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ÚVOD 

 

V Regionu HANÁ je už několik komunitních center. Jedná se o veřejná 

víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace 

sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální 

situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Pro dosažení těchto cílů je v zařízení 

poskytována kombinace komunitních a veřejných služeb, minimálně základní sociální 

poradenství, sociální služba v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení 

nepříznivé sociální situace a sociální začleňování. Prostorové vybavení integračních 

center musí vždy umožňovat vzájemné kontakty mezi příslušníky cílové skupiny a 

jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti. 

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 

do akcí pořádaných komunitním centrem budou cítit v životě šťastnější. 

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 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 vznik a 

rozvoj místních společenstev a začlenění především sociálně ohrožených.  
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1. VÝCHOZÍ SITUACE 

1.1 Popis území 

1.1.1 Poloha 

 

Obec Bílovice - Lutotín se nachází v Olomouckém kraji v okrese Prostějov. Od 

okresního města Prostějov je obec vzdálena asi 7 km severně a od krajského města 

Olomouc asi 22 km jihozápadně. První písemná zmínka o obci Bílovice pochází 

z roku 1349, o obci Lutotín potom již z roku 1131. Nadmořská výška území obce se 

pohybuje v zastavěné části okolo 250 m.n.m., nejvyšší bod obce se nachází na 

hranicích s katastrem obce Zdětín v nadmořské výšce 357 m.n.m. (na silnici spojující 

Zdětín a Bělecký mlýn), nejnižší bod leží v nadmořské výšce 243,5 m.n.m. na 

hranicích s obcemi Mostkovice a Kostelec na Hané v místech, kde katastr obce 

Bílovice opouští Lešanský potok. 

Příslušnost k územně-správním celkům: 

Kraj: Olomoucký 

Okres: Prostějov 

SO ORP: Prostějov  

 

Obec Bílovice - Lutotín je součástí mikroregionu Kostelecko a členem místní akční 

skupiny (MAS) Region HANÁ, z. s.  

Obec se rozkládá na ploše o rozloze 686,6 ha a k 1. 1. 2015 zde žilo 513 obyvatel. 

V rámci Olomouckého kraje patří obec Bílovice - Lutotín k malým obcím, avšak 

v rámci Regionu HANÁ patří spíše k obcím středním. 

Obec Bílovice - Lutotín se skládá ze dvou místních částí: Bílovice a Lutotín. Celkem 

jsou na území Bílovic-Lutotína vymezena také dvě katastrální území. 

 

Tabulka                                   Katastry obcí (výměra) 

Místní část 

Rozloha 

místních 

částí (ha) 

Katastrální území 

Rozloha 

katastrálních 

území (ha) 

Bílovice 525,94 Bílovice 525,94 

Lutotín 160,74 Lutotín 160,74 

CELKEM 686,68 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 
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Obec Bílovice - Lutotín sousedí s katastry obcí Zdětín, Hluchov, Kostelec na Hané, 

Lešany a Mostkovice, stavebně navazuje místní část Bílovice na sousední Kostelec 

na Hané. Spádovým sídlem je město Prostějov.  

  

Tabulka                                       Dojezdové vzdálenosti 

Místní část 

Dojezdová 

vzdálenost 

Bílovice (k OÚ) 

(km) 

Dojezdová 

vzdálenost 

Prostějov 

(centrum) (km) 

Časová 

dostupnost 

Prostějova 

veřejnou dopravou 

(min) 

Bílovice - 7,4 13 

Lutotín 1,5 8,8 11 

Zdroj: https://www.google.cz/maps  

 

Mapa  obec Bílovice–Lutotín a místní části 

 

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map 
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Geomorfologie 

systém: Hercynský / Alpsko-himalájský 

provincie: Česká Vysočina / Západní Karpaty 

subprovincie: Krkonošsko-jesenická soustava / Česko-moravská soustava / 

Vněkarpatské sníženiny 

oblast: Jesenická oblast / Západní vněkarpatské sníženiny / Brněnská vrchovina  

celek: Zábřežská vrchovina / Hornomoravský úval / Drahanská vrchovina 

podcelek: Bouzovská vrchovina / Prostějovská pahorkatina / Konická vrchovina  

okrsek: Přemyslovická pahorkatina / Zdětínská plošina / Kojetínská pahorkatina  

 

Územím obce Bílovice - Lutotín prochází z geomorfologického hlediska velmi 

významná hranice – hranice geomorfologických systémů Hercynského, a Alpsko-

himalájského, a tedy i provincií Česká Vysočina a Západní Karpaty. Severní část 

území náleží k subprovincii Krkonošsko-jesenická soustava, jihozápadní část 

zasahuje do Česko-moravské soustavy a území bílovického katastru ohraničují 

Vněkarpatské sníženiny. Bílovice-Lutotín rozdělují tři významné geomorfologické 

celky: Zábřežská vrchovina na severu, Drahanská vrchovina na západě a 

Hornomoravský úval na východě. 

 

Vodstvo 

Nejvýznamnějším tokem, odvodňujícím obec, je řeka Romže. Protéká celou obcí od 

severu na jih  

a dále přes katastrální území Kostelec na Hané, Smržic, Držovic a vlévá se poblíž 

Kojetína do řeky Moravy. Malou částí území protéká Mlýnská strouha, která se vlévá 

do Romže. Nejjižnější částí bílovického katastru protéká Lešanský potok, který je 

rovněž přítokem řeky Romže.  

 

Tabulka         Přehled základních povodí na území obce Bílovice - Lutotín 

Č. Povodí toku 
ČHP - Číslo 

hydrologického pořadí 

Výměra základního 

povodí celková (km2) 

1. Romže (Severní tok) 4-12-01-0361-0-00 14,18 

2. Mlýnská strouha 4-12-01-0420-0-00 5,56 

3.  Romže (Jižní tok) 4-12-01-0362-0-00 3,83 

4. Lešanský potok 4-12-01-0370-0-00 12,79 

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map 
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Využití krajiny 

 

 Obec Bílovice - Lutotín se nachází v typické zemědělské kulturní krajině, 

s poměrně vysokým 

 zastoupením orné půdy. Zemědělské půdy zabírají téměř 66,86 % rozlohy území, 

a z toho většina 

 připadá na ornou půdu. Zastoupení funkčních typů v řešeném území je dobře 

patrné z následují přehledné tabulky. 

 

Tabulka                         Využití krajiny v katastru obce Bílovice - Lutotín 

Druh pozemku Bílovice (ha) Lutotín (ha) 

Bílovice- 

Lutotín 

celkem (ha) 

Orná půda (ha) 326,45 100,31 426,75 

Zahrady (ha) 18,68 7,80 26,48 

Ovocné sady (ha) 5,03 2,78 7,81 

Trvalé travní porosty (ha) 10,32 1,39 11,70 

Zemědělská půda celkem 360,47 112,27 472,75 

lesní pozemky 90,02 7,39 97,41 

lesní pozemky - ostat. komunikace 0,15 0,00 0,15 

vodní plocha - nádrž umělá 0,00 0,00 0,00 

vodní plocha – rybník 0,00 0,00 0,00 

vodní plocha - tok přirozený 6,81 4,47 11,28 

vodní plocha - tok umělý 0,00 0,07 0,07 

zastavěná plocha - společný dvůr 0,15 0,07 0,22 

zastavěná plocha – zbořeniště 0,22 0,15 0,36 

zastavěná plocha – jiná 7,42 3,77 11,19 

ostatní plocha - dobývací prostor 0,19 0,00 0,19 

ostatní plocha – dráha 0,66 2,53 3,18 

ostatní plocha - jiná plocha 10,10 9,54 19,64 

ostatní plocha - manipulační pl. 3,95 1,48 5,43 

ostatní plocha - neplodná půda 0,64 0,01 0,64 
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ostatní plocha - ostat.komunikace 27,32 10,75 38,07 

ostatní plocha – silnice 1,93 0,66 2,59 

ostatní plocha - sport.a rekr.pl. 0,85 0,34 1,19 

ostatní plocha – zeleň 15,06 7,07 22,14 

Nezemědělská půda celkem 165,47 48,28 213,75 

Celkem katastr 525,94 160,56 686,50 

Zdroj: ČÚZK, 2015 

 

Tabulka                            Procentuální zastoupení dle typů ploch 

druh pozemku výměra (ha) % z celkové výměry území 

celková výměra území 686,50 100,00% 

zemědělská půda 472,75 68,86% 

nezemědělská půda 213,75 31,14% 

Zdroj: ČÚZK, 2015 

 

 

 

1.1.2 Obyvatelstvo 

Demografická situace 

 

Obec Bílovice - Lutotín k 1. 1. 2020 měla 523 obyvatel. Z dlouhodobého hlediska 

počet obyvatel klesá, nejnižšího počtu bylo dosaženo v době sčítání lidu v roce 1991, 

od té doby se jeho počet mírně zvyšuje. Nejvyššího počtu obyvatel bylo dosaženo 

v roce 1930, taktéž v místní části Bílovice, v případě Lutotína potom už v roce 1890. 

 

Počet obyvatel v letech 2004 – 2015 mírně kolísá . Kolísání je nejvíce patrné v první 

polovině sledovaného období (2005 – 2010). Nejvyšší počet obyvatel jsme 

zaznamenali v roce 2009, kdy se vyšplhal na 519 osob. Naopak největší úbytek 

obyvatelstva byl zaznamenán hned v následujících dvou letech 2010 – 2011, kdy 

počet klesl na hodnotu 508 obyvatel.  

Trend posledních let  je kolísání počtu obyvatel kolem střední hodnoty 525 osob.  
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Graf: Vývoj počtu obyvatel v letech 2005 – 2015 v obci Bílovice - Lutotín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Tabulka         Obyvatelstvo v obci Bílovice - Lutotín dle místních částí (k 1. 1. 2018) 
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  Bílovice-Lutotín   58927 6 528 265 87 79 223 

  1. Bílovice 00453 7 360 176 50 44 155 

  2. Lutotín 00454 5 168 89 37 35 68 
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Zdroj: ČSÚ (statistický lexikon obcí 2019) 

Z hlediska místních částí jsou dvě třetiny ekonomicky aktivního obyvatelstva 

v Bílovicích, třetina v místní části Lutotín. Podíl dětí a mládeže a osob v důchodovém 

věku je téměř rovnoměrně rozdělen do obou místních částí.   

 

 

Změna počtu obyvatel 

 

 

Mapa            Změna počtu obyvatel mezi roky 2008 a 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní data MAS RH, z.s. 

 

Při pětiletém porovnání mezi lety 2008 a 2012 je patrný velmi mírný úbytek. 

V porovnání s okolními obcemi jde o střední hodnotu. Jak názorně ukazuje předchozí 

kartogram, obce v blízkosti Olomouce vykazují trvalý silný přírůstek, naopak obce 

vzdálenější než Bílovice - Lutotín (Konicko) vykazují silný úbytek. 
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Pohyb obyvatelstva – počty narozených a zemřelých, migrace 

Tabulka  

 Počty narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých v letech 2008 – 2014 

v obci Bílovice -Lutotín 

Roky 

Živě 

narození 

celkem 

Zemřelí 

celkem 

Přistěhovalí 

celkem 

Vystěhovalí 

celkem 

Přírůstek 

celkem 

2008 3 1 4 8 -2 

2009 6 6 18 14 4 

2010 3 5 2 11 -11 

2011 3 6 21 15 3 

2012 1 4 14 5 6 

2013 6 3 8 9 2 

2014 5 4 9 13 -5 

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

 

 

Graf  Počty narozených a zemřelých, migrace obyvatelstva v letech 2008 – 2014 

v obci Bílovice – Lutotín 

Zdroj: data z tabulky  
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Z tabulky  a grafu  můžeme vidět, že výraznější přírůstek obyvatelstva byl v letech 

2009 a 2013  (6 osob), v celém sledovaném období ale spíše stagnuje okolo střední 

hodnoty 3-5 obyvatel za rok.  má mírně stoupající tendenci. Úmrtnost byla nejvyšší 

v roce 2008, dálke se drží okolo hodnoty 3 – 5 obyvatel za rok. Nejvíce obyvatel se 

do obce Bílovice - Lutotín přistěhovalo v letech 2009, 2011 – 2012 (14 – 21 

obyvatel). Nejvíce vystěhovalých bylo v roce 2009, 2011 a 2014. Obec Bílovice - 

Lutotín má kladnou hodnotu migračního salda, v obci tedy převažuje počet 

přistěhovalých obyvatel.  

 

Obyvatelstvo – rozdělení dle pohlaví 

 

Tabulka                                                                                                              

 Rozdělení obyvatel v obci Bílovice - Lutotín dle pohlaví v letech 2008 – 2015 

Roky 
Počet obyvatel 

celkem 
ženy muži podíl (%) ženy 

podíl (%) 

muži 

2008 515 250 265 48,5 51,5 

2009 519 255 264 49,1 50,9 

2010 508 248 260 48,8 51,2 

2011 508 246 262 48,4 51,6 

2012 514 250 264 48,6 51,4 

2013 516 251 265 48,6 51,4 

2014 513 252 261 49,1 50,9 

2015 513 252 261 49,1 50,9 

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS  k 30. 6. 2015) 
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Obyvatelstvo – rozdělení dle věkových skupin 

 

Tabulka                                                                                                                      

Rozdělení obyvatel v obci Bílovice-Lutotín dle věkových skupin v letech 2008 – 2014 

Rok

y 

Počet 

obyvate

l 

celkem 

Obyvatel

é ve věku 

0–14 let 

celkem 

Obyvatel

é ve věku 

15–64 let 

celkem 

Obyvatel

é ve věku 

65 a více 

let 

celkem 

Obyvatel

é 0-14 

(%) 

Obyvatel

é 15-64 

(%) 

Obyvatel

é 64 a 

více (%) 

2008 515 94 347 74 18,3 67,4 14,4 

2009 519 94 351 74 18,1 67,6 14,3 

2010 508 87 341 80 17,1 67,1 15,7 

2011 508 80 340 88 15,7 66,9 17,3 

2012 514 77 346 91 15,0 67,3 17,7 

2013 516 79 343 94 15,3 66,5 18,2 

2014 513 76 339 98 14,8 66,1 19,1 

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

 

Z tabulky je vidět dlouhodobý trend zvyšujícího se podílu obyvatel v důchodovém 

věku. Ekonomicky aktivní obyvatelé stagnují okolo hodnoty 345 obyvatel, naopak 

ubývá dětí a mládeže do 15 let.  

 

V porovnání s hodnotami Regionu HANÁ obec Bílovice - Lutotín kopíruje dlouhodobý 

trend. Nejpočetněji je zastoupena věková kategorie 15 - 64 let. Obecně lze říci, že 

obyvatelstvo v území Regionu HANÁ stárne. Největší nárůst v počtu seniorů byl 

zaznamenán v průběhu let 2012 a 2013, stejně tak i v obci Bílovice - Lutotín.  

 

Hustota osídlení 

Hustota osídlení v obci Bílovice - Lutotín kopíruje počet obyvatel v obci, a pohybuje 

se kolem střední hodnoty 125 obyvatel/km2.  

V porovnání s okolními obcemi Regionu HANÁ je hustota zalidnění střední. Vysokou 

hustotu vykazují obce větší, s vyšším podílem bytových domů na menší ploše (Lutín, 

Kostelec n. H.). 
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Vzdělanostní struktura obyvatelstva 

Tabulka  Přehled obyvatelstva v obci Bílovice - Lutotín podle nejvyššího ukončeného 

vzdělání v roce 2011 

 Celkem muži Ženy 

Obyvatelstvo ve věku 15 a 

více let 
406 204 202 

z toho 

podle 

stupně 

vzdělání 

bez vzdělání 1 1 - 

základní včetně 

neukončeného 
73 26 47 

střední vč. 

vyučení (bez 

maturity) 

177 110 67 

úplné střední (s 

maturitou) 
108 38 70 

nástavbové 

studium 
6 2 4 

vyšší odborné 

vzdělání 
2 1 1 

Vysokoškolské 32 20 12 

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze) 
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Graf  Vzdělanostní struktura obyvatelstva obce Bílovice - Lutotín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Statistický lexikon obcí, ČSÚ, 2013 

 

Z tabulky a grafu  je patrné, že největší podíl představují osoby se středním 

vzděláním – bez maturity (44%), úplné střední s maturitou (27%) a základní (18%). 

Nezanedbatelnou část představuje vysokoškolsky vzdělané obyvatelstvo (7,9%) 

Z hlediska pohlaví převažuje počet mužů se středoškolským vzděláním bez maturity, 

naopak převažuje počet žen se základním a úplným středním vzděláním s maturitou. 

 

Porovnáme-li vzdělanostní úroveň obyvatel podle velikostních skupin obcí, je patrné, 

že v obcích s nižším počtem obyvatel je vyšší zastoupení osob se základním 

vzděláním a středním vzděláním bez maturity včetně vyučení. Naopak u obcí s 

vyšším počtem obyvatel (5 000 a více obyvatel) se zvyšují podíly osob s úplným 

středním vzděláním s maturitou, vyšším odborným včetně nástavbového a 

vysokoškolským vzděláním. V porovnání s celostátním průměrem je obec 

charakterizována nižším podílem vysokoškolsky vzdělaných osob a vyšším podílem 

osob se základním vzděláním.  

 

 

Sociální situace v obci 

Sociální situace v obci Bílovice - Lutotín je na standardní úrovni, odpovídající situaci 

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

problém ohrožují stabilitu a bezpečnost obce, nebo vyžadujících  

specifické přístupy.  
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V Bílovicích - Lutotíně se nenachází žádné sociálně vyloučené lokality dle aktuální 

„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. V obci existuje pouze několik obyvatel, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní. 

V červenci 2015 činila nezaměstnanost v obci 3,8 % dle údajů statistiky Úřadu práce.  

 

Pro obyvatele obce jsou dostupné základní sociální služby poskytované subjekty 

v nedalekém okolí. Podrobněji o těchto možnostech pojednává kapitola 1.5.4. 

Sociální péče. 

Tato situace je v současné době dostačující, drobným nedostatkem je že obec 

doposud nebyla zahrnuta do „Komunitního plánu sociálních služeb“. 

Spolková, osvětová a informační činnost 

Spolky a neziskové organizace hrají podstatnou roli v životě občanské společnosti. 

Významnou měrou se podílejí na aktivním a smysluplném trávení volného času, na 

kulturním a společenském životě obyvatel regionu.  

Spolky a NNO působící v oblasti volnočasových aktivit se snaží minimalizovat 

negativní projevy soudobého životního stylu a svojí nabídkou činností a aktivit reagují 

na aktuální potřeby cílových skupin v regionu. Jejich služby můžeme tedy rozdělit na: 

 služby výchovného charakteru 

 služby zaměřené na sportovní aktivity 

 služby zaměřené na rekreační aktivity 

 služby zohledňující specifické zájmy příslušníků cílové skupiny. 

 

Přehled spolků působících na území obce Bílovice - Lutotín: 

Tabulka                                             Přehled spolků působících v obci 

Spolek 
Kontaktní 

osoba 
Tel. E-mail Profil činnosti 

Členská 

základna 

SDH 

Bílovice 

Bc. 

Miroslav 

Říčař 

724 614 032 
mricar@atlas.

cz 

požární bezpečnost 

v obci, práce s mládeží, 

kulturní a sportovní 

akce 

78 

SDH Lutotín 
Jan 

Toman 
725 131 095 

toman.jan74@

seznam.cz 

požární bezpečnost 

v obci, práce s mládeží, 

kulturní akce 

38 

Honební 

společenstvo 

Bílovice-

Jan 

Toman 
725 131 095 

toman.jan74@

seznam.cz 

ochrana přírody, 

mládež, myslivost, Lov 

a odchyt divokých zvířat 

25 

mailto:mricar@atlas.cz
mailto:mricar@atlas.cz
mailto:toman.jan74@seznam.cz
mailto:toman.jan74@seznam.cz
mailto:toman.jan74@seznam.cz
mailto:toman.jan74@seznam.cz
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Lutotín a související činnost 

Senior klub 
Ing. Jan 

Klička 
606 755 910 --- 

Sdružení seniorů, 

pořádání kulturních akcí 

pro seniory 

48 

Klub 

maminek 

Ivana 

Žáčková 
773 586 011 

ivanazackova

@centrum.cz 

Práce s předškolní 

mládeží 
10 

Klub stolního 

tenisu 

Krupa 

Petr 

 

606 895 109 

 

petrkrupa67@

gmail.com 
Klub stolního tenisu 10 

JPO 

(kategorie 5) 

2x 

Krupa 

Petr 

Bílovice 

Toman 

Jan ml.  

Lutotín 

606 895 109 

 

776 374 494 

petrkrupa67@

gmail.com 

 

toman.jan74@

seznam.cz 

Zajištění požární 

bezpečnosti v obcích 

9 

 

7 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Doplňující komentář k tabulce: 

 SDH Bílovice a SDH Lutotín se významnou měrou podílí na kulturním a 

společenském dění obce 

 Senior klub: aktivní senioři v počtu 48 členů se pravidelně schází na Žudru 

(památkově chráněný dům), pořádají společenské akce pro veřejnost, 

procházky po okolí a turistiku. 

 Klub maminek – neformální uskupení maminek, které funguje pod OÚ. 

V současné době hledají místo, kde by mohli realizovat svoji činnost.  

 Kroužek stolního tenisu – skupina se schází v patře hospody u Hochvaldů. 

Zřizovatelem klubu je Česká asociace stolního tenisu.  

 V Bílovicích má sídlo spolek maminek s dětmi Zdraví od malička, z.s. 

Maminky s dětmi jsou z Prostějova. Jen sídlo spolku je v obci. Byla nabídnuta 

možnost spolupráce. Do této doby spolek všechny aktivity vykonává 

v Prostějově. Proto není zapsán v tabulce spolků. 

 

 

 

mailto:ivanazackova@centrum.cz
mailto:ivanazackova@centrum.cz
mailto:petrkrupa67@gmail.com
mailto:petrkrupa67@gmail.com
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Podpora činnosti spolků ze strany obce 

Obec Bílovice - Lutotín neposkytuje spolkům přímou finanční podporu, ale poskytuje 

bezplatně prostory pro činnost jednotlivých spolků a popřípadě materiálně zabezpečí 

jednotlivé akce.  

  

Nemovitosti ve vlastnictví spolků  

Majetek spolků působících v obci Bílovice - Lutotín je obecním majetkem. Jednotlivé 

spolky žádnou nemovitost nevlastní.   

 

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

a společenských akcí v obci i regionu. Přehled nejvýznamnějších akcí, které spolky a 

obec pořádají v průběhu kalendářního roku je součástí kapitoly 1.5.5 Kultura.  

 

Informovanost obyvatel 

 

Pro informovanost obyvatel se využívá úřední deska obce, obecní rozhlas a 

obyvatelé rovněž mohou využít internetových stránek obce: http://www.bilovice-

lutotin.cz/ 

 

http://www.bilovice-lutotin.cz/
http://www.bilovice-lutotin.cz/
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1.1.3 Hospodářství 

Ekonomická situace 

 

Charakter hospodářství v obci  

 

Přítomnost podnikatelů v obci ovlivňuje nejen obecní rozpočet, ale přináší i 

neekonomické výhody.  Obec Bílovice - Lutotín je charakteristická různorodou 

strukturou podnikatelských subjektů s převahou drobných řemeslníků. Pro obec 

Bílovice - Lutotín je typické odvětví obchodu, stavebnictví a zpracovatelského 

průmyslu. 

 

Ukazatel míry podnikání v obci vyjádřený prostřednictvím počtu všech 

podnikatelských subjektů k počtu obyvatel v dané obci (násobeno tisícem v 

promilech) dosahuje hodnoty 99,4, (9,4%), což odpovídá krajskému podprůměru 

(průměr za Olomoucký kraj činí 20% míry podnikání v obci). Přesto takovéto míry 

podnikání dosahuje na 85% obcí v kraji.  

 

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.  

Pro obec Bílovice - Lutotín představuje příjem z daní podnikatelských subjektů 

včetně DHP do rozpočtu za rok 2013 částku ve výši 4,2 mil Kč.   

 

Tabulka 12 znázorňuje výši odvedených daní podnikatelských subjektů do rozpočtu 

obce za sledované období 10 let. Tabulku doplňuje graf 5, ze kterého je zřejmé, že 

odvod daní a tím podnikatelská aktivita v obci značně kolísá. Nejvíce daní plynulo do 

rozpočtu v posledním sledovaném roce 2013 na základě změny rozpočtového určení 

daní.  

 

Tabulka                         Výše odvedených daní podnikatelů do rozpočtu obce 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2,8 

mil 

3,3 

mil 

2,9 

mil 

3,2 

mil 

3,8 

mil 

3,4 

mil 

3,3 

mil 

3,2 

mil 

3,2 

mil 

4,2 

mil 
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Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní, k 31. 12. 2014 

 

 

Graf  Vývoj výše odvedených daní podnikatelských subjektů 

Zdroj: www.rozpocetobce.cz, zpracování vlastní, k 31. 12. 2013 

 

Počet obyvatel obce zaměstnaných v místních podnicích  

Tabulka a grafy  ukazují, kolik ekonomicky aktivního obyvatelstva celkem pracuje 

v jednotlivých hlavních odvětvích hospodářství. Zde jsou významné rozdíly mezi 

jednotlivými místními částmi. Bílovice jsou podstatně více zemědělské a průmyslové, 

struktura ekonomicky aktivních v Lutotíně odpovídá celkovému průměru za ČR a 

ukazuje, že se jedná o rezidenční dojížďkovou obec.  

 

Tabulka                             Počet zaměstnaných v odvětví 

Zaměstnaní 

Celkem  

z toho 

v zemědělství, 

lesnictví a 

rybářství 

ve službách 
vyjíždějící za prací 

mimo obec 

132 obyvatel 25 obyvatel 35 obyvatel 37 obyvatel 

 0

500 000

1000 000

1500 000

2000 000

2500 000

3000 000

3500 000

4000 000

4500 000
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v Bílovicích 

58 obyvatel v 

Lutotíně 
2 obyvatelé 33 obyvatel 23 obyvatel 

Zdroj: Statistický lexikon obcí (2013) 

 

 

Graf              Počet 

zaměstnaných v odvětví - 

Bílovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Statistický lexikon obcí (2013) 

 

Graf                      Počet 

zaměstnaných v odvětví - 

Lutotín 
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Zdroj: Statistický lexikon obcí (2013) 

 

 

Graf       Počet zaměstnaných v odvětví – Bílovice - Lutotín 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Statistický lexikon obcí (2013) 

 

 

Struktura podnikatelských subjektů působících v obci  

Podle Českého statistického úřadu v obci Bílovice - Lutotín vykonává aktivně 

podnikatelskou činnost na 51 subjektů (k 30. 6. 2015).  Tabulka uvádí počet 

podnikatelských subjektů v jednotlivých letech. Počet aktivních podnikatelských 

subjektů kolísá, nedochází však k extrémním výkyvům.  

 

Tabulka  Počet podnikatelských subjektů v letech 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

45 Data nejsou k dispozici 54 50 51 

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní, k 31. 12. 2014 

 

 

Strukturu podnikatelské činnosti dělíme podle odvětví a podle velikosti. 

 

Odvětvová: 
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Podnikání je v Bílovicích – Lutotíně nejvíce rozšířené v oblasti služeb velkoobchodu 

a maloobchodu, opravy a udržování motorových vozidel. Do odvětví obchodu spadá 

např. obchod s potravinami, nápoji, tabákem, textilem, obchod s palivy a další. Takto 

rozšířené odvětví služeb je pro venkov typické. 

 

Graf  znázorňuje počet aktivitních subjektů v různých oblastech podnikání. Z grafu je 

zřejmé, že převažuje obchod, zpracovatelský průmysl a stavebnictví. Tato struktura 

je podobná i v okolních obcích.  

 

Graf         Počet podnikatelských subjektů a struktura podnikatelských subjektů v obci 

 

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní 

 

V rámci právní formy podnikání je pro obec Bílovice - Lutotín typické podnikat na 

základě živnostenského oprávnění. Takovou to právní formu využívá na 36 

podnikatelů. Tato skutečnost je typická i v obcích obdobné velikosti v regionu. 

Celkem 3 podnikatelé provozují činnost na základě právní formy obchodní 

společnosti (nejčastěji společnost s ručením omezeným). Žádný podnikatelský 

subjekt není provozován jako akciová společnost. Další možnosti podnikání dle 
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právní formy lze vypozorovat z tabulky.  V Bílovicích - Lutotíně jsou 2 zemědělští 

podnikatelé.  

 

 

 

Tabulka                                        Přehled podnikání podle právní normy 

RES - 

právní 

forma -  

Státní 

organizace 

RES - 

právní 

forma - 

Akciové 

společnosti 

(z obchod. 

společností 

celkem) 

RES - 

právní 

forma - 

Obchodní 

společnosti 

RES - 

právní 

forma - 

Družstevní 

organizace 

RES - 

právní 

forma - 

Živnostníci 

RES - 

právní 

forma - 

Zemědělští 

podnikatelé 

RES - 

právní 

forma - 

Ostatní 

1 0 3 0 36 2 5 

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní 

 

Tabulka uvádí přehled ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů na území 

obce Bílovice - Lutotín  

 

Tabulka  Přehled ekonomicky aktivních podnikatelů 

Podnikatelský 

subjekt – název 
Sídlo Zaměření 

Jaromír Beneš Bílovice 66 Instalatér - topenář 

ČAKRA - sdružení 

pro jednoduchý život 
Lutotín 7 Spolek – hnutí Hare Krišna 

DŘEVO-NAVRÁTIL 

s.r.o. 
Lutotín 30 Obchod s dřevní hmotou – kulatina 

Josef Zapletal a syn Bílovice 64 Soukromí zemědělci 

FUN RIDES TECH 

s.r.o. 
Bílovice 131 

Kovovýroba, stavby atrakcí, silničních 

vláčků 

Řeznictví Tesař Bílovice 3 Výroba a prodej masných výrobků 

František Halouzka Bílovice 60 Truhlář 

Dostálová Monika 136 Smíšené zboží – prodejna 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

Charakteristika klíčových podnikatelských subjektů 

 

Na území obce Bílovice - Lutotín mají provozovnu další podniky, které přispívají 

k zaměstnanosti místních obyvatel. Mezi nejvýznamnější patří ROLS Lešany – 

zemědělský podnik, který má na území obce dvě farmy a významně se podílí na 

obhospodařování zemědělských pozemků v katastrech obce. Dále se jedná o 

Bělecký mlýn s.r.o. a Pěstitelskou pálenici Bílovice.  

 

 

 

Spolupráce obce s podnikateli 

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

spolupráce přináší ekonomické, ale i neekonomické 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. Obce, 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. 

Obec spolupracuje spíše s podnikateli, co nemají sídlo v obci. 

Podnikatelé podporují akce spolků, např. akce SDH, akce maminek.  

 

Podpora podnikání v obci 

Obec Bílovice – Lutotín 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. 

 

Plochy pro podnikání (k dispozici, poptávka) 
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- V Bílovicích – Lutotíně nejsou plochy, které by šly využít pro podnikání. Po 

takovýchto plochách by zřejmě nebyla ani poptávka ze strany občanů.  

- Za jedinou rezervu ploch pro podnikání lze považovat nevyužívané části 

zemědělských areálů v obou částech obce.  

 

Potřeby podnikatelů 

Potřeby podnikatelů nebyly předmětem zjišťování vzhledem ke struktuře 

podnikatelských subjektů. 

 

 

Charakter zemědělské výroby v obci 

Obec Bílovice - Lutotín se nachází v typické zemědělské oblasti Hané. V obci fungují 

2 zemědělští  soukromý podnikatelé – živočišná i rostlinná. Zemědělská půda činí 

68,86% z celkové rozlohy obce (472,75 ha), což je v porovnání s okolními obcemi 

poměrně význačný podíl. Většinu zemědělské půdy obdělává společnost ROLS 

Lešany, s. r. o.  

 

Pozemkové úpravy v obci 

 

V obci proběhly komplexní pozemkové úpravy v letech 2008-2011. Navržená 

opatření se začala realizovat na podzim 2015 a podle finančních prostředků PF ČR 

se počítá s jejich realizací i v následujících letech. Hlavní impulz pro jejich provedení 

vzešel od obce a hlavním účelem je kromě scelování pozemků také realizace 

protierozních opatření. 

 

Komerční služby v obci 

Komerční služby jsou v obci zastoupeny minimálně. 

 

 Chybějící komerční služby v obci 

- Ubytování  

- Obchod v Lutotíně   

 

Trh práce 

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

Zde se zaměříme pouze na ekonomicky aktivní obyvatelstvo. 

 

 

Tabulka  Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v obci Bílovice - Lutotín (2011) 

 Celkem muži ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 217 130 87 

v 

tom 

Zaměstnaní 190 118 72 

z toho podle 

postavení v 

zaměstnání 

zaměstnanci 142 84 58 

zaměstnavatelé 7 4 3 

pracující na vlastní 

účet 
25 21 4 

ze zaměstnaných 

pracující důchodci 9 4 5 

ženy na mateřské 

dovolené 
2 - 2 

nezaměstnaní 27 12 15 

Ekonomicky neaktivní celkem 258 104 154 

z 

toho 

nepracující důchodci 120 49 71 

žáci, studenti, učni 83 36 47 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou 

aktivitou 
18 12 6 

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011) 

 

Tabulka  Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva v obci Bílovice-Lutotín v letech 

2008 – 2014 

Roky 

Počet 

obyvatel 

celkem 

Ekonomicky 

aktivní 

obyvatelstvo 

celkem (15-

36 let) 

OSVČ 
OSVČ 

(%) 

Jiná 

právní 

forma 

podnikání 

Jiná 

právní 

forma 

podnikání 

(%) 

Zaměstnanci 

(%) 

2008 515 347 33 9,5 45 13,0 77,5 
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2012 514 346 43 12,4 54 15,6 72,0 

2013 516 343 36 10,5 50 14,6 74,9 

2014 513 339 38 11,2 51 15,0 73,7 

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

V obci Bílovice - Lutotín převažuje počet osob zaměstnaných nad OSVČ a jinými 

právními formami podnikání. Stabilně se tato míra drží okolo 75 % oproti OSVČ, 

které zaujímají pouze 11%.  

 

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 

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 Bílovice-Lutotín (rok 2011) 

Vyjíždějících do zaměstnání celkem 98 

v tom 

v rámci obce 2 

do jiné obce okresu 44 

do jiného okresu kraje 13 
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do jiného kraje 11 

do zahraničí 1 

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011) 

 

Z celkového počtu vyjíždějících do zaměstnání jsou 3/4 těch, kteří za prací dojíždí do 

jiné obce v rámci okresu Prostějov, tzn. v dojezdové vzdálenosti do 10 km a 24% 

vyjíždějících míří za zaměstnáním do jiného okresu kraje nebo do jiného kraje. 

Rozdělení nejdůležitějších dojížďkových směrů je patrné z následujícího grafu 11.  

 

Graf             

Zaměstnané 

osoby vyjíždějící 

z obce Bílovice 

– Lutotín  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

 

Téměř polovina zaměstnaných vyjíždí do města Prostějova a další pětina do 

sousedního Kostelce na Hané. Třetím nejvýznamnějším směrem dojížďky je pak 

krajské město Olomouc.  

Tabulka  

 Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v obci Bílovice - Lutotín v letech 2008 – 2014 
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Roky 

Míra 

nezaměstnanosti - 

dosažitelní 

uchazeči celkem * 

Míra 

nezaměstnanosti -

dosažitelní 

uchazeči muži 

Míra 

nezaměstnanosti - 

dosažitelní 

uchazeči ženy 

2008 5,0 6,3 3,1 

2009 10,0 11,9 7,2 

2010 12,5 10,5 15,5 

2011 11,7 9,8 14,4 

2013 9,0 8,3 9,6 

2014 8,6 8,0 9,0 

2015 3,8 3,2 4,0 

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

 

* 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 

 

Graf  Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v obci Bílovice - Lutotín v letech 2008 – 

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

Z tabulky  a grafu  je zřejmé, že míra nezaměstnanosti byla v obci Bílovice - Lutotín 

nejnižší v roce 2015 (3,8%), svého vrcholu dosáhla v roce 2010 - 2011 (12,5%), 

v dalších letech vykazuje klesající tendenci. Aktuální míra nezaměstnanosti 

(červenec 2015) činila v obci 3,8 % dle údajů statistiky Úřadu práce.  

 

Opatření na podporu zaměstnanosti v obci  

Obecní úřad využívá pracovníky na VPP v počtu 8 osob, kteří se starají převážně o 

údržbu veřejných prostranství a zeleně. 

 

1.1.4 Cestovní ruch 

Níže jsou blíže popsány některé přírodní atraktivity v obci a nechybí samozřejmě 

seznam ubytovacích a stravovacích služeb. Výčet kulturních atraktivit je umístěn 

v kapitole 1.5.5 Kultura, kde je uveden seznam nejvýznamnějších kulturních památek 

v obci.  

 

PŘÍRODNÍ ATRAKTIVITY V OBCI:  

 

Území obce leží v místě, kde se potkává rovinaté území Hané s podhůřím 

Drahanské vrchoviny a tvoří pestrou přírodní mozaiku tvořenou zvlněnou krajinou 

s poli, lesy, zahradami, sady. Morfologicky dominantní je v západní části obce 

zaříznuté lesnaté údolí říčky Romže s okolními kopci. V rovinaté části obce je potom 

dominantním přírodním prvkem koridor Romže, včetně uměle vytvořených původních 

mlýnských náhonů. Ty tvoří v zemědělské krajině přirozené biokoridory. Důležitou 

součástí jsou také silnice a zpevněné či nezpevněné polní cesty, které jsou lemovány 

alejemi ovocných stromů a slouží k rekreaci jak místních občanů, tak i přespolních. 

Zvláštní pozornost si zaslouží i památné stromy (Lutotínská lípa). Pokud jde o 

chráněná území, na katastrech obce se nachází:   

 

 přírodní památka Na Hůrkách - je přírodní památka ev. č. 1245 nacházející 

se v katastru obcí Bílovice-Lutotín a Lešany v okrese Prostějov. Oblast 

spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Důvodem ochrany je druhově 

bohatá travino bylinná lada na bývalých pastvinách. Z vzácnějších a 

chráněných druhů se zde vyskytuje rozrazil klasnatý, modřenec chocholatý, 

hvozdík kartouzek, divizna brunátná. Významný je výskyt kruštíku širolistého. 

Na území je vázáno mnoho druhů hmyzu, zvláště motýlů. Pro udržení druhové 
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pestrosti této lokality je klíčová pravidelná údržba sečením, na kterém se obec 

podílí.    

 

 Bílovický hrad – archeologické naleziště z doby bronzové  

 

OSTATNÍ TURISTICKÉ ATRAKTIVITY V OKOLÍ 

 

 Přírodní park Velký Kosíř – vzdálen 3 km - 

http://www.kosir.cz/2009/10/03/prirodni-park-velky-kosir/ 

 Černá věž Drahanovice – 6 km - http://www.cernavez.cz/ 

 zámek Čechy pod Kosířem – 3 km -  http://www.zamekcechy.cz/ 

 rozhledna Velký Kosíř – 5 km - http://www.kosir.cz/ 

 zámek Laškov – 6 km - http://www.turistika.cz/mista/laskov-zamek 

 zámek Prostějov – 6 km - http://www.hrady.cz/?OID=1178 

 zámek Ptení – 6 km - http://www.hrady.cz/?OID=620 

 Plumlovský přehrada – 3 km - http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-

akce/Aktivity/Plumlovska-prehrada.aspx 

 kostel Povýšení sv. Kříže – 6 km Prostějov - http://prostejovfarnost.mzf.cz/ 

 Sv. Jan Křtitel – 3 km, Čechy pod Kosířem - http://www.hrady.cz/?OID=4787 

 radnice Prostějov – 6 km - http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-

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

 lidová hvězdárna Prostějov – 5 km - https://www.hvezdarnapv.cz/ 

 Národní dům Prostějov – 6 km - http://www.narodni-dum.info/o-narodnim-

dome.php 
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Rozhledna Velký Kosíř        Černá věž v Drahanovicích 

 

Turistické informační centrum 

Obec nedisponuje informačním centrem. Nabízí se možnost informační turistické 

tabule v centru obce, která by informovala o přírodních nebo kulturně historických 

zajímavostech. Turistická mapa byla instalována na vlakové zastávce, ale je 

v současnosti poničena. Obcí prochází zelená turistická značka (podél říčky Romže), 

která je hojně využívána zvláště cyklisty. Turisty je pak využíváno vlakové spojení 

směrem na Konicko a obec slouží jako východisko, nebo cíl pro turisty. Obec 

nedisponuje půjčovnami.  

 

 

UBYTOVÁNÍ: 

V obci Bílovice – Lutotín nejsou ubytovací kapacity. V okolních obcích nalezneme 

následující ubytovací služby: 

 penzion Sport – 3 km, Kostelec na Hané. Kvalitní ubytování se sociálním 

zařízením na pokoji, vynikající restaurace, posilovna, rehabilitační služby. 

Celkem 13 pokojů.  

 penzion – apartmá TRANSPET – 3 km, Kostelec na Hané. Každé apartmá 

má vlastní koupelnu a WC. K dispozici je také vybavená kuchyň.  

 statek Sissi – 6 km, Smržice. Ubytování v samostatných apartmánech 

s kapacitou 15 lůžek. Wi-fi připojení a parkoviště je k dispozici.  

 penzion Mánes – 4 km, Čechy pod Kosířem. Kapacita 40 lůžek, součástí je 

restaurace, salonek, zimní zahrada, víceúčelové hřiště, parkoviště aj.  

 Bělecký mlýn – 3 km, Zdětín. Disponuje restaurací s kapacitou 60 osob, 

velkým Zahradním sálem se samostatným barem a sociálním zařízením 

s kapacitou 130 míst. Mimo tyto prostory je k dispozici letní zahrádka až pro 

200 hostů, dětské hřiště a ZOO koutek. Ve dvorním prostoru je umístěn 

venkovní bar a gril. Bělecký Mlýn nabízí i možnost ubytování s kapacitou 15-ti 

dvoulůžkových pokojů s možností přistýlek.  

 ubytovna Zdětín – 5 km, levné ubytování, kapacita 25 lůžek, samostatná a 

vybavená kuchyně, parkování v uzavřeném objektu. Více info: 

http://ubytovna.sweb.cz/ 
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Ubytování lepší kategorie, velké množství ubytovacích a stravovacích služeb 

nalezneme v nedalekém Prostějově (8 km), např. Grandhotel Prostějov, pension 

Alberta, pension u Paroháče, hotel Gól, restaurace u Chmelů atd.  

 

STRAVOVÁNÍ: 

 

 hospoda u Hochvaldů – Bílovice-Lutotín  

 U Pramene – 1 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 – 2 km, Kostelec na Hané  

 penzion Sport – 2 km, Kostelec na Hané. Teplá a studená kuchyně, svatební 

hostiny, rodinné večírky, atd.  

 

Další restaurace jsou umístěny v Prostějově (8 km), např. restaurace u Kalicha, U 

Krále Ječmínka, restaurace Na Kovárně, U Koníčka atd.  

1.1.5 Vybavenost a dopravní infrastruktura 

1.1.6  

Dopravní infrastruktura 

Napojení obce na silniční a železniční síť 

 

Obec Bílovice - Lutotín je napojena na silniční síť díky komunikacím 3. třídy a to 

III/36634 a III/37752. Tyto komunikace nejsou v dobrém stavu. Obcí Lutotín prochází 

komunikace III/36634, která není v dobrém stavu a byla by potřeba její rekonstrukce, 

avšak po provedení všech rekonstrukcí či vybudování dalších sítí. Obec je dále 

napojena na silnici II. třídy II/366, která vede do města Prostějov.  

Z města Prostějov je dále možné se napojit na dálniční sít a to díky R46. V tomto 

případě je vzdálenost na nájezd R46 cca 9 km. Dále je možné se napojit na R 35 ve 

směru na Mohelnici, kde je vzdálenost na nájezd do Unčovic cca 21 km. Nejbližší 

napojení obce na železniční trať (trať 271 Prostějov - Chornice) je v Lutotíně a odtud 

se občané mohou dostat dále do Prostějova na železniční trať 301 Olomouc – 

Prostějov – Vyškov - Brno. Nicméně spoje z Lutotína nejsou moc časté a lepší 

dostupnost je zajištěna pomocí autobusové dopravy. Dopravní zatížení je minimální 

díky faktu, že obec neleží na důležité dopravní trase, která by vedla přímo přes obec. 

 

Mapa  Krajské silnice na katastru obce 
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Zdroj:http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=

inspire 

 

Dopravní obslužnost 

 

Tabulka  Dostupnost a vzdálenost měst Olomouce a Prostějova 

Bílovice-Lutotín Vzdálenost (km) Dostupnost (min) 

Olomouc 24 60 

Prostějov 8 18 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Počet spojů jak autobusů, tak vlaků je více jak 29 a to ve všední den. O víkendu je 

celkový počet spojů 10. Doba, za kterou mohou občané docestovat do města 

Prostějova je cca 18 minut.  

Dopravní spojení mezi Bílovicemi-Lutotínem a krajským městem Olomouc je možno 

před pracovní dny cca 24 spoji. A o víkendu je možné se dopravit do krajského 

města 9 spoji. Průměrná doba, která je potřeba na dopravu do krajského města je 

cca 60 minut. Spoje jsou zajišťovány například ARRIVA MORAVA a.s., České dráhy 

a.s. a FTL- First Transport Lines a.s. 
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Množství a kvalita spojů je dostatečná. Obec nemá v majetku žádný dopravní 

prostředek, kterým by vozila občany jak na kulturní akce, tak k lékaři či za prací, 

jelikož je tato aktivita dostatečně pokryta soukromými subjekty. Obec je zapojena do 

KIDSOK a příspěvek činí cca 80.000,-Kč/ročně 

Území leží mimo zájmy dopravy vodní, letecké a mimo zájmy výstavby dálnic, resp. 

rychlostních komunikací. 

Bydlení 

 

Níže uvedená tabulka  zobrazuje domovní fond v obci Bílovice - Lutotín a v jejich 

místních částech. 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 179 178 1 - 

Domy obydlené 150 149 1 - 

z toho podle 

vlastnictví 

domu 

fyzická osoba 141 141 - - 

obec, stát - - - - 

bytové 

družstvo 
- - - - 

spoluvlastnictví 

vlastníků bytů 
6 5 1 - 

z toho podle 

období 

výstavby 

nebo 

rekonstrukce 

domu 

1919 a dříve 35 35 - - 

1920 – 1970 43 42 1 - 

1971 – 1980 18 18 - - 

1981 – 1990 13 13 - - 

1991 – 2000 22 22 - - 

2001 – 2011 18 18 - - 

Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 2011) 

 

Z tabulky  je patrné, že v obci Bílovice - Lutotín a místních částech bylo v roce 2011 

(SLDB) celkem 179 domů, z toho 178 rodinných domů, 1 bytový dům a žádná ostatní 
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budova. Z toho obydlených domů bylo celkem 150, obydlených rodinných domů bylo 

149 a 1 obydlený bytový dům. Z toho podle vlastnictví domu bylo celkem 141 

rodinných domů ve vlastnictví fyzické osoby. Spoluvlastnictví vlastníků bytů bylo 

celkem 6, 5 spoluvlastníků rodinných domů a 1 spoluvlastník bytového domu. Dále je 

možné z tabulky vyčíst období výstavby nebo rekonstrukce domu v jednotlivých 

letech.  

 

Další tabulka  zobrazuje obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu 

obytných místností. Celkem obydlených bytů je 174, z toho 169 rodinných domů a 5 

bytových domů. Z toho právního důvodu užívání bytu je celkem 140 rodinných domů 

ve vlastním domě, v osobním vlastnictví jsou 4 bytové domy, 1 nájemní rodinný dům 

a žádný družstevní rodinný nebo bytový dům. Dále je z tabulky možné vyčíst počet 

obytných místností v rodinných či bytových domech.  

Tabulka  Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností 

 Celkem 
rodinné  

domy 

bytové  

domy 

ostatní  

budovy 

Obydlené byty celkem 174 169 5 - 

z toho 

právní 

důvod 

užívání 

bytu 

ve 

vlastním 

domě 

140 140 - - 

v osobním 

vlastnictví 
4 - 4 - 

nájemní 1 1 - - 

družstevní - - - - 

z toho s 

počtem 

obytných 

místností 

1 7 7 - - 

2 9 8 1 - 

3 30 26 4 - 

4 51 51 - - 

5 a více 70 70 - - 

Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 20011) 

 

Informace z katastrálního úřadu (ČÚZK) - statistické údaje uvádějí, že k 11. 10. 2015 

je v katastrálním území Bílovic 112 objektů k bydlení, 1 bytový dům č.p., 14 

rodinných domů č.p., 79 objektů k rodinné rekreaci č.e., 9 garáží bez čp/če, 42 

zemědělských staveb bez čp/če, 3 rozestavěné budovy atd. Více informací je v níže 

uvedené tabulce 29.  
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Tabulka  Statistické údaje z ČÚZK (stav ke dni: 11. 10. 2015) – katastrální území 

Bílovice 

Typ údaje Způsob využití Počet 

č.p. Bydlení 112 

č.p. byt.dům 1 

č.p. obč.vyb 3 

č.p. rod.dům 14 

č.p. Výroba 1 

č.e. rod.rekr 79 

bez čp/če Bydlení 3 

bez čp/če garáž 9 

bez čp/če jiná st. 9 

bez čp/če obč.vyb 5 

bez čp/če rod.rekr 1 

bez čp/če tech.vyb 1 

bez čp/če výroba 2 

bez čp/če zem tav 42 

rozestav.  3 

Celkem BUD  285 

byt.z. byt 6 

Celkem JED  6 

LV  413 

Spoluvlastník  596 

Zdroj: ČÚZK (stav ke dni 11. 10. 2015)  
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V katastrálním území Lutotína je aktuálně 55 objektů k bydlení č.p., 15 rodinných 

domů č.p., 6 objektů rodinné rekreace č.e., 8 garáží bez čp/če, 1 objekt k rodinné 

rekreaci bez čp/če, 14 zemědělských staveb bez čp/če. Více informací prezentuje 

níže uvedená tabulka 30.   

 

Tabulka  Statistické údaje z ČÚZK (stav ke dni: 11. 10. 2015) – katastrální území 

Lutotín 

Typ údaje Způsob využití Počet 

č.p. bydlení 55 

č.p. jiná st. 2 

č.p. rod.dům 15 

č.e. jiná st. 1 

č.e. rod.rekr 6 

bez čp/če bydlení 1 

bez čp/če garáž 8 

bez čp/če jiná st. 2 

bez čp/če obč.vyb 3 

bez čp/če rod.rekr 1 

bez čp/če tech.vyb 1 

bez čp/če zem.stav 14 

Celkem BUD  109 

LV  139 

Spoluvlastník  180 

Zdroj: ČÚZK (stav ke dni 11. 10. 2015)  

 

Počet zájemců o dům/byt: 
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Obec Bílovice – Lutotín v současné době neeviduje žádné potencionální zájemce o 

dům či byt.  

 

Podpora bytové výstavby obcí: 

 Ze strany obce není momentálně podporována bytová výstavba.  

 

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

V katastrální části Bílovice jsou v ÚP uvažovány pozemky pro výstavbu do 10-ti 

rodinných domů a v katastrálním území Lutotína je to cca 3-5 rodinných domů.  

 

 

Zanedbané a nevyužívané budovy: 

Politikou obce je zanedbané a nevyužívané budovy koupit a ovlivnit tak jejich 

budoucí využití. Mezi zanedbané budovy v obci patří 2 budovy přímo ve vlastnictví 

obce – uvažovaná rekonstrukce jedné z nich na komunitní bydlení pro seniory.  

 

Sociální bydlení: 

Obec disponuje jedním sociálním bytem s jednou bytovou jednotkou. Obec neplánuje 

zřízení dalšího sociálního bydlení, pouze formou komunitního bydlení pro seniory.  

 

Domy pro rekreaci, chaty: 

Podíl domů využívaných pro rekreaci je cca 5 %.  Mezi individuální rekreační objekty 

patří chatová osada nad Běleckým mlýnem.  Další výstavby domů pro rekreaci se 

neplánují.  

Školství a vzdělávání 

V obci Bílovice - Lutotín je dětem k dispozici mateřská škola se školní jídelnou. 

Mateřská škola nedisponuje školní družinou. Technické vybavení školy je na dobré 

úrovni, přesto investiční potřeby existují. Mateřskou školu navštěvují děti převážně 

z Bílovic - Lutotína. Základní školu děti navštěvují ve spádové obci v Kostelci na 

Hané.  

 

Jídelna – výdejna při mateřské škole má kapacitu 28 osob. Obědy pro ostatní 

zájemce (zejména seniory) jsou zajišťovány dovozem pracovníky obce ze školní 

jídelny při MŠ v Kostelci na Hané.  
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Mateřská škola 

 

Zřizovatelem mateřské školy v Bílovicích – Lutotíně je obec. Školu tvoří jedna třída a 

děti nejsou rozděleny podle věku. Kapacitu dle Rejstříku škol a školských zařízení a 

skutečnou naplněnost uvádí tabulka 31.  

 

Tabulka   Kapacita a naplněnost škol a školských zařízení 

Rok Kapacita Naplněnost Volná místa 

2018/2019 28 100% 0 

Zdroj: kapacita - Rejstřík škol a školských zařízení a vlastní šetření, 2019 

 

Z tabulky  je zřejmé, že mateřská škola je ze 100 % naplněna. Kapacita mateřské 

školy by měla být v budoucnu dostačující, s ohledem na demografický vývoj.  

 

Mateřská škola má 2 pedagogy. Mateřská škola pro školní rok 2019/2020 disponuje 

jednou asistentkou pedagog a jednou chůvou. 

Na jednoho učitele připadá v průměru 14 dětí. 

 

Školní infrastruktura 

Budova MŠ byla v uplynulých letech zateplena a v současnosti se uvažuje o změně 

vnitřní dispozice, vybudování nové lehárny a šatny.  

Na školní zahradě je vybudováno nové hřiště v přírodním stylu. 

 

Mimoškolní aktivity 

Při mateřské škole funguje taneční kroužek provozovaný TŠ Hubený.  

  

Práce s dětmi a mládeží 

Práci s dětmi a mládeží zastává také SDH Bílovice – Lutotín. 

 

Sociální inkluze 
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Mateřská škola nemá zkušenosti s inkluzí společensky znevýhodněných dětí. Nemá 

ani bezbariérové prostředí.  

 

 

Financování školství  

Zřizovatel přispívá každoročně na provoz mateřské školky. Mateřská školka dostává 

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

mateřské školky. 

 

Tabulka  Financování školství 

Rok Příspěvek zřizovatele Příspěvek státu 

Školní rok 2014/2015 

Mateřská škola 30.000,- Kč 
7 890 x 28 = 220 920,- 

Kč 

Zdroj: Zpracování vlastní  

 

Komentář k tabulce:  Příspěvek státu -  jedná se pouze o dílčí příspěvek na 

žáka/ročně, který projde rozpočtem zřizovatele ZŠ. Nejedná se o celkovou částku, 

kterou poskytuje stát na provoz ZŠ v obci.  

 

Zdravotnictví 

 

V obci Bílovice - Lutotín se nenachází zdravotní středisko, proto musí občané 

dojíždět za zdravotnickou péči do sousedních obcí či okolních měst. Nejbližší 

nemocnice je pak v nedalekém Prostějově (dojezdová vzdálenost asi 7 km). Fakultní 

nemocnice Olomouc je od obce vzdálena cca 20 km, stejně tak jako Vojenská 

nemocnice v Olomouci. Zdravotnická záchranná služba je dostupná z Prostějova, 

Olomouce, nebo Konice (max. dojezd 20 minut).  

 

V sousedním Kostelci na Hané (cca 1 km od Bílovic - Lutotína) je k dispozici ordinace 

praktického lékaře pro dospělé a zubní ordinace. Ostatní zdravotnické služby jsou 

pro občany umístěny v Prostějově (Zdravotnické centrum Prostějov cca 7 km), kde 

nalezneme ordinaci praktického lékaře pro dospělé, ordinaci praktického lékaře pro 

děti a dorost, zubní ordinaci, gynekologickou a jinou ambulanci. Do Prostějova a 

okolních obcí je velmi dobrá dopravní dostupnost pomocí veřejné dopravy. 
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V níže uvedené tabulce  jsou vyobrazeni poskytovatelé zdravotnických služeb 

v sousedním Kostelci na Hané a Prostějově.  

 

 

 Poskytovatelé zdravotnických služeb v Kostelci na Hané a Prostějově 

 
Typ zařízení 

Jméno a 

příjmení 
Kontaktní informace 

1. 

Ordinace 

praktického 

lékaře pro 

dospělé 

MUDr. Anna 

Kalábová, 

MUDr. Hana 

Ptáčková 

Kostelec na Hané, Tyršova 33, tel.: 

582 373 498, e-mail: 

anna.kalabova@seznam.cz, ordinační 

hodiny: Po., St., Čt., a Pá.: 7:00 – 13:00, Út.: 

12:00 – 18:00 hod. 

2. 

Ordinace 

praktického 

lékaře pro 

dospělé 

MUDr. Ludvík 

Drnovský, 

MUDr. Jana 

Faltýnková 

Prostějov, Trávnická 2, tel.: 582 340 939, 

582 346 478, e-mail: 

info@zdravotnickecentrum.cz, 

http://www.zdravotnickecentrum.cz/index.html 

3. 

Ordinace 

praktického 

lékaře pro děti 

a dorost 

MUDr. 

Zdeněk 

Kalčík, MUDr. 

Markéta 

Kalčíková 

Prostějov, Trávnická 2, tel.: 582 340 951, 

582 340 947, e-mail: 

info@zdravotnickecentrum.cz, 

http://www.zdravotnickecentrum.cz/index.html 

4. 

Samostatná 

ordinace 

praktického 

lékaře – 

stomatologa 

APEX medical 

centrum 

Kostelec na Hané, Sportovní 898, Tel.: 

582 373 213, Mobil: 777 105 592, e-mail: 

info@apexcentrum.cz, 

http://www.apexcentrum.cz/index.php 

5. 

Samostatná 

ordinace 

praktického 

lékaře - 

stomatologa 

MUDr. Helena 

Bednářová, 

MUDr. 

Zuzana 

Dočkalová aj. 

Prostějov, Trávnická 2, tel.: 582 311 306, 

582 340 948, e-mail: 

info@zdravotnickecentrum.cz, 

http://www.zdravotnickecentrum.cz/index.html 

6. 
Gynekologická 

ambulance 

MUDr. Jiří 

Kincl, MUDr. 

Petr Konečný 

Prostějov, Trávnická 2, tel.: 582 345 875, e-

mail: info@zdravotnickecentrum.cz, 

http://www.zdravotnickecentrum.cz/index.html 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V obci chybí zařízení lékárenské péče. Nejbližší lékárna je k dispozici v Kostelci na 

Hané, Čelechovicích na Hané a Prostějově. 
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Další specializované zdravotnické ambulance jsou k dispozici v budově 

Zdravotnického centra v Prostějově. Nachází se zde gynekologická ambulance, 

chirurgická ambulance, ortopedie, oční lékař, kožní lékař, urologická či neurologická 

ambulance. Nachází se zde rovněž pracoviště klinické biochemie a hematologie, 

logopedie, radiodiagnostické pracoviště atd. Ordinační hodiny nejsou na webových 

stránkách k dispozici. 

Ordinační hodiny zubní ordinace APEX medical centrum jsou k dispozici na 

webových stránkách (v budově ordinuje několik zubních lékařů s různou pracovní 

dobou). 

 

 

Bezpečnost 

 

Bezpečnostní situace v obci nevybočuje z průměru. Obci jsou na standartní výši 

přestupky. Obec využívá přestupkové komise ve městě Prostějově. V obci není 

v současné době obecní policista, který by řešil případný vandalismus v obci a 

dohled nad obcí. V rámci prevence kriminality se obec snaží již od mladého věku 

občany podporovat ve sportovaní. Největším problémem v obci Bílovice - Lutotín je 

dopravní bezpečnost, která souvisí s dopravním zatížením na silnici 2. třídy, které 

vedou kolem obou místních částí obce. V obci existují dvě jednotky sboru 

dobrovolných hasičů a to JSDHO Bílovice a JSDHO Lutotín, které řeší případné 

náhlé příhody.  

 

Kultura 

 

Obec Bílovice - Lutotín vznikla spojením dvou samostatných obcí Bílovic a 

Lutotín.  Leží 7 km severozápadním směrem od středu okresního města Prostějova 

po stranách údolí, kterým protéká říčka Romže. Nadmořská výška nížinné části se 

pohybuje kolem 250 m (249-264 m n. m). Údolím prochází železniční trať (zastávka 

Lutotín, zřízena roku 1919) z Prostějova směrem na Konici a dále na Chornici v 

Pardubickém kraji. Koresponduje s pradávnou komunikační trasou, konkrétně  

s prostějovsko-konickou větví západovýchodní stezky, která byla součástí dálkové 

magistrály, spojující západ Evropy s jejím východem a pokračovala přes střední Asii 

do Číny. 

  

První písemná zmínka o Bílovicích se váže k roku 1305 a později k roku 1340, ale 

poměrně intenzivní slovanské osídlení z 9. - 10. století, zachycené archeologickými 

výzkumy v nivě po obou stranách říčky Romže a následná kontinuita osídlení až do 
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vrcholného středověku hovoří o starobylém původu osady. Stejně tak i název obce, 

jméno odvozené od staročeského osobního jména Běl. Nejstarší písemné doklady 

mají v první slabice biel - Bielowicze, ale od 16. století již důsledně -í-„. Z katastru 

obce pochází jeden z mála na okrese nalezených žárových slovanských hrobů ze 7. 

století našeho letopočtu. Do širšího obecného povědomí je však zapsáno hradisko z 

pozdní doby kamenné (3500 př. n. l.) Hrad u Bílovic, zbudované na skalnatém 

ostrohu u Běleckého Mlýna (Šmíd 2003). Lutotín je uveden v nedatované „nadační“ 

listině biskupa Jindřicha Zdíka (1083-1150), kladené k roku 1331, nově pak až k roku 

1141. Základem jména Lutotín je osobní jméno Ľutota, tvořené k přídavnému jménu 

ľutý „litý“. Je ovšem také možné, že jde o domáckou podobu jmen jako Ľutobor, 

Ľutohněv, Ľutomysl, Ľutomir apod. Lutotín je tedy Lutotův majetek. Tolik ke jménům 

obce jazykovědec František Kopečný (1985, 4-5 a 27-28). Také z katastru této obce 

je známo mnoho cenných archeologických památek, zejména však žárové hroby 

ohrozimského typu z poloviny 4. tisíciletí př. n. l.  

 

KULTURNÍ ATRAKTIVITY V OBCI: (významné kulturní atraktivity v obci) 

 

 archeologická lokalita Na Hradě – Bílovice, výšinné opevněné sídliště, 

archeologické naleziště.  

 

 dům č. 35 se žudrem a hospodářskými budovami – Bílovice, vzácná lidová 

stavba, kterých se do dnešní doby zachovalo jen velmi malé množství. Jedná 

se vlastně o – v minulosti na Hané zcela běžný zděný statek s hospodářskými 

budovami a se zaklenutou předsíní a sýpkou  

v patře. Zkrátka typický hanácký grunt, obytná stavba se žudrem. Tato obytná 

stavba v majetku obce, tedy grunt se žudrem byla postavena již v 18. století a 

je všeobecně považována za jednu z nejpěknějších svého druhu na celé širé 

a rovinaté Hané. Zřejmě i proto je tento objekt památkově chráněný.  

 

 kaplička Bolestné Panny Marie –  Lutotín, severovýchodní okraj obce 

 kaple sv. Anny – Lutotín náves, kaple z roku 1822.  

 kaple sv. Floriána – Bílovice, vysvěcena roku 1782.  
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Kaple sv. Anny – Lutotín     Usedlost čp. 35 - Bílovice 

 

Obec Bílovice – Lutotín je tranzitní obcí. Kolem jižního okraje Bílovice prochází 

značená lokální cyklostezka.  

 

Spolky se sídlem na působností na území obce jsou významnými pořadateli 

kulturních  

a společenských akcí v obci i regionu. Podrobným přehledem spolků se zabývá 

kapitola 1.2.3 Spolková, osvětová a informační činnost. Zde předkládáme přehled 

nejvýznamnějších akcí, které spolky a obec pořádají v průběhu kalendářního roku. 

 

Tabulka                        Akce – kalendář (významné akce pořádané v obci)  

Datum Přehled významných akcí na rok 2020 Pořádající 

 Leden 
Hasičský ples  - společně s SDH Kostelec 

n/H 
 SDH Bílovice, SDH Lutotín 

Březen 

Duben 
Košt slivovice  SDH Bílovice  

Květen Okrsková hasičská soutěž SDH 

Květen 

Červen 
Dětský den  Maminky, SDH Bílovice 

Červenec 
Velká cena Prostějovska o pohár starosty 

obce v Bílovicích 
SDH Bílovice 

Srpen 

Září 

Rozloučení s prázdninami Maminky  

Pivní slavnosti SDH Bílovice 

Soutěž mladých hasičů o hodový pohár SDH Bílovice 

Září 

Říjen 

Listopad 

Tradiční hodové pondělí  SDH, Honební společenstvo 

Setkání u pomníku na Bílé hoře – 28. Října  Obec, SDH, Senioři 

Uspávání broučků a Halloween Maminky 
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Datum Přehled významných akcí na rok 2020 Pořádající 

 Kateřinská zábava Senioři 

Prosinec Vánoční turnaj ve stolním tenise  Klub stolního tenisu 

Zdroj: vlastní zpracování Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dostupnost kultury v okolí: 

Občané převážně dojíždí za kulturou spádově do Prostějova, Kostelce na Hané a 

Olomouce, popř. do Brna 

 

Chybějící kulturní zařízení: 

Obyvatelé obce by přivítali klubovny pro mladé lidi nebo seniory 

 

Sály (pro divadlo), kina, výstavní prostory, koncertní prostory apod.:  

Místem realizace výstav, koncertů a vystoupení je sál v hospodě u Hochvaldů. 

 

Kulturní památky nehmotné: 

Obec Bílovice – Lutotín nemá klasický folklor.  

 

Sport a volnočasové aktivity 

 

Sportovní vyžití občanu obce Bílovice - Lutotína je široké. Občané mohou užívat 

hřiště v Bílovicích a hřiště v Lutotíně, které nicméně nejsou v dobrém stavu a je 

potřeba jejich rekonstrukce. V rámci volnočasových aktivit občané využívají 

prostory v č.p. 35 Žudru, kde je sál pro cca 50 osob. Na území obce najdeme 

dětská hřiště a prostory pro neorganizované setkávání dětí – v rámci obou hřišť 

jsou zřízeny „koutky s herními prvky a pískovištěm“. Využívá se i sál hospody 

(tréninky Klubu stolního tenisu). Organizováním sportovních aktivit se zabývá Klub 

seniorů, který pořádá výšlapy do různých míst regionu.  

Občané využívají sportovní zařízení v okolí obce a to nejčastěji fotbal a tenis 

v Kostelci na Hané (existence různých sportovních sdružení). V rámci 

volnočasových aktivit navštěvují občané Zimní stadion v Prostějově, Městské 

lázně, síť cyklostezek okolo Prostějova.    
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V obci Bílovice- Lutotín v současné době chybí posilovna, hřiště pro volejbal, 

nohejbal, místnost nebo sál pro společné setkávání (kulturní a společenské akce) 

– víceúčelový komunitní dům.     

 

Životní prostředí 

Stav životního prostředí 

 

V obci se nevyskytuje žádný závažnější jev, negativně ovlivňující životní prostředí 

v obci.  

 

 

 

Kvalita ovzduší 

V obci neexistuje větší zdroj znečištění ovzduší. Problémem, zejména v chladnější 

polovině roku, je bodové znečištění nesprávným topením v lokálních v některých 

domácích topeništích (kotle, krby, kamna), a to zejména v období inverzního klimatu.  

Částečným problémem je místní znečištění průtahem silnice II/366 přes katastr obce 

(zejména prašnost a hluk z dopravy), tato komunikace však vede mimo střed obce 

Lutotín, cca 300 m severně od středu obce. 

 

Kvalita vody z lokálních zdrojů  

Poměrně hojné je v obci využívání lokálních zdrojů podzemní vody domácnostmi, 

jako doplněk vybudované kompletní vodovodní sítě, u části domácností též výlučné.  

Nejvýznamnější regionální tok – Romže, je významným biokoridorem a osou 

ekologické stability v krajině. Stav vody se významně zlepšil po vybudování 

kanalizací a ČOV v největších obcích na horním povodí. Přesto je zde však stále 

mnoho obcí, které odpadní vody nemají řešeny a vypouští do toku Romže, což silně 

negativně ovlivňuje kvalitu tohoto významného krajinného prvku.  

 

Míra ohrožení hlukem 

Nejzávažnějším zdrojem hluku v obci je průtah silnice II. třídy č. 366 přes katastr 

obce Lutotín, komunikace spojující Prostějov s Konicí. Tato komunikace vede mimo 

střed obce Lutotín, cca 300 m severně od středu obce, zatížení hlukem je však 

zejména v okrajové části obce patrné. 
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V obci se nenacházejí žádné plochy nebo areály brownfields, či lokality 

s ekologickými zátěžemi, které by obec musela řešit. 

 

Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce pozitivně 

- obec je v relativně harmonické kulturní krajině, mírně zvlněné krajiny, v západní 

části katastrálního 

  území se nachází přírodní památka na Hůrkách,  

- Říčka Romže protékající údolím k Lutotínu a dále k Bílovicím vytváří významný 

ekologický koridor 

- obec se aktivně zapojuje do systému třídění odpadu 

- obec se zapojuje do každoroční akce „Ukliďme Česko“ 

- obě obce jsou plynofikovány 

 

Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce negativně 

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

- areály zemědělského podniku a firem 

- navýšení dopravní zátěže v obci,  

- velké množství osobních vozidel a četný průjezd nákladních vozidel 

- chybějící splašková kanalizace 

- vzdálenost zastávek hromadné dopravy 

- špatný stav komunikací  

 

Ochrana životního prostředí 

 

Obec Bílovice – Lutotín neleží na území žádného velkoplošného zvláště chráněného 

území. Nejbližšími velkoplošnými chráněnými územími jsou CHKO Moravský Kras a 

CHKO Litovelské Pomoraví.  

Na jihozápadním okraji katastru obce se nenachází maloplošné zvláště chráněné 

území – Přírodní památka „Na hůrkách“. Území obce nezasahuje do území žádného 

přírodního parku. 

 

Správa obce 
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Vybavenost obce Bílovice - Lutotín 

Tabulka  Vybavenost obce Bílovice - LutotínZdroj: ČSÚ – karty obcí 

 

Knihovna 

 

Knihovna v Bílovicích je nyní v rekonstrukci. 

Knihovna v Lutotíně je otevřena vždy v sudý pátek odpoledne. 

 

 

1.2.  Sociální oblast 

1.2.1 Analýza strategických dokumentů/ rozvojových plánů včetně komunitního 

plánu 

 

Informace dostupné v Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém 

kraji pro roky 2018 – 2020. 

Vybavenost obce  

Typ úřadu Obecní úřad 

Kód obce 589276 

Okres Prostějov 

SO ORP Prostějov  

SO POÚ Prostějov 

Finanční úřad Prostějov 

Stavební úřad Kostelec na Hané 

Matrika Kostelec na Hané 

Kanalizace (ČOV) ANO 

Veřejný vodovod ANO 

Plynofikace ANO 

Pošta NE 

Veřejná knihovna ANO 

Zdravotnické zařízení NE 

Lékárna NE 

Mateřská škola ANO 

Základní škola NE 

Dostupnost sídla kraje (km) 25 

Dostupnost sídla okresu (km) 8,1 
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Cílem je ověření, zda je záměr v souladu s klíčovými strategickými dokumenty 

zaměřenými na oblast sociálního začleňování. 

Cíle střednědobého plánu pro platné území. 

Základní parametry pro modelaci sítě:  

Parametr potřebnosti – síť sociálních služeb vychází ze skutečně zjištěné potřebnosti 

sociálních služeb. Zjišťování potřebnosti vychází z analýzy sociálních rizik, z analýzy 

sociodemografických procesů, z plánování na úrovni obcí, z informací od 

poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. 

Parametr kvality – požadavky na dodržování kvality sociálních služeb s tím, že 

sociální služby splňují další kvalitativní podmínky stanovené OK. 

Parametr dostupnosti – při tvorbě sítě je zohledňována územní a časová dostupnost 

sociální služby. 

Parametr nákladovosti – sociální služba je podrobena ekonomické analýze z 

dostupných dat z benchmarkingu a je zohledňována její nákladovost. 

 

Při vyhodnocování potřebnosti vzniku sociálních služeb v OK je nutno mít na zřeteli, 

že nelze uplatňovat stejná hlediska na celém území kraje, neboť je nezbytné brát v 

potaz i řadu objektivních charakteristik determinujících určité rozdíly vyplývající např.: 

z míry urbanizace, 

z věkové, kvalifikační, profesní a sociální struktury obyvatelstva na daném území, 

ze struktury osídlení jednotlivých územních celků, z velikostí obcí a z hustoty 

obyvatelstva, 

z míry realizace tradiční funkce rodiny v péči o staré občany, 

z nejrůznějších sociologických změn probíhajících ve společnosti a veškerých dalších 

kraji dostupných informací 
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1.2.2 Dosavadní vývoj/podpora sociálních služeb komunitního charakteru 

v regionu 

 

 V samotné obci se zařízení se sociálními službami nenachází, Charita Konice nabízí 

terénní a pečovatelskou službu, obyvatelé mohou využívat sociálních služeb okolních 

obcí.  

 

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

kapacitě? 

 

 

Sociální služby 

 Organizace forma Název zařízení 
Poskytované 

sociální služby 

 

KAPACITA 

1. 
Dům seniorů František 

–Náměšť na Hané, p.o. 

p.o. 

kraje 

Dům seniorů 

František –Náměšť 

na Hané, p.o. 

Domov pro 

seniory 

53 

2. 
Domov důchodců 

Jesenec, p.o. 

p.o. 

kraje 

Domov důchodců 

Jesenec, p.o. 

Domov pro 

seniory 

 

3. 
Domov pro seniory 

Kostelec na Hané, p.o. 

p.o. 

obce 

Domov pro 

seniory Kostelec 

na Hané, p.o. 

Domov pro 

seniory 

58 

4. 
Domov pro seniory 

Ludmírov 

p.o. 

obce 

 

 

?? 

Domov pro 

seniory Ludmírov 

Domov pro 

seniory 

36 

5. 
Domov se zvláštním 

režimem Bílsko 

o.p.s.. 

kraje 

Domov se 

zvláštním režimem 

Bílsko 

Domov se 

zvláštním 

režimem 

34 

6. Charita Konice 
církevní 

organizace 

Dům pokojného 

stáří Bohuslavice a 

Konice 

Domov pro 

seniory 

 

35 

Charitní 

pečovatelská 

služba 

Pečovatelská 

služba 

Ambulantně 

3 

Terénně 140 

7. Pomadol Olomouc s.r.o. Pomadol Olomouc 
Pečovatelská 

služba 
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8. Trilobit o.p.s. 

o.p.s. 

zřizovatelem 

obec 

Čelechovice 

na Hané 

Trilobit o.p.s. 
Chráněné 

bydlení 

48 byt. 

jednotek 

chráněných 

2 byt. 

jednotky 

nechráněné 

9. 

 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 

Zdroj PROGRAM ROZVOJE obce Bílovice - Lutotín na období 2016 – 2022 z 11/2015 

 

1.2.2.2 Současné řešení příležitostné krizové situace? 

 

V případě, že se v obci objeví krizová situace, je člověk v takovéto situaci odkázán 

zástupcem samosprávy na odbor sociálních věcí nebo úřad práce v Prostějově. 

 

 

1.2.3 Analýza regionu z hlediska potřeb a problémů v oblasti sociálního 

začleňování  

 

1.2.3.1 Informace o životním stylu: 

 

Dotazník byl distribuován mezi občany obce. Obyvatelé měli možnost dotazník 

vyplnit elektronicky, ale i písemně. Dotazník byl distribuován do každé domácnosti. 

Dotazník byl k dispozici v termínu od 15. 7. do 31. 8. 2015. Cílem dotazníkového 

šetření bylo zjistit spokojenost občanů, jejich názor na současnou podobu obce, 

spokojenost se stavem její vybavenosti, měli možnost se vyjádřit k žádoucímu směru 

budoucího vývoje.  

 

Dotazník vyplnilo 192 respondentů z celkového počtu oslovených občanů nad 15 let, 

což činí cca 50 %. Z toho dotazník vyplnilo 86 mužů (46%) a 102 žen (54%). Nejvíce 

respondentů vyplnilo dotazník ve věku 30 – 49 let a to 68 osob (36%), 65 a více let 

(47 osob – 25%), 50 – 64 let (38 osob – 36%). Nejméně ve věku 15 – 29 let a to 34 

osob (18%). Většina respondentů měla střední odborné vzdělávání s maturitou (73 

osob – 39 %)a střední odborné (60 osob – 32%). Dotazník vyplnila většina 

respondentů žijících v obci od narození (83 osob – 44%) a přistěhovalých 
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v dospělosti před více než 5 lety (54 – 29%). Většina respondentů je typem 

domácností bez dětí (66 osob – 50%) a domácností s nezaopatřenými dětmi do 18 

let (56 osob – 42%). 

 

 

Tabulka  Souhrn otázek z dotazníku 

Otázky 

velmi 

spokojen 

velmi 

dobře 

spíše 

spokojen 

spíše dobře 

spíše 

nespokojen 

ani dobře 

ani špatně 

velmi 

nespokojen 

spíše 

špatně 

je mi to 

lhostejné 

velmi 

špatně 

abs. 
relat. 

(%) 
abs. 

relat. 

(%) 
abs. 

relat. 

(%) 
abs. 

relat. 

(%) 
abs. 

relat. 

(%) 

Jak se Vám v obci žije? 44 23,0 105 55,0 38 19,9 3 1,6 1 0,5 

Zhodnocení obce z hlediska 

bydlení 
57 31,7 113 62,8 9 5,0 0 0,0 1 0,6 

Zhodnocení obce z hlediska 

školství 
22 13,3 81 49,1 29 17,6 3 1,8 30 18,2 

Zhodnocení obce z hlediska 

zdravotnictví 
13 7,9 53 32,3 60 36,6 21 12,8 17 10,4 

Zhodnocení obce z hlediska 

veřejné dopravy 
19 11,1 77 45,0 47 27,5 15 8,8 13 7,6 

Zhodnocení obce z hlediska 

kultury a společenského života 
14 8,2 60 35,3 54 31,8 22 12,9 20 11,8 

Zhodnocení obce z hlediska 

sportovního vyžití 
9 5,4 47 28,3 50 30,1 27 16,3 33 19,9 

Zhodnocení obce z hlediska 

životního prostředí 
39 22,0 88 49,7 37 20,9 12 6,8 1 0,6 

Zhodnocení obce z hlediska 

péče obce o své prostředí 
32 18,4 112 64,4 24 13,8 5 2,9 1 0,6 

Zhodnocení obce z hlediska 

podmínek pro podnikání 
6 3,8 34 21,7 32 20,4 13 8,3 72 45,9 

Zhodnocení obce z hlediska 

rozvoje obce 
25 14,5 90 52,3 43 25,0 11 6,4 3 1,7 

Zhodnocení obce z hlediska 

informovanosti o dění v obci 
54 30,0 106 58,9 17 9,4 1 0,6 2 1,1 

Mezilidské vztahy v obci 
11 5,8 80 41,9 57 29,8 21 11,0 24 12,6 
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považujete za? 

Myslíte si, že obyvatelé obce 

mají dostatek příležitostí ke 

vzájemným společenským 

kontaktům? 

15 8,1 91 48,9 51 27,4 7 3,8 23 12,4 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Komentář k tabulce:  

Tabulka uvádí přehled spokojenosti obyvatel s životem v obci.  

Z průzkumu je zřejmé, že obyvatelé obce Bílovice - Lutotín jsou spokojeni (v rozmezí 

65 – 95%) s bydlením v obci, informovaností o dění, s péčí o životní prostředí a 

prostředí obce a v neposlední řadě vnímají pozitivně permanentní rozvoj obce.  

55 - 65% respondentů je také spokojeno veřejnou dopravou a systémem školství 

v obci. Naopak více jak 30% občanů je spíše nespokojeno s úrovní zdravotnictví, s 

kulturním a společenským životem v obci a s kvalitou sportovního vyžití. 46% 

obyvatel jsou lhostejné podmínky pro podnikání.  

 

 

 

1.2.3.2. Jak fungují sousedské vztahy? 

 

Téměř polovina respondentů (47,7%) hodnotí mezilidské vztahy v obci jako spíše 

dobré a velmi dobré. 29,8 % respondentů je nerozhodných  - dle jejich názoru nejsou 

vztahy ani dobré ani špatné. 23,6% respondentů si myslí, že vztahy v obci jsou spíše 

a velmi špatné.  

 

 

1.2.3.3. Jaké skupiny v komunitě existují?  

 

V různých případech, ve kterých si obyvatelé obce žádají podporu při hledání 

způsobu řešení své situace, svého problému se obracejí na zástupce samosprávy. 

V komunitě se historicky vytvořilo a bylo založeno několik spolků. 
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Spolek Profil činnost 

SDH Bílovice Požární bezpečnost v obci, práce s mládeží a 

kulturní akce 

Klub maminek – Karabílek z.s. Setkávání maminek s dětmi, tvoření, akce venku 

pro děti 

Klub seniorů Setkávání seniorů, společné výlety, cvičení, 

posezení, vzájemná výpomoc 

Klub spolek přátel Lihoměrky, z.s. Organizace kulturních a sportovních akcí v 

Lutotíně 

 

Podpora činnosti spolků ze strany obce  

 

Obec Bílovice – Lutotín neposkytuje spolkům přímou finanční podporu, ale poskytuje 

bezplatně prostory pro činnost jednotlivých spolků a popřípadě materiálně zabezpečí 

jednotlivé akce.  

 

 

1.2.3.4.  Kde se skupiny setkávají? 

 

Spolky se setkávají v  prostorách ve vlastnictví obce Bílovice – Lutotín a to 

v prostorách obecního domu v  Lutotíně, v  prostorách společenského domu Žudr a 

nově v prostorách KC Bílovice. 

 

 

1.2.3.5. Historie lokality a komunity 

 

V  obci se nenachází žádná vyloučená lokalita. 

 

 

1.2.4. Identifikace cílové skupiny 

 

Celoroční program vzdělávacích 
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1.2.4.1. Dle potřeb a problémů 

 

Organizované výchovně-vzdělávací aktivity (přednášky, besedy, workshopy, tvůrčí dílny aj., 

neformální vzdělávací a informační akce) 

Neorganizované aktivity (neformální setkávání a diskuze mezi návštěvníky, sebevzdělávání, 

individuální pohybové aktivity) 

Setkávání občanů s  místní samosprávou (komunitní akce – aktivity neformálních svépomocných 

skupin) 

Individuální sociální poradenství a informační servis (sociální služby) 

 

 

Osoby pečující o malé děti (osoby pečující o osobu mladší 15 let) 

Vlastní návrhy komunitní sociální práce: 

Posilování rodičovských kompetencí: 

Celoroční program vzdělávacích aktivit - kurzů pro rodiče, seminářů, 

výchovných programů pro rodiny s dětmi a služeb v podobě konzultační a informační 

činnosti zaměřených na obnovu, budování a upevňování zdravých vztahů v rodině.  

 Obecným cílem je podpora a obnova rodičovských kompetencí díky realizaci 

vzdělávacích aktivit a zlepšení rodinného prostředí, které povede k zajištění 

bezpečného vývoje dětí prostřednictvím vzdělávací, konzultační a informační 

činnosti. Cílem je motivace a příprava účastníků aktivit projektu k cílevědomému a 

dlouhodobému zlepšování vztahů a postavení v jejich rodině a tím v konečném 

důsledku upevnění stability a základních funkcí rodin.  

Hlavním cílem je připravit a realizovat aktivity, které napomáhají rodičům k 

přípravě na výkon jejich rodičovské role a posilování rodičovských kompetencí 

formou besed, kurzů, výchovně vzdělávacích programů, společně s nácvikem 

praktických dovedností a konzultační činnosti. Touto formou chceme působit 

preventivně proti možným nejistotám a dysfunkcím v rámci rodičovských aktivit. 

Cíle stručně: 

Zvyšování vědomostního a vzdělanostního potenciálu rodičů 

Zlepšení informovanosti rodin v  pro-rodinné oblasti 

 

Posílení finanční a zdravotní gramotnosti rodičů a slaďování práce s péčí o rodinu 

Posílení odpovědnosti rodičů, soudržnosti a harmonie rodičů s dětmi 
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Adaptace a rozvoj dětí a předcházení krizovým situacím v rodinách 

 

Doplňkové aktivity: 

Aktivity je možné rozdělit do několika částí podle metod práce:  

1) vzdělávací aktivity – PŘEDNÁŠKY a SEMINÁŘE – např. z oblasti:  

- Rodinné finance a finanční gramotnost rodin  

- Slaďování práce a rodiny  

-  Výchova a zdraví dětí  

3x za rok. Témata budou zvolena tak, aby se věnovala všem hlavním oblastem 

rodinného života. Semináře povedou odborníci, kteří budou vhodným způsobem 

kombinovat teoretické poznatky s vlastními či zprostředkovanými zkušenostmi. 

Součástí seminářů bude aktivní zapojení rodičů formou diskusí k dané problematice.  

2) akce pro děti pořádané rodiči (ve spolupráci se spolky KaRaBíLeK z.s a Zdraví 

odmalička z.s) 

 

Konzultační činnost  

Těchto služeb lze využít jednorázově i opakovaně podle potřeb účastníků. 

Konzultace budou probíhat vždy po skončení vzdělávací aktivity a bude ji vést lektor 

dané aktivity (kurzu, programu, semináře). Konzultace budou zaměřeny na pro-

rodinnou oblast (péče a výchova dětí)  

 

Doplňková aktivita  

- krátkodobé hlídání dětí (kurzy a semináře v rámci projektu) 

 

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožení 

Vlastní návrhy komunitní sociální práce: 

Celoroční program vzdělávacích aktivit - kurzů pro rodiče a děti, seminářů a 

služeb v podobě konzultační a informační činnosti zaměřených na zvýšení sociálních 

schopností a dovedností, podpora sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do 

společnosti, včetně zapojení do dění majoritní komunity. 

 Obecným cílem je podpora a obnova sociálních kompetencí díky realizaci 

nejen vzdělávacích aktivit.  Cílem je motivace a podpora účastníků aktivit projektu k 

cílevědomému a dlouhodobému zlepšování vztahů a postavení ve společnosti. 
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Hlavním cílem je připravit a realizovat aktivity, které napomáhají osobám sociálně 

vyloučeným a osobám sociálním vyloučením ohrožených začlenit se do společnosti a 

to formou besed, kurzů, výchovně vzdělávacích programů a konzultační činností. 

Touto formou chceme působit preventivně proti možným diskriminačním neshodám, 

možnému vyloučení jedince ze společnosti a s tím související zhoršení psychické a 

fyzické kondice, např. seniorů, nevhodnému trávení volného času dětí a mládeže 

Cíle stručně: 

Zvyšování vědomostního a vzdělanostního potenciálu osob 

Zlepšení informovanosti osob v  sociální oblasti 

Posílení finanční a digitální gramotnosti osob 

 

Doplňkové aktivity: 

Aktivity je možné rozdělit do několika částí podle metod práce:  

1) vzdělávací aktivity – PŘEDNÁŠKY a SEMINÁŘE – např. z oblasti:  

- finanční a digitální gramotnost osob  

- podpora zaměstnanosti  

-  základní sociální poradenství  

Témata budou zvolena tak, aby se věnovala všem hlavním oblastem života. 

Semináře povedou odborníci, kteří budou vhodným způsobem kombinovat teoretické 

poznatky s vlastními či zprostředkovanými zkušenostmi. Součástí seminářů bude 

aktivní zapojení osob formou diskusí k dané problematice.  

2) akce pro děti a jejich rodiče 

3) environmentální aktivity – společný úklid veřejného prostranství 

 

Konzultační činnost  

Těchto služeb lze využít jednorázově i opakovaně podle potřeb účastníků. 

Konzultace budou probíhat vždy po skončení vzdělávací aktivity a bude ji vést lektor 

dané aktivity (kurzu, programu, semináře). Konzultace budou zaměřeny na sociální a 

pracovní oblast. 

 

Doplňková aktivita  

- krátkodobé hlídání dětí (kurzy a semináře v rámci projektu) 
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1.2.4.2. Analýza konkurence 

V obci některé akce již probíhají díky fungování spolků v obci 

 

 

Pravidelně pořádané akce místními spolky a sdružením 

 

Datum Přehled významných akcí na rok 2015 Pořádající 

 Leden Hasičský ples  - společně s SDH Kostelec n/H  SDH Bílovice, SDH Lutotín 

Březen 

Duben 
Košt slivovice  SDH Bílovice  

Květen Okrsková hasičská soutěž SDH 

Květen 

Červen 
Dětský den  Maminky, SDH Bílovice 

Červenec 
Velká cena Prostějovska o pohár starosty obce v Bílovicích SDH Bílovice 

Svátek sv. Anny v na hřišti v Lutotíně   Klub přátel Lihoměrky z.s. 

Srpen 

Září 

Rozloučení s prázdninami Maminky  

Pivní slavnosti SDH Bílovice 

Soutěž mladých hasičů o hodový pohár SDH Bílovice 

Září 

Říjen 

Listopad 

Tradiční hodové pondělí  SDH, Honební společenstvo 

Setkání u pomníku na Bílé hoře – 28. Října  Obec, SDH, Senioři 

Uspávání broučků a Halloween Maminky 

 Kateřinská zábava Senioři 

Prosinec Čertovská jízda v Bílovicích  SDH Bílovice 

 Vánoční turnaj ve stolním tenise  Klub stolního tenisu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 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 Bílovic - Lutotína, vzhledem k cílům projektu 
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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  Bíloviceích - Lutotíně – 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  Bílovicích – Lutotíně 

SWOT ANALÝZA 

 Přednosti Nedostatky 

V
n

it
řn

í p
ro

st
ře

d
í  

– 
in

te
rn

í a
n

al
ýz

a 

 

Silné stránky (S) 

 

faktory, kterými je nositel projektu schopen 

podpořit jeho úspěšnou realizaci 

 

- ideální poloha  

- blízko Prostějova  

- blízkost lesa  

- kvalitní přírodní prostředí  

- klidný život 

- neexistence sociálně vyloučené lokality,  

- historicky hluboké tradice spolkového života 

- založená tradice koštu pálenky 

- obec není zadlužena 

- vlastní velké množství obecního majetku, 

budovy, les, pole, louky, chráněné území 

- blízkost přírodních a kulturních památek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slabé stránky (W) 

 

faktory, kterými nositel projektu může 

ohrozit jeho úspěšnou realizaci 

 

- špatné sportovní zázemí 

- pasivita občanů 

- rozdělení obce 

- nedostatečná osvěta o činnosti KC 

 

V
n

ěj
ší

 p
ro

st
ře

d
í  

- 
ex

te
rn

í a
n

al
ýz

a
 

 

Příležitosti (O) 

 

vnější podmínky, které mohou realizaci 

projektu podpořit 

Zlepšení vztahů v obci 

 

- větší zapojení občanu do dění v obci 

- nadchnout se pro společné dílo  

- moci zkušenosti sdělit těm, kdo přímou  

zkušenost nemají 

- setkávání na bázi komunity  

- sdílení těžkostí 

- výměna znalostí a zkušeností 

- společně a  vzájemně se učit nové věci 

- propojování života občanů dané obce s  

občany okolních obcí 

 

Hrozby (T) 

 

vnější podmínky, které mohou realizaci 

projektu zmařit 

 

 

- počáteční zvědavost a nadšení může 

následně ochabnout 

-  nedostatek informací 

-   nižší motivace k řešení vlastního  

problému u sociálně vyloučených osob 

 -  migrace, stárnutí obyvatelstva 

 -  předsudky 

 -  obavy 
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Pokud jde o zjištěné slabé stránky a hrozby, z analýzy vyplývá, že se v Bílovicích lze 

setkat i s nedůvěrou k aktivitám komunitního centra ze strany některých občanů, 

slabým povědomím mezi lidmi, co to je komunitní centrum nebo s nezájmem lidí o 

dění v obci. U některých lidí se stále vyskytují odmítavé postoje nebo předsudky vůči 

aktivitám zaměřeným k sociálnímu začleňování nebo vůči lidem sociálně ohroženým. 

U části obyvatel spadajících mezi sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením 

ohrožené osoby se může jednat také o nižší motivaci k řešení vlastního problému. 

 

Tyto slabé stránky a případné hrozby lze postupně zlepšovat jednak vhodnou 

osvětou o cílech komunitního centra a jednak dobře zvolenými aktivitami komunitního 

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

z řad cílových skupin. 

Zmíněné nedostatečné prostory pro konání aktivit komunitního centra jsou nyní 

odstraněny, protože v budově, kde je vystaveno komunitní centrum se plánuje 

kolaudace. 

 

Obec Bílovice-Lutotín má velkou přednost v dostupnosti do města Prostějova, 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: 

podpora sounáležitosti v obci a zapojení veřejnosti a cílových skupin do dění 

v komunitním centru prostřednictvím vhodně navržených aktivit komunitního centra 

vhodná osvěta zaměřená na vysvětlení cílů komunitního centra  

 

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

(KC) v Bílovicích 

Již před vytvořením projektu Komunitního centra v Bílovicích byla ze strany Regionu 

HANÁ z.s. ověřována potřebnost a předběžné zaměření činností v jednotlivých 
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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 obce Bílovice-Lutotín.  Minimální počet respondentů pro oslovení byl 30.     

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. 

Obyvatelé a cílová skupina byli prostřednictvím obce (obecní hlášení, facebooková 

skupina obce Bílovice - Lutotín https://www.facebook.com/bilovicelutotin a webové 

stránky obce informování o připravovaném komunitním centru a o cílech ankety. Byli 

informováni o možnosti vyplnit anketu zaměřenou na náplň komunitního centra skrze 

elektronický formulář. 

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

Anketa byla vložena s průvodním textem na stránky www.bilovice-lutotin.cz ke 

stažení ve formátu .pdf, i s aktivním elektronickým odkazem na anonymní 

elektronický formulář. Dále byla zveřejněna na facebookovém profilu obce. V tištěné 

podobě byly formuláře dostupné na obecním úřadě v Lutotíně a při otevření KC 

27.10.2019 v tištěné podobě na stolech uvnitř. O tom, kde je anketa dostupná, a jaký 

je její účel byli občané informováni obecním rozhlasem a průvodním textem.  Byl 

uveden telefonní kontakt 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. 

https://www.facebook.com/bilovicelutotin
http://www.bilovice-lutotin.cz/
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Ve všech formách průvodního textu byl uveden způsob pro odevzdání papírové 

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

schránka byla umístěna v obecním úřadu v Lutotíně a označena Anketa KC Bílovice. 

Celkový počet navrácených anket v obci Bílovice-Lutotín je 39. 

 

Otázky ankety a shrnutí výsledků:  

 

V obci má trvalé bydliště 32 občanů. Jiné trvalé bydliště mělo 6 občanů 

 

1. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Možno zvolit více odpovědí.) 
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Sociální status: 

Nejvíce zastoupená skupina respondentů uvedla sociální status zaměstnaný 

53%, dále osoby pečující o děti se skoro 13%, starobní důchodce skoro 18%. 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

4. 
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Do ankety se zapojilo více než 41% osob ve věku 30-49 let, skoro 18% ve 

věku 50-64 let, necelých 21% ve věku 65 let a více a téměř 21% osob ve věku 15-29 

let. 

 

 

5.  
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Necelých 95% respondentů se domnívá, že společné aktivity zlepší vztahy 

v obci.  

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

71% osob má zájem se do společných aktivit zapojit. 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

(Možno zvolit více odpovědí.) 

Komentáře? 
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Zájem občanů o zapojení do dění v obci je rozdílný podle oblastí zapojení. 

V podpoře kulturních a sportovních akcí je ochotno se zapojit do dění v obci 4x více 

osob než do dobrovolnictví a spolkové činnosti.  

 

8. 

 

 

 

 

 

 

Zájem o nové informace má necelých 95% respondentů. 

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

čerpají. Informace lidé v obci čerpají nejvíce z hlášení rozhlasu necelých 45% ,a více 

než 42% z webových stránek a 31% ze sociálních sítí nebo téměř 40% komunikací 

s ostatními v obci na frekventovaných místech. 

 

9. 
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Zájem o společnou vizi s ostatními občany má téměř 77% respondentů, pouze 

3% respondentů to nepovažuje za důležité. 

 

 

 

10. 
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Téměř ¾ dotázaných vyjádřilo svoji ochotu pomoci jiným potřebným občanům 

obce. 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

Kolem 15% obyvatel zná někoho, kdo by dle subjektivního posouzení pomoc 

potřeboval. 

 

 

12. Návrhy náplně – PRIMÁRNÍ AKTIVITY: 

(Možno zvolit více odpovědí.) 
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Právní poradenství v oblasti rodinného, občanského či pracovního práva by 

uvítalo 43-52% dotázaných. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dluhové poradenství především týkající se posílení finanční gramotnosti 

oslovilo 34.5% dotázaných. Témata věnující se rozumnému zadlužování 10.3%, 

prevenci předlužování 6.9% a hospodaření domácností uvedlo 31% 

respondentů.17.3% respondentů zajímají jiná témata. 
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V oblasti poradenství kolem typů příspěvků je nejvyšší zájem o příspěvky na 

péči a příspěvky pro osoby pečující o děti do sedmi let (80% dotázaných). O 

poradenství kolem příspěvků v hmotné nouzi a na kompenzační pomůcky projevilo 

zájem jen 20 % dotázaných 
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Zájem o zvyšování sociálních a profesních dovedností projevilo 40 % 

dotázaných, o zvyšování kompetencí v oblasti hledání a udržení stabilního 

zaměstnání 20 % dotázaných. Zájem o poradenství při jednání s institucemi projevilo 

30 % dotázaných a 10 % o jiné poradenství.  
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Procenta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z odpovědí dotázaných vyplývá, že 85 % dotázaných by uvítalo programy a aktivity zaměřené na 

podporu rodiny, 37 % dotázaných by zajímaly programy přispívající k prevenci sociálního vyloučení,  

14 % programy zaměřené na prevenci před závislostmi, 22 % dotázaných by zajímaly oktivity ba 

podporu stabilního bydlení a 22 % aktivity přispívající k boji s diskriminací. 
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13. Návrhy náplně – DOPLŇKOVÉ AKTIVITY: 

(Možno zvolit více odpovědí.) 

O doplňkové aktivity projevilo zájem nejvíce respondentů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní a multikulturní 

 

 

 

Z dotázaných 50 % projevilo zájem o kulturní a multikulturní aktivity organizované členy 

komunity, 50 % dotázaných zajímají aktivity zaměřené na životní prostředí, 47 % oktivity týkající se 

dobrovolnictví a  39 % dotázaných zajímají výchovně vzdělávací aktivity   

 

 

14. Aktivity pořádané spolky nebo nové návrhy: 

(Možno zvolit více odpovědí.) 
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Z dotazníků vyplývá, že 30% respondentů má zájem o společenské události, 

23% o aktivity podporující zdravé tělo a mysl, 14 % o prezentace a 13% o tématické 

kluby. 17% dotázaných pak o jiné aktivity, které by mohli pořádat kluby a spolky. 

 

 

 

 

 

. 

 

Z odpovědí vyplývá že zájem dotázaných je rovnoměrně rozložen po 30 % na 

sportovní soutěže, kulinářské soutěže a 30% zajímají i schůze a akce spolků.  
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5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Možno zvolit více odpovědí.) 

 

 

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

Téměř 47% dotázaných očekává zvýšení kontaktu se spoluobčany. 

Cca 50% očekává nabídku společných aktivit a stmelení občanů, 45% očekává 

společné aktivity, 37% pomoc s řešením společných problémů, 18 % pak očekává 

sociální a jiné odborné poradenství. 
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16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako zdroj informací o dění v obci respondenti označily z 45% obecní rozhlas. Sociální sítě označilo 

jako zdroj informací 32% dotázaných. Procentuelně za nejmenší zdroj informací označilo 10% 

dotázaných obecní noviny.  

 

Výsledky ankety –  výstupy 

 

Téměř 95% respondentů se domnívá, že společné aktivity v obci zlepší vztahy. Skoro 

71% je ochotno se do aktivit zapojit. Dle výsledků ankety se dá předpokládat, že 

polovina respondentů se již dříve zapojovala do aktivit v obci. 

Necelých 77% považuje společný cíl s ostatními za důležitý. 
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Více než 71% respondentů je ochotno pomoci ostatním a více než 15% zná někoho, 

kdo dle subjektivního posouzení pomoc potřebuje. 

Téměř polovina by uvítala právní poradenství. Podobný výsledek se ukázal u nabídky 

finanční gramotnosti. 

 

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

dotázaných. 

Poradenství v nezaměstnanosti oslovilo v průměru také 30%. 

Nejvíce dotázaných, oslovila nabídka aktivit na podporu rodiny. 

O programy prevence sociálního vyloučení má zájem přes 40%.  

Dobrovolnictví se věnuje nebo je ochotno se věnovat 50% respondentů.  

 

Stejně tak se ukázalo, že i v aktivitách pořádaných spolky a sdruženími je pro občany 

nejdůležitější společenská aktivita. 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 

  

Spolková činnost v obci je velmi rozmanitá, zástupci spolků rovněž podporují 

vznik komunitního centra, které nabídne prostor pro jejich aktivní činnost a nabídne 

také možnost zapojení jejich členů do činnosti KC. 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. 
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2.4. Stručné zhodnocení situace místního koordinátora pro cílovou 

skupinu na základě poznatků a zkušeností ve stávajícím společenství 

 

Při šíření ankety s cílem zjistit požadované činnosti v komunitním centrum byli 

rovněž osloveni zástupci z cílových skupin, které dle předpokladu budou komunitní 

centrum využívat - rodiče s dětmi, matky samoživitelky, osamělé starší ženy se 

zdravotním znevýhodněním, mládež a další.  

Také při první akci komunitního centra „Mezigenerační setkání u vánočního 

stromku“  (společné slavnostní rozsvícení vánočního stromečku) byl projeven  zájem 

o dění v komunitním centru ze strany uvedených cílových skupin.  

Velká potřeba podpory a možnosti setkávání vyvstává u osamocených 

starších osob s různým typem znevýhodnění. V tomto směru jsem navázala kontakt 

s paní Burešovou, předsedkyní Klubu seniorů v obci Bílovice. Budeme pořádat 

aktivity s jejich přímým zapojením. Velmi dobře jsou místními lidmi vnímány 

mezigenerační setkání a aktivity, proto budou komunitní centrem také podporovány. 

  

 

Na základě ankety bylo zjištěno, že by obyvatelé přivítali poradenství v oblasti 

financí, oblasti sociální a v menší míře i právní poradenství a vzdělávací kurzy. Tedy 

akce zaměřené přímo na určitý problém, možná formou přednášek či možností 

individuálního poradenství přímo v obci. Snahou KC bude tyto přednášky/besedy 

zajistit tak, aby byly zajímavé a prospěšné nejen pro cílové skupiny obyvatel. Co se 

týká vzdělávacích kurzů, bude nutné nejdříve zjistit, z jaké vzdělávací oblasti by měly 

být a pro jakou skupinu obyvatel. 
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3. Návrhy činností komunitního centra v Bílovicích- Lutotíně. 

 

Předcházející kapitoly včetně výsledků provedené ankety v obci a průzkumu 

místního koordinátora mezi cílovými skupinami a zjištěných možností a potřeb 

místního společenství pomohly při návrhu zaměření a činností komunitního centra. 

Místní koordinátor mapoval od začátku projektu vztahy a potřeby ve společenství. 

Formou získávání informací byla anketa pro občany obce, konzultace se starostou 

obce, oslovení cílových skupin, neformální rozhovory 

Komunitní centrum ve spolupráci s obcí a dalšími dobrovolníky (předsedkyně spolku 

seniorů, ředitelka MŠ Bílovice, vedoucí klubu maminek, členové hasičů, spolek 

Zdraví od malička apod.) bude dle předpokladu organizovat drobné aktivity a tím 

rozvíjet a propojovat celé společenství. Úkolem této skupiny bude být v kontaktu se 

členy komunity, získávat od nich informace, vést dialog, zaznamenávat, co je pro ně 

nejdůležitější, co chtějí změnit a jak.  

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

cílové skupiny společenství. V případě potřeby řešení určité situace (občana) bude 

mít možnost kontaktovat sociálního pracovníka, který bude fungovat jako odborník se 

znalostmi, zkušenostmi a možnostmi 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. 

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. 

 

 

3.1   Návrhy činností komunitního centra v BÍLOVICÍCH (primární aktivity) 

 

V rámci motivačních a vzdělávacích činností a programů navržených na základě 

potřeb společenství v Bílovicích-Lutotíně se bude jednat především o motivační 

programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení 

osob v nepříznivé sociální situaci případně další motivační programy, které budou 

vyvstávat 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 podpoří 

jejich sociální začleňování a pomohou jim zapojit 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) - dluhové poradenství, praktické formy oddlužení, prevence ztráty 

bydlení, státní příspěvky, 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 Bílovicích- Lutotíně – finanční gramotnost, novinky 

ze sociální oblasti, rodinné vztahy. Na přednášky bude dle potřeby navazovat 

beseda, popř. individuální konzultace. V rámci přednášek bude zapojena cílová 

skupina (vlastní zkušenost, apod.). Předpoklad přednášek: Jak se dále nezadlužovat, 

novinky ze sociální oblasti, rodinné vztahy, 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. 

 

 

 

3.2 Návrhy činností komunitního centra v BÍLOVICÍCH (primární i doplňkové 

aktivity) 

 

Kategorie: RODINY S MALÝMI DĚTMI (0-3 roky) 

 

- Výchovně vzdělávací aktivity  

o Přednášky, workshopy týkající se rodičovských kompetencí – 

např.  

První pomoc u dětí 

Dětská psychologie 

- Zájmové aktivity 

o Výtvarné a tvořivé dílničky – rodiče společně s dětmi 

o Pohybové aktivity pro rodiny – cvičení s miminky, batolátky, dětmi 
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- Ostatní programy – např. rodičovské skupiny, příležitostná setkávání rodin a 

tematické akce 

 

Kategorie: RODINY S DĚTMI (4-15 let) 

 

- Rukodělné workshopy, tvořivé a výtvarné dílny – přednášky o tradicích, 

výroba svíček, mýdel, malování na textil, …… 

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

soustavy, přednášky alternativních přístupů ke vzdělávání (Svobodná škola 

apod.), sezení s bylinkářem, zdravé alternativní stravování (vegan, raw ) apod.  

 

 

Kategorie: STARŠÍ DĚTI A MLÁDEŽ 

 

- Workshopy 

- Společné výlety/výšlapy do okolí 

- Výměnné bazárky (swap) 

 

Kategorie: MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ 

 

- Čtení pohádek s babičkami 

- Společné tvoření dětí a seniorů 

- Společné výlety/výšlapy do okolí 

- Skupinové návštěvy při oslavách – Vánoce, Velikonoce, např. povídání a 

posezení u tradic z období adventu 

 

Kategorie: PROPOJENÍ SPOLKŮ A VEŘEJNOSTI 

 

- Spolupráce při pořádání kulturních akcí 

- Spolupráce při workshopech – např. spolek maminek, klub seniorů apod. 
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 Kategorie: KALENDÁŘ SVÁTKŮ A TÉMAT – Náměty pro společné akce    

v roce 2020 a dalších letech 

Únor  Masopust - výroba masek, masopustní průvod (KC + MŠ + klub seniorů) 

Březen      příprava na Velikonoce – dílničky a tradice – mezigenerační propojení  

(KC)  

7.4. Světový den zdraví – přednášky ( účinky divokých bylinek jako medicíny,    

prevence, jarní detox, …) (KC)  

Duben Den země –  KC – úklid obce a okolí hřiště… společné opékání a čaj na 

závěr u prostor KC (KC + obec) 

Duben Pálení čarodějnic – (SDH + KC) 

4. 5. Oslavy Sv. Floriána – patron hasičů a obce  (KC + SDH) 

1. 6. Den dětí – oslava svátku dětí ve sportovním areále (KC + místní kluby) 

28.6.         Zahájení prázdnin (KC + místní kluby) 

25.7.         Svátek svaté Anny – hody obce Lutotín na hřišti (KC + klub Lihoměrka) 

Srpen Loučení s prázdninami (KC + klub maminek) 

Září         Hodové slavnosti  (3dny) – tradiční setkání všech obyvatel u příležitosti 

hodů v obci (SDH + OBEC + KC) 

1.10. Mezinárodní den seniorů (KC + klub seniorů) 

3.10  Dny sociálních služeb – sociální poradenství pro veřejnost (KC)  

28.10. Setkání občanů u pomníku Založení republiky a Uspávání broučků –  

(KC+ MŠ+ SDH) 

Listopad Výroba adventních věnců, přáníček a balíčků (KC + SDH) 

Prosinec Rozsvěcení vánočního stromu a vánoční jarmark (SDH + KC) 

6.12. Mikuláš (KC + SDH) 

27.12.       Vánoční koledy – zpěv koled v kapličce sv. Floriana v Bílovicích (KC) 

31.12. Silvestrovské odpolední setkání u KC na hřišti s čajem a punčem (KC) 
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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 Bílovicích - Lutotíně bude sloužit jako místo setkávání občanů, 

spolupracujících spolků a všech, kdo se chtějí společně setkávat. Cílem komunitního 

centra není jen pasivně bavit, ale nabídnout prostory k aktivnímu zapojení obyvatel 

do života obce. Důležité je zapojení občanů mezi generacemi, sociálními a 

zájmovými skupinami a vytvoření nových vazeb, které budou pojítkem života v obci. 

 

 

 

 


