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ÚVOD
Program rozvoje obce je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích základním plánovacím
dokumentem obce. Smyslem tvorby tohoto dokumentu bylo na základě popsání situace v obci, názoru
občanů a vzájemné diskuse formulovat představy o budoucnosti obce včetně navržení aktivit, které
pomohou tyto představy naplnit.
Předložený dokument byl vytvořen v průběhu roku 2018, na období let 2019–2026.
Zpracovatelem a koordinátorem tvorby Programu rozvoje obce Bánov byla MAS Východní Slovácko,
z.s. Hlavními řešiteli za obec byl starosta Marek Mahdal a místostarosta Marian Čubík.
V rámci procesu tvorby tohoto strategického dokumentu bylo uskutečněno dotazníkové šetření
mezi místními obyvateli s cílem reflektovat jejich názory a podněty na budoucí rozvoj obce.
Hlavním pramenem informací pro tvorbu analytické části byl Český statistický úřad,
aletaké Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká informační agentura životního prostředí,
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Český hydrometeorologický ústav, Policie ČR, obec
Bánov a další.
Předkládaný dokument byl vypracován s ohledem na platný územní plán obce Bánov,
Plán společných zřízení pro komplexní pozemkové úpravy v katastru obce Bánov, Povodňový plán
obce Bánov, Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Uherský Brod (2016), Strategii MAS
Východní Slovácko 2014–2020, Strategii rozvoje Zlínského kraje (2009–2020) a Metodiku tvorby
programu rozvoje obce (vydána Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2014).
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBCE
A.1.1 Území obce
Obec Bánov se nachází v příhraničí
se Slovenskou republikou v tzv. moravskoslovenském pomezí. Konkrétněji obec leží ve
východní části okresu Uherské Hradiště, SO ORP
Uherský Brod, v sousedství obcí Šumice,
Nezdenice, Bystřice pod Lopeníkem, Lopeník,
Březová, Suchá Loz, Nivnice a Uherský Brod.
Bánov je vzdálen přibližně 9 km od Uherského
Brodu, 27 km od Uherského Hradiště a 37 km od
krajského města Zlín. Katastrální území zabírá
1618 ha. Počet obyvatel k 1.1.2018 činil 2 103
osob.
Obec leží v nadmořské výšce 287 m. n. m.
a geomorfologicky náleží doBánovského stupně,
Nivnické pahorkatiny, Ordějovské kotliny
a Komeňské vrchoviny. Územím katastru protéká
Bánovský potok. Obec je součástí mikroregionu
Východní Slovácko a MAS Východní Slovácko,
v nichž se aktivně zapojuje do regionálního
rozvoje.
Zdejšíoblast je historicky zemědělského
charakteru s koncentrací průmyslové výroby ve
větších sídlech (Uherský Brod). Pro obce regionu
je typická vysoká hustota zástavby a kompaktní
morfologie sídel. Toplatí i pro Bánov.

Obr. 1. Ortofoto katastrálního území Bánov
Pramen: ČÚZK 2018, zpracováno v ArcGis

Tab. 1. Základní informace o obci

Oficiální název obce
Status
Adresa OÚ
Region soudržnosti (NUTS 2)
Kraj (NUTS 3)
Okres (LAU 1)
Obec s rozšířenou působností
Počet částí obce
Počet obyvatel
Hustota zalidnění
Finanční úřad
Stavební úřad
Matriční úřad

Bánov
Obec
Bánov 700, 687 54 Bánov u Uherského Brodu
Střední Morava
Zlínský
Uherské Hradiště
Uherský Brod
1
2 103 osob
130 obyv./km2
Finanční úřad pro Zlínský kraj – územní pracoviště v Uherském
Brodě
Městský úřad Uherský Brod – Stavební úřad
Obecní úřad Bánov – Matrika

Prameny: Územně identifikační registr ČR (2018), ČSÚ (2018)
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Obr. 2. Poloha obce Bánov.
Pramen: ArcČR 500; zpracováno v ArcGis

5

Obr.3. Poloha Bánova v rámci SO ORP, mikroregionu a Místní akční skupiny
Pramen: MAS Východní Slovácko (2018), ArcČR 500; zpracováno v ArcGis
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A.1.2 Historie obce
Bánov má velmi bohatou historii. Archeologický průzkum ze 40. a 50. let 20. století prokázal
obydlenost území již v závěru starší doby bronzové (archeologická skupina věteřovsko-maďarovská
kultura). Oblast Bánova byla součástí sídelní sítě Velkomoravské říše, kdy zde pravděpodobně stával
obranný hrad. Na ruinách tohoto hradu byl patrně Uhry vybudován hrad nový, který se střídal jako
majetek v rukou české a uherské šlechty podle momentální situace. O hradě se zmiňuje kronikář
Kosmas ve své Kronice české v souvislosti s mladým Břetislavem, synem Vratislavovým a pozdějším
panovníkem českým, na konci 11. století.
Po sporech českého panovníka Vratislava se synem Břetislavem, odchází Břetislav do Uher
ke strýci Ladislavovi a ten početné družině vykazuje za sídlo právě Bánov. V roce 1091 a v roce
následujícím je tedy Bánov a blízké okolí sídlem budoucího českého panovníka.
Obec za svého trvání zažila nespočet tíživých událostí. Vpád Tatarů na Moravu, divoké tlupy
Kumánů, vpád MatúšeČákaTrenčanského se svým vojskem, boje mezi husity a stoupenci
Zikmundovými, Matyáše Korvína, Bočkajovce, Kuruce, válku Marie Terezie s pruským králem
Bedřichem II., dlouhá léta poddanství a robot. Bánov byl první obcí na Moravě postiženou morem.
Bánov byl v 16. století povýšen Maxmiliánem II. na městečko. Obyvatelé Bánova se živili
převážně zemědělstvím. Nepříliš úrodná půda je donutila odcházet za prací do světa. Sezonní dělníci
a zejména semenkáři odcházeli přes zimu do Rakous, Uher a později do větších českých měst. Bánov
se tímto stával pověstným.
V roce 1998 byl schválen obci znak a obecní prapor, jehož dominantou je kohout. Bánov
je rodištěm Josefa Bublíka, padlého v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze
v souvislosti s Heydrichiádou. Narodil se zde i prof. Štěpán Zálešák, známý svým sakrálním uměním
z chrámů sv. Víta, sv.Petra a Pavla na Vyšehradě, chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře a dalších.
O Bánově píše B. Haluzický v knížce „Ubozí a radostní“.
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A.2 OBYVATELSTVO
A.2.1 Demografická situace
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Obr.4. Vývoj počtu obyvatel Bánova v letech 1869–2011.
Pramen: ČSÚ (2007): Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005, ČSÚ: SLDB 2011

V rámci sídelní struktury Uherskobrodska má Bánov historicky významnou roli. Strategická
poloha obce na trase z Uherského Hradiště a Uherského Brodu směrem na Slovenskou stranu hranice
(trasa do Trenčína), blízkost města Uherský Brod a úrodnost zdejší krajiny umožnily obci v minulosti
významný populační rozvoj. V roce 1869 byla průměrná velikost obce Uherskobrodska 754 obyvatel
(bez započítání Uh. Brodu a Bojkovic). Bánov měl v této době 1098 občanů, což nepřímo dokazuje
významné postavení Bánova v zdejším sídelním systému.
Nejvíce osob v obci žilo v rámci sledované historie v roce 1961, a to 2 391 (tj. nárůst o 118 %
oproti roku 1869). Tento demografický vrchol můžeme přisoudit zvýšené porodnosti v 50. letech
20. století a nízké emigraci. Od 70. let až do začátku nového tisíciletí počet obyvatel obce klesal,
a to jednoznačně v důsledku záporné mechanické měny obyvatelstva (tj. více osob se z Bánova
vystěhovalo, než se přistěhovalo). Tento trend, jak můžeme vidět na Obr. 5, dominoval demografii
obce v sledovaném období 1971 až 1989. V 90. letech nastala změna vývoje – mechanická měna byla
kladná a převyšovala přirozenou měnu obyvatelstva (tj. více osob se do obce přistěhovalo, než
vystěhovalo a zároveň výsledek tohoto převažoval nad rozdílem mezi počty zemřelých a narozených).
Tento stav je viditelný v 90. letech a v prvním desetiletí nového tisíciletí. Nejnovější data, která jsou
k dispozici se vztahují na období let 2010 až 2017. Třebaže tento časový úsek svou délkou neodpovídá
předcházejícím sledovaným obdobím, můžeme vyvozovat, že v současnosti je pro obec
charakteristická velice mírná převaha počtu vystěhovalých nad přistěhovalými a počtu zemřelých
nad narozenými.
Z dlouhodobého hlediska je tedy v současnosti počet obyvatel obce stabilní.
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Obr. 5. Přirozená a mechanická měna v obci Bánov v letech 1971–2017
Pramen: ČSÚ (2018): Databáze demografických údajů za obce ČR

Při podrobnějším pohledu na populační vývoj v posledních několika letech (viz Obr. 6),
je znatelný výkyv v počtu obyvatel pouze v letech 2009 a 2012 (jedná se o srovnání s počtem obyvatel
v roce 2000). Počet obyvatel v roce 2016 se opět přiblížil hodnotám z roku 2000.
Pokles počtu obyvatel v posledních přibližně deseti letech odpovídá trendu SO ORP Uherský
Brod, který je v posledních desetiletích záporný (tj. obyvatel SO ORP ubývá). Úbytek obyvatel je
typický pro celý Zlínský kraj, naopak Česko jako celek je populačně ziskové.
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Obr. 6. Vývoj počtu obyvatel v obci Bánov, SO ORP Uherský Brod, okrese Uherské Hradiště, Zlínském kraji a celé ČR mezi
lety 2000–2017
Pramen: ČSÚ (2018) Databáze demografických údajů za obce ČR; ČSÚ (2015): Vybrané ukazatele za okres SO ORP
Uherský Brod, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj a ČR
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Průměrný věk obyvatel obce v roce 2017 činil 42,4 let. Ve srovnání se SO ORP Uherský Brod
(43,1 let), Zlínským krajem (42,9 let) se jedná o podprůměrnou hodnotu. V rámci celé České
republiky (42,2 let) je pak hodnota Bánov mírně nadprůměrná.
V roce 1995 byl průměrný věk obyvatel obce 37,8 let. O deset let později se již jednalo
o 39,2 let a v roce 2015 již zmíněných 42,4 let. V posledních dvaceti letech tak jednoznačně došlo
k zestárnutí populace Bánova. Je nutné upozornit, že stárnutí obyvatelstva je obecný trend, který
je dlouhodobě charakteristický pro populaci celého regionu (SO ORP Uherský Brod) a potažmo
i celého Česka.
Stárnutí obce může do určité míry zachytit také index stáří, který vyjadřuje kolik osob ve věku
65 let více připadá na osoby ve věku 0 až 14 let.
Současná hodnota (2017) tohoto ukazatele činí 127. V porovnání s Uherskobrodskem (141)
se jedná o výrazně nižší hodnotu. Podprůměrný je tento údaj i ve Zlínském kraji (133), nicméně
v rámci ČR (122) jde o mírně nadprůměrnou hodnotu. Z tohoto můžeme nepřímo vyvozovat,
že v Bánově je vyšší zastoupení mladé složky obyvatelstva, než je na Uherskobrodsku typické.
Poměr mezi starší a mladší složkou obyvatelstva se v posledních letech mění ve prospěch
starší složky (právě v důsledku zmíněného stárnutí obyvatelstva). Ještě v roce 2005 Bánov dosahoval
hodnoty 86 (pro srovnání v ČR: 97), přičemž v obci žilo 330 občanů ve věku do 14 let (včetně) a 284
občanů ve věku 65 let a více. V roce 2017 hodnota pro obec činila zmíněných 127, přičemž zde žilo
308 osob ve věku do 14 let (včetně) a 391 osob ve věku nad 65 let. Mírný pokles počtu mladé složky
v kombinaci s výrazným nárůstem staré složky obyvatelstva je příčinou uvedeného nárůstu indexu
stáří.
Demografické složení obyvatelstva a potažmo jeho stárnutí je také ovlivněno odchodem
mladých občanů, které je dle statistických dat typické pro věkové skupiny 25 až 39 let.
Pro bližší pochopení současného stavu a nastínění budoucího vývoje je vhodné sledovat
početní zastoupení jednotlivých věkových skupin v populaci obce (viz Obr. 7). Tzv. věková pyramida
obce víceméně odpovídá trendům v celém Česku. Identifikovat lze především dvě silné skupiny,
a to osoby narozené po druhé světové válce s vrcholem v 50. letech 20. století (dnešní sedmdesátníci
a šedesátníci) a osoby narozené v 70. letech 20. století (tzv. Husákovy děti). Početní snížení základny
grafu, tj. osoby ve věku 0 až 14 let, oproti předcházejícím generacím je vysoce pravděpodobně
důsledkem tzv. druhého demografického přechodu (změna životního stylu a reprodukčního chování).
Právě tento pokles může částečně vysvětlit stárnutí obyvatelstva obce. Dvě předchozí silné generace
se přesouvají do vyššího věku a nové a méně početné generace statisticky málo populaci „omlazují“.
V souvislosti se stárnutím obyvatel obce můžeme na základě uvedených dat hovořit o čtyřech
základních příčinách, a to: obecně se zvyšující naděje dožití (způsobená zlepšenou zdravotní péčí),
přesunu silných ročníků do vyššího věku, snížené reprodukci a odchodu především mladých obyvatel
obce.
Obec má v současné době vyčleněné pozemky pro novou zástavbu. Lze předpokládat,
že domy zde staví především mladší osoby, které zde budou zakládat rodiny, a proto mohou být
současné trendy zmírněny.
Vzhledem k věkové struktuře obyvatelstva a stávajících trendů přirozeného i migračního
přírůstku můžeme v nejbližších letech očekávat další stárnutí populace a mírný nárůst až stagnaci
počtu obyvatel.
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Obr. 7. Věková struktura obyvatelstva obce Bánov k 31.12.2017
Pramen: ČSÚ (2018): Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin v obcích Zlínského kraje k 31.12.2017

Z pohledu vzdělanostní struktury je pro Bánov charakteristický vyšší podíl osob
se středoškolským vzděláním bez maturity, a to ve srovnání jak s SO ORP Uherský Brod,
tak i Zlínským krajem a celou ČR. Nižší je naopak podíl osob se základním a nedokončeným
vzděláním, ale také osob s ukončeným vysokoškolským vzděláním.
V porovnání údajů z posledního sčítání v roce 2011 se sčítáním lidu z roku 2001 došlo v obci
ke snížení počtu osob se základním vzděláním (o 7procentních bodů), naopak podíl vyučených a osob
se středním odborným vzděláním bez maturity vzrostl o 2procentní body, podíl osob se středním
vzděláním o 4 procentní body a vysokoškolsky vzdělaných o 2procentní body. Zvyšování vzdělanostní
úrovně obyvatelstva je typické nejen pro sledovanou oblast, ale také pro celou Českou republiku.
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Obr. 8. Struktura obyvatelstva (staršího 15 a více let) obce Bánov a nadřazených celků podle nejvyššího dosaženého stupně
vzdělání
Pramen: ČSÚ: SLDB 2011

V roce 2011 (výsledky SLDB) celkem 63 % obyvatel obce v Bánově žilo od narození a 85 %
obyvatel zde žilo i rok před Sčítáním. V komparaci s podílem „rodáků“ v regionu SO ORP Uherský
Brod (61 % obyvatel zde žije od narození) jde o mírně nadprůměrnou hodnotu. V okrese Uherské
Hradiště tvořil v roce 2011 podíl „rodáků“ 55 % a ve Zlínském kraji 53 %.

A.2.2 Sociální situace
V roce 2011 mělo v Bánově celkem 2021 obyvatel české státní občanství, to je 98,7 % všech
obyvatel obce v daném čase. Celkem 10 občanů mělo slovenské státní občanství (tj. 0,5 % všech
obyvatel), zbylé necelé procento tvořily osoby se státním občanstvím jiného státu Evropské unie.
Uvedené složení nevybočuje ze struktury obyvatelstva SO ORP Uherský Brod (české – 98,3 %;
slovenské – 0,7 %; jiné – 1 %), okresu Uherské Hradiště (české – 98,1 %; slovenské – 0,7; jiné –
1,1 %), ani Zlínského kraje (české – 98,3 %; slovenské – 0,5; jiné – 1,2 %). Pouze ve srovnání s celou
Českou republikou je znatelné nižší zastoupení obyvatel s občanstvím jiným než českým
a slovenským (ČR: české – 95,1 %; slovenské – 0,8; jiné - 3,1 %).
Z pohledu národnostního je v obci nejvíce zastoupena česká národnost (1066 osob; 52,1 %),
dále moravská (408 osob; 19,9 %) a slovenská (29 osob; 1,4 %). Toto složení opět téměř zcela
odpovídá struktuře národnostního složení SO ORP Uherský Brod, okresu Uherské Hradiště
i Zlínského kraje. Z těchto údajů,avšak nemůžeme vyvozovat faktické závěry, neboť při SLDB byla
otázka národnosti dobrovolná a celorepublikově na ni odpovědělo přibližně 75 % obyvatel (74 %
v obci Bánov).
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A.2.3 Spolková a osvětová činnost
Obecní dění:
Občané Bánova žijí v průběhu celého roku bohatým kulturním a společenským životem.
Existuje zde několik sdružení a spolků, které se na tomto dění výrazně podílí. Začátkem roku jsou
tradičně v obci pořádané fašankové oslavy, které jsou věhlasné díky fašankové maškarní zábavě
zvané „Šibřinky“ v sobotu před Popeleční středou a "Pochováváním basy" v pondělí před popeleční
středou. Následně navazují velikonoční obyčeje, kdy na Velikonoční pondělí se koná tradiční
obchůzka chlapců a mužů - "šlahačka". Další společenskou událostí bývá stavění máje, které se koná
poslední předvečer před 1. květnem.
Mezi nejvýznamnější kulturní události v obci patří Bánovské léto. Jedná se o červencovou
celovíkendovou akci, která začíná v pátek večer promítáním letního kina. Dále celou sobotu navazuje
v obci bohatý zábavní program pro děti a večer se koná pro dospělé zábava s hudbou. V neděli bývá
program zakončen ochutnávkou místních specialit, vystoupením místního divadelního spolku
a hudební skupiny. Další významnou akcí jsou obecní hody, s bohatým kulturním programem
tvořeným místními spolky obvykle začátkem listopadu u příležitosti svátku sv. Martina. Součástí
hodového programu bývá večerní hodová hudební zábava pořádaná fotbalovým klubem a folklorní
večer, který pořádají střídavě mužský pěvecký soubor Hútek a folklorní soubor Kohútek.Na začátku
prosince pořádá obec tradiční zabijačku. K vánočním svátkům patří i tradiční zpívání u vánočního
stromu a koncert bánovských souborů vkostele.
Mezi drobnější pravidelné akce v Bánově patří různé sportovní turnaje, naučné vycházky
pro rodiny s dětmi nebo každoroční Silvestrovská vycházka občanů na bánovskou rozhlednu,
které se obvykle účastní více než 100 občanů.
V obci není kulturní/společenský sál, kulturní akce se konají v místní sportovní hale.
Mnoho kulturně společenských akcí se v Bánově koná díky místní knihovně. Zde probíhají
různé tematické besedy, kurzy např. háčkování, pečení, loutková divadla, recitační soutěže i hodiny
anglické konverzace a knihovna především poskytuje výpůjční i mezivýpůjční knižní služby, přístup
k internetu a možnost kopírování či tisku pro občany. Velkou měrou se na život v obci především
pro mladší obyvatele podílí i Mateřská škola Bánov a Základní škola J. Bublíka Bánov.
Spolková činnost:
Římskokatolická farnost Bánov, pod kterou spadá Bánov, Suchá Loz a Bystřice
pod Lopeníkem, se na obecním dění podepisuje každý týden i vícekrát, pořádáním bohoslužeb.
Farářem je zde v současnosti P. Jiří Kupka. Farnost dále pořádá různé zájezdy na poutní místa, akce
pro mládež a rodiny, besídky, ples, soutěže a také charitativní sbírky.
Folklórní soubor KOHÚTEK, nazvaný podle kohouta ve starém bánovském znaku, vznikl
na Základní škole v Bánově v roce 1973 jako dětský soubor. V roce 2002 se bývalí členové rozhodli
pokračovat v tradici souboru a navázali na jeho činnost. Nyní Kohútek tvoří asi 16 mladých lidí.
Soubor zpracovává převážně písně a tance z Bánova a okolí. Pravidelně se účastní domácích
i zahraničních vystoupení a festivalů (Slovensko, Německo, Sardinie, Litva, Lotyšsko, Dánsko,
Švýcarsko). Od roku 2004 spolupracuje s cimbálovou muzikou Žandár z Prahy, se kterou v roce 2006
pokřtil společné CD s názvem "Na tom našem díle". V současné době soubor doprovází také mladá
cimbálová muzika Strúček pod vedením Tomáše Beníčka z Bánova.
Dětský folklorní soubor Kuřátko sdružuje přes 20 menších dětí a pod vedením Vlastimila
Ondry se zabývají pěveckému a tradičnímu místnímu tanečnímu umění. K významným oceněním
souboru patří Laureát z MFF Strážnice z let 2004 a 2007.
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Mužský sbor Hútek zahájil svoji činnost v roce 2009 díky lásce zakládajících členů k lidové
písničce a díky odbornému vedení Jurky Chovance – nestorabánovského folklóru. Ve složení
o přibližně 15 členech se od svého založení účastnili mnoha kulturních akcí nejen v Bánově – hody,
fašanky, zabíjačky, vzpomínkové akce či vánoční zpívání, tak i různě po regionu, např. Slavnosti vína
v Uherském Hradišti. Podrobné informace v místním nářečí lze o sboru nalézt na webových stránkách
www.hutek.banov.cz.
Cimbálová muzika Strúček vznikla v roce 2002 na základě iniciativy primáše
Tomáše Beníčka, toho času žáka základní školy. V současnosti má 7 muzikantů a navazují
na spolupráci se souborem Kohútek. Cimbálovka vystupuje u mnohých příležitostí v Bánově
a v blízkých obcích na akcích jako jsou fašankové obchůzky, košty slivovice, plesy, hodové besedy
u cimbálu, svatby a z významnějších akcí i Slavnosti vína v Uherském Hradišti. Kapela měla
příležitost zahrát i na mezinárodních festivalech v Itálii, Litvě a Švýcarsku. Podrobné informace
v místním nářečí lze o kapele nalézt na webových stránkáchwww.strucek.banov.cz.
Jednotka SDH Bánovse během posledních několika let výrazně zprofesionalizovala,
postupně byly nakoupeny moderní ochranné pomůcky a materiální a technické vybavení. V roce 2018
byla opravena hasičská zbrojnice, která se nachází ve stejné budově jako zdejší knihovna a pobočka
České Pošty. Ve stejném roce bylo pořízeno také nové zásahové vozidlo. V současné době jednotka
vyjíždí v průměru patnáctkrát do roka, a to nejen k požárům, ale také k povodním, dopravním
nehodám či technickým pomocím. V roce 2010 bánovský sbor ukončil spolupráci se Sdružením hasičů
Čech, Moravy a Slezska a veškerá činnost hasičů v Bánově se přesunula pod hlavičku jednotky.
TJ Sokol Bánov je spolek sdružující velký počet členů z řad obecních občanů a nabízí
možnost sportovního vyžití především pro místní děti a mládež. Sdružuje oddíly volejbalu a sálové
kopané a pořádá v průběhu roku mnohé sportovní akce a turnaje, např. v kuželkách, ping-pongu
či sportovní odpoledne a soutěže pro děti.
FC Bánov se věnuje kopané na úrovni oddílů mužů, dorostu, žáků, přípravky a "starších
pánů". Oddíl mužů, dorostu a žáků hraje na úrovni okresního přeboru. Přípravka hraje v okresní
soutěži. Činnost FC Bánov spočívá především v pořádání tréninků mládeže a dospělých a v pořádání
mistrovských utkání.
V rámci skautského střediska v Suché Lozi fungují v Bánově dvě skautské družiny „Rysové“
a „Divočáci“, které se pravidelně jednou týdně schází. Společně s ostatními družinami ze Suché Lozi
pořádají pravidelné akce střediska jako vítání jara, výsadky skautů, drakiáda, skautské mše,
lampionový průvod, pořádání Mikulášského jarmarku, besídek, živého betlému či roznos Betlémského
světla.
Klub seniorů Bánov vznikl v roce 2009 na základě inspirace z předchozí návštěvy důchodců
z družební obce Bánov na Slovensku. Sdružuje 42 členů důchodového věku a v průběhu roku pořádá
různé kulturně společenské akce, besedy a posezení, výlety i pobytové výjezdy. V rámci klubu se
uskutečnilo i několik sportovních turnajů v kuželkách a stolním tenise. Členem klubu se může stát
každý důchodce, který se zúčastní kterékoliv akce. Členství není ničím omezeno, jen zájmem lidí,
udělat něco pro sebe i ostatní.
Kynologický klub v Bánově byl založen v roce 1970. Hlavním zájmem klubu je sportovní
výcvik psů, který probíhá jednou týdně. Každoročně ve spolku probíhají 1-2x sportovní zkoušky
z výkonu psů. Členové klubu pořádají každoročně ve spolupráci s OÚ Bánov dětský den.
Zpěvule jsou dámské zájmové pěvecké sdružení z Bánova. Ve více než 20 členném obsazení
se již několik let aktivně zapojují do kulturního života v Bánově. Vystupují na většině obecních
událostí, na hodech, o svátcích, na mších, vystupují na plesích a také na regionálně významných
akcích, jako např. Slavnosti vína v UH. V září pořádají tradiční folklorní program „Babí léto“.
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Divadelní spolek Pod lampůse prvně sešel v září 2016. Po následném usilovném zkoušení
vzešla pro Bánovksé publikum v březnu 2017 hra „Když hrdličky cukrovaly“. Spolek funguje
na základě příkladné práce bezmála 20 dobrovolníků a ochotníků s převahou ženského zastoupení.

Shrnutí A.2 Obyvatelstvo
Silné stránky:
• Historicky spádová obec
• Relativně stabilní počet obyvatel
v posledních desetiletích

Slabé stránky:
• Stárnutí obyvatelstva
• Odchod občanů ve věku 25 až 39 let
• Nerovnoměrné rozložení obyvatelstva
ve věkových skupinách
• Méně příznivá vzdělanostní struktura
obyvatelstva oproti kraji i ČR
• V obci není kulturní dům
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A.3 HOSPODÁŘSTVÍ
A.3.1 Ekonomická situace
K datu 31. 12. 2017 bylo v obci evidováno 538 podnikatelských subjektů. Více jak 79 %
z nich tvořili převážně drobní živnostníci. Celkem 50 ekonomických subjektů bylo evidováno jako
obchodní společnosti, 6 jako zemědělští podnikatelé a 24 jako soukromí podnikatelé podnikající dle
jiného než živnostenského zákona.
Rozdělení podnikatelských subjektů dle sektorů hospodářství je následující: nejvíce zastoupen
je kvartérní sektor (42 %) s dominujícím velko a maloobchodem, následuje terciér (31 %),
kde je nejvíce zastoupeno stavebnictví, sekundér (24 %) se silnou výrobou kovových konstrukcí
a kovodělných výrobků a primér (3 %).
Největším soukromým zaměstnavatelem v obci je ZEAS Bánov, a.s., který spadá do skupiny
Lukrom, spol. s.r.o. Společnost se zabývá zemědělskou, živočišnou i rostlinnou výrobou, přičemž
počet stálých zaměstnanců se pohybuje mezi 25 až 49 osobami. Dalšími významnými zaměstnavateli
jsou zde truhlářské podniky Zálešák s.r.o. a Nábytek Vystrčil s.r.o., jejichž počet zaměstnanců
se pohybuje v intervalu 10 až 19 osob. Obdobný počet zaměstnává v obci také KOZAP Uh.Brod,
zbraně a střelivo spol. s r.o.
Mezi největší zaměstnavatele v obci patří také Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, která
zaměstnává 25 až 49 osob.Dále Mateřská škola Bánov a samotná obec, zaměstnávající shodně mezi
10 až 19 osobami.
Podle sčítání z roku 2011 bylo v Bánově 997 ekonomicky aktivních obyvatel, což v daném
roce představovalo 49 % všech obyvatel obce. Podíl ekonomicky aktivních je v obci mírně
nadprůměrný v rámci okolí – SO ORP Uherský Brod vykazoval podíl 47 %, okres Uherské Hradiště
48 %. Žáků, studentů a učňů bylo v roce 2011 celkem 329, přibližně 16 % všech obyvatel obce.

A.3.2 Trh práce
Data ohledně vyjížďky obyvatel za prací a do škol jsou k dispozici k 26. 3. 2011,
tedy výsledky ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Za prací mimo obec vyjíždělo 517 obyvatel,
z toho 373 denně (tj. cca 72 %). Do školy vyjížďka činila 197 žáků/studentů, z toho 92 osob cestu
vykonávalo denně (tj. cca 47 %). Třebaže jsou tyto údaje z dnešního pohledu neaktuální,
za směrodatné můžeme považovat hlavní směry vyjížďky, u kterých lze předpokládat nízkou
proměnlivost v čase. Občané za prací nejčastěji vyjížděli do Uherského Brodu (55 % vyjíždějících),
Uherského Hradiště (12 % vyjíždějících), Zlína (5 % vyjíždějících) dále do Bojkovic a Nivnice.
Naopak, do obce za prací nejčastěji dojížděli obyvatelé Uherského Brodu (31 % dojíždějících),
Bystřice pod Lopeníkem (16 % dojíždějících) a Suché Lozi (15 % dojíždějících).
Nezaměstnanost v obci byla v posledních deseti letech nižší, než činil průměr celé České
republiky (viz Tab. 2). Toto nenarušila ani hospodářské krize (v ČR s výrazným vlivem konce roku
2008). Podíl nezaměstnaných osob v Bánově výrazně narostl v roce 2009 (vlivem zmíněné krize)
a jeho pokles je viditelný až mezi lety 2014 a 2015. (Konzistentnost dat narušuje absence údajů
v letech 2012 a 2013.). V posledních letech je na všech sledovaných úrovních viditelný výrazný
pokles nezaměstnanosti.
Na konci roku 2017 činil podíl nezaměstnaných osob 3,2 %, tedy 45 dosažitelných uchazečů
v obci hledalo práci. V prosinci daného roku bylo v obci evidováno 13 volných pracovních míst.
Vhledem k výhledům národní ekonomiky, demografii obyvatelstva obce a dlouhodobému vývoji
můžeme v nejbližších letech očekávat spíše stagnaci daného ukazatele.
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Tab. 2. Podíl nezaměstnaných osob [%] v Bánově a nadřazených územně-správních celcích 2007–2017 (k 31.12.)

Bánov
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

SO ORP
Uherský Brod

Okres Uherské
Hradiště

4,2
4,4
7,5
7,6
6,6

3,9
4,3
7,2
7,4
6,6
7,5
7,8
6,5
5,2
4,5
3,2

4,3
3,7
6,9
6,4
6,8
-

6,8
4,7
4,1
3,2

7,2
6,1
4,8
3,9
2,9

Zlínský kraj
4,4
4,5
8,0
7,9
7,0
7,8
8,3
7,4
6,0
4,9
3,4

Česká republika
4,5
4,5
7,1
7,4
6,8
7,4
8,2
7,5
6,2
5,2
3,8

Prameny: ČSÚ (2016): Podíl nezaměstnaných osob v ČR a krajích, 2005-2014; ČSÚ (2017): Registrovaná nezaměstnanost
k 31.12. od roku 1993; ČSÚ (2016): Časové řady za Zlínský kraj; ČSÚ (2015): Věkové složení obyvatelstva v obcích
Zlínského kraje k 31. 12. 2014; MPSV (2018): Statistiky nezaměstnanosti z územního hlediska

A.3.3 Cestovní ruch
Z ekonomického hlediska nemá cestovní ruch v obci zásadní význam. Určitou roli zde ale
sehrává vzhledem k poloze obce v blízkosti CHKO Bílé Karpaty a díky napojení místních cyklotras
na sítě regionální významnosti. K pobytovým účelům slouží Ubytování u Štěpána (kapacita 25 lůžek).
V Bánově se nachází několik objektů s památkovou ochranou, které mohou být potenciálně
zajímavé v rámci turismu. V prvé řadě se jedná o dominantu obce – kostel sv. Martina. Jedná se o raně
barokní stavbou z let 1691–1699 podle projektu stavitele Antonia Rivy ovlivněném tvorbou
DomenicaMartinelliho. Kostel byl vysvěcen roku 1713. Současnou podobu stavba získala rozsáhlou
stavební úpravou v letech 1786–1787 pod vedením zednického mistra Malenovského, kdy byla
přestavěna kruchta a z části zazděn hlavní vchod a zcela boční vchody. Opěrné pilíře jsou doplňkem
patrně z 19. století. Památková hodnota spočívá v kompaktní hmotové i půdorysné dispozici
zachovávající stav přibližně po poslední úpravě v 2. polovině 18. století s dochovaným mobiliářem
z téže doby a mimořádně cenným souborem zvonů, z nichž jeden pochází z roku 1498.
Dále se jedná o sochu sv. Jana Nepomuckého. Kamenná skulptura z druhé třetiny 18. století,
je dnes situovaná na křižovatce ulic jižně od kostela. Dílo sestává z mohutného hranolového podstavce
s odstupňovanou nástavbou, korunovanou sochou světce.
V obci se také nachází kulturní památky „Zemědělský dvůr“ a „Komora“. Zemědělský dvůr –
raně barokní hospodářský dvůr z 2. poloviny 17.století je situován na okraji obce. Současný areál tvoří
přízemní objekty uzavírající dva pravoúhlé dvory. Vstup do areálu vymezuje raně barokní brána
s kamennými čtyřbokými pilíři členěnými bosáží. Komora je samostatně stojící užitkovou lidovou
stavbou z 19. století.
Zajímavým místem v Bánově je i tzv. Hrádek. Jedná se o vyvýšeninu třetihorního
andezitového vulkanismu (vyhaslá sopka) v intravilánu obce. Na tomto návrší v minulosti stával dnes
již neexistující strážní hrad. Ten zde stál pravděpodobně od 12. století až do konce 15. století, kdy byl
opuštěn. Od 17. století v místě hradu stály tři dřevěné kříže („Skala“, nebo také „Kalvárie“)
připomínající biblickou tragédii a utrpení obyvatel za uherských nájezdů. Kříže zde byly obnoveny
v roce 2004. V místě hradu byl od roku 1932 otevřen dnes již opuštěný andezitový lom. I přes navážku
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(lom sloužil jako skládka komunálního odpadu) jsou zde viditelné části lomu s typickou geologickou
strukturou.
V katastru obce stojí i rozhledna Králov. Vyhlídková věž byla postavena v roce 2011 společně
s dalšími pěti identickými stavbami v mikroregionu Východní Slovácko (Pod Vojanskú, Obecnice,
U Trojice, U Křížku a Hráběcí). Jednotlivé rozhledny jsou spojeny turistickými trasami, na kterých se
nachází 18 odpočinkových bodů a informačních tabulí. Celková délka trasy činí cca 50km.
Obcí prochází cyklotrasa č. 5053, která vede z Nezdenic do Březové, kde se napojuje na další
cyklistické trasy.
Do jižní části katastru Bánova zasahuje také Cesta hrdinů SNP. Jedná se o nejdůležitější
turistickou cestu na Slovensko, která vede z Duklianského průsmyku až do Devína. Trasa spojuje
významná místa Slovenského národního povstání. V katastru obce se na Cestu hrdinů SNP napojuje
také žlutá turistická stezka, která vede na vrchol Malého Lopeníku.
V letních měsících stojí za návštěvu vodní nádrž Ordějov.
Bánov je zajímavý také z folklorně-tradičního hlediska. Mezi nejvýznamnější akce zde patří
Svatomartinské hody, kdy obcí projde svatomartinský průvod se svatomartinskou družinou
a tzv. Bánovské léto.

Shrnutí A.3Hospodářství
Silné stránky:
•
•
•

Slabé stránky:

Rozvinuté živnostenské podnikání
Vyšší podíl ekonomicky aktivních
oproti okolí (Uherskobrodsko)
Dlouhodobě nízkýpodíl nezaměstnaných
osob
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A.4 INFRASTRUKTURA
A.4.1 Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
Zásobování obce pitnou vodou je řešeno pomocí skupinového vodovodu Uherské Hradiště –
Uherský Brod – Bojkovice. Vodovod je majetkem akciové společnosti SVK (Slovácké vodovody
a kanalizace), která daný vodovod také spravuje. Zdrojem pitné vody pro obec je prameniště „U sedmi
bratrů“ na úpatí Bílých Karpat (katastr obce Bystřice pod Lopeníkem). Kapacita vodovodu v obci
je dostačující. Vodovod je v obci zaveden od roku 1933. Část vodovodní sítě v současné době
vyžaduje opravy.
Na území obce se nachází několik místních studní, které jsou chráněny jako záložní zdroj.
Kanalizace a čištění odpadních vod
V obci je jednotná kanalizace, jejíž výstavba započala v 30. letech 20. století. Na vytvoření
stok byly použity především betonové truby, v novějších částech pak trouby z PVC. Některé ze stok
jednotné kanalizace mají na svém začátku vybudován lapač splavenin a jsou do nich napojeny vody
z extravilánu. Délka kanalizace činí přibližně 20 km (z čehož přibližně 75 % vlastní obec a 25 % SVK,
a.s.). V obci je zbudována čistička odpadních vod (od roku 2013), která je v majetku obce. Splaškové
vody tedy jsou odváděny do ČOV. Kanalizace i ČOV je provozována společností SVK, a.s.
V obci se nachází jeden podnikatelský subjekt, který produkuje technologické odpadní vody –
ZEAS Bánov, a.s. Tyto odpadní vody společnost čistí ve vlastní čistírně odpadních vod.
Kanalizační síť prošla částečně opravou během výstavby ČOV. V současné době si žádají
opravu některé části sítě, například kanalizace v části Na Láně, Ulička a Nad Uličkou.

Elektrifikace, plynofikace a další infrastruktura
Obcí prochází VTL plynovod, venkovní vedení elektrické sítě (VN 22 kV), dálkový
telekomunikační kabel. Nachází se zde transformovny i regulační stanice VTL (plynovod).
Obec je celoplošně elektrifikována. Elektřinu v obci zajišťuje firma E.ON Energie, a.s.
Na katastrálním území obce se nenachází žádné výrobny elektrické energie.
Obec je celoplošně plynofikována. Službu v daném území zajišťuje společnost Innogy.
Současný stav můžeme hodnotit jako vyhovující, přičemž všechny požadavky jsou pokryty
s dostatečnou rezervou.
V obci je vybudováno veřejné osvětlení. V roce 2016 obec provedla snížení energetické
náročnosti veřejného osvětlení obce, a to výměnou zdrojů světla, rozvaděčů osvětlení a instalací
regulátorů osvětlení. Stav osvětlení je v současné době dobrý.
V obci je zavedeno bezdrátové internetové připojení. Poskytovateli internetu jsou společnosti
GEMNET s.r.o., SUPRO, spol. s.r.o., turbonet.cz. Obec v současné době nemá zavedenou
infrastrukturu pro vysokorychlostní připojení pomocí optického kabelu na internet.

Nakládání s odpady
Dle obecně závazné vyhlášky obce Bánov č. 2/2012 se komunální odpad třídí na tříděný
odpad (papír, nápojové kartony, sklo, plast vč. PET lahví a kovy), objemný odpad, nebezpečné
složky odpadu a směsný odpad. Tříděný odpad je shromažďován do velkoobjemových
kontejnerů, zvláštních sběrných nádob a plastových pytlů.
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Velkoobjemové kontejnery jsou umístěny na Sběrném dvoře, který se nachází na Obecním
úřadě č.700. Sběrné nádoby na sklo – zelené plastové kontejnery o objemu 1100 l – jsou umístěny
na stanovištích naHradě, u obchodu Jednoty, u základní školy, Za močířem, u občerstvení
Šimanský,u prodejny Enapo, na parkovišti u Dudků.

Sběrný dvůr je otevřen každou středu od 15 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 10 hodin.
Na sběrný dvůr mohou občané odevzdávat všechny druhy tříděného odpadu, nebezpečný odpad
a objemný odpad. Do pytlů je tříděn papír a lepenka, plasty a PET lahve.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů činí 460 Kč/os/rok (Obecně závazná vyhláška 1/2017).
V obci je od roku 2017 zaveden Program zodpovědného nakládání s odpady („PZNsO“).
Program zvýhodňuje občany dle množství vytříděného odpadu. Každý pytel na tříděný odpad
je označen čárovým kódem, díky kterému jsou sbírány údaje kolik daná domácnost třídí.
Na základě dat sesbíraných za jeden rok se domácnostem poskytuje sleva na poplatku za systém
s odpady.

Tab.3. Produkce vybraných složek odpadu v obci Bánov v letech 2015-2017

Papír
Plasty + nápojové kartony
Sklo
Kovy
Směsný komunální odpad
Směsný komunální odpad / 1
obyv.

2015
59,9
32,1
23,5
28,6
401,9
190,4 kg

Množství odpadu [t]
2016
54,1
36,4
20,3
65,9
397,9
190,4 kg

Pramen: Obec Bánov (2018)
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2017
24,9
37,2
1,3
62,5
350,5
166,9 kg

A.4.2 Dopravní infrastruktura

Obr. 9. Dopravní infrastruktura v obci
Pramen: Ředitelství silnic a dálnic ČR (2018).

Obci s okolím spojuje několik komunikací. V první řadě se jedná o silnici I/50, která obec
spojuje v jednom směru s Uherským Brodem a ve druhém směru s obcí Bystřice pod Lopeníkem.
Komunikace je jednou z páteřních silnic spojující město Brno a Jihomoravský kraj se slovenskou
stranou. Dle Celostátního sčítání dopravy 2016 projede po komunikaci I/50 v okolí Bánova celkem
8 683 automobilů v pracovní den a 5 730 ve volném dni (So, Ne). Třebaže komunikace nevede
intravilánem obce (je jeho obchvatem), množství automobilové dopravy pro přilehlou část obce
znamená výrazné hlukové znečištění.
Dále komunikace I/50I spojuje samotný intravilán obec s komunikací I/50 ve směru
na Uherský Brod. Po této silnici v úseku od I/50 po křižovatku III/4981 ve všedních dnech projede
1 900 automobilů (ve volné dny 1 339), z čehož 84 % tvoří osobní automobily a přibližně 15 %
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nákladní doprava. Během dne projede po dané komunikaci průměrně 23 cyklistů a od křižovatky
s III/4981 jezdí intravilánem obce průměrně 79 cyklistů.

Komunikace III/4981 spojuje obce Bánov a Suchá Loz (dále i s obcí Nivnice).
Zde projede ve všedních dnech 779 automobilů (506 o víkendech), z čehož 78 % tvoří osobní
automobily. Zde jezdí průměrně 31 cyklistů denně.
S Nezdenicemi obec spojuje komunikace III/49511. Zde sčítání dopravy neproběhlo.
Komunikace se v zimě neudržuje a je celkově ve špatném stavu.
Obec můžeme z hlediska dopravní zátěže hodnotit jako středně vytíženou.
Stav části místních komunikací v obci není vyhovující – zejména pak v Uličce,
Na Uličkou, Na Hradě, Za Humny a U Školy. Obec plánuje rozšíření sítě místních komunikací
o další části v lokalitě Šraňky.
Vzhledem k populační velikosti obce a předpokládanému počtu majitelů automobilů,
je v centru obce dostatečný počet parkovacích míst. Parkování je možné před budovou Obecního
úřadu a u Jednoty Coop, u zdravotního střediska, u sportovní haly i podél komunikace I/50I
Chodníky se v obci nachází podél většiny místních komunikací. Stav chodníků není všude
uspokojivý – Jakubovec, Zámeček, Za Močířem, u mateřské školy.
V katastru Bánova je neveřejné letiště pro sportovní letecká zařízení. Počet vzletů během
roku činí okolo 200.
V obci byly zachovány i původní polní a lesní cesty, část cest není ve vyhovujícím stavu
a byla by vhodná jejich rekonstrukce.

A.4.3 Dopravní obslužnost
Napojení obce na silniční síť České republiky můžeme v současné době hodnotit jako
dostačující. Během dvou hodin je možné se pomocí automobilu dopravit např. do Brna, Olomouce
či
téměř
do
Bratislavy
(viz
Obr.
11).
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Obr. 10. Dojezdový rádius z Bánova – izochrona 60 minut
Pramen: K-SOL S.r.l. (2018), upraveno v Grass Gis

Obr. 11. Dojezdový rádius z Bánova – izochrona 120 minut
Pramen: K-SOL S.r.l. (2018), upraveno v Grass Gis

23

Obec je pravidelně obsluhována autobusovou dopravou ČSAD Uherské Hradiště, a.s.
Železnice se v obci nenachází. Autobusová doprava v obci pravidelně zastavuje na čtyřech zastávkách.
Zastávka Bánov, u kapličky, se nachází severní částí intravilánu (směrem k Uherskému
Brodu) u komunikace I/50I. Jedná se o zastávky zálivového typu. Zastávky postrádá vodící linii
pro nevidomé, nicméně je upravena s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu.
Přístřešek pro cestující se nachází pouze na jedné straně komunikace, a to směrem cesty do Uherského
Brodu. Přístřešek je ve vyhovujícím stavu.
Zastávka Bánov, náměstí, je situována v centru obce v blízkosti kostela sv. Martina.
Jde o zastávky zálivového typu. Zastávky v obou směrech jsou bezbariérově upraveny.
Přístřešky pro cestující se nachází v obou směrech, jejich stav je dobrý.
Zastávka Bánov, Obecní úřad, jak název napovídá nachází v centru obce v blízkosti obecního
úřadu. Jedná se o zastávky na jízdním pruhu. Zastávky jsou bezbariérové. Ani v jednom směru není
na dané zastávce přístřešek pro cestující.
Čtvrtá zastávka – Bánov, Dřevoděl – se nachází na okraji obce (jižní část intravilánu, směrem
k vodní nádrži Ordějov). Směrem do obce je zastávka řešena zastavením autobusu v jízdním pruhu,
ve směru opačném se pak jedná o zastávku zálivového typu. Zastávky jsou upraveny pro osoby
s omezenou schopností pohybu. Pouze směrem do centra obce se nachází přístřešek pro cestující,
který je v dobrém stavu.
Obcí vedou tři pravidelné linky hromadné dopravy (uvedeny jsou spoje, které v obci
zastavují):
Linka 800200 se pohybuje na trase Uherský Brod – Starý Hrozenkov (- Vyškovec) a zpět.
Směrem na Starý Hrozenkov ve všední den zastavuje tento spoj v zastávkách Bánov, u kapličky,
Bánov, náměstí, Bánov, Obecní úřad. Na zastávce Bánov, náměstí.Ve směru na Starý Hrozenkov
zastavuje spoj celkem 9x (v neděli 5x). V opačném směru spoj zastavuje na dané zastávce 10x
(v neděli 5x).
Linka 800210 se pohybuje na trase Uherský Brod – Březová a zpět. Směrem do Březové
ve všední den zastavuje tento spoj v zastávkách Bánov, u kapličky, Bánov, náměstí, Bánov, Obecní
úřad, Bánov, Dřevoděl. Na zastávce Bánov, náměstí, ve směru do Březové zastavuje spoj celkem 8x
(v neděli 4x). V opačném směru spoj zastavuje na dané zastávce 6x (v neděli 3x).
Linka 800220 se pohybuje na trase (Uherský Brod –) Suchá Loz – Nivnice – Uherský Brod.
Spoj zastavuje v zastávkách Bánov, u kapličky, Bánov, náměstí, Bánov, Obecní úřad. Na zastávce
Bánov, náměstí, zastavuje spoj ve směru do Uherského Brodu celkem 13x (v neděli nejede), směrem
z Uherského Brodu pak 14x.
Ve všedních dnech z Bánova do Uherského Brodu vyjíždí první spoj 4:00 (zastávka Bánov,
náměstí) v ranních hodinách. Poslední večerní spoj odjíždí směrem do Uherského Brodu 21:27.
V opačném směru první ranní spoj vyjíždí 3:52 a poslední 22:30.
Co se týká frekvence spojů v rámci dne je větší měrou pokryta ranní (mezi pátou a osmou
hodinou) a odpolední špička (mezi jednou a třetí hodinou). Z Uherského Brodu je nejvyšší špička mezi
jednou a pátou hodinou odpolední, jde tedy o pokrytí času cest zpět ze zaměstnání potažmo školy.
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Obr. 12. Četnost a frekvence odjezdů z obce Bánov ve směru Uherský Brod
Pramen: IDOS.CZ (2018)
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Obr. 13. Četnost a frekvence odjezdů z Uherského Brodu ve směru do Bánova
Pramen: IDOS.CZ (2018)

Shrnutí A.4Infrastruktura
Silné stránky:
Slabé stránky:
• Blízkost města Uherský Brod
• Periferní poloha obce v rámci ČR
• I přes periferní polohu dobré napojení
• Stáří vodovodu
na silniční sít ČR
• Špatný stav části místních komunikací
• Obchvat obce
• Špatný stav některých chodníků
• Moderní ČOV
• Program zodpovědného nakládání s
odpady
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A.5 VYBAVENOST
A.5.1 Bydlení
Dle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo v roce 2011 bylo v Bánově v daném
roce evidováno 673 domů, z čehož 665 byly domy rodinné a 7 bytových domů.
Obydlenost rodinných domů činila více jak 88 %. Většina domovního fondu je vlastněna
fyzickými osobami – cca 81 %. Obec či stát vlastnily dva domy, bytové družstva také dva domy
a spoluvlastnictví vlastníků bytů bylo zaznamenáno u 41 domů (cca 6 % všech domů).
Průměrné stáří obydlených domů v roce 2011 bylo 41,2 let. Ze srovnání s nadřízenými
územně správními celky můžeme soudit, že zdejší zástavba je spíše mladšího charakteru
(SO ORP Uherský Brod 42,3 let; okres Uherské Hradiště 42,2 let; Zlínský kraj 44,7 let; Česko
49,8 let).
V obci bylo v roce 2011 neobydleno celkem 79 rodinných domů (tj. 12 % všech rodinných
domů). Podíl neobydlených domů v SO ORP Uherský Brod činil 19 %, ve Zlínském kraji 16 %
a v Česku 18 %. Hodnota podílu je v Bánově nižší oproti nejbližšímu okolí a celé České republice.
Celkem 34 neobydlených domů (5,1 % všech domů) bylo využíváno k rekreaci. Podíl takto
využitých budov byl mírně podprůměrný až průměrný v komparaci s nadřazenými celky
(SO ORP Uherský Brod 6,1 %; okres Uherské Hradiště 5,0 %; Zlínský kraj 4,9 %; ČR 7,8 %).
Přibližně 44 % všech domů bylo postaveno nebo zrekonstruováno v období 1920 až 1970,
přes 17 % domovního fondu bylo postaveno v období 1971 až 1980. Mezi lety 1981 a 2000 bylo
postaveno 27 % domů. Od počátku nového tisíciletí do období SLDB 2011 bylo postaveno 9 %
ze všech budov v obci. Intenzita výstavby s posledním zachyceném období je srovnatelná
s nadřazenými celky (SO ORP Uherský Brod – 8 %; okres Uherské Hradiště – 9 %; Zlínský kraj –
9 %; Česko – 10 %).
Celkem bylo v obci 793 bytů, z toho 739 v rodinných domech. Obydlenost bytů činila 84 %,
což je hodnota nadprůměrná ve srovnání se všemi vyššími územně-správními celky (SO ORP Uherský
Brod 83 %; okres Uherské Hradiště 85 %; Zlínský kraj 86 %; ČR 86 %).
Dle výsledků SLDB bylo v obci v roce 2011 k vodovodu připojeno 95 % obydlených bytů.
V těchto připojených bytech žilo 1 993 obyvatel. K veřejnému zdroji pitné vody tak bylo připojeno
95,3 % všech obyvatel obce v daném čase. To je ve srovnání s nadřazenými celky nadprůměrné –
SO ORP Uherský Brod 94,0 %, okres Uherské Hradiště 93,1 %, Zlínský kraj 92,3 %, ČR 90,1 %.
Na kanalizační infrastrukturu bylo v obci připojeno 59 % obydlených bytů. Žumpu nebo jímku
využívalo 241 obydlených bytů (36 % všech obydlených bytů). V bytech připojených na kanalizační
síť žilo v roce 2011 celkem 1 193 osob, tedy 58,8 % všech obyvatel obce. V bytech využívajících
žumpu nebo jímku bydlelo 802 osob, což tvoří 39,6 % všech obyvatel obce v daném čase.
Napojení obyvatelstva na kanalizaci bylo v době SLDB 2011 podprůměrné v komparaci se svým
okolím (SO ORP Uherský Brod 76,3 %, okres Uherské Hradiště 79,6 %, Zlínský kraj 73,5 %,
ČR 73,8 %). Po zavedení provozu ČOV je většina domácností napojena přímo do kanalizace bez
využití jímky.
Celkem 458 obydlených bytů mělo přivedeno plyn, tj. 69 % všech obydlených bytů. V bytech,
ve kterých byla přípojka zemního plynu, žilo 70,2 % všech obyvatel obce. Podíl obyvatel s přípojkou
plynu je v rámci okolí podprůměrné (SO ORP Uherský Brod 77,4 %, okres Uherské Hradiště 78,1 %,
Zlínský kraj 68,0 %, ČR 61,2 %).
Pevnými palivy, která mohou v zimě zhoršovat kvalitu ovzduší, dle SLDB 2011 primárně
vytápělo celkem 101 obydlených bytů.
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Tab. 4. Způsob vytápění v obydlených bytech v obci Bánov (2011)

Ústřední

Etážové

Kamna

Kotelna v domě
Celkem Pevná
paliva

Uhlí,
Celkem koks
Plyn Elektř. Celkem
Plyn
brikety

Uhlí,
koks,
brikety

Dřevo,
Plyn Elektř.
brikety

582

415

0

10

90

8

1

6

1

62

9

40

Pramen: ČSÚ: SLDB 2011

Obr. 154. Intravilán Bánova (60. až 80. léta 18. století)
Pramen: 1. vojenské mapování (1780-1783)

Obr. 16. Intravilán Bánova (70. léta 19. století)
Pramen: 3. vojenské mapování

Obr. 145. Intravilán Bánova (30. léta 19. století)
Pramen: 2. vojenské mapování (1836-1852)

Obr. 17. Intravilán Bánova (50. léta 20. století)
Pramen: Vojenský geogr. a hydrometeorologický úřad
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Obr. 198. Intravilán Bánova (2003)
Pramen: Mapy.cz (2018)

Obr. 189. Intravilán Bánova (2014)
Pramen: Mapy.cz (2018)

Zástavba obce se dlouhodobě rozšiřuje, což dokládají doložená ortofota i výřezy jednotlivých
vojenských mapování. V současnosti má Bánov vymezeny pozemky pro novou výstavbu,
které navazují na stávající morfologii sídla. Vzhledem k množství stavební plochy, která byla
v posledních letech k dispozici, není v obci akutní nedostatek stavebních míst.

A.5.2 Školství a vzdělávání
V obci se nachází Základní škola Josefa Bublíka založená v roce 1951 a Mateřská škola
„Maják“ otevřená v roce 1978.
Základní školu ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo 113 žáků na 1. stupni (v pěti třídách)
a 124 žáků na druhém stupni (v šesti třídách). Základní škola má kapacitu 400 žáků, která byla tedy
naplněna z 60 %. Základní škola v Bánově je spádovou školou pro žáky z Bystřice pod Lopeníkem
a obce Suchá Loz.
Školní družinu rozdělenou do dvou skupin navštěvovalo v témže školním roce 60 žáků
z maximální kapacity 65 míst. Školní klub (s kapacitou 200 žáků), který nabízí 21 zájmových kroužků,
navštěvovalo 135 žáků. Škola se zapojuje do mnoha soutěží i programů, a to včetně programů
mezinárodních. Při ZŠ funguje také Školní jídelna a Klub rodičů a přátel školy.
„Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. O prázdninách byla opravena podlaha
v učebně informatiky. Byly provedeny úpravy ve školní kuchyni. V příštích letech bude třeba zahájit
rekonstrukci rozvodů elektřiny v celé budově. Dále je žádoucí provést rekonstrukci počítačové sítě.
Škola má rovněž potíže s plněním osnov TV, neboť zcela chybí sportovní areál pro atletiku. Je nutné
vybudovat atletickou dráhu alespoň 180 m dlouhou + rovinka, sektor pro vrh koulí, sektor pro skok
daleký apod.“ (Výroční zpráva školy za rok 2016/2017).
Mateřská škola v Bánově je zvaná také Maják má motto „Všichni jsme na jedné lodi“.
MŠ má v současné době 3 třídy: Plavčíci (22 dětí), Námořníci (23 dětí) a Kapitáni (23 dětí). Kapacita
mateřské školy je 120 míst, je tedy obsazena z 81,6 %. MŠ má vlastní školní jídelnu.
Areál MŠ se nachází v klidném a bezprašném prostředí, dostatečně vzdálený od zdroje hluku,
obklopen zelení, v bezprostřední blízkosti ZŠ a sportovního areálu.K budově MŠ patří velká zahrada,
která v současnosti na základě vypracovaného projektu prochází rozsáhlou rekonstrukcí.
V rámci této rekonstrukce byly nainstalovány nové dřevěné herní prvky a zahradní nábytek.
MŠ se zaměřuje také na environmentální výchovu.
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Z obce za vzděláním vyjíždělo dle SLDB 2011 celkem 141 žáků a studentů.
Jedná se především o vyjíždějící studenty středních a vysokých škol. Středoškoláci nejvíce vyjížděli
do Uherského Brodu (celkem 57 osob) a Uherského Hradiště (celkem 20 osob) a. U vysokoškoláků
pak dominovala vyjížďka do Brna.

A.5.3 Zdravotní péče
V obci působí dvě praktické lékařky pro dospělé, a to MUDr. Věra Kadlčková
a MUDr. Jitka Gazdíková. Ordinace lékařek se nachází v místním zdravotnickém středisku. Praktický
lékař je tak obyvatelům k dispozici každý pracovní den.
Ve zdravotním středisku jednou za týden (vždy ve středu) působí také ženská lékařka
MUDr. Marta Božková.
Zubní lékaři jsou v obci dva, konkrétně se jedná o MUDr. Libuši Čapkovou, která v obci
ordinuje ve středu, a MUDr. Zdeňku Vrbovou, která ordinuje každý pracovní den.
Ve zdravotním středisku měla ordinaci zřízenou i praktická lékařka pro děti a dorost
MUDr. Dagmar Konečná, která přestala v Bánově ordinovat k 31. 12. 2018. Děti dojíždí do ordinace
v Uherském Brodě.
Budova zdravotnického střediska je v dobrém stavu, první patro ale není v současné době
bezbariérově přístupné.
Zdravotnické služby v obci doplňuje zdejší lékárna, která má otevřeno každý pracovní den
od 7:30 do 16:00 (v úterý do 17:00).
Nejbližší nemocnice je Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod (od obce vzdálená
přibližně 7 km). Jedná se o ambulantní zařízení poskytující lékařské služby v oborech: praktické
lékařství pro děti i dospělé, vnitřní lékařství, stomatologie, ortodoncie, kožní, psychiatrie, chirurgie,
ortopedie, gynekologie, diabetologie, neurologie, oční, plicní, endokrinologie, alergologie,
kardiologie, revmatologie, nosní – ušní – krční, radiologie (RTG, sono) a FBLR (léčebná rehabilitace).

A.5.4 Sociální péče
V oblasti sociální péče v obci působí Pečovatelská služba Bánov, jejímž zřizovatelem
je Oblastní charita Uherský Brod. Posláním terénní Pečovatelské služby je poskytnout individuální
pomoc a podporu osobám v domácnosti žijícím v Bánově, které mají dočasně nebo trvale sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž aktuální
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba pomáhá s péčí o klienta i s péčí o jeho
domácnost, například se zajištěním i podáním stravy, s hygienou, úklidem, praním a žehlením prádla,
s nákupem, vyřizuje pochůzky na poště, či u lékaře.
V roce 2008 byl v Bánově zřízen Dům s chráněnými byty, jehož činnost zabezpečuje Oblastní
Charita Uherský Brod. Budova je ve vlastnictví obce, je bezbariérová, s výtahem, je zde prádelna,
sušárna i kaple. K dispozici je celkem 20 bytů. Cílovou skupinou jsou senioři, osoby s chronickým
onemocněním, osoby s tělesným a zdravotním postižením a rodiny, ve kterých se současně narodily tři
a více dětí, žijící v obci Bánov a Bystřice pod Lopeníkem. Stavba v současné době trpí vlhnutím zdiva
ve sklepní části. Stoupá zájem o byty v podobném zařízení, a tak na byty v DCHB je nyní dlouhý
pořadník. Žádají osoby z blízkého i vzdálenějšího okolí. Zároveň chybí domovpro důchodce, kteří
nepotřebují každodenní péči sociálních pracovnic či zdravotních sester, ale z různých důvodů nechtějí
nebo nemohou bydlet sami.
Klienti i obyvatelé obce mohou v Domě s chráněnými byty od roku 2017 využívat služeb
občanského sdružení Nedoslýchaví Slovácka. Občanské sdružení je zaměřeno na pomoc lidem
se sluchovým postižením.
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Vedle Charity poskytují pečovatelskou službu v Bánově také Sociální služby Uherský Brod.
Posláním Pečovatelské služby Uherský Brod je podporovat uživatele v činnostech, které zvládají
sami, a pomáhat jim v činnostech, které již sami nezvládnou. Podporou a pomocí napomáhat
uživatelům k jejich co nejdelšímu setrvání v domácím prostředí.
V nedalekém Uherském Brodě působí pět poskytovatelů sociálních služeb: LUISA, o.s.
Středisko komplexní péče o rodinu, školu a duševní zdraví, dále Český klub nedoslýchavých HELP,
Sociální služby Uherský Brod p.o., Oblastní charita Uherský Brod a Společnost podané ruce.
Vedle vyjmenovaných ve městě působí i řada občanských sdružení se zaměřením na oblast sociální
péče (např. Centrum pro rodinu a zdraví, Sdružení rovných šancí).

A.5.5 Sport a kultura
V obci se nachází víceúčelové hřiště a sportovní hala.V obci je také fotbalové sportovní hřiště
FC Bánov.
Víceúčelové hřiště je určeno k výuce tělesné výchovy ZŠ Bánov, provozování aktivního
odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám (tenis, volejbal,
malá kopaná, nohejbal, basketbal, florbal, aj.).
Víceúčelová sportovní hala je vhodná na nohejbal, volejbal, tenis a kuželky. Její součást tvoří
také posilovna. Nabízí tedy fitness centrum, cvičební nástroje, posilovací přístroje, běhací pásy,
bowlingové dráhy, šipky.
V prostoru MŠ je víceúčelová místnost využívána také jako
Kromě dětí MŠ ji využívá Klub maminek „Berušky“ a občanské sdružení „Kohútek“.

tělocvična.

A.5.6 Komerční služby
V obci se i přes blízkost města Uherský Brod nachází řada komerčních služeb. Jsou zdečtyři
prodejny potravin, a to COOP Jednota, Hruška, Enapo a Můjobchod – Potraviny T&T. Vedle těchto
v obci působí také pekárna, pedikúra, kadeřnictví, kosmetické služby, truhlářství, autoservis.
Nachází se zde penzion Ubytovna u Štěpána, kde je k dispozici 24 lůžek. Občané Bánova
a návštěvníci mají také k dispozici několik pohostinství, jedná se o Restauraci U Koníka,
Restauraci U Bujáka a Hospodu na Trestňáku.
Vedle těchto je v obci také pobočka České pošty, která má otevřeno každý všední den od 8:00
do 16:30.
V jižní části intravilánu na silnici I/50I se nachází čerpací stanice SLUNAPRO PLI.

Shrnutí A.5Vybavenost
Silné stránky:
Slabé stránky:
• Většina domácností je připojena na
veřejný vodovod
• Vymezené nové plochy pro výstavbu
rodinných domů
• Aktivní zájem obce na rekonstrukci
budov základní a mateřské školy
• Praktický lékař, zubní lékař, ženský
lékař a lékárna v obci
• V obci je Dům s chráněnými byty
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A.6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A.6.1 Charakteristika a stav životního prostředí
Z pohledu geomorfologie je katastrální území Bánova rozděleno do čtyř okrsků: v severní
částí katastru se jedná o Nivnickou pahorkatinu a Bánovský stupeň, v jižní a vertikálně členitější se
jedná o Ordějovskou kotlinu a Komeňskou vrchovinu, která již spadá do celku Bílých Karpat.
Zástavba obce se nachází na předělu Bánovského stupně a Nivnické pahorkatiny.
Bánovský stupeň je plochá pahorkatina tvořená flyšovými horninami magurské skupiny
příkrovů s výskytem třetihorních neovulkanitů. Charakteristický je zde plochý, třetihorní zarovnaný
povrch. Významným bodem jsou Skalky (387 m.n.m.)
Ordějovská kotlina je sníženina ležící na středním toku řeky Nivničky. Podloží tvoří flyšové
jílovce a pískovce nivnického souvrství hluckého vývoje bělokarpatské jednotky magurské skupiny
příkrovů. Dno kotliny pokrývají nivní hlíny a časté jsou i deluviální sedimenty.
Komeňská vrchovina je členitá vrchovina tvořená paleogenními flyšovými pískovci a jílovci.
Pro oblast je charakteristický erozně–denudační reliéf širokých stupňovitých, zčásti synklinálních
hřbetů s úzkou závislostí na strukturně litologických poměrech.
V severní části katastru obce převažují hnědé půdy, v jižní pak rendziny a pararendziny.
Dle výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy pak zde můžeme místy nalézt také černice
a černozemě.
Většina půdního pokryvu je hodnocena jako hluboká až středně hluboká. V okolí zástavby
bezskeletovitá až mírně skeletovitá s mírným sklonem, na příkřejších svazích v jižním katastru
se nachází půda až silně skeletovitá.

Území Bánova můžeme dle Quittova rozdělení řadit do oblasti MT3 a MT4.
Typické pro tuto oblast jsou normální, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá léta.
Přechodné období je normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem. Zima bývá
normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně suchá s normální až krátkou sněhovou
pokrývkou. Roční úhrn srážek se pohybuje mezi 650 až 8000 milimetry, průměrná roční teplota
pak mezi 8 a 9 ºC.
Územím protéká tok Nivnička (č. h. p. 4-13-01-117, -119, -121, -123), který je levostranným
přítokem řeky Olšavy, která se dále vlévá do řeky Moravy. Na Nivničce je vybudována vodní nádrž
Ordějov (objem 506 000 m3). Dalšími toky v katastru obce jsou Vavříkovský potok (levostranný
přítok Nivničky), Ledský potok (levostranný přítok Olšavy), a Bánovský potok (levostranný přítok
řeky Olšavy) v severní části katastru. Celé území obce leží v hydrogeologickém rajonu 3222 - Flyš
v povodí Moravy – severní část.
Z pohledu fytogeografického dělení území obce spadá do okrsku Bílé Karpaty stepní
(obvod Panonské termofytikum). Z pohledu biogeografického členění lze území obce rozdělit
do hluckého bioregionu situovaného v severní části katastru (na území se vyskytují biochory 2PC –
pahorkatiny na vápnitém flyši, 2Db – podmáčené sníženiny na bazických zeminách)
a do bělokarpatského bioregionu v jižní části katastru (biochory 3BC – rozřezané plošiny na vápnitém
flyši, 3Db – podmáčené sníženiny na bazických horninách a 3SC – svahy na vápnitém flyši).
Biota má přechodný charakter, celkově je flóra velmi bohatá, se zastoupením řady prvků
a mnoha mezními druhy. Vysokou biodiverzitu mají především luční společenstva. Přirozenou
vegetaci území reprezentují karpatské dubohabřiny, s účastí buku, které ve vyšších polohách
přecházejí do bučin. Ojediněle se vyskytují teplomilné doubravy. V nižších polohách jsou
charakteristické druhově mimořádně bohaté subxerotermní květnaté louky.
31

A.6.2 Přírodní podmínky a využití půdy
Oblast
Bánova
je
díky
klimatickým a pedologickým podmínkám
velice vhodná pro zemědělské využití.
Dle regionalizace
zemědělských
výrobních oblastí (Výzkumný ústav
zemědělské ekonomiky, 2005) obec
spadá
do
oblasti
Ř2
která
je charakteristická
mírně
teplým
klimatem, hnědozeměmi, mírně zvlněným
až svažitým terénem, kde je nejvhodnější
pěstování cukrovky, kukuřice na zrno,
pšenice obecné, ranných brambor, řepky
olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku
a různých technických plodin.

Cena
zemědělské
půdy
2
v katastru Bánova je 10,05 Kč/m dle
přílohy vyhlášky č. 432/2016 Sb. Tržní
cena zemědělské půdy je přibližně mezi
23 až 33 Kč/m2. Průměrná základní cena
zemědělských pozemků za území celé
České republiky v roce 2018 činila
7,14 Kč/m2

Obrázek 20. Využití půdy v katastrálním území Bánov
Pramen: CENIA (2016): CORINE Land Cover 2012; zpracováno v ArcGis
Tab. 5. Využití půdy v katastru obce Bánov

Zemědělská půda
Lesní pozemky

Výměra [ha] Podíl [%]
1112,2
68,7
268,1
16,6

Vodní plochy

27,3

Zastavěné plochy

36,4

2,3

173,8

10,7

1617,8

100,0

Ostatní plochy
Celková výměra

1,7

Pramen: ČSÚ (2018) Vybrané statistické údaje za obec

Z celkové výměry 1 112 ha tvoří zemědělská půda více jak 68 %. Ta je lokalizovaná
především v severní polovině katastru, v blízkosti sídelní zástavby. Orná půda tvoří více jak 72 %
veškeré zemědělské půdy v obci; zahrady zabírají necelá 4 % zemědělské půdy. Trvalé travní porosty,
které se nachází především v jižní části katastru zabírají 17 % plochy zemědělské půdy obce.
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Nezemědělská půda tvoří 31 % rozlohy katastru obce. Největším podílem jsou v této kategorii
zastoupeny lesní pozemky – celkem 53 % nezemědělské půdy. Lesy se nachází v jižní části katastru.
Vodní plochy tvoří 5 % nezemědělské půdy; zastavěná plocha 7 % nezemědělské půdy; zbylých 35 %
tvoří ostatní plochy (silnice, ulice, hřiště…).

A.6.3 Ochrana životního prostředí
Ovzduší na území obce je dle údajů ČHMÚ (data za léta 2012-2016) hodnoceno jako
nevyhovující, a to z důvodů překračování imisních limitů pro ochranu zdraví.Nejvíce problematické
v této oblasti je pak výskyt přízemního ozonu.
Dle Integrovaného registru znečišťování se v obci nenachází žádný znečišťovatel ovzduší.
Negativní vliv na kvalitu ovzduší v obci má automobilová doprava, především pak v okolí
komunikace I/50. S tou je pak spojena i hluková zátěž v částech obce v blízkosti této komunikace.
Podle Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu zdejší útvary povrchových tekoucích vod
nedosahují dobrého stavu. Nevyhovující je výskyt niklu a rtuti, zvýšený je také výskyt fosforu.
Z těchto důvodů jsou dle Plánu nevyhovující stavy zdejšího makrozoobentosu. Útvary podzemních
vod jsou z hlediska kvality v dobrém stavu.
Dle údajů Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka se jižní části území obce
nachází ochranné pásmo vodního zdroje (číslo rozhodnutí vod. 1449/89).
Koryto Bánovského potoka v obci má dostatečnou kapacitu, rozliv hrozí pouze u vtoku
do zaklenutého úseku pod komunikací. Na území obce nejsou vymezeny objekty ohrožené
povodněmi. V rámci ochrany před potenciálními záplavami jsou v katastru vymezeny plochy
pro ochranné hráze i retenční prostor. Obec má vypracován protipovodňový plán.
Oblast je dlouhodobě ohrožena sníženou retenční schopností půdy, suchem
(převážně zemědělským). Dle hydrogeologických dat VÚMOP je oběh podzemní vody v katastru obce
hodnocen jako středně až maximálně zranitelný.
Půdy v katastru obce jsou hodnoceny jako neohrožené až mírně ohrožené vodní erozí,
ohroženost se logicky zvyšuje na vrcholech bez stálého vegetačního pokryvu. K eolické (větrné) erozi
jsou náchylné půdy v severní části katastru, v okolí rozhledny Králov.
V jižní části katastru (spadá do Komeňské vrchoviny) jsou evidovány tři svahové nestability.
Největší nestabilita s délkou 1300 m, šířkou 800 m a sklonem 15° se nachází v horní části povodí
Vavříkovského potoka. Sesuvné území pokrývá listnatý les. Sesuv hrozí při vytrvalých
nebo intenzivních srážkách, tedy při nasycení svahu vodou a změnou geometrie svahu.
Obdobná situace je také u dalších nedalekých nestabilit (jedna o délce 480 m a šířce 150 m a druhá
o délce 150 m a šířce 1050 m). Uvedené nestability neohrožují zastavěnou část obce.
V katastru obce se aktuálně nenachází plochy s poškozeným životním prostředím
(Systém evidence kontaminovaných míst, 2018).
Přibližně 25 % rozlohy katastru spadá do velkoplošného chráněného území CHKO Bílé
Karpaty. Do CHKO spadá jižní část katastru (od vodní nádrže Ordějov. Z přírodovědného hlediska
jsou nejhodnotnější zdejší květnaté Karpatské louky, typické bohatostí rostlinných společenstev
s vysokým zastoupením kriticky ohrožených druhů rostlin. Dalším neméně cenným prvkem jsou
rozsáhlé lesní komplexy s celou řadou typických prvků karpatské květeny i fauny.
V katastru obce se nachází 6 maloplošně chráněných území, a to přírodní památka Údolí
Bánovského potoka (na severní hranici katastru obce), přírodní památka Hrádek (v centru obce),
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přírodní památka Skalky, přírodní památka Remízky u Bánova (u nádrže Ordějov), přírodní památka
Kalábová a Kalábová 2 (v jižní části katastru).
Územím obce prochází několik prvků ÚSES (územní systém ekologické stability).
Jedná se o regionální biocentrum Studený vrch, regionální biocentrum Dlouhý háj.
Vzhledem k zemědělskému rázu lokální krajiny dosahuje koeficient ekologické stability
hodnoty 0,597. Jedná se tedy o území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou,
oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu
a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie.

Vedení obce se dlouhodobě zajímá o životní prostředí v intravilánu i extravilánu obce.
Taktéž se dlouhodobě zasazuje o další zlepšování jeho stavu. Stav veřejné zeleně je v obci dobrý,
pouze na několika místech by bylo vhodné stávající zeleň doplnit.

Shrnutí A.6 Životní prostředí
Silné stránky:
Slabé stránky:
• Příznivé podmínky pro zemědělství
• Časté překročení imisních limitů
znečištění ovzduší
• Množství orné půdy
• Hlukové zatížení z komunikace I/50
• Vypracovaný povodňový plán
• Nevyhovující kvalita toků povrchových
• CHKO + 6 maloplošně chráněných
vod
území
• Větrná eroze půdy v severní části
katastru

34

A.7. SPRÁVA OBCE
A.7.1 Obecní úřad a kompetence obce
Obec Bánov vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bánov patří mezi základní územní samosprávné celky
České republiky.
Obec spravuje zastupitelstvo, jehož členové jsou voleni na čtyřleté funkční období.
Zastupitelstvo obce má 11 členů. Poradními orgány zastupitelstva jsou výbory. Obec Bánov zřizuje
Finanční výbor, Kontrolní výbor a Kulturní výbor.
Vzhledem k velikosti zastupitelstva v obci nepůsobí obecní rada, a proto její kompetence
přebírá starosta obce, a ten zastupuje i obec navenek (v současnosti Marek Mahdal). Obec Bánov
má v současnosti, vyjma starosty a místostarosty (Mariana Čubíka) 10 až 20 zaměstnanců.
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace s právní subjektivitou, kterou je Základní škola
Josefa Bublíka Bánov a Mateřská škola Bánov. Dále pod obec spadá organizační složka Místní
knihovna v Bánově.

A.7.2 Hospodaření a majetek obce
Vývoj rozpočtu obce Bánov za posledních 5 let je odražen v níže uvedené tabulce 5.
V roce 2012 je zjevné, že oproti následujícím letem jsou daňové příjmy výrazně menší.
Tato skutečnost odráží do velké míry změnu zákona o rozpočtovém určení daní, který vstoupil
v platnost právě ve sledovaném roce. V roce 2012 byl daňový příjem obce na jednoho obyvatele
7,0 tis. Kč, načež v roce následujícím, v souvislosti s novelizací zákona o RUD, činil tento příjem
9,2 tis. Kč na obyvatele Bánova. Celkový daňový příjem Bánova na své obyvatele činil v roce 2013
o 4 712 tis. Kč více.
Výrazné kapitálové příjmy v roce 2012 jsou zapříčiněny především prodejem dlouhodobého
majetku (pozemků). Rok 2012 je zajímavý i z hlediska celkově nejvyšších příjmů v porovnání
s ostatními lety. Je to zejména i díky přijatým investičním transferům ze státního rozpočtu. Po stránce
výdajové byl rok 2012 také nejvyšší za sledované období. Celkově se ale výdaje s příjmy lišily
v tomto roce o 2066 tis. Kč, což představuje přebytek toho roku.
Přestože v roce 2013 byly položky příjmů a výdajů oproti ostatním letem poměrně vyrovnané,
saldo rozpočtu v tomto roce bylo jako jediné ve sledovaném období záporné, zároveň s nejvyšší
absolutní částkou rozpočtového salda, která činila – 9145 tis. Kč. Na tom se také podepsaly vysoké
investiční výdaje průmyslového charakteru na Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
(25 348 tis. Kč). Naopak nejvyšší saldo rozpočtu se promítlo v roce 2015, částkou 7986 tis. Kč.
Tento přebytek měl za následek i fakt, že kapitálové výdaje byly v tomto roce nejnižší (4287 tis. Kč)
za posledních 5 sledovaných let.
(MFČR, www.rozpoctyobci.cz,obec Bánov)
V obci proběhla komplexní pozemková úprava s ukončením v roce 2010. Postupně jsou
realizována jednotlivá navrhnutá opatření. V rámci pozemkových úprav byl vypracován plán
společných zařízení, tj. opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, vodohospodářská
opatření, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Plán byl projednáván na jednáních sboru
zástupců vlastníků a následně schválen zastupitelstvem obce.
Vyjma Domu s chráněnými byty nemá obec v majetku další byty, které by pronajímala
občanům.
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Tab.6. Rozpočet obce Bánov (2012-2016)

Rozpočet (v tis. Kč)
Příjmy

Rok

2012
2013
2014
2015
2016

Daňové Nedaň. Kapitál.
příjmy příjmy příjmy

16644
21078
22305
22545
24627

4441
4267
5238
4813
4332

2284
564
427
388
634

Výdaje

Přijaté
dotace

40111
10393
18803
13642
9591

Podíl
Přebytek běžných
/
výdajů na
Běžné Kapitál.
CELKEM
Schodek
celk.
výdaje výdaje
příjmech

CELKEM

63481
36302
46772
41388
39184

18412
19416
27202
29114
28582

43002
26032
16091
4287
8248

61415
45448
43294
33401
36830

2066
-9145
3479
7986
2354

29,0 %
53,5 %
58,2 %
70,3 %
72,9 %

Pramen: rozpoctyobci.cz

A.7.3 Komunikace s občany
Komunikace obce s občany probíhá několika způsoby. Jedná se především o úřední desky
a rozhlasové hlášení. Vedle těchto obec spravuje vlastní webovou stránku a profil na sociální síti
Facebook. Obec pravidelně vydává místní zpravodaj, zaregistrovaný do evidence periodického
tisku (reg. číslo MK ČR E 13138) a využívá mobilní rozhlas – rozesílání emailů o aktualitách
a SMS v případě důležitých upozornění.

A.7.4 Bezpečnost
Trestná činnost
Území obce spadá teritoriálně do působnosti Územního odboru Uherské Hradiště Policie ČR,
konkrétně Obvodního oddělení v Uherském Brodě. V rámci celého obvodu Uherský Brod bylo
v roce 2016 spácháno 411 trestných činů, index kriminality v roce 2017 byl 96,1
(tedy 96,1 trestných činů na 10 000 obyvatel). V rámci České republiky se jedná o hodnotu
výrazně podprůměrnou (index kriminality v roce 2017 činil 192,9).
Objasněnost trestných činů ve sledovaném obvodu činila 63 %, což je nad celorepublikovým
průměrem 47 %. Index násilné trestné činnosti v obvodu byl 13,2, celorepublikově 13,0.
Majetková kriminalita měla v obvodu index 33,4, průměr České republiky byl 103,5.
Uherskobrodsko tak můžeme hodnotit z pohledu kriminality za bezpečné.
Nejčastějšími trestnými činy jsou zde krádeže prosté (v celém obvodu 70 trestných činů)
a krádeže vloupáním (v roce 2017 spácháno 42 takových trestných činů). Nicméně i výskyt těchto
je v relativním srovnání v rámci České republiky podprůměrný.
Vezmeme-li v potaz fakt, že kriminalita je především fenomén městský, docházíme k závěru,
že bezpečnostní situace v obci Bánov je dobrá a výskyt trestné činnosti minimální.
Možnými problémy jsou zde přestupky proti občanskému soužití, proti majetku, vandalismusa
dopravní přestupky.
Vzhledem k velice nízkému výskytu kriminality obec nemá vypracován koncepční plán
prevence trestné činnosti. Prevenci kriminality se dlouhodobě v obci a okolí věnují různé
instituce, jako například Policie ČR, Probační a mediační služba ČR (pobočka v Uherském
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Hradišti) nebo Městský úřad Uherský Brod – Odbor sociálních věcí. K prevenci kriminálního
chování částečně přispívá i činnost ZŠ a jednotlivých zájmových spolků.
Ostatní
V Bánově nejsou evidovány žádné objekty ohrožené povodněmi. Lokálně zde může nastat
hrožení zpětným vzedmutím, povrchovým odtokem vody z místních zemědělských pozemků
a nefunkčností kanalizací. Pro tyto případy má obec vypracovaný povodňový plán.
V obci nejsou realizována žádná další specifická opatření k předcházení živelním pohromám.
K varování obyvatelstva před nebezpečím je určen rozhlas, který je součástí varovného informačního
systému obyvatel.
V obci působí Spolek dobrovolných hasičů, profesionální hasičskou službu zajišťuje Hasičský
záchranný sbor Zlínského kraje – požární stanice v Uherském Brodě. Doba dojezdnosti do centrální
části obce u hasičské záchranné služby i Policie ČR je do 10 minut.

Shrnutí A.7 Správa obce
Silné stránky:
• Kladné hospodaření obce
• Nízká kriminalita
• Komplexní pozemkové úpravy
• Úspěšné čerpání dotací

Slabé stránky:
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A.8 NÁZORY OBYVATEL OBCE
A.8.1 Údaje o respondentech
Během tvorby Programu rozvoje obce bylo uskutečněno dotazníkové šetření mezi občany
Bánova, s cílem nalézt zaměření a priority dalšího směřování obce dle názoru obyvatel.
Průzkum probíhal od března do konce dubna 2018, dotazník byl distribuován společně se zpravodajem
obce a zároveň bylo možné jeho vyplnění na stránkách obce. Šetření bylo určeno všem osobám
starších 15 let.
Celkem bylo odevzdáno 144 vyplněných dotazníků (ať už v elektronické nebo papírové
formě), šetření se tedy zúčastnilo přibližně 8 % potenciálních respondentů v daném čase.
Mezi zapojenými občany převažovaly ženy (cca 54 %) nad muži (46 %).
Z hlediska věkových kategorií spadalo nejvíce zúčastněných (37,5 %) do kategorie
25 až 49 let. Druhou nejvíce zastoupenou skupinou respondentů (27,1 %) byly osoby ve věku
nad 65 let. Občané ve věku 50 až 64 let tvořili 25,0 % zúčastněných. Nejmenší podíl (10,4 %) náležel
nejmladší sledované skupině – lidé ve věku 15 až 24 let.
Téměř 57 % zúčastněných byli občané, kteří v obci žijí od narození. Přibližně 37 %
respondentů žilo v obci více jak 5 let, zbylých 6 % žilo v Bánově 1 až 5 let. Žádný zúčastněný v obci
nežil dobu kratší než jeden rok.

A.8.2 Výstupy z dotazníkového šetření
Občané Bánova měli možnost v rámci šetření sdělit svoji spokojen s obcí a jejím nejbližším
okolím jako místem pro život. Přes 57 % zúčastněných zvolilo možnost „spokojen/a“, 34 % „spíše
spokojen/a“, necelé 1 % „spíše nespokojen/a“ a nikdo nevybral možnost „nespokojen/a“. Dvanáct
respondentů (cca 8 %) na danou otázku odpovědělo neutrálně, tedy tito nebyli ani spokojeni
ani nespokojeni.
Podle názoru téměř 40 % zúčastněných se kvalita života v Bánově za posledních 5 let zlepšila.
Přes 31 % respondentů situaci hodnotilo jako „spíše zlepšenou“. Pozitivně tedy vývoj v posledních
letech hodnotilo přibližně 71 % občanů, kteří se zúčastnili šetření. Téměř 21 % zúčastněných
se domnívá, že kvalita života v obci se nezměnila. Negativní hodnocení bylo zaznamenáno
u 6 odpovědí, tj. cca 4 % respondentů.
Stěžejní částí dotazníkového šetření bylo hodnocení obce v různých oblastech, jako např. stav
místních komunikací, odpadové hospodářství a další (viz Obr. 21 a Obr. 22). Odpovědi byly rozděleny
do kategorií „velmi dobrá“, „dobrá“, „špatná“, „velmi špatná“ a „nedovedu posoudit“.
Každá ze sledovaných oblastí byla v průměru hodnocena 135 zúčastněnými. Do výsledků tohoto
hodnocení nebyly zahrnuty odpovědi „nedovedu posoudit“, nejvíce těchto odpovědí bylo
zaznamenáno u oblastí Sociální služby (např. péče o seniory), Pracovní příležitosti (v obci a okolí),
Kvalita školství a Bezbariérovost obce. V uvedených případech se podíl těch, kteří si netroufali danou
oblast posoudit pohyboval kolem 30 %. Naopak nejnižší podíl těchto odpovědí byl u oblastí jako
Komerční služby, Kultura a společenský život, Stav místních komunikací a Stav/vzhled veřejných
prostranství, kde se jednalo o max. 1 % odpovědí.
Vůbec největší podíl kladných odpovědí (tj. součet odpovědí „velmi dobrá“ a „dobrá“) byl
zaznamenán u oblastí Rozvoj bydlení, Vzhled/stav obecního majetku – budov, Odpadové
hospodářství, Stav historických objektů památek a Sociální služby (např. péče o seniory).
U těchto pozitivní hodnocení překračovalo 95 % odpovědí, které danou oblast hodnotily.
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Nejvyšší podíl hodnocení „velmi dobrá“ byl zaznamenán u Vzhled/stav obecního majetku – budov,
kdy toto tvořilo více jak 38 % odpovědí.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Rozvoj bydlení
Vzhled/stav obecního majetku - budov
Odpadové hospodářství
Stav historických objektů památek
Sociální služby (např. péče o seniory)
Kultura a společenský život
Vzhled/stav veřejných prostranství v obci
Komunikace mezi obcí a občany
Dostupnost zdravotních služeb
Dopravní spojení s okolními obcemi/městy
Velmi dobrá

Dobrá

Špatná

Velmi špatná

Obr. 21. Hodnocení vybraných oblastí života v obci
Pramen: Vlastní šetření

Nejvyšší podíl negativního hodnocení (tj. součet odpovědí „špatná“ a „velmi špatná“) lze
pozorovat u oblastí Pracovní příležitosti (v obci a okolí), Stav místních komunikací (silnic),
Mezilidské vztahy a Bezbariérovost obce. Negativní odpovědi zde tvořily více jak 15 % odpovědí,
které tuto oblast hodnotily.
Oblastí s nejvyšším podílem negativních odpovědí byla část „Pracovní příležitosti
(v obci a okolí)“, a to celkem 40 % hodnotících odpovědí. Nejvíce těchto negativních hodnocení
(cca 33 %) je od občanů ve věku 25 až 49 let. Druhou věkovou skupinou, která oblast viděla jako
špatnou, jsou osoby ve věku 50 až 64 let. Logicky se tedy jedná o osoby v produktivním věku. Stejné
zastoupení věkových kategorií můžeme nalézt také negativního hodnocení oblasti Stav místních
komunikací (silnic).
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Obr. 22. Hodnocení vybraných oblastí života v obci
Pramen: Vlastní šetření

Celkem 45 % zúčastněných postrádalo v obci některé služby. Vůbec nejčastěji se jednalo
o bankomat, který v obci chyběl dle 21 % odpovědí. Dále mezi nejvíce postrádané služby patřilo
květinářství – 17 % a masna – 12 %. Několika občanům v obci chyběla cukrárna nebo kavárna nebo
například čistírna.
Seznam služeb, které občanům chybí:
Chybějící služba

Počet
odpovědí

Bankomat
Květinářství
Masna
Cukrárna/kavárna
Čistírna oděvů
Obchody (drogerie apod.)
Společenský sál/Kulturní dům
Opravna obuvi
Česká spořitelna
Jesle
Skládka odpadu ze zahrad
Kovář
Krejčí

17
14
10
7
6
6
5
4
2
1
1
1
1
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„Spolehlivá benzinka“
Zahrádkářské potřeby
„Zverimex“
Nevěstinec
Protestantská církev
Dětský lékař
Kadeřnictví
Bar

1
1
1
1
1
1
1
1

Občané Bánova měli v rámci dotazníku možnost uvést, zda jim v obci chybí nějaký typ
kulturních akcí či volnočasových aktivit. Nejvíce zúčastnění občané postrádají koupaliště, kino,
sportovní infrastrukturu, cyklostezku Uherský Brod – Bánov.
Chybějící aktivita/akce

Počet odpovědí

Bazén/koupaliště
Kinosál
Sportovní areál, víceúčelové hřiště, basketbalové/tenisové kurty
Cyklostezka Uherský Brod – Bánov
Sauna
Jazzové dny/festival
Větší vyžití pro děti
Hřiště a sportoviště pro děti
Kluziště
Amfiteátr
U-rampa, skatepark
Klubovna a kurzy pro seniory
Farmářské trhy
Pravidelné burzy
Více tanečních zábav
Besedy na požadovaná témata
Turistický kroužek
Gastroden v rámci Bánovského léta
Dožínky
Hody s právem
Zumba

12
11
10
9
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Občané zapojení do šetření měli i možnost vyjádřit se, na jaké záměry by přednostně měly být
užity finanční prostředky obce. Respondenti zde mohli označit maximálně tři možnosti. Na výběr bylo
celkem 10 oblastí (na Obr. 23 sloupce tmavě modré barvy), přičemž pokud by výčet nebyl dostatečný,
mohl tázaný dopsat svoji vlastní prioritní akci (takto nejčastěji doplněné odpovědi jsou v grafu
(na Obr. 23 jsou světle modré barvy).
Vůbec nejčastěji zúčastnění volili záměr „Oprava místních chodníků a komunikací“,
který získal 15 % hlasů. Dále pak více jak 13 % hlasů bylo přiřazeno oblasti „Péče o veřejnou zeleň
a životní prostředí v obci a okolí (biokoridory, větrolamy, rybníky)“. Třetí oblastí s největším
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počtem prioritních hlasů bylo „Rozšíření zázemí pro pořádání kulturních akcí (stavba kulturního
domu)“.
Mimo oblasti, které byly v zadání dotazníku, občané nejčastěji doplňovali záměr výstavby
cyklostezky z Uherského Brodu do Bánova a odhlučnění obchvatu (I/50), ať už formou
protihlukové stěny, valu, stromů a dalších. Vedle těchto občané doplnili: oprava fasády domu č.p. 482,
zastřešení areálu pálenice, přístavba pálenice, přístavba sportovní haly, zlepšení spojů veřejné dopravy
do Uherského Hradiště, vybudování cyklostezky Bánov – Bystřice pod Lopeníkem (a obecně napojení
na lokální síť cyklostezek), úprava hřbitova (nová hrobová místa, kolumbárium), vybudování
koupaliště.
16
14
12

%

10
8
6
4
2

Obr. 23. Výsledky dotazníkového šetření – využití prostředků obce
Pramen: Vlastní šetření (2018)
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Odhlučnění obchvatu (protihluková stěna, val,
stromy…)

Zlepšení podmínek pro podnikání (vybudování
infrastruktury pro průmyslovou zónu)

Podpora bytové výstavby (stavba bytového domu)

Cyklostezka Uherský Brod - Bánov

Podpora kulturních a společenských událostí v obci

Podpora výstavby (výkupy pozemků pro budoucí
výstavbu rodinných domů)

Výstavba a rekonstrukce sportovišť (výstavba
tenisových kurtů)

Odkup staršího domu a vybudování obecního
muzea/zázemí pro soubory

Zvýšení bezpečnosti (vybudování kamerového systému
v obci)

Rozšíření zázemí pro pořádání kulturních akcí (stavba
kulturního domu)

Péče o veřejnou zeleň a životní prostředí v obci a okolí
(biokoridory, větrolamy, rybníky)

Oprava místních chdníků a komunikací

0

Shrnutí A.8 Názory obyvatel obce
Silné stránky:
• Vzhled/stav obecního majetku
• Rozvoj bydlení
• Odpadové hospodářství
• Stav historických památek

Slabé stránky:
• Pracovní příležitosti (v obci i okolí)
• Stav místních komunikací
• Bezbariérovost obce
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B. SYNTETICKÁ ČÁST
B.1 SHRNUTÍ ANALYTICKÉ ČÁSTI
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
• Historicky spádová obec
• Stárnutí obyvatelstva
• Relativně stabilní počet obyvatel
• Odchod občanů ve věku 25 až 39 let
v posledních desetiletích
• Nerovnoměrné rozložení obyvatelstva
• Rozvinuté živnostenské podnikání
ve věkových skupinách
• Vyšší podíl ekonomicky aktivních
• Méně příznivá vzdělanostní struktura
oproti okolí (Uherskobrodsko)
obyvatelstva oproti kraji i ČR
• Dlouhodobě nízký podíl
• V obci není kulturní dům
nezaměstnaných osob
• Periferní poloha obce v rámci ČR
• Blízkost města Uherský Brod
• Stáří vodovodu
• I přes periferní polohu dobré napojení
• Stav místních komunikací
na silniční sít ČR
• Špatný stav některých chodníků
• Obchvat obce
• Časté překročení imisních limitů
• Moderní ČOV
znečištění ovzduší
• Program
zodpovědného
nakládání
• Hlukové zatížení z komunikace I/50
s odpady
• Nevyhovující kvalita toků povrchových
• Většina domácností je připojena na
vod
veřejný vodovod
• Větrná eroze půdy v severní části
• Vymezené nové plochy pro výstavbu
katastru
rodinných domů
• Pracovní příležitosti (v obci i okolí)
• Aktivní zájem obce na rekonstrukci
• Bezbariérovost obce
budov základní a mateřské školy
• Praktický lékař, zubní lékař, ženský
lékař a lékárna v obci
• V obci je Dům s chráněnými byty
• Příznivé podmínky pro zemědělství
• Vypracovaný povodňový plán
• CHKO + 6 maloplošně chráněných
území
• Kladné hospodaření obce
• Nízká kriminalita
• Komplexní pozemkové úpravy
• Úspěšné čerpání dotací
• Vzhled/stav obecního majetku
• Dobrý stav historických památek
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B. 2 SWOT ANALÝZA
Silné stránky obce
• Aktivní meziobecní spolupráce
• Dlouhodobě nízký podíl
nezaměstnaných osob
• Vymezené nové plochy pro výstavbu
rodinných domů
• Dopravní obchvat obce

Slabé stránky obce
• Stárnutí obyvatelstva
• Odchod občanů ve věku 25 až 39 let
• Stav komunikací a chodníků
• Stáří vodovodu
• Chybí kulturní dům

Příležitosti pro obec
• Oprava místních komunikací a chodníků
• Rozvoj kulturních a sportovních aktivit
umožňujících aktivní volnočasové vyžití
obyvatel obce
• Podpora sportovního a kulturního vyžití
• Meziobecní spolupráce

Hrozby pro obec
• Pokles počtu obyvatel a stárnutí
obyvatelstva
• Nezájem o veřejné dění ze strany
občanů
• Sucho, ohrožení erozí půdyv důsledku
intenzivního zemědělství
• Malá návštěvnost tradičních akcí
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C. NÁVRHOVÁ ČÁST
C.1 STRATEGICKÁ VIZE
Strategická vize rozvoje obce Bánov je základní strategickou orientací deklarující, čeho chce
obec realizací programového rozvoje v daném časovém horizontu (do roku 2026) dosáhnout. Třebaže
úplné naplnění nemusí nutně nastat, úsilím obce je směřovat k naplánované vizi programu rozvoje
obce.

Vize:
Bánovje dobrým místem pro život občanů, sdostatečným a kvalitněvybaveným zázemím,
které poskytne odpovídající podmínky pro bydlení a další rozvoj obce tak, aby zde občané našli
vše potřebné: bohatý společenský život, kvalitní služby a upravený a čistý vzhled obce a jejího
přilehlého okolí.

C.2 PROGRAMOVÉ CÍLE, OPATŘENÍ, AKTIVITY
Na základě analytické části, názorech občanů a stanovené vize obce byly vymezeny celkem
čtyři strategické cíle. Ty nejsou oddělenými celky, nýbrž se v mnoha ohledem prolínají a doplňují.
V některých případech pak kvalitní řešení v jedné oblasti podmiňuje fungování té další.
Prvním vytyčeným cílem je dobudování a zkvalitnění infrastruktury v obci. Kvalita života
obyvatel a potažmo další rozvoj obce se značně odvíjí od dostupné infrastruktury. Obec si proto tuto
oblast vytyčila jako stěžejní zaměření svého směřování v nejbližších letech. Opatření se soustředí
na rekonstrukci a opravu vodovodu, místních komunikací a chodníků (a jejich bezbariérovost),
veřejného osvětlení, zahušťování stávající infrastrukturní sítě, zkvalitnění sportovní infrastruktury
a další.
Jedním z cílů Programu je rozvoj a zkvalitnění občanské vybavenosti. Obec se v rámci
tohoto cíle bude zabývat výstavbou kulturního domu, výstavbou sportovišť, rekonstrukcí obecních
budov a doprovodných staveb (oplocení, atd.),
Dalším směrem vytyčeným na následujících pět let je podpora osvětových akcí, kulturního
a sportovního dění a zapojení obce do života regionu. Uvažovanými opatřeními jsou např. podpora
místní knihovny, propagace obce v rámci Zlínského kraje, podporovat činnost místních spolků,
mateřské školy a školní družiny, rozvíjet spolupráci v rámci mikroregionu Východní Slovácko a další.
Posledním vytyčeným cílem je zlepšení stavu životního prostředí v intra i extravilánu.
Opatření bylo zařazeno na základě analýzy ochrany životního prostředí, kdy vyplynula ohroženost
jeho jednotlivých složek. Jednotlivá opatření cílí na prevenci eroze zemědělské půdy, revitalizaci
krajinných struktur, zlepšení prostředí v obci.
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Opatření: „Rozvoj dopravní a technická infrastruktury v obci”
místní komunikace, chodníky, vodovod...

Priorita

Od – Do

Odpovědnost

Odhadované
náklady (tis. Kč)

Zdroj
financování

Prodloužení vodovodu a
kanalizace „ZTV III“

vysoká

2019

starosta

3 000

Obec

Oprava MK Pod Hradem

vysoká

2019

starosta

4 000

Obec/MMR

Oprava kanalizace a MK
v Uličce a Nad Uličkou

vysoká

2019-2021

starosta

6 000

Obec/MMR

Oprava kanalizace Na Láně

vysoká

2020-2022

starosta

4 000

Obec

Oprava kanalizace Lán zahrady

vysoká

2021-2022

starosta

4 000

Obec

Novostavba místní
komunikace, chodníku, VO a
plynovodu „ZTV III“

střední

2020-2023

starosta

7 000

Obec/MAS

Revitalizace prostoru u
zdravotního střediska

střední

2020-2022

starosta

6 000

Obec/MMR

Inženýrské sítě v lokalitě
„ZTV V“ (BI 147)

střední

2022-2026

starosta

20 000

Obec/MMR

Rekonstrukce MK, VO a
výstavba chodníku v ulici Pod
školou

nízká

2022-2026

starosta

7 000

Obec/MAS

Instalace vysokorychlostního
internetu

střední

2020-2026

starosta

Oprava chodníku v Jakubovci

střední

2020-2022

starosta

2 000

Obec/SFDI

Cyklostezka do Uherského
Brodu

vysoká

2020-2026

starosta

20 000

SFDI/IROP

Název aktivity
popis aktivity
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Obec/soukromý
investor

Oprava chodníku Za Močířem vysoká

2020

starosta

2 000

Obec

Rozšíření parkovacích míst
Za Močířem

vysoká

2019

starosta

500

Obec

Oprava chodníku „Ve
Zkratce“

vysoká

2020-2021

starosta

2 000

Obec

Oprava chodníku „Na
Zámečku“

střední

2020-2021

starosta

5 000

SFDI

Chodník a VO „Šraňky“

vysoká

2019-2020

starosta

4 000

MAS

Rekonstrukce polních cest

střední

2019-2026

SPÚ

Rekonstrukce chodníku
Požáry

střední

2020-2021

starosta

2 000

Obec/MAS

Oprava MK Za Humny

nízká

2022-2026

starosta

4 000

Obec/MMR

Opatření: „Zkvalitnění občanské vybavenosti a obecního majetku”
rekonstrukce sportovišť, obecního majetku...

Priorita

Od – Do

Odpovědnost

Odhadované
náklady (tis. Kč)

Zdroj financování

Novostavba tenisových
kurtů

střední

2020-2021

starosta

5 000

Obec/MMR/MŠMT

Modernizace dětského
hřiště v Jakubovci

střední

2019-2020

starosta

700

Obec/MMR

Novostavba kulturního
domu

vysoká

2021-2023

starosta

50 000

Obec/MMR

Název aktivity
popis aktivity
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Novostavba bytového domu vysoká

2020-2023

starosta

25 000

IROP

Rekonstrukce bytového
domu č.p. 482

vysoká

2020-2023

starosta

5 000

Obec/MMR

Rekonstrukce chodníků na
hřbitově

vysoká

2020-2021

starosta

5 000

Obec/MMR

Kolumbárium

střední

2021-2023

starosta

500

Obec/MMR

Ozvučení na hřbitově

střední

2020-2023

starosta

500

Obec/MMR

Opravy křížu a drobných
sakrálních staveb

střední

2019-2026

starosta

2 000

Obec/MMR

Rekonstrukce
elektroinstalace, osvětlení a
modernizace interiéru
obecního úřadu

střední

2020 - 2022

starosta

5 000

Obec/MMR

Zastřešení venkovního
areálu pálenice

vysoká

2019

starosta

4 000

Obec/MMR

Rekonstrukce fasády,
střechy a elektroinstalace
budovy pálenice

vysoká

2020-2022

starosta

2 000

Obec/MMR

Rekonstrukce oplocení
zahrady mateřské školy

vysoká

2019

starosta

700

Obec

Mobiliář – nákupy a
výměny laviček a košů

nízká

2020-2026

starosta

1 000

Obec

Modernizace veřejného
osvětlení

střední

2020-2026

starosta

5 000

Obec/MPO/MAS

DCHB č.p. 721 – sanace
vlhkosti

vysoká

2020-2022

starosta

2 000

Obec/MMR
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Pumptracková dráha

nízká

2020-2026

starosta

1 000

Obec/MMR

Bezbariérovost v obecních
budovách

střední

2020-2026

starosta

5 000

Obec/MMR

Opatření: „Podpora společenského a kulturního života, sportu a zapojení obce do života
v regionu”
Podpora činnosti místních spolků...

Priorita

Od – Do

Odpovědnost

Odhadované
náklady (tis. Kč)

Zdroj
financování

Rekonstrukce zázemí
v kynologickém areálu

střední

2020-2023

starosta

500

Obec/MAS

Nákup krojů pro folklorní
soubory

střední

2020-2023

starosta

300

Obec/MAS

Oprava tribuny fotbalového
hřiště FC Bánov

vysoká

2020-2023

starosta

2 000

Obec/MŠMT/FC

Stavební úpravy komory v
Hoštákách

střední

2020-2023

starosta

500

Obec/MMR

Vybudování obecního muzea
a zázemí pro spolky

nízká

2021-2026

starosta

2 000

Obec/MMR

Klubovna pro chovatele
poštovních holubů

nízká

2022-2026

starosta

500

Obec/MMR

Název aktivity
popis aktivity
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Opatření: „Zlepšení kvality životního prostředí”
výsadba, obnova a údržba krajinných prvků…

Priorita

Od – Do

Odpovědnost

Odhadované
náklady (tis. Kč)

Zdroj
financování

LBK2

vysoká

2020-2023

starosta

7 000

OPŽP

Biokoridory, větrolamy

střední

2020-2023

SPÚ

10 000

OPŽP

3 vodní nádrže

vysoká

2020-2023

starosta/SPÚ

10 000

Mze, OPŽP

Zpevnění polních cest

střední

2020-2023

Starosta/SPÚ

5 000

Obec/MZe

Prodloužení zatrubnění a
revitalizace potoku

střední

2020-2026

starosta

10 000

Obec/OPŽP

Název aktivity
popis aktivity
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C.3 PODPORA REALIZACE PROGRAMU
Garantem a řídícím článkem Programu rozvoje obce Bánov je starosta obce,
který může na projektech spolupracovat zejména s místostarostou, radou a zastupitelstvem obce
nebo členy jednotlivých výborů.
Garant hlídá naplňování Programu rozvoje obce Bánov. Zodpovídá za věcné naplňování
aktivit programu a vytváří podmínky pro jejich řízení. Řeší problematiku realizace aktivit v čase
a návaznosti na aktuální podmínky a možnosti obce. Navrhuje a iniciuje změny vyplývající
z nutnosti adaptovat program na nové podmínky, ať už na národní, krajské či místní úrovni
(zejména pokud se např. jedná o nově vyvstalé dotace, které nebyly předem očekávané).
Prezentuje zastupitelstvu obce stav realizace Programu a navrhuje jeho případnou aktualizaci.
Aktualizace a dílčí revize budou prováděny přímou úpravou Programu s uvedením termínu
aktualizace a vyznačením provedených změn. Aktualizaci provede zpracovatel nebo jiná
garantem pověřená osoba. Všechny aktualizace budou schváleny zastupitelstvem obce.
Program rozvoje obce Bánov bude využíván jako jeden z podkladů při tvorbě
každoročního rozpočtu obce, rozpočtových výhledů i dlouholetých finančních plánů obce.
Závěrem je nutné zdůraznit, že Program rozvoje obce nemůže vzhledem ke svému rozsahu
podrobně postihnout všechny oblasti rozvoje. Jedná se o nástroj, který by měl vedení obce
a obecnímu zastupitelstvu pomoci ve zodpovědném plánování jednotlivých aktivit. Je přitom
zřejmé, že v případě akcí financovaných z dotačních programů bude rozhodující, zda se obci
podaří dosáhnout na vypisované dotace, nebo ne. V těchto případech jsou uvedené termíny
rozhodující pro přípravu projektu a podání žádosti o dotaci. V případě nezískání dotačních
prostředků je možné tyto akce realizovat z vlastních zdrojů, nebo je odložit a pokusit se získat
externí zdroje financování později, např. v dalším kole dotační výzvy.
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