 se uskutečnily

celorepublikové komunální volby do místních samospráv.

Voleb v Bánově se zúčastnilo celkem 59% oprávněných

voličů a výsledky jsou uvedeny v následující tabulce.

    
Rozdělení zastupitelů podle jednotlivých stran:

10. listopadu se konala ustavující schůze zastupitelstva
obce Bánov. Po složení slibu nově zvolení zastupitelé
vedení Obce. Na starostu byl navržen jediný kandidát,
dosavadní starosta obce Mgr. Zbyněk Král. Získal hlas od
7 zastupitelů, a stal se tak znovu starostou pro období
2010-2014. Na funkci místostarosty byli navrženi za
KDU-ČSL Ing. Marie Fremlová a za STAN Lubomír
Chovanec. V hlasování obdržela Ing. Marie Fremlová 7
hlasů a stala se místostarostkou Obce Bánov na další
volební období. Funkce místostarostky byla odhlasována
jako uvolněná (plný pracovní poměr), neboť agenda
čerpání prostředků z fondůEU je značná.

volili

Přejeme vedení obce i nově zvoleným zastupitelům,
aby se jim práce dařila a pro obec Bánov a její občany
přijímali jendobrá rozhodnutí.

v polovině října letošního roku proběhly volby do zastupitelstva
obce Bánov. Chtěl bych poděkovat Vám všem, kteří jste se jich
zúčastnili. S výsledky jste byli seznámeni prostřednictvím úřední
desky obecního úřadu, obecním rozhlasem a internetem. Obecní
zastupitelstvo v novém složení má za sebou první dvě zasedání a
věřím, že bude pokračovat v podobném duchu spolupráce a
vzájemné úcty, jako tomu bylo v předcházejícímvolebnímobdobí.

Mám velkou radost, že na jeho samotném začátku jsme mohli
společně prožít slavnostní . Velmimilá
byla vaše bohatá účast a bylo velmi příjemné poslouchat pozvané
hosty, jak byli překvapeni srdečností setkání při přestřižení pásky
na Krá lově a nás ledným počas tován ím s l i vov ic í
i příjemným debatováním s Bánovjany. Paní moderátorka celé
akce, která pracuje jako mluvčí Ředitelství silnic a dálnic mi
děkovala za krásnou atmosféru, jakou u akcí tohoto druhu, které
navštěvuje po celé republice, ještě nezažila. Slíbil jsem jí, že Vám
její velké poděkování předámamoc rád tak činím.

Podle ohlasu účastníků se líbila také obecní zabijačka nebo
předvánoční setkání se seniory.
Proto vás všechny chceme pozvat na další akce pořádané jak

otevření obchvatuBánova

obecním úřadem, tak i všemi ostatními lidmi
ochotnými dělat něco dobrého pro své okolí. A to
jak o blížících se Vánocích, tak i v budoucnu.
Aprotože se blížíVánoce, nacvičujeme vHútku

koledy na vánoční koncert a v jedné z nich se
zpívá : „Odložte své nepokoje, radujte se
s námi.“

A to bych Vám moc rád popřál i já. Ať skutečná
radost a pokoj prozáří Vaše srdce tak, abyste
dokázali dobrem prozářit své okolí, jak o
Vánocích, tak v novém roce 2011.

Váš starosta Zbyněk Král
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ZO schvaluje:









rozpočtovézměny č. 4/2010.

dodatek smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Bánov a
Oblastní charitou Uh.Brod, kde se článek II.
Smlouvy o výpůjčce doplňuje takto: „Doba trvání
výpůjčky se prodlužuje do 31.12.2014“. Tento
dodatek smlouvy se schvaluje se zpětnou
účinností od 7.9.2010.

změnu pronájmu nebytových prostor pro
MUDr. Vrbovou, přemístění do místnosti, kde
ordinoval MUDr. Vrba - viz dodatek smlouvy č. 2 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené
dne 27.4.2009 s platností od 29.11.2010.
Stanovené nájemné za podlahovou plochu a za
poskytování služeb spojených s pronájmem se
nemění.

umístění reklamní tabule pro p. Huberta Kazíka
dle smlouvy o nájmu na pozemku parc.č. 3156/3
v k.ú. Bánov za cenu 4 000,- Kč/rok s platností od
1.11.2010 na dobu určitou (1 rok) s možností
prodloužení smlouvy dodatkem. Všechna
potřebná vyjádření k umístění reklamní tabule je
povinen zajistit si žadatel sám. Za rok 2010 bude
uhrazena poměrná část nájemného.















obřady budou ve volebnímobdobí 2010-2014 provádět:
starosta Mgr. Zbyněk Král, místostarostka Ing. Marie Fremlová a
Mgr. Petr Borák.

redakční radu Bánovského zpravodaje:
předseda : Stanislav Vranka
místopředseda : Adam Guryča
technické zpracování : Jiří Janča
členové : Libor Píška, Ludmila Janků,
Kateřina Šimková, Jarmila Brnková
jazyková lektorka : Jarmila Mahdalová

finanční výbor - předseda: Marek Mahdal,
členové: Mgr. Petr Borák, Marie Mandíková

kontrolní výbor - předseda: Ing. Martin Kočica,
členové: Ing. Adam Guryča, Lubomír Chovanec

kulturní výbor - předseda: Kateřina Šimková,
členové: Vítězslav Jankůj a Luděk Vavrys

sbor pro občanské záležitosti - Mgr. Petr Borák

provedení inventarizace majetku obce do 31.12.2010 a
složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku obce.

ZO zřizuje:

ZO bere na vědomí:
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U hasičské zbrojnice byl vybudován hydrant
s vodoměrem, nová dlažba na zbývající části chodníku
budepoložena na jaře.

Firma p. Beníčka provedla opravu veřejnéhoosvětlení u
křižovatky na Suchou Loz, byla vyměněna kabeláž a
osazen nový stožár VO.

V letošním roce už nebude vyhlášena výzva na
možnost čerpání dotací zOperačního programu životního
prostředí na kanalizaci a výstavbučističky odpadních vod,
výzva se odkládá napříští rok.

Koncept nového územního plánu je přichystán
k projednání veřejnosti i orgánůmstátní správy.

Obec Bánov obdržela platební rozkaz vydaný krajským
soudem v Brně, kdy firma Foltýn s.r.o. (která zhotovovala
dětské hřiště u sportovní haly) požaduje po obci zaplatit
952.660Kč s příslušenstvím a náklady řízení.
Ve spolupráci s naším právníkem jsme podali proti
platebnímu rozkazu odpor, protože naše obec považuje
veškeré závazky vůči firmě za vypořádané. Celá
záležitost s dětským hřištěm tímto postupuje ke
klasickému soudnímu řízení.

Na obci proběhlo ve dnech 8. a 9.11. dílčí přezkoumání
hospodaření obce Bánov, chyby a nedostatky nebyly
zjištěny.

U základní školy bylo dokončeno zhotovení nového
okapového chodníku včetně zhotovení nové venkovní
šachovnice z barevných dlaždic u bočního vchodu.

Dne17.11. se u nás uskutečnilo 41. setkání naší obce a
Bánova pri Nových Zámkoch. Navštívili nás zástupci
hasičů, učitelů, pracovníků obecního úřadu a seniorů.
Odpoledne se uskutečnil turnaj v kuželkách a ping-pongu,
večer zazpíval k dobré náladěmužský souborHútek.

Na Pozemkovém úřadě v Uh.Hradišti proběhlo jednání
s projekční firmouAgroprojekt PSOBrno, která připravuje
rekonstrukci polních cest a mostku v Jakubovci
vycházející z komplexních pozemkových úprav v k.ú.
Bánov.

Pro terénní ochranný val na obchvatu byl vydán
kolaudační souhlas s užíváním stavby.

V současné době připravujeme rozpočet na roku 2011 a
rozpočtovývýhledna rok 2012-2014.

Na členské schůzi mikroregionu Východní Slovácko
dne 26.11.2010 došlo ke zvolení nových statutárních
zástupců mikroregionu. Předsedou VS se stal starosta
obce Korytné p. Vladimír Janča, místopředsedkyní VS

se stala Ing. Marie Fremlová. Největší plánovanou akcí
mikroregionu VS na příští rok je stavba rozhleden
v jednotlivých obcích.

Zažádali jsme na E.ONu o možnost připojení NN pro
dalších 6 rodinných domků v lokalitě Za poliklinikou -
Šraňky, a to na straně ulice, kde byla letos vybudována
přeložka vysokého napětí.

Dne 7.12. proběhlo závěrečné předání opravy
veřejnéhoosvětlení Bánov střed.

Na stavebním odboru jsme zažádali o vydání
rozhodnutí o umístění komunitní kompostárny.
V souvislosti s plánovanou kompostárnou budeme žádat
také o vynětí pozemkuze zemědělskéhopůdního fondu.







Vánoční akce v Bánově a okolí

Novoroční akce v Bánově

23.12. - v 17 hod.

25.12. - v 16 hod.

26.12. - v 17 hod.

27.12. - v 8.45 hod.

29.12. - v 19.30 hod.

30.12. - v 10 hod.

Zpívání u vánočního stromu - Bánovjanka, Hútek,
Kohútek, Kuřátko

Vánoční koncert - kostel sv. Martina - Hútek, Kohútek,
Kuřátko, Plkotnice a Michaela Nováková

Živý Betlém - Suchá Loz - začátek v parku u kaple
sv.Rocha

Turnaj ve stolním tenise, Sportovní hala

Vánoční koncert DH Hrozenčané Sportovní hala

Krmení zvířátek - sraz na hrázi přehrady Ordějov

Tříkrálová sbírka
Školní ples (sál ZŠ)
Myslivecký ples (Sportovní hala)
Farní ples (Sportovní hala)
Charitní ples (Sportovní hala)
II.ročník Bánovského koštu slivovice (Sportovní

hala)
Florbalový turnaj (Sportovní hala)
Obecní turnaj v kuželkách, (Sportovní hala -

)
Obecní turnaj v kuželkách k

Florbalový turnaj (Sportovní hala)
Šibřinky - hasiči (Sportovní hala)
Fašanková obchůzka - Kohútek, Strúček a

Kuřátko
Dětské šibřinky (Sportovní hala)

8.1.
8.1.

15.1.
22.1.
11.2.
12.2.

19.2.
25.2.

26.2.

27.2.
5.3.
5.3.

6.3.

kuželkový sál
(Sportovní hala -

kuželkový sál)
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Ve čtvrtek 25. listopadu 2010 byl slavnostně otevřen nový obchvat Bánova. Je dlouhý 4,4km a stál 623mil. Kč.
Obchvat byl otevřen o půl roku dříve. Slavnosti se zúčastnili nejen představitelé Obce, kraje, investora a
zhotovitelů, ale také početná skupina bánovských občanů. Ze slavnostního otevření a dalších doprovodných
akcí přinášíme fotkyskomentářem.

Slavnostní ohňostroj ve čtvrtek večer byl nádherný. Důstojně ukončil největší dopravní stavbu
v historii Bánova. Bánovjanům jej sponzorsky daroval jeden ze zhotovitelů stavby - SDS Exmost.

Takto sa vítalo na Obci.

A stříhá se páska.
Zleva : Z. Král, J.Švorc (ŘSD),O.Štercl (IMOS)

P.Jankůj (EXMOST), hejtman S. Mišák,
J.Drozd (ZK),J.Kauter (SFDI) a zástupce hejtmana L. Lukáš

Otevření obchvatu mělo patřičnou
diváckou kulisu.

Tož na zdraví a na obchvat, ať dobře slúží.
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Uskutečnila se v novém mikulášském termínu, jak jsme
o letošním fašanku slíbili.
A protože je pořád co zlepšovat, provedli jsme v průběhu roku
stavební úpravy pálenice a tím zvětšili vnitřní prostor, určený ke
konzumaci a zábavě. Páteční přípravu spolu s řezníkem
p.Hauerlandem a obecními pracovníky zajistili naši senioři a bylo
na ně radost pohledět.
Všem šla práce pěkně od ruky, a tak se na sobotu připravilo
prvních9 tlačenek a177 jitrnic.
V sobotu nastoupil tým nominovaný samotným řezníkem, který

by se dal označit jako "Fanyn tým" a fungoval jako správně
seřízené švýcarské hodinky. V 7 hodin si už prase dopřávalo parní
lázeň a v 10 hodin už se rozebírala trojnožka, protože na ní už nic
neviselo.

A tak mohl ve 13 hodin začít výdej všech pochutin. Pod
heslem "Možná přijde i Mikuláš" se tohoto úkolu ujaly kouzelné
čertice spolu s krásným andělem a ve finále skutečně nechyběl
ani Mikuláš. A nadílka byla bohatá. Spotřebovalo se asi 300 l
obarovice, 100 l kyselé polévky, 12 tlačenek, asi 200 jitrnic,
6 velkých pekáčů pečeného masa, 20 velkých bochníků chleba,
vypilo se 8 l obecní slivovice a nepočítaně dalších vzorků, které si
přinesli návštěvníci. Výbornou náladu vytvořil mužský sbor Hútek
s doprovodem instrumentální skupiny Kysňa a došlo aj na
taneček. Novým zabijačkovým managerem obecního úřadu byla
jmenována paní Jana Horňáková, takže všechny pochvalné a
děkovnédopisy adresujte tímto směrem.
Děkuji všem, kteří zabijačku připravili, a také těm, kteří nám ji

pomohli zkonzumovat.

A dyž dožijeme, tak
si to za rok zasej
zopakujeme a zas na
Mikuláša.

Zbyněk Král
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Vážení čtenáři,
redakce Bánovského zpravodaje zřizuje novou rubriku . Tato rubrika
je určena pro sdělení názoru či otázky na veřejné dění v Bánově od jednotlivých občanů.
Svou otázku či názor formulujte stručně, jasně, slušně a zašlete do schránky BZ
(zpravodaj@banov.cz) nebo předejte osobně na Obecním úřadě. Uveďte prosím své
jméno, příjmení a číslo domu,popř. na koho dotaz směřujete. Věříme, že rubrika pomůže
vysvětlit věci či dobrýmvěcemdopomoci.

Bánovský hajdpárk

prosím

Abyste získali představu, jak to může vypadat, uvádíme příklad:

Libor Píška, Bá78

Odpovídá Stanislav Vranka

: Co znamená hajdpárk ?

: HydePark (čti hajdpárk) je park v části Londýna, kdese lze
naprosto svobodně a veřejně vyjadřovat a diskutovat o různých věcech, které lidi trápí či
zajímají.

Dne

Ustanovení § 250 daňového řádu nově upravuje pokutu za
opožděné podání daňového přiznání. Dle tohoto ustanovení
vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit

ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po
stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních
dnů.

Daňové přiznání daně z nemovitosti je dle § 13a zákona č.
338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákona o dani z nemovitostí), je poplatník
daně povinen podat příslušnému správci daně

. Daňové přiznání se
nepodává, pokud je poplatník podal v některémz předchozích
zdaňovacích obdobích nebo daň byla vyměřena v některém z
předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání
s tímto zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností
rozhodnýchpro vyměření daně.

Dále upozorňujeme, že

k dani z nemovitostí podle § 13a zákona

do 30.
dubna. Tímto vznikla povinnost podat přiznání za tyto
pozemky také

1. 1. 2011 nabývá účinnosti zákonč. 280/2009, daňový
řád.

pokutu,
nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové
přiznání,

Minimální výše pokuty činí za opožděné podání
daňovéhopřiznání 500Kč.

do 31. ledna zdaňovacího období

k 1. 1. 2011 byl zrušen Pokyn
č. D-280, kterým se prodlužoval termín pro podání
daňovéhopřiznání o
dani z nemovitostí za pozemky, u nichž vznikla
poplatníkům povinnost podat přiznání v souvislosti s
dokončením komplexních pozemkových úprav

do31. lednazdaňovacího období.
Dosud byly pozemky vedeny ve zjednodušené evidenci.
Vlastník pozemku, který svůj pozemek pronajímal,
neplatil daň z tohoto pozemku, daň platil nájemce. Nyní

musí podat daňové přiznání a platit daň
z pronajímaného pozemku každý vlastník sám. To
znamená, že každý občan si musí sám zajít na
finanční úřad, podat daňové přiznání a zaplatit
daň z pozemku.

Upozorňujeme na skutečnost, že povinnost
uhradit pokutu za opožděné přiznání v minimální
výši 500 Kč vzniká i poplatníkům, jejichž daňová
povinnost je NULA!



o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních

odpadů

S PLATNOSTÍ OD 1.1.2011 STANOVUJE
POPLATEK ZA ODPAD NA 1 OSOBU VE
VÝŠI 460KČ

(skutečné náklady na osobu za r.2009
představují 745,00 Kč)
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Novinkou v tomto školním roce byla akce „Uspávání ježečka“,
kterou jsme připravili pro naše děti a rodiče. Uskutečnila se ve
středu 10.listopadu 2010na zahraděMateřské školy.
Babí léto už bylo dávno pryč, počasí začínalo být nevlídné a
sychravé, očekávali jsme příjezd „Martina na bílém koni“ a to
znamenalo, že už se blíží opravdová zima.
S dětmi jsme si hodně povídali o tom, jak se příroda barví
podzimními barvami a jak se připravuje na zimu. Nejenom
příroda, ale i zvířátka se chystala k zimnímu spánku. Jednomu
takovému zvířátku se zalíbilo i v naší zahradě. Byl to JEŽEK
s celou svojí rodinkou! Nebyla to však obyčejná ježčí rodinka,
ale byla pohádková…nejvíc ze všeho si pochutnávala na
ovoci: červených jablíčkách, modrých trnkách a žlutých
hruštičkách. Táta ježek a máma ježková měli velké starosti.
Nejenom o sebe, ale hlavně o svého malého ježečka, protože
si nenachystali dostatečné zásoby ovoce na zimu. Děti se
proto rozhodly, že ježčí rodině pomůžou a ovoce jim přinesou.
Než jsme se vydali na cestu, tak každá třída ježečkovi
zazpívala písničku, aby se mu lépe usínalo, a uložila ho do
pelíšku z listí.

Na cestu nám vyhrával místní rozhlas hezké podzimní
písničky, a protože už byla tma, tak si děti na cestu
svítily lampiony. Plavčíci sbírali červená jablíčka,
Námořníci modré trnky a Kapitáni žluté hrušky.
Přinesené ovoce uložili ježečkům do bedýnek k jejich
pelíšku.
Na závěr jsme vypustili „lampiony přání“, aby se
ježečkůmkrásně spalo azimu šťastně přečkali.
Akce se nám vydařila. Domů si děti odnášely
sladkosti, omalovánky aspoustu krásných zážitků.
Všichni se těšíme, až se naše ježčí rodinka na jaře
zase probudí!

Renata Machalíková
Andrea Gahurová

Ve dnech 29.9.-2.10.2010 jsme se rozhodly
uspořádat první dětský bazárek podzimního
a zimního dětského oblečení v suterénu obecního
úřadu. První dva dny probíhal sběr od místních
i přespolních maminek. Sešlo se celkem 700 kusů
krásného dětského oblečení, v některých případech
vůbec nenošeného, v naprosto perfektnímstavu.
Bazárek probíhal tak, že maminky přinesly již
oceněné oblečení, my jsme si ho pro lepší přehled
roztřídily do věkových kategorií, označily číslem
a cenovkou a rozložily po stolech.
Příchozí maminky si tak mohly samy projít celou
místnost v klidu, porozhlédnout se a navybírat krásné
kousky.
Prodej oblečení trval po dobu dvou dnů, kdy přišly
nakouknout nejenom místní, ale taképřespolní.
V sobotu 2.10. se vracely neprodané věci zase zpět
maminkámspolu s utrženými penězi.
K našemu překvapení měl bazárek velký ohlas
a úspěch. Je to hlavně díky všem maminkám, které
nelenily, oblečení vypraly a přinesly do bazárku
k prospěchudalšímmaminkáma jejichdětem.
Velké poděkování patří na prvnímmístě vedení obce,
které nám poskytlo prostory v suterénu OÚ.
Vzhledem k velké poptávce se budeme snažit
uspořádat podobný prodej na jaře, tentokrát jarního
a letního oblečení.

Těší se organizátorky

Kristýna Dubravová
a Lenka Štursová
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Tak jsme právě završili první rok
naší existence a činnosti. Na začátku
byla snaha několika lidí, kteří se dostali
do důchodového věku, občas se sejít a
něco podniknout. Už na loňském
„Kateřinském posezení“ bylo jasné, že
Klubnebudemít o členy žádnounouzi.

První samostatnou akcí byl Košt
slivovice, pořádaný v únoru. Hodnotilo
se 44 vzorků, byli vyhlášeni vítězové,
hrál nám Strúček, zpívalo se a bylo
veselo.

Na jaře nám Nadace děti-kultura-
sport z Uherského Hradiště nabídla
možnost dvou pobytových zájezdů.
Navštívili jsme celou řadu zajímavých
míst v okolí Uherského Hradiště. Byli
jsme na Velehradě, na Buchlově,
v Buchlovicích, v archeoskanzenu
v Modré, v muzeu tupeské keramiky a
v Okresním muzeu jsme viděli
vzpomínky na bánovský fašank ze 70.
let minulého století. Večer jsme se bavili
ve vinném sklípku v Mařaticích
s cimbálovou muzikou Dolina
a podruhé na Tvrzi v Hluku. Relaxovali
jsme ve wellnescentru hotelu Synot ve
Starém Městě. Jarní povodně nám
zabránily v cestě lodí po Baťově kanálu,
která byla v rámci těchto pobytů
naplánována. Věříme, že se nám to
podaří uskutečnit v příštím roce. No
prostě, nebyli jsme daleko, ale i tak to
bylo pro všechny účastníky poučné
i zábavné.

Velmi úspěšný byl l. ročník turnaje
v kuželkách pro seniory i zájezd do
Věžek a Kroměříže s prohlídkou a
koštem vína vArcibiskupských sklepích.
V září jsme opět navštívili termální
koupaliště ve Velkém Mederu na
Slovensku a jeli na vystoupení souboru
Alexandrovci do Zlína. Spolu s obecním
úřadem jsme u nás přivítali přátele
z družebního Bánova na Slovensku.

Pomohli jsme při obecní zabijačce a několik našich členů doplnilo zájezd
základní školy do předvánoční Vídně.

Letošní Kateřinské posezení potvrdilo, že náš Klub má svou stabilní
základnu. Vlastnoručně připravené pohoštění bylo výborné a u starých
bánovských filmů jsmesi pěkně zavzpomínali.

Často nám zpívá soubor Hútek, vystoupilo i duo Kysňa a paní učitelka
Věra Chovancová. Protože je mezi námi řada dobrých zpěváků, bývá
opravdu veselo. Na jednotlivé akce zveme místním rozhlasem. Pokud jste
v důchodovémvěku, přijďtemezi nás.

Těšíme se na vás i na společně prožité chvíle.

Klub seniorů
Bánov

       

Zlínský kraj přispěl částkou
5 000,-Kč na výdaje spojené
sčinností JSDHvBánově.

Obec použila tuto částku
na techn icko u prohl ídku
hasičského vozidla.

    

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOLBÁNOV

Vás zve 27.12.2010 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 také 27.12.2010:
Registrace účastníků 13:45 - 14:00. Startovné 10 Kč

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

45 00

neregistrovaní

Srdečně zvou pořadatelé
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Mikuláš navštívil i náš dům s chráněnými byty. V přízemí
ho přivítala sympatická pečovatelka Ivetka. Jako prvního
potkal pana Janatu. Pak zavítal do bytu paní Chovancové.
Bylo to milé setkání. V patře už na něj čekal pan Beneš
s paní Kočicovou, Beníčkovou a Zpěvákovou. Ti krásně
čtyřhlasně odříkali modlitbičku a chvilku si povídali.
Nakonec dostali nadílku a rozloučili se sMikulášem.

Mikuláš, Čert, Anděl

Letos se konal 1. a hlavně mimořádný ročník
Bánovského dráčka. Mimořádný proto, že se uskutečnil
na místě, na kterémuž se nejspíš nikdy neuskuteční. Tím
místem byl nově postavený bánovský obchvat. Jak víme,
mezi Suchou Lozí a Bánovem je úsek častých a silných
větrů.Avšak vítr nám svou přítomnost tentokrát nedopřál,
ale i tak byla spousta draků ve vzduchu.Neunavitelné děti
plné energie pobíhaly sem a tam s plachtícími draky. Nad
jejich hlavami poletovalo asi 90 různých dráčků. Každý
účastník dostal diplom a sladkou odměnu. V průběhu
akce byla možnost doplnit tekutiny teplým sladkým
čajem.

 

Už se těšíme na další ročník, který bude plný soutěží a
různých disciplín. Doufáme, že příjde zase o něco více
dětí, nejen s kupovanými, ale hlavně s doma vyrobenými
dráčky.

Děkujeme všem za účast a za rokdrakůmZDAR.

Skautský oddíl Bánov

  

Dne 12.února 2011 pořádá Klub seniorů Bánov II.ročník
Bánovského koštu slivovice. Sběr vzorků bude probíhat od
1. do 10.února 2011 u pana Čapka, Bánov 87, případně
v provozovněZámečnictvíBánov 88.
Nad regulérností soutěže bude dohlížet předseda klubu
seniorů pan Josef Čapek a Ing. Miroslav Zálešák. Vzorky
se budou přijímat v neoznačených čirých lahvích
o objemu 0,5l.

Na příjemné posezení zvou pořadatelé.
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Matěj Hauerland 568
Petra Džuganová 592
Aneta Beníčková 566
Daniel Korvas 626
Tereza Beníčková 599

Marie Polanská 353
Marie Volná 579
Anežka Machalíková 488
Anna Bublíková 378
Marie Zálešáková 483
Anežka Kunovská 138
Josef Machalík 220
Ludvík Šalušek 360
Ivana Ťulpíková 594
František Haluza 301
Květoslava Bublíková 209
Marie Vystrčilová 533

 

55.výročí sňatku

90 let

80 let

Josef a Františka Mahdalovi 451

Božena Kubišová 370

Marie Michalčíková 368
Stanislav Kočica 199
Martin Beníček 531

       

IV/2010

se uskuteční v pátek a v sobotu 25.-26. února 2011 v kuželkovém sále
Sportovní haly. Zájemci se mohou od začátku ledna přihlásit u paní Petrůjové
v minibaru SH nebo se zapsat na Obci u paní Soni Polanské. Další informace
budou postupně zveřejněny nawebových stránkách a ve vývěsních skříňkách
Obce Bánov.

 
   

MUDr.Vrbová – zubní

MUDr. Konečná – dětské

27.12 Po 7,30 - 15,00
28.12 Ut 7,30 - 17,00
29.12 St 7,30 - 12,00
30.12 Čt 7,30 - 15,00
31.12 Pá 7,30 - 12,00

Po 9,30 - 11,30
29.12 St 10,30 - 12,30
31.12 Pá 10,30 - 12,00

27.12

MUDr. Kadlčková

27.12 Po 7,00 - 12,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00

28.12 Út 13 - 18
29.12 St 7 - 12
30.12 Čt 7 - 12
31.12 Pá 7 - 12

MUDr. Gazdíková

MUDr. Božková – gynekologie

27.12 Po 7 - 12
28.12 Út 13 - 17
29.12 St 7 - 12
30.12 Čt 7 - 10
31.12 Pá 7 - 12

29.12 St 7 - 12,30

,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00

,00
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Svatomartinské hody v naší obci jsme letos oslavili v termínu 6.-7. listopadu. Hodová nabídka letos začala již

v pátek předhodovou zábavouveSportovní hale amuzicírovánímVlastikaNováka v restauraci uBujáka.
Sobotní odpoledne patřilo opět našim nejmenším a jejich doprovodu. Koně pana Šimčíka z Hluku neúnavně

vozili malé i velké na ozdobeném koňském povoze po Bánově, pro samostatnou projížďku byl k dispozici na parkovišti
u Sportovní haly ještě bílý koník.

Kolem páté hodiny odpoledne se rozsvítily lampičky a lampionky mnoha dětí z Bánova i z okolí. Svatý Martin
vyjel tentokrát se svojí vojenskou družinou doplněnou také císařem od kostela směrem k Domu s chráněnými byty a

potom na hřiště FC, kam po napínavých chvílích
čekání dorazili i členové skupiny Los Pupkos. Tam
proběhla celá závěrečná scéna i s ohnivou show.

Na parkoviš t i jsme mohl i všichni ochutnat
svatomartinské rohlíčky, vdolečky, skvělé bylo také množství
čaje i svařáku. Pokračováním dobře našlápnutého večerabyla
beseda u cimbálu v restauraci U Koníka. Nálada byla výborná
i přes omezené prostory.

V neděli proběhla slavnostní mše svatá v kostele sv.
Martina za účasti krojovaných.

Během celého víkendu jsme mohli zhlédnout výstavu
v prostorách suterén O bylo na co
dívat a také co koupit.

Děkuji všem, kteří svým dílem přispívají k tomu, že hody
vBánově sestávají časemvzájemnéhosoužití.

becního úřadu. A opravdu se

Marie Fremlová
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zastávka Bánov - náměstí

zastávka autobusové nádraží Uh.Brod

VYSVĚTLIVKY
x jede v pracovní dny

+

6

7

10

11

14

15

16

17

jede v neděli a ve státem uznávané svátky

jede v sobotu

jede v neděli

nejede 31.12.

jede 25.4.,17.11., nejede 24.4.

nejede od 22.12. do 2.1., od 1.7. do 31.8.

jede 25.4., nejede od 23.12. do 1.1., 24.4.,
od 1.7. do 31.8.

nejede 25.12., 1.1.

jede od 23.12. do 2.1., od 14.2. do 20.2., od
21.4. do 22.4., od 1.7.do 31.8., od 26.10. do
27.10.

19

23

24

28

29

30

31

nejede 25.12., 31.12., 1.1.

nejede od 22.12 do 2.1

nejede 24.12.

nejede 31.12 , 1.5, 8.5

nejede 24.12 , 31.12

nejede 25.4., 17.11.

nejede 31.12.

33

41

54

70

nejede 24.12., 5.7., 6.7., 28.9., 28.10.

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

na spoj v zastávce navazuje spoj další



Dovolte abychom Vás pozvali
na

Budou se konat 6.března 2011 ve 14.oo hod ve sportovní hale v Bánově.
Hrát bude ORCHESTR STANISLAVA SLÁDKA.

Všechny děti a rodiče zvou pořadatelé

   


