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K betlémskému chlévu se dobelhali také dva unavení a vychrtlí
osl!ci.H!betym!li od!en!odt! !k!chpytl!sobil!m,kter!nan!
jejich p! n, mlyn! !, ka!dodenn! nakl! dal, a od ran hol!,
kter!mi nanichne!et!il.

Zaslechli, jak si past!!i vypr! v! j! o Kr! li kr! l!, kter! p!i!el
z nebe, acht! li senan! j tak!pod!vat. Chv!li senaJe!!!ka ti!e
d!vali.Sklonili p!edn!mhlavuamodlili sejakov!ichni ostatn!.
P!ededve!mi dochl!vau!nan! !ekal mlyn! !.
Nalo!il jimnah!bet pytle,a!seprohnuli.Osl!ci sesklon!nou

hlavouposlu!n! vyrazili.
!Nen! to k ni!emu,“ prohl! sil po chv!li prvn!. !Modlil jsem se
kMesi! !i,abyzem! tob!emenos!al,acosestalo?Nic!“
!To j! jsem ho prosil, aby mi dal s!lu ho sn! !et,“odpov!d! l
druh! apevn! kr! !el d! l.

Je na každémz nás, jak budemehodnotit uplynulý rok a co si z něj
uložímedonaší paměti.
Rád bych se vrátil k životu v naší obci v roce 2011, abych
poděkoval všem, kteří se jej sobě, ale také svým bližním snažili
udělat hezčí a pestřejší.
25.listopadu jsme si připomněli první výročí uvedení do provozu

bánovského obchvatu. Díky této skutečnosti mohl svatomartinský
historickýprůvodprojít přímo středemobce.
Byl to krásný zážitek vidět velký zástup doprovázející sv.Martina a
bubeníky Memento Mori od kostela až na vyzdobený Jarmek,
připravený k rytířskému klání v režii brněnské skupiny historického
šermu Štvanci. Děkuji všem bánovským i přespolním účinkujícím,
kteří nám pod vedením paní místostarostky Marušky Fremlové
připravili večer plný krásných scén, zpěvů, poučení, ale také
historických kostýmů, dramatických soubojů, obohacených milým
humorem. Poděkování patří také Antonínu Fremlovi a Luďku
Vavrysovi za výrobu kulis a nazvučení prostoru u kostela i na
Jarmeku, Víťovi Jankůjovi za nasvícení obou scén, firmě Kozap za
tradiční občerstvení a našim hasičům, kteří spolu s Policií ČR
zajistili bezpečnost průvodu. Následující beseda u cimbálu
s Hútkem a Burčáky byla milou tečkou za sobotním večerem. Chci
poděkovat také Adélce Volné za keramiku, kterou vyrábí pro naše
hosty, ale také za pravidelné prodejní výstavy, které obohacují život
nejen Bánova.
Jako červenou stužkou byl protkán uplynulý rok spoluprací

s dětmi zmateřké školy, které se pod vedenímsvýchučitelek a paní
ředitelky Renaty Machalíkové podílely na jaře na akci „Nové leto
přišlo do vsi,“ připravily programnapředvánoční besedu se seniory
a spolu s dětmi z Kuřátka také premiérové „Rozsvěcování
vánočníhostromu.“
Velkou radost máme také z nově vzniklého dámského seskupení

„Bánovské zpěvule,“ které stejně jako Hútek před dvěma lety měly
svoji premiéru na „Svatomartinské jízdě. Stávají se další ozdobou
bánovské folklórní scény.
Největší proměnu jsem letos zaznamenal a věřím, že i vy, na

sportovní hale. Nejen to, že ji Zdeněk Zálešák a Pavel Šupina
krásně vymalovali, ale především se stala kulturně sportovním
centrem. Rádi sem zamíří všechny věkové kategorie od
nejmenších až po seniory, aby osvěžili své tělo sportema svou duši
vlídným a radostným prostředím, o které se zasloužila hlavně
Alena Šupinová, její spolupracovnice a pomocníci, kterých stále

přibývá i vmládežnickýchkategoriích.
Moc bych si přál, abychom se všichni společně podíleli na vytváření

hezkých mezilidských vztahů, dokázali si pomáhat a dělat navzájem
radost. Abychom spokojeně užívali opraveného zdravotního střediska,
prostorů základní školy nebo sportovní haly. Abychom chránili naši novou i
nově vymalovanouzastávkupřed těmi, kteří by je chtěli ničit.
Přeji si, aby nás v budoucnu chránily nově vysazované větrolamy před
nepříznivýmivětry a dobří lidé námpomáhali chodit po správných cestách.

To V! m v!em do nov!ho roku 2012, z! rove!sp!! n!m radostn!ch a
po!ehnan!chsv! tk!v! no!n!ch p!eje,V! !starosta

Zbyněk Král

    







V souvislosti s připravovanou změnou týkající se systému
shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu v roce 2012 oznamujeme občanům, že poplatek za
odpad popelnice/ se bude vybírat až od 1.března 2012, splatnost poplatku
se nemění /do 30.6.2012/, bližší informace nového systému budou
uvedenz v příštímčísleBZ.
PROSÍME OBČANY, ABY NECHODILI PLATIT POPLATEK V LEDNU A
ÚNORU 2012.

/

V budově zdravotního střediska jsou volné místnosti nebytových
prostor k okamžitémupronájmu , bližší informace na OU.

Děkujeme všem členům bánovských spolků, kteří se tento rok zapojily
do spolupráce s obecním úřadem. V letošním roce jsme poprvé zapojili
místní spolky do pomocných prací v našem lese. Pracovali zde včelaři,
myslivci, fotbalisté, chovatelé holubů. Házenkářky vypomáhaly při
organizačním zajištění Bánovského leta, Sokol při jarních prázdninách
zabezpečil dozor pro děti na sportovní hale a umožňuje hru ping-pongupro
veřejnost na jejich stolech, kynologové připravili dětský den na
Skaličkách, Hútek vyčistil příkopy při jarním úklidu, senioři vypomáhají při
obecní zabijačce, Kohútek, Strúček a Bánovjanka spolupracují při
zajiš ování kulturních akcí, hasiči vypomáhali při Svatomartinském
průvodu.

ť
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č. 9, konaného dne 20.10.2011

56 430 278,- Kč







Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo
D/1853/2011/KH mezi Zlínským krajem a obcí Bánov ve výši 17 000,- Kč na výdaje
spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů příjemce.

Prodloužení splatnosti poskytnuté bezúročnépůjčky proFCBánovaHúteko.s. ze dne
1.6.2011, a to do 31.12.2011.

Smlouvaodílo naakci „KanalizaceaČOVBánov“meziObcíBánovaSdruženímVHS
BOHEMIA PLUS, Sdružení firem VHS Bohemia a.s., se sídlem Haškova 153/17, 638 00
Brno, Lesná a VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o., se sídlem Masarykova ul. 1197,
698 14 Veselí nad Moravou za celkovou cenu bez DPH .

IX. ro! n!k Obecn!ho turnajevku!elk! ch
se uskuteční v kuželkovém sále
Sportovní haly.
Zájemci se mohou hlásit od prosince 2011 u Aleny Šupinové a Marie
Mandíkové v minibaru SH.

.

Další informace budou postupně zveřejněny na webových stránkách a
vývěsních skříňkách Obce Bánov.

v pátek a sobotu 3.-4. února 2012

Uzávěrka příhlášek je 27. ledna 2012

Tříkrálová sbírka se uskuteční 7.1.2012
v dopoledních hodinách.

Pro tříkrálové koledníky pak bude
22.ledna 2012 připravený maškarní
karneval v Uh.Brodě a bruslení na

zimním stadionu 3.únoru 2012 zdarma

    

Obecní úřad děkuje všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu obecní zabíjačky

IV/2011

IV/2011

Víte, že:
- obecní prasátko určené k mikulášské porážce
vážilo letos 270 kg
- pro mlsné jazýčky jsme připravili přibližně 190
kusů jitrnic, 12 dlouhých štanglí tlačenek, uvařili
70l kyselé polévky a 150 l zabijačkové polévky
- na pálenici jsme během sobotního odpoledne
snědli 15 velkých bochníků chleba
- vyškvařili jsme kolem 40 l sádla, které použijeme
na obecní akce a Slavnosti vína
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Na hlavní ulici proběhla výmalba autobusové zastávky a
kompletní výměna 9 sloupů veřejného osvětlení včetně
připoložení novéhovedenímístního rozhlasu.

V nově budované ulici Za poliklinikou Šraňky/ II firma Strabag
zhotovuje novou místní komunikaci, v ulici je také nově položen
po jedné straněplynovod.

V prostorách sportovní haly proběhla o podzimních
prázdninách sbírka Postavme školu v Africe, celková vybraná
částka činí 3 231 Kč, tyto peníze putují na účet společnosti Člověk
v tísni, z takto získaných prostředků se buduje škola v Etiopii,
protože téměř každédruhédítě zEtiopie nechodí do školy.

22. listopadu mělo proběhnout jednání u Krajského soudu
v Brně ve věci soudní pře s firmou Foltýn s.r.o. Kroměříž, která
žaluje obec Bánov o zaplacení částky 952 660 Kč v souvislosti
s vybudováním dětského hřiště u sportovní haly. Soudní jednání
s firmou Foltýn ohledně dětského hřiště bylo na žádost p. Foltýna
odročenonadobuneurčitou.

Dokončuje se výstavba 6 rozhleden v obcích mikroregionu
Východní Slovácko, v prosinci proběhne jejich kolaudace, a
pokud nám to počasí umožní, proběhne i slavnostní kolaudace
s účastí veřejnosti 30.prosince. V rámci tohoto projektu budou
v obcích umístěny i odpočinkové body a vše bude propojeno do
turistickýchokruhů, které spolu s informačními tabulemi podrobně
seznámí návštěvníkys naším regionem.

Upravujeme prostory školního bytu, abychom ho mohli dát do
pronájmu. O prázdninách došlo k zatečení vody na podlahu a je
nutno kompletně vyměnit podlahovou skladbu, protože dřevěná
podlaha už byla napadena plísní.

Připravujeme podklady pro dotační výzvu na zateplování
veřejnýchbudov, a to na budovu našímateřské školy, kde je nutné

provéstminimálněvýměnustávajícíchoken.
Na základě doporučení odborného projektanta, který procházel budovu

mateřské školy, proběhne ve dnech 17.-20.11 kompletní výměna 70 ventilů
na všech topných tělesech tak, aby bylomožné regulovat ve třídách teplotu,
jejich výměna mápřispět ke snížení energetické náročnosti celéhoobjektu.

Ve školní jídelně došlo o podzimních prázdninách k pokládcenového lina,
protože stávající podlaha byla po opravách rozvodů vody o prázdninách už
nevyhovující.

Na obecní pěstitelské pálenici začalo v měsíci listopadu pálení kvasů,
nyní pálí p. Viktorin. Panu Chovancovi, který ze zdravotních důvodů ukončil
svoji činnost v pálenici, za jeho prácimoc děkujeme.

V katastru naší obce došlo k osazení nových směrových cedulí, které jsou
součástí projektu „Rozvoj turistického ruchu na Východním Slovácku“.
Na Skaličkách a na Ordějově jsme upravovali lokalitu pro umístění
odpočinkovéhoposezení.

Zpracovává se prováděcí dokumentace na realizaci rozvodů nízkého
napětí v nověbudovanéulici ZTV II./2 „Za poliklinikou Šraňky“.

Probíhá těžba dřeva z obecních lesů v lokalitě 1B4 /směremk přehradě/ a
2B12/8 /nad singulární chatou/, na základě smlouvy o dílo provádí těžbu p.
Miloš Kubiš.

Vsouvislosti se stále nevyjasněným financovánímčistírny odpadních vod
a dostavby kanalizačních sběračů v obci nepřipravujeme rozpočet na rok
2012, alepřecházímedo režimu rozpočtovéhoprovizoria.

Křižovatky obchvatu obce byly doplněny o výrazné barevné značení a
dopravní značky včetněomezení rychlosti na 70 km.

Probíhá výsadba biokoridoru LBK2 o celkové výměře 39 997m2, výsadba
větrolamu listnatých dřevin VL8 o délce 650 m, větrolamu VL15 o délce
1445m.Navržené větrolamy jsou polopropustného typu, jsou vysazovány ve
směrukolmémkpřevládajícímsměrůmvětrů.



















23.12.2011
18:00 Zpívání u vánočního stromu Před restaurací u Bujáků
25.12.2011
17:00 Vánoční zpívání bánovských folklorních souborů Kostel sv. Martina v Bánově
26.12.2011
8:30 Memoriál Libora Šopíka, turnaj v nohejbale Sportovní hala
27.12.2011
9:00 Turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise Tělocvična ZŠ
28.12.2011
10:00 Krmení zvířátek U myslivecké chaty
30:12.2011
13:00 Otevření nové rozhledny Rozhledna na Králově
7.1.2012 Tříkrálová sbírka
7.1.2012
19:00 Kouzlo strun - koncert Kostel sv. Martina v Bánově
14.1.2012 Ples SRPŠ Sportovní hala
21.1.2012 Myslivecký ples Sportovní hala
28.1.2012 Farní ples Sportovní hala
3.- 4.2.2012 Kuželkový turnaj Sportovní hala
18.2.2012 Fašanková obchůzka
18.2.2012 Šibřinky Sportovní hala
19.2.2012 Dětské šibřinky Sportovní hala
25.2.2012 Bánovské tandemy - kuželkový turnaj mládeže Sportovní hala
10.3.2012 Košt slivovice Sál ZŠ

IV/2011

IV/2011

Přehled akcí v Bánově a okolí na přelomu 2011/2012
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Děti z mateřské a základní školy rozsvítily společně svým
vystoupením vánoční obecní strom.

Zpracovala:
Marie Fremlová

Na bánovské hody si mohlo každý vybrat zábavu podle svého
gusta, mnozí z nás jsme se sešli na svatomartinském průvodu,
který prošel Bánovem a vyvrcholil na Jarmeku vystoupením
brněnské skupiny Štvanci.

V průběhu podzimu firma Strabag vybudovala k radosti naší i všech
stavebníků novou silnici v nově budované ulici Za poliklinikou Šraňky.

Větrolamy vysazované v našem katastrálním území mají
ochránit vesnici před silnými větry a větrnou erozí.

    

Další fotografie na http://www.banov.cz/fotky/
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Štědrý den byl vždy jedním z nejdůležitějších dnů v roce,
a proto není divu, že je opředen mnoha zvyky a
pověrami, které se k němu pojí. Jak prožívala rodina
Štědrý denaŠtědrý večer naSlovácku?
Hospodář s chlapci připravoval krmení dobytku, aby
mohli na svátky zachovávat posvátný klid, a hospodyně
měla spolu s děvčaty plné ruce práce s vařením. Podle
církevního nařízení byl dříve Štědrý den dnem přísného
postu podobně jako např. Velký Pátek nebo Popeleční
středa. Nesměly jíst dokonce ani děti a zásoby se
zamykaly do komory. Dětem bylo slibováno, že uvidí
večer zlaté prasátkonebo beránka.Když všakpřesto byli
nedobří, hrozilo se jim, že venku chodí sv. Šprecht a vrtá
břicha, aby se přesvědčil, jestli se všichni postili
(Nivnice). Také děti nesměly vycházet tento den z domu,
neboť se pravilo: „Jakým je kdo na Štědrý den, takovým
je po celý rok.“ Není divu, že hospodyně hnala
hospodáře, když si chtěl před štědrovečerní večeří na
chvíli schrupnout, ven z postele, aby nebyl celý rok
ospalý.
Večer nastal posvátný čas. Veškerá práce v domě
musela být skončena a všechno uklizené a čisté.
Hospodyně měly vše předem připraveno, aby nemusely
vstávat od stolu. Stůl byl „zamknut“, tzn. obtočen
řetězem, aby se zamkla huba vlkům a nedávili ovce. Do
každého rohu stolu se položil pecen chleba, prostředek
stolu posypal pšenicí a na ni se položil koláč s otvorem
uprostřed. Vše se pokrylo plachtou a nad koláč se
postavila mísa naplněná všemi druhy obilí, petrželí,
cibulí a česnekem. Do něj se potom v průběhu Vánoc

dávaly všechny drobty a okrajky a také
po lžíci z každého jídla. Takto upravený
stůl zůstával až do Štěpána či Nového
roku a dávalo se z něj kravám, aby
dobře dojily (StarýHrozenkov).
Lidé s rozsvícením otáleli, neboť věřili,
že by v tom roce stavení vyhořelo,
kdyby brzy rozsvítili. Čekalo se na první
hvězdu, nebo na klekání, které většinou
odtroubil místní pastýř , který začínal na
Štědrý večer chodit na koledu.
Procházel dědinou a práskal bičem.
Děti, které se poctivě postily, mohly
podle tradice zahlédnout zlaté
prasátko, nebo zlatého beránka,
kterého hnal pastýř před sebou.
Všechno jídlo se muselo na stůl přinést
najednou, aby hospodyně nemusela

IV/2011

IV/2011

     

vstávat od stolu, jinak by jí “ špatnědrůbež seděla.“ Před jídlemse všichni s hospodářem
pomodlili modlitbu:“ Pane Ježíši Kriste, rač nás do roka tak ve zdraví zachovat.“ Přidala
semodlitbaOtče náš nebo nějaká zbožná píseň.Nejprve se pojídají oplatky smedem, k
nimž se přikusuje kousek petržele nebo strúček česneku. Samotná večeře byla vždy
velmi bohatá, nakolik si to rodina mohla dovolit. Začínalo se polévkou, většinou
houbovou nebo hrachovou, a pokračovalo se různými kašemi, krupicí, nebo sližkami
pomazanými medem a posypanými mákem. Samozřejmě nechyběly koláčky a ovoce,
ať už syrové, nebo sušené. Zvlášť zbytky z ovoce a štědrovečerních koláčů se pečlivě
uschovávaly a roztloukaly se na prášek, neboť byly nejlepším prostředkem na léčení
boláků. Kapr v dřívějších dobách ještě nebyl pro většinu lidí dostupný, ale přesto se
dělávala „rybová“ omáčka. Byla sladká a ryby byly nahrazovány dlouhými kusy
nakrájené mrkve, celeru nebo petržele.
Zbytky z večeře se házely do ohně, aby nikdo rodině nemohl škodit. Po štědrovečerní
večeři byl prostor nejen pro symbolické dárky, ale především na zpěv koled amnožství
zvyků.

V pozůstalosti bánovskéhoučitele Beníčka zůstaly zachovány štědrovečerní zvyky, jak
je zapsala p. Josefa Jančaříková:

1. Děvčata chodívala poŠtědré večeři klepat naokno, kdebyl nějakýmládenec.
Když se jí ozval, dostala ho.Mládenecna ni volal: „Seďdoma, jakonaša pec!“

2. Když přinesladívka v náručí namátkoupárnýpočet polének, do roka se vdala.
3. Když botekpřehozenýpřeshlavu se rovněpostavil, do rokase vdala.
4. Pes se nechal nažrat a pustil se ven.Odkudzaštěkal, odtudpřišel ženich.
5. Děvčata třásla stromem a říkala:“Třesu, třesu, třes, odkud zaštěkne pes. A

třeba zavrčí a tomi jen postačí.“ (Kdezaštěkal pes, odtud přišel ženich.)
6. Po Štědré večeři se smetly ze stolu všechny odrobinky a dívka si je dala pod

polštář podhlavu.Okomse jí zdálo, tohodostanezamuže.
7. Děvčata si vypůjčovala z domů, kde měli mládence, spodky a dávala si je pod

hlavu.Okterémz nich se jí zdálo, za tohopůjde.
8. Svázaly se fěrtůšky a na „necičkách“ s nimi tolik opálaly, až se některý

rozvázal.Které dřív, ta se první vdala.
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9. Kdo chtěl poznat čarodějnice, začal dělat stoličku od Lucie až
doBožího narození. Každý den něco a jenom jednoumohl do
ní zaťat před východem slunce. Když si na ni v kostele na
Boží narození na „Jitřní“ stal, uviděl všechny čarodějnice
dědiny. Stály zádyobrácenék oltáři.

10. Od Vánoc doNového roku nesměl „handrlak“ pískat, nebo by
ho všechny dívky bily. Do roka by se nevdaly.

11. Když při krájení jablka se rozkrojilo jádro, do roka zemřel.
12. Komu se na vodě prázdná skořápka převrátila, ten do roka

zemřel.

Celý večer byl naplněn skutečnou slavnostní vánoční atmosférou,
kterou zakončila mše svatá, tzv. Půlnoční, kde se sešla celá obec, aby
společně oslavili narození Ježíšovo. Už v 11 hod.večer začali trubači
vyhrávat vánoční koledy, a tak zvali všechny na mši svatou. Na kůru
pak přesně ve 12 hodin začala slavnostně znít první skladba
Vánočníchbánovskýchhodinek:
„O půlnoci na salaši, tam pastýře cosi straší, ovce se rozbíhají, běží
pryč, utíkají.
Ejhle Anděl na salaši, zpívá gloria v oblacích, in Excelsis Deo, čuj,
pastýři, čuj, čuj, ho.“

Vánoèní bohoslužby:

24.12.
Suchá Loz 21.00 hod.

25.12. Zasvěcený svátek
Suchá Loz 07.30 hod.
Bystřice p/L 09.00 hod.

31.12. Suchá Loz 16.00 hod.

1.1. Zasvěcený svátek Panny Marie
Suchá Loz 07.30 hod.
Bystřice p/L 09.00 hod.

Bystřice p/L 14.00 hod.(dětská)

Bánov 23.00 hod.

Bánov 10.30 hod.

26.12. Zasvěcený svátek
Suchá Loz 07.30 hod.
Bystřice p/L 09.00 hod.
Bánov 10.30 hod.

Bánov 18.00 hod.

Bánov 10.30 hod.

Klub senior! B! nov zavr!il svou ! innost v leto!n!m roceKate!insk! m posezen!m
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Už to vypadalo, že se výpravy nedočkáme. O týden dřív,
než byla výprava naplánována, se musela zrušit kvůli
počasí a posunout. Pak už nám počasí přálo, takže jsme
mohli vyrazit.

Výprava nesla název Hon na Bandary, navazovala na
příběh z Knihy džunglí. Sraz byl v sobotu v 07:00 u
klubovny, vyšlo nás celkem 9, návrat byl naplánován na
16:00. Plánovaná trasa měla vést přes skaličky, kapličku
sv. Marie u BPL, staré lomy Bučníku, Vysoký vrch, vodní
nádrž Ordějov, skautskou chatu v Suché Lozi a zpět do
Bánova, celkem 17,5 km. Kluci měli za úkol jít po stopách
Bandarů a pronásledovat je. Po cestě si museli najít
schované věci k obědu a luštit šifry. Když jsme dorazili ke
starým lomům Bučníku, následovala svačina a

vysvobozeníMauglího ze spárů Bandarů. Úkol byl splněn a
my jsme pokračovali v cestě k Vysokému vrchu.
Na bystřické cyklostezce jsme si ještě stihli zaskákat do
hromady listí a pod Vysokým vrchem byl vydatný oběd
v podobě gulášové polévky s chlebem. Protože nás už tlačil
čas, nevyšli jsme na Vysoký vrch, ale šli směrem k vodní
nádrži Ordějov, kde jsme si dali svačinu a odtud jsme
pokračovali doBánova.Cesta byla dlouhá16 km.
Výpravu jsme si všichni náramně užili, zase máme nové

zážitky a máme na co vzpomínat.

Vedoucí družinyDivočáků
Pavel Šupina

Adventní období v mateřské škole je pro děti časem krásných a
nezapomenutelných zážitků. Pomohly rozsvítit vánoční stromeček v obci, přišel za
nimi na školní zahradu Mikuláš se svou družinou a vystoupily s čertovským
programemna posezení s bánovskými seniory . Společně jsme oslavili Štědrý den
v mateřské škole a odpoledne jsme přivítali rodiče na tvořivé dílně. Jako každý rok
nezapomínáme ani na obyvatele Domu s chráněnými byty, které jsme potěšili
vánočnímpásmemadrobnýmidárky.

Kouzeln!V! nocea!!astn! nov! rokv!emp!ej!d! ti azam!stnanci M! B! nov

IV/2011

IV/2011

          

OŘEŽ TO
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Vestředu28.9.2011 se konal II. ročník akce s názvem
Bánovský dráček. Účastníci startovali od DCHB
směrem k fotbalovému hřišti. Po cestě je čekalo pár
stanovišť, kde měli za úkol splnit různé disciplíny, v cíli
pak následovala sladká odměna a diplom za účast.
Vedle haly byla možnost občerstvení a pořádné
vyřádění se s drakynahřišti.

Počasí námvyšlo skvěle, sluníčko svítilo a vítr foukal.
Na obloze jsme mohli vidět něco kolem 100 draků.
Akce se vydařila a my doufáme, že příští rok uvidíme
poletovat draků ještě více.

Díky všem za účast.

Skautský oddíl Bánov

    

tématických bloků: např. písně o
Kateřinkách, Kačkách či Kačenkách, které
jsme přezpívaly na Kateřinském posezení
Klubu senirů, dále písně o cestách či
chodníčcích, o lásce, o přírodě, teď jsou na
programu především koledy, které jsou
zařazeny do přípravy vánočního koncertu
25. prosince v bánovském kostele, v němž
by se měly společně sejít všechny
bánovské soubory.

Účelem ustavení nového pěveckého
sdružení nebylo vytvářet konkurenci
stávajícím, ale zapojit ženy, které rády
zpívají, do společného bánovského díla. Je
příliš krátká doba na hodnocení, ale snad
se vše zdaří a Bánovbude i nadále zpěvnou
vesnicí, protože písně nám mohou přinést
mnoho radosti, pohody a uspokojení.

Hana Vystrčilová

Myšlenka na ženský pěvecký sbor zrála velmi dlouho. Vždy po nějaké pořádané
akci se společně zpívalo: zpívalo se na zájezdech, v autobuse nebo při různých
setkáních. A zpívalo se velmi dobře. Přezpívalo se nepřeberné množství písniček,
známých i méně známých i těch takřka zapomenutých. A vždy padla otázka, co s tím,
kdy něco vznikne. Muži užměli svůj Hútek, tak ženy asi nechtěly zůstat pozadu.Azase
se čekalo a čekalo.Asi neměl nikdoodvahudo toho jít.

DenD nastal po zájezdu seniorů do lázní VelkýMeder na Slovensku 6. září. Zpívalo
se celou cestu zpět a ženské osazenstvo autobusu se rozhodlo, že by se i ženy měly
scházet a společně si zazpívat. Po jednání na OÚ bylo vše domluveno, místní rozhlas
vyhlásil datumprvní schůzkyna13. září.

Sešlo se celkem17 žen a už z první schůzky bylo zřejmé, že zpívání je tady doma.A
brzy přišla i první „zakázka“ vystoupit na bánovských hodech 11. listopadu v pořadu u
kostela a následně na Jarmeku. I když píseň o sv. Martinovi byla pro nás zvláštní, za
pomoci trubačů (Karla a JakubaZálešákových) se všezvládlo.

Adál se zpívalo zase jen pro radost a řešil se názevnovéhopěveckéhosdružení.
Návrhů bylo velmi mnoho, vítězně z nich po hlasování vyšel název „Bánovské

zpěvule“.
Sboreček se dále rozrůstal, nyní čítá už 26 žen, které se vzorně zúčastňují všech

pěveckých schůzek. Zpívají se především lidové písně, které se řadí do různých
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Děkujeme všem, kteří přišli v sobotu 17.prosince 2011 ve 14:00 do
základní školy Bánov, která si připomněla 60. výročí svého otevření. V rámci
oslav jsme vám chtěli předvést budovu, do níž Obec Bánov v posledních letech
investovala nemalé prostředky a pro niž ředitelství školy získalo řadu grantů
z Evropské unie, v celé její kráse. Především jsme však chtěli ukázat co
nejpůsobivěji práci žáků a učitelů, kteří jsou jejím největším bohatstvím. Proto
jsme pro vás také připravili možnost přímo se zúčastnit vyučovací hodiny.
Požádali jsme žáky, aby v sobotu přišli do školy a mohli vám ve všech třídách
od 14:30 do 15:00 předvést ukázkové vyučování. Věříme, že právě to bylo pro
vás největším lákadlem. Ve škole byla navíc nainstalována řada výstav našich
bývalých absolventů a konečně v 15:30 propukla výročně-vánoční akademie
žáků. Po celou dobu oslav také vyhrávala CM Strúček, která vznikla právě
v bánovské škole.

Největším překvapením oslav však jistě bylo slavnostní představení
nové knihy ZŠ BÁNOV 2001-2011, kterou jsme vydali za finančního přispění
bánovských podnikatelů a obecních úřadů Bánov, Suchá Loz a Bystřice pod
Lopeníkem. Na téměř stovce plně barevných stran se odvíjí poutavý desetiletý
příběh školy.Dění uvnitř školy je popisovánoz pohledu žáků, protože knihabyla
sestavena z nejlepších a nejzajímavějších článků školního časopisu
Bublanina, který píší sami žáci. Časopis vychází už deset let a za tu dobu byl
dvakrát vyhlášen nejlepším školním časopisem ČR a třikrát skončil na druhém
místě v naší zemi. Na závěr každé kapitoly, která je reprezentována vždy
jedním školním rokem, jsou také fotografie devátých ročníků se seznamy
absolventů. Kniha je tak bohatá, že se v ní všichni, kteří zde v letech 2001-2011
studovali nebo studují, určitě snadno najdou.

Kniha je v prodeji od 17. prosince ve škole a její cena je 200 Kč.
Doufáme, že vás kniha zaujme i proto, že vzdává hold žákům, učitelům a
zaměstnancům naší školy. Do naší budoucnosti posíláme pořádnou dávku
pamětí, které napsaly naše děti, a jsme rádi, že nezmizely v zapomnění a
v čase.

Mgr. Vlastimil Ondra

V letošním roce naše základní organizace oslavila 80.
výročí založení včelařskéhospolku v Bánově.Předzaložením
spolku byli bánovští včelaři organizováni v Uh. Brodě a
Nivnici. Pak se začali scházet v Bánově a roku 1931 si založili
vlastní včelařský spolek. Mezi zakládající členy patřil přítel
Mayerhofer, Ludvík Švehlík z Bánova, J. Kočica z Bystřice,
Ant. Mahdal, Hnilička a další včelaři. Pod bánovské včelaře
patřily také obceLopeník,SucháLoz aBystřicepodLop.

V roce1975bylo vBánově20 členůa233 včelstev,
v Bystřici 15 členů a 138 včelstev, v Suché Lozi 10 členů a 81
včelsteva v Lopeníku2 včelaři a 12 včelstev.

Toto uskupení trvalo až do roku 1989, kdy došlo k rozdělení
na samostatné organizace. V roce 1990 byli na výroční
členské schůzi zvoleni přítel Hnilička František předsedou a
Vítek Josef jednatelem. Po registraci vesnických organizací
bylo také dohodnuto rozdělení dosud společného majetku
včelařů a to podle počtu včelstev, kterých bylo v tu dobu 548,
z toho 211 z Bánova.

Počet včelařů a včelstev v naší obci kolísal. V r. 2008 byl
zvolen nový výbor, počet včelařů bylo 11 a včelstev 111, nyní
mánašeorganizace 12 členůa 154včelstev.

Naším úkolem je dále zvyšovat počty včel a také členů naší

IV/2011
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Vodní filtry do domácností odstraní
zápach chloru a nežádoucí prvky.

Dodají průzračný vzhled a skvělou chuť
horského pramene. Odstraní tvrdost vody
a dodají vyvážené množství minerálů.

VODNÍ FILTRY SLOVÁCKO - Petr Gorčík
Váš dodavatel filtračních a změkčovacích systémů

Bánov 553, tel.: 775 042 710
e-mail: petr.gorcik@centrum.cz
www.vodnifiltry-slovacko.cz

Prodej a montáž vodních filtrů

organizace, zejména mladých.
U příležitosti 80. výročí jsme
uspořádali na Letních oslavách
Bánova výstavu včelařství a
včelařského zařízení na zpracování
včelích produktů. Součástí byl tak
prodej medu a medoviny. Tato naše
akce se líbila a těšila se velkému
zájmu.

Děkujeme obecnímu úřadu a
všemobčanům .za podporu

Předseda: Jankůj Zdeněk
Jednatel: Beníček Ivan

 
 

    


Děkujeme všem včelařům,
kteří věnovali 11 sklenic medu
dětem do naší mateřské školky

OÚ Bánov
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Narození:

Rozloučili jsme se:

Naši jubilanti:

Veronika Vaculová 449
Jan Procházka 114
Valerie Michalčíková 169

Aloisie Vystrčilová 509
Eduard Kříž 622

55. výročí sňatku
Milan a Františka Hniličkovi 215

91 let

90 let

85 let

80 let

Božena Kubišová 370

Ludmila Zajácová 165

Cecilie Mahdalová 379
Františka Nováková 331
Božena Kočicová 513

Františka Mahdalová 451
Bohumila Mahdalová 520

IV/2011
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21. ledna 2012, to je třetí sobotu roku 2012, jsme pro Vás
připravili VII. ročník plesu sv. Huberta. Co Vás čeká: skvělá zábava se
skupinou Kasanova alias Kasa a jejím repertoárem, evergreeny
60. až 90. let a dechová kapela Zdounečanka. Dále je připravena
ukázka latinskoamerických tanců, vystoupí myslivečtí trubači
Přerov. Nebude chybět trocha folklóru ani myslivecká kuchyně a
skvělá tombola, mohu Vám slíbit 15 hlavních cen. Prvními cenami
tradičně budou jelen a velkoplošná obrazovka, dále je připraveno
minimálně 200 cen k přímé výhře.

Těšíme se na Vás a přejeme sobě a hlavně Vám, abychom se
bavili alespoň do rána. Chtěli bychom Vám také společně sdělit, že
náš spolek je otevřená společnost a ten, kdo chce opravdu
respektovat naše zásady zakotvené ve stanovách a plnit povinnosti
v rámci mysliveckého hospodaření na honebních pozemcích, bude
vítán a rádi ho přijmeme a mezi sebou přivítáme. Kontaktujte
kohokoli z členů Honebního spolku Bánov o.s., jehož členy jsou
i členovéMysliveckého sdružení Háj Bánov, a dozvíte se více.

Za Honební spolek Bánov o.s. a jeho členy Vás srdečně zvu,
přeji Vám pěknou zábavu, hezké výhry v tombole a možná
i nezapomenutelné zážitky.

Rezervujte si Váš čas a přijďte v sobotu 21. ledna 2012
ve 20.00 hod. do sportovní haly .

Ing. Jan Petráň
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30.12.2011 VE 13,00 HOD. U ROZHLEDNY KRÁLOV

V PŘÍPADĚ VELMI NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ V OBŘADNÍ SÍNI BÁNOV
V 16,30 HOD. OHŇOSTROJE U JEDNOTLIVÝCH ROZHLEDEN MIKROREGIONU VS

foto: nová rozhledna na Králově



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

platné od 14.12.2003 do 11.12.20044.00 4.48 5.07 5.18 5.25 5.48 5.52 6.07 6.30
x x x 6,+ , 23 x x x x,14

      

      
zastávka autobusové nádraží Uh.Brod

zastávka Bánov - námìstí

7.13 7.17 7.20 7.23 7.36 7.38 . 10.04 10.168.28 9 49
6,+ x,14,17 x x x,14 x,14 x x 6,+ x

10.18 12.30 12.32 12.35 12.38 13.07 13.12 14.40 15.3011.40
x x, 6, x x x x,70 x17 16 6,16 +

16.14 16.17 16.19 18.12 8.36 18.40 18.46 20.0517.42 1
6,+ 7, 7, 1 6,+, x, x, 6,x,11,x x x,10 5 29 10 29, 19 x,10

21.16 21.23
x, x,1010

platné od 14.12.2003 do 11.12.20045.23 5.25 5.45 6.05 6.10 6.25 6.40 7.30 7.35 8.05
x x x,30,33,34 x x x,14 x x,6,+,16 x +

8.15 9.05 9.40 10.15 10.30 11.00 11.20 11.25 12.25
6,+ x x x 6,+ x x 6,+ x

13.00 13.30 13.45 14.25 14.50 15.45 16.10 17.15 17.20
6,16 x, 70 x x x, 6, + x x x,10 x

17.25 18.00 18.15 19.40 22.25
x,15,6,+,29,11 7,15 x,10 x,10 6,+ 29 x,10,
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11
14

16

17

26

27

jede také 9.4.12, nejede od 23.12.11 do 2.1.12, 8.4.12
nejede od 23.12.11 do 2.1.12, 3.2.12, od 20.2.12 do 26.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od

25.10.12 do 26.10.12
nejede 24.12.11,

17.11.12
jede od 23.12.11 do 2.1.12, 3.2.12, od 20.2.12 do 26.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od

25.10.12 do 26.10.12

nejede 24.12.11, 31.12.11, 17.11.12

nejede 24.12.11, 31.12.11

29 nejede 24.12.11






