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Vážení spoluobčané
Dům s chráněnými byty
č.2/2007 - červen 2007

Vážení spoluobčané, v příštím roce dojde k otevření
nově budovaného Domu s chráněnými byty. Chceme vás proto
touto formou podrobněji seznámit s podmínkami a možnostmi
přihlášení k pobytu v tomto zařízení.
Dům s chráněnými byty bude poskytovat sociální
službu pro lidi s tělesným, mentálním či kombinovaným
postižením, dle jejich individuálních potřeb, a to celoročně.
V této souvislosti je třeba podotknout, že služba
v chráněných bytech , který vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách, obsahuje tyto základní činnosti:
· poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
· poskytnutí ubytování
· pomoc při zajištění chodu domácnosti
· výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
· zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
· sociálně terapeutické činnosti
· pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
Dům s chráněnými byty není řešením jen pro poskytnutí
ubytování, nejedná se o nájemní byty, nýbrž je skutečně
určen pro ty, kteří potřebují využít sociální službu v takovém
pobytovém zařízení jako je chráněné bydlení. Občané Bánova
a spádové oblasti uherskobrodska s různým zdravotním
postižením tak mohou strávit svůj život v klidné atmosféře
tohoto domu. Tím se nezpřetrhají sociální kontakty a vztahy,
které rychle dozní právě přestěhováním do jiného města či
obce. Lidé se zdravotním postižením pak bývají vystaveni ve
své křehkosti velkým problémům a překážkám, které často
nedokáží sami překonat a jen těžce se adaptují na nové
prostředí.
Je třeba také zvážit, že v současné době se starší
občané těší dobrému zdraví, kdy sociální službu nepotřebují,
ale může nastat situace, kdy bude nutné pomoc vyhledat a
potom právě pro ně tu bude personál Domu s chráněnými byty.
Pečlivě zvažte svoji eventuální žádost, protože v případě
neobsazení DCHB našimi občany bude tato možnost nabídnuta
okolním vesnicím a po obsazení všech bytů může trvat několik
dalších let, než se některý byt případnému dalšímu zájemci
uvolní.
Měsíční pobyt se v Domech s chráněnými byty
v okolních obcích pohybuje v rozpětí 7800Kč -9600Kč/měsíc.

Konkrétní výše ceny v Bánově bude ještě
upřesněna, bude se pravděpodobně pohybovat
v uvedeném cenovém rozpětí. Obec v tuto chvíli
má v podstatě velmi omezené možnosti do této
ceny jakkoliv zasahovat díky platnosti nového
sociálního zákona č. 108/2006 Sb. Tato cena
zahrnuje nájem z prostor,náklady na energie,
celodenní stravu, vodné, stočné, svoz odpadků,
zákonné revize, úklid společných prostor, praní
a žehlení prádla. Je třeba ještě podotknout, že
provozovateli Domu s chráněnými byty náleží
také příspěvek na péči, a to v plné výši, pokud je
tento příspěvek klientovi přiznán (v Bánově bude
provozovatelem Domu s chráněnými byty
pravděpodobně Charita Uh.Brod).

I když se zdá tato částka vysoká, je třeba
si uvědomit, že klienti mají právo na poskytnutí
kvalitních služeb a zároveň možnost dožití ve své
rodné obci.
Tiskopisy žádosti o umístění v DCHB je
možno vyzvednout na OÚ. Termín odevzdání
žádostí je stanoven nejpozději do 31.10.2007,
po tomto termínu bude možnost umístění v DCHB
nabídnuta okolním obcím.
Marie Fremlová
místostarostka
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Vážení spoluobčané
Po přečtení článku na první straně
Bánovského zpravodaje č.1/2007 jsem
nabyl dojmu, jako bych obci škodil. Jestliže
chceme hodnotit, je nutné se na uplynulé
ob d o b í d í v a t v c e l é m
r oz s a hu
a nevytahovat pouze to, co se nám
momentálně hodí.
Za uplynulé období 2002-2006
se provedly v obci investiční akce za téměř
59 milionu Kč. Protože obec samozřejmě
tolik prostředků nemá, obracel jsem
se
na různé instituce o dotace a těch
se podařilo zajistit téměř 42 milionů Kč, a to
si dnes již dovolím říct, že s větší podporou
zastupitelů jsme mohli získat ještě větší
hodnoty. Když jsem nastoupil do funkce,
přebral jsem dluh 5 milionů na sportovní
hale, ale nikde jsem se s tím neoháněl
a bral jsem to jako dostavbu sportovní haly.
Když jsem odcházel z funkce starosty
zůstávalo na účtě 9,5 milionu Kč.
Při tak rozsáhlé investiční výstavbě,
která se prováděla v minulem volebním
období je samozřejmé, že ne každá stavba
probíhá bez problémů a právě u stavby
dětského hřiště se problémy vyskytly.
Zřejmě zásadní problém vznikl při výběru
firmy Foltýn z Kroměříže.
O této stavbě koluje mnoho dohadů a tak
v krátkosti popíši, jak k problémům došlo.
Zastupitelstvo obce uvolnilo v roce 2005
na vybudování dětského hřiště 0,5 milionu
Kč. Já jsem oslovil pana Foltýna, který
se prezentoval na OÚ jako firma pro
výstavbu dětského hřiště a sportoviště. Pan
Foltýn přinesl obrázkový katalog různých
dě tských atra kcí s cena mi.Vybírat
se začalo nejprve oplocení, které má
zabránit průniku psů do areálu a postupně
atrakce až do výše stanovené ceny.
Vybranou sestavu jsem nechal posoudit
dalším dvěma firmám, které stavějí dětská
hřiště a protože jedna zaslala cenu asi
1,1milionu a druhá firma prohlásila hned,
že do 0,5milionu se rozhodně
nevejde,zaslal jsem objednávku
firmě
Foltýn na jednotlivé položky s udáním
katalogového čísla. Po připomínkách
některých občanů se později provedla
změna v oplocení, aby byl možný průchod
mezi hřištěm na kopanou a dětským
hřištěm. Jino u zm ěnu j sem nikdy
neprojednával a bylo pro mne velké
překvapení zaslání faktury firmou
asi
na 1,2 milionu Kč. Po urgenci pana Foltýna
mi tento sdělil,že změny a doplňky byly
provedeny na žádost místostarosty.
K další mu jednán í jsem po zval
místostarostu, který prohlásil,že žádné
změny s nikým neprojednával a protože
požadovaná částka uhrazena nebyla,
začaly problémy. I přesto se v roce 2006
pokračovalo v budování bezpečnostních
zón ,,kačírku“, aby
hřiště mohlo být

certifikováno a otevřeno pro veřejnost.
Na tuto část bylo v rozpočtu rezervováno
asi 200 000 Kč. Poslední etapou mělo být
vydláždění vstupu a prostoru kolem
laviček. Dlažba zůstala na OÚ po opravách
chodníků a práci mohou provést pracovníci
OÚ.
Vybudování sítí základní technické
vybavenosti /ZTS/ v lokalitě Šráňky není
žádný můj výmysl a jsou v územním plánu
obce již od roku l996, kdy má platnost
součastný územní plán. Celková hodnota
této akce i s přeložkou vysokého napětí je
asi 25 milionu Kč. Již za minulého
zastupitelstva se tento velký projekt rozdělil
na tři části a odkanalizování jednotlivých
etap navazuje na projekt pro čištění
odpadových vod v Bánově. Navíc se
v tomto období schvalují 2 nebo 3 změny
územního plánu pro tuto lokalitu. Pro část
ZTV-l,
to je
ve budování ulice
za zdravotním střediskem, obec podala
projekt na dotace přes sdružení obcí
Východní Slovácko, ale neúspěšně.
Dotace mohou být na vybudování
kanalizace a vody, prodloužení vedení
plynu po kolaudaci odkoupí Jihomoravská
plynárenská. Dotace na vybudování
komunikací bylo dříve možno získat
od Zlínského kraje, ale později byly pouze
pro obce do 2 000 obyvatel. Ještě k tomuto
problému je nutno dodat, že na veřejné
schůzi dne 30.06.2006 jsem žádal
zastupitelstvo obce o proplacení části
dovolené s odůvodněním, že končí volební
období a také hlavně proto, že je období
kdy se zajišťují dotace na příští rok.
Zastupitelé rozhodli dovolenou neproplácet
s tím že mám dost možností si ji vybrat.
To, že mně měsíc dovolené propadl
považuji za okrajovou záležitost. Byli to
právě Ti zastupitelé kteří dnes naříkají
na nedostatek finančních prostředků.
Investiční akce rekonstrukce
základní školy rozhodně patřila mezi velmi
zdařilé. Na výměnu střešní krytiny,oken
,dveří a veškerých klempířských výrobků
se podařilo získat z ministerstva financí
19milionů Kč, a obecní pokladnu to stálo
pouze 0,3 milionu. Další etapou podle
zpracovaného energetického auditu mělo
být zateplení celé budovy. Tady nastal
problém co s měděnými podokeními
plechy. Kdyby se zhotovily na součastný
stav budovy, byly by při zateplování úzké,
musely by se odstranit a nahradit plechy
širšími. Po dohodě s projektantem

a zhotovitelem stavby se proto osadily
plechy širší a aby je vítr neohnul
nalepily se pod plechy zateplované
pásy, které budou součástí zateplení .
Částečné zateplení budovy z ulice
udělala firma z vlastní iniciativy. Tyto
úpravy na budově nestály obec ani
korunu. Na podzim roku 2006 jsem
měl na zateplení školy sehnané
2miliony a další prostředky přislíbené
na rok 2007. Provádějící firma, která
znala naši finanční situaci byla
ochotna počkat rok na splatnost
faktury. Zastupitelé však rozhodli
provádět zateplování školy až budou
všechny prostředky stoprocentně
zajištěné. Toto zamítnutí se odehrálo v
době, kdy v celé dvorní části školní
budovy stálo lešení a tím by se ušetřilo
nejméně 0,5 milionu Kč. Lešení
se odstranilo a 2 miliony Kč jsem
musel odmítnout.
Ani zmínka o ztraceném
územním plánu obce není náhodná
a je namířená proti mé osobě. Územní
plán obce je velmi důležitý dokument,
se kterým jsem pracoval snad každý
týden, byl k nahlédnutí všem občanům
i organizacím a zásadně jsem jej
nepůjčoval nikam mimo budovu OÚ.
Tím více mne zaskočilo oznámení
pana Krále po čtyřech měsících co
jsem odešel z OÚ, že jsem mu
nepředal Územní plán obce.
Podle m ého názoru je ztráta
Územního plánu obce nesmysl a jsem
přesvědčen , že při mém odchodu byl
na OÚ.
Nikdy jsem netajil , že volební
období 2006-2010 bude velmi
náročné díky budování sítí ZTV 1 a
ZTV 2 v lokalitě, kde se staví dům s
chráněnými byty a probíhá výstavba
rodinných domů a hlavně budování
čištění odpadních
vod obce.
V budoucnosti obce se velmi projeví
sch opno st zí skání dota čních
prostředků. Například pro čistění
odpadních vod, které má stát asi 80
milionů, je možnost získat 50% ale
také až 80% dotačních prostředků.
Já osobně jsem neutekl od
rozdělané práce a rád bych ji dokončil,
ale vůle voličů byla jiná.
Josef Čapek

Stručné shrnutí objektivního stavu
Nechceme zpochybňovat práci, kterou za 4 roky pro Bánov bývalý pan starosta
udělal, ale nové zastupitelstvo chce občany Bánova informovat objektivně
a pravdivě, proto bylo třeba seznámit občany se skutečným stavem věcí.
(Základním dokumentem, kterým se obec řídí, je zákon o obcích č. 128/2000
Sb. Dle § 103 odst. 2 tohoto zákona, za výkon své funkce starosta odpovídá
zastupitelsvu. Nejvyšším orgánem obce je tedy zastupitelstvo. Usnesení
zastupitelstva jsou závazná a určující pro rozhodování při práci v obci.)
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Kauza dětské hřiště
Schválená částka zastupitelstvem 500.000Kč,
doposud zaplaceno 780.000Kč.

Obchvat obce
Vážení spoluobčané.

Původní nabídky od firem jsou nesrovnatelné, jedna
Chtěl bych vás seznámit se současným stavem jednání,
firma v nabídce nacenila 28 ks dodávaných věcí, druhá
firma nacenila 12ks
týkajících se největší investiční akce v dějinách Bánova, výstavby
Na každé nabídce od jiných firem uvedena věta:“
Na dětské herní prvky má naše firma atesty, bez
kterých není možné dětská hřiště vyrábět
a realizovat.“ Přesto byla vybrána firma Foltýn, která
atest nemá, přestože toto je zákonná povinnost firmy
vyplývající ze zákona č. 22/1997 Sb. Byla tedy vybrána
firma, která pracuje v rozporu se zákonem. To se také
potvrdilo při práci firmy. V současné době tuto firmu
prověřuje Česká obchodní inspekce. Vyjádření České
obchodní inspekce k této záležitosti : „Byla profesní
chyba obce, že tuto firmu obec vybrala.“ Firmu vybral
bývalý pan starosta, bez jakékoliv konzultace
se zastupitelstvem.
Dodáv ka d ětské ho h řiště /přes tože šlo
o půlmilionovou investici/ nebyla vůbec nijak písemně
ošetřena , např. Smlouvou o dílo.
Citace z korespondence bývalého pana starosty:
3.7.2006 Rozhodnutí zastupitestva obce Bánov
„Zbudování bezpečnostních zon /tj. štěrk na dětském
hřišti pod atrakcemi/ firma Foltýn provádět nebude,
neboť cenová nabídka od této firmy je nevýhodná.“
17.7.2006 Objednávka odeslaná firmě Foltýn
„Objednáváme zhotovení bezpečnostních zón
(tj.dodávku štěrku na dětské hřiště) v ceně dle
dohody.“
Získání dotací na ZTV výstavba inženýrských sítí
Obec Bánov musí v nejbližším období vybudovat
inženýrské sítě v lokalitě, kde už v tuto chvíli stojí
některé nové rodinné domky. Obec přitom nesplňuje a
nesplňovala základní podmínku získání dotací
na výstavbu ZTV z ministerstva pro místní rozvoj. Touto
podmínkou je, že pozemky, na kterých probíhá
výstavba ZTV a také pozemky, kde následně bude
probíhat výstavba rodinných domků, (v současné chvíli
už některé domy stojí), musí být ve vlastnictví obce ,
nikoliv ve vlastnictví soukromých osob. Nebylo proto
správné na získání těchto dotací spoléhat.

obchvatu obce.
Holešovská firma Inženýrská investiční mohla,
po schválení „Cenové mapy stavebních pozemků v obci Bánov“
ministerstvem financí, začít s rozesíláním kupních smluv majitelům
pozemků, které leží na plánované trase obchvatu obce.
K dnešnímu dni jich bylo rozesláno asi 70 z celkového počtu 620.
Schválením cenové mapy jsme dosáhli zvýšení výkupní
ceny pozemků z 60,- Kč/m2, která je stanovena pro silnice I.třídy,
na 75,-Kč. Tato zvýšená cena platí pouze do konce roku 2007.
Je proto v zájmu všech vlastníků, aby této zvýhodněné
nabídky co nejrychleji využili, protože cena pozemků v roce 2008
bude již pouze 60,- Kč/m2.
V průvodních dopisech, které obdržíte společně
se smlouvami, jsou uvedeny i kontakty na pracovníky firmy
Inženýrská investiční, která byla vybrána Ředitelstvím silnic
a dálnic zlínského kraje k tomu, aby nejen pozemky vykupovala,
ale rovněž její pracovníci odpověděli na vaše případné dotazy.
Obecní úřad je v neustálém kontaktu s touto firmou. Monitorujeme
postup při výkupech a v případě potřeby chceme být nápomocni
při hledání co nejlepších řešení.
Proto je možné na obecním úřadě ověřit podpisy smluv, popř.
smlouvy na obci ponechat. Firma Inženýrská investiční, s.r.o.,
která výkupy pozemků provádí, si tyto smlouvy bude na obci
pravidelně vyzvedávat.
Hustota provozu na silnici I/50, procházející Bánovem,
stále stoupá. Je zaznamenáno zhoršení zdravotního stavu
obyvatelstva, které je dáváno do souvislostí se zvýšeným
tranzitem kamionové dopravy ( až 2500 kamionů denně). Proto vás
všechny vyzývám, využijme současné situace a podpory kterou
má výstavba bánovského obchvatu na kraji i na ministerstvu
dopravy. Přispějme, každý podle svých možností, ke zdárnému
a rychlému vybudování tohoto díla.
Nepromarněme tuto jedinečnou příležitost udělat Bánov
klidnější a hlavně bezpečnější.
Mgr.Zbyněk Král
starosta

Pietní akt u příležitosti 62. výročí osvobození Bánova
Ve čtvrtek 26. dubna 2007
se od 16 hodin za krásného
počasí uskutečnil
u pomníku padlých pietní
akt u příležitosti 62. výročí
osvobození Bánova
rumunskou armádou. Akce
se kromě občanů Bánova
z ú č a s t n i l i r u m un s k ý
velvyslanec - Dan
Balanescu, jeho tajemník
T ím to s t ro h ým ko n st at ov án ím o st av u tě ch Gabriel Mares a Klub
nejdůležitějších problémů bychom rádi uzavřeli diskusi
výsadkových veteránů Zlín.
na toto téma na stránkách BZ.
Celou akci včetně
Ing. Marie Fremlová
Mgr.Zbyněk Král závěrečného posezení
Zateplení základní školy
Rozhodnutí zastupitelstva ze září 2006: zateplení
se provádět nebude
Bývalý pan starosta firmě IMOS ve stavebním deníku
podepsal a tím firmě odsouhlasil všechny práce,
které souvisí se zateplením školy /žádná částka
v rozpočtu na tuto akci vyčleněna nebyla/
Firma v současné době požaduje po obci zaplacení
prokazatelně provedených prací v částce kolem
400.000 Kč (doloženy podepsané kopie ze stavebního
deníku)

místostarosta

do prová zel a dech ová h udba
Bánovjanka, která se zasloužila
nejenom o slavnostní náladu během
kladení věnců, ale i hudební
doprovod během posezení.

starosta
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V dubnu probíhala na obci kontrola
hospodaření za uplynulý rok, kontrolu
vykonávaly auditorky z Krajského úřadu
ve Zlíně.
V dubnu proběhla pracovní porada

zastupitelů s naším právním poradcem ohledně
dětského hřiště a na jejím základě jsme odeslali
dopis firmě Foltýn s návrhem řešení. Chceme,
aby cenu za hřiště určil soudní znalec a takto
stanovená cena byla závazná pro obě strany
a došlo tak co nejdříve k předání díla, tím
bychom mohli dětské hřiště legálně otevřít.
Proběhla jednání s firmou p. Hanáčka

a projektantem p.Sekaninou ohledně oken
na DCHB, navržená okna nezajišťovala
p ř e d ep s a n é e n e r g e t i c k é p a r a m e t r y,
v současnosti hledáme řešení této situace.
Na ministerstvu financí jsme osobně

předali požadovaný upravený mapový list
grafické části Cenové mapy obce Bánov.
V průběhu tohoto týdne dojde ke zveřejnění
C e n ov é ma p y v C e n o v é m v ě st n í k u
ministerstva financí a tím je cenová mapa
uznána ministerstvem za platnou.

V pátek 20.4. se setkali starostové
mikroregionu VS se starosty obcí Slovenské
republiky, které leží v blízkosti hranic. Uvažuje
se o možnosti přeshraniční spolupráce a s tím
spojené čerpání dotací.

V květnu došlo k výměně našeho
správce obecních lesů. Touto cestou děkujeme
za vykonanou práci panu Mandíkovi, na jeho
místo nastupuje p. Michal Beníček.
Uskutečnilo se setkání na slovenské

straně naší hranice, zástupci mikroregionu VS
navštívili slovenské příhraniční vesnice
a seznámili se s jejich aktivitami.
Uskutečnila se výroční členská schůze

bánovského singuláru.

V naší knihovně se sestavuje on-line
katalog knih, v současné chvíli je v katalogu
vedeno 6.369 knižních titulů, které je možno
vypůjčit, tento katalog najdete na webových
stránkách naší obce v odkaze obecní knihovna.

V minulém týdnu přijel pozvaný soudní
znalec z oboru stavební fyziky a za přítomnosti
p r o j ek t a n t a, g en e r á l ní h o d o d a va t e l e
a stavebního dozoru se provedla sondáž
do střešní krytiny na sportovní hale. Soudní
znalec konstatoval, že ve střešní krytině úplně
chybí prvek parozábrany. To způsobuje stálé
problémy se srážející se vodou na stropě
sportovní haly, a to především v zimních
měsících.

V květnu se na Ředitelství silnic a dálnic se projednávala 1.
etapa výkupů pozemků v souvislosti s novým obchvatem Bánova,
v nejbližší době budou dopisem obesláni všichni zúčastnění, jde
o 923 nájemních smluv a 620 prodejních smluv.



Koupil se zvonek ke vchodu do budovy obecního úřadu
pro invalidní a nemohoucí spoluobčany.



Současný stav dětského hřiště
S pomocí právníka jsme ukončili spolupráci se zhotovující firmou
Foltýn. Veškeré dokončovací práce, atesty a certifikáty musela obec
pořídit sama a zaplatit na své náklady (i když to byla povinnost
firmy). V tomto týdnu se podařilo sehnat poslední nutné vyjádření
ke kolaudaci, proto v těchto dnech podáváme na stavebním odboru
v Uh. Brodě žádost o kolaudaci dětského hřiště.
Události na obci lze pravidelně sledovat pomocí internetu
na bánovskách webových stránkách. Pro ty, kdo internet nemají,
pracovnice obecního úřadu pravidelně vyvěšují tyto informace
do obecních skříněk.

Děkujeme všem, kteří přispívají do našeho zpravodaje
a zároveň se omlouváme těm, jejichž příspěvky
se do tohoto čísla BZ nevešly.

Důležité body schválené na veřejném
zasedání ZO dne 27.4.2007
- Smlouva o úvěru
na dostavbu Domu
s chráněnými byty.
- Návrh na odprodej
hasičského auta SDH Bánov
pro SDH Pitín. Cena max.
do 40 tis. Kč.
- Žádost SDH Bánov
o finanční příspěvek ve výši
6.000,- Kč na proškolení
4hasičů jako obsluhy
motorové pily.
- Provoz sběrného dvora
v Bánově bude rozšířen
na 2dny v týdnu a to středa
od 15 do 17 hodin a sobota
od 8 do 10 hodin.
- Změny rozpočtu 1/2007
- Pořadatelé plesů
ve sportovní hale jsou
povinni uklidit halu po plese
do 9 hodin následujícího dne,
v opačném případě uhradí
penále ve výši 3 000,- Kč.
- Stanovisko k žádosti frmy
I M O S S l o v á c k o s . r. o .
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o uznání provedených prací
na zateplení ZŠ ve výši 498
500,- Kč: Zastupitelstvo obce
neakceptuje pohledávky firmy
IMOS Slovácko, protože není
právní nárok na uhrazení.
- Vypracování studie projektu
na úpravu půdních prostor
na sportovní hale k ubytování.
Celé znění usnesení je
na internetových stránkách
obce.

Obec Bánov poskytne
bezplatně do pronájmu
místnost na obecním úřadě
za účelem zřízení čístírny
špinavého prádla. Na provoz
čistírny si musí provozující
osoba vyřídit živnostenský
list, šlo by o provoz 2x týdně
2hodiny. Tato činnost je
vhodná především
pro maminky na MD nebo
pro důchodce. Bližší
informace získáte na OU.
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Zprávy z MŠ
Uplynul další školní rok a my už se těšíme
na prázdniny.Během roku došlo v MŠ
k různým změnám. Koupil se nábytek
do II.třídy, do I. třídy kuchyňka, kterou
sponzoroval farní úřad, za co ještě jednou
děkuji. Vyměnila se světla v celé MŠ,
vymalovala většina místností, natřela okna
a zábradlí bazénu. Mění se vodovodní
baterie a WC. Dovezl se písek, opravily
houpačky.
Co jsme prožili s dětmi:
- stavění máje
- besídku pro maminky
- kácení a opékání
- hledání pokladu, sportovní hry
- ochutnávku zmrzliny
- několik divadelních představení
- výlet do ZOO Lešná
- předškoláky čeká ještě spaní v MŠ
přes noc a rozloučení s MŠ
Na závěr přeji všem zaměstnancům MŠ
pě k n o u d o vo l e n ou s n a č e rp á n í m
potřebných sil do dalšího školního roku.

Seznámení s provozem v MŠ Bánov
o prázdninách 2007:
Mateřská škola bude v provozu
do
4.7.2007.
V době od 9.7.2007 do 6.8.2007 bude MŠ
uzavřena.
Od 6.8.2007 bude v provozu jedna třída.
Rodiče, kteří přihlásí na toto období své
děti, zaplatí školné předem.
Velecká Božena
ředitelka MŠ

Z Bánova na Vyšehrad
Nejde o žádný výlet, ale o historickou
událost, kterou se díky biskupu Kosmovi
naše obec dostává do vědomí národa
v rámci jeho dějin. Jedenácté století
českého státu lze charakterizovat jako
dobu velkých bojů Přemyslovců o to, kdo
bude
v zemi vládnout. Nesvornost bratří
nebo panovníka a jeho dětí je toho
důkazem. Co s tím má Bánov společného?
Stal se na krátkou dobu azylem pro jednoho
z českých panovníků.
V letech 1061 až 1092 panoval
v Čechách Vratislav II. Vytvořil královské

sídlo na Vyšehradě, obnovil biskupství v Olomouci, získal od císaře
Jindřicha IV. královský titul a rozšířil tehdy Čechy o Horní Lužicko. Do věcí
českých si však často nechal mluvit od Němců. Měl čtyři syny, z nichž
nárok na případné převzetí vlády měl nejstarší Břetislav. U otce nebyl
v lásce a když Vratislav II. chtěl napadnout vojensky bratra Konráda
vládnoucího na Moravě (Břetislav se svým vojskem mu měl pomáhat),
došlo nakonec k jednání mezi Konrádem a Vratislavem. Jednání končilo
tím, že v případě smrti Vratislava převezme vládu bratr Konrád. Tuto
zradu neunesli bojovníci Břetislavovi. Přesvědčili Břetislava k odchodu
do ciziny. Atakto zapsal kronikář Kosmas tuto událost v roce 1091:
„ I nemeškali a sebrali všechen dobytek i všechny otroky a přes dva
tisíce bojovníků odtáhlo s knížetem Břetislavem ke králi uherskému. Král
Vladislav znaje se k němu (Břetislavovi) jako k svému příbuznému, vlídně
ho přijal a vykázal jeho bojovníkům za bydliště B á n o v blízko hradu
Trenčína.Toto místo leží uprostřed lesů a v horách a jest velmi vhodným
a bohatým lovištěm. Potrava a jiné životní potřeby byly jim z rozkazu
králova dodány ze sousedních krajin. Břetislava samého s několika druhy
nechal u sebe v radostech dvora královského.“
Události však šly velmi rychle. Král Vratislav spadl v lednu 1092
na lovu z koně a zabil se. Nastoupivší bratr Konrád zemřel po osmi
měsících vlády. Dověděv se tyto zprávy Břetislav, vyzvedl si své bojovníky
v Bánově a táhne do Prahy, aby se posadil na trůn panovníka. Palacký
popisuje tuto událost ve svých „Dějinách národa českého“ takto:
„Když nový mocnář český, Břetislav II., nejstarší syn krále Vratislava,
vjížděl dne 14. září 1092 ve slavném průvodu do Prahy, přivítán jest
radostně hudbou a zpěvem, píšťalami a bubny ode mládencův i panen
pražských rozdělených ve mnohé zástupy v městě i před městem,
u brány dočekavše ho biskup Kosmas a přední duchovenstvo i panstvo
české, provodili ho skvostně, ve hlučném davu lidstva i všeobecném
zvonění po městě až na hrad, kdežto starodávním obyčejem nastolen,
tj. na stolec knížecí řádně a slavně usazen jest.“
„Takto přijat byv od celého národa se srdečností, sám zase k němu
srdečně se měl.“
Břetislav II. vládl od roku 1092 do roku 1100. Jeho zásluhou byli
vypuzeni ze země Němci. Proto požíval veliké lásky u národa svého.
Bohužel, dlouhého vládnutí se nedožil. Dne 22. prosince roku 1100
podlehl ranám, které mu způsobil při návratu z lovu jistý Lorek
v Křivoklátských lesích. Dnes bychom řekli atentátník - ten při útěku
na koni padl do rokle a vlastním mečem se zabil.
Dnes již ani hrad bánovský ani vyšehradský nejsou k vidění, ale zápisy
ve starých kronikách nám je připomínají. Cesta na trůn český z Bánova,
který v tu dobu drželi v moci Uhři, mohla být jistě zajímavá a pro naši obec
čestná. Dali jsme dočasný domov budoucímu českému panovníkovi.
Josef Jurný

Turnaj ve stolním tenise
V sobotu 28.4. 2007
uspořádala T.J. Sokol
Bánov ve školní tělocvičně
turnaj ve stolním tenise
pro žáky bánovské
základní školy. Turnaj byl
rozdělen na dvě kategorie.
V kategorii "Mladší žáci "
se zúčastnilo 9 žáků
nižšího stupně ZŠ
a v kategorii "Starší žáci"
bojovalo 15 žáků vyššího
stupně.
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Po nástupu a vysvětlení pravidel hry
a pra vid el turn aje p robě h lo
rozlosování do základních skupin
po pěti hráčích. Ve skupině se hrálo
systémem každý s každým. Dva
nejlepší postupovali do finálové
skupiny. Ve finále mladších žáků
se utkali čtyři hráči a ve finále starších
žáků šest hráčů. Opět se hrálo
systémem každý s každým s přepisem
vzájemných zápasů ze základní
skupiny.
Konečné pořadí finálové skupiny
mladších žáků:
1. Jakub Píška
2. Martin Pifka
3. Vladislav Cába
4. Lukáš Matějíček
Konečné pořadí finálové skupiny
starších žáků:
1. Roman Pifka
2. Michaela Vavrysová
3. Richard Hauerland
4. Jan Freml
5. Martin Vavrys
6. Adam Vajdík
Vítězové byli odměněni diplomy
a medailemi a poukazy na nákup
sladkostí. Obzvláště na medaile
se každý účastník těšil a těm, kterým
se je nepodařilo letos získat, to bylo
nesmírně líto.
Za hladký průběh turnaje je třeba
poděkovat všem organizátorům z řad
bánovského Sokola.

Obnovení dřevěného kříže u cesty ke Kopcům
a to cestu k lásce, cestu k usmíření,
cestu k dobru a v neposlední řadě
cestu k tomu, abychom byli lepšími
lidmi, lepšími sousedy.
Tak j a k b án ov s ký k o st el
sv. Martina je pro věřícího člověka
konkrétním místem, kde prožívá
významné životní události - křty,
1.sv. přijímání, biřmování, svatby
a také loučení - pohřby, přejme si,
aby tento nový kříž byl i místem
ztišení, u kterého budeme mít
všichni otevřené nejenom oči, ale
i svá srdce…

* TEN, KDO SE NA SVÉ POUTI
ŽIVOTEM NEOHLÍŽÍ, NEMŮŽE NIC
VIDĚT PŘED SEBOU *
Při příležitosti křtu knihy „Příběh
rodů Zálešáků a Nováků z Bánova“
v neděli 7. května 2006 se zrodila
myšlenka znovuobnovení dřevěného
kříže u cesty ke Kopcům. Realizace
této myšlenky byla završena v neděli
6.května 2007 posvěcením nového
dřevěného kříže se sochou Ježíše
Krista.
Svěcení vykonal a kázání měl
P. Petr Bulvas, ve kterém mimo jiné
položil otázku : „ Proč vlastně stavíme
kříže?“ Ve své úvaze otec Bulvas
vyslovil prosbu, ať tento kříž u cesty ke
Kopcům připomíná cestu k něčemu,

* NEKONE ČNOST V ĚČ NOSTI
SUŽUJE ČLOVĚKA, PROTO SI
KLADEME OTÁZKU, BUDOU
NAŠE SKUTKY PŘIPOMÍNÁNY I V
BUDOUCNU? USLYŠÍ-LI ŽIJÍCÍ
PŘÍBÚZNÍ NAŠE JMÉNA DLOUHO
PO NAŠÍ SMRTI, VZPOMENOU SI,
KDO JSME BYLI? S JAKOU PÍLÍ
JSME PRACOVALI! S JAKOU
VÁŠNÍ JSME MILOVALI! *
(převzato z připravované publikace
JUDr. Lubomíra Zálešáka „Střípky
z historie a současnosti Bánova“)
JUDr. L. Zálešák

JUDr. Lubomír Zálešák děkuje všem, kteří přispěli hmotně, finančně,
organizačně i duchovně k tomu, aby se myšlenka znovuobnovení dřevěného
kříže u cesty ke Kopcům stala skutečností.

Nový zásahový vůz dobrovolných hasičů

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Bánov získala „nové“ zásahové vozidlo
bezúplatným převodem od Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje.
Na internetových stránkách HZS Zl. kraje byla

u veřej ně na n abí d ka j eji ch
nepotřebného majetku.
V seznamu se objevilo také
zásahové vozidlo CAS K 25 Liaz
101.860. Protože současný vůz
CAS 25 Škoda 706 RTHP už
neodpovídal současným
standardům požární ochrany
a ne zcela vyhovoval náročným
požadavkům, které jsou
na dobrovolné hasiče kladeny,
rozhodli jsme se, po konzultaci
se starostou obce, o využití této
příležitosti a obecní úřad zaslal
žádost o bezúplatné převedení
pro HZS nepotřebného auta
do majetku obce.
Žádosti bylo ze strany HZS Zl.
kraje vyhověno a my jsme tak
získali do našeho užívání „novou“
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hasičskou techniku. CAS K 25 Liaz
101.860 byla vyrobena v roce 1988
(dosavadní auto bylo vyrobeno r. 1978).
Sloužila u Útvaru veřejné požární ochrany
v Uherském Hradišti a později byla v rámci
Ha sičského záchranné ho sboru
Zlínského kraje přesunuta na požární
stanici ve Valašských Kloboukách, kde
sloužila na prvním výjezdu až do převodu.
Jedná se o nástupce „trambusů“ v požární
ochraně a dodnes slouží u většiny
profesionálních hasičských jednotek
v celé republice. Kabina určena
pro přepravu celého požárního družstva
a velitele je z produkce Karosy Vysoké
Mýto, za ní najdeme nástavbu THT
Polička. 11 500 kg vážící stroj pohání
motor o výkonu 210 kW (285 hp) plnící
normu Euro 2. CAS pojme 2500 l vody
a 400 l pěnidla a je schopna hasit v nízko
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i vysokotlakém režimu (0,8 MPa a 1,6 MPa až 2,4 MPa). Na
střeše nástavby je umístěna ručně ovládaná lafeta
s výměnnou vodní nebo pěnotvornou proudnicí.
Auto po převedení prošlo drobnými úpravami pro naše
použití a 11.6. t.r. došlo k tzv. přepisu na obecní úřad
na odboru dopravy na MěÚ v Uh. Brodě a bylo zařazeno
do výjezdu.
Stávající „trambus“ byl na základě doporučení HZS
a
po schválení zastupitelstvem obce prodán do Pitína,
kde bude sloužit pro potřeby místní hasičské jednotky.
Částka získaná tímto prodejem bude využita na stavební
úpravy hasičské zbrojnice, protože nové auto je o 45 cm
vyšší než stávající.
Schválení naší žádosti chápeme jako určité uznání
dosavadní práce jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Bánov a již nyní se těšíme na možnost vám naše nové
vozidlo předvést v naší obci a v neposlední řadě také
na možnost reprezentovat Bánov při pomoci v okolních
obcích.
Za jednotku SDH obce Bánov
Ondřej Čubík

2/2007
Společenská kronika
Narození:
Jakub Vacula
Petr Sedlák
Pavel Guryča
Jakub Matějíček
Barbora Kazinotová
Markéta Šalušková

449
582
377
197
188
6

Sňatky:
Radek Blaha a Silvie Ryšávková
Rozloučili jsme se:
Marie Nováková
Jozef Zajac
Ludmila Chovancová
Petr Vystrčil

83 let
95 let
69 let
85 let

286
249
535
313

Naši jubilanti:
55. výročí sňatku:
Ludvík a Jarmila Šaluškovi

360

93 let:
Marie Mahdalová

29

92 let:
Anežka Bublíková

34

85 let:
Květoslava Volná
Anděla Macková
Eliška Kubalová
Bohumila Střelcová

412
177
173
40

80 let:
Marie Kubišová
Marie Střelcová

364
372

Mladí zpěváčci z Bánova
Bánovská děvčata Žaneta Vystrčilová a Kristýna Malá
slavily úspěch v celostátní soutěži dětské lidové písně
"Zpěváček", která se konala letos ve Velkých Losinách.
Další podrobnosti a fotografie jsou uvedeny v článku
Mgr. Jitky Malé na internetových stránkách obce Bánov,
v sekci "Aktuality".

Vážení občané,
dovolte abychom Vás touto cestou požádali o pomoc při nákupu plovoucího čerpadla pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů v Bánově v ceně 36 000,- Kč. V rozpočtu na tento rok již není pro tuto investici místo a proto
si dovolujeme oslovit touto cestou každého, komu není bezpečnost občanů lhostejná a kdo by mohl pomoci.
Kontakt: ondrej.cubik@banov.cz, tel. 607 946 245 . Velice děkujeme.
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MLADÉ HÁZENKÁŘKY
CHLOUBA BÁNOVA

Psal se rok 2003, když na
školní nábor do oddílu házené se
přihlásila děvčata z Bánova a
přilehlých obcí. Pro kvalifikované
trenéry začala mravenčí práce s
děvčaty, která do té doby neviděla
házenou ani v televizi a mnohá měla
o b rovsk é po hyb o v é p ro blé m y.
Tréninkové jednotky probíhaly každý
den. Děvčata prošla kompletním
atletickým tréninkem, začala se
seznamovat s míčem. Nekonečné
hodiny
nácviku herních činností
jednotlivce, obranných a útočných

ÚSPĚCH MALÝCH "SOKOLEK".

9. června 2007 se konal v
Uherském Hradišti přebor župy
Komenského v sokolské všestrannosti
předškolních dětí.
Naši tělovýchovnou jednotu
reprezentovalo pětičlenné družstvo
děvčat: Markétka Hauerlandová,
Janič ka H niličková, Lucin ka
Horňáková, Eliška Janíková a Adéla

systémů. Neskonalá trpělivost trenérů
a samotných hráček začala nést ovoce.
Po roce se družstvo vydává na první turnaj,
kde doslova šokuje všechny přítomné.
Trenéři musí čelit neustálým otázkám: "kde
ten Bánov leží?" Klub objíždí záhy celou
republiku od Ústí nad Labem až po Ostravu,
kde získává vavříny. Doslova vyrazil všem
dech, když na největším turnaji světa
Praga Cup poráží jednoho zvučného
soupeře za druhým a zastavuje se před
branami finále, když v bouřlivé atmosféře
těsně prohrává s Dánským mistrem Koge
Rishoj. V následující sezóně mini a mladší
žačky vyhrávají ligu a starší žačky končí
na krásném druhém místě. Naše hráčky
se na nejednom turnaji stávají nejlepšími
střelkyněmi, hráčkami či brankařkami.
Zcela určitě se klub HSK Bánov zapsal
nesmazatelně do dějin českého handbalu,
jako jeden z nejmenších klubů z velkými
výsledky. Za naši krátkou existenci jsme
dokázali porazit taková města jako: Plzeň,
Praha, Milevsko, Ústí nad Labem,
Pardubice, Jindřichův Hradec, Ostrava,
Karviná, Brno, Hrabůvka, Opava, Chrudim,
Olomouc Prior, Zora a Holečkova, Zlín,
Kunovice, Veselí, Hodonín, Otrokovice,
Havlíčkův Brod, Velké Meziříčí, Třebíč,
Dukovany, Tišnov, Kvasice, Měnín,

Prostějov, Litvínov, Most, Chomutov,
České Budějovice, Liberec a další
celky ze Slovenska, Dánska, Švédska,
Chorvatska, Slovinska a Litvy.
Takové úspěchy a propagaci obce
B áno v by ne by l o mo žn é b ez
stoprocentního přístupu hráček, jejich
r od i č ů , t r e n é r ů , z a m ě st n a n ců
překrásné sportovní haly
a v neposlední řadě bez podpory
samotné obce Bánov.

Velmi pěkné 3.místo vybojovala
Adélka Zálěšáková. Lucinka Horňáková
a Eliška Janíková obsadily shodně
5.- 6. místo.
Odměnou malým závodníkům
za jejich bojovné výkony byly nejen medaile
a diplomy, ale také loutková pohádka,
kterou dětem připravily členky hradišťského
Sokola.Těm patří uznání

za vzornou organizaci celé akce
a obětování svého volného času
ve prospěch sportovního i kulturního
vyžití dětí.
Na šimm alým závo dnicí m
děkujeme za vzornou reprezentaci
Bánova a přejeme další sportovní
úspěchy.
Marie Beníčková,

Milí rodiče, přiveďte své dcery
do sportovní haly a navažte tak
na započatou práci a úspěchy mladých
házenkářek. Jsou vítány děvčata
ročníků 1996, 97, 98, 99, 2000
Info: 608 729 509 - trenér
www.hsk.blog.cz

župní vedoucí předškolních dětí

Kohútek
Bánov se prezentoval na Jízdě králů
V rámci zahajovacího pořadu letošní
Jízdy králů ve Vlčnově se představily
dvě
obce mikroregionu Východní
Slovácko - Nivnice a Bánov.

Zálešáková.
Soutěžilo se ve sportovní gymnastice
(prostná, přeskok, lavička) a v lehké
atletice ( běh na 20m, hod tenisovým
míčkem a skok z místa do dálky).
Z dvaceti závodníků se umístila
na prvním místě Janička Hniličková,
která zvítězilajak v gymnastických
disciplínách, tak v atletice a stala se
absolutní vítězkou závodů.
Tiráž

Bánov prezentovaly soubory Malučké
kuřátko, Kuřátko a Kohútek, který
premiérově doprovodila cimbálová
muzika Tomáše Beníčka. Součástí
tohoto programu byla i soutěž verbířů
zmíněného regionu.
Bánov měl tři zástupce.„Kohúty“ Víťu
Zálešáka, Aleše Pavlíčka a Jirku
Švehlíka. Páteční večer
byl pak
příjemně doladěn besedou u cimbálu
s Mladýma Burčákama.

FOTO:
Verbíři: zleva Jiří Švehlík, Vítězslav
Zálešák, Radim Ševčík, Aleš Pavlíček
a Ivan Marčík. Soubor Kohútek však
nelení a v současné době se společně
s
CM Tomáše Beníčka
chystají
do Dánska na mezinárodní folklórní
festival Europeade. Tak jim držíme
palce, ať pěkně reprezentují naši obec
a o tom, jak se tam měli a co zažili,
se určitě s námi rádi podělí v příštím
vydání BZ.
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