Vážení spoluobčané,
poprvé v roce 2008 Vás chci pozdravit prostřednictvím
Bánovského zpravodaje.
Asi každý z Vás si na počátku tohoto roku položil otázku,
co nás v něm čeká, čím bude zajímavý a výjimečný.
Pro naši obec by měl být zásadní především zahájením
výstavby tolik očekávaného obchvatu obce. Každým
dnem očekáváme vydání stavebního povolení pro první
etapu, která zahrnuje úpravu výkopu od Bystřice p. Lop.
a výstavbu křižovatky u vodojemu. Ředitelství silnic
a dálnic o ně požádalo v prosinci 2007. Po jeho získání
bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Podle představitelů Zlínského kraje by měla výstavba
začít v září letošního roku. Pro druhou etapu zbývá
dořešit vykoupení 13 pozemků. Inženýrská investiční,
která pozemky pro obchvat vykupuje, předpokládá, že
stavební povolení na druhou etapu, která se bude
realizovat ve směru od Uh. Brodu, by mělo být vydáno na
podzim tohoto roku. Obecní úřad se podílí na jednáních
jak s vlastníky pozemků, tak se státními institucemi, s
cílem dosáhnout maximálního urychlení přípravy a
následně i realizace stavby.
Další velkou obecní akcí bude výstavba čistírny
odpadních vod a kanalizačních sběračů.
V současné době probíhá zpracování projektu pro územní
rozhodnutí a získávání souhlasů majitelů pozemků, přes
které povedou upravené trasy kanalizačních sběračů.
Dále se bude zpracovávat projekt pro stavební povolení,
který bude stát obecní rozpočet přes 1 milion korun.
Připravujeme vybudování inženýrských sítí v lokalitě
za zdravotním střediskem. V místech, kde v současnosti
již stojí 5 rodinných domů, chceme v průběhu dvou let
provést zasíťování pro 24 rodinných domů.
Probíhající komplexní pozemkové úpravy jsou ve fázi
dokumentace a projednání nároků vlastníků pozemků.
První zasedání sboru zástupců se uskutečnilo 19.3.2008.
Projednával se koncept plánu společných zařízení a byli
jsme seznámeni s následnými fázemi pozemkové úpravy.
Jednou z velkých zátěží minulosti, která nám bere
spoustu času, je oprava střechy sportovní haly. Po
zpracování soudního znaleckého posudku se ukázalo, že
ve skladbě stropní konstrukce chybí parozábrana, která
má zamezit vstupu vnitřní vlhkosti do stropní izolace. To
je také důvod, proč ze stropu při velkých rozdílech teplot
vně a uvnitř sportovní haly kape voda. V současnosti

probíhá dohadovací řízení o navrženém způsobu
opravy a jeho odsouhlasení. Samotná oprava bude
provedena v záruce. Rozpočet obce zatíží pouze
náklady na znalecký posudek a stavební dozor. Budeme
usilovat o to, aby se k tak rozsáhlé opravě využily letní
prázdniny, kdy je provoz haly minimální.
V současné době probíhá rekonstrukce střechy
kapličky v Jakubovci. Výměna krovů, laťování, krytiny,
nové oplechování. Firma, která začala rekonstrukci
provádět, měla podle našeho názoru nepřiměřené
finanční nároky. Proto jsme spolupráci ukončili a práce
provádí řemeslníci z Uh. Brodu, kteří mají se stavbami
tohoto typu bohaté zkušenosti a byli ochotni nám
pomoci. Přestože se jedná o obecní kapličku, krytinu na
novou střechu darovala naše farnost.
Tento měsíc jsme odkoupili vnitřní zařízení pálenice,
takže od příštího roku bude pálení ovocných kvasů
zcela v režii obecního úřadu. Nechali jsme si zpracovat
znalecký posudek, díky kterému se nám podařilo snížit
nákupní cenu technologie o 140 000 Kč.
Další akce, které nás čekají :
- jednání s FC Bánov o převodu pozemků nad
kabinami a následné zpracování projektu pro školní
sportoviště
- zpracování projektu na úpravu půdních prostor na
sportovní hale na ubytovnu
- opravy chodníků
- opravy lesních cest
- opravy Junáškovy vily a její postupná přeměna na
dům se sociálními byty
- objednávka zhotovení obecního praporu a jeho
požehnání při příležitosti 265. výročí posvěcení
našeho kostela, které si připomeneme 17. července
Úkolů je před námi hodně, a i přes velkou snahu
nemůžeme všechny uskutečnit hned. Spoléháme však
také na Vaši pomoc, vždyť Bánov je nás všech, a věřím,
že i Vám záleží na tom, aby se nám tu společně dobře
žilo.
Na samém počátku jara Vám všem přeji, ať se Vám
vyhne jarní únava a zahřeje Vás slunce hezkých
mezilidských vztahů.

Zbyněk Král

šikovní. Aby přechod pro ně nebyl náročný a děti se
zde cítily dobře, jsou na vstup do školy připravovány
také učitelkami mateřské školy. Svou tvořivost si
ověřují přímo mezi žáky naší školy, protože již
druhým rokem je zveme na výuku do první třídy. Zde
řeší úkoly spolu s prvňáky. Část jednoho dopoledne
tráví také ve školní družině. Odcházejí spokojení a
většina se jich do školy již těší. Po dvou letech, kdy
do první třídy nastoupilo jen 17 žáků, budou příští
školní rok otevřené asi dvě třídy.
Neplánovaně jsme museli využít jarních prázdnin
k vymalování suterénu školy, protože dvakrát po
sobě byla škola o víkendu vytopena kvůli
kolísavému tlaku vody a následně prasklému
potrubí. Snad se to již nebude opakovat, díky obci
byl ihned zabudován regulační kohout.
Sešla se také rada školy. Pan ředitel přítomné
seznámil s činností a rozpočtem školy na tento rok.
Další diskuse se odvíjela na téma současného
školství, zejména problémů patologických jevů
u žáků.
Co říct závěrem?
Zaměstnanci školy chtějí
připravit pro žáky
optimální podmínky pro
vzdělávání, hledají
příčiny neúspěchu
některých žáků, snaží se,
aby žáci měli dostatek
plnohodnotných akcí,
jako jsou kroužky, velký
výběr volitelných
předmětů a jiné. Jsme
šk o l a o t e v ř e n á p r o

Po vánočních svátcích jsme se všichni vrhli s vervou
do práce. Pololetí se blížilo a mnozí žáci měli co
napravovat. Končila také soutěž o nejlepší hudební
projekt, která byla vyhlášena v září učiteli hudební
výchovy na druhém stupni. Nejlepší práce byly
vyhodnoceny. V lednu se začínají řešit olympiády, žáci
mají možnost změřit si síly s jinými žáky a ti nejlepší
postupují do okresních kol. Svůj postřeh si žáci tříbí
v pravidelném řešení úkolů SUDOKU. Jaká je jejich
úroveň v porovnání s ostatními žáky na jiných školách,
si ověřují již několik let v testech CERMAT a SCIO.
Přínosem pro školu je nově vybudovaná čítárna. Zde
se schází děvčata a chlapci, aby se začetli do knih naší
knihovny, případně si vyhledali informace na internetu.
Nejčastějšími návštěvníky jsou žáci čtvrté třídy, za což
si zaslouží velkou pochvalu. Trápí nás, že mládež
poslední dobou moc nečte. Hledáme způsoby, jak
bychom opět přilákali ke knihám co nejvíc mladých
čtenářů, a možná příjemné prostředí knihovny
a čítárny k tomu napomůže.
Od začátku školního roku máme na webových
stránkách školy ( www.zsbanov.cz ) odkaz na
portfolionet. Na portfolionet mají mimo jiné možný
přístup i rodiče, kteří se zde mohou blíže seznámit
s klasifikací týkající se jejich dítěte. Zatím je tato třídní
kniha pouze ve zkušebním provozu. Rodiče si mohou
vyzvednout přístupové jméno a heslo u správkyně
počítačové sítě. Doufáme, že tento způsob prohloubí
komunikaci školy s rodiči.
Začátkem února jsme zapsali budoucí žáky prvních
tříd. U vstupu do budovy je čekaly tři žákyně naší školy,
představující krásné éterické bytosti, které je přivítaly,
předaly jim dárečky a uvedly je do učebny, kde se všechny. Vítáme nápady a připomínky žáků, rodičů
všechny děti se svými rodiči shromáždili. Po i přátel školy.
společném zahájení se rodiče seznámili s koncepcí
Mgr. Jarmila Kolková
školy a děti si odvedli učitelé z prvního stupně do říše
zástupkyně ředitele školy
pohádek, kde zjišťovali, jak jsou budoucí prváci

Začátek r. 2008 v naší MŠ proběhl ve znamení
hned několika významných událostí. První akcí bylo
úspěšné ukončení plaveckého kurzu se získáním
„Mokrého vysvědčení“. Pět nejzdatnějších plavců se
zúčastnilo plavecké olympiády na Delfíně
v Uh. Brodě.
Pak nás čekaly přípravy na fašankový průvod
Bánovem, kde se děti představily s nacvičeným
pásmem lidových říkadel, písní a tanečků.Odměnou
jim bylo plno dobrot a také finanční bonus 1 200 Kč,
za který byl zakoupen materiál k výtvarné a pracovní
výchově. Všem dárcům velmi děkujeme.

Nejvýznamnější událostí však byl dlouho očekávaný zápis dětí
do I. třídy ZŠ, který se uskutečnil v úterý 5. 2. 2008. Předcházely
mu návštěvy dětí ve školní družině a v první třídě, kde se přímo
zúčastnily vyučování a mohly si tak prověřit své znalosti
a dovednosti. Do školy nastoupí 28 dětí, 3 děti mají odklad školní
docházky.
Příjemným zpestřením a obohacením života naší MŠ byly
kulturní akce: 18. 2. „Kouzelné šou veselého Toma“, 12. 3.
maňáskové divadlo „Kouzelná kulička“.
Abychom zjistily tužby a přání našich dětí, probíhala anketa
na téma „Naše zahrada očima dětí“. Po bohaté diskusi své
nápady nakreslily a namalovaly, jejich práce jsou vystaveny na
chodbě MŠ.

A co si děti přejí?
- Lezeckou stěnu, skluzavky, pohupovadla,
loď. Akce se zúčastnila i paní architektka,
pověřená vypracováním projektu naší
zahrady, a děti jí své práce předaly.

Co ještě potřebují?
- Zahradní domek a nové skříňky do šaten.
Co jsme už pořídili?
- Molitanová lehátka pro odpočinek a
relaxaci předškolních dětí a vozíky pro
ukládání lehátek.
- Televizor a DVD přehrávač do III. třídy.

Připravované akce:
Duben - ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.
Květen - Oslava Dne matek.
- Stavění a kácení máje s opékáním špekáčků.
Červen - Oslava Dne dětí, sportovní hry,
soutěže.
- Školní výlet.
- Poslední zvonění, rozloučení
s předškoláky.
- Noc v MŠ.
- Výlet na kolech k sucholožské
slatině.
Naším společným cílem jsou šťastné
a spokojené děti, proto uvítáme jakékoliv
nápady a nové podněty, které k tomu
přispějí.
Renata Machalíková
ředitelka

Bánov je krásný nejen svou
polohou, ale také zelení,
která lemuje silnici I/50 a
částečně pohlcuje hluk
i prach vířený projíždějícími
automobily.
O zeleň je třeba také
pečovat. Proto jsme se
rozhodli po vzoru Korytné
oslovit odborníky z firmy
Garden ze Starého Města
a pracovníky Odboru životního prostředí Zlínského kraje, aby nám
navrhli řešení při obnově zeleně v naší obci.
V pátek 14.3.2008 nás navštívily pracovnice firmy Garden, aby nás
informovaly o možnostech, jak postupovat při obnově zeleně.
Společně jsme projeli celou obec a mapovali jednotlivá místa. Podle
jejich mínění nebyly u nás k vysazování vybírány vždy nejvhodnější
druhy dřevin. Postupně by mělo docházet k výměně jehličnatých
stromů za listnaté, např. kvetoucí, ale neplodící. Nejprve by měla být
zpracována inventura zeleně, pak návrh řešení. Představa je
postupovat v několika etapách, např. I. etapa - průtah silnice I/50 obcí,
II. etapa - boční ulice a zákoutí. Rozsah prací by byl upřesňován
v návaznosti na možnosti čerpání dotací na akce tohoto druhu. Tento
návrh by byl následně zveřejněn a byla by k němu uspořádána beseda
se samotnými autorkami projektu, na níž by odpovídaly na dotazy
přítomných. Na příští zasedání zastupitelstva nám firma připraví
podklady, na jejichž základě zastupitelstvo posoudí finační náročnost
i naše možnosti a stanoví harmonogram, podle kterého by se následně
postupovalo.
V sobotu 15.3.2008 se uskutečnilo posouzení zdravotního stavu lip
u kostela pracovníky Odboru životního prostředí Zlínského kraje.
Každý strom byl posuzován samostatně.
U několika starších stromů bylo
navrženo radikální ořezání
dlouhých větví, které mohou
být nebezpečné lidem
i stavbám nacházejícím se
v jejich bezprostřední blízkosti.
U mladších stromu bylo
doporučeno pouze odstranění
suchých větví, s následným ošetřením vzniklých ran přípravkem
Sanax. Ten má zabránit následné hnilobě kmene. Pro provedení těchto
prací byla doporučena firma specializující se na rizikové kácení,
disponující odpovídající technikou a také pojištěním.
Obnova zeleně nespočívá jen v odstraňování přerostlých stromů, ale
také v jejich nahrazování novými, vhodnějšími druhy. Při rozhodování
o kácení jednotlivých stromů rozhoduje především jejich zdravotní stav.
Dále nebezpečí škod, které mohou způsobit na majetku, ať už
soukromém nebo obecním, na elektrickém a rozhlasovém vedení,
a také škody, které způsobují jejich kořenové systémy na kanalizaci,
nebo komunikacích.
Není to vždy rozhodování jednoduché ani jednoznačné, ale krášlit
naši obec může pouze zeleň, u které vyloučíme již zmiňovaná rizika
a vhodně ji doplníme novou výsadbou.
Pojďme se o to společně pokusit.

Zbyněk Král

Důležité body:
Z veřejného zasedání číslo 11 zastupitelstva Obce
Bánov, konaného dne 25.2.2008 v suterénu obecního
úřadu.
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e:
- Rozpočet na rok 2008; celé znění na internetu nebo na
OÚ.
- Provedení celkové inventarizace majetku obce
k 31.12.2007.
- Záměr koupě pozemku parc.č. 2045/221 o výměře
147 m2 a záměr přijetí dvou pozemků darem parc.č.
2045/181 o výměře 301 m2 a parc. č. 2045/205
o výměře 313 m2.
- Zvýšení nájemného v obecních bytech od 1.7.2008.
- Smlouva mezi Obcí Bánov a Pozemkovým fondem
ČR o bezúplatném převodu pozemku 493/2.
- Prodej domu č. 502 ve výši 1 557 710 Kč, jak bylo
stanoveno znaleckým posudkem.
Z mimořádného veřejného
zasedání č. 12
zastupitelstva
Obce
Bánov, konaného dne
10.3.2008 v suterénu obecního úřadu.
- Žádost o přidělení bytu v domě č. 482 - p. Marie
Piršelová, Bánov č. 145.

- Schválení finančního příspěvku pro Východní Slovácko
na rok 2008 ve výši 52 950 Kč.
- Schválení odkoupení zařízení pálenice v ceně 238 000
Kč včetně DPH.
- Odkup pozemků: spoluvlastnické podíly od Jaroslava
Křapy, bytem Julia Sedláka 1231/13, Rýmařov, Josefa
Křapy, bytem Bratří Kříčků 1546/9, Brno a Lumíra Křapy,
bytem K Louži 13, Praha, od každého id 1/12 pozemku
p.č. (PK) 1264 o výměře 2332 m2, 1/12 = 195 m2, cena
stanovena dle znaleckého posudku.
- Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
na zbývající část pozemku parc.č. (PK) 877/2 o výměře
4537 m2 pana Karla Krajče, Družstevní 3847/11,
Prostějov za cenu stanovenou znaleckým posudkem ke
dni uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva bude
uzavřena do 60 dnů po dokončení kolaudace stavby
obchvatu.
- Záměr směnit pozemky parc.č. 2039 o výměře 700 m2,
parc.č. 2040 o výměře 346 m2,
parc.č. 2041 o výměře 334 m2, parc.č. 2042 o výměře 642
m2 zmenšené o pozemky:
parc.č. 2045/167 o výměře 134 m2, parc.č. 2045/168 o
výměře 106 m2, parc.č. 2045/169 o výměře 83 m2 a
parc.č. 2045/170 o výměře 100 m2 výměnou za
pozemky:parc.č. (PK) 4443 o výměře 1023 m2, parc.č.
5130/20 o výměře 58 m2 a parc.č. 5220/301 o výměře 429
m2.v k.ú. Bánov.

Do konce měsíce března jsou splatné poplatky:
- Za odvoz odpadu ve výši 360 Kč na osobu x počet
osob přihlášených k trvalému pobytu na čp.
- Ze psa ve výši 100 Kč za 1 psa.
- Dále vybíráme úhrady za stočné za rok 2007 ve výši
10 Kč za m3.
Překontrolujte si, zda jste tyto platby již provedli.
Děkujeme.
Informace pro důchodce, kteří odebírají obědy
z jídelny na Bílém domě:
Od 1.4.2008 dochází ke změně v placení za odebrané
obědy. Platby už nebude vybírat obecní úřad. Obědy
budete platit přímo osobě, která je rozváží, anebo
přímo v jídelně Bílého domu.

Upozorňujeme občany, aby
do kontejnerů na plasty
odkládali plastové láhve
řádně zmačkané.
Pokud tak neučiníte, snižuje
se výrazně kapacita
kontejneru.
Proto Vás všechny vyzýváme,
abyste PET láhve vždy
před vhozením
do kontejneru sešlápli.
Děkujeme.
Obecní úřad Bánov

Daňové příjmy + dotace
z toho daň z příjmu FO
z toho daň z příjmu PO
z toho daň z přidané hodnoty
z toho daň z nemovitosti
z toho ostatní daně
z toho poplatky
z toho dotace

Nedaňové příjmy
Stav na účtě k 31.12.2007
Příjmy celkem

17 336 000 Kč Výdajové položky
3
3
6
1

700 000 Kč
500 000 Kč
050 000 Kč
000 000 Kč
450 000 Kč
938 000 Kč
1 698 000 Kč

Odvádění a čičtění odpadních vod
Předškolní zařízení
Základní škola J. Bublíka
Sportovní hala
Komunální služby
Sběr a svoz komunálního odpadu
Sběr a svoz ostatních odpadů
Činnost místní zprávy
Ostatní výdaje

1 860 000 Kč
3 582 000 Kč
22 778 000 Kč Výdaje celkem
Spolek

 
   
V pondělí 25. února 2008 na veřejném
zasedání zastupitelstva obce Bánov schválili
zastupitelé obce v rámci rozpočtu obce Bánov
pro rok 2008 tyto dotace bánovkým spolkům
a organizacím.

Dotace (Kč)

SDH (Hasiči)
Včelaři
HSK (Házenkářky)
T.J. Sokol
MS Háj
Bánovjanka
Diabetici
Help nedoslýchavých
Poradenské centrum

6 000,14 000,37 000,24 000,23 000,10 000,3 000,1 000,1 000,-

1 209 000 Kč
1 078 000 Kč
2 390 000 Kč
1 536 000 Kč
5 179 000 Kč
1 200 000 Kč
550 000 Kč
3 364 000 Kč
6 043 000 Kč

22 549 000 Kč
Spolek

Dotace (Kč)

Zdravotně postižení
FC
Chovatelé holubů
Kynologie
Honební společenství
Kohútek
Dětské šibřinky
Klub Malenka
Kuřátko

000Kč
Kč
360335
000

Obec Bánov přispěla celkem částkou

Vážení spoluobčané,
všechny Vás srdečně zveme na oslavy 63. výročí
osvobození naší obce rumunskou armádou.
Oslavy se uskuteční ve čtvrtek 24.4.2008 v 17,00
hod. položením věnců u pomníku rumunských
vojáků a u pomníku obětí I. a II. světové války z řad
bánovských občanů.
Slavnostního aktu se zúčastní zastupitelé obce,
členové Klubu výsadkových veteránů ze Zlína,
zástupci Klubu vojenské historie. Zveme také
všechny občany Bánova, abychom se společně
poklonili památce těch, kteří položili život za naši
svobodu.
Je moudré a důležité připomínat si naši historii,
znát ji a brát si z ní poučení do našeho současného
života.

Zbyněk Král

1 000,120 000,5 000,10 000,10 000,10 000,5 000,5 000,25 000,-

v Bánově
1. února 2008 byl na Obecním úřadě v Bánově spuštěn
CzechPoint neboli Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál. Má umožnit občanům přímo ve svém
bydlišti získat informace a údaje, které o něm stát vede
v centrálních registrech, a občané budou moci učinit různá
podání ke státním institucím. V současné době lze na
obecním úřadě u paní matrikářky Vlaďky Vystrčilové
pořídit za úplatu tyto 4 druhy ověřených výpisů:
-

výpis z Katastru nemovitostí ČR
výpis z Obchodního rejstříku ČR
výpis z Živnostenského rejstříku ČR
výpis z Trestního rejstříku ČR

Ověřený výpis z Trestního rejstříku stojí 50 Kč, ze
Živnostenského rejstříku 100 Kč, z Katastru nemovitostí
a Obchodního rejstříku pak shodně za první stránku 100
Kč, za další stránky pak 50 Kč za každou stránku.
Věříme, že CzechPoint zjednoduší složité úřední postupy
a státní instituce více přiblíží občanovi.
Stanislav Vranka

·
V Jihlavě se 31.1.2008 konal ustavující sjezd
Sdružení místních samospráv /SMS/. V současnosti
SMS sdružuje 1020 měst a obcí (mj. i Bánov).
1. předsedou byl zvolen starosta Vlčnova p. Jan Pijáček.
·
Naše obec je jednou z prvních obcí ČR, která
získala v souvislosti s čerpáním úvěru na Dům
s chráněnými byty od Komerční banky dotaci z Evropské
banky pro obnovu a rozvoj v celkové výši 381 000 Kč,
tato částka byla v lednu připsána na náš obecní účet.
·
Proběhlo jednání s majitelkou chátrajícího
objektu v Jakubovci, ruina objektu by měla být
zlikvidována do poloviny tohoto roku.
·
V rámci Východního Slovácka by v letošním roce
měla proběhnout výstavba vyhlídkových bodů v každé
obci VS, v současnosti se žádá o dotace na jejich
výstavbu.
·
Ing. Horký a Ing. Špok vytypovávali 4 lokality pro
budoucí možný vznik rybníků na našem katastrálním
území tak, aby tyto lokality byly zahrnuty do nového
územního plánu a do komplexních pozemkových úprav.
·
Ředitelství silnic a dálnic uvažuje o umístění
meteostanice na silnici od Bystřice do Bánova tak, aby
byly řidičům podávány aktuální informace o počasí.
·
S definitivní platností, po zvážení všech pro
a proti, se obec Bystřice pod Lopeníkem nebude
napojovat na naši budoucí čističku odpadních vod.
·
V letošním roce náš nový Dům s chráněnými byty
zatím nedostal od ministerstva práce a sociálních věcí
dotaci na poskytování sociálních služeb, protože tento
dům nebyl zahrnutý v Komplexním plánu rozvoje
sociálních služeb. Proto jsme v současnosti podali přes
Charitu Uh. Brod žádost na krajský úřad o zařazení
našeho domu do tohoto plánu na další období.
·
Dne 14.2.2008 naši obec navštívil statutární
zástupce hejtmana Zlínského kraje p. Vojtěch Jurčík,
který má na starosti především ochranu životního
prostředí. Při neformální schůzce byla řeč především o
naší budoucí ČOV a kanalizaci obce a také o ostatních
problémech, které nás v současnosti zaměstnávají.
·
Ing. Bačík ze Zlína je pověřen zpracováním
projektové dokumentace ohledně možného umístění
tzv. protihlukové bariéry, která by měla být v délce asi
500 m, široká 20 m, vysoká 4 m, vytvořená z přebytečné
zeminy při stavbě obchvatu.
·
Uskutečnila se další schůzka s projektantem
a generálním dodavatelem ohledně opravy střešního

pláště haly. Do konce března projektant a dodavatel
předloží rozsah budoucích prováděných prací
v souvislosti s nutností umístění chybějící parozábrany
do střechy haly. Obec nepředpokládá žádnou finanční
spoluúčast na opravě z titulu odstranění vady díla.
·
Firma z Uh. Hradiště v současnosti zpracovává
novou studii na obnovení herních prvků na zahradě
v naší mateřské škole, tuto studii chceme uplatnit pro
možnost čerpání dotací z ministerstva pro místní rozvoj
v dotačním titulu Podpora zapojení dětí a mládeže do
komunitního života v obci.
·
V rámci komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území Bánov firma AGERIS Brno
zabezpečila vypracování soupisu nároků vlastníků
pozemků podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu.
·
Prostřednictvím paní Bohumily Jančové
z Korytné obdržel náš Dům s chráněnými byty
sponzorský dar ve výši 100 000 Kč, který je určen pro
klienty. Za tuto částku budou pořízeny žaluzie do celého
domu a nové židle.
·
Probíhá oprava střechy kapličky sv. Cyrila
a Metoděje v Jakubovci, dochází k výměně dřevěné
vazby, oplechování a položení nové krytiny darované
farností Bánov.
·
Poslední únorový den proběhlo v Suché Lozi
setkání zastupitelů mikroregionu Východní Slovácko,
proběhl křest CD, došlo k výměně předsednictví
mikroregionu, novým předsedou VS se stal Milan Bauka
z Bystřice a místopředsedou Mirek Janča z Korytné.
·
Dne 29.2.2008 přijížděl do obce od Bystřice
kamion plně naložený cementem, řidič zpozoroval při
jízdě z kopce dolů špatnou funkci brzd. Při snaze udržet
vozidlo na vozovce a vyhnout se kolizi s ostatními
účastníky silničního provozu musel řidič několikrát najet
do protisměru. Zatáčkou naštěstí projet zvládl
a setrvačností vozidlo vyjelo až do půlky ulice Hoštáky.
Řidič byl v mírném šoku, ale vyvázl bez zranění. Podle
svých slov se podruhé narodil.
·
Probíhala složitá osobní jednání s několika
posledními majiteli pozemků, které potřebujeme pro
výstavbu obchvatu. U několika dalších pozemků nelze
dohledat vlastníky kvůli nedořešenému dědickému
řízení, v těchto případech bude stavebním úřadem určen
opatrovník /obec/, několik pozemků je zastaveno
v exekuci, toto je řešeno přes exekutorské firmy. K tomu,
aby se letos mohla začít stavět část obchvatu, je nutné
ještě dokončit stavební povolení na úrovni kraje,
stavební povolení na úrovni města Uh. Brod už proběhlo.

V minulém roce vyšel v BZ článek o slavném
českém knížeti Břetislavovi, který před tím, než byl
na Vyšehradě povýšen na knížecí stolec, pobýval
kolem roku 1092 se svou družinou bojovnictva
v okolí Bánova .
V dnešním zpravodaji se vracíme ještě jednou na
Vyšehrad. Tentokrát nebude v článku řeč
o Přemyslovcích, ale o bánovském rodákovi.
Vyšehradský hřbitov je jistě nejznámější
z pražských hřbitovů. V části zvané Slavín jsou
pohřbeny slavné osobnosti z řad básníků,
spisovatelů, hudebních skladatelů, malířů a dalších
umělců nebo osob, které se nějakým způsobem
zapsali do dějin českého národa. Mimo Slavín je
hřbitov zaplněn hroby těch, kteří se pro národ
poctivou prací nějak obětovali. Budeme-li
procházet řadami pomníků, najdeme i pomník se
jménem Štěpán Zálešák.
Není to nikdo jiný než bánovský rodák, který se od
chlapecké řezbářské zábavy propracoval až
k vynikajícím pracím řezbářským a sochařským
v oboru sakrálního umění. Jeho práce zdobí mnoho
českých chrámů a kostelů. Jako absolvent
dřevařské školy ve Valašském Meziříčí přešel na
Umělecko-průmyslovou školu v Praze. Tam se po
smrti profesora Kastnera stal jeho nástupcem
a funkci vedoucího zastával až do roku 1934.

V roce 1945 zemřel. Během života pracoval i pro
Vyšehrad, takže si právem zaslouží odpočívat na
místě slavných.
Na Vyšehradě můžeme z děl Š. Zálešáka vidět
bustu probošta Václava Štulce ve Štulcově
zahradě. Chrám sv. Petra a Pavla zdobí již od roku
1901 tympanon nazvaný Poslední soud, který
můžeme spatřit nad hlavními dveřmi do chrámu.
Uvnitř na hlavním oltáři jsou Zálešákovy sochy sv.
Petra a Pavla. V interiéru chrámu vidíme práci
„Ukřižování se sv. Longinem“. Boční oltář „Král
králů“ vyzdobil náš rodák skupinou soch z lipového
dřeva (sochy jsou pozlaceny).
V Praze se můžeme setkat s dílem Štěpána
Zálešáka ještě na dalších místech :

- v chrámu sv. Víta na Pražském hradě,
- na Vinohradech v chrámu sv. Ludmily,
- v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,
- v Holešovicích v kostele sv. Antonína,
- na Žižkově v kostele sv. Prokopa.
Obzvláště byl náš rodák hrdý na pražský městský znak, který
vyřezal dle návrhu prof. Vojtíška a Kysely. Tento zdobil
Staroměstskou radnici od roku 1926. V roce 1945 za Pražského
povstání však shořel.
Sochy, plastiky, busty, oltáře a rámy pro obrazy od Štěpána
Zálešáka jsou dodnes ještě ve městech mimo Prahu. Uvedu jen
místa: Kolín, Beroun, Brno-Královo Pole, Ostrava-Mariánské
hory, Vysoké Mýto, Česká Brod, Nymburk, Budeč, Kutná Hora
(hl. oltář v kostele sv. Barbory).
Na Velehradě v boční lodi chrámu můžeme spatřit sochu sv.
Josefa. V Bánově na faře je rovněž socha sv. Josefa.
Bánovským sokolům věnoval sošku sokolíka pro vrchol praporu.
Práce Štěpána Zálešáka jsou skutečným uměleckým dílem.
Domnívám se, že každý Bánovjan, který navštíví Prahu, by si
měl najít chvilku a vyjít si na Vyšehrad a poklonit se u hrobu
našeho rodáka.
Závěrem ještě jednu informaci :
Dílo Štěpána Zálešáka zviditelnila bánovská rodačka arch. Soňa
Zálešáková na panelech s fotografiemi děl. Panely jsou
vystaveny v obřadní síni Obecního úřadu Bánov.
J.

V posledním BZ jsme se zmiňovali o tom, jak je do první
kroniky české, ale psané latinsky /Chronica Bohemorum/,
zapsáno jméno Bánov v souvislosti s emigrací Břetislava II.
a jeho nástupem na český panovnický trůn. Tehdejší situaci
popsal kněz Kosmas. Kronikami se zabývali v tu dobu vesměs
církevní hodnostáři, kteří psali zásadně latinsky.
První česky psanou kroniku napsal neznámý rytíř stavu
světského, Dalimil. Byl odpůrcem Němců. Bánov jako by měl
štěstí. Jeho jméno se ve veršem psané kronice objevuje
v souvislosti se jménem Matouš Čák Trenčanský. Tento velmož
si vybudoval početné vojsko, s nímž často napadal území
rozpadlé Lucké provincie, do níž Bánov patřil. Opevnil se na
Bánově. Vylákal vojsko Jana Lucemburského, který při prvém
tažení na Matouše neuspěl. Dalimil popisuje událost takto:
„Tehdy Matěj mnoho Uhróv sebra
s třmi sty o Hradiščiu vše vsi zebra
a s jinými na Bánově se založí.
Tehdy Čechové nebozí, lsti uherské neznajúce,
dobré rady nemajúce
klopotně sě na ty Uhry vybráchu a k Bánovu
sě sami otdáchu,
a když češčí liudie na horu vznidú,
Uhři na ně silné vynídú,
ihned Čechy pobíchu a mnoho jich na bězě jechu.
Proto král vojensky na Matěje jidě.“

Tím vysvětluje Dalimil druhé tažení Jana
Lucemburského proti Matoušovi.
Ke smíru dochází až v roce 1332. To byl rok
vedoucí k ustálení hranice mezi Čechami
a Uherskem. Bánov hrál tedy důležitou roli v těžké
době.
J.

Již nyní bychom vám chtěli připomenout, že
6. Jelínkův vizovický košt se uskuteční v předvečer
41. ročníku Vizovického trnkobraní, a to v pátek
15.8.2008. V sobotu dopoledne 16.8. budou
zveřejněny výsledky koštu, bude zahájena
ochutnávka vzorků pro veřejnost a na hlavním podiu
Vizovického trnkobraní budou slavnostně vyhlášeny
oficiální výsledky koštu a předány ceny vítězům.
Soutěže se může zúčastnit každý, kdo poskytne
řádně označený vzorek 0,3 l a vyplní přihlášku,
přičemž počet vzorků od jednoho soutěžícího není
omezen. Soutěž probíhá v devíti kategoriích: nejlepší
slivovice, hruškovice, jablkovice, meruňkovice,
třešňovice, ostatní ovoce nebo směs, vítěz
pěstitelského pálení u společnosti Rudolf Jelínek,
a.s., absolutní vítěz a obec s nejlépe hodnocenými
vzorky.
Originální sklenice (0,3 l) pro své vzorky a přihlášky
do koštu si můžete vyzvednout v kanceláři firmy na
výrobu nábytku Vladimíra Zálešáka ve Dvoře, kde
bude zároveň organizován do 30.června 2008 sběr
vzorků a přihlášek, které budou následně v červenci
2008 dopraveny na adresu Rudolf Jelínek, a.s., Razov
472, 763 12 Vizovice.
Vítězové a prvních 100 vzorků bude odměněno
hodnotnými a originálními cenami.
Závěrem si popřejme úspěch, který je v tomto
případě limitován heslem „Čím víc vzorků z Bánova,
tím větší naděje na vítězství Bánova“ v kategorii
o Obec s nejlépe hodnocenými vzorky.
Slivovice je Boží dar, se kterým se ale musí umět
zacházet! Nepijeme, abychom padali, ale abychom se
povznesli!

Dne 16.9.2002 vydal Okresní úřad v Uherském Hradišti
vyhlášení č. 16 a 17/2002, v nichž prohlašuje dvě části
katastru Bánov za chráněná území Uherskohradišťska
a Uherskobrodska. Jedná se o lokality Hrádek uprostřed
Bánova a Skalky na hranici Bánov - Bystřice pod
Lopeníkem. Množí občané si řeknou: „Proč, čím jsou ta
místa tak významná?“
Přírodní rezervace Hrádek je podle odborníků největší
charakteristickou památkou projevu třetihorní sopečné
činnosti v oblasti Bílých Karpat. Je to pozůstatek bývalého
lomu, na jehož kopci v pozdní době kamenné a bronzové
stával hrad.

Druhým místem jsou Skalky. Jsou jedinečnou ukázkou
mladého vulkanismu v oblasti Karpat na území Moravy.
Obě lokality se stávají středem pozornosti odborníků, ale
také turistů navštěvujících v poslední době náš kraj.

JUDr. Lubomír Zálešák
člen degustační komise Jelínkova vizovického koštu


V květnu 2008 tomu bude rok, co byl v BánověHoštákách P. Petrem Bulvasem vysvěcen dřevěný
kříž s Ježíšem Kristem. Chci dodatečně poděkovat
„duši“ akce, paní Jarmile Novákové, která jistila vše
„odA do Z“ a rovněž všem, kteří se podíleli na realizaci
díla. Vytvořit jej jako originál byl oříšek, vždyť svět je
plný křížů. Hledala jsem motiv víc než symbolický
a ten jsem našla v magickém trojúhelníku tvořeném
podstavcem i špicí kříže.
Ing. arch. Soňa Zálešáková

Aby důstojně reprezentovaly naši obec, musíme tato
místa udržovat v čistotě a pořádku.
J.

V posledním čísle Bánovského zpravodaje byl chybou tisku
uveden jako rozhodčí utkání v Bánově E. F. Burian.
Skutečným rozhodčím byl herec Vlasta Burian. Slavnostní
výkop prováděla J. Štěpničková.

Rok 2007 byl v oblasti požární ochrany
v Bánově plný událostí. Dovolte nám tedy
Vám je nyní připomenout, případně Vás
s nimi nově seznámit.
Vyjížděli jsme celkem ke 12 zásahům,
z toho byly 4 přímo na území obce Bánov.
Jednalo se o 8 požárů, 2 dopravní nehody
a 2 záplavy. Ten nejsložitější a nejtěžší po
všech stránkách byl požár skladu
pneumatik v Uherském Brodě, kde naše
jednotka zasahovala tři dny.
Členové jednotky se také pravidelně
účastní odborné přípravy. V rámci plánu
odborné přípravy bylo dne 21.12.2007
vyhlášeno taktické cvičení v Domě
s chráněnými byty. Jeho cílem bylo
seznámení hasičů s prostory nově
otevřeného DCHB, praktické procvičení
znalostí z teoretické odborné přípravy,
procvičení zásahu s dýchací technikou
a záchrany osob z neznámého prostředí.
Asi největší událostí bylo získání nového
zásahového vozu pro naši jednotku od
Hasičského záchranného sboru Zlínského
kraje. S tímto autem byla následně spojena
rekonstrukce hasičské zbrojnice, na které
jsme se nemalou měrou podíleli vlastními
silami. Na stavební práce prováděné
firmou dohlížel pan Erich Lassak, kterému
za to obecní úřad poskytl peněžní odměnu.
Za tuto práci mu patří náš dík.
Velká část rekonstrukce nás však ještě
čeká. V současné době nemáme
k dispozici prakticky žádné zázemí a šatnu
jsme byli nuceni improvizovaně přesunout
do zasedací místnosti.
V roce 2007 naše jednotka investovala
především do osobních ochranných
pomůcek pro hasiče. Bylo nakoupeno 7 ks
zásahových obleků pro členy, kteří je

doposud neměli k dispozici, a dále pro každého člena 2 bavlněná trička.
Pro nového člena jsme museli pořídit kompletní výstroj včetně přilby a
obuvi.
V tomto roce byly spuštěny naše oficiální webové stránky na adrese:
http://hasici.banov.cz
na kterých se naše jednotka prezentuje, poskytuje informace o své
činnosti, zásazích, technice, vybavení a mnoho dalšího. Najdete zde
i odkazy na zajímavé informace a důležité rady pro občany.
Dovolte mi, abych jako člen jednotky a její velitel poděkoval obecnímu
zastupitelstvu a panu starostovi, příslušníkům HZS Zl. kraje a
v neposlední řadě rád poděkuji i samotným členům hasičského sboru za
jejich práci. Práce hasičů je velmi náročná jak po fyzické, tak i psychické
stránce, a je tedy pro nás velkým povzbuzením i nejedno uznání od
samotných občanů, které se nám dostává a za které také děkujeme.
Budeme se těšit na to, co nám příští rok přinese, a můžete nám věřit, že
budeme vždy připraveni Vám rádi pomoci, kdykoliv to budete potřebovat.
Ondřej Čubík
velitel JSDH Bánov

Obecní úřad Bánov a firma Arekop Zlín zvou všechny
občany na veřejnou schůzi
v sobotu 12. dubna 2008 ve 14,00 hod. v sále ZŠ.
Předmětem této schůze bude jednání o dobudování kanalizace
v naší obci a výstavbě centrální čističky odpadních vod.
Všichni jste srdečně zváni.

V pátek a sobotu 22. - 23.února 2008 se ve
Sportovní hale v Bánově konal V. ročník
Obecního turnaje v kuželkách. Do turnaje se
přihlásilo celkem 25 družstev, 13 ženských a 12
mužských.
Hrálo se s velkým zaujetím, ve výborné
atmosféře hlasitého povzbuzování
doplňovaného výkřiky radosti i zklamání.
V sobotu večer pak nastalo slavnostní
dekorování vítězů starostou a místostarostkou
obce Bánov. Mezi ženami vítězství z minulého ročníku obhájily „Divoké včely“. V mužské kategorii
vyhrálo družstvo „Sokol kopaná A“, které tuto soutěž vyhrálo již v I. ročníku. Závěrem lze říci, že turnaj
si získal své pevné příznivce, kteří si přišli nejen zahrát, ale hlavně se pobavit. A to pořadatele těší
především.
Za pořadatele
Kategorie : Cérky
Pořadí

Název tandemy

1.

Divoké včely
Čtyřlístek
Zámecké paní
Minervy
Hraďanky
Dívky od Bobří řeky
Berušky
Kulalajdy
Bublinky
Dračice
Deváťačky
Modráčci
Začátečnice

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vítěz
cérek

Kategorie : Šohajé
Kapitán družstva
Magdalena
Janků
Božena
Šopíková
Jitka
Vranková
Martina
Pavlíčková
Jiřina
Velecká
Lenka
Beníčková
Marie
Vystrčilová
Ivana
Píšková
Martina
Wampulová
Jitka
Polanská
Michaela
Vavrysová
Jana
Hauerlandová
Michaela
Pavlíčková

DIVOKÉ VČELY

Body/50

Body/100

199
203
180
182
169
176
187
178
171
167
160
162
124

415
398
397
366
334
359
358
357
341
334
333
299
259

415

sražených

Vítěz

kuželek

šohajů

Sdružení Zlatý erb vyhlásilo letos již jubilejní
10. ročník soutěže Zlatý erb 2008.

Pořadí

Název tandemy

1.

7.

Sokol kopaná"A"
Žufánci
Hoštáky "A"
Sokol kopaná "B"
Zající
3B + H
Gambrinus tým

8.

STS Chvojkovice-Uh. Brod

9.

Neznámí
Uličníci
Pozdní sběr
Lojzin team

2.
3.
4.
5.
6.

10.
11.
12.

Kapitán družstva
František
Král
Roman
Bulejko
Bohumil
Pavlíček
Roman
Dalajka
Pavel
Zálešák
Pavel
Bochin
Jakub
Foukal
Petr
Pražan
René
Mahdal
Jiří
Nevařilík
Richard
Horńák
Zbyněk
Bartoš

SOKOL KOPANÁ "A"

Body/50

Body/100

212
210
217
213
181
202
179
156
169
192
169
133

437
417
413
391
386
384
380
372
364
356
348
266

437

sražených
kuželek

přehlednost stránek,
výt var né zpracování
a p od . N a š e ob e c n í
webové stránky obsadily
3. místo v hodnocení
nejlepších webových
stránek obcí Zlínského
kraje. Konkurence byla
velká, od druhého místa
v krajském kole nás dělilo
pouze 0,01 bodu. Náš dík
za toto umístění patří členům redakční rady
webových stránek Bánova (Radomír Novák a Ondřej
Čubík) a především panu Jiřímu Jančovi, který pro
naši obec svědomitě vykonává funkci webmastera.

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální
veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb
poskytovaných občanům. Prostřednictvím internetu mohou
občané sledovat, na čem vedení obce pracuje, co se plánuje,
kam ve svém snažení zastupitelstvo obce směřuje.
Naše webové stránky jsme do soutěže letos přihlásili poprvé.
Hned napoprvé se nám podařilo probojovat mezi finalisty
v krajském kole této soutěže. Dne 20.3.2008 ve Zlíně proběhlo
slavnostní vyhlášení výsledků soutěže za účasti představitelů
Zlínského kraje. Do soutěže se zapojilo 10 měst a 22 obcí. Věříme, že i nadále budete vždy nacházet na našich
Odborná porota hodnotila webové prezentace měst a obcí webových stránkách všechny potřebné informace a
podle daných kritérií, jako např. povinně zveřejňované zprávy týkající se života v naší obci.
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., dále úřední desku,
doporučené a doplňkové informace, ovládání webu,
Marie Fremlová

1/2008
Narození:
v závěru roku 2007
Václav Urbanec
Lucie Mahdalová

Naši jubilanti:
85 let

424
609

Marie Velecká
r. 2008
Eliška Hořelková
Petr Matúšů

222

80 let
140
248

Jarmila Šalušková
Františka Mahdalová
Josef Thoř
Josef Beníček

Sňatky:

360
39
721
124

Jaroslav Vítek a Monika Pětníková
Rozloučili jsme se:

Zima jakoby ještě ani nezačala a jaro již mocně zaklepalo na
dveře. Pro fotbalisty to znamená, že po zimní přípravě, která
není mezi nimi příliš oblíbená, ale je o to více potřebná, začíná
"druhý poločas" fotbalové sezony. Jednotlivá mužstva FC
Bánov do něj vstupují s nezměněnými cíli vyřčenými před
zahájením podzimní části soutěžního ročníku 2007/2008.
Muži by chtěli zachránit příslušnost k I. A třídě Zlínského kraje,
dorostenci a žáci by chtěli okupovat horní patra tabulky
v okresním přeboru a u přípravky je sportovní cíl jasný.
Společně s mužstvem žáků je jejich posláním v našem
fotbalovém oddíle především výchova mladých fotbalistů
a naplňování jejich volného času tolik potřebným pohybem.
V zimní přestávce proběhla jako každoročně valná hromada
FC, která se za účasti významného hosta, starosty obce
Bánov Mgr. Zbyňka Krále, nesla v přátelském a konstruktivním
duchu. Kromě obsáhlých sportovních, organizačních
a finančních záležitostí spjatých s jednotlivými mužstvy byl
důležitým bodem projednaným na této valné hromadě převod
tzv. horního hřiště z majetku FC Bánov do vlastnictví Obce
Bánov, za účelem vybudování víceúčelového hřiště pro
potřeby školy a veřejnosti. Poté, co nás starosta obce
seznámil se stavebním záměrem, byl tento převod valnou

František Horňák
Julie Smolková
Jan Zálešák
Miroslav Polanský

236
596
65
609

hromadou schválen. Dalším neméně důležitým
bodem bylo prohlášení stávajícího výkonného
výboru FC Bánov, které seznámilo všechny přítomné
se skutečností, že členové tohoto výboru se již
nebudou ucházet o znovuzvolení do funkcí předsedy
a členů výboru FC pro funkční období počínaje
rokem 2009. Tímto dali prostor k tomu, aby případní
zájemci již mohli s předstihem uvažovat o této možné
činnosti. Pokud se naplní prognózy a zájemců bude
tolik, jako je kritiků stávajících poměrů v FC,
nemusíme se o růžovou budoucnost fotbalu
v Bánově vůbec obávat.
Závěrem bychom chtěli pozvat všechny po fotbalu
„hladové“ fanoušky, aby přišli podpořit mužstva FC
Bánov v jejich jarních bojích, a vytvořit tak pěknou
sportovní kulisu, která k Bánovu vždy patřila.
Fotbalové jaro u nás zvedá oponu!!

Zastupitelstvo obce Bánov schválilo prodej domu č.p.502,
zahrnující dvě bytové jednotky, pozemek a dvě garáže, za cenu
stanovenou znaleckým posudkem 1 557 709,29 Kč.

Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě.

Výkonný výbor FC Bánov

Do druhého kola fotosoutěže BZ přihlásili 24 fotografií čtyři autoři. Tentokrát nebyly dodány žádné historické snímky.
Výběr nejhezčích fotografií nebyl nijak jednoduchý. A protože byly opravdu vydařené, nebylo snadné vybrat jen dvě,
které publikujeme. Vítězem tohoto kola se stala paní Eva Nováková. Všechny soutěžní snímky si můžete
prohlédnout na internetových stránkách BZ http://bz.banov.cz , kde jsou uveřejněna i pravidla soutěže. Vyzýváme
i další autory, aby zaslali aktuální nebo i historické snímky s tematikou života v Bánově do soutěže. Proběhnou ještě
dvě kola a na závěr bude uspořádána výstavka všech přihlášených snímků s vyhlášením celkového vítěze.

Vydává Redakční rada Obce Bánov z finančních prostředků Obce Bánov, 687 54, IČO: 290 785, tel.: 572 64 61 21,
e-mail: zpravodaj@banov.cz, www.bz.banov.cz. BZ vychází čtvrtletně, evidenční číslo: MK 121353
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jede v pracovních dnech

+

jede v neděli a státem uznávané svátky

50

jede také 24.3, 17.11.08, nejede 23.3 a 16.11.08

14

nejede od 3.3.08 do 9.3.08, od 20.3.08 do 21.3.08, od 30.6.2008 do 31.8.08, od 27.10 do 29.10.08

6

jede v sobotu

24

nejede 24.12.08

7

jede v neděli

28

nejede 5.7.08

39

jede od 3.3.08 do 9.3.08, od 20.3.08 do 21.3.08, od 30.6.08 do 31.8.08, od 27.10.08 do 29.10.08

70

nejede od 30.6.08 do 31.8.08

        

