Ohlédnutí
za rokem 2012

Letošní rok, jehož poslední měsíc právě prožíváme, by se dal označit rokem
čistírny odpadních vod. Od února tohoto roku až do pololetí roku 2013, kdy
bude předána do zkušebního provozu, je tato rozsáhlá investiční akce
(60 mil.korun) zdrojem mnoha starostí a povinností pro nás na obecním úřadě i
pro Vás občany. V současnosti je vybudováno 95% z 6000 metrů
vyprojektované kanalizace a zbývá již jen trasa v Hoštákách od obchodu Enapo
po odbočku na Lán a propojení se stávajícími kanalizačními stokami. Vzhledem
k tomu, že tato poslední trasa bude uložena v silnici, může se na ní pracovat, až
správa a údržba silnic(SUS) skončí zimní údržbu. Stavba čistírny i příjezdové
komunikace se stihla zrealizovat za dobrého počasí, areál čistírny je oplocený a
provádějí se terénní úpravy.
Rád bych poděkoval za trpělivost a pochopení všem, kterým jsme museli
v důsledku budování kanalizace vstoupit do zahrad nebo předzahrádek.
Nebylo vždy jednoduché najít optimální trasu kanalizace, někdy jí v cestě stála
nějaká stavba nebo strom. Velmi si ceníme toho, že jste se vždy snažili společně
s námi hledat řešení, a i když to v několika případech nebylo jednoduché, vždy
jsme je našli. Velkou zásluhu na tom mají také zaměstnanci realizační firmy VHS
Veselí n. Moravou, kteří se projevili jako skuteční odborníci a dobří Moravané,
protože trnka je pro ně posvátný strom a tam, kde to jenom trochu šlo, se ji
snažili zachovat. Také při několika komplikovaných situacích využili svých
zkušeností a pomohli najít správné řešení.
Nejen čistá voda, ale také čistota našich domovů a celé obce byla letos
důvodem ke koupi nových odpadkových košů a především k nastavení a
zavedení nového systému třídění a svozu komunálního odpadu. Jak asi všichni
víte, od 1.7. tohoto roku třídíme pomocí pytlového sběru papír a plasty výrazně
intenzivněji a začíná se to pozitivně projevovat i na ekonomice odpadového
hospodářství. Děkujeme za Váš zodpovědný přístup. V ČR se předpokládá, že
od roku 2023 bude ukončeno skládkování komunálního odpadu, proto je
potřeba se na toto období připravit a najít do budoucna vhodný způsob jeho
likvidace. Naším cílem je, aby ho bylo co nejméně a aby se s ním správně
nakládalo.
Vychovávat ke správným návykům nám vedle rodiny pomáhají také naše školy,
a to jak mateřská, tak i základní. Aby se jim to lépe dařilo, snažíme se zlepšovat
prostředí, ve kterém děti vyrůstají.
O prázdninách mateřskou školu nenavštěvovaly děti, ale dělníci, kteří ji za dva
měsíce proměnili v hezčí i energeticky méně náročný komplex budov. Vyměnili
všechna okna, dveře, celou spojovací chodbu vyzdili a zateplili. Ve dvou třídách
se vyměnila podlaha, stěny zkrášlilo nové obložení a kabinety nový nábytek.
V základní škole se drželi hesla „Láska ke škole prochází žaludkem“ a proto, se

vyměnily dva sporáky za nové, celá kuchyň se
nově obložila a opatřila novou
vzduchotechnikou. A protože nejen dobré jídlo,
ale také aktivní pohyb je potřebný, provedla se
oprava povrchu podlahy v tělocvičně.
Čistota a poctivost jsou naším cílem také
v mezilidských vztazích. Proto podporujeme
všechny aktivity, které spojují a pomáhají
upevňovat stará a navazovat nová přátelství.
Při letošním Bánovském letě k nám někteří noví
přátelé doslova přiletěli a se svými letadly i jejich
modely předvedli své umění. I přes zataženou
oblohu se jim v Bánově moc líbilo.
Podstatně starší tradicí než Bánovské leto je
setkávání se slovenským Bánovem, které trvá již
více než čtyřicet let a stále se rozrůstá a kvete. Tak
nám z něj vykvetl Klub seniorů. Jeho členové se
nechali inspirovat právě u slovenských přátel.
Dnes nejen pořádají zájezdy pro své členy, ale
také organizují stále populárnější košt slivovice,
nebo se významně spolupodílí na obecní

Vydává Redakční rada Obce Bánov z finančních prostředků Obce Bánov, 687 54,IČO: 290 785,
tel.: 572 64 61 21, email: zpravodaj@banov.cz, www.banov.cz. BZ vychází čtvrtletně, evidenční číslo: MK 121353

IV/2012

strana 2

zabijačce.
Krásný večer jsme prožili při letošních oslavách
40.výročí založení Kohútku a 10.výročí Strúčku,
když se na pódiu ve sportovní hale se vystřídaly
v roli gratulantů všechny naše soubory, od těch
nejmenších, Kuřátka a Mikrostrúčku, až po
nejzralejší Bánovské zpěvule a Hútek.
Rozžíhání vánočního stromu ozdobeného
novými světelnými řetězy nás přeneslo do
adventu, který je spojen se symbolikou světla a
příprav na blížíce se Vánoce. Bude záležet jen na
nás, jestli se necháme pohltit shonem nakupování,
nebo se dokážeme alespoň na chvíli zastavit, ztišit
a prožívat očekávání tajemné krásy blížících se
Vánoc.
Pokoj a radost do Vašich domovů, a to nejen o
Vánocích Vám ze srdce přejí
Zbyněk Král
Marie Fremlová
zastupitelé a zaměstnanci obecního úřadu
Výtvarné úspěchy dětí z MŠ

a

Město Uherský Brod ve spolupráci s dalšími
organizacemi vyhlásily výtvarnou soutěž pro děti v
rámci XXXVII. ročníku mezinárodního filmového
festivalu "TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE 2012". Soutěžní
téma znělo "SVĚT OČIMA SKUTEČNOSTI A
FANTAZIE"
Vybíralo se z 800 prací ze 60 škol. Všechny třídy
naší MŠ se aktivně zapojily do této soutěže
zasláním svých výtvarných prací. V listopadu nás
potěšila milá zpráva o úspěchu předškolních dětí:
III. místo získala Andrea Zálešáková, která
namalovala pohádku "O veliké řepě" a III. místo
v kategorii kolektivních prací získaly opět
předškolní děti s koláží "Dojmy ze Dne bez aut."
Některé děti se zúčastnily i slavnostního předávání
cen a diplomů v Galerii Panského domu v
Uherském Brodě.
Ú s p ěš n ý m v ýt va r n í k ů m j eš t ě j e d n o u
blahopřejeme.

Odpadové hospodářství
v naší obci
Od 1.7. se v naší obci snažíme o větší třídění vzniklého odpadu. Skutečnost,
že se drtivá většina z Vás zapojila do třídění, přinesla první výsledky.
Přestože jsme začali více třídit až v polovině roku, z čísel jednoznačně vyplývá
2010
popelnice
Velkoobjemové
kontejnery ve sběrném
dvoře
Celkem směsný
komunální odpad

2011

573 tun odpadu
304 tun

569 tun odpadu
345 tun

2012 /leden až
listopad + předpoklad
prosince/
482 tun
288

877 tun

914 tun

770 tun

snížení celkového množství směsného odpadu, oproti roku 2010 je to snížení o
98 tun, oproti roku 2011 je to snížení o 135 tun. Likvidace směsného odpadu je
z finančního hlediska pro obec nejdražší způsob, proto chceme touto cestou
poděkovat všem vám, kteří jste se do třídění odpadu v naší obci zapojili, a
pomáháte tak šetřit naše obecní peníze. Přesnou finanční úsporu ještě
neumíme teď vyčíslit, protože meziročně došlo ke změně DPH a do konce roku
se nám z důvodu výpovědních lhůt prolíná starý a nový způsob likvidace
odpadu. V příštím roce opět cena za likvidaci odpadu pro obec poroste
směrem nahoru v důsledku navýšení položky za dopravu. Důsledným tříděním
se nám takto daří udržet náklady na likvidaci odpadu obce alespoň ve stávající
výši.
Podařilo se tedy zvýšit množství tříděného odpadu v obci, likvidace tohoto
odpadu je pro obec finančně výhodnější, protože dostává za množství
III. čtvrtletí r.2011
papír
plast
Nápojový karton
Celkem tříděný odpad

2,26 tun
3,76 tun
6,02 tun

III.čtvrtletí r.2012 /zavedení
pytlového sběru/
6,3 tun
5,378 tun
0,172 tun
11,85 tun

vytříděného odpadu zpětnou finanční odměnu od firmy Ekokom. Zahrnutí
nápojového kartonu do třídění znamená pro obec větší finanční zvýhodnění.
Pro krátké zopakování uvádím možnosti likvidace odpadu:
směsný odpad – popelnice, velkoobjemový kontejner ve sběrném dvoře
plasty – žluté pytle, velkoobjemový kontejner na plasty ve sběrném dvoře
nápojový karton – žluté pytle, velkoobjemový kontejner na plasty ve sběrném
dvoře
Plasty a nápojový karton se sbírají společně do žlutých pytlů!!
papír – modré pytle, sběr papíru ve vyhlášených termínech v základní škole,
velkoobjemový kontejner na papír ve sběrném dvoře
Pokud Vám pytle pro tříděný odpad nepostačující, je možno si na obecním
úřadě vyzvednou další. K odvozu připravujte pouze zcela naplněné pytle.
sklo –zvony na sklo jsou umístěny na Hradě u firmy Zálešák, u Jednoty,
u základní školy, v Nové ulici na Močíři, u buňky p. Šimanského, před Enapem a
na prostranství u Dudků
bioodpad – patří do kompostérů, ještě stále máte možnost zapsat i kompostér
na OU
Ve sběrném dvoře je možné odevzdat vyřazené malé i velké domácí
spotřebiče, elektrozařízení, elektrické nářadí, nebezpečný odpad, zářivky,
apod.
ŠTÍTKY NALEPENÉ NA POPELNICÍCH JSOU V PLATNOSTI AŽ DO 1.7.2013.
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POPLATEK ZA ODPAD LZE HRADIT NA OBECNÍM
ÚŘADĚ OD 1.3.2013 DO 30.6.2013.
POPLATEK PRO R.2013 SE NEMĚNÍ, ZŮSTÁVÁ
460,00 KČ/ROK/OSOBA .

Události na Obci

Objednali jsme nové kulaté odpadkové koše 85litrů,
vymývané kamenivo, tyto koše byly rozmístěny po obci a nahradily
stávající dosloužilé odpadkové koše.
OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA

Na základě poptávkového řízení na nejlevnější jednotkovou
STŘEDA 15,00-17,00 HOD.
cenu silové elektřiny ve spolupráci s firmou Optimal Energy uzavírá
SOBOTA 8,00 – 11,00 HOD.
obec, základní škola a mateřská škola nové smlouvy na dodávky
elektřiny za výhodnějších podmínek , smlouva je opět uzavírána na
TERMÍNY PRO SVOZ ŽLUTÝCH PYTLŮ:
dobu
jednoho roku, novým dodavatelem se stává firma Amper
pondělí 7.1.,4.2.,4.3.,8.4.,6.5.,3.6.2013
Market, a.s.
TERMÍNY PRO SVOZ MODRÝCH PYTLŮ:

V pálenici naši pracovníci obložili novým obkladem stěny
pondělí 14.1.,11.2.,11.3.,15.4.,13.5.,10.6.2013
v prostorách nalévárny kvasu, v pálenici proběhla také oprava
chladiče.

Připravujeme podklady pro firmu Lesprojekt Brno, která bude
PYTLE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD NA 1. POLOLETÍ R.2013 SI
zpracovávat
nový Lesní hospodářský plán na období 1.1.2014MŮŽETE VYZVEDNOUT V PRŮBĚHU MĚSÍCE LEDNA
31.12.2023.
V PRACOVNÍ DOBĚ NA OBECNÍM ÚŘADĚ.

V obecních lesích dojde ke zpevnění lesní cesty „Na roštech“
Marie Fremlová
recyklátem.

Byla opravena střešní izolace na autobusové zastávce včetně
okapového svodu, aby nedocházelo k zatékání do prostoru zastávky
a prodejny drogerie.

Na ČOV byla provedena montáž dosazovací nádrže
v biologické jednotce, vlastní technologická část bude probíhat až
Včelaři darovali pro děti v naší mateřské
v příštím roce, bylo provedeno oplocení celého areálu ČOV, do konce
škole med. Za sladkou nadílku děkujeme.
letošního roku bude provedena ještě přípojka vysokého napětí pro
Obecní
úřad
děkuje
všem,
kteří
seareál
podíleli
zdárném
průběhu
obecní
zab
vlastní
ČOV, do na
konce
prvního pololetí
příštího roku
by měla být
Dne 1.12.2012 proběhla brigáda v našem
vlastní ČOV uvedena do zkušebního provozu.
obecním lese - prořezávání a čištění

Byl proveden soupis všech osvětlovacích bodů veřejného
přístupové lesní cesty provedli členové FC.
osvětlení v naší obci s cílem optimalizovat tyto světelné body a snížit
tak spotřebu elektrické energie.
Za jejich práci děkujeme.
Na základě Protokolu o výběru nejvhodnější nabídky na

poskytnutí úvěru ohledně dofinancování Kanalizace a ČOV v Bánově
byla vybrána pro poskytnutí úvěru Česká spořitelna, která nabídla
pohyblivou úrokovou sazbu 1,2%, čerpání úvěru se předpokládá
Otevíracídoba
doba
Otevírací
začátkem příštího roku v celkové výši 14 milionů.
na Sportovní hale
Ještě stále na pokladně OU proplácíme náhrady za vyřezané

na Sportovní hale
stromy a dřeviny v těch zahradách, kde se pokládala nová kanalizace.
23.12.2012
15 - 18 hod.



Poděkování

24.12.2012
25.12.2012
26.12.2012
27.12.2012
28.12.2012
29.12.2012
30.12.2012
31.12.2012
1.1.2013
2.1.2013

zavřeno
zavřeno
dle turnaje
16 - 22 hod.
16 - 22 hod.
15 - 22 hod.
15 - 22 hod.
zavřeno
zavřeno
16 - 22 hod .
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VÁNOČNÍ KONCERT
NAŠICH FOLKLÓRNÍCH SOUBORŮ
se uskuteční

V KOSTELE SV.MARTINA

25.12.2012
v 17.00 hod.
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Konec , nebo začátek?
Letošní advent – očekávání, je skutečně jiný než ostatní.
Mám dojem, alespoň skrze články na internetu, že mnozí
skutečně „něco“ očekávají. Poslední dobou se začaly
množit články o přechodu naší země skrz tzv.“galaktické
nulové pásmo“, kdy se naše země dostane spolu se
sluncem do jedné přímky s centrem naší galaxie. Prakticky
to pro nás bude znamenat, že přestane fungovat veškerá
elektronika, radiové vlny, světlo a zvuk. Po několik dní má
být pouze tma a ticho. Pak se má vše vrátit do normálu.
Člověk má prý vyrazit někam daleko od města a nebýt
pokud možno sám. Má mít zásobu dřeva a jídla tak na
2 měsíce.
Pokud tedy nyní čtete tyto řádky a nesedíte momentálně
v zemljance někde za Bánovem a při svíčce, tak zůstaňte
v klidu, protože tento přechod měl začít už 12.12.2012 a
vyvrcholit 21.12.2012. Tato proroctví vycházejí ze starých
spisů různých tzv. proroků, jako byla Sibyla, Nostradamus
apod. Posledním takovým proroctvím bylo proroctví
Mayského kalendáře, který je ukončen údajně právě tímto
prosincovým datem r. 2012.
Co si o tom myslí potomci dávných Mayů? Carlos Barrios
z Guatemaly poznamenává: „Svět neskončí, ale bude
transformován. Díky tomu budeme mít příležitost,
abychom byli více lidští a plní humanity.“
U křesťanů je konec světa spojen s paruzií. Toto slovo
řeckého původu znamená – druhý příchod Ježíše Krista. A
jak se na něj dívá Nový Zákon? V evangeliu sv. Lukáše
najdeme text: „Uvidí Syna člověka přicházet s velkou mocí
a slávou. Až se to začne všechno dít, vzpřimte se a zdvihněte
hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.“ (Lk 21,27-28) Jiný
autor evangelia sv. Matouš doplňuje: „Až příjde Syn člověka
a všichni andělé s ním, posadí se na svůj trůn slávy a budou
před něj shromážděny všechny národy.“ (Mt 25,31-32 )
Apoštol národů sv. Pavel ve svém prvním listě křesťanům
do významného starověkého přístavu Korintu spojuje den
Paruzie s dnem soudu: „On Vám dá, že vytrváte až do konce,
takže budete bez úhony v onen den našeho Pána Ježíše
Krista.“ (1 Kor 1,7-8 )
A kdy to bude?
Nechme opět promluvit jednoho z apoštolů, sv. Matouše: „
O tom dni a o té hodině neví nikdo, ani andělé na nebi, ani
Syn, jen Otec.“ (Mk 13,32) Není zde jmenována ani Sibyla,
ani Nostradamus, ani Mayský kalendář. Svatý Pavel ovšem
upozorňuje v listě Židům, že člověk má zůstat bdělý: „Vidíte,
že ten den se blíží, vždyť jen chvilku, malinkou chvilku a
přijde ten, který má přijít a neomešká se.“ (Žid 10,24-25.37)
V jiném listě křesťanům do Říma připomíná: „Spása je nám
blíže, než když jsme uvěřili, noc pokročila a den se přiblížil.
Odložte tedy skutky tmy a oblečte se do výzbroje světla.“
(Řím 13,11) Už zde můžeme najít řešení, jak se na ten den
připravit – životem podle Božího zákona lásky. Sv. Pavel
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však také upozorňuje na jiné nebezpečí spojené s druhým
příchodem Ježíše Krista: „Řekne-li někdo: Tady je Mesiáš, nebo tam
je, nevěřte mu.“ (Mk 13,21-22) Sami dobře známe z dějin, že
takových lidí se už objevilo spoustu. Někdy mi připadá, že se do této
role snaží dostat i někteří kandidáti na prezidenta naší republiky.

Co tedy dělat?
Na základě svědectví Písma svatého má člověk zůstat bdělý, jako
dobrý správce, který čeká na svého Pána a ihned mu otevře, když se
vrátí pozdě v noci ze svatby. Ježíš nám daroval Ducha Svatého a
podle svých vlastních slov je stále s námi: „Já jsem s Vámi po všechny
dny až do skonání věků.“ (Mt 28,20) Jelikož není lehké zůstat věrný
Bohu, kterého nevidíme a jen ve víře jej očekáváme , povzbuzuje nás
znovu sv. Pavel: „Nynější utrpení trvá jen chvilku a je lehké, ale
zjednává nám slávu nad pomyšlení nesmírně obrovskou, která trvá
věčně.“ ( 2 Kor 4,17)
Není proto divu, že první křesťané velmi intenzivně prožívali
očekávání druhého příchodu Ježíše, zvlášť v dobách velkého utrpení
a pronásledování, a spolu se všemi křesťany všech věků často
v modlitbách zaznívala a dodnes zaznívá tato touha ve zvolání:
„Maranatha“ – Přijď Pane Ježíši. Přijď do našich rodin, do našich
životů, do našich srdcí – a nejen o vánočních svátcích.
P. Jan Mach

Program bohoslužeb

24. 25. 26. 31.
prosinec

prosinec

prosinec

prosinec

1.

leden

23.00 10.30 10.30 18.00 10.30
hod. hod. hod. hod. hod.
X. ročník Obecního
turnaje v kuželkách

se uskuteční v pátek a
v sobotu 15.-16. února
2013 v kuželkovém sále
Sportovní haly.
Zájemci se mohou přihlásit
u Aleny Šupinové a Marie Mandíkové
v minibaru Sportovní haly.
Uzávěrka přihlášek je 7. února 2013.
Další informace budou postupně zveřejněny na
webových stránkách a vývěsních skříňkách Obce
Bánov.
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Svátek sv. Huberta je spojen s myslivostí, i v naší
farnosti proběhla slavnostní myslivecká mše svatá.

Naše slovenské přátele jsme při jejich návštěvě 6.10.2012
u nás „protáhli” přes rozhledny na Králově, ve Vlčnově,
včetně návštěvy Muzea pálenic v Korytné. Bez ohledu na
věk turistický výlet všichni zvládli.

Hodový večer ve školním sále při Posezení u
cimbálu…

Sobotní hodový večer s martinským rohlíčkem a
svařákem jsme mohli prožít na Jarmeku…

Kateřinské posezení seniorů zpestřily svým
vystoupením Bánovské zpěvule.

…a v neděli 11.11. nechyběla slavnostní mše sv.
v kostele sv. Martina

Děti nám pomohly v pátek 7.12. svým zpěvem
rozsvítit obecní vánoční strom.
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O dostatek zabijačkových pochutin se v sobotu
8.12. postaral skvělý „zabijačkový tým“.
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LEDEN
5.1.
Tříkrálová sbírka; pořádá Oblastní charita Uherský Brod
12.1.
KRPŠ - školní ples; pořádá Základní škola
19.1.
Myslivecký ples; pořádají Myslivci Bánov
26.1.
X. Farní ples; pořádá Farnost Bánov
31.1.
Zápis do I. třídy ZŠ; pořádá Základní škola
ÚNOR
3.2.
Turnaj ve florbalu
9.2.
Fašank; pořádá OS Kohútek Bánov
9.2.
Šibřinky; pořádá SDH Bánov (hasiči)
10.2.
X. Dětské šibřinky; pořádá Farnost Bánov
12.2.
Školní fašanková obchůzka; pořádá Mateřská škola Bánov
14.2.
Bánovský kohút – soutěž zpěváčků lidových písní
15.- 16.2. Obecní turnaj v kuželkách; pořádá Obec Bánov
17.2.
Turnaj ve florbalu
BŘEZEN
9.3.
III. ročník Koštu slivovice; pořádá Klub seniorů
15.3
Vynášení Moreny; pořádá Základní škola
16.3.
Bánovské tandemy; pořádá TJ.Sokol Bánov
17.3.
Nové leto; pořádá Obec Bánov
21.- 22.3. Jarní bazárek dětského oblečení; pořádají maminky z Bánova
26.- 27.3. Zápis dětí do MŠ; pořádá Mateřské škola
29.3.
Hraná Křížová cesta na Skalu; pořádá Farnost Bánov
30.3.
Velikonoční dílnička Kohútku; pořádá OS Kohútek
DUBEN
26.4.
Oslavy osvobození; pořádá Obec Bánov
KVĚTEN
1.5.
Prvomájové posezení; pořádá Klub seniorů
12.5.
Akademie ke dni matek; pořádá Základní škola
ČERVEN
1.6.
Skaličky dětem; pořádá Kynologický klub a Skautský oddíl
ČERVENEC
5.7.
Červencová noc; pořádají Myslivci Bánov
20.- 21.7. Bánovské leto; pořádá Obec Bánov
21.7.
Folklórní memoriál; pořádá MFS Hútek Bánov
SRPEN
30.8.
Stezka odvahy; pořádá bánovská mládež
ZÁŘÍ
19.- 20.9. Podzimní bazárek dětského oblečení; pořádají maminky z Bánova
ŘÍJEN
28.10.
Bánovský dráček; pořádá Skautský oddíl
31.10.
Dýňová slavnost; pořádá Základní škola
LISTOPAD
8. - 10.11.Martinské hody; pořádají Obec Bánov, OS Kohútek, FC Bánov
22.11.
Kateřinské posezení; pořádá Klub seniorů
3.12.
6.12.
7. 12.
10.12.
15.12.
23.12.
26.12.
27.12.

Vánoční dílna; pořádá Základní škola
Rozsvěcování vánočního stromu; pořádá Obec Bánov a Mateřská škola
Mikulášská zabijačka; pořádají Obec Bánov a Klub seniorů
Beseda pro důchodce; pořádá Obec Bánov
Vánoční akademie; pořádá Základní škola
Zpívání u vánočního stromu; pořádají Obec Bánov a DH Bánovjanka
Nohejbalový turnaj; pořádá FC Bánov
Vánoční turnaj ve stolním tenise; pořádá TJ. Sokol Bánov
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KOHÚTEK 40letý
„Slovo KOHÚTEK sice působí mírumilovně a něžně, ale v tomto
případě jde o velice zpěvného a zdatného opeřence …“
Těmito slovy výstižně a trefně charakterizoval jeden z redaktorů
Slováckých novin jubilující Kohútek.
Současný zpěvný a bojovný 40letý opeřenec začínal skutečně
jako mírumilovný a něžný dětský soubor na zdejší ZŠ a vytvořil
se z velmi zpěvných žáků 7. tříd. Málokdy se sejde v jednom
ročníku tolik výborných zpěváků, kteří nejen že výborně zpívají,
ale zpívají s velkou chutí a nadšením. Dovedli využít ke zpěvu
každou volnou chvilku, když nebyla, dovedli si ji najít. Když jsem
přicházela do vyučování, otevřela jsem dveře, žáci stáli a už se
ozvala písnička. Dodnes na to s láskou a dojetím vzpomínám …
Ke vzniku souboru však přispělo rozhodnutí ředitelství školy,
které chtělo využít mých souborových zkušeností z brodské
Olšavy a dalo mi za úkol vytvořit na škole nový soubor. Marně
jsem se bránila a uváděla řadu argumentů, proč to nejde. Mé
váhání ale vyřešili bývalí kolegové Ladislav Kocman, Jiří Mihal a
Jaroslav Baný, kteří vytvořili učitelskou muziku za pomoci
hrajících žáků Petra Švehlíka a Vratě Úšely, později se
významnou posilou stal další kolega Ladislav Slabák. Občas
vypomáhali i muzikanti ze Světlovanu nebo manželé
Chovancovi.
A bylo rozhodnuto: zpívající sedmáci se nikterak nebránili, že by
kromě zpívání mohli také tancovat a navazovat na staré zvyky,
tak se mohlo začít s nácvikem, který byl provázen velkou chutí a
nadšením. První nadšenci (připomeňme alespoň pár jmen:
Jarka Hauerlandová, Zdena Kočicová, Zdena Machalová (BpL),
Květek Machalík (SL) a Jirka Stračina (Lop.) a řada dalších (ať
prominou, že je všechny nelze vyjmenovat) strhli svým elánem i
další. Zpočátku se zpívalo a tančilo jen pro radost, ale když
došlo na vystoupení, přišla na řadu otázka – v čem? První „kroje“
byly opravdu velmi jednoduché a nenáročné: děvčata červené
kostkované sukně a bílé halenky, chlapci bílé košile a tmavé
kalhoty (foto č.1). Dva roky trvala tato spolupráce a první
Kohútci se loučili se školou, ale už se hlásili noví žáci, kteří
pokračovali v započatém díle. Musela se tedy vyřešit i otázka
lepšího krojového vybavení – paní A. Jankůjová ušila chlapcům
třaslavice (foto č.3), babička Petrášová zase děvčatům
stylizované kroje, které se podobaly bánovským.
Kohútek vítězil na přehlídkách, dostával stále více pozvání na
vystoupení i do vzdálenějších míst: Strážnické festivaly (foto
č.4), přátelská vystoupení se souborem Litavánek v Bučovicích a
souborem Radost v Praze, účast na mezinárodních dětských
táborech a na Světovém mírovém shromáždění v Praze atd.
Rozrostl se i počet zemí, kam Kohútek vyvezl místní tance a
zvyky: poprvé to bylo v r.1980 do Rakouska, což bylo v tehdejší
normalizační době velký úspěch, protože na Západ se nesmělo,
poté přišly zájezdy do německého Erfurtu a krásného města
Klajpeda na litevském pobřeží. A protože nic není na světě
náhoda a všechno souvisí se vším, dostal Kohútek na základě
úspěšného vystoupení v Erfurtu pozvání na mezinárodní
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festival Europeade na Sardínii. Ale to už se psala novodobá
historie Kohútku, kdy se z dětského souboru vytvořil soubor
mladých lidí, kteří mohli konkurovat i mnohým renomovaným
souborům.
Nelze však opomenout ani to, co zůstane navždy pro další
generace: dokument. film „Hola,děcka, kde ste?“ (foto č.2),
propagační videokazeta pro bánovské družstvo a vystoupení
v rozhlase a televizi a také první cédéčko „Na tom našem díle“.
Doprovodných muzik bylo více, občas jen harmonika
s R.Pavlíčkem a od roku 2006 cimbálová muzika Strúček, která
spolu s Kohútkem oslavila své 10.výročí.
Nejpodstatnější je však energie, kterou soubor vydává, zda jsou
jeho členové napojeni na stejnou vlnovou délku, zda jeho
členové vytvoří dobrou partu dobrých lidí, kteří spolu vytvoří
krásné folklorní přátelství. Mohu říci, že dnešní Kohútek zdědil
prvotní nadšení a elán, a doufám, že ještě dlouho vydrží. Tak Víťo,
Hanko, Andrejko, Jaruško, Laďo, Aleši, Jirko a všichni ostatní,
hodně zdaru, síly a optimismu do dalších let, stejně nadšené
následovníky, aby Kohútek (podle kohouta v bánovském znaku)
dával o sobě i Bánovu vědět a rozdával nadále dobrou energii,
radost a potěšení.
Helena Vystrčilová
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FC BÁN V V ROCE 2012
Přípravka obsadila v OS Sk. "B" ročníku 2011/2012 pěkné 2. místo,
když zaostali za prvními Prakšicemi o 6 bodů. Získali 31 bodů se
skóre 76:26, po 10 výhrách, 1 remíze a 3 prohrách. Je to velmi pěkný
výsledek, když pomyslíme, že z nejstaršího ročníku neměli ani
jednoho hráče, což je vždy velmi znát ! Po podzimní části ročníku
2012/2013 figurují zatím na 3. místě s 19 body a skóre 63:17 .Jen tak
dál! Tady se projevuje velký zájem kluků a poctivá a obětavá práce
všech trenérů, za což jim děkujeme
Žáci si v uplynulém ročníku 2011/2012 v OP vedli taky dobře. Umístili
se na 5. místě s 21 body, skóre 53:77 a bilancí 7-0-9. Urželi si velmi
dobrou výkonnost a v OP přeboru hrají už několik let o špici tabulky.
Po podzimní části nového ročníku obývají 9. příčku se 4 body a skóre
27:59. Horší umístění je způsobeno generačním problémem.
V mužstvu je hodně malých a šikovných kluků, ale nedostatek větších
a fyzicky vyspělejších hochů. Věříme, že se vše časem zlepší, a jak
budou kluci dorůstat, bude výkonnost celého mužstva stoupat.
Dorost skončil v uplynulém ročníku na 9. místě s 21 body ,
skóre 65:68 a bilancí 7-0-13. Moc se nevyvedla hlavně jarní část.
Deváté místo patří dorostu také po podzimní části nového ročníku
2012/2013, se skóre 33:43 a bilancí 4-1-7. Během roku nás sužovala
častá i dlouhodobá zranění. Dále se projevují stále stejné problémy
s přístupem a odpovědností některých, hlavně starších hráčů.
V mužstvu je v současné době hodně mladších hráčů, kteří postupně
získávají zkušenosti. Určitě jejich výkonnost půjde postupně nahoru.
Letos jsme u nás přivítali na tradičním družebním utkání
staré pány z Bánova u N. Zámků. Velmi pěkná akce proběhla v našem
areálu a ke spokojenosti všech zúčastněných.
FC Bánov také každoročně pořádá na Štěpána již tradiční turnaj
v nohejbale „Memoriál L. Šopíka“, který je určen pro všechny
„Bánovjany“. Další akcí v zimě je také již tradiční turnaj přípravek
„BOY CUP“, pořádaný proto, abychom klukům oživili dlouhou zimní
přestávku.
Rádi bychom touto cestou oslovili všechny ochotné lidi z řad
fanoušků, rodičů či
Družstvo mužů postupující do Okresního přeboru
bývalých fotbalistů,
kteří by měli zájem
nám pomo ct
s přípravou dětí a
mládeže, organizací
tréninků atd., aby se
přihlásili u předsedy
klubu nebo u trenérů
mládeže. Budete
určitě velice vítáni !
Rád bych
poděkoval všem
t r e n é r ů m a
činovníkům za
ochotu, obětavost a
trpělivost, kterou
První řada zleva: Polanský L.-Gajdůšek M.-Dalajka M.-Franc P.-Guryča R.-Durďák V.- HorNńák L.-Vaňhara J.
práci v našem klubu
Druhá řada zleva: Kopeček K. (trenér)–Polanský T.-Hrbáč J. (“masér“)-Gorčík L.-Suchánek P.-Bulejko P.-Mahdal L.věnují.
Mahdalíček P.-Velecký J.-Mahdalíček J.-Vystrčil A. (vedoucí mužstva)- Mahdalík J.- Polanský B. (předseda klubu)
Děkuji všem našim

Rok 2012 je pomalu na konci, a proto dovolte malé
ohlédnutí.
Nejdříve bychom rádi zmínili personální změny ve
výkonném výboru. Začátkem roku byl na valné hromadě
zvolen nový výkonný výbor ve složení P. Šupina, L. Novák,
D. Münster, A. Gorčík a B. Polanský, který byl zároveň
potvrzen ve funkci předsedy klubu.
Odstoupivším M. Vystrčilovi, V. Zálešákovi, V. Machalíkovi
za práci odvedenou během jejich působení ve VV
mnohokrát děkujeme.
Z hlediska sportovního to byl pro nás rok velmi
úspěšný.
Mužům se podařilo vybojovat POSTUP do Okresního
přeboru. Postoupili z druhého místa Okresní soutěže , když
celek Kunovic zcela suverénně soutěž vyhrál a od prvního
kola na první místo nikoho nepustil. FC Bánov si postup
z druhého potupového místa vybojovalo už tři kola před
koncem soutěže jednoznačným domácím vítězstvím nad
Ostr. N. Vsí "B" v poměru 4:0. BLAHOPŘEJEME !
Start v OP se rovněž povedl na jedničku. Dlouho jsme se
drželi na předních pozicích. Bohužel v závěru se nám
výkonnost ze začátku soutěže nepodařilo udržet, přišli
lepší soupeři z horní poloviny tabulky a následovala série
porážek. To mělo za následek propad tabulkou na konečné
7. místo po podzimní části ročníku 2012/2013
s 21 body, bilancí 6-3-5 a skore 29:28. Přesto je to na
nováčka soutěže velmi slušný výsledek. Věříme, že na jaře
dokážeme výkony ještě zlepšit a že přijdou opět vítězství.
Mládež si vedla taky velmi dobře a velmi nás těší
velký zájem těch nejmenších. Kluci rádi přijdou na tréninky
a zápasy a je vidět, že je to baví. Přáli bychom si, aby jejich
zájem o fotbal vydržel co nejdéle. Děkujeme obětavým
rodičům, kteří je na tréninky přivádějí.
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laskavým sponzorům:
B&B, KOZAP, EKOFILTR, Drizoro, HOPE Ski sport,
Nábytek Zálešák, Jídelna V. Vystrčil, VK Grafik Vít
Kolísek, Stolářství Vystrčil, Pro laser s.r.o., Kovovýroba
Vaňhara, Karel Polanský a dalším drobným
sponzorům za jejich podporu, protože ta je pro chod
našeho klubu životně důležitá.
Rád bych obzvláště poděkoval OÚ Bánov, který je
naším největším "sponzorem" a partnerem a bez
jehož pomoci bychom se vůbec neobešli.
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V neposlední řadě děkuji všem našim fanouškům a příznivcům za
podporu v uplynulém roce 2012 .
Zachovejte nám prosím přízeň i nadále !
Všem, jmenovaným i nejmenovaným, bychom rádi popřáli příjemné
prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí, osobních a sportovních
úspěchů v následujícím roce 2013.
Za FC Bánov
Břetislav Polanský

Bánovský Altech oslavil 20.narozeniny
Společnost Altech letos oslavila 20 let svého působení na
českém i světovém trhu. Přestože hlavní provozovna je na
ulici Průmyslová v Uherském Hradišti, v Obchodním
rejstříku je jako sídlo společnosti veden stále Bánov.
A tak jsme požádali ředitele a jednatele společnosti
Ing. Antonína Machalu o rozhovor.
BZ : Pane řediteli, co vás inspirovalo k založení společnosti a jaké
byly její začátky ?
Původně jsem leťák. Problémem polistopadového letectví byla
jeho absolutní orientace na východní trhy. Dále pak organizační
neflexibilita způsobila jeho postupný rozpad. Oblast zdravotně
postižených osob byla u nás dlouhodobě zanedbávána. Pomůcek
usnadňujících jim život bylo velmi málo, nebo nebyly vůbec.
Technologie používané v letectví umožňovaly tuto problematiku
řešit. Stávalo se, že zdravotně postižení si pomůcky opravovali,
nebo i vyráběli sami a nezřídka se obraceli na Let s věcmi, které
nedokázali sami. Let o tuto problematiku nestál, a to byl
prvopočátek pro nastartování něčeho nového.
V našem případě to bylo v roce 1992 odstartování garážové firmy
v Bánově zaměřené na výrobky pro osoby se zdravotním
postižením.
BZ : Kolik má společnost v současné době zaměstnanců a jak je
personálně strukturovaná ? Které profese se u vás nejvíce uplatní
a jaké mají vaši zaměstnanci zázemí ?
S postupným růstem firmy se hlavní orientací staly výrobky pro
překonávání schodišťové bariéry a další růst si vyžádal přesunutí
výroby do Uherského Hradiště. Tam postupně vznikl výrobní
závod, kde pracuje 150 lidí.Pro realizaci výrobků jsme postupně
zavedli nové technologie, jako je robotické svařování, NC ohýbání
trubek a plechů, NC obrábění, kombinovaný laser, pískování,
práškovou lakovnu atd. K zajištění růstu firmy napomáhá silné
technické zázemí s vlastním konstrukčním a vývojovým oddělením
a k větší flexibilitě přispívá aktivní využívání malého letectví.
Z toho vyplývá i požadavek na potřebné profese, jako je např.
obsluha těchto NC zařízení, svařování, montážní a servisní profese,
technologické a manažerské zajištění výroby, konstrukční
zpracování zakázek, vývoj a modernizace výrobků, ale i tuzemský a
zahraniční prodej.
S rozvojem firmy vznikly i nové výrobní prostory, které představují
nové moderní pracovní prostředí včetně sociálního zázemí. Pro
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sportovní vyžití zaměstnanců slouží nově vybudované
sportoviště, firemní fotbalový klub, ale i další sportovní akce,
jako jsou Dračí lodě, aktivní rybáři atd.
Ve firmě probíhají různé úrovně výuky angličtiny a také
každoroční společenské akce a zahraniční zájezdy.
BZ : Můžete prosím našim čtenářům stručně popsat vaše
nejžádanější výrobky na trhu ?
Nosným výrobkem jsou šikmé schodišťové plošiny, kterých
jsme za těch 20 let vyrobili 12 000ks. V loňském roce např.
87% těchto výrobků bylo určeno pro export. Dalším velmi
rozšířeným výrobkem jsou nejrůznější svislé schodišťové
plošiny a schodišťové sedačky viz www.altech-uh.cz.
BZ : V roce 2011 měla společnost Altech roční obrat 268
milionů korun. Své výrobky dodává nejen na český a
slovenský trh, ale působí celosvětově. Na jakém principu
funguje vaše obchodní síť (doma i ve světě), jak se vám ji
podařilo vytvořit ?
Pro výrobky, které vyrábíme, je nutno oslovit větší trhy.
Hlavním odběratelem je pro nás Rakousko, státy Evropské
unie a nově Asie a Amerika. Českou republiku zajišťuje naše
obchodní oddělení napřímo a další státy pomocí prodejců.
Obchodní síť, tak jako firma, se rozvíjela postupně, vždy o
trochu napřed před možnostmi firmy, což nám umožňovalo
se snáze vyrovnat s případnými výkyvy trhu.
BZ : Za tu dobu, co společnost působí, které realizované
zakázky byly pro společnost nejzajímavější po obchodní a
technické stránce?
V Národním divadle v Praze jsou 2 plošiny od nás. Jedna
z nich zpřístupňuje prezidentskou lóži. V Bánově máme
instalaci např. u paní Vystrčilové. Ze zahraničních jsou to
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např. instalace v londýnském Wembley, na radnici
ve Švýcarském Curychu, instalace
v brazilském Sao Paulu. Na EXPU 2010 v Shanghai
byla v čínském pavilonu také plošina od nás a
v současné době probíhá montáž našich plošin
několika čínských městech současně.
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Rádi Vás informujeme o tom, že 19. ledna 2013
se koná VIII. ročník plesu sv. Huberta.
Myslivci a přátelé myslivosti, členové Honebního spolku Bánov, o.s. a MS
Háj pořádají 19. ledna 2013, to je třetí sobotu roku 2013, VIII. ročník plesu
sv. Huberta. Co Vás čeká – skvělá zábava se skupinou Kasanova alias Kasa a
jejím repertoárem, evergreeny 60. až 90. let a dechovou kapelou
Zdounečanka. Dále je připravena ukázka latinskoamerických a klasických
tanců, přehlídka společenských šatů a vystoupí myslivečtí trubači Přerov.
Samozřejmě nebude chybět myslivecká kuchyně
šéfkuchaře Tondy – dančí svíčková a zvěřinový guláš.
Finálem večera bude skvělá tombola, mohu Vám slíbit 15
hlavních cen – první ceny tradiční (jelen a velkoplošná
obrazovka), dále minimálně 200 cen k přímé výhře.
Rezervujte si Váš čas a přijďte v sobotu 19. ledna 2013
ve 20.00 hod. do sportovní haly .
Těšíme se na Vás, přejeme sobě a samozřejmě hlavně
Vám, abychom se bavili alespoň do rána.
Srdečně Vás zvu za myslivce a přátele myslivosti, členy Honebního spolku
Bánov o.s. a MS Háj. Přeji Vám pěknou zábavu, hezké výhry v tombole a
možná i nezapomenutelné zážitky. Přátelsky Vás upozorňujeme, že prvních
32 hostů má protekční a neopakovatelné vstupné ve výši 50 Kč. Těšíme se na
Vás a očekáváme Vás od 19.00 hod.
Ing. Jan Petráň

Bánovský dráček III
BZ : Pane řediteli, na závěr, jaké je motto vaší
společnosti a jaké jsou vaše další cíle a vize ?
Hlavním mottem je stále „Nejdřív si vydělej a pak
investuj“
Letošní rok je prvním rokem, kdy se v Česku se
sociální reformou zhroutily tzv. příspěvkové
zakázky. To nás nutí hledat nové trhy např. v Severní
Americe a Brazílii, ale také v zemích bývalého
Sovětského svazu. Vývojové oddělení pracuje na
nových výrobcích, jejichž uvedení na trh následně
zajistí plánovaný růst firmy v příštích letech.
Dalším nástrojem usnadnění růstu v nejbližších
letech je Evropská dotační podpora firem. Jedná se
především o podporu vývoje výrobků a zavedení
nových technologií. Tuto možnost se snažíme
aktivně využít, protože je časově omezená. Cílem
firmy do budoucna je stát se nejuznávanějším
evropským výrobcem schodišťových plošin pro
imobilní občany.
Hlavním bohatstvím firmy jsou však šikovní lidé a ty
bude firma potřebovat do budoucna stále víc.
Děkuji za rozhovor.

V neděli 28.10.2012 odpoledne měly děti i dospělí z Bánova možnost jít
společně pouštět draky na třetí ročník bánovského dráčka. I přesto, že
teploměr ukazoval něco kolem 3 - 5 °C a foukal vydatný studený vítr, přišlo
téměř třicet malých odvážlivců, kteří se akce zúčastnili. Akce probíhala
podobně jako minulý rok. Startovalo se u DCHB a pokračovalo se směrem
k víceúčelové hale, kde byl cíl. Po cestě čekala čtyři jednoduchá stanoviště a
na konci odměna a diplom pro zúčastněné. K dispozici byl také teplý čaj, který
v takové zimě přišel vhod. Ten, kdo chtěl ještě něco zakousnout, mohl využít
bar na hale. Akce trvala něco málo přes hodinu, ale i to stačilo, protože byl
snad každý zmrzlý až až.
Děkujeme všem, kteří nelenili, vytáhli paty z domu a přišli za námi.
Věříme, že se za rok sejdeme znovu, a to ještě ve větším počtu.
Skautské středisko Suchá Loz
Oddíl Bánov
Pavel Šupina

Za redakci BZ
Stanislav Vranka
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Společenská kronika
Narození:

Jaroslav Švehlík
Dominik Beníček
David Šimoník
Eva Kučerová
Pavlína Vítková
Tereza Ryšávková
Natálie Vystrčilová

94
340
322
114
617
720
724

Sňatky v Bánově:
Lukáš Hauerland a Kateřina Kmoníčková

Rozloučili jsme se:
Božena Kubišová
Marie Mahdalová
Bohumil Novák

370
387
638

Naši jubilanti:

55.výročí sňatku
Josef a Františka Šlahařovi 538

4/2012

50. výročí sňatku
Ladislav a Marie Havlovi

511

91 let
Ludmila Zajácová

165

90 let
Josef Madaj
Bohumil Zálešák

464
69

85 let
Anděla Gabryšová

516

80 let
Anežka Jankůjová
Marie Beníčková
Anna Jankůjová
Josef Mahdal
Marie Machalíková

524
531
395
451
220

POZVÁNKA DO KNIHOVNY
Navštěvovat knihovnu můžeme celý rok. Ale období
dlouhých zimních večerů přímo vybízí, abychom změnili
svůj denní režim a zařadili do programu aktivitu, na
kterou během roku nemáme(?) čas.
Jestli jste v bánovské knihovně dlouho nebyli nebo vůbec
nebyli, budete možná překvapeni, protože knihovna
doznala podstatné změny. V roce 2008 proběhla rozsáhlá
rekonstrukce a už začátkem ledna 2009 se v knihovně
opět půjčovalo. Vymalovalo se, zpevnila se podlaha a
položil se celoplošný zátěžový koberec. Vyměnilo se
osvětlení, na oknech jsou záclony a žaluzie. Na výzdobu
dětského oddělení jsme pozvaly šikovné paní učitelky
z mateřské školy, které nám nápaditě pomalovaly zdi
barevnými obrázky a ještě je doplnily výrobky z papíru.
Spolupráce s MŠ je velmi dobrá a již se stalo tradicí, že
každý rok děti zajdou do knihovny a my se v živé besedě
nestačíme divit, kolik toho ví.
Byli bychom velmi rádi, kdybyste toto krátké přiblížení
knihovny přijali jako pozvánku k její návštěvě. Přijďte se
podívat a využít nabízených služeb:






prof. PhDr. Petra Čorneje:
Lidé, čtěte knihy! Četba vás kultivuje, obohacuje vaše vyjadřovací
schopnosti, rozšiřuje váš kulturní obzor a přispívá ke kritickému
myšlení, které je nejlepší pojistkou proti podvodníkům a
manipulátorům všeho druhu.
Ludmila Hauerlandová
Nové stránky knihovny:

http://knihovna.banov.cz

půjčování knih pro dospělé i mládež
půjčování časopisů
meziknihovní výpůjčka
internet zdarma pro veřejnost

Závěrem uvedu slova renomovaného autora a historika
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OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVOU 90.VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOKOLA V BÁNOVĚ

V sobotu 20. října se ve Sportovní hale konala slavnostní
akademie u příležitosti 90.výročí založení Sokola v Bánově.
Za doprovodu slavnostních fanfár z Janáčkovy Sinfonietty
vlajková četa a všichni cvičenci nastoupili na cvičební
plochu. Následoval krátký projev starostky T.J. a předání
kytic a pamětních listů bývalým i současným seniorským
členům Sokola. V hlavním programu vystoupilo na 150
cvičenců z MŠ Bánov, ZŠ Bánov, ZŠ Uherský Brod, T.J.
Uherské Hradiště, T.J. Staré Město a T.J. Bánov. Tělocvičný
program byl zpestřen vystoupeními pěveckých sborů
Hútek a Zpěvule, v jejichž repertoáru bylo i několik
s o k o l s k ý c h
p í s n í .
Hosty akademie byli zástupci župy Komenského –
místostarosta a župní vedoucí cvičení žen, dále zástupce
starosty T.J. Uherský Brod, starostka T.J. Staré Město,
zástupci ASPV Nivnice a starosta OÚ Bánov.
Poděkování výboru patří všem, kdož připravovali tuto
náročnou akci: cvičitelům a cvičencům za nácvik programu,
rodičům cvičenců, technickému personálu za přípravu a
ozvučení sportovní haly, za výstavu fotografií, za přípravu a
vydání informačního letáku k 90. výročí a za výrobu
pozvánek. Díky patří pěveckým sborům Hútek a Zpěvule,
které svým závěrečným sokolským pochodem „Spějme
dál“ vehnaly slzy do očí všem starším Sokolům. Děkujeme i
moderátorce pořadu a hlavně vám všem, kteří jste
akademii navštívili. Dík patří OÚ Bánov za finanční podporu
celé činnosti naší tělocvičné jednoty.
Blíží se konec roku 2012. Přejeme vám všem pokojné
prožití vánoc, mnoho zdraví a štěstí, osobních i pracovních
úspěchů a zveme všechny – děti, mládež, dospělé i seniory:
přijďte si s námi zasportovat, protože – jak praví
zakladatelé Sokola – „Ve zdravém těle zdravý duch!“
Karin Švehlíková
starostka T.J. Sokol Bánov

Přjemn prožit vnočnch svtků a spěšn nov rok 2013
Vm přeje redakčn rada Bnovskho zpravodaje.
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2012-2013
Autobusy ve směru Bánov - Uh.Brod
zastávka Bánov - náměstí
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Autobusy ve směru Uh.Brod - Bánov
zastávka autobusové nádraží Uh.Brod
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Vysvětlivky
x
+
6
7
23
24
28
31
41
54
70
S
Ž
11
14

jede v pracovní dny
jede v neděli a ve státem uznávané svátky
jede v sobotu
jede v neděli
nejede od 22.12 do 2.1
nejede 24.12
nejede 31.12 , 1.5, 8.5
nejede 31.12
nejede 1.5, 8.5
jede také 12.4, 6.7, 28.9,17.11
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
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
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16
17

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

26
27
29

nejede 24.12.11, 31.12.11, 17.11.12
nejede 24.12.11, 31.12.11
nejede 24.12.11
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