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Úvod 

V Regionu HANÁ se děje nevídaná věc - v 11 obcích se buduje komunitní centrum a  

Komunitní centrum  Olšany u Prostějova je jedním z nich. Děje se tak prostřednictvím 

projektu Komunitní centra v Regionu Haná spolufinancovaném EU prostřednictvím 

Operačního programu zaměstnanost. V projektu je výjimečně podporován zisk –  ten 

v lidských srdcích. 

Vzájemnou pomocí lidí ve společenství v jednotlivých obcích a na základě vhodně 

zvolených aktivit komunitního centra se podpoří sounáležitost a především zapojení 

a podpora všech, kteří zde žijí a kteří potřebují pomoc nebo se zapojením a 

podílením se na akcích komunitního centra budou cítit v životě prostě lépe. 

Tato analýza potřeb slouží jako výchozí dokument k tomu, aby tyto cíle byly 

naplněny. Na základě seznámení se s výchozími podmínkami, na základě ankety 

mezi občany a cílovou skupinou a pomocí mapování situace v místě komunitního 

centra ze strany místního koordinátora pro cílovou skupinu v rámci projektu se 

navrhuje zaměření a plán činností komunitního centra. Ty budou  v rámci projektu i 

následně podporovat rozvoj místního společenství a začlenění především sociálně 

ohrožených skupin. 

Analýza potřeb byla zpracována realizačním týmem projektu Komunitní centra 

v Regionu Haná, přičemž velký podíl práce na ní byl proveden ze strany místního 

koordinátora pro cílovou skupinu v Komunitním centru v Olšanech u Prostějova paní 

Kateřiny Konečné. Kapitola 1 byla zpracována s využitím zdroje Program rozvoje 

obce, který zpracoval Region HANÁ,z.s. v r. 2016. 

1. Výchozí situace 

1.1.Popis území 

1.1.1 Poloha 

Obec Olšany u Prostějova se nachází 8 km severovýchodně od Prostějova na 

pravém břehu říčky Blaty. Na severu sousedí olšanský katastr s 

obcemi Lutín a Hněvotín, na východě s Bystročicemi a s Vrbátkami, na jihu 

se Smržicemi a na západě pak s Čelechovicemi a Třebčínem. První písemná zmínka 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Blata_(%C5%99eka)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lut%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hn%C4%9Bvot%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bystro%C4%8Dice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrb%C3%A1tky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smr%C5%BEice
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Celechovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99eb%C4%8D%C3%ADn
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o Olšanech uvádí rok 1050, ovšem první opravdu potvrzená písemná zmínka o 

Olšanech pochází z roku 1141.  

Příslušnost k územně-správním celkům: 

Kraj: Olomoucký 

Okres: Prostějov 

 

Obec Olšany u Prostějova je součástí mikroregionu Kosířsko a je členem místní 

akční skupiny (MAS) Region HANÁ, z. s.  

Obec se skládá ze 2 částí (Olšany u Prostějova a Hablov) o rozloze přibližně 1211ha.  

Základní sídelní jednotka (ZSJ) Rozloha území (ha) 

Olšany u Prostějova 1104,4029 

Hablov 106,594 

CELKEM 1210,9969 

 

Vodstvo  

Obcí protéká po jejím východním okraji řeka Blata. Je pravostranným přítokem řeky 

Moravy, který protéká okresy Olomouc, Prostějov a Přerov v Olomouckém kraji. 

Délka toku činí 45,3 km, plocha povodí 313,1 km² a průměrný průtok nad ústím 0,64 

m3/s. Pramení poblíž obcí Bílsko a Vilémov v nadmořské výšce 423,8 m a do řeky 

Moravy se vlévá nedaleko Lobodic u Tovačova.  

Zdroj:https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/olsany-u-prostejova-120/popis-uzemi 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1050
https://cs.wikipedia.org/wiki/1141
https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/olsany-u-prostejova-120/popis-uzemi
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1.1.2 Obyvatelstvo 

Obec Olšany u Prostějova má v současné době kolem 1800 obyvatel.   

Počet obyvatel v letech 2012 - 2019 

rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

počet 

obyvatel  1630 1681 1718 1703 1723 1716 1760 1771 

 

 

Zdroj: MVČR 

Z grafu je patrné, že počet obyvatel v obci Olšany u Prostějova má tendenci se 

každým rokem zvyšovat, s výjimkou let 2015 a 2017.  

Obyvatelstvo – rozdělení podle věku k 31.12.2018 

 Celkem Muži Ženy 

Počet obyvatel 1 775 853 922 

v tom ve 

věku 

(let) 

0-14 343 168 175 

15-64 1 183 583 600 

65 a 

více 
249 102 147 

Průměrný věk (let) 39,6 38,8 40,3 

Zdroj: ČSÚ (data k 31.12.2018) 
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Pohyb obyvatelstva - narození, zemřelí, migrace 

Rok 
Živě 

narození 
Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 

2008 29 16 74 21 

2009 20 18 46 36 

2010 15 15 50 39 

2011 22 15 46 22 

2012 24 12 77 34 

2013 24 20 60 30 

2014 26 11 30 57 

2015 20 21 46 24 

2016 20 14 35 49 

2017 19 14 84 45 

2018 14 22 51 32 

Zdroj: MVČR 

Nejvíce narozených bylo v letech 2012 a 2014 (76 osob/rok), nejvyšší úmrtnost byla 

v letech 2013,2015,2018 (63 osob/rok). Nejvíce obyvatel se do obce  přistěhovalo 

v roce 2012 a 2017.(celkem 161 osob). Nejvíce vystěhovalých bylo v letech 2014 

a 2016 (celkem 106 osob). 

Vzdělanostní struktura obyvatelstva 

 muži ženy Celkem 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 643 677 1 320 

z toho podle 

stupně 

vzdělání 

bez vzdělání 3 5 8 

základní včetně 

neukončeného 
63 134 197 

střední vč. vyučení (bez 

maturity) 
360 263 623 

úplné střední (s maturitou) 127 184 311 

nástavbové studium 5 17 22 

vyšší odborné vzdělání 6 8 14 

vysokoškolské 57 47 104 

Zdroj: ČSÚ (SLDB 2011) 
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Z tabulky vyplývá, že největší podíl představují osoby se středním vzděláním – bez 

maturity. Z hlediska pohlaví můžeme zaznamenat výraznější podíl žen v základním 

vzdělání včetně neukončeného, dále v nástavbovém studiu vzděláním, úplném 

středním vzdělání (s maturitou), naopak převažuje počet mužů u vysokoškolského 

vzdělání. 

 

Tabulka zaměstnanosti 

 muži ženy Celkem 

Ekonomicky aktivní celkem 432 370 802 

v 

tom 

zaměstnaní 405 339 744 

z toho podle 

postavení v 

zaměstnání 

zaměstnanci 316 289 605 

zaměstnavatelé 11 6 17 

pracující na 

vlastní účet 
59 23 82 

ze 

zaměstnaných 

pracující 

důchodci 
8 11 19 

ženy na 

mateřské 

dovolené 

- 16 16 

nezaměstnaní 27 31 58 

Ekonomicky neaktivní celkem 294 428 722 

z 

toho 

nepracující důchodci 128 192 320 

žáci, studenti, učni 99 125 224 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou 

aktivitou 
31 16 47 

Zdroj: ČSÚ (SLDB 2011) 
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Spolky a sdružení  

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ 

Myslivosti se věnovala řada olšanských občanů již v minulosti. V roce 1923 vznikla 

samostatná honitba Hablov, která zanikla v roce 1942 na základě nařízení 

německých úřadů. V současnosti má MS Olšany-Hablov 21 členů a hospodaří v 

honitbě o výměře 842ha. Během roku sečeme vysazené remízy, v letním období 

rozváží vodu do napáječek, v zimě přikrmuje zvěř. Cvičné střelby se konají v 

Hněvotíně na konci dubna až května. 

SBOR DOBROVOLNÝ HASIČŮ OLŠANY 

Zřídit hasičský sbor v Olšanech bylo dávnou myšlenkou. V dubnu byly sepsány 

stanovy a schváleny 4. května 1885. ‚Od té doby se hasičský sbor stal nedílnou 

součástí obce Olšany. V současné době má sbor více jak 50 členů. V roce 2009 byla 

venkovními úpravami ukončena generální oprava hasičské zbrojnice. 

- www stránky: http://www.hasiciolsanyupv.estranky.cz  

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HABLOV 

Byl založen v červenci roku 1889 vytvořením 13ti členné čety činných členů 

v Olšanském sboru z hablovských dobrovolníků. Od této doby se aktivně účastní 

dění v okrsku i v obci, pomáhá při likvidacích požárů a jiných živelných pohrom. Sbor 

má dvě družstva - dospělých a žákovské, se kterými se zúčastňuje okrskových 

soutěží. Významnou měrou se podílí na společenském životě obce. Pořádá turnaj ve 

stolním tenise, mikulášskou besídku pro děti, opékání selete. 

SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ 

Český zahrádkářský svaz Olšany u Prostějova byl založen v roce 1961. Má 95 členů. 

Spolupracuje s obecním úřadem, TJ Sokol Olšany, ZD Olšany-Hablov, soukromými 

zemědělci a dalšími. Pečuje o zeleň a životní prostředí v obci, poradenstvím pomáhá 

občanům při jejich zahrádkářské činnosti. Pěstitelské úspěchy svých členů 

prezentuje na pravidelných výstavách, pořádá také zájezdy, kterých se mohou 

zúčastnit i občané, kteří nejsou členy ČZS. 
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL 

byla založena v roce 1919. Od roku 1924 má vlastní sportovní areál se sokolovnou. 

Kromě sportovního vyžití občanů se také podílí na kulturním a společenském životě 

obce. V současné době má 310 členů, kteří jsou organizováni v 9-ti oddílech. 

Součástí jednoty je také scéna loutkového divadla (http://divadlo.olsanyupv.cz) 

- www stránky: http://www.sokol-olsany.cz 

 

1.1.3 Hospodářství 

Ekonomická situace 

Charakter hospodářství v obci   

Přítomnost podnikatelů v obci ovlivňuje nejen obecní rozpočet, ale přináší 

i neekonomické výhody.  Obec Olšany u Prostějova je charakteristická různorodou 

strukturou podnikatelských subjektů s převahou drobných řemeslníků, v obci je však 

i řada obchodních společností. Pro obec Olšany u Prostějova je typické podnikání ve 

stavebnictví, zpracovatelském průmyslu a ve službách.  

 

Hospodářství v obci charakterizuje výše podílu na daních, které patří do rozpočtu 

obce. Jedná se o daně sdílené a to daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, 

z podnikání, daň z příjmu právnických osob placené obcemi nebo kraji a daň 

z přidané hodnoty.  

Graf, ze kterého je zřejmé, že odvod daní a tím podnikatelská aktivita v obci roste. 

Nejvíce daní plynulo do rozpočtu v posledním sledovaném roce 2013 a to na základě 

novely o rozpočtovém určení daní. 
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Počet obyvatel obce zaměstnaných v místních podnicích  

Tabulka č. 14 ukazuje, kolik ekonomicky aktivního obyvatelstva celkem pracuje 

v jednotlivých odvětvových strukturách podnikání v obci. Podnikatelské subjekty v 

obci zaměstnávají více jak polovinu ekonomicky aktivního obyvatelstva.  

 

Tabulka 1 Počet ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v místních podnicích  

Zaměstnaní 

celkem 

z toho 

v zemědělství, 

lesnictví a rybářství 
ve službách 

vyjíždějící za prací 

mimo obec 

Hablov 77 

zaměstnaných 
1 zaměstnaný 26 zaměstnaných 33 zaměstnaných 

Olšany u 

Prostějova 667 

zaměstnaných 

35 zaměstnaných 306 zaměstnaných 258 zaměstnaných 

Zdroj: Statistický lexikon obci za rok 2013 

 

Struktura podnikatelských subjektů působících v obci  

Podle Českého statistického úřadu v obci Olšany u Prostějova vykonává aktivně 

podnikatelskou činnost na 154 subjektů (k 30. 6. 2015).   

 

Tabulka 2 Počet podnikatelských subjektů v letech  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

140 Data nejsou k dispozici 162 156 154 

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní, k 31. 12. 2014 
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Z grafu je zřejmé, že počet aktivních podnikatelských subjektů do roku 2012 rostl a 

po roce 2012 se mírně snížil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Odvětvová: 

Podnikání je v Olšanech u Prostějova nejvíce rozšířené v oblasti stavebnictví, které 

obecně zahrnuje specializované a nespecializované činnosti, např. práce na 

novostavbách, provádění staveb a přestaveb budov a inženýrských sítí. Druhým 

nejčastěji rozšířeným podnikatelským odvětvím je zpracovatelský průmysl 

a velkoobchod a maloobchod. Podnikatelské odvětví v Olšanech je velmi různorodé 

oproti ostatním obcím v území MAS Region HANÁ.  
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Celkem 14 podnikatelů provozuje činnost na základě právní formy obchodní 

společnosti (nejčastěji společnost s ručením omezeným).  

Tabulka: Přehled ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů v obci 

Podnikatelský 

subjekt - název 
Sídlo Zaměření 

ABELE s.r.o. Olšany u Prostějova 508 
Výroba, obchod, pronájem 

nemovitostí 

Abrahám František 

Ing. – OBALY s.r.o. 
Olšany u Prostějova 44 

výroba a prodej tašek, obalů, sáčků, 

pytlů a přířezů z HDPE a LDPE 

AGRO K&N s.r.o. Olšany u Prostějova 256 Výroba, obchod a služby 

Autodoprava 

Zdeněk Přecechtěl 

Olšany u Prostějova – 

Hablov 14 

Autodoprava LIAZ plus vlek, plachta, 

skříň  

Autodoprava Karel 

Urban 

Olšany u Prostějova – 

Hablov 11 
Autodoprava 

Autodoprava a 

stěhování Kubíček 
Olšany u Prostějova 457 Autodoprava a stěhování 

Autoškola Novotný 

Tomáš 
Olšany u Prostějova 467 

Autoškola, výcvik řidičů všech skupin 

– akreditované školící středisko 

Elektropráce Tomáš 

Drhlík 
Olšany u Prostějova 309 

Instalace elektrorozvodů v domech, 

rozvaděče, aj. 

Gastro Silva s.r.o. Olšany u Prostějova 244 Výroba, obchod a služby 

Hospoda U Jeníka Olšany u Prostějova 105 
Teplé a studené alkoholické a 

nealkoholické nápoje 

Hospoda U Koně Olšany u Prostějova 32 
zajišťujeme oslavy, svatby, pohřební 

hostiny. Možnost obědů i večeří. 
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Podnikatelský 

subjekt - název 
Sídlo Zaměření 

Ing. Jan Spurný  Olšany u Prostějova 344 Projekční činnost ve výstavbě 

Iveta Poláková Olšany u Prostějova 382 Vinotéka 

Kadeřnictví – 

holičství, Petra 

Hanáková 

Olšany u Prostějova 50 Dámské a pánské kadeřnické služby 

Lukáš Bezděk, DiS Olšany u Prostějova 432 

prodej a montáž tepelných čerpadel, 

klimatizačních a rekuperačních 

jednotek, podlahového vytápění 

MIDNATTSOL s.r.o. Olšany u Prostějova 507 Výroba, obchod a služby 

MIJUŠ s.r.o. Olšany u Prostějova 86 Stavební činnost 

MINI PNEU – 

SERVIS Kamil 

Grygar 

Olšany u Prostějova 155 Osobních automobilů a veteránů 

Miluše Lazorová Olšany u Prostějova 363 Prádelna – mandlovna  

Mürdter Dvořák, 

lisovna, spol. s r.o. 
Olšany u Prostějova 19 

výroba plastových výlisků pro 

automobilový průmysl 

Mürdter Dvořák, 

nástrojárna, spol. 

s r.o. 

Olšany u Prostějova 19 
Obchodní činnost, výroba forem a 

nástrojů 

MUDr. Petra Šinová Olšany u Prostějova 288 
Veterinární lékař pro malá i velká 

zvířata 

ONESOFT s. r. o. Olšany u Prostějova 56 
Výroba, obchod a služby, IT 

technologie  

PARAMONT, spol. Olšany u Prostějova 66 Obchodní a zprostředkovatelská 
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Podnikatelský 

subjekt - název 
Sídlo Zaměření 

s r.o. činnost 

PIVOVARY 

MORAVIA s.r.o. 
Olšany u Prostějova 481 Hostinská činnost, pivovarnictví 

Pohostinství U 

Sokolovny  
Olšany u Prostějova 134 

celodenní stravování, svatby, 

promoce, firemní večírky 

POJ-FIN 

JUSTROVÁ s.r.o. 
Olšany u Prostějova 356 

Činnost pojišťovacích 

zprostředkovatelů 

RIVEX CZ, spol. s r. Olšany u Prostějova 372 Zprostředkovatelská činnost 

SELF Hudečkovi Olšany u Prostějova 373 
Velkoobchod s bytovým textilem a 

doplňky 

S+P MAČÁK 

RESTAURANT 

s.r.o. 

Olšany u Prostějova 481 Hostinská činnost 

Soudní znalec Ing. 

Stanislav Štencl 
Olšany u Prostějova 361  Soudní a tržní oceňování nemovitostí 

SPAME, s.r.o. Olšany u Prostějova 207 
Instalace a opravy elektrických strojů 

a přístrojů 

Stolářství David 

Přecechtěl 

Olšany u Prostějova  

– Hablov 14 

Výroba nábytku a bytových doplňků 

Vladimír Mrázek – 

ARTBYT 
Olšany u Prostějova 182 

rekonstrukce koupelen a interiérů, 

montáž sádrovláknitých desek, 

plovoucích podlah a dřevostaveb 

ZOUBEKSTAV 

s.r.o. 
Olšany u Prostějova 60 Stavební činnost 
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Zdroj:http://regiony.kurzy.c/zivnostensky-rejstrik-provozovny-vypis/, http://www.olsanyupv.cz/firmy-a-

sluzby-v-obci 

 

Spolupráce obce s podnikateli: 

Spolupracovat s místními podnikateli je pro obec velmi důležité, často taková 

spolupráce přináší ekonomická, ale i neekonomická pozitiva. Spolupráce vzniká za 

potřeby dosažení určitého společného cíle. Mnohdy spolupráce více subjektů přinese 

větší prospěch, než kdyby určitou činnost vykonával subjekt sám. Na základě 

spolupráce obce s podnikatelským subjektem může dojít ke zvýšení životní úrovně 

a kvality života obyvatel obce. Obec, při navázání spolupráce s podnikatelským 

subjektem, by si měla klást otázky, zda taková spolupráce bude efektivní a účelná 

a zda jsou schopny spolupracující subjekty společně komunikovat. 

 

Podpora podnikání v obci: 

Obec Olšany u Prostějova podporuje místní podnikatele např. formou reklamy ve 

zpravodaji. Informuje podnikatele prostřednictvím webových stránek o možnosti 

čerpat dotace z Evropských fondů, o volných prostorách k pronájmu, o veřejných 

zakázkách, o legislativě. Obec je široce otevřena všem podnikatelským záměrům a 

plně podnikatelské subjekty na území podporuje. 

 

Trh práce 

 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

Podnikatelské prostředí je podrobně popsáno v kapitole 1.3.1 (ekonomická situace). 

Zde se zaměříme pouze na ekonomicky aktivní obyvatelstvo. 
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 Tabulka 3 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v obci Olšany u Prostějova (2011) 

 Celkem muži ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 802 432 370 

v 

tom 

zaměstnaní 744 405 339 

z toho podle 

postavení v 

zaměstnání 

zaměstnanci 605 316 289 

zaměstnavatelé 17 11 6 

pracující na vlastní 

účet 
82 59 23 

ze zaměstnaných 

pracující důchodci 19 8 11 

ženy na mateřské 

dovolené 
16 - 16 

nezaměstnaní 58 27 31 

Ekonomicky neaktivní celkem 722 294 428 

z 

toho 

nepracující důchodci 320 128 192 

žáci, studenti, učni 224 99 125 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 47 31 16 

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011) 
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Tabulka: Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva v obci Olšany u Prostějova v letech 2008 - 2014 

Rok

y 

Počet 

obyvate

l celkem 

Ekonomicky 

aktivní 

obyvatelstv

o celkem 

(15-36 let) 

OSV

Č 

OSV

Č (%) 

Jiná 

právní 

forma 

podnikán

í 

Jiná 

právní 

forma 

podnikán

í (%) 

Zaměstnanc

i 

Zaměstnanc

i (%) 

2008 1 554 1 103 105 9,5 140 12,7 858 77,8 

2012 1 566 1 113 125 11,2 162 14,6 826 74,2 

2013 1719 1178 115 9,8 156 13,2 907 77,0 

2014 1 707 1 167 117 10,0 154 13,2 896 76,8 

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS  k 30. 6. 2015) 

 

Analýza příjmů a výdajů domácností – celorepublikové srovnání  

Z výsledků analýz vyplývá, že největší peněžní příjmy mají domácnosti v hlavním 

městě Praze a ve Středočeském kraji. Naproti tomu nejmenší objem peněžních 

příjmů domácností je v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Peněžní příjmy a výdaje 

v Olomouckém kraji jsou spolu se Zlínským krajem přibližně čtvrté nejnižší mezi 

všemi kraji.  

 

Nejvyšší celkové měsíční náklady na bydlení mají domácnosti v hlavním městě 

Praze a v Libereckém kraji. Naproti tomu nejnižší náklady mají domácnosti v Kraji 

Vysočina a v Pardubickém kraji. Domácnosti Olomouckého kraje se řadí mezi kraje s 

nejnižšími náklady.   

 

 

Průměrná měsíční výše důchodů: Jedná se o průměrnou výši celkových důchodů 

(předčasné důchody, invalidní důchody I. a II. stupně, vdovecké a vdovské důchody, 

sirotčí důchody) a důchodů starobních.  Olomoucký kraj v celorepublikovém srovnání 

vykazuje nejnižší průměrnou výši důchodů, což se odráží ve vysokém procentu 
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snížených úhrad za sociální služby poskytované v domovech pro seniory 

v Olomouckém kraji. Tento stav dlouhodobě přetrvává a nejnižší důchody 

v mezikrajském srovnání jsou evidovány od roku 2008.  

 

Tabulka: Vyjíždějící do zaměstnání v obci Olšany u Prostějova (rok 2011) 

Vyjíždějících do zaměstnání celkem 313 

v tom 

v rámci obce 22 

do jiné obce okresu 70 

do jiného okresu kraje 203 

do jiného kraje 17 

do zahraničí 1 

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011) 

 

Z celkového počtu vyjíždějících do zaměstnání je 1/3 těch, kteří za prací dojíždí do 

jiné obce okresu, tzn. v dojezdové vzdálenosti 5 – 20 km. 2/3 vyjíždějících míří za 

zaměstnáním do jiného okresu kraje nebo do jiného kraje. 

Nejvíce osob dojíždí za prací do Olomouce a Prostějova, menší část dojíždí za prací 

do Lutína.  
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Míra zaměstnanosti  

Tabulka: Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v obci Olšany u Prostějova v letech 2008- 2014 

Roky 

Míra 
nezaměstnanosti - 
dosažitelní 
uchazeči celkem * 

Míra 
nezaměstnanosti -
dosažitelní 
uchazeči muži 

Míra 
nezaměstnanosti - 
Dosažitelní 
uchazeči ženy 

2008 2,6 2,8 2,4 

2009 5,4 5,9 4,8 

2010 9,8 8,2 11,6 

2011 9,1 6,9 11,6 

2013 6,2 6,8 5,5 

2014 4,5 4,6 4,5 

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS  k 30. 6. 2015) 

 

* jedná se o ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR, který vyjadřuje podíl 

dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve 

stejném věku. Tento ukazatel od ledna 2013 nahradil doposud zveřejňovanou míru 

nezaměstnanosti, která poměřovala všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání 

pouze k ekonomicky aktivním osobám. 

 

Dosažitelní uchazeči = jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou 

bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa - tj. 

nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání 
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vývoj nezaměstnanosti v obci v letech 2008 - 2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

rok

1

2

3

4

5

6

7
%

Graf 1 Vývoj nezaměstnanosti v obci v letech 2008 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014) 

 

Z tabulky a grafu je zřejmé, že míra nezaměstnanosti byla v obci Olšany u Prostějova 

nejnižší v roce 2008 (2,6 %), svého vrcholu dosáhla v roce 2010 (9,8 %), v dalších 

letech vykazuje opět klesající tendenci. V červenci 2015 činila nezaměstnanost v obci 

4,4 % dle údajů statistiky Úřadu práce. Obec využívá VPP a SÚPM.  V roce 2015 

pracovala na obci 15 osob z těchto programů. 

 

1.1.4 Cestovní ruch 

PŘÍRODNÍ ATRAKTIVITY V OBCI:   

Přímo v katastru obce se nenachází přírodní atraktivity s výjimkou toku říčky Blaty, 

která pramení poblíž obcí Bílsko a Vilémov a vlévá se do řeky Moravy v oblasti 

Tovačova u obce Lobodice. Právě aktivity spojené s využitím tohoto vodního toku by 

mohly být jednou z možností, jak zatraktivnit přírodní prostředí v okolí obce. Říčka 

protéká podstatnou částí Regionu Haná a Mikroregionu Kosířsko. 

 

OSTATNÍ TURISTICKÉ ATRAKTIVITY V OKOLÍ: 

 

• přírodní park Velký Kosíř – 11,5 km, Slatinky. Na vrcholu kopce se nachází 

25 m vysoká rozhledna (pro veřejnost otevřena v roce 2013). Přes kopec 
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a okolní obce vede naučná stezka. V roce 2000 bylo území zalesněného 

kopce i s nejbližším okolím vyhlášeno Přírodním parkem Velký Kosíř.  

• národní přírodní památka Vápenice – 6 km, Slatinky. Chráněná krajinná 

oblast se stepní květenou a naleziště vzácných zkamenělin živočichů 

devonského moře. Přírodní památkou byla vyhlášena v roce 1990. 

http://www.turistik.cz/cz/kraje/olomoucky-kraj/okres-

prostejov/slatinky/vapenice-u-olomouce/ 

• přírodní památka Studený Kout – 6 km, Slatinky. Přírodní památka se 

nachází poblíž obce Slatinky. Důvodem ochrany je lokalita mravenišť. 

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Studen%C3%BD_kout 

• Malý Kosíř (Pasuňk) – 6 km, přírodní rezervace se suchomilnou vegetací. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%BD_Kos%C3%AD%C5%99 

• zámek Čechy pod Kosířem – 12 km, http://www.zamekcechy.cz/ 

• lázně Slatinice, a.s. – 6 km, http://www.lazneslatinice.cz/ 

• Veteran muzeum Slatinice – 6 km, http://www.veteranmuseum.cz/  

• Černá věž Drahanovice – 10 km, http://www.cernavez.cz/ 

• zámek Náměšť na Hané – 12 km, http://zamek.namestnahane.cz/ 

• zřícenina hradu v Náměšti na Hané – 12 km 

• zámek Plumlov – 16 km, http://www.plumlov-zamek.cz/ 

• Plumlovská přehrada – 15 km - http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-

akce/Aktivity/Plumlovska-prehrada.aspx 

• kostel Povýšení sv. Kříže – 10 km Prostějov - http://prostejovfarnost.mzf.cz/ 

• radnice Prostějov – 10 km - http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-

akce/Aktivity/Nova-radnice-s-orlojem-a-vyhlidkovou-vezi.aspx 

• lidová hvězdárna Prostějov – 10 km - https://www.hvezdarnapv.cz/ 

• Národní dům Prostějov – 10 km - http://www.narodni-dum.info/o-narodnim-

dome.php 

• Hněvotín – 7 km, národní přírodní památka Na skále byla vyhlášena r. 1977 

z důvodu ochrany významných stepních společenstev na zdejším devonském 

vápenci. Chráněné území o rozloze 4,56 ha je jediným místem v ČR s 

výskytem mateřídoušky vejčité kraňské a oblastí s výskytem mnoha 

chráněných druhů rostlin a zvířat. 
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Ubytování lepší kategorie, velké množství ubytovacích a stravovacích služeb 

nalezneme v nedalekém Prostějově (10 km), např. Grandhotel Prostějov, pension 

Alberta, pension u Paroháče, hotel Gól, restaurace u Chmelů atd. Dále v Olomouci 

(11,5 km), např. Hotel v Ráji, Theresian Hotel & Spa, Nutrend World, NH Collection 

Olomouc Congress, Clarion Congress Hotel Olomouc, apod. 

 

STRAVOVÁNÍ: 

• Restaurace GRAND – Olšany u Prostějova. Restaurace s nabídkou teplých 

a studených pokrmů. 

• hospoda U Koně – Olšany u Prostějova. Restaurace s nabídkou teplých 

a studených pokrmů. 

• Hospoda u Jeníka – Olšany u Prostějova, nabídka teplých a studených 

nápojů.  

• hospoda u Hochvaldů – 10 km, Bílovice-Lutotín. 

• U Pramene – 9 km, Kostelec na Hané. Nabídka teplých jídel, alkoholických 

a nealkoholických nápojů. Možnost využít restauraci pro pořádání 

slavnostních akcí, svateb či večírků. K dispozici je salonek a zahrádka.  

• Hanácká restaurace – 9 km, Kostelec na Hané.  

• penzion Sport – 9 km, Kostelec na Hané. Teplá a studená kuchyně, svatební 

hostiny, rodinné večírky, atd.  

• hospoda u Hřiště – 6 km, Smržice. Teplá i studená kuchyně, možnost 

pořádání rodinných oslav, svateb či firemních večírků. Sál s kapacitou až 150 

míst 

a samostatný salonek s kapacitou do 30 osob.  

• penzion Mánes – 10 km, Čechy pod Kosířem. Restaurace s nabídkou teplých 

a studených pokrmů a s možností ubytování.  

• penzion na Figleně -  6 km, Slatinice, s ubytovací kapacitou až 30 lůžek, 

poskytující teplou i studenou kuchyni.  Salonek s kapacitou 20-40 míst.  

• restaurace u Čarodějnice – 12 km, Ludéřov, teplá a studená kuchyně, 

kapacita 60 míst, v letních měsících k dispozici krytá terasa. Možnost pořádní 

rodinných oslav, svateb, třídních srazů atd.  
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• hostinec Na Nové – 10 km, Drahanovice, teplá a studená kuchyně, salonek, 

zahradní restaurace. Možnost uspořádání rodinných oslav, svateb, večírků, 

promocí, třídních srazů atd. Kapacita restaurace je až 50 míst, salonek 20 

míst, zahradní restaurace 60 míst.  

• lázně Slatinice – 6 km, nejen pro lázeňské hosty, ale i pro širokou veřejnost. 

V létě v provozu letní zahrádka s obsluhou.  

• Zámecká restaurace – 12 km, Náměšť na Hané, teplá i studená kuchyně, 

k dispozici je parkoviště a v letních měsících venkovní zahrádka. 

• Antonio Ristorante – 12 km, Náměšť na Hané, pizzerie spolu s teplou 

i studenou kuchyní. K dispozici je parkoviště a zahrádka, která je v provozu 

v letních měsících.  

• Restaurace Neptun – 4 km, Lutín, teplá i studená kuchyně 

 

Další restaurace jsou umístěny v Prostějově (10 km), např. restaurace u Kalicha, 

U Krále Ječmínka, restaurace Na Kovárně, U Koníčka atd. V Olomouci (11,5 km) 

např. Hanácká hospoda, Restaurace u Volka, Moravská restaurace apod. 

 

1.1.5 Vybavenost a dopravní infrastruktura 

Napojení obce na silniční a železniční síť 

Obec Olšany u Prostějova je napojena na silniční síť díky komunikacím 3. třídy. (viz 

tab. 25). Tyto komunikace jsou v relativně dobrém stavu. Obec je dále napojena na 

silnici D46, která spojuje město Prostějov a krajské město Olomouc. Díky této 

komunikaci je možné následné napojení na dálniční síť ČR. Dále je možné se napojit 

na R35 ve směru na Mohelnici, a to díky mimoúrovňové křižovatce u Slavonína, který 

je vzdálen cca 6,9 km.  

Nejbližší napojení obce na železniční trať (trať 275 Olomouc - Senice na Hané – 

Třebčín - Kostelec na Hané) je v Třebčíně (3km). Napojení na železniční trať 

Olomouc – Prostějov - Vyškov - Brno je možné v obci Vrbátky, vzdálené od obce 

Olšany 

u Prostějova 5km. Železniční spoje z Třebčína a Vrbátek nejsou moc časté a lepší 

dostupnost obce je zajištěna pomocí autobusové dopravy.  
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Číslo Silnice Technický stav 

III/44925 
Silnice Třebčín - Olšany u 
Prostějova 

Část silnice v extravilánu obce ve špatném 
stavu Třebčín – Olšany u Prostějova.  
Silnice v intravilánu obce je po 
rekonstrukci. 

III/44928 
Silnice Čelechovice na Hané 
- Olšany u Prostějova- 
křižovatka se silnicí III/5709 

Silnice v extravilánu obce a částečně i v 
intravilánu obce je po rekonstrukci ve 
výborném stavu. V úseku kolem parku a  
návsi je ve zhoršeném stavu 

III/5707 
Silnice Olšany u Prostějova- 
Hablov- Dubany 

Silnice v intravilánu obce ve výborném 
stavu, silnice v extravilánu v dobrém 
stavu. 

III/5704 
Křižovatka III/5707-
Bystročice 

Silnice v extravilánu po rekonstrukci ve 
výborném stavu. 

III/57011 
Silnice Lutín- Olšany u 
Prostějova 

Silnice v intravilánu obce v dobrém stavu, 
avšak silnice v extravilánu ve zhoršeném 
stavu. 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Dopravní obslužnost 

Tabulka: Dostupnost a vzdálenost měst Olomouce a Prostějova 

Olšany u Prostějova Vzdálenost (km) Dostupnost (min) 

Olomouc 10,4 15 

Prostějov 11,3 15 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Množství a kvalita spojů je dostatečná. Jednotlivé linky jsou osazeny moderními 

pohodlnými a bezpečnými autobusy. Obec je zapojena do krajského dopravního 

systému IDSOK.  

Území leží mimo zájmy dopravy vodní a letecké.   
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Bydlení 

Níže uvedená tabulka zobrazuje domovní fond v obci Olšany u Prostějova a v místní 

části Hablov. Tato tabulka vychází ze SLDB (sčítání lidu, domů a bytů) z roku 2011. 

Tabulka: Domovní fond 

 Celkem 
rodinné  

domy 

bytové  

domy 

ostatní  

budovy 

Domy úhrnem 490 482 5 3 

Domy obydlené 448 440 5 3 

z toho podle 

vlastnictví 

domu 

fyzická osoba 417 415 2 - 

obec, stát 5 3 2 - 

bytové 

družstvo 
- - - - 

spoluvlastnictví 

vlastníků bytů 
22 20 1 1 

z toho podle 

období 

výstavby 

nebo 

rekonstrukce 

domu 

1919 a dříve 51 50 - 1 

1920 - 1970 149 148 1 - 

1971 - 1980 77 77 - - 

1981 - 1990 58 57 - 1 

1991 - 2000 48 45 2 1 

2001 - 2011 63 61 2 - 

Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 2011) 

 

Z tabulky je patrné, že v Olšanech u Prostějova bylo v roce 2011 (SLDB) celkem 490 

domů, 482 (tj. 98 %) rodinných domů, 5 bytových domů a 3 ostatní budovy. Z toho 

obydlených domů bylo celkem 448, obydlených rodinných domů bylo 440 (tj. 98 %), 
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5 obydlených bytových domů a 3 ostatní budovy. Fyzických vlastníků domů bylo 417 

osob, 415 fyzických vlastníků rodinných domů a 2 vlastníci bytových domů. Obec či 

stát vlastnil 3 rodinné domy a 2 bytové domy. Dále je možné z tabulky vyčíst období 

výstavby nebo rekonstrukce domu v jednotlivých letech.  

 

Tabulka: Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností 

 Celkem 
rodinné  
domy 

bytové  
domy 

ostatní  
budovy 

Obydlené byty celkem 550 520 27 3 

z toho 
právní 
důvod 
užívání 
bytu 

ve vlastním 
domě 

425 423 2 - 

v osobním 
vlastnictví 

6 - 5 1 

nájemní 29 12 16 1 

družstevní - - - - 

z toho s 
počtem 
obytných 
místností 

1 9 8 - 1 

2 40 32 6 2 

3 109 96 13 - 

4 149 144 5 - 

5 a více 215 213 2 - 

Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 2011) 

 

Tabulka zobrazuje obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných 

místností. Celkem obydlených bytů bylo 550, obydlených rodinných domů bylo 520, 

27 obydlených bytových domů a 3 ostatní budovy. Z toho právního důvodu užívání 

bytu je celkem 425 ve vlastním domě, z toho 423 rodinných domů a 2 bytové domy. 

V osobním vlastnictví je 5 bytových domů a 1 ostatní budova. Nájemních rodinných 

domů bylo 12, 16 nájemních bytových domů a 1 ostatní budova. Dále je možné 

z tabulky vyčíst počet obytných místností celkem, v rodinných či bytových domech, 

nebo ostatních budovách.  
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Počet zájemců o dům/byt: 

Obecní úřad v současnosti eviduje 8 žádostí o přidělení bytu.  

Podpora bytové výstavby obcí: 

Obec podporuje bytovou výstavbu a výstavbu RD formou vyčleňování vhodných 

ploch pro její výstavbu a budováním technické infrastruktury v těchto určených 

lokalitách. 

Rozvojové plochy, územní plán (plochy připravené pro bytovou výstavbu): 

Ve schváleném územním plánu jsou určeny lokality pro možnou výstavbu rodinných 

domů. Tyto lokality nemají v současné době vytvořenu technickou infrastrukturu. 

Celkem by na těchto plochách mohlo být realizováno až 60 nových RD. Technická 

infrastruktura jednotlivých území bude doplňována v závislosti na prioritách obce 

v jednotlivých lokalitách. 

Sociální bydlení: 

V současné době je v obci 12 bytů určených pro sociální bydlení.  

Podíl domů využívaných pro rekreaci: 

V obci se nenachází objekty určené k rekreaci. 

Individuální rekreační objekty: 

V obci se nenachází objekty určené k rekreaci.  

Školství a vzdělávání 

Obec Olšany u Prostějova disponuje mateřskou školou a úplnou základní školou. 

Technické vybavení škol je na dobré úrovni, přesto investiční potřeby existují.  

Pro žáky základní školy je k dispozici družina a školní jídelna i výdejna. Školní 

družina má dle Rejstříku škol a školských zařízení kapacitu 90 dětí, školní jídelna má 

kapacitu 380 osob a školní výdejna při mateřské škole má kapacitu 260 osob. Školní 

jídelna vaří i pro ZŠ a MŠ v Bystročicích, což není v porovnání s okolními školami 
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zvykem. Tato služba efektivně navýšila počet cizích strávníků a také navýšení 

úvazků nepedagogickým pracovníkům. 

Mateřská škola 

Obec Olšany u Prostějova je zřizovatelem mateřské školy. Mateřská škola má 

4 oddělení. Mateřskou školu navštěvuje pro školní rok 2014 /2015 na 103 dětí. 

Problém s naplněností není. Kapacita byla naplněna a zpravidla bývají uspokojování 

všichni uchazeči o předškolní vzdělávání. Tato kapacita 103 dětí byla navýšena 

v roce 2013 a dle demografického vývoje by měla být v dalších letech dostačující. 

V roce 2013 došlo také k přesunutí mateřské školy do nově vystavěné budovy.  

Tabulka: Skutečná naplněnost MŠ Olšany u Prostějova 

Rok Kapacita Naplněnost Volná místa 

2014/2015 103 103 0 

2015/2016 103 103 0 

2016/2017 103 103 0 

2017/2018 103 103 0 

Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení a vlastní šetření. 

 

Základní škola 

Zřizovatelem základní školy v Olšanech u Prostějova je obec. Základní škola je 

školou malotřídní, přesto, že není na výjimku, obec doplácí na mzdy pracovníků. 

Základní škola je úplná s devíti stupni školní docházky.  

Tabulka: Skutečná naplněnost ZŠ Olšany u Prostějova 

Rok Kapacita Naplněnost Volná místa 

2014/2015 270 138 132 

2015 / 2016 270 153 117 

Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení a vlastní šetření, 2015 
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Mimoškolní aktivity 

Škola se zapojuje do projektů a spolupracuje se zahraničními školami a i s dalšími 

subjekty v obci. Škola realizuje projekty zaměřené na environmentální výchovu. Mezi 

zájmové kroužky patří: sportovní kroužky, keramika, anglická konverzace nebo např. 

kroužek mladého myslivce, který není v okolních školách typický.  

 

Práce s dětmi a mládeží 

Práci s dětmi a mládeží zastává také SDH Olšany, TJ Sokol a SRPŠ. 

 

Sociální inkluze 

Základní škola má problém inkluze řešen ve školním vzdělávacím programu. 

Základní škola využívá pro děti s poruchami chování, s mentální retardací a 

s vývojovými poruchami učení asistenty pedagoga. Škola dále spolupracuje 

s pedagogicko – psychologickou poradnou v Olomouci, s klinickými psychology a 

centry.  

 

Financování školství  

Zřizovatel přispívá každoročně na provoz škol. Základní a mateřská škola dostává 

příspěvek od státu cca 7 890,- Kč ročně na žáka. Tabulka č. 36 udává výši 

financování neúplné základní školy a obou mateřských škol. 

Tabulka: Financování MŠ a ZŠ Olšany u Prostějova  

Rok Příspěvek zřizovatele Příspěvek státu 

Školní rok 2014/2015 

MŠ a ZŠ 2 400 000,- Kč 1 791 030,- Kč 
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Zdravotnictví 

V Olšanech u Prostějova se nachází zdravotní středisko. Nejbližší nemocnice je pak 

v nedaleké Olomouci (Fakultní nemocnice Olomouc - dojezdová vzdálenost asi 9 

km). Vojenská nemocnice v Olomouci je ve vzdálenosti 13 km a nemocnice 

v Prostějově je vzdálena asi 11 km. Zdravotnická záchranná služba je dostupná 

z Prostějova a Olomouce (max. dojezd 20 minut).  

V sousedním Lutíně (cca 3 km od Olšan) je k dispozici ordinace praktického lékaře 

pro dospělé, dětská lékařka a zubní ordinace. Ostatní zdravotnické služby jsou pro 

občany umístěny v Olomouci, kde se nachází široké spektrum zdravotnických služeb 

(např. Poliklinika Olomouc - 13 km, SPEA Olomouc – 12 km, Poliklinika AGEL – 15 

km aj.), kde nalezneme ordinaci praktického lékaře pro dospělé, ordinaci praktického 

lékaře pro děti a dorost, zubní ordinaci, kožní, oční, ORL, gynekologickou a jinou 

ambulanci. Do Olomouce, Prostějova a okolních obcí je velmi dobrá dopravní 

dostupnost pomocí veřejné hromadné dopravy. 

 

V níže uvedené tabulce jsou vyobrazeni poskytovatelé zdravotnických služeb 

v Olšanech u Prostějova.  

 

Tabulka: Poskytovatelé zdravotnických služeb v Olšanech u Prostějova   

 Typ zařízení Jméno a příjmení Kontaktní informace 

1. Ordinace 
praktického 
lékaře pro 
dospělé 

MUDr. Michaela 
Seidlerová 

Olšany u Prostějova 50, tel.: 
582 380 180, Ordinační hodiny: Út., Čt.: 
7:30 – 13:30 (od 11:00 objednaní 
pacienti) 

2. Ordinace 
praktického 
lékaře pro děti a 
dorost 

MUDr. Olga 
Štěpánková 

Olšany u Prostějova 50, tel.: 
582 315 267, Ordinační hodiny: Po., St., 
Pá.: 12:45 – 14:30, Út.: 08:00 – 8:30 
(odběry) 

3. Samostatná 
ordinace 
praktického 

MUDr. Petr 
Dostál,  

Olšany u Prostějova 50, tel.: 
582 380 180, Mobil: 777 108 991, 
Ordinační hodiny: Po., St.: 07:30 – 16:30 
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 Typ zařízení Jméno a příjmení Kontaktní informace 

lékaře – 
stomatologa 

hod.  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V budově zdravotního střediska je k dispozici ordinace praktického lékaře pro 

dospělé, ordinace praktického lékaře pro děti a dorost a zubní ordinace. Objednaní 

pacienti, dojíždějící (Biskupice, Hrdibořice, Štětovice, Dubany a Bystročice).  

Kultura 

Zprávy o pravěkém osídlení říčky Blaty v místech dnešní vesnice jsou sporadické 

a neúplné. Do roku 1141, kdy se datuje první písemná zpráva o Olšanech, jsme 

odkázáni pouze na svědectví archeologických nálezů. Nečetné stopy pravěkého 

osídlení pocházejí z trati Zlatniska a Lánský kříž. Zlatniska byla střídavě osídlena od 

5. tisíciletí před n. l. a nálezy na Lánském kříži ukazují na osídlení až v daleko mladší 

době, kolem roku 1000 před. n. l. Nejstarší památky, doložené v archeologickém 

materiálu, patří kultuře s moravskou malovanou keramikou z mladší doby kamenné. 

Osada lidu s touto kulturou zde nacházela kolem roku 4500 - 4000 před n. l. V 

pozdní době kamenné (3500 - 2000 před n. l.) na osadu lidu s moravskou malovanou 

keramikou navazuje osada lidu s kulturou nálevkovitých pohárů. Další archeologické 

nálezy pocházejí z doby kultury šňůrové, kultury věteřovské a kultury lužické. Sled 

kultur před naším letopočtem uzavírají kultury vytvořené na našem území Kelty. Od 

přelomu 5. a 6. století n. l. se objevují stopy osídlení Slovany. 

KULTURNÍ ATRAKTIVITY V OBCI:  

• kostel sv. Jana Křtitele – První bezpečná zmínka o kostele pochází z roku 

1373. Památkově chráněno od 3. května 1958. Je v dobrém stavu. 

V následujícím období se předpokládá restaurování vitráží oken a oprava 

portálu zákristie.  

• hasičské muzeum - Soukromé hasičské muzeum bylo pro veřejnost otevřeno 

v roce 1995. V muzeu jsou k vidění převážně menší trojrozměrné předměty od 

historie po současnost - uniformy, nářadí, výstroj apod., z větších exponátů - 

koněspřežná, kombinovaná stříkačka z roku 1924. 
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• obecní muzeum - Bylo otevřeno v roce 2003. Nachází se v něm předměty 

dokumentující život na vesnici, zemědělské nářadí, vybavení domácností aj. 

• farní areál – První historická zmínka o farnosti v Olšanech se vztahuje 

k 1. lednu 1287. Počátek stavební historie dnešní farní budovy lze klást 

s největší pravděpodobností k době kolem roku 1568. Fara byla znovu 

obnovena v roce 1715 o velkém požáru, který v roce 1711 zachvátil celou 

obec. Ze vzácně dochované kresby z roku 1742 je zřejmé, že základní podoba 

areálu fary se od barokního období podstatným způsobem nezměnila, což 

přes některé pozdější přestavby a úpravy činí z farního areálu cenný doklad 

barokního stavitelství i hospodářsko-sociálních poměrů na premonstrátských 

panstvích náležejících ke Klášternímu Hradisku. Zcela vpravo při 

jihovýchodním nároží jsou ve druhém podlaží na fasádě barokní sluneční 

hodiny, vytvořené v omítce.  

 

Památky nezapsané v seznamu kulturních památek: 

• stará škola 

• socha sv. Anny 

• most přes řeku Blatu do místní části Pijana 

• stavidlový jez na řece Blatě 

• sousoší Piety na Hablově 

• Parní pila a mlýn v Olšanech 

• Socha Ukřižování u č.p. 289 v Olšanech 

• Socha Ukřižování u nákupního střediska 

• Socha Ukřižování u silnice III/44925 na Třebčín 

• Socha Ukřižování na polní cestě „Stejskalka“  

 

Kulturní zařízení: 

Hlavním kulturním střediskem obce je především sokolovna s přilehlým 

areálem, kde se kromě sportovních aktivit také odehrává celá řada kulturních 

a společenských akcí. Některá koncertní vystoupení se uskutečňují také v kostele sv. 

Jana Křtitele, jsou to představní spojená především s vážnou a duchovní hudbou. 

Jednoúčelová kulturní zařízení jako kino, koncertní sál apod. se v obci nenachází. 



33 
 

 V Hablově je střediskem kulturního života Kulturní dům Hablov, který byl 

v roce 2015 zrekonstruován.  

Dostupnost kultury v okolí: 

Občané převážně dojíždí za kulturou spádově do Prostějova a Olomouce, popř. do 

Brna. Obec ve spolupráci s Římskokatolickou farností pořádá každoročně cyklus 

podzimních koncertů duchovní hudby v kostele sv. Jana Křtitele.  

Kulturní památky nehmotné:  

  V obci nepůsobí žádný folklórní soubor. Na tradici čtenářského spolku 

navazuje obecní knihovna. V jejím knižním fondu se nachází na pět tisíc svazků. 

V roce 2015 byla knihovna přemístěna do zrekonstruovaných prostor v areálu fary. 

 Tradici divadelnictví, které v obci bylo v minulosti rozšířené, rozvíjí loutkářský 

divadelní soubor „Kašpárkovi kamarádi“. Tento soubor působí při TJ Sokol již více jak 

10 roků. Každým rokem odehraje řadu představení v místní sokolovně i v okolních 

obcích. 

Tabulka: Akce – kalendář (významné akce pořádané v obci): 

Datum Významné akce pořádané v obci  Pořádající 

leden Setkání seniorů obec 

únor 

Maškarní karneval Sokol 

Obecní ples Obec  

březen Hasičský ples SDH 

duben Pálení čarodějnic a stavění máje 

Sokol a MŠ, 

soukromý 

subjekt 

květen 

Výšlap na Velký Kosíř Sokol 

Pohár starostů ZŠ 
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Datum Významné akce pořádané v obci  Pořádající 

Noc kostelů 
Římskokatoli

cká farnost 

Dětský den, kácení máje Sokol 

červen 

Hodové slavnosti 
Obec, Sokol, 

SDH 

Rozloučení s předškoláky MŠ 

září 

Turistický zájezd Sokol 

Podzimní koncerty duchovní hudby Obec, farnost 

listopad 

Uspávání broučků, lampionový průvod SRPŠ 

Rozsvícení vánočního stromu ZŠ 

Adventní výstava ČSZ 

prosinec 

Mikulášská nadílka Sokol 

Setkání u betléma MŠ 

Vánoční jarmark ZŠ 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Sport a volnočasové aktivity 

Většina zařízení pro možnost sportování se nachází v areálu TJ Sokol. V areálu 

se nachází sokolovna se dvěma sportovními sály, fitnesscentrum a sauna, 

víceúčelové hřiště s umělým povrchem (umělá tráva s křemičitým vsypem), fotbalové 

hřiště s travnatým povrchem, dva antukové tenisové kurty, inlinové hřiště, inlinový 

okruh, dětské hřiště, venkovní fitness a lanová lezecká pyramida. V obci je dále 

veřejnosti přístupná tělocvična v základní škole a víceúčelové hřiště s umělým 

povrchem 

u základní školy. Víceúčelové hřiště s mlatovým povrchem se také nachází v místní 

části Hablov. V obci jsou dále tři dětská hřiště, z toho jedno se nachází v Hablově.  
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 V oblasti tělovýchovy v obci působí Tělocvičná jednota Sokol, která sdružuje 

téměř 380 členů v osmi sportovních oddílech (všestrannost, gymnastika, kopaná, 

malá kopaná, tenis, nohejbal, volejbal, florbal). Mimo tyto oddíly v obci při TJ Sokol 

působí divadelní loutkářský soubor Kašpárkovi kamarádi, který se svým uměním 

vystupuje nejen v obci, ale i v kulturních sálech v obcích širokého okolí. Zájemci o 

různé volnočasové aktivity si mají možnost také vybrat z nabídky pravidelných 

cvičení – cvičení seniorů, bodystyling. Činnost TJ se soustřeďuje hlavně na práci 

s mládeží – fotbalová přípravka, gymnastika, teamgym – podiové skladby. 

 V budově sokolovny se kromě fitness studia také nachází služby pro občany – 

kadeřnictví, pedikúra. 

 Občané obce také aktivně využívají pro sportovní aktivity nabídky okolních 

měst a obcí, především Olomouce a Prostějova. 

 Kromě TJ Sokol působí v obci řada dalších spolků. Aktivní jsou především 

sbory dobrovolných hasičů. V obci působí dva – jeden v Olšanech a druhý v Hablově. 

Místní hasiči pořádají v obci řadu společenských akcí. Velice vydařený je především 

tradiční hasičský ples. Místní organizace Českého zahrádkářského svazu 

každoročně pořádá Adventní výstavu a jednou za dva roky Zahrádkářskou výstavu 

ovoce, zeleniny a květin. Dále v obci působí Myslivecké sdružení a Sdružení rodičů, 

přátel školy. 

 

Životní prostředí 

Půdní fond, kvalita půd, míra ohrožení erozí 

Zemědělská půda tvoří 91 % rozlohy katastru obce. Zbývající výměra připadá na 

nezemědělskou půdu. Ze zemědělské půdy je 97 % orná, a téměř 3 % zahrady. 
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Kvalita ovzduší 

V obci neexistuje větší bodový zdroj znečištění ovzduší. Velmi významným 

problémem je znečištění průtahem čtyřproudové rychlostní komunikace R 46 

Olomouc – Vyškov přes katastr obce (zejména prašnost a hluk z dopravy).  

Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce pozitivně 

- tok Blaty jako významný ekologický koridor 

- obec se aktivně zapojuje do systému třídění odpadu 

- plynofikace v obci 

Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce negativně 

- v obci je stále určité množství domácností se systémem vytápěný tuhými palivy 

- navýšení dopravní zátěže v obci, velké množství osobních vozidel a četný průjezd 

nákladních vozidel 

- rychlostní komunikace R46 jako významný zdroj hluku a znečištění ovzduší 

- obec je v intenzivně využívané, zemědělské kulturní krajině, s nízkým koeficientem 

ekologické stability. 

Ochrana životního prostředí 

Obec Olšany u Prostějova neleží na území žádného velkoplošného zvláště 

chráněného území. Nejbližším velkoplošným chráněným územím je CHKO Litovelské 

Pomoraví. Na katastru obce se nenachází žádné maloplošné zvláště chráněné 

území, ani nezasahuje do území přírodního parku. 

Vzhledem ke způsobu využívání krajiny na nejúrodnějších půdách, a zejména 

k absenci lesních ploch na katastru obce, je koeficient ekologické stability území 

obce velmi nízký. Proto i jednotlivé ojedinělé prvky krajinné zeleně mají velký 

význam.  

Rozvojové záměry obce tedy nejsou ve střetu s územní ochranou přírody. Obec také 

neeviduje žádné závažnější problémy obecné ochrany přírody na svém území.  
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Závažný je však střet s ochranou podzemních vod – CHOPAV je významným 

limitujícím faktorem pro rozvoj obce. 

Správa obce 

Obecní úřad a kompetence obce 

Velikost úřadu, personální zajištění 

Tabulka: Personální zajištění OÚ Olšany u Prostějova 

Zdroj: www.olsanyupv.cz 

 

Vybavenost obce Olšany u Prostějova 

Níže uvedená tabulka vyobrazuje vybavenost obce z hlediska typu úřadu, okresu, 

SO ORP, příslušnost k finančnímu či stavebnímu úřadu, matrice atd. Více údajů 

prezentuje níže uvedená tabulka.  

 

 

 

Personální zajištění OÚ Olšany u Prostějova 

Orgán 
Počet 
osob/členů 

Funkce 

OÚ 
5 

starosta, místostarosta, matrika a 
podatelna, poplatky, pokladna účetní 

Zastupitelstvo 15 starosta, místostarosta, ostatní členové 

Rada 5 starosta, místostarosta, 3 x radní 

Finanční výbor 3 předseda, členové 

Kontrolní výbor 3 předseda, členové 

Kulturní a informační 
komise 

6 
předseda, členové 

Sociální komise 3 předseda, členové 
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Tabulka: Vybavenost obce Olšany u Prostějova 

Zdroj: ČSÚ – karty obcí 

1.2. Sociální situace  

1.2.1. Strategické dokumenty/rozvojové plány včetně komunitního 

plánu 

Sociální situace v obci Olšany u Prostějova je na standardní úrovni, odpovídající 

situaci ve venkovských obcích tohoto regionu. V obci se nevyskytují žádné výrazné 

Vybavenost obce 

Typ úřadu Obecní úřad 

Kód obce 589829 

Okres Prostějov 

SO ORP Prostějov 

SO POÚ Prostějov 

Finanční úřad Prostějov 

Stavební úřad Prostějov 

Matrika Prostějov 

Kanalizace (ČOV) ANO 

Veřejný vodovod ANO 

Plynofikace ANO 

Pošta ANO 

Veřejná knihovna ANO 

Zdravotnické zařízení ANO 

Lékárna NE 

Mateřská škola ANO 

Základní škola ANO 

Dostupnost sídla kraje (km) 10 

Dostupnost sídla okresu (km) 11 
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sociální problémy ohrožující stabilitu a bezpečnost obce, nebo vyžadujících 

specifické přístupy.  

Pro obyvatele obce jsou dostupné základní sociální služby poskytované subjekty 

v nedalekém okolí. 

 

1.2.2. Dosavadní vývoj/podpora sociálních služeb komunitního  

 

Samotné ORP Prostějov, jehož součástí je obec Olšany u Prostějova, komunitně 

neplánuje, komunitní plánování sociálních služeb probíhá v městě Prostějově. 

Záměrem obce je oblast sociálních služeb posílit. Záměrem zastupitelstva je 

vybudováním komunitního domu a domova pro seniory, kdy v současné době je již 

zpracovaný projekt, a byly zahájeny práce pro přípravu území. V obci již funguje klub 

seniorů. 

Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Prostějově 

Komunitní plánování sociálních služeb je otevřený a cyklický proces zjišťování potřeb 

a zdrojů a hledání řešení, která nejlépe odpovídají místním podmínkám a potřebám 

lidí. Do procesu jsou zapojeni zástupci obcí/regionů/krajů, poskytovatelé a uživatelé 

sociálních služeb a veřejnost 

1.2.2.1. Jaká je nabídka sociálních služeb? Pro jaké cílové skupiny a 

v jaké kapacitě? 

 Organizace forma Název zařízení Poskytované sociální 
služby 

 

KAPACITA 

1. 
Domov seniorů POHODA 

Chválkovice, p.o. 

p.o. 

kraje 

Domov seniorů 
POHODA Chválkovice, 

p.o. 

Domov pro seniory 

Chráněné bydlení 

201 

2. 
Dům seniorů František –

Náměšť na Hané, p.o. 

p.o. 

kraje 

Dům seniorů František 
–Náměšť na Hané, p.o. 

Domov pro seniory 
53 

3. 
Domov pro seniory Kostelec 

na Hané, p.o. 

p.o. 

obce 

Domov pro seniory 
Kostelec na Hané, p.o. 

Domov pro seniory 
58 
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Obec Olšany u Prostějova cílí své služby především na péči o seniory, a to kvůli 

nízkému indexu věku. Obec nabízí rozvoz obědů seniorům, odvoz k lékaři, dále 

spolupracuje s Charitou Olomouc. Obec přispívá na služby charity a to 7 000,-Kč na 

osobu ročně. Pro mladé rodiny, ale především pro matky s dětmi, má obec 

k dispozici 12 startovacích bytů.  

 

1.2.2.2. Současné řešení příležitostné krizové situace? 

Snaha řešit krizovou situaci individuálně v režii obce, případně s kooperací externích 

služeb s odkázáním na odbor sociálních věcí nebo na úřad práce v Prostějově.  

 

4. Charita Prostějov 
církevní 

organizace 
Charita Prostějov 

Chráněné bydlení 

Pečovatelská služba 

25 

5. Charita Konice 
církevní 

organizace 

Dům pokojného stáří 
Bohuslavice a Konice 

Domov pro seniory 

 

35 

Charitní pečovatelská 
služba 

Pečovatelská služba 
Ambulantně 3 

Terénně 140 

6. Pomadol Olomouc s.r.o. Pomadol Olomouc Pečovatelská služba 
 

7. Trilobit o.p.s. 

o.p.s. 
zřizovatele

m obec 
Čelechovice 

na Hané 

Trilobit o.p.s. Chráněné bydlení 

48 byt. jednotek 
chráněných 

2 byt. jednotky 
nechráněné 

8. 

 Obec Čechy pod Kosířem 
(zřizovatel a provozovatel), 

Charita Konice (poskytovatel 
soc. služeb) 

církevní 
organizace 

Dům pokojného stáří 
s pečovatelskou 

službou Čechy pod 
Kosířem 

Pečovatelská a 
ošetřovatelská 

služba 

21 jednopokoj. 
byt. jednotek 

3 dvoupokoj. 
byt. jednotek 
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1.2.3. Analýza regionu z hlediska potřeb a problémů v oblasti 

sociálního začleňování 

1.2.3.1. Informace o životním stylu: 

Jaké jsou kvality a potenciál lidí v komunitě / lokalitě. 

Jaká je spokojenost v obci 

Celkem bylo do domácností obyvatel Olšan a Hablova distribuováno 650 dotazníků. 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit spokojenost občanů se současnou podobou 

obce a stavem její vybavenosti, zjistit názor na další směrování obce a její vývoj.  

Dotazník vyplnilo 65 mužů (39,9 %) a 98 žen (60,1 %). Věková struktura respondentů 

byla následující: 

Ve věkové skupině 15-29 roků odpovědělo 11 respondentů (6,7%), ve skupině 30-49 

roků to bylo 63 respondentů (38,7%) ve skupině 50-64 roků odpovědělo 50 občanů 

(30,7%) a ve skupině nad 65 roků odpovědělo 39 občanů (23,9%). 

Dotazník vyplnila většina respondentů, kteří žijí v obci od narození a to 70 (42,9 %), 

další kategorií byly občané, kteří se přistěhovali do obce před více než pěti lety 59 

(36,2 %). Ostatní respondenti se přistěhovali v dospělosti v posledních pěti letech 21 

(12,9%) a zbytek se přistěhoval v dětství spolu s rodiči 13 (8%). Z výše uvedeného je 

vidět, že v odpovědích byli zastoupeni rovnoměrně občané žijící v obci od narození 

a občané, kteří se do obce přistěhovali.  

Na otázku „Jak se Vám v obci žije” odpověděli obyvatelé Olšan a Hablova 

hodnocením ani dobře ani špatně 6,8 %, 56,4 % hodnotilo odpovědí spíše dobře, 

velmi dobře volilo 36,2 % respondentů, 1% se žije velmi špatně.  

 

Otázky 
velmi dobře spíše dobře 

ani dobře,  

ani  špatně 
spíše 

špatně 
velmi 

špatně 

 

medián 

abs. 
relat. 
(%) abs. 

relat. 
(%) abs. 

relat. 
(%) abs. 

relat. 
(%) abs. 

relat. 
(%) 

 

Jak se Vám v 
obci žije? 

59 36,2 92 56,4 11 6,8 0 0 1 0,6 spíše dobře 
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Zdroj: PRO Olšany u Prostějova na období 2016 – 2022  

Na jednotlivé oblasti života ukazuje následující tabulka. I zde převládá spíše 

spokojenost se životem v obci a jejím zabezpečením kulturního a společenského 

vyžití a školství. Velmi spokojeni jsou občané obce s péčí o prostředí obce. Přestože 

i oblasti zdravotnictví a veřejné dopravy jsou hodnoceny spíše dobře, objevuje se 

zde 

i relativně vysoký počet osob spíše nespokojených se současným stavem (více jak 

20% dotázaných). 

Jak hodnotíte život 

v obci z pohledu: 

velmi 

spokojen 

spíše 

spokojen  

spíše 

nespokojen  

velmi 

nespokojen  

je mi to 

lhostejné  

 

medián 

abs. 

relat. 

(%) abs. 

relat. 

(%) abs. 

relat. 

(%) abs. 

relat. 

(%) abs. 

relat. 

(%) 

 

bydlení 
67 41,1 80 49,1 2 1,2   14 8,6 

spíše 

spokojen 

školství 
42 25,8 63 38,7 14 8,6 2 1,2 42 25,8 

spíše 

spokojen 

zdravotnictví 
11 6,7 60 36,8 43 26,4 11 6,7 38 23,3 

spíše 

spokojen 

veřejné dopravy 
25 15,3 73 44,8 33 20,2 11 6,7 21 12,9 

spíše 

spokojen 

kultury a 

společenského života 
34 20,9 77 47,2 24 14,7 8 4,9 20 12,3 

spíše 

spokojen 

sportovního vyžití 
52 31,9 69 42,3 11 6,7 2 1,2 29 17,8 

spíše 

spokojen 

životního prostředí 
27 16,6 93 57,1 20 12,3 7 4,3 16 9,8 

spíše 

spokojen 

péče obce o své 
83 50,9 62 38,0 6 3,7   12 7,4 velmi 
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Jak hodnotíte život 

v obci z pohledu: 

velmi 

spokojen 

spíše 

spokojen  

spíše 

nespokojen  

velmi 

nespokojen  

je mi to 

lhostejné  

 

medián 

abs. 

relat. 

(%) abs. 

relat. 

(%) abs. 

relat. 

(%) abs. 

relat. 

(%) abs. 

relat. 

(%) 

 

prostředí spokojen 

podmínek pro 

podnikání 
8 4,9 36 22,1 22 13,5 2 1,2 95 58,3 

spíše 

spokojen 

rozvoje obce 
74 45,4 77 47,2 1 0,6   11 6,7 

spíše 

spokojen 

informovanosti o 

dění v obci 
79 48,5 61 37,4 11 6,7   12 7,4 

velmi 

spokojen 

 

1.2.3.2. Jak fungují sousedské vztahy  

V Olšanech u Prostějova se nenachází žádné sociálně vyloučené lokality dle 

„Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR (GAC spol. s r. o. 2015)“, jejímž 

zadavatelem je MPSV v ČR. Není zde ani žádná soustředěná skupina národnostních 

menšin. 

Více jak 60% respondentů hodnotilo mezilidské vztahy jako velmi dobré či docela 

dobré, ne moc dobré hodnotilo mezilidské vztahy v obci 24% respondentů a pouze 

3% dotázaných hodnotilo vztahy jako špatné. 12% respondentů nedokázalo 

posoudit, jaké jsou vztahy mezi lidmi v obci. 

 

 

 

 

 

Výsečový graf

Mezilidské vztahy v obci považujete za

ne moc dobré 24%

velmi dobré 7%

nedovedu posoudit 12%

špatné 3%

docela dobré 54%
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Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným 

společenským kontaktům? 

Na tuto otázku odpovídali respondenti převážně 65% odpovědí spíše ano a rozhodně 

ano, pouze 2% respondentů volilo odpověď rozhodně ne a 19% volilo odpověď spíše 

ne, 13% volilo odpověď nedovedu posoudit.  

Jste ochoten / ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? 

Odpověď rozhodně ano a spíše ano volilo 36% respondentů, 33% respondentů je 

vůči této otázce indiferentních. Rozhodně ano chce pro rozvoj obce pomoci 19% 

dotázaných. 12% dotázaných nechce pro obec pracovat. Na otázku v jaké oblasti 

chtějí lidé pomoci, odpovídali většinou při organizování kulturních a společenských 

akcí nebo v činnosti TJ Sokol. 

Jak lidé přemýšlejí o své situaci? Svých problémech? Svých potřebách? Svých 

nápadech a přáních? 

Více podporovat místní spolky, které se věnují práci s mládeží a dětmi.  

Chybí rodinné centrum, prostor pro setkávání rodičů s dětmi.  

V obci chybí domov pro seniory, chráněné bydlení. 

1.2.3.3. Jaké skupiny v komunitě existují? 

 

Najdou se v komunitě přirozené autority? 

V případě různých situací, ve kterých si obyvatelé městyse žádají podporu při řešení 

nebo hledání možného způsobu řešení konkrétní situace, se s důvěrou obracejí na 

zástupce samosprávy.  

1.2.3.4. Kde se skupiny setkávají? 

Spolky se sídlem a působností na území obce jsou významnými pořadateli kulturních 

a společenských akcí v obci i regionu. 

 

Tabulka skupin/spolků působících v obci Olšany u Prostějova 
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Spolek 
Kontaktní 
osoba 

Tel. E-mail Profil činnosti 

Člensk
á 
základn
a 

TJ Sokol 
Olšany 

RNDr. 
Milan 
Elfmark 

724 
507 867 

sokol.olsany@sez
nam.cz,  
kasparkovikamara
di@gmail.com, 
www.sokol-
olsany.cz. 

široké zaměření 
na sportovní 
aktivity pro děti, 
mládež, dospělé, 
seniory 

310 (10 
oddílů) 

SDH Olšany 
u PV 

 

Jiří Dorazil, 
Kikal Martin 

776 
700 811  
721 
130 090 

hasiciolsany@sezn
am.cz, 
www.hasiciolsanyu
pv.estranky.cz 

 

požární 
bezpečnost 
v obci, práce 
s mládeží, 
kulturní akce 

52 

MS Olšany u 
Prostějova 

Jiří Kikal, 
Jaroslav 
Hansl 

724 236 7
16, 
60492637
8 

hansl.strechy@sez
nam.cz 

ochrana přírody, 
mládež, myslivost 

19 

Český 
zahrádkářsk
ý svaz 
Olšany u 
Prostějova 

Vlastimil 
Zedníček, 
Libuše 
Halířová 

 

 

736 
759 855, 
581 115 
190 

vlastikzed@sezna
m.cz 

Ochrana přírody, 
životní prostředí 

95 

SDH Hablov 
Viktor 
Hladký  

73269012
2, 

hladky.viktor1@se
znam.cz 

požární 
bezpečnost 
v obci, kulturní 
akce 

15 

SRPŠ 

Jaroslav 
Holík, 
Roman 
Brzuska 

605 
400 799, 
77733904
4 

holik.jarek@sezna
m.cz 
roman@onesoft.cz 

finanční, 
materiální a 
společenská 
podpora Základní 
školy a Mateřské 
školy Olšany u 
Prostějova, práce 
s dětmi a 
mládeží, 
spolupráce rodičů 
a školy 

150 
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1.2.4. Identifikace cílové skupiny 

1.2.4.1. Dle potřeb a problémů: 

Osoby pečující o jiné závislé osoby 

- osoby pečující o osobu mladší 10 let, závislou na péči druhé osoby v I. stupni 

závislosti nebo pečující o osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči 

druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti 

 

Osoby pečující o malé děti  

- osoby pečující o osobu mladší 15 let  

 

 

Osoby se zdravotním postižením 

- Osoby s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným 

postižením, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné 

osoby  

 

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené  

Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování 

Osoby přežívající venku, osoby v noclehárně, osoby v ubytovnách pro bezdomovce, 

osoby v pobytových zařízeních pro ženy, osoby v ubytovnách pro imigranty, osoby 

před opuštěním instituce, uživatelé dlouhodobější podpory, osoby žijící v nejistém 

bydlení, osoby ohrožené vystěhováním, osoby ohrožené domácím násilím, osoby 

žijící v provizorních a neobvyklých stavbách, osoby žijící v nevhodném bydlení, 

osoby žijící v přelidněném bytě.  

 

Ohrožené osoby do 18 let věku 

Osoby mladší 18 let se speciálními vzdělávacími potřebami, ohrožené umístěním do 

institucionální výchovy, vyrůstající v rodinách ohrožených chudobou nebo 

nefunkčních rodinách, v náhradní rodinné péči apod 
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1.2.4.2. Analýza konkurence  

Tabulka fungujících spolků v obci a jejich pravidelně pořádané akce. 

 

Datum Významné akce pořádané v obci  Pořádající 

leden Setkání seniorů obec 

únor 
Maškarní karneval Sokol 

Obecní ples Obec  

březen Hasičský ples SDH 

duben Pálení čarodějnic a stavění máje 

Sokol a MŠ, 

soukromý 

subjekt 

květen 

Výšlap na Velký Kosíř Sokol 

Pohár starostů ZŠ 

Noc kostelů 
Římskokatolic

ká farnost 

Dětský den, kácení máje Sokol 

červen 
Hodové slavnosti 

Obec, Sokol, 

SDH 

Rozloučení s předškoláky MŠ 

září 
Turistický zájezd Sokol 

Podzimní koncerty duchovní hudby Obec, farnost 

listopad 

Uspávání broučků, lampionový průvod SRPŠ 

Rozsvícení vánočního stromu ZŠ 

Adventní výstava ČSZ 

prosinec 

Mikulášská nadílka Sokol 

Setkání u betléma MŠ 

Vánoční jarmark ZŠ 
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2 Analýza potřeb společenství 

2.1. SWOT analýza 

SWOT analýza je souhrnným zhodnocením silných a slabých stránek, příležitostí 

a rizik daného území – v našem případě Olšan u Prostějova vzhledem k cílům 

projektu Komunitní centra v Regionu Haná. Níže uvedená SWOT analýza je 

zpracována na základě dosavadních zkušeností místního koordinátora pro cílovou 

skupinu a na základě dostupných údajů. Analýza je výchozím krokem pro usměrnění 

budoucího vývoje a fungování komunitního centra v Olšanech u Prostějova – jak 

zachovat a posílit silné stránky, jak odstraňovat a eliminovat slabé stránky, které 

budoucí příležitosti lze využít pro další rozvoj společenství a komunitního centra a jak 

a jakými prostředky čelit očekávaným ohrožením dalšího rozvoje společenství a 

komunitního centra v Olšanech u Prostějova. 
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SWOT ANALÝZA  

 

Přednosti Nedostatky 

V
n

it
řn

í 
p

ro
s

tř
e
d

í 
 

–
 i

n
te

rn
í 
a

n
a

lý
z
a

 

Silné stránky (S) 

 

faktory, které mohou podpořit cíle 
komunitního centra  

- dobrá občanská vybavenost 
- dobré zázemí  
- pozitivní přístup starosty a 

vedení obce 
- podpora ze strany církve 
- spolková sdružení  
- bezbariérovost  

Slabé stránky (W) 

 

faktory, které mohou ovlivnit cíle 
komunitního centra 

 

- personální zajištění  
- pasivní přístup obyvatel obce  

 
  

V
n

ě
jš

í 
p

ro
s

tř
e
d

í 
 

- 
e

x
te

rn
í 
a

n
a

lý
z
a

 

Příležitosti (O) 

 

vnější podmínky, které mohou 
podpořit cíle komunitního centra 

- výstavba rodinných domů 
(mladé rodiny) 

- stárnoucí populace (snaha 
sdružovaní) 

- dobré sportovní zázemí 
- možnost vyjádřit se a 

formulovat své názory a návrhy 
- moci své zkušenosti sdělit těm, 

kdo přímou zkušenost nemají 
- setkávání na bázi komunity 
- výměna znalostí a zkušeností 
- společně a vzájemně se učit 

nové věci 

 

 

Hrozby (T) 

 

vnější podmínky, které mohou cíle 
komunitního centra zmařit 

 

- nedůvěra 
- nezájem se aktivně zapojovat 
- nereálné očekávání 
- postoj veřejnosti k zdravotně a 

sociálně znevýhodněným 
osobám 

- nedostatek informací 
 

 
 
 

 

Pokud jde o zjištěné slabé stránky a hrozby, z analýzy vyplývá, že se v Olšanech 

u Prostějova lze setkat i s nedůvěrou k aktivitám komunitního centra ze strany 

některých občanů, nezájmem lidí o dění v obci nebo se slabým povědomím mezi 

lidmi, co to je komunitní centrum a s tím spojena nereálná očekávání občanů. U 

některých lidí se stále vyskytují odmítavé postoje nebo předsudky vůči aktivitám 
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zaměřeným 

k sociálnímu začleňování nebo vůči lidem sociálně ohroženým či zdravotně 

znevýhodněným.  

 

Výše uvedené slabé stránky a případné hrozby lze vylepšovat jednak vhodnou 

osvětou o cílech komunitního centra a dále pak vhodně zvolenými aktivitami 

komunitního centra, které dokáží zapojit místní obyvatele do dění, a to především 

z řad cílových skupin. 

 

Obec Olšany u Prostějova májí velkou přednost v dostupnosti do města Olomouce, 

Prostějova, což znamená, že lidé mají blíže k pracovním příležitostem, ke vzdělání, 

ke specializované zdravotní péči, ke kultuře a dalším možnostem, což přispívá 

k jejich možnostem výběru a spokojenosti. 

Na základě vytvořené SWOT analýzy jsou definovány priority, které by měly vést 

k podpoře dobrého fungování komunitního centra: 

- vhodná osvěta zaměřená na vysvětlení cílů komunitního centra  

- zapojení veřejnosti a cílových skupin do dění v komunitním centru 

- podpora sounáležitosti v obci prostřednictvím vhodně navržených 

aktivit komunitního centra 

2. 2.  Anketa -  pro návrh náplně a činností v připravovaném komunitním 

centru (KC) v obci Olšany u Prostějova 

Již před vytvořením projektu Komunitní centra v Regionu Haná byla ze strany 

Regionu HANÁ z.s. ověřována potřebnost a předběžné zaměření činností 

v jednotlivých komunitních centrech formou ankety a dotazníků (viz přílohy projektu). 

V úvodní fázi realizace projektu Komunitní centra v Regionu Haná bylo třeba zjistit na 

základě šetření a formou ankety v místě působení komunitního centra a především 

mezi cílovou skupinou, jaké konkrétní aktivity by obyvatelé a především cílová 

skupina v komunitním centru potřebovala a chtěla.  

Zvolenou průzkumnou metodou byl kvantitativní průzkum. Použitým nástrojem 

pro sběr dat byla anketa. Struktura výběru byla předem daná. Výběr respondentů – 

občané Olšan u Prostějova. Minimální počet respondentů pro oslovení byl 50.     
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Anketa obsahovala 16 otázek. Většina otázek byla uzavřená, polootevřené otázky – 

s možností doplnění – byly čtyři, sedm otázek mělo více možností výběru. Otázky, 

u kterých bylo možné označit více odpovědí, byly označeny a na tuto skutečnost 

volby více odpovědí u označených otázek byli respondenti v úvodu ankety 

upozorněni. 

Otázky, kde bylo možné zvolit více možností odpovědí, jsou označeny i v souhrnu 

níže. Respondenti mohli doplnit vlastní návrhy, které mohly daný průzkum obohatit. 

Celé znění ankety – viz. příloha této analýzy. 

Příprava ankety a distribuce mezi občany byla provedena realizačním týmem 

projektu s pomocí obce Olšany u Prostějova. Obyvatelé a cílová skupina byli 

prostřednictvím webových stránek obce a prostřednictvím letáku informujícího o 

připravovaném komunitním centru a o cílech ankety informováni o možnosti vyplnit 

anketu zaměřenou na náplň komunitního centra skrze elektronický formulář. 

ANKETA VÝSLEDKY – NÁVRH ČINNOSTI KC 

Anketa v obci Olšany u Prostějova probíhala ve období od 10. 10. 2019 do 15. 11. 

2019. 

Anketa byla vložena s průvodním textem na stránky obce www.olsanyupv.cz 

s aktivním elektronickým odkazem na anonymní elektronický formulář. Dále byla 

vložena do obecního zpravodaje a roznesena do všech domů v obci. V tištěné 

podobě byly formuláře dále dostupné na podatelně obecního úřadu Olšan u 

Prostějova. Průvodním textem a součástí tištěné formy formuláře ankety byl 

informační plakátek.  

Na průvodním plakátku i v průvodním textu k elektronické verzi ankety byl uveden 

telefonní kontakt a e-mail na místního komunitního pracovníka včetně času, kdy je 

k zastižení, pokud má respondent doplňující otázky či má zájem o radu nebo pomoc 

při vyplňování ankety. 

Ve všech formách průvodního textu byl uveden způsob pro odevzdání papírové 

formy ankety. Pro sběr papírových anket bylo stanoveno sběrné místo. Sběrná 

schránka, označena textem Komunitní centrum a logy ESF a MPSV, byla umístěna 

ve vstupním vestibulu Obecního úřadu Olšan u Prostějova a dále v místní prodejně s 

potravinami Hruška. 

http://www.olsanyupv.cz/
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Počty odpovědí některé grafy nepřevedly na procenta. Proto byly tyto výsledky dle 

počtu odpovědí přepočteny manuálně a v textu níže jsou již uvedeny procenta 

odpovědí. 

Celkový počet navrácených anket v obci Olšany u Prostějova je 97. 

Otázky, u kterých bylo možné označit více odpovědí, byly označeny a na tuto 

skutečnost volby více odpovědí u označených otázek byli respondenti v úvodu 

ankety upozorněni. 

Otázky, kde bylo možné zvolit více možností odpovědí jsou označeny i v souhrnu 

níže. 

 

1. 

 

 

Celých 99% respondentů má trv. bydliště v Olšanech u Prostějova. 

 

. 
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Možno zvolit více odpovědí.) 

Sociální status: 

- Nejvíce zastoupená skupina respondentů uvedla sociální status zaměstnaný 

56,6%, dále osoby pečující o malé děti více jak 22%, starobní důchodce 

17,2% a osob OSVČ nebo osoba podnikající 10,1%. 
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3.    

 

 

Anketu vyplnilo 54,5% žen. 

 

 

4.  

 

 

 

 

Do ankety se zapojilo více než 43% osob ve věku 30-49 let, skoro 31% ve věku 50-

64 let, necelých 16% ve věku 65 let a více a 10,3% osob ve věku 15-29 let. 
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5.  

 

 

 

Více než 74% respondentů se domnívá, že společné aktivity zlepší vztahy v obci.  

 

 

 

 

6.  
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Celkem, 57,1% osob má zájem se zapojit do společných aktivit.  

 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

(Možno zvolit více odpovědí.) 

Přes 50% respondentů uvedlo, že se podíleli na kulturních a sportovních aktivitách 

v obci, téměř 14% na péči o zeleň a necelých 24% je aktivních v dobrovolnictví a 

spolkové činnosti. 
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8.  

 

 

  

Zájem o nové informace má téměř 95% respondentů. 

Dále v otázce číslo 16. je pak patrné, z jakých zdrojů lidé nejčastěji informace čerpají. 

Informace lidé v obci čerpají nejvíce z obecních novin skoro 87%, 55,6% ze 

setkávání s ostatními na frekventovaném místě, 53,5% z hlášení rozhlasu a 45,5% 

z webových stránek obce. 
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9. 

 

 

 

 

Zájem o společnou vizi s ostatními občany má téměř 47% respondentů, 18,2% 

respondentů to nepovažuje za důležité. 

 

10.  

 

 

 

 

Více než 61% respondentů je ochotno pomoci jiným občanům. 
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11.  

 

 

 

 

 

Přes 13% obyvatel zná někoho, kdo by dle subjektivního posouzení pomoc 

potřeboval. 
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12. Návrhy náplně – PRIMÁRNÍ AKTIVITY: 

(Možno zvolit více odpovědí.) 

 

 

 

Právní poradenství v oblasti občanského práva by uvítalo přes 51%, v oblasti 

rodinného či pracovního práva by uvítalo 41-44% dotázaných. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dluhové poradenství především týkající se prevence předlužování oslovilo přes 37% 

dotázaných. Témata věnující se posilování finanční gramotnosti a hospodaření 

domácnosti uvedlo 25-34% respondentů. 
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Sociální poradenství ve spektru příspěvků na bydlení označilo přes 48% oslovených, 

příspěvky na péči, kompenzační pomůcky a dávky MOP zajímá 29-42% 

respondentů. Dávky a příspěvky pro osoby pečující o děti do 7 let označilo přes 39% 

oslovených. 
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Poradenství v nezaměstnanosti týkající se zvyšování sociálních a profesních 

dovednosti uvedlo 34% respondentů. Další oblasti podpory této problematiky uvedlo 

12-29 % respondentů. 
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Programy a aktivity na podporu rodiny označilo jako primární aktivitu nejvíce 

respondentů, téměř 85%. 

O motivační programy zaměřené na sociální začlenění a prevenci sociálního 

vyloučení má zájem přes 38% dotázaných. 

O programy pro osoby ohrožené závislostmi má zájem 23% respondentů. 

O aktivity zaměřené na prevenci ztráty bydlení projevilo zájem 30% respondentů. 
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Aktivity pro boj s diskriminací zaujalo 11%. 

 

13. Návrhy náplně – DOPLŇKOVÉ AKTIVITY: 

(Možno zvolit více odpovědí.) 

O doplňkové aktivity projevilo zájem nejvíce respondentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní a multikulturní aktivity necelých 86%, výchovně/vzdělávací aktivity necelých 

76%, dobrovolnictví 50%, aktivity pro životní prostředí 47% respondentů.  
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14. Aktivity pořádané spolky nebo nové návrhy: 

(Možno zvolit více odpovědí.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejzajímavější jsou pro respondenty společenské události, které uvedlo necelých 

62% dotázaných. 

 

O kreativní tvorbu a aktivity podporující zdravé tělo a mysl má zájem cca 54% 

respondentů. 

 

O aktivity podporující zdravé tělo a mysl projevilo zájem 50% dotázaných.  
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Sportovní soutěže zajímají cca 52% respondentů. O kulinářské soutěže projevilo 

zájem cca 33% dotázaných. 

 

15.  
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(Možno zvolit více odpovědí.) 

Představa o tom, co by mohlo KC přinést obci je následující: 

67% očekává nabídku společných aktivit a stmelení občanů. 

Téměř 64% dotázaných očekává zvýšení kontaktu se spoluobčany. 

 

 

 

16.  

 

 

 

 

 

 

(Možno zvolit více odpovědí.) 

Informace lidé v obci čerpají nejvíce z obecních novin 87%, setkávání se s ostatními 

na frekventovaných místech přes 55%, hlášení rozhlasu 53%, 45% z webových 

stránek a 14% ze sociálních sítí. 



68 
 

 

Výsledky ankety – výstupy 

Téměř 74,2% respondentů se domnívá, že společné aktivity v obci zlepší 

vztahy. Skoro 57% je ochotno se do aktivit zapojit. Dle výsledků ankety se dá 

předpokládat, že polovina respondentů se již dříve zapojovala do aktivit v obci. 

Přes 45% považuje společný cíl s ostatními za důležitý. 

Více než 61% respondentů je ochotno pomoci ostatním a více než 13,4% zná 

někoho, kdo dle subjektivního posouzení pomoc potřebuje. 

Víc jak polovina respondentů by uvítala právní poradenství. Necelých 50% 

projevilo zájem o nabídku finanční gramotnosti. 

Poradenství týkající se žádostí o příspěvky, tzv. sociální dávky zaujalo méně 

než 45% dotázaných. 

Poradenství v nezaměstnanosti oslovilo v průměru také 45%. 

Nejvíce, téměř 85% dotázaných, oslovila nabídka aktivit na podporu rodiny. 

O programy prevence sociálního vyloučení má zájem přes 38% a o aktivity 

zaměřené na prevenci ztráty bydlení a podporu stabilního bydlení 30 %.  

Kulturní aktivity jsou pro obyvatele Olšan u Prostějova nejzajímavější, označilo 

je necelých 86% respondentů. 

Jako druhé nejčastější aktivity volili obyvatelé výchovně vzdělávací aktivity 

téměř 76% dotázaných.  

Také aktivity a programy na bázi dobrovolnictví se těší zájmu, zájem o tyto 

činnosti má více než 47% oslovených.  

Dobrovolnictví se věnuje nebo je ochotno se věnovat přes 50% respondentů. 
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Stejně tak se ukázalo, že i v aktivitách pořádaných spolky a sdruženími jsou 

pro občany nejdůležitější společenské události. Dále se potvrdilo, že mají 

občané zájem se setkávat při kreativních činnostech a aktivitách věnujících se 

zdraví fyzickému i duševnímu. 

Z ankety vyšlo dále najevo, že mají lidé zájem o sportovní i kulinářské aktivity 

a soutěže. 

Občané očekávají, že aktivity centra přinesou více kontaktu se spoluobčany 

a prostor pro setkávání. 

 

2.3. Jednání se zástupci obce, místních spolků a zástupci cílových 
skupin 

Vedení obce podporuje vznik komunitního centra. Obec Olšany u Prostějova 

pro vytvoření prostor KC zrekonstruovala budovu ve farním areálu. Dříve 

hospodářská budova. Rekonstrukce budovy byla financována z obecního 

rozpočtu a dále z projektu IROP. Současně pomáhá zajišťovat osvětu a podílí 

se na přípravě akcí v komunitním centru.  

V obci funguje rozmanitá spolková činnost. Tyto spolky podporují vznik 

komunitního centra. Komunitní centrum nabízí prostory pro aktivní činnost 

zmíněných spolků, ale především zapojení členů spolků a do činností 

komunitního centra. Očekáváme vzájemné propojení činnosti spolků, jejich 

členů a ostatních obyvatel obce, umožníme seberealizaci jednotlivých osob 

formou zapojení se do příprav programů v podobě využití vlastních schopností 

a znalostí a přispět tak k naplňování cílů projektu. 

2.4.  zhodnocení situace místního koordinátora pro cílovou 

skupinu na základě poznatků a zkušeností ve stávajícím 
společenství 

V rámci šíření ankety s cílem zjistit vhodné činnosti pro fungování komunitního 

centra, byly osloveni zástupci cílových skupin, u kterých se předpokládá 

využívání budoucího komunitního centra. Jednalo se zejména o matky 

samoživitelky, rodiče s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením, mládež 

a další.  



70 
 

Z ankety vyplynula velká potřeba podpory a možnosti setkávání vyvstává 

u starších osob ohrožených sociálním vyloučením. KC ve spolupráci 

s místními spolky, bude vytvářet a realizovat programy začleňující dané 

jedince.  

Dalším z požadovaných témat jsou aktivity zaměřené na využití volného času 

dětí a mládeže. KC bude utvářet volnočasové programy, které budou plnit 

funkci relaxační, regenerační, výchovně a sociálně preventivní. KC bude 

především zajišťovat aktivity z oblasti kreativity, hudebního umění, z oblasti 

techniky a další výchovně vzdělávací aktivity pro děti a mládež.  

Z ankety vyplynul především zájem o nabídku aktivit na podporu rodin. Proto 

je plánována v KC Olšany u Prostějova spousta nejrůznějších aktivit a 

programů týkající se různých aspektů spojených s výchovou dětí, s realizací 

výchovně vzdělávacích programů se zaměřením na rodičovství, programů na 

podporu zaměstnanosti osob vracejících se po mateřské nebo rodičovské 

dovolené na trh práce. 

Dále bylo zjištěno, na základě neformálních rozvorů, že dalším požadovaným 

tématem jsou aktivity zaměřené na finanční a počítačovou gramotnost, které 

by mohly být realizovány pomocí pořádání kurzů, přednášek, workshopů apod.  

Velká míra kulturní aktivity je realizována v obci v rámci místních spolků. 

Zejména spolkem Sokol Olšany u Prostějova. Kulturní aktivity budou zaujímat 

nemalou měrou náplň činnosti KC. Dochází zde k setkávání obyvatel a všech 

cílových skupin, což přispívá k socializaci a začlenění zástupců cílových 

skupin s ostatními obyvateli obce.  
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3 Návrhy činností komunitního centra v Olšanech u Prostějova 
 

Předcházející kapitoly včetně výsledků provedené ankety v Olšanech u Prostějova 

a průzkumu místního koordinátora mezi cílovými skupinami a zjištěných možností 

a potřeb místního společenství, pomohly při návrhu zaměření a činností komunitního 

centra. 

Od začátku projektu docházelo k mapování vztahů a potřeb ve společenství. Jako 

podpůrnou formou pro získávání informací, byly neformální rozhovory se zástupci 

spolků, konzultace se starostou obce a v neposlední řadě s cílovými skupinami.  

Na základě rozhovorů došlo k vytipování aktivních jedinců, kteří mají snahu iniciovat 

a navrhovat další dění a budou schopni komunikovat s ostatními členy komunity. Tito 

aktivní jedinci budou úzce spolupracovat s místním koordinátorem. V podzimní 

anketě 2019 provedené v rámci projektu v Olšanech u Prostějova, např. téměř 60% 

dotázaných osob vyjádřilo zájem zapojit se do společných aktivit s ostatními občany 

obce a 50% z nich se již do společných aktivit zapojilo. 

Úkolem zainteresovaných jedinců bude vést dialog, získávat a zaznamenávat 

potřeby, postřehy členů komunity. Na základě získaných informací od členů komunity 

budou jedinci edukováni a půjdou příkladem, jak lze svůj život ovlivňovat.  

V případě shledání společného problému, bude hledání způsobů řešení v rámci 

komunity s možností kooperace spolků a institucí, které jsou běžně dostupné. Místní 

koordinátor pro cílovou skupinu bude pojítkem a oporou pro lidi a konkrétní cílové 

skupiny společenství. V případě, že se vyskytne problém vyžadující odborníka, bude 

osloven sociální pracovník. Sociální pracovník bude fungovat jako odborník, který má 

znalosti, zkušenosti a možnosti získat informace o dané problematice - bude se 

orientovat v sociálních oblastech, které souvisejí s jeho prací (nebo si na tyto oblasti 

přizve dle potřeb daného společenství vnější podporu. Sociální pracovník bude 

poskytovat základní sociální poradenství a bude odkazovat na již konkrétní instituce, 

které se daným problémem zabývají. Ze zjištěných potřeb budou plánovány další 

aktivity, při kterých se bude setkávat cílová skupina s ostatními občany obce i mimo 

ni. 
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Činnosti realizované v komunitním centru vychází a budou vycházet 

z rozhodnutí členů komunity a z jejich potřeb. Při zjišťování informací pro 

připravovaná KC v rámci ankety s místními občany na podzim 2019 a z dřívějších 

dotazníků zaslaných starostům a spolkům před realizací projektu a dále z osobních 

šetření místního koordinátora mezi cílovými skupinami během realizace projektu 

vyplynulo, o jaké činnosti bude v KC největší zájem ze strany obyvatel a co jim 

chybí. 

 

Pokud jde o primární aktivity komunitního centra, označili dotazovaní v rámci 

provedené ankety na podzim 2019 jako žádané právní poradenství v oblasti 

rodinného, občanského či pracovního práva (41%-52% dotázaných). Dluhové 

poradenství týkající se prevence předlužování by dle ankety ocenilo 37% 

dotázaných. Sociální poradenství ve spektru příspěvků na péči, na bydlení, na dávky 

hmotné nouze – MOP a příspěvky pro osoby pečující o děti do 7let zajímá 36%-48% 

respondentů. 

O motivační programy zaměřené na sociální začlenění a prevenci sociálního 

vyloučení má zájem necelých 39% dotázaných. O programy a aktivity zaměřené na 

podporu rodiny projevilo zájem téměř 85% oslovených. O motivační programy 

přispívají k sociálnímu začlenění a k prevenci sociálního vyloučení vyjádřilo 

zájem 38% respondentů. 

Pokud jde o doplňkové aktivity, velká část dotázaných, necelých 86%, v anketě 

na podzim r. 2019 zaměřené na náplň komunitního centra si zvolila programy 

zaměřené na kulturní a multikulturní aktivity. 

NÁVRHY ČINNOSTÍ KOMUNITNÍHO CENTRA V OLŠANECH U PROSTĚJOVA 

(primární aktivity) 

 

V rámci motivačních a vzdělávacích činností a programů navržených na základě 

potřeb společenství v Olšanech u Prostějova se bude jednat především o programy 

a aktivity zaměřené na podporu rodiny a případně další motivační programy 

přispívající k sociálnímu začlenění a další programy, které vyplynou z potřeb 

cílových skupin během realizace projektu.  
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Poradenství - hlavním cílem bude skrze individuální a skupinové poradenství 

poskytnout cílovým skupinám projektu pomoc v potřebných oblastech, které 

je podpoří ve zvládání náročných případně krizových situacích v rodině. Dále 

bude poskytováno poradenství cílovým skupinám v jejich sociální 

začleňování a zapojení do se do běžného života. Individuální poradenství - bude 

přístupno cílovým skupinám prostřednictvím webových stránek projektu, e-mailu, 

telefonicky ve vyhrazený čas, popř. osobně (po předchozí tel. domluvě v 

komunitním centru). Příklad témat poradenství (skupinové nebo individuální) – 

význam funkce rodiny, komunikace v rodinném kruhu, dluhové poradenství, 

praktické formy oddlužení, prevence ztráty bydlení, státní příspěvky, zvládání 

zátěžových životních situací, řešení nepříznivé sociální situace, prevence sociálního 

vyloučení, řešení krizových situací a pomoc při uplatňování práv a oprávněných 

zájmů. 

Přednáškové a vzdělávací aktivity - přednášky a vzdělávání na dané téma (téma 

vychází z potřeb cílových skupin v Olšanech u Prostějova – rodinné vztahy, finanční 

gramotnost, novinky ze sociální oblasti. Na přednášky bude podle potřeby 

navazovat beseda, workshop, popř. individuální konzultace. V rámci přednášek 

bude zapojena cílová skupina (diskuze, vlastní zkušenost, apod.). Předpoklad 

přednášek: rodinné vztahy, šikana, prevence dětské obezity, význam pohybu 

v dnešní době, jak se dále nezadlužovat, novinky ze sociální oblasti, trénink paměti, 

podpora zdraví, environmentální výchova a aktivity apod. Přednášky budou 

reagovat i na aktuální témata ve společnosti a povede je v případě potřeby odborník 

v dané oblasti. V rámci této části aktivity komunitní centrum počítá s pomocí a 

zapojením externího odborníka nebo odborníků (např. právník, odborný 

konzultant nebo lektor), kteří budou dle daných potřeb vykonávat lektorskou nebo 

poradenskou činnost. 
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Návrhy činností komunitního centra v Olšanech u Prostějova 

(primární i doplňkové aktivity)  

Rodiny s malými dětmi (0-3 let) 

✓ Výchovně vzdělávací aktivity  

Přednášky, workshopy týkající se rodičovských kompetencí  

 

Semináře vazba matka a dítě 

Význam stravy pro vývoj dítěte 

Důležitost pohybu pro zdravý vývoj dítěte 

Semináře Přirozené efektivní rodičovství 

První pomoc u dětí 

Dětská psychologie 

Správný psychomotrický vývoj  

 

• Adaptační program pro děti od 2,5 let 

• Vzdělávací kroužky – např. výuka cizích jazyků,  

 

✓ Zájmové aktivity 

• Výtvarné a tvořivé dílny – děti ve spolupráci s rodiči  

• Pohybové aktivity pro rodiny – cvičení s miminky, batolátky, dětmi 

• Ostatní zájmové kroužky – např. hudební hrátky 

• Tematické příměstské tábory  

 

✓ Ostatní programy – např. rodičovské skupiny, příležitostná setkávání rodin 

a tematické akce 

 

Rodiny s dětmi (4-15let) 

 

✓ Tematické programy 

• Význam zdravého stravování  

• Folklórní tradice 
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✓ Výtvarné dílny a tvořivé workshopy – přednášky o tradicích, aranžování 

květin, výroba svíček, malování a sklo, textil, porcelán, hedvábí…… 

 

✓ Výchovné a vzdělávací přednášky – teorie typů, nástrahy internetu, gender 

ve výchově, sexualita dětí školního věku, přístup k moderním technologiím 

(pc, tablet, mobilní telefony)  kyberšikana, vliv her na vývoj dítěte,  kurzy první 

pomoci. Přednášky pro ženy (téma ženství, mateřství, různé role ženy) 

 

✓ Ostatní přednášky, semináře, workshopy – správný vývoj dětské pohybové 

soustavy, přednášky cestovatelů s povídáním a promítáním fotek, přednášky o 

historii obce, sezení s bylinkářem, chovatelské dovednosti – chovy domácích 

mazlíčků – jak se staráme o zvířata  

 

✓ Přednášky na téma péče o zdraví – psychosomatika u dětí, jak zachovat 

zdravá záda, správný vývoj dětské pohybové soustavy 

 

Starší děti a mládež 

- KLUBOVNA - Vznik klubovny v KC pro scházení starších dětí a mládeže (1. a 

2. stupeň ZŠ) 

- Workshopy,  

- Kreativní a technické kroužky 

 

Mezigenerační setkání 

- Zapojení klubu seniorů do aktivit 

- Kulinářské soutěže 

- Společné tvoření dětí a seniorů 

- Předávání tradic – Velikonoce, Vánoce,… 

Kooperace spolků a veřejnosti  

- Spolupráce při pořádání kulturních akcí 
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Závěr  

Hlavním cílem komunitního centra bude prostřednictvím individuálního a 

skupinového poradenství, vzdělávání a ostatních aktivit poskytnout cílovým skupinám 

projektu pomoc v potřebných oblastech, které podpoří jejich sociální začleňování a 

pomohou jim zapojit se do běžného života a podpoří sounáležitost v místním 

společenství. 

Komunitní centrum v Olšanech u Prostějova bude sloužit jako místo setkávání 

občanů všech věkových kategorií a to všem, kdo se chtějí společně setkávat a být 

aktivní. Ať je to rodič, matka, senior či hasič. Je to obyvatel našeho regionu. Naším 

cílem ale je, aby se do komunitního centra nechodili lidé jen pasivně bavit, ale aby se 

aktivně zapojili do jeho života vlastní činností.  

 

 


