
Vážení spoluobčané.

Na začátku letní sezóny lemované obdobím prázdnin a
dovolených Vám naše redakční rada připravila
prázdninové číslo Bánovského zpravodaje. Mým
úkolem je seznámit Vás s průběhem důležitých akcí
v naší obci.

Mám velkou radost, že Vám mohu oznámit vydání
stavebního povolení na výstavbu první části obchvatu
Bánova, úseku z výkopu od Bystřice p.Lop. k vodojemu.
Do konceměsíce června byměly být vykoupeny všechny
pozemky i pro druhou část obchvatu ve směru od
Uh.Brodu
k vodojemu. Následně bude podána žádost o stavební
povolení i pro tuto delší část obchvatu. Ředitelství silnic
a dálnic připravuje výběrové řízení na stavební firmu,
která hona podzim začne realizovat.

Se stavbou obchvatu bezprostředně souvisí další velká
akce v našem katastru, a to komplexní pozemkové
úpravy. Zatím se uskutečnily dvě schůzky sboru
zástupců, při kterých se jeho členové zamýšleli nad
začleněním společných zařízení do našeho katastru.
Jedná se o cesty, rybníky, biokoridory a především
větrolamy. Při jejich umísťování v krajině vycházeli
odborníci firmy Ageris z padesátiletého pozorování a
studia větrné eroze naším rodákem ing.Rostislavem
Švehlíkem. Druhého rozšířeného jednání sboru
zástupců se zúčastnili i jednatelky firmy Bisol s.r.o.
sídlící na Volenově, která podobně jako v katastru obce
Suchá Loz chce vykoupit část pozemků pro výsadbu
sadů. Pozváni byli také zástupci ZEASu, Lukromu,
Mysliveckého sdružení Háj a Honebního společenstva,
aby se vyjádřili k lokalitám, o které má tato ovocnářská
firma zájem. Po rozsáhlé debatě byly vybrány 3 lokality,
ve kterých může firma nakupovat pozemky, ovšem
v mnohem menší míře, než tomu bylo v katastru Suché
Loze.
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání
20.6.2008 vyčlenění 600 000,- Kč na nákup půdy pro
společná zařízení, protože současné množství obecní a
státní půdy v našem katastru nestačí na jejich pokrytí.
Cena bude určena bonitou půdy, stanovenou
v soupisech nároků tak, jak je obdrželi všichni vlastníci
pozemkův katastrálnímúzemíBánov.

1.Obchvat Bánova

2.Komplexní pozemkové úpravy

3.Čistírnaodpadních vodakanalizace

4.Vyhlídkové body

Na toto téma jsme uspořádali dvě besedy našich občanů
s projektantem této velké akce. Byly velmi užitečné pro obě
strany. Projektant se dověděl některé nové informace
o původní kanalizaci i problémech s odváděním odpadních
vod v některých lokalitách obce a majitelé domů se mohli
seznámit se způsobem napojení domovní kanalizace na
obecní. Na předložených mapách si mohli prohlédnout
trasy kanalizačních sběračů a jejich nasměrování na
čistírnu odpadníchvod.
Zájemci si mohou nejnovější zpracování projektové
dokumentace prohlédnout na obecnímúřadě.
Devadesát pět našich spoluobčanů podepsalo petici, ve
které žádají zakrytí koryta bánovského potoka. Petice byla
odeslána na ředitelství Povodí Moravy, odbory životního
prostředí Zlínského kraje a Uh.Brodu. Jejich stanoviska
Vám sdělíme prostřednictvím dalších čísel Bánovského
zpravodaje i na našich internetových stránkách.

Mikroregion Východní Slovácko připravuje v tomto roce
výstavbu „Vyhlídkovýchbodů.“
Jedná se celkem o8 rozhleden stojícíchna různýchmístech
našeho mikroregionu s krásným výhledem, které by
v budoucnu by je měla propojit síť cyklotras. V Bánově by
měly stát dvě, první u Hájíčka nad Dřínovým a druhá na
Skaličkách.

Je mnoho oblastí v životě naší obce, ve kterých chceme
pomáhat budovat dobré mezilidské vztahy. Jednou z nich je
naše myslivost. Obec spolu s vedením singuláru,
Mysliveckým sdružením Háj a ing.Petráněm hledá
způsob, jak docílit sjednocení našich myslivců a nastavit
pravidla ve všech oblastech tak, aby hospodaření
v Bánovské honitbě naše občany nerozdělovalo, ale
spojovalo.Věřím, že se nám to společněpodaří.

Přeji Vám, abyste si i v nastupujícím parném létu
zachovali vždy svěžího ducha a dovedli se radovat
z každého hezkého dne.

Mgr. Zbyněk Král
starosta



Občanské průkazy bez strojověčitelné zóny vydanédo
31.12.2003 pozbývají platnosti nejpozději dnem
31.12.2008. Občané, kteří jsou držiteli těchto
občanských průkazů, jsou povinni v průběhu letošního
roku požádat o bezplatnou výměnu za občanský
průkaz se strojově čitelnou zónou, a to nejpozději do
30.11.2008. Výjimku tvoří občanské průkazy občanů
narozených před 1. lednem 1936. Pokud je v nich
vyznačena doba platnosti bez omezení, zůstávají
nadále v platnosti a povinnost jejich výměny za nový se
na něnevztahuje.

Výměna se netýká ani občanských průkazů se
strojově čitelnou zónou, které jsou vydávány od
poloviny roku 2000. Tyto jsou platné po dobu v nich
uvedenou.

V případě nejasností se obraťte na pracovnici
matriky OU.

Marie Fremlová

Boží Tělo

Biřmování

Žehnání nové kaple vBánově

Dětský den

Už jsme si zvykli na to, že jednou za rok prochází
průvod s Nejsvětější svátosti obcí a žehná nám. I když
projdeme jen malý kousek obce, požehnání je určeno
všem, kdo tu bydlí. Má to zdůraznit i počet oltářů (4),
které se při průvodu navštěvují, aby požehnání i
symbolicky zalétlo do všech čtyř světových stran.

Velkou událostí, která se v poslední době opakuje
celkem pravidelně a dotýká se především naší
dospívající mládeže, je biřmování. Svátost, kterou
mnozí mají zapsanou jen jako pěknou slavnost, na
kterou se dobře vzpomíná, chce však naší mládeži
přinéstmnohemvíc.

Snad to trochu vysvětlí malé srovnání s prvním
biřmováním, které proběhlo už před 2000 lety
v Jeruzalémě. Tam tehdy hlavními aktéry byli
apoštolové, kteří měli strach a obavu o svou
budoucnost.A když na ně sestoupil Duch svatý, dostali
sílu žít svůj životodvážněabez hrbení a falešnosti.

I dnes chceme vidět budoucnost s nadějí, že
bude líp. Nic však nepřichází jen tak samo od sebe a
neobejde se bez nás, kteří se o to přičiníme.Atumožná
chápeme touhu těch našich mladých připravujících se
na biřmování, že chtějí přijmout Ducha svatého, aby
měli stejnou sílu jako apoštolové žít poctivě a dobře i
svůj život.A to násmůže přivést k oprávněné naději, že
když takových mladých poctivých lidí bude víc, bude i
budoucnost radostnější.

Letošní biřmování se uskutečnilo 28. června ve
farním kostele v Bánově, kam přijel otec biskup Josef
Hrdlička, aby svátost biřmování našimmladýmudělil.

Mnozí máte jistě ještě v paměti, kdy se žehnala kaple
sv. Anežky v domě s pečovatelskou službou v Suché
Lozi. Od té doby uběhl už nějaký čas a v tom se stihl
dostavět stejný dům i v Bánově. Tady vzniká také kaple
pro obyvatele domu, která bude zasvěcena Panně
Marii.

Pokud nebudete začátek prázdnin trávit někde
na dovolené, pak jste pozváni 12.7. 2008 v 10 hod. na
slavnostní požehnání této nové kaple ve farnosti.

Stalo se už tradicí, že konec prázdnin, dřív než děti
opět vezmou aktovky a vyjdou ke škole, jim
zpříjemňuje farní dětský den. Letos je tento den
naplánován na neděli 31.8. 2008 odpoledne v Bánově.
Děti se už teď mohou těšit na skvělé hry a rodiče na
příjemnou společnost a dobré posezení na farní
zahradě.

P.P.Bulvas

PLATNOST OTEVŘENÍ ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY
PRO VEŘEJNOST JE OD 11.8.2008

Spolek Dotace (Kč) Spolek Dotace (Kč)

SDH (Hasiči) 6 000,- Zdravotně postižení 1 000,-
Včelaři 14 000,- FC 120 000,-
HSK (Házenkářky) 37 000,- Chovatelé holubů 5 000,-
T.J. Sokol 24 000,- Kynologie 10 000,-
MS Háj 23 000,- Honební společenství 10 000,-
Bánovjanka 10 000,- Kohútek 10 000,-
Diabetici 3 000,- Dětské šibřinky 5 000,-
Help nedoslýchavých 1 000,- Klub Malenka 5 000,-
Poradenské centrum 1 000,- Kuřátko 25 000,-

335 000 KčObec Bánov přispěla celkem částkou





služebna našemDoměs chráněnýmibytyve výši 300 000Kč

23.5. se uskutečnila další beseda občanů s Ing. Píšt´kem
ohledně vybudováníČOVadokončení kanalizaceBánova

zministerstva pro místní rozvoj byla naší obci přiznána dotace ve
výši 300 000 Kč na obnovu zahradyvmateřské škole, tyto peníze se
použijí na vybudování zahradního domku a umístění herní atrakce
promalé děti ve školce nazvanéNoemovaarcha

připravuje se otevření zahrady mateřské školy v odpoledních
hodinách pro rodiče s předškolními dětmi a dětmi mladšího
školníhověku, tj.1.-5. třídy

proběhla finanční kontrola na dotaci pro Dům s chráněnými byty,
v souvislosti s tím žádáme ministerstvo pro místní rozvoj o udělení
výjimky z dotačních pravidel, podle kterých musíme do půl roku od
kolaudace tento dům plně obsadit. V současnosti jsou neobsazené
2 byty pro 2 osoby

na pomníku obětem1. a 2. světové války u kostela bylo opraveno
písmo

na sportovní halu se dokoupily stohovatelné stoly do prostor
galérky

na podnět Krajského úřadu ve Zlíně bude na sjezdové silnici od
Bystřice doBánova vybudováno bezpečnostní opatření

stále probíhají dohadovací jednání o opravě střechy sportovní
haly tak, aby s opravou bylo možnozačít během letošních prázdnin

uskutečnilo se výběrové řízení na prodej domu č.p.502,
připravuje se kupní smlouva s ing. Martinou Ryšávkovou, která
může být uzavřena po odsouhlasení v zastupitelstvu obce

na základní škole proběhne výměna podlahových krytin
v prostorech školní družiny a jedné třídy, chystá se vybudování
nových školních kuchyněk

určená komise dne 9.6. projednávala s Ing.Arch.Radoslavem
Špokem návrh nového územního plánu obce Bánova























11. dubna proběhla ve společenské místnosti
Obecního úřadu valná hromada Společnosti
singularistů vBánově

začala opravaWCna pálenici























zástupci jednotlivých obcí na zasedání
mikroregionu Východní Slovácko si prohlédli
navrhované typy odpočinkových bodů, které
mají být vybudovány v obcích, a byl podán návrh,
že odpočinkové body budou mít tyto vlastnosti:
budou určeny pro 6 osob, zhotoveny z dubu ve
formě1 stůl+2 lavice se stříškou

proběhla veřejná schůze ohledně dobudování
kanalizace a ČOV v Bánově, na které občané
vznesli svoje připomínky a námitky k chystané
investiční akci

žádáme Policii ČR o povolení umístění
uvítacích cedulí u hlavní silnice při vjezdu do
obce

v souvislosti se zajištěním inženýrské činnosti
ohledně kanalizace a ČOV jsme ukončili
spolupráci s Ing. Košinovou, tuto inženýrskou
činnost bude nyní zajišťovat firma zastoupená
Ing. Píšťkem, který zpracovává projekt naČOV a
kanalizaci

projednává se výše poplatku za napojení na
inženýrské sítě u novostaveb

od firmy Letasol jsme převzali veškeré
materiály týkající se provozu pálenice, pálenici
jsme od této firmy odkoupili do vlastnictví obce,
žádáme ministerstvo zemědělství o vydání
povolení k provozování služby pěstitelského
pálení obcí Bánov

obecní pracovníci provedli nejnutnější opravy
zídky u kostela, opravili schody u restaurace Na
Výsluní

na podnět ministerstva pro místní rozvoj
doplňujeme žádost o dotace na vybudování
inženýrských sítí v ulici Pod Školou

bylo vydáno stavební povolení na II. část
obchvatu Bánova, vlastní stavba by měla začít
na přelomu září a října, do 30.6. by měly být
vykoupeny všechny pozemky dotčené stavbou I.
části obchvatu

obdrželi jsme z ministerstva zemědělství
povolení k provozování pěstitelsképálenice

na sociálním odboru Krajského úřadu ve Zlíně
jsme připomínkovali plán rozvoje sociálních
služeb na další tři roky, z krajského rozpočtu byla
přislíbena finanční dotace na provozování

Vedeno snahou o lepší reprezentaci Bánova (v rámci
Východního Slovácka, Slavností vína a dalších
společenských akcí) vedení obce nechalo zhotovit nový
obecní prapor. Tento prapor bude požehnán v bánovském
kostele sv. Martina v neděli 13. července 2008 na
dopolední mši svaté. Protože jde o slavnostní okamžik,
chceme tuto oslavu rozložit na celý víkend 12.-13.
července 2008. Zveme všechny Bánovjany i lidi z okolních
obcí na akce , které se budou v těchto dnech konat
(podrobnosti viz. plakát na str.3). Najděte si čas, přijďte se
pobavit a setkat sese svýmipřáteli a lidmi dobré vůle.

Za pořadatele
Stanislav Vranka



Důležité body z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Bánov, konaného dne
25.4.2008

Důležité body z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Bánov, konaného dne
20.6.2008

13.

14.

ZO schválilo:

ZO stanovuje

ZOpověřuje a zplnomocňuje:

ZO schválilo:

ZO vydává:

závěrečný účet obce, a to Hospodaření obce
Bánov za rok 2007 s p ře zkoumán ím
hospodaření bez výhrad

rozpočtovézměny č. 1/2008

:

starostu obce nákupem dalších pozemků pro
komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bánov





















žádost manželů Bujákových č. 260 o úpravu
plochy před domem k parkování a k letnímu
posezení na náklady žadatele. Z bezpečnostních
důvodů je nezbytné přeložení plynové přípojky.
Bude zabezpečen průchod po stávajícím chodníku
sousedícím s tímto pozemkem.

plán společných zařízení navržený v rámci KPÚ

provozování pěstitelské pálenice obcíBánov

změnu zápisu zvýšení nejvyššího povoleného
počtu žáků ve školní družině z 50 na 65 s účinností
od 1.9.2008 u právnické osoby Základní škola
Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, která vykonává činnost
škol a školských zařízení vmimořádném termínu

FC Bánov povinnost úklidu jejich pozemků v okolí
fotbalového hřiště - / kolem „holubárny“- vlečka,
křoví ...../ do31.5.2008

kupní smlovumezi obcíBánov a p. Bělunkovouna
nákup komory v Hoštákách před domem č. 73
v částce 105.000,- Kč

kupní smlouvu mezi obcí Bánov a ing. Martinou
Ryšávkovou na prodej budovy č.p.502 v částce
1 720000,-Kč. Kupní smlouva seuzavírá na základě
výběrového řízení, které proběhlo dne4.6.2008.

darovací smlouvu pro manžele Jiřího a Petru
Zálešákovi, Bánov č. 103 ve výši 20 000,- Kč jako
jednorázovou pomocpři narození trojčat.

změny rozpočtu č.2/2008

změnu číslo 16 územního plánu sídelního útvaru
Bánov, která se týká lokality „VKútě“

ZO neschvaluje:

ZObere navědomí:





nákup zdravotního střediska v Bánově od vlastníků MUDr.
Zdeňky Vrbové a paní Ivy Hanyšové za předloženou cenu
4,2mil. Kč

vybudování inženýrských sítí v lokalitě ZTV II. (v ulici Pod
Školou) pouze v nejnutnějším rozsahu, v současné době
nebude v této ulici povolena další rodinná výstavba

17.4.2007 byla na internetových stránkách obce Bánov
vyhlášena soutěž o nejlepší námět na nové uvítací cedule.

:

Protože nebyl do soutěže dodán žádný reálný návrh,
oslovujeme znovu občany s prosbouo zapojení do soutěže.
Pro tvorbu návrhu lze využít i fotografie z Fotosoutěže
Bánovského zpravodaje, které jsou vystaveny na stránkách

. Pro sledování průběhu soutěže budou
stránky doplněny o průběžné hlasování, kde budou moci
občané přidat návrhy nebo hlasovat pro už zveřejněné.
Doufáme, že tak vzniknou nové uvítací cedule, které se budou
líbit občanůmBánova.

Zadání soutěžepřetiskujeme
Někteří obyvatelé Bánova jsou tak nespokojeni s výjevem na
uvítacích cedulích při vjezdu do své obce, že místní radnice
byla nucena vyhlásit soutěž o nejlepší námět na nový motiv.
„Je to jak pozvánka na hřbitov, kříže všude, kam se podíváš. Na
praporu a znaku je přitom kohout,“ rozčiloval se před místním
pohostinstvím jedenz oslovených občanů.
Na pravé polovině tabule je zachycen celkový pohlednaBánov,
na levé pak tři kříže, které byly v roce 2004 znovu nainstalovány
v místě vyhaslé sopky. Symbolizují horu Golgotu (Kalvárii), na
které byl ukřižován Ježíš Kristus, a připomínají tak dávné
utrpení místních lidí. Tři kříže se staly obnovenou dominantou
obce a objevují se také na většině publikací o Bánově.
„Problém je v tom, že levou a pravou polovinu uvítací tabule
odděluje další kříž, takže kříže jsou tam celkem čtyři. A ne
všichni lidé jsou věřící,“ přemítá bánovský starosta ZbyněkKrál.
Soutěž o námět na nový motiv nemá žádná kritéria. Může se jí
zúčastnit každý občan a svůj návrh přinést osobně na obecní
úřad nebo ho zaslat mailem. Z došlých návrhů zastupitelstvo
vybere ten nejvhodnější a zpětně jej ještě znovu dá posoudit
občanům. Vítěz získá dárkové publikaceVýchodního Slovácka
a hodinový poukazna obě dráhy kuželek.
„Životnost toho polepu je asi pět let. Takže lidé mohou počítat
s tím, že ani nový návrh tam nemusí být navěky a může se dále
obměňovat,“ říká starosta.
Peníze na uvítací cedule ke všem čtyřem vjezdům do obce
získal Bánov z evropských fondů prostřednictvím mikroregionu
Východní Slovácko, jehož je členem. Samotná fólie (polep),
která se dáobměňovat, pak stojí zhruba dvaa půl tisíce.

Libor Píška

www.bz.banov.cz



Třináctiletá bánovská rodačkaKristýnaMalá si
letos na Celostátní soutěži dětských zpěváků
lidových písní ve Velkých Losinách vyzpívala
výborné 3. místo a dovezla tak domů, do
Bánova, bronzového Zpěváčka.Myšlenka
setkávání dětských zpěváků lid.písní vznikla
na Slovensku pod názvem Slávik a odtud se
dostala přes hranice i k nám.Každoročně
v polovině května již 14 let probíhá
velkolosinská soutěž a díky své vysoké úrovni
mázvuk i v zahraničí.
Stát se Zpěváčkem roku je pro mladé
vyznavače folkloru něco jako získat
v populární hudbě Zlatého slavíka či vyhrát
Superstar.
Blahopřeji a při této příležitosti jsem Kristýně
položil několik otázek.

Kristýno, kdoTě ke zpívání lidových písniček
přivedl a kdoTěnadálevede apodporuje ?

Víme, že jsi už minule útočila na stupně vítězů,
jakprobíhal proTebe letošní 14. ročník ?

Doma jsme zpívali už odmala, denně u nás zní
lidové písničky ze všech možných zdrojů, každý
rok jezdíme do Strážnice na festival a spoustu
jiných folklorních akcí.Máme taky velmi dobré
zázemí veškole vKuřátku, kamchodím.

Loni jsem se spíš rozhlížela a sbírala
zkušenosti.Letos jsem zjistila, že spoustu zpěváků
a zpěvaček už znám, takže prostředí známější
člověku dodá více jistoty.Ty tři dny jsou opravdu
nabité programem: zkoušení s muzikou, přesuny
autobusy z hotelu do lázní, dlouhé čekání v kroji
po celý čas soutěže, mezitím převoz na stravu.
Kdo má odsoutěženo, může se věnovat chvilku
obhlídce památek a v programu je každoročně
Pohádkový les.Večer mají všichni účastníci
společný program se soutěžemi, diskotékou nebo
třeba loni jako host nás bavil Standa Hložek.
V neděli dopoledne probíhá seminář s rodiči a tam
celá porota rozebírá podrobně, co se v písních
soutěžícím daří, na co mají dát pozor a co úplně
změnit.Takže samotné finále je těžké v tom, že
člověk musí myslet na spoustu nových věcí, co
udělat lépe.Nejlepší je si to užít a nemít v plánu
vyhrát, i když každý v koutku duše tajně doufá, že
bymohl být oceněn.Výborní byli opravdu všichni.

Kdo ti pomohl s výběrem finálových písniček Laštověnka létá
a Ta naša lavečka a jakse Ti zpívalo zadoprovoduBROLNu?

Vedle zpívání hraješ i na klavír. Co ráda hraješ a jaké zde máš
cíle ?

Ta naša lavečka je písnička z Kuřátka, sedí mně její rytmus, který
není příliš rychlý.Člověk ji musí mít rád, aby se mu dobře zpívala.
S výběrem pomalé písně nastal problém ve Vracově, tam jsem si
vezla oblíbenou Sadilo dívča, jenže porota naznala, že ač je to
krásná píseň, je tak náročná na dech, že mám od ní raděj upustit.
Já jsem si věřila, ale museli jsme na přání napsat do přihlášky
jinou. Napadla nás smamkou Laštověnka, protože je zajímavá její
intonace, skáču tam o oktávu, a to zapůsobilo. Dokonce známe
několik variant této písničky, tak jsme mohli zatím doma v klidu
trénovat a na soutěži jednu z možností zazpívat. BROLN jsou
muzikanti velice vzdělaní, takže se přizpůsobí každému a je to
příjemné, když vás doprovází velkámuzika.

I když jsem se letos věnovala více zpěvu, mám skladby od paní
učitelky Chovancové vždycky tak citlivě vybrané, že si je vždy
oblíbím.Ráda někdy samahledáma zkoušímpísně odPehy nebo
poslední hit Once od Markéty Irglové a Glena Hansarda.
Smyslemhry na klavír snad bude umě, abych si s ostatnímimohla
zahrát a zazpívat, a taky jde o dobrý pocit, který z toho mám.

Děkuji za rozhovor.

Za redakci BZ se ptal
Stanislav Vranka



Boj proti německé okupaci českých zemí za
II. světové války nespočíval jen v účasti českých
vojáků v zahraniční armádě na frontách, ale také
v domácím odboji, který se vyznačoval sabotážemi a
různými akcemi, které měly brzdit úspěchy
německých vojsk v tažení proti armádám na
východě a západě Evropy. Zároveň bylo nutno
bojkotovat fanatickou činnost německých vedoucích
funkcionářů a jejich spolupracovníků z řad českých
zrádců. Pro tyto účely byly na západě vycvičeny
zvláštní skupiny, které jako parašutisti byly
shazovány na protektorátní území.

Z 10 bánovských bojovníků v Československé
armádě vzniklé v Anglii se dostal do skupiny
BIOSCOP Josef Bublík. Spolu s Janem Hrubým
z Kunovic a Bohuslavem Koubou, vedoucím
skupiny byli vysazeni v noci z 27. na 28. dubna
u dvora Požáry u Křivoklátu se značným množstvím

destrukčníhomateriálu.
J e j i c h ú k o l e m b y l o
provádět sabotážní akce
na tratích a ve zbrojovkách
na Moravě. Jan Hrubý a
Josef Bublík navázali
spojení s Adolfem Opálkou
a odjeli na Moravu. Kouba
při hledání spojení na
Kutnohorsku byl odhalen a
vzal si život tak, jak
v případě zatčení Němci
by l o ú čas tn í kům j i ž
vLondýně nařízeno.
Po 27. květnu, kdy byl
sp á c há n pa ra š ut i s t y
Gabčíkem a Kubišem
atentát na proslulého
velitele tajné policie SS
vProtektorátě, pro všechny
parašutisty, nacházející se
v Čechách a na Moravě,
bylo nutno zvýšit opatrnost.
Zvláště na venkově bylo
snadně jš í je odhal i t .
Bezpečněji bylo v Praze,
kde ilegální sokolská
o r g a n i z a c e J I N R A
organizovala a řídi la
pomoc parašut i stům.
Bezpečný úkryt byl pro ně

n a l e z e n v k o s t e l e K a r l a
Boromejského /nyní Cyrila a
Metoděje/ v Resslověulici vPraze.
Byli tam: Josef Gabčík, Jan Kubiš,
Adolf Opálka, Josef Valčík,
Jaroslav Švarc, Josef Bublík a Jan
Hrubý. Úkryt to byl dobrý. Lidé jsou
horší. Jeden volně se pohybující
parašutista Karel Čurda zradil.
Úkryt prozradil gestapu.

Je čtvrtek 18. června 1942.
Německá jednotka o síle více než
700 mužů obkličuje kostel a okolní
budovy. Za úsvitu útočníci vtrhli do
chrámových prostorů. Kůr a přístup
do podzemí brání Opálka, Kubiš a
Josef Bublík. Ostatní čtyři jsou
v kryptě kostela. Opálka a Bublík
ukončují své životy ranou do
spánku, Jan Kubiš po zranění
granátem vykrvácí. Ostatní čtyři
bez šancí na únik z krypty věrni
slibu ukončí své životy výstřely do
pravého spánku.

Uplynulo od té doby 66 let. Násilí
na světě neubývá. Nevíme, co
lidstvo čeká. Nechť jsou nám
parašutisti z Resslovy ulice a s nimi
i náš rodák Josef Bublík příkladem
v hrdinném boji proti násilí.

J.J.

Sokolský slet pod Ještědem se konal již
potřetí a byl věnován

Sokol byl
vždy a doufejme, že je i v současnosti
státotvornou organizací. Vzpomeňme jen
na účast sokolů v legiích, v prvním,
druhém i třetím odboji i jeho práci pro
republiku a její občany vdobáchmíru.
Bánovské sokolky se zúčastnily již
druhého sletu v Liberci v roce 2002 a
nemohly chybětani na třetím.
11 žen, s omlazeným kolektivem, cvičilo 2
skladby. s kterou jsme se
zúčastnily XIV. Všesokolského sletu
v Praze v roce 2006, a novou skladbu
s kužely , kterou
nacvičila sestra IvaPíšková.
7 mladších žákyň vystoupilo

v rytmické skladbě
Základní jednotku vytvořily s cvičenkami
z Uherského Hradiště a Starého Města.
V Liberci už

90. výročí vzniku
prvního moderního demokratického
s t á t u n a n a š e m ú z e m í
Československé republiky.

“Léto“,

“Malá hezká chvilka“

„Bossa nova“.

byly bezkonkurenčně

s klobouky a
šátky

skvělým celkem, protože předtím
dostaly příležitost společně
vystupovat na Brodském máji,
Bambiriádě v Uherském Hradišti a
na Sportovním dni ve Starém
Městě.
Naší snahou na těchto výletech je,
aby cvičenky kromě předvedení
naučené sk ladby pozna l y
zeměpisné, historické, kulturní a
mnohé jiné zajímavosti míst, které
navštíví.
I p r o L iberec jsme mě ly
nachystaný bohatý a pestrý
program. První den turistické
vycházky na hrad Trosky, Hrubou
Skálu v Českém ráji, Drábské
světničky a v Českém Dubu
speciální večerní prohlídku
Johanitské komendy. Druhý den
vycházku na Ještěd, odpoledne
návštěvu aquaparku s ohromnými
tobogány, večer návštěvu opery
Rusalka v Divadle F.X. Šaldy.

Třetí den byla na programu návštěva
botanické zahrady, secvičná, večerní
mše svatá a diskotéka, kterou však
děvčata už vynechala.
V neděli byla dopoledne generálka a
odpoledne hlavní vystoupení, které
se děvčatům moc povedlo, takže
mohly být se sebou spokojeny. Domů
jsme se vrátily pozdě v noci unavené,
ale s bohatými zážitky.
Vystupování našich mladých sokolek
sklidí vždy pochvalu od našich
dlouhodobých spolucvičenců, žen
z Nivnice, Uherského Brodu,
Bojkovic a mužů z Nivnice a Havřic.
Je to příjemný pocit pro cvičitelky a
pro Bánov příslib, že Sokol,
nabízející možnost akt ivního
odpočinku občanům od nejmladších
ročníků až po seniory, bude mít
dobrépokračovatele.

(fotodokumentace nastraně 12)

Ludmila Hauerlandová



Podle slovníku cizích slov je design "tvůrčí činnost,
jejímž cílem je určit vlastnosti formy průmyslových
výrobků a jež směřuje k obsáhnutí všech stránek
životního prostředí, které jsou podmíněny
průmyslovou výrobou". Můžeš tuto definici nějak
polidštit? Co je vlastně obsahem tvépráce?

Čtenáře samozřejmě nejvíc zajímá ženevský úspěch.
S čím jsi se soutěže účastnil a jak bylo náročné se
probojovat až do Ženevy?

Rozsah práce průmyslového designera je široký, od
navrhování špendlíku až třeba po letadlo. Vždycky
dostanete zadání, zjistíte si o tom určitém odvětví co
nejvíce informací a pak hledáte nová, lepší řešení.
Nakonec nový výrobek nějak zajímavě tvarujete, aby
byl atraktivní a prodejný.

Zadání bylo catering, tedy stravování, a byl také určen
materiál, akrylický kámen. Do soutěže jsem navrhl
spoustu předmětů založených na vlastní technologii
zpracování toho materiálu, jako hlavní byl brán
konferenční stolek, který jsempojmenoval Deko. Před

Tak je mi 21 let. Po základní škole jsem vystudoval
Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském
Hradišti a teď jsem druhým rokem na Vysoké
Uměleckoprůmyslové škole v Praze, na katedře
designu veZlíně.

Pokaždé jsme rádi, když můžeme informovat o
úspěšné reprezentaci Bánova. Tentokrát jde o
úspěch s dosahem za hranice České republiky.
Bánovský rodák Karel Vránek si přivezl ze
švýcarské Ženevy vítěznou trofej v soutěžiDesign
contest. RedakceBZmupoložila několik otázek.

Můžeš se námv krátkosti představit?

tím evropským finále v Ženevě bylo nejdřív národní kolo
u nás.

To zní dost pompézně, nějak moc detailně vlastnosti
materiálů neznám, ani nejsem umělec. Ale právě ta
různorodost se mi na oboru líbí nejvíc, jednou dělám
propisku a jindy navrhuji například interiér. Jestli mám
k nějaké ze zmíněných oblastí nejblíže, tak asi k práci
s počítačem, bohužel. Bez počítačové grafiky a 3D
modelování sedneskadesignéři neobejdou.

Já studuji spíš technický, průmyslový design, takže k tomu
mám nejblíž. Rád si ale zkusím i něco volnějšího, jako to bylo
i v případě té soutěže, tam šlo opravdu spíš o působení než
funkci.

Nevím, co mi pomohlo k úspěchu, možná právě ten jiný
přístup a to, že jsemměl víc různých návrhů. Ostatní přivezli
jeden a to k prezentaci materiálových vlastností nestačí. Co
bych doporučil zájemcům o obor, tak toho je hodně. Já si
vždycky říkám, že když má udělat někdo něco pořádného,
tak ho to musí bavit. A jinak to opravdu nejde.

Práce ve tvém oboru má velmi široký záběr. Musíš být
umělcem, znalcem materiálů a samozřejmě také slušně
pracovat s počítačem.Ke které oblastimášnejblíže?

Návrháři designumívají také osobitý styl. Z čeho vycházíš ve
své tvorbě? Zaměřuješ se spíše na technický design, nebo
míříš i do jiných oborů?

Co si myslíš, že ti nejvíce pomohlo k úspěchu, a co bys
doporučil případnýmzájemcůmo tento zajímavýobor?

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně podobných
úspěchů.

Za BZ se ptal Libor Píška



DUBEN

KVĚTEN

Vměsíci dubnu proběhl zápis do naší
školičky. Přihlásilo se celkem 24 dětí.
Z toho 7 dětí nastoupí v roce 2009.
Už se na nové kamarády moc
těšíme.

Měsíc květen jsme zahájili tradičně
stavěním MÁJE, který si děti samy
vyzdobily vlastními stuhami. Za

zpěvu jarních písní se nám krásně nazdobený MÁJ podařilo postavit. Celý
měsíc nám pak zdobil školní zahradu. Při jeho kácení jsme opékali špekáčky,
které u ohýnku všem moc chutnaly.
21.5. k nám opět zavítalo maňáskové divadlo s hezkou pohádkou „Zvířátka a
Třeštipírko“

Nejkrásnějším dnem v roce je určitě DEN DĚTÍ. Kvůli němu přistál na naší
zahradě 2.6.2008 MIMOZEMŠŤAN, který pro nás připravil spoustu
zajímavých úkolů. Protože pozoruje Zeměkouli z vesmíru, ví, jak žijí lidé na
různých kontinentech. Vyzkoušeli jsme si například, jak Eskymáci loví ryby,

ČERVEN

Nejméně problémovou komoditou je sklo, jehož kvalita
v nádobách je celkem dobrá. V loňském roce jsme do
našeho meziskladu v areálu Prakšická svezli celkem 1
321 tun bílého a barevného skla, které pak putovalo
k dalšímu zpracování. Jsem rád, že naši občané už
většinou vědí, že do zelených zvonů na sklo nepatří
porcelán, keramika a zrcadla. Dodám, že zde nejsou
žádoucí ani zářivky, žárovky, drátem vyplétané či
lepené sklo, lahvičky od léků, chemikálií a jiných
nebezpečných látek.

Jsou dva hlavní. Prvním je ten, že v kontejnerech
nacházíme mastný papír. A také mokrý, s čímž souvisí
problém druhý. Když do kontejnerů naprší, odpad je
znehodnocen. Loni jsme svezli celkem 1 392 tun
papíru, jenže z tohoto množství se nedalo použít
k dalšímu zpracování 465 tun! To je hodně. Proto si
dovolím připomenout, že do kontejneru na papír
nepatří zamaštěný nebomokrý papír, ale také papírové
pytle s plastovou folií či povoskovaný papír. A také
nápojové kartony, které občané odkládají do nádob
s plasty. Na třídící lince je pak vytřídíme a odešleme
k dalšímu zpracování. Loni jsme úspěšně vyexpedovali

Společnost Rumpold v Uherském Brodě
sváží vytříděné odpady z měst a obcí, v nichž žije
téměř 83 tisíc obyvatel. O bližší informace jsme
požádali ředitele ing. PavlaVojáčka:

*Kterýdruhodpadu třídí občanénejlépe?

*Jaký problém se nejčastěji vyskytuje při sběru
papíru?

celkem 6,38 tun různých obalů od mléka, džusů apod.
Dalších 6,23 tun nápojových kartonů jsme však museli uložit
na skládku a částečně je využít jako alternativní palivo.
Proč? Zejména kvůli nedostatečnému vymytí kartonu.
Potravinové zbytky pak v obalu kvasí, mnohdy vytečou na
ostatní nápojové kartony a znehodnotí je. Přitom všechen
tento odpad prochází rukama našich pracovníků na třídící
lince, kteří ušpiněný nebo nesprávný obal musí z pásu
odstranit. Není to nic příjemného…

U plastů. Vždyť 307 tun plastů z celkového loňského svozu
910 tun se nehodilo k dalšímu zpracování. Mnozí občané i
firmy vhazují plastové nádoby od oleje či jiných mazadel do
žlutých kontejnerů. Přitom velmi často kanystry ještě
obsahují zbytky oleje či mazadla, které se při promíchání
odpadu ve svozovém vozidle dostanou i na ostatní plasty.
Takto zamaštěné jsou pak zcela nevyužitelné, protože i
malé množství oleje působí koncovým zpracovatelům plastů
velké potíže.
Do kontejneru na plasty nepatří ani folie, které jsou značně
znečištěny stavebním odpadem, obaly od desinfekčních
prostředků, chemikálií, olejů, pohonných hmot, léčiv, injekční
stříkačky, pneumatiky, pryž, molitan, pleny, plastové hračky
obsahující kovové součástky a plasty značně znečištěné
stavebním odpadem.

Ve Zlíně dne 27.5.2008

*U kterého separovaného odpadu narážíte na nesprávné
roztřiďování nejvíce?

(MTA)



Indiáni chytají koně do lasa, černoušci trhají banány z vysokého
stromu…A protože to byl moc hodný MIMOZEMŠŤAN, ukryl na
škol. zahraděpoklad plný pamlsků anovýchhraček.

A to nebyl ještě konec překvapení. U Sportovní haly na nás čekali
bánovští hasiči, kteří nám velmi ochotně ukázali něco ze své
práce. Děti si prohlédly vybavení auta, hasičské oblečení, které si
některé i vyzkoušely. Hašení ohně byla moc zajímavá podívaná i
pro nás dospělé. Co ale bylo největším zážitkem, byla projížďka
v hasičském autě. Nešlo vybrat jenom některé děti, tak nakonec
pan Bujáček svezl všechny. Hasiči se s námi rozloučili hlasitým
zahoukáním.V tu chvíli by se nenašel jediný chlapec, který by si
nepřál být hasičem.

Velký obdiv děti vyjádřily nejenom udělením DIPLOMU
odvážným hasičům a namalováním krásných obrázků, ale i
bezprostředním prohlášením Verunky Dulínkové „ Kdyby můj
tatínek byl hasič, byla bych naněhomoc pyšná“.

3.6.2008 jsme se vydali na dlouho očekávaný výlet na Kopánky.
Sluníčko hezky hřálo a nálada dětí byla víc než dobrá. Vždyť nás
čekala zase spousta hezkých zážitků. Kouzelní trpaslíci nás
provedli pohádkovým lesem.Červené fáborky nám ukazovaly
správnou cestu a u žlutých jsmeplnily různéúkoly.
Například jsme určovali stromy, květiny, házeli jsme šiškami,
zpívali písničky o květinkách, poznávali jsme vesnice ležící pod
Lopeníkem…
Po splnění všech úkolů jsme dorazili na výborný oběd na chatu
Kopánky.
Adalším velkým překvapením bylo hledání pokladu, který v okolí
chaty ukryli trpaslíci. Odpoledne jsme si hráli na dětském hřišti a
velké děti si zkoušely zahrát minigolf.Výlet si pochvalovaly
nejenom děti, ale jak jsme se dozvěděli z tajných zdrojů i místní
TRPASLÍCI.

9.6.2008proběhlo fotografování dětí.

17.6.2008 spaní předškolních dětí v mateřské škole bylo plné
různých překvapení. V 16.00 hod. jsme se vydali na CVIČÁK, kde
pro násmaminkaDáje Zálešákové připravila ukázku výcviku psů.
Nechybělo ani tradiční opékání špekáčků. Bytosti z pohádkové
říše námpřipravily různé úkoly a sladké odměny.
V MŠ nás ještě čekala DISKOTÉKA, OHŇOSTROJ , SVATBAA
OSLAVANAROZENINRadunkyCábové s dětskýmšampaňským
anarozeninovýmdortemodRadunčinymaminky.

19.6.2008 proběhla ve spolupráci s TJ. Sokol BánovATLETICKÁ
OLYMPIÁDA, kde se utkala družstva předškolních dětí z Bánova,
Bystřice pod Lopeníkema Suché Lozi. Závodilo se v běhu, hodu
a skoku.

:
1. Dája Zálešáková
2. Markétka Hauerlandová

Adélka Šimková
3. Natálka Krhovská
1. Lukášek Franc - MŠ Bánov
2. Honzík Novák - MŠ Suchá Loz
3. JirkaMilička - MŠSucháLoz

Vkategorii děvčat zvítězila děvčata zMŠBánov

Kategorie chlapců:

Všichni závodníci byli odměněni čokoládovými
medailemi, vítězové získali diplomy a skutečné
medaile

Ještě jednou chceme poděkovat rodičům Jožinka
Vystrčila za finanční dar, Adélky Šimkové za
sladkosti a ovoce, Vendulky Mandíkové za dobrý
koláč a panu Josefu Beníčkovi ( ELEKTRO) za
ohňostroj.

Poděkování sponzorům:

Z čehosemůžeme radovat?

Anaco semůžeme ještě těšit?

- z nových šaten
- a conevidět i ze zahradníhodomečku

Ale o tom zasepříště.

Moc krásné a slunečné prázdniny Všem
přeje

Renata Machalíková
a kolektiv MŠ



Narození:

55.výročí sňatku

Kryštof Ryšávka 720
Filip Zálešák 103
Antonín Tvrdoň 259
Matěj Hrubý 566
Kryštof Kočica 648
Eliška Vítková 687
Simona Smutková 554
Andrea Francová 123
Dominika Zálešáková 103
Viktorie Zálešáková 103

Vincenc a Marta Kašpárkovi 560

Naši jubilanti:

94 let

85 let

80 let

Rozloučili jsme se:

Marie Mahdalová 29

Anežka Kunovská 138
Filomena Ryšávková 515

Jan Mahdal 137

Bohumila Procházková 114
Miloslav Michalčík 276
Ludmila Beníčková 124
Alois Mahdal 43
Josef Mikulášek 721

2/2008

První přišel na svět kluk Filip (44cm;
2,43kg) a v dalších minutách ho
následovaly holčičky Dominika
(45cm;1,85kg) a nejmladší Viktorka
(43cm; 1,78kg). Miminka se narodila
v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně.
Sedmileté Adélce tak rázem přibyli tři
noví sourozenci a z rodiny Zálešáků se
stala početnábánovská rodina.
„ Ze začátku jsme věděli o dvojčatech,
ale v 5. měsíci těhotenství se na
ultrazvuku ukázala trojčátka“, říká
šťastná maminka Petra Zálešáková.

Manželům Jirkovi a Petře Zálešákovým
(č.p.103, Náměstí) se 6. května 2008 narodila
trojčata.

Dovolujeme si oznámit, že ve věkunedožitých 95 let zemřel v PrazepanAlois
Vakrčka, rodák z Bánova. Patřil mezi naše nejvýznamnější knihařské
výtvarníky. Jeho knižní vazby jsou ukázkou poctivé řemeslné práce. Své
umění předával dlouhá léta žákům v učilišti polygrafického průmyslu, poté
přednášel i na Univerzitě Karlově. Za svoji práci získal řadu mezinárodních
ocenění, jeho učebnice pro knihovníky byla považována za základ v tomto
oboru. Řemeslu se u něj učili například velvyslanec USA Matlock nebo
zpěvák Petr Spálený. Pan Alois Vakrčka nikdy nezapomněl na kraj, odkud
pocházel. Byl stále skromným, pracovitýma dobrosrdečným.

Průběh těhotenství byl vcelku
normální, i když sledovaný, a
tak maminka strávila poslední
měsíc před porodem již
v nemocnici ve Zlíně. Děťátka
přišla na svět ve 34. týdnu
těhotenství, a protože to bylo o
něco dřív, zůstala s maminkou
ještě dva týdny v nemocnici.
Teď už jsou a le doma,
v Bánově. Nejstarší a největší
Filip má svou postýlku sám pro
sebe, drobnější holč ičky
Dominika a Viktorka spí zatím
spolu v jedné postýlce, každá
na jiném konci.
„Malí jsou docela klidní, jen
každé dvě hodiny chtějí papat“,

říká maminka. A protože se krmí
z láhve, v noci se zapojuje i
tatínek a přes den pomáhají děda
s babičkou. Protože jsou trojčátka
pro rodiče lidsky i finančně
náročná, rozhodl se Obecní úřad
v Bánově i Oblastní Charita Uh.
Brod f inančně manže lům
Zálešákovým přispět a Sociální
s lužb y Uh . Brod nab íd ly
bezplatnoupomocpečovatelky.
A my přejeme celé rodině
Zálešákové hodně zdaru, zdraví
a úspěšné zvládnutí všech
situací, které jim život přinese.

Stanislav Vranka
redakce BZ



Podle našeho očekávání se s každým kolem navyšuje počet soutěžících i počet
přihlášených fotografií. Tentokrát redakce vybírala vítězné snímky z 63 fotografiií od 6
autorů. Snímky jsou zajímavé obsahově i provedeníma dokonce u některých autorů jsou
používány metody digitálních úprav a to tak citlivě, že výsledná díla získávají na
zajímavosti.
Všechny snímky najdete na internetových stránkách www.bz.banov.cz, kde jsou i
propozice soutěže. Prohlídku fotogalerie vřele doporučujeme. Pokud někoho soutěžní
snímky namotivují, pak neváhejte, protože období do uzávěrky BZ3/2008 je posledním
soutěžním kolem. Pak už bude následovat výstava všech fotografií s výběrem celkového
vítězeFotosoutěžeBZ.
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