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Úvod 
V Regionu HANÁ se děje nevídaná věc - v 11 obcích se buduje komunitní centrum a  
Komunitní centrum v Pěnčíně je jedním z nich. Děje se tak prostřednictvím projektu 
Komunitní centra v Regionu Haná spolufinancovaném EU prostřednictvím 
Operačního programu zaměstnanost. V projektu je výjimečně podporován zisk –  ten 
v lidských srdcích. 
  
Vzájemnou pomocí lidí ve společenství v jednotlivých obcích a na základě vhodně 
zvolených aktivit komunitního centra se podpoří sounáležitost a především zapojení 
a podpora všech, kteří zde žijí a kteří potřebují pomoc nebo se zapojením a 
podílením se na akcích komunitního centra budou cítit v životě prostě lépe. 
 
Tato analýza potřeb slouží jako výchozí dokument k tomu, aby tyto cíle byly 
naplněny. Na základě seznámení se s výchozími podmínkami, na základě ankety 
mezi občany a cílovou skupinou a pomocí mapování situace v místě komunitního 
centra ze strany místního koordinátora pro cílovou skupinu v rámci projektu se 
navrhuje zaměření a plán činností komunitního centra. Ty budou v rámci projektu i 
následně podporovat rozvoj místního společenství a začlenění především sociálně 
ohrožených skupin. 
 
Analýza potřeb byla zpracována realizačním týmem projektu Komunitní centra 
v Regionu Haná, přičemž velký podíl práce na ní byl proveden ze strany místního 
koordinátora pro cílovou skupinu v Komunitním centru v Pěnčíně paní Marty  
Popelářové. Kapitola 1 byla zpracována s využitím zdroje Program rozvoje obce, 
který zpracoval Region HANÁ,z.s. v roce 2016. 
 

1. VÝCHOZÍ SITUACE 

1.1 Popis území 
1.1.1 Poloha 

 
Obec Pěnčín leží v jihozápadní části Olomouckého kraje a od okresního města 

Prostějov je obec vzdálena asi 14 km severozápadně. První písemná zmínka obci 

pochází z roku 1279. Pěnčín se rozprostírá v nadmořské výšce 334 m n.m. a 

procházejí jí komunikace III. Třídy. Obec leží v oblasti Drahanské vrchoviny. 

Severovýchodním směrem od obce je oblast přírodního parku Terezské údolí a 

jihovýchodním směrem je přírodní park Velký Kosíř. V Pěnčíně se křižují lokální 

značené cyklostezky. 

 
Příslušnost k územně-správním celkům: 
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Kraj: Olomoucký 

Okres: Prostějov 

ORP: Prostějov 

 
Pěnčín je součástí mikroregionu Kostelecko a je členem místní akční skupiny (MAS) 

Region HANÁ, z. s.  

 

Obec se rozkládá na ploše o rozloze 532,1 ha a k 1. 1. 2015 má 755 obyvatel. 

V rámci Olomouckého kraje patří obec Pěnčín ke středním obcím, avšak v rámci 

Regionu Haná patří spíše k obcím větším. 

Obec Pěnčín nemá žádné místní části a skládá se pouze z 1 samostatné části obce: 

Pěnčín. Je zde vymezeno pouze jedno katastrální území. 

 
 
 Výměra ZSJ (ha): 

Základní sídelní jednotka (ZSJ) Rozloha území (ha) 

Pěnčín 532,1 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 
 
 
Obec Pěnčín sousedí s obcemi: místní část Dvorek, Laškov, místní část Kandia, 

místní část Ludéřov, místní část Lhota pod Kosířem, Čechy pod Kosířem a 

Přemyslovice. 

Spádovým sídlem je město Prostějov.  

 
 
 Dojezdové vzdálenosti 

Obec Dojezdová vzdálenost Pěnčín 
 (k OÚ) (km) 

Dojezdová vzdálenost Prostějov 
(centrum) (km) 

Pěnčín - 14,0 
Zdroj: https://www.google.cz/maps  
Obrázek 1 Mapa obce Pěnčín 
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Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map 
 
Vodstvo 

Nejvýznamnějším tokem, odvodňujícím obec, je Český potok.  

 

 

Využití krajiny 

Obec Pěnčín se nachází v typické zemědělské kulturní krajině, s poměrně vysokým 

zastoupením orné půdy. Zemědělské půdy zabírají téměř 82,31 % rozlohy území, a 

z toho většina připadá na ornou půdu. Zastoupení funkčních typů v řešeném území 

je dobře patrné z následující přehledné tabulky. 

 

1.1.2 Obyvatelstvo 

Demografická situace 
 
Obec Pěnčín má v současné době 755 obyvatel. Počet obyvatel v letech 2004 – 

2015 výrazně kolísá (graf 1) Kolísání je nejvíce patrné v první polovině sledovaného 
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období (2005 – 2010).  Největší počet obyvatel jsme zaznamenali v roce 2010, kdy 

se vyšplhal na 770 osob. Naopak nejméně obyvatel bylo v obci Pěnčín v roce 2006.  

Trend posledních 5 let (od roku 2010 do současnosti) je spíše stagnující počet 

obyvatel (s výjimkou roku 2012). 

 
Vývoj počtu obyvatel v letech 2005 – 2015 v obci Pěnčín 

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

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 Pěnčín (Konicko) vykazují silný úbytek. 

 
 
Pohyb obyvatelstva – počty narozených a zemřelých, migrace 
 
Počty narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých v letech 2008 - 2014 v obci Pěnčín 

Roky Živě narození 
celkem Zemřelí celkem Přistěhovalí celkem Vystěhovalí celkem 

2008 11 4 16 14 
2009 11 1 11 14 
2010 17 12 7 10 
2011 6 9 9 11 
2012 10 10 21 14 
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2013 8 7 13 23 

2014 10 8 21 23 

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

 

Z tabulky je patrné, že největší přírůstek obyvatelstva byl v roce 2010 (17 osob), 

v celém sledovaném období ale spíše stagnuje kolem hodnoty 8 - 11 obyvatelů za 

rok. Úmrtnost byla nejvyšší v roce 2010 (12 osob). Nejvíce obyvatel se do obce 

Pěnčín přistěhovalo v letech 2012 – 2014. Nejvíce vystěhovalých bylo v letech 2013 

– 2014 (23 osob). Obec Pěnčín má kladnou hodnotu migračního salda, v obci tedy 

převažuje počet přistěhovalých obyvatel.  

 

Obyvatelstvo – rozdělení dle pohlaví 

 
Rozdělení obyvatel v obci Pěnčín dle pohlaví v letech 2008 - 2015 

Roky Počet obyvatel 
celkem ženy muži podíl (%) ženy podíl (%) muži 

2008 761 383 378 50,3 49,7 
2009 768 392 376 51,0 49,0 
2010 770 388 382 50,4 49,6 
2011 757 374 383 49,4 50,6 
2012 764 375 389 49,1 50,9 
2013 755 372 383 49,3 50,7 
2014 755 365 390 48,3 51,7 
2015 755 365 390 48,3 51,7 

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

 
Z tabulky  - obyvatelstvo rozdělené dle pohlaví lze vyčíst, že procentní podíl počtu 

mužů a žen je v obci téměř stejný a v jednotlivých letech se výrazně nemění.  

 

 

Obyvatelstvo – rozdělení dle věkových skupin 

 
 Rozdělení obyvatel v obci Pěnčín dle věkových skupin v letech 2008 - 2014 
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Roky 
Počet 

obyvatel 
celkem 

Obyvatelé 
ve věku 
0–14 let 
celkem 

Obyvatelé 
ve věku 

15–64 let 
celkem 

Obyvatelé 
ve věku 
65 a více 

let 
celkem 

Obyvatelé 
0-14 (%) 

Obyvatelé 
15-64 (%) 

Obyvatelé 64 
a více (%) 

2008 761 120 537 104 15,8 70,6 13,7 
2009 768 122 533 113 15,9 69,4 14,7 
2010 770 127 530 113 16,5 68,8 14,7 
2011 757 124 515 118 16,4 68,0 15,6 
2012 764 130 514 120 17,0 67,3 15,7 
2013 755 128 507 120 17,0 67,2 15,9 
2014 755 130 505 120 17,2 66,9 15,9 

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. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel mírně klesá, naopak roste podíl dětí a 

mládeže do 15 let.  

 

V porovnání s hodnotami Regionu HANÁ obec Pěnčín 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, v obci Pěnčín v letech 2008 – 2009. 

 

 

Hustota osídlení 

Hustota osídlení v obci Pěnčín kopíruje počet obyvatel v obci, a pohybuje se v 

nadprůměrných hodnotách 250 obyvatel/km2.  

V porovnání s okolními obcemi Regionu HANÁ je hustota zalidnění vysoká. Stejně 

vysokou hustotu vykazují větší obce, s vyšším podílem bytových domů na menší 

ploše (Lutín, Kostelec n. H., Čelechovice n.H.). 

 

 

Vzdělanostní struktura obyvatelstva 

 
Přehled obyvatelstva v obci Pěnčín podle nejvyššího ukončeného vzdělání v roce 2011 

 Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 614 313 301 
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z toho podle 
stupně 
vzdělání 

bez vzdělání 4 2 2 
základní vzdělání 
včetně 
neukončeného 
základního vzdělání  

140 47 93 

střední vč. vyučení 
(bez maturity) 273 165 108 

úplné střední (s 
maturitou) 128 57 71 

nástavbové studium 8 4 4 

vyšší odborné 
vzdělání 1 1 - 

vysokoškolské 32 19 13 

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze) 

Z tabulky je patrné, že největší podíl představují osoby se středním vzděláním včetně 

vyučení (bez maturity) – 44,5%, základním (22,8%), úplným středním s maturitou 

(20,8%) a vysokoškolským (5,2%). Z hlediska pohlaví je tento poměr téměř 

vyrovnaný – můžeme zaznamenat výraznější rozdíl mezi muži a ženami v rámci 

základního a středního vzdělání bez maturity. 

 

V porovnání s hodnotami SO ORP Prostějov (podíl středoškolsky vzdělaných 

obyvatel – 64,6%) je obec Pěnčín téměř totožná s průměrem (65,3%). Podíl osob, 

které dosáhly nástavbového a vyššího oborného studia (1,5%), se pohybuje spíše 

pod průměrem SO ORP Prostějov (2,5%), podíl osob s vysokoškolským vzděláním 

(5,2%) je pod průměrem ORP Prostějov (10,4%). 

 

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.  

Obec Pěnčín, jakožto menší obec, se dle své vzdělaností struktury řadí spíše 

k trendu obcí s vyšším počtem obyvatel.  
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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 Pěnčín 

 
Přehled spolků působících v obci 

Spolek Kontaktní 
osoba Tel. E-mail Profil činnosti Členská 

základna 

SDH Pěnčín  Jiří Jašek  724 
819 396 

sdhpencin@
email.cz 

požární bezpečnost v obci, práce 
s mládeží, kulturní akce 58 

Myslivecké 
sdružení 

Ing. Zdeněk 
Vykydal 

602 745 
051 

vykydal@ 
uniagris.cz péče o zvěř, lov,  40 

Rybáři 
(MRS MO 
Konice) 

Dušan Dvorský 732 339 
725 

dvorskavlad
ka@seznam.

cz 

Péče o rybník, rybolov, prodej 
všech druhů povolenek 

k rybolovu pouze pro členy 
rybářských svazů. 

44 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
 
Podpora činnosti spolků ze strany obce 

Následující tabulka zobrazuje přehled materiální nebo finanční pomoci ve prospěch 

spolků. Obec Pěnčín finančně podporuje SDH Pěnčín, Myslivecké sdružení a Rybáře 

(MRS MO Konice).  
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Přehled materiální nebo finanční pomoci ve prospěch spolků 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Spolky se sídlem a působností na území obce jsou významnými pořadateli kulturních 

a společenských akcí v obci i regionu. 

 

1.1.3. Hospodářství 

Ekonomická situace 

Charakter hospodářství v obci  

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

neekonomické výhody.  Obec Pěnčín je charakteristická různorodou strukturou 

podnikatelských subjektů s převahou drobných řemeslníků. Pro obec Pěnčín je 

typické odvětví zpracovatelského průmyslu, zemědělství a v menší míře i 

stavebnictví a obchod.  

  

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. Vývoj odvedených daní 

 

 

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

Název spolku Finanční nebo jiná pomoc obce ve prospěch spolku 

SDH Pěnčín 
Materiální a finanční pomoc, není stanovena fixní částka, 

záleží na aktuální potřebě spolku 
Myslivecké sdružení 0,- Kč (poskytování obecních prostor zdarma) 
Rybáři (MRS MO Konice) 0,- Kč (poskytování obecních prostor zdarma) 
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Počet obyvatel obce zaměstnaných v místních podnicích  

Tabulka ukazuje, kolik ekonomicky aktivního obyvatelstva celkem pracuje v jednotlivých 

odvětvových strukturách podnikání v obci. Podnikatelské subjekty v obci zaměstnávají 

polovinu ekonomicky aktivního obyvatelstva.  

 
Tabulka:  Počet zaměstnaných v odvětvích podnikání 

Zaměstnaní 

celkem 
z toho 

v zemědělství, 
lesnictví a rybářství 

ve službách 
vyjíždějící za prací 

mimo obec 

297 obyvatel v Pěnčíně 12 obyvatel 108 obyvatel 90 obyvatel 

 
Zdroj: Statistický lexikon obci za rok 2013 

 
Struktura podnikatelských subjektů působících v obci  

Podle Českého statistického úřadu v obci Pěnčín vykonává aktivně podnikatelskou 

činnost na 79 subjektů (k 30. 6. 2015).   

 

Tabulka uvádí počet podnikatelských subjektů v letech. Z grafu je zřejmé, že počet 

aktivních podnikatelských subjektů v obci klesá.  

 

 Počet subjektů v letech 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

84 Data nejsou k dispozici 83 80 79 

Zdroj: čsú, zpracování vlastní, k 31. 12. 2014 
 
V rámci právní formy podnikání je pro obec Pěnčín typické podnikat na základě 

živnostenského oprávnění. Takovou to právní formu využívá na 60 podnikatelů.   

Podnikatelské subjekty dle právní formy 

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 - 

Svobodná 
povolání 

RES - právní 
forma - 

Zemědělští 
podnikatelé 

RES - 
právní 
forma - 
Ostatní  

1 1 9 0 60 3 1 5 
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Zdroj: čsú, zpracování vlastní 
 

 
Tabulka uvádí přehled ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů na území obce Pěnčín. 
 
 Místní podnikatelské subjekty 

Podnikatelský subjekt - 
název 

Sídlo Zaměření 

ELEDO s.r.o. Pěnčín 222 
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů 

a přístrojů 

FOLGET, spol. s r. o. Pěnčín 104 Prodejna potravin 

KOVO AGRO Koutný s.r.o. Pěnčín 280 Zámečnictví, nástrojařství 

Marotta s.r.o. Pěnčín 159 Výroba, obchod a služby 

NAVRÁTIL KRAJINA s.r.o. Pěnčín 227 Výroba, obchod a služby 

OBALEX DOLEŽEL s.r.o. Pěnčín 255 
Výroba pracovních oděvů, obalů z umělé 

hmoty 

OBALIA, s.r.o. Pěnčín 81 Činnost účetních poradců 

PALIČKA s.r.o. Pěnčín 103 Výroba, obchod a služby 

PALIČKOVÁ MELÁNIA 
s.r.o. 

Pěnčín 103 Výroba, obchod a služby 

UNIAGRIS Pěnčín, a.s. Pěnčín 285 Rostlinná a živočišná výroba 

VH visions, s.r.o. Pěnčín 79 Výroba, obchod a služby 

Pohostinství u Kaple Pěnčín 9 Hostinská činnost 

TIKI hospůdka               Pěnčín 40 Prodejna potravin, hostinská činnost 

Zdroj: zpracování vlastní 
 

Spolupráce obce s podnikateli 

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

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

potřeby dosažení určitého společného cíle.  

Podpora podnikání v obci 

Obec pronajímá svoje prostory pro podnikání (knihovna, poradna, masérské služby).  

Obec Pěnčín nedisponuje dalšími plochami pro podnikání.  

Obec pozitivně přistupuje k podnikatelské aktivitě a je široce otevřena 

podnikatelským záměrům.  
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Trh práce 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

 

Zde se zaměříme pouze na ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

 
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v obci Pěnčín (2011) 

 
Celkem muži ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 338 208 130 

v tom 

zaměstnaní 297 184 113 

z toho podle 
postavení v 
zaměstnání 

zaměstnanci 228 139 89 
zaměstnavatelé 12 9 3 

pracující na vlastní účet 39 30 9 

ze zaměstnaných 

pracující důchodci 10 8 2 

ženy na mateřské 
dovolené 

8 - 8 

nezaměstnaní 41 24 17 
Ekonomicky neaktivní celkem 372 156 216 
z 
toho 

nepracující důchodci 162 64 98 
žáci, studenti, učni 112 49 63 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 30 15 15 
Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011) 
 
Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva v obci Pěnčín v letech 2008 - 2014 

Roky 
Počet 
obyvatel 
celkem 

Ekonomicky 
aktivní 

obyvatelstvo 
celkem (15 – 

64 let) 

OSVČ 
OSVČ 

(%) 

Jiná 
právní 
forma 

podnikání 

Jiná 
právní 
forma 

podnikání 
(%) 

Zaměstnanci 
Zaměstnanci 

(%) 

2008 761 537 62 11,5 85 15,8 390 72,6 
2012 764 514 64 12,5 84 16,3 366 71,2 
2013 755 507 55 10,8 81 16,0 371 73,2 
2014 755 505 60 11,9 80 15,8 365 72,3 

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

 
V obci Pěnčín převažuje počet osob zaměstnaných nad OSVČ a jinými právními 

formami podnikání. Stabilně se tato míra drží okolo 72 % oproti OSVČ, které 

zaujímají pouze 11 – 12 %.  
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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.  

 
 
 
Vyjíždějící do zaměstnání v obci Pěnčín (2011) 

Vyjíždějících do zaměstnání celkem 102 

v tom 

v rámci obce 12 

do jiné obce okresu 43 

do jiného okresu kraje 44 

do jiného kraje 3 

do zahraničí - 
Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011) 
 
Z celkového počtu vyjíždějících do zaměstnání je více jak polovina těch, kteří za 

prací dochází v rámci obce nebo dojíždí do jiné obce okresu, tzn. v dojezdové 

vzdálenosti 2 – 15 km. Jedná se zejména o město Prostějov, Olomouc, Lutín, Služín 

a Konice. Celých 46 % vyjíždějících míří za zaměstnáním do jiného okresu, nebo do 

jiného kraje. 

 

Dle dostupných údajů z r. 2008 týkajících se míry nezaměstnanosti patřila obec 

Pěnčín v Regionu HANÁ k obcím s nižší mírou nezaměstnanosti, s výší 7,6 %. 

V roce 2014 byla v souladu se všeobecným trendem nezaměstnanosti opět nižší, ve 

výši 8,7 %. Z toho nezaměstnaných žen bylo 7,9% a mužů 9,6 %.  

 
 Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v letech 2008 - 2014 

Roky 
Míra nezaměstnanosti 
- dosažitelní uchazeči 

celkem * 

Míra nezaměstnanosti -
dosažitelní uchazeči 

muži 

Míra nezaměstnanosti - 
dosažitelní uchazeči ženy 
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2008 7,6 5,8 9,7 
2009 14,5 10,5 19,5 
2010 15,4 15,8 14,9 
2011 14,0 13,7 14,3 
2013 10,3 10,9 9,7 
2014 8,7 9,6 7,9 

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

 

* jedná se o ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o 
zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel od ledna 2013 nahradil 
doposud zveřejňovanou míru nezaměstnanosti, která poměřovala všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání 
pouze k ekonomicky aktivním osobám. 

Dosažitelní uchazeči = jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání 
při nabídce vhodného pracovního místa - tj. nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnán 

 

 

Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v letech 2008 – 2014 

 

Zdroj: ČSÚ (vlastní zpracování) 

 

1.1.4 Cestovní ruch 

 

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

samozřejmě seznam ubytovacích a stravovacích služeb. Výčet kulturních atraktivit je 
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umístěn v kapitole 1.5.5 Kultura, kde je uveden seznam nejvýznamnějších kulturních 

památek v obci.  

 

Níže jsou blíže popsány některé přírodní a turistické 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: 

 

 nebeský rybník „Močilka” – nemá přítok ani odtok vody a je napájen jen 

z podzemních pramenů a dešťovými vodami.  

 

 

OSTATNÍ TURISTICKÉ ATRAKTIVITY V OKOLÍ: 

 

 Malý Kosíř (Pasuňk) – 10 km, přírodní rezervace se suchomilnou vegetací. 

V minulosti byla lokalita využívána jako sady, pastvina a ve vrcholové části 

s výstupy skal se lámal kámen pro stavební činnost. Faunisticky je lokalita 

významná především výskytem 80 druhů motýlů a 94 druhů brouků. 

 

 Velký Kosíř – 4,5 km, je výrazný vrch v geomorfologickém podcelku 

Bouzovská vrchovina – nejjižnějším to podcelku Zábřežské vrchoviny, ležící 

zhruba 9 km severozápadně od Prostějova a 15 km jihozápadně od 

Olomouce, jeho vrcholová část náleží ke katastru obce Slatinky. Velký Kosíř má 

protáhlý kosovitý tvar (orientace od severozápadu k jihovýchodu). Velký Kosíř je chráněná 

lokalita, geograficky se jedná o třetí nejvyšší vrchol Zábřežské vrchoviny. Na východních 

svazích lze nalézt pazourkové nástroje ze starší doby kamenné. Kosíř je proslaven 

archeologickými nálezy, byla zde nalezena tzv. Kosířská Venuše (torzo hliněné sošky ženy 

z mladší doby kamenné). Na vrcholu kopce se nachází 25 m vysoká rozhledna (pro veřejnost 

otevřena v roce 2013). Přes kopec a okolní obce vede naučná stezka. V roce 2000 bylo území 

zalesněného kopce i s nejbližším okolím vyhlášeno Přírodním parkem Velký Kosíř.  
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 zámek Čechy pod Kosířem – 3 km, klasicistní zámek obklopený přírodně 

krajinářským parkem o rozloze 21,5 ha, který patří k nejcennějším objektům 

historické zeleně na Moravě, je spjat se šlechtickým rodem Silva-Tarouca. 

Přítelem hraběcí rodiny byl slavný český malíř Josef Mánes, který v Čechy 

pod Kosířem pravidelně navštěvoval a tvořil zde v letech 1849-1871. 

 

 hasičské muzeum, muzeum kočárů, Čechy pod Kosířem – 3 km, Hasičské 

muzeum v Čechách pod Kosířem charakterizuje vývoj hasičské techniky v 

nejstarší továrně na hasičské stříkačky v tehdejším Rakousku-Uhersku, 

založené v r. 1820.  

 

Mezi další turistické atraktivity v okolí patří:  

 lázně Slatinice a.s. – 9 km, http://www.lazneslatinice.cz/ 

 Veteran muzeum Slatinice – 9 km, http://www.veteranmuseum.cz/ 

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

 zámek Náměšť na Hané, zřícenina hradu v N. na Hané, dolní zámek – 7 

km, http://zamek.namestnahane.cz/ 

 letiště Pěnčín – sportovně-rekreační létání, http://letistepencin.sluzby.cz/ 

 
 
UBYTOVÁNÍ: 

 

V Pěnčíně se nenachází ubytovací služby. V okolních obcích nalezneme tato 

ubytovací zařízení: 

 

 lokalita Zámeček – 6 km, Hluchov, ubytování selský dvůr.  

 penzion na Figleně – 9 km, Slatinice, s ubytovací kapacitou až 30 lůžek, 

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

 penzion Majorka – 9 km, Slatinice, kapacita 16 pokojů s vlastním sociálním 

zařízením v každém pokoji. K dispozici je společenská místnost s jídelnou a 

možnost stravování formou polopenze či plné penze. Penzion nabízí i školící 

místnost, která pojme max. 36 osob.  
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 penzion u Veterána – 9 km, Slatinice, kapacita 25 lůžek s možností snídaní. 

Všechny pokoje jsou vybaveny vanou či sprchovým koutem. K dispozici je 

rovněž přednášková místnost.  

 penzion Mánes – 3 km, Čechy pod Kosířem, kapacita 40 lůžek. Pokoje mají 

vlastní sociální zařízení, TV, telefon, wi-fi. K dispozici je restaurace se 

salonkem. 

 penzion Sport – 8 km, nachází se v Kostelci na Hané a nabízí ubytování v 13 

ti pokojích s vlastním sociálním zařízením a televizí. K dispozici je konferenční 

místnost a restaurace, která nabízí teplou i studenou kuchyni. Je zde možnost 

využití posilovny či rehabilitačních služeb.  

 Bělecký Mlýn – ve vzdálenosti 3 km od Zdětína v krásném prostředí řeky 

Romže se nachází objekt Bělecký Mlýn, který je celoročně v provozu. 

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 – 10 km, levné ubytování, kapacita 25 lůžek, samostatná a 

vybavená kuchyně, parkování v uzavřeném objektu. Více info: 

http://ubytovna.sweb.cz/ 

 

V obci chybí ubytování lepší kategorie, které nalezneme v nedalekém Prostějově (15 

km), např. Grandhotel Prostějov, pension Alberta, pension u Paroháče, hotel Gól, 

restaurace u Chmelů atd. 

 
 
STRAVOVÁNÍ: 

 

V Pěnčíně jsou provozovány dvě místní restaurace (např. hospoda U Kaple a TIKI 

hospůdka), pouze však s nabídkou teplých či studených nápojů. V okolních obcích 

jsou k dispozici tyto restaurace: 

  

 hospoda na Sépce – 6 km, Hluchov  
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 Hospoda u Kristů – 6 km, Hluchov  

 hospoda u Hochvaldů – 8 km, nachází se v obci Bílovice – Lutotín.  

 Hanácká restaurace – 6 km, v Kostelci na Hané.  

 U Pramene – 8 km, v Kostelci na Hané  

 penzion Mánes – 3 km, Čechy pod Kosířem 

 penzion na Figleně – 9 km, Slatinice 

 lázně Slatinice – 9 km, Slatinice 

 restaurace u Čarodějnice – 4 km, Ludéřov  

 hostinec Na Nové – 6 km, Drahanovice 

 Zámecká restaurace – 7 km, Náměšť na Hané 

 Antonio Ristorante – 7 km, Náměšť na Hané  

 hospoda u Hřiště – Smržice, 10 km  

 hostinec Lhota pod Kosířem – 9 km 

 

Turistické informační centrum – v obci Pěnčín se přímo nenachází TIC, nejbližší je 

v Náměšti na Hané (na zámku) - http://zamek.namestnahane.cz/informacni-centrum/ 

 

Půjčovny – k dispozici je obecní knihovna.  

 
 

1.1.5  Vybavenost a dopravní infrastruktura 

Napojení obce na silniční a železniční síť 

Obec Pěnčín je napojena na silniční síť díky komunikacím 3. třídy a to III/36630 a 

III/36635. Obcí Pěnčín prochází komunikace III/36635 a dále je napojena na silnici 

II/448, které vede do města Konice a Olomouc.  

Nejbližší napojení obce na železniční trať (trať 275 Senice na Hané- Drahanovice- 

Kostelec na Hané) je v obci Drahanovice a odtud se občané mohou dostat dále do 

Prostějova a Olomouce na železniční trať  Olomouce- Prostějov- Vyškov- Brno. 

Spoje z Drahanovic jsou časté a ještě lepší dostupnost je zajištěna pomocí 

autobusové dopravy. Dopravní zatížení obce je na standartní úrovni a to díky faktu, 

že obec leží na vedlejší dopravní trase. 
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Dopravní spojení z Pěnčína je následující: 
 
 Dopravní spojení obce Pěnčín 

Pěnčín Olomouc (počet spojů) Prostějov (počet spojů) Konice (počet spojů) 

 Všední dny Víkend Všední dny Víkend Všední dny Víkend 

 26 10 24 8 26 9 

Zdroj: vlastní šetření, idos.cz 
 
Množství a kvalita spojů je dostatečná. Tento fakt jde vidět i z přiložené tabulky, která 

přesně ukazuje počet spojů. Nejhorší je dopravní dostupnost o víkendech. Byla by 

potřeba kvalitnějších dopravních prostředků, které jsou z větší části mnoho let staré a 

je potřeba jejich rekonstrukce či jejich celková náhrada za nové dopravní prostředky. 

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. V rámci dopravní obslužnosti nechybí žádné spoje. Obec je 

zapojena i do KIDSOK.  

Bydlení 

 

Níže uvedená tabulka zobrazuje domovní fond v obci Pěnčín. Tato tabulka vychází 

ze SLDB (sčítání lidu, domů a bytů) z roku 2011. 

 
Domovní fond 

 
Celkem 

rodinné  
domy 

bytové  
domy 

ostatní  
budovy 

Domy úhrnem 277 274 - 3 
Domy obydlené 208 207 - 1 

z toho podle 
vlastnictví 
domu 

fyzická osoba 190 190 - - 

obec, stát 1 1 - - 

bytové družstvo - - - - 

spoluvlastnictví 
vlastníků bytů 

10 10 - - 

Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 2011) 
 
Z tabulky je patrné, že v Pěnčíně bylo v roce 2011 (SLDB) celkem 277 domů, z toho 

274 rodinných domů a 3 ostatní budovy. Z toho obydlených domů bylo celkem 208, 

obydlených rodinných domů bylo 207 a 1 ostatní obydlená budova.  

Další tabulka zobrazuje obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu 

obytných místností.  
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 Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností 

 
Celkem 

rodinné  
domy 

bytové  
domy 

ostatní  
budovy 

Obydlené byty celkem 250 249 - 1 

z toho 
právní 
důvod 
užívání bytu 

ve vlastním 
domě 

196 196 - - 

v osobním 
vlastnictví 

- - - - 

nájemní 16 15 - 1 
družstevní - - - - 

z toho s 
počtem 
obytných 
místností 

1 5 5 - - 

2 23 23 - - 

3 59 59 - - 

4 74 74 - - 

5 a více 73 73 - - 
Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 20011) 
 
 
Počet zájemců o dům/byt:  

Obec eviduje zájemce o bydlení cca 2 občané ročně.  

 

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

Řeší platný územní plán obce.  

 

Sociální bydlení: 

Obec nedisponuje sociálními byty, ani v budoucnu neplánuje jejich výstavbu.   

 

Individuální rekreační objekty 

Obec nedisponuje žádnými domy k rekreaci.  

 

Školství a vzdělávání 

V obci Pěnčín je k dispozici základní i mateřská škola se stejným ředitelstvím a 

zřizovatelem (obec Pěnčín).  
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Technické vybavení škol je na výborné úrovni, přesto investiční potřeby existují. 

Škola je dobře vybavena školními pomůckami i potřebným softwarem (interaktivní 

tabule, tablety a počítačová učebna).  

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

družina má dle Rejstříku škol a školských zařízení kapacitu 25 dětí a jídelna má 

kapacitu 100 osob a výdejna 30 osob. 

  

Mateřská škola 

 

Zřizovatelem mateřské školy je obec Pěnčín. Mateřskou školu v Pěnčíně navštěvuje 

pro školní rok 2015 /2016 na 25 dětí. Mateřská škola v Pěnčíně má jedno oddělení. 

Problém s naplněností není, je spíše přebytek zájemců. Kapacitu dle Rejstříku škol a 

školských zařízení a skutečnou naplněnost uvádí tabulka. 

Kapacita MŠ 

Rok Kapacita Naplněnost Volná místa 

2015/2016 25 100 % 0 

Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení a vlastní šetření, 2015. 
Mateřská škola má 2 pedagogy. Mateřská škola nedisponuje speciálním pedagogem, 

asistentem pedagoga, vychovatelem, psychologem ani výchovným poradcem.  

Na jednoho učitele připadá v průměru 12 dětí.  

 

Základní škola 

 

Základní škola Pěnčín je malotřídní škola se čtyřmi postupovými ročníky. Rozděleny 

jsou do dvou tříd. Kapacita budovy a prostor školy je pro 50 žáků. Školu navštěvují 

integrovaní žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Pedagogický sbor tvoří 

statutární zástupkyně, 1 učitelka a 1 vychovatelka, 1 asistentka pedagoga pro 

sociálně znevýhodněné děti. 

Na jednoho učitele v průměru připadá 18 žáků. Na jednu třídu v průměru pak připadá 

18 žáků.  

 
Kapacita ZŠ 

Rok Kapacita Naplněnost Volná místa 
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2015 / 2016 50 37 13 

Zdroj.: Rejstřík škol a školských zařízení a vlastní šetření, 2015 
 
Z tabulky je zřejmé, že základní škola je ze 74 % naplněna.  

 

Do Pěnčína nedojíždí děti z okolních obcí, ale spíše naopak žáci z Pěnčína dojíždí 

do Kostelce na Hané, Konice a Přemyslovic.  

 

Školní infrastruktura 

Ve školním roce 2010/2011 proběhla rekonstrukce budovy celé základní školy. Byla 

vyměněna střecha, okna, vchodové dveře a radiátory. Celá budova byla zateplena a 

omítnuta. 

 

 

Mimoškolní aktivity 

Mimoškolní činnost nabízí pobočka Základní umělecké školy Konice. Pro děti je dále 

k dispozici kroužek anglického jazyka, keramika a sportovní kroužek. Za výukou 

náboženství dojíždějí děti do sousedního Laškova.  

Práce s dětmi a mládeží 

Práci s dětmi a mládeží zastává jen SDH Pěnčín. 

 
 
Sociální inkluze 

Mateřská školy a základní škola má zkušenosti se sociální inkluzí. Pro děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami využívá asistenta pedagoga pro sociálně 

znevýhodněné děti. Školy by však využily i psychologa či logopeda nebo speciálního 

pedagoga.  

Bezbariérový přístup – není řešen ani v MŠ, ani v ZŠ.  

 

Financování školství  

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

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

a ZŠ.  

 

 Příspěvek na ZŠ a MŠ 
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Rok Příspěvek zřizovatele Příspěvek státu 

Školní rok 2015/2016 

Mateřská škola 
660 000,- / rok 

7890 * 25 počet dětí = 197 
250 

Základní škola 
7890 * 37 počet dětí = 291 
930 

 
 

Zdravotnictví 

 

V obci 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 14 km). Fakultní nemocnice 

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

Olomouci. Zdravotnická záchranná služba je dostupná z Prostějova, nebo Konice 

(max. dojezd 20 minut).  

 
V sousedním Laškově (3 km od Pěnčína) je k dispozici ordinace praktického lékaře 

pro dospělé a zubní ordinace. Ve stejné vzdálenosti cca 3 km se nachází obec 

Čechy pod Kosířem, kde nalezneme ordinaci praktického lékaře pro dospělé, 

ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost a zubní ordinaci. 

 

V níže uvedené tabulce jsou vyobrazeni poskytovatelé zdravotnických služeb 

v sousedním Laškově a Čechách pod Kosířem. 

 

Poskytovatelé zdravotnických služeb v Laškově a Čechách pod Kosířem 

 Typ zařízení Jméno a příjmení Kontaktní informace 

1. 
Ordinace praktického 
lékaře pro děti a 
dorost 

MUDR. Anna Látalová 
Pěnčín, Ordinační hodiny: 1x týdně – 
středa od 13:00 hod.  

2. 
Ordinace praktického 
lékaře pro dospělé 

MUDr. František Zárivnij 

Laškov 144, tel.: 582 378 824, Ordinační 
hodiny: Út.: 08:00 – 13:00, St.: 10:00 – 
12:00 a 15:00 – 18:00, Pá: 08:00 – 13:00 
hod. 

3. 
Ordinace praktického 
lékaře pro dospělé 

MUDr. Anna Kopečná 
Čechy pod Kosířem, nám. Svobody 289, 
tel.: 725 511 377, e-mail: 
anna.kopecna@seznam.cz, Ordinační 
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 Typ zařízení Jméno a příjmení Kontaktní informace 

hodiny: Pondělí a pátek: 7:30 – 12:30 

4. 
Ordinace praktického 
lékaře pro děti a 
dorost 

MUDr. Bohumil Dostál 
Čechy pod Kosířem, nám. Svobody 289, 
tel.: 582 374 266, Ordinační hodiny: Út.: 
11:00 – 12:00 hod.  

5. 
Samostatná ordinace 
praktického lékaře - 
stomatologa 

MUDr. Jindra Zárivná 
Laškov 144, tel.: 582 378 086, e-mail: 
mudr.zarivna@atlas.cz, Ordinační hodiny: 
dle domluvy 

6. 
Samostatná ordinace 
praktického lékaře - 
stomatologa 

MUDr. Marie Grmelová 
Čechy pod Kosířem, nám. Svobody 289, 
tel.: 733 513 555, Ordinační hodiny: St.: 
08:00 – 13:00 hod.  

Zdroj: vlastní zpracování 
 
V obci chybí zařízení lékárenské péče. Nejbližší lékárna je k dispozici v Náměšti na 

Hané, Senici na Hané, Slatinicích, Konici, Kostelci na Hané nebo v Čelechovicích na 

Hané. 

Další specializované zdravotnické ambulance jsou k dispozici v budově polikliniky 

v Konici (vzdálena 10 km). Nachází se zde gynekologická ambulance, chirurgická 

ambulance, ortopedie, oční lékař, urologická či neurologická ambulance. 

 

1x za týden dojíždí do Pěnčína dětská doktorka. Laškov je spádová obec pro Pěnčín.  

 

Kultura 

 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1279. Koncem 15. a začátkem 16. 

století patřil Pěnčín klášteru řeholních kanovníků olomouckých, později k velkostatku 

laškovskému. Do roku 1784 náležel Pěnčín do farnosti české. V roce 1784 byla v 

Laškově zřízena zvláštní duchovní správa a k této byl Pěnčín přifařen a tak je tomu 

doposud. K obci patřila osada Zastávka, založena od velkostatkáře laškovského 

pana Koláře roku 1826. 

 

 

KULTURNÍ ATRAKTIVITY V OBCI: 

 

 kostel sv. Cyrila a Metoděje  

 kaple Panny Marie Pomocné  
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 památky místního významu – kaplička sv. Donáta, kříž před kaplí Panny 

Marie Pomocné, boží muka sv. Fabiána a sv. Šebestiána, Milník víry na 

Čihadlech, křiž na hřbitově (je potřeba rekonstrukce), kříž u hřbitova, pomník 

padlých v parčíku u ZŠ (je třeba oprava), pomník v lese pod chatou, kříž u 

kaštanů směrem na Čechy pod Kosířem, kaplička sv. Floriana za obcí 

směrem na Čechy pod Kosířem, kříž na návsi, kříž v části obce Zastávka. 

 

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

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

kapitola Spolková, osvětová a informační činnost. Zde předkládáme přehled 

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

 
Přehled nejvýznamnějších akcí pořádaných v obci Pěnčín 

Datum Přehled významných akcí pořádaných v obci Pořádající 

Leden 
Turnaj ve stolním tenise Obec Pěnčín 

Ples MŠ MŠ Pěnčín 

Únor 

Ples SDH Pěnčín SDH  Pěnčín 

Ostatkový průvod SDH Pěnčín 

Obecní ples ZO + SPOZ 

Březen Dětský karneval Rodiče + OÚ Pěnčín 

Duben Pálení čarodějnic Rodiče + ZŠ 

Květen Oslavy sv. Floriána SDH Pěnčín 

Červen Dětský den KDU-ČSL 

Červenec Hodová zábava, sportovní odpoledne SDH Pěnčín 

Srpen 

Z pohádky do pohádky Rodiče + OÚ Pěnčín 

Soutěž v požárním sportu SDH Pěnčín 

Hodová zábava, Pytlácká noc MS Pěnčín 

Srpen - Září Myslivecké střelby MS Pěnčín 

Říjen Uspávání broučků Rodiče + ZŠ 

Listopad 
Posezení při víně SPOZ 

Vánoční jarmark Rodiče + ZŠ 

Prosinec Rozsvícení vánočního stromu ZŠ+SPOZ 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Dostupnost kultury v okolí: 

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

Olomouce. Olomouc je městem kultury. Nalezneme zde sídlo Moravské filharmonie a 

Moravského divadla, které již oslavilo 80. výročí svého založení. Dalším známým 

divadlem je Divadlo hudby, které se věnuje alternativním projektům a jako intimní 

klubová scéna nabízí širokou škálu představení zaměřenou na různorodé publikum. 

Divadlo Tramtarie a Divadlo Konvikt doplňují olomouckou alternativní scénu a svým 

repertoárem přitahují hlavně mladé publikum. Divadlo Konvikt ve spolupráci s 

Moravským divadlem pravidelně pořádá na přelomu dubna a května úspěšný festival 

Divadelní Flora. Pro nejmenší je v Olomouci loutkové divadlo Kašpárkova říše. 

V Olomouci nalezneme nespočet galerií, muzeí (např. Arcidiecézní muzeum, 

Vlastivědné muzeum, atd.) a kin (Multikino Cinestar, Premiere Cinemas a Kino 

Metropol).  

 

 

 

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

 Hospoda u Kaple 

 Sportovní areál (plesy) 

 Myslivecká chata  

 

Kulturní památky nehmotné:  

Obec Pěnčín nemá klasický folklor v obci. 

 

Kulturní počiny v obci (v uplynulých letech a plánované):  

 V r. 2015 – 125 let výročí založení SDH Pěnčín  

 

Sport a volnočasové aktivity 

V obci Pěnčín a okolí je možné široké sportovní vyžití občanů. V obci Pěnčín je 

možné naleznout multifunkční areál, kde je možné provozovat malou kopanou, hasiči 

používají hřiště na trénink pro hasičské disciplíny. V letních měsících se v tomto 
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areálu pořádají hudební akce. V tomto areálu je i zázemí jako jsou toalety či 

občerstvení. Je zde možno cvičit na venkovních cvičebních strojích, na obou hřištích, 

hrát volejbal, nohejbal, fotbal, ruské kuželky.  

V obci funguje sbor dobrovolných hasičů a to SDH Pěnčín, který se stará i o malé 

děti a jezdí s nimi na soutěže v hasičském sportu. Hasičský sport provozují i dospělí. 

SDH Pěnčín pořádá, jak soutěže v požárním sportu, tak i taneční zábavy. Vedle SDH 

Pěnčín existuje v obci i jiné spolky a to Myslivecká společnost Hubert a Rybáři 

Pěnčín. Přes obec Pěnčín se kříží dvě cyklostezky č. 5028 a č. 6033.
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Životní prostředí 

Stav životního prostředí 

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

prostředí v obci.  

 

Půdní fond, kvalita půd, míra ohrožení erozí 

Zemědělská půda tvoří více než 82% rozlohy katastru obce, lesní pozemky pak 

pouze 10 %. Ze zemědělské půdy je 85% orná, 7 % tvoří trvalé travní porosty 

obdobně jako zahrady a sady. 

 

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.  

 

Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce pozitivně 

- obec je v relativně harmonické kulturní krajině 

- obec se aktivně zapojuje do systému třídění odpadu 

- plynofikace v obci 

 

Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce negativně 

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

- v obci není vyřešeno čištění odpadních vod 

- bývalá skládka na Horním poli. Je třeba rekultivace.  

 

Ochrana životního prostředí 

 

Obec Pěnčín neleží na území žádného velkoplošného zvláště chráněného území. 

Nejbližšími velkoplošnými chráněnými územími jsou CHKO Moravský Kras a CHKO 

Litovelské Pomoraví.  

Na katastru obce se nenachází žádné maloplošné zvláště chráněné území, ani 

nezasahuje do území přírodního parku.  
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V obci nepůsobí žádná organizace, věnují se systematicky oblasti ochrany přírody.  

 

Správa obce 

Obecní úřad a kompetence obce 

 

Velikost úřadu, personální zajištění 

 
 Personální zajištění úřadu obce Pěnčín 

Zdroj: www.obecpencin.cz 
 
 
Vybavenost obce Pěnčín 
 
Vybavenost obce Pěnčín 

Personální zajištění OÚ Pěnčín 

Orgán 
Počet 

osob/členů 
Funkce 

Obecní Úřad Pěnčín 
Obec Pěnčín 

3 starosta, účetní, administrativní pracovnice 

Zastupitelstvo 7 starosta, místostarosta, 5 členů zastupitelstva 

Finanční výbor 3 předseda, 2 členové 
Kontrolní výbor 3 předseda, 2 členové 

Obecní zaměstnanci 4 Uklízečka, 3x uklízeč veřejných prostranství 

Vybavenost obce 

Typ úřadu Obecní úřad 
Kód obce 589870 

Okres Prostějov 
SO ORP Prostějov 
SO POÚ Prostějov 

Finanční úřad Prostějov 
Stavební úřad Kostelec na Hané 

Matrika Laškov 
Kanalizace (ČOV) NE 
Veřejný vodovod ANO 
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Zdroj: ČSÚ – karty obcí 
 

 

Bezpečnost 

Bezpečnostní situace v obci vybočuje z průměru. Velkým problémem je soužití 

s romskou menšinou vyvolává napětí mezi občany. V obci je bohužel vyšší počet 

přestupků díky napětí mezi občany (cca 20 přestupků za rok). 

Obec využívá přestupkové komise ve městě Prostějov. 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.  

Dalším problémem v obci Pěnčín je dopravní bezpečnost, která souvisí s dopravním 

zatížením na silnici 3. Třídy. V obci existuje sbor dobrovolných hasičů a to SDH 

Pěnčín, které řeší případné náhle příhody.  

 
 

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. 

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:  

Plynofikace ANO 
Pošta NE 

Veřejná knihovna ANO 
Zdravotnické zařízení ANO 

Lékárna NE 
Mateřská škola ANO 
Základní škola ANO 

Dostupnost sídla kraje (km) 20 

Dostupnost sídla okresu (km) 15 
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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 

 

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? 
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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 

organizac
e 

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 

 

8. Trilobit o.p.s. 

o.p.s. 
zřizovatel
em obec 
Čelechovi

ce 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 
organizac

e 

Dům pokojného 
stáří 

s pečovatelskou 
službou Čechy pod 

Kosířem 

Pečovatelská a 
ošetřovatelská 

služba 

21 
jednopokoj. 

byt. jednotek 
3 dvoupokoj. 
byt. jednotek 

Zdroj PROGRAM ROZVOJE MĚSTYSE Náměšť na Hané na období 2016 – 2022 z 12/2015 
 

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. 
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1.2.3 Analýza regionu z hlediska potřeb a problémů v oblasti sociálního 
začleňování  

 

         1.2.3.1   Informace o životním stylu: 
 
Jaké jsou kvality a potenciál lidí v komunitě/ lokalitě? 

Jaká je spokojenost obyvatel v obci 

Dotazník byl distribuován mezi občany obce Pěnčín do každé domácnosti. Samotné 

dotazníkové šetření probíhalo v termínu od 05. 10. 2015 – 22. 10. 2015. Obyvatelé 

měli možnost dotazník vyplnit jednak elektronicky prostřednictvím webových stránek 

obce, ale i písemně (listinná forma).  

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 59 respondentů z 200, což činí cca 30 %. Z toho dotazník vyplnilo 

21 mužů (35,6 %) a 38 žen (64,4 %). Nejvíce respondentů vyplnilo dotazník ve věku 

30 – 49 let a to 27 osob (45,8 %). Nejméně ve věku 65 a více let a to 8 osob (13,6 

%). Dále následovaly kategorie 50 – 64 let a to 15 osob (25,4 %) a kategorie 15 – 29 

let vyplnilo 9 osob (15,3 %). Většina respondentů měla střední odborné vzdělání s 

maturitou a to 23 osob (39 %), následovalo vzdělání střední odborné 20 osob (33,9 

%), vysokoškolské 10 respondentů (16,9 %), základní vzdělání mělo 5 respondentů 

(8,5 %) a vyšší odborné vzdělání měl pouze 1 respondent (1,7 %) z dotazovaných. 

Dotazník vyplnila většina respondentů, kteří žijí v obci od narození a to 36 osob (62,1 

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

15 osob (25,9 %). Ostatní respondenti se přistěhovali v dospělosti v posledních pěti 

letech a to 5 osob (8,6 %) a zbytek se přistěhoval v dětství spolu s rodiči 3 

respondenti (5,2 %). Většina respondentů je bez dětí a to 22 osob (40 %), dále 

existují domácnosti s nezaopatřenými dětmi (do 18 let) a to 18 osob (32,7 %), ostatní 

10 osob (18,2 %) a jiné 5 osob     (9,1 %). 

 

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 
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ab
s. 

relat. 
(%) 

ab
s. 

relat. 
(%) 

ab
s. 

relat. 
(%) 

ab
s. 

relat. 
(%) 

ab
s. 

relat. 
(%) 

Jak se Vám v obci žije? 7 11,9 30 50,8 20 33,9 0 0 2 3,4 
Zhodnocení obce z hlediska 
bydlení 12 20,3 37 62,7 5 8,5 0 0 5 8,5 

Zhodnocení obce z hlediska 
školství 9 15,3 31 52,5 7 11,9 1 1,7 11 18,6 

Zhodnocení obce z hlediska 
zdravotnictví 1 1,7 12 20,3 27 45,8 11 18,6 8 13,6 

Zhodnocení obce z hlediska 
veřejné dopravy 5 8,5 38 64,4 7 11,9 0 0 9 15,3 

Zhodnocení obce z hlediska 
kultury a společenského života 5 8,5 28 47,5 12 20,3 4 6,8 10 16,9 

Zhodnocení obce z hlediska 
sportovního vyžití 3 5,1 31 52,5 7 11,9 8 13,6 10 16,9 

Zhodnocení obce z hlediska 
životního prostředí 11 18,6 30 50,8 9 15,3 3 5,1 6 10,2 

Zhodnocení obce z hlediska 
péče obce o své prostředí 9 15,3 30 50,8 10 16,9 4 6,8 6 10,2 

Zhodnocení obce z hlediska 
podmínek pro podnikání 1 1,7 16 27,1 13 22 4 6,8 25 42,4 

Zhodnocení obce z hlediska 
rozvoje obce 3 5,1 26 44,1 19 32,2 6 10,2 5 8,5 

Zhodnocení obce z hlediska 
informovanosti o dění v obci 10 16,9 36 61 6 10,2 0 0 7 11,9 

Mezilidské vtahy v obci 
pavažujete za? 1 1,7 30 50,8 13 22 9 15,3 6 10,2 

Myslíte si, že obyvatelé obce 
mají dostatek příležitostí ke 
vzájemným společenským 
kontaktům? 

2 3,4 30 50,8 19 32,2 2 3,4 6 10,2 

Zdroj: vlastní zpracování (dotazníkové šetření) 
 
 

1.2.3.2. Jak fungují sousedské vztahy? 
 
Mezilidské vtahy v obci považujete za? 

Větší polovina respondentů 50,0 % hodnotilo mezilidské vztahy jako docela dobré, 

22,0 % respondentů hodnotí vztahy jako ne moc dobré, 15,3 % respondentů 

považuje vztahy v obci za špatné, 10,2 % dotazovaných nedovedou vztahy v obci 

posoudit. Celkem 1,7 % respondentů považuje vztahy v obci za velmi dobré.  

Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným 

společenským kontaktům? 
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Tuto otázku hodnotili respondenti 50,8 % odpovědí spíše ano, 32,2 % respondentů 

volilo odpověď spíše ne, 3,4 % respondentů volilo odpověď rozhodně ano a 

rozhodně ne, 10,2 % je indiferentních vůči této otázce.  

Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? 

Odpověď rozhodně ano a spíše ano volilo 26,1 % respondentů, 12,0 % spíše není 

ochotno a 1,1% rozhodně není ochotno udělat něco pro rozvoj své obce. Celkem 

34,8 % respondentů je vůči této otázce indiferentních. Dotazovaní, kteří jsou ochotni 

udělat něco pro rozvoj obce, uváděli, že mohou být nápomocni při různých 

brigádách, výpomoc s pořadatelskou činností akcí, sponzoring, pomoc při pořádání 

akcí OÚ, autodoprava atd.  

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

nápadech a přáních? 

PŘÁNÍ OBČANŮ doplněné na závěr dotazníku (zde uvedené pouze ta, z kterých se 

dá čerpat inspirace pro práci v KC a s cílovými skupinami): 

 Využití podpora akcí pro děti 

 Snížení počtu romských a nepřizpůsobivých obyvatel v obci  

 Možnost pořádání výstav v kulturním areálu 

 

 

1.2.3.3. Jaké skupiny v komunitě existují?  

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

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

zástupce samosprávy.  

 

 

1.2.3.4.  Kde se skupiny setkávají? 

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

a společenských akcí v obci i regionu. 

 

V Pěnčíně neexistuje žádné kulturní sdružení, které by propagovalo hanácký folklor. 

V Pěnčíně působí poměrně pestrá škála spolků se zaměřením na různé zájmové 

oblasti. Komunitní centrum má být alternativní zařízení a má přinést občanům 
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možnost nenákladového trávení času s možností nabídky sociálně edukačního 

rozvoje a navázání nových vztahů nejen v komunitě. 

 

Spolek Kontaktní 
osoba Tel. E-mail Profil činnosti 

SDH Pěnčín  Jiří Jašek  724 
819 396 

sdhpencin@
email.cz 

požární bezpečnost v obci, práce 
s mládeží, kulturní akce 

Myslivecké 
sdružení 

Ing. Zdeněk 
Vykydal 

602 745 
051 

vykydal@ 
uniagris.cz péče o zvěř, lov,  

Rybáři 
(MRS MO 
Konice) 

Dušan Dvorský 732 339 
725 

dvorskavlad
ka@seznam.

cz 

Péče o rybník, rybolov, prodej 
všech druhů povolenek 

k rybolovu pouze pro členy 
rybářských svazů. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Spolky viz. Výše 

Knihovna 

Restaurační zařízení: 

 hospoda na Sépce – 6 km, Hluchov, nachází se v příjemném prostředí 

v historickém objektu bývalé sýpky. Kapacita je až 70 osob. Restaurace nabízí 

možnost pořádání rodinných oslav, svateb, firemních večírků, atd. V letních 

měsících je otevřena venkovní zahrádka. Kapacita venkovního posezení je 50 

míst.  

 Hanácká restaurace – 6 km, v Kostelci na Hané.   

 penzion Mánes – 3 km, tradiční restaurace s barem a salonkem, součástí je 

také velká zimní zahrada  

 restaurace u Čarodějnice – 4 km, Ludéřov. Teplá a studená kuchyně, 

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

rodinných oslav, svateb, třídních srazů atd.  

 hostinec Na Nové – 6 km, Drahanovice, teplá a studená kuchyně, salonek, 

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

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

míst, zahradní restaurace 60 míst.  

 

Kostel 
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Historie lokality a komunity 
 

 V obci žije minoritní skupina ohrožená sociálním vyloučením, která narušuje 

poklidné soužití, např. hlučným chováním, hlasitou produkcí hudby, špatnými 

sociálními návyky apod. Problémem je i vysoká nezaměstnanost, nepravidelná 

docházka dětí do školy a častá migrace těchto osob a jejich rodinných příslušníků. 

 

1.2.4   Identifikace cílové skupiny 

 

1.2.4.1. Dle potřeb a problémů 
 
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 sdružením rodičů Pěnkava) 

- Pálení čarodějnic 

- Pěnčínský groš (rozloučení s prázdninami) 

3) komunitní klub Medvídek (maminky s malými dětmi) 

4) přívesnický tábor v době letních prázdnin 

5) bazárek 

 

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 
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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. 

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  

3x za rok. 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 

- doučování dětí 

- finanční gramotnost pro děti 

- sportovní odpoledne pro děti do 15 let 

3) environmentální aktivity – společný úklid veřejného prostranství 

4) společné výlety do okolí 
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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) 

 

1.2.4.2. Analýza konkurence 
V obci některé akce již probíhají díky fungování např. skupiny rodičů Pěnkava. 

 
 

Pravidelně pořádané akce místními spolky a sdružením 
 

Datum Přehled významných akcí pořádaných v obci Pořádající 

Leden 
Turnaj ve stolním tenise Obec Pěnčín 

Ples MŠ MŠ Pěnčín 

Únor 

Ples SDH Pěnčín SDH  Pěnčín 

Ostatkový průvod SDH Pěnčín 

Obecní ples ZO + SPOZ 

Březen Dětský karneval Rodiče + OÚ Pěnčín 

Duben Pálení čarodějnic Rodiče + ZŠ 

Květen Oslavy sv. Floriána SDH Pěnčín 

Červen Dětský den KDU-ČSL 

Červenec Hodová zábava, sportovní odpoledne SDH Pěnčín 

Srpen 

Z pohádky do pohádky Rodiče + OÚ Pěnčín 

Soutěž v požárním sportu SDH Pěnčín 

Hodová zábava, Pytlácká noc MS Pěnčín 

Srpen - Září Myslivecké střelby MS Pěnčín 

Říjen Uspávání broučků Rodiče + ZŠ 

Listopad 
Posezení při víně SPOZ 

Vánoční jarmark Rodiče + ZŠ 
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Datum Přehled významných akcí pořádaných v obci Pořádající 

Prosinec Rozsvícení vánočního stromu ZŠ+SPOZ 

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 Pěnčína, vzhledem k cílům projektu Komunitní 

centra v Regionu Haná. Níže uvedená SWOT analýza je zpracována na základě 

dosavadních zkušeností místního koordinátora pro cílovou skupinu a na základě 

dostupných údajů. Analýza je výchozím krokem pro usměrnění budoucího vývoje a 

fungování komunitního centra v Náměšti na Hané – 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 Pěnčíně. 

 

SWOT ANALÝZA  

 
Přednosti Nedostatky 

Vn
itř

ní
 p

ro
st

ře
dí

  
– 

in
te

rn
í a

na
lý

za
 

Silné stránky (S) 
 

faktory, které mohou podpořit cíle 
komunitního centra 

 
- možnost sportovního vyžití 
- vhodné zázemí pro organizaci akcí pro 

občany 
- dobré mezilidské vztahy 
- aktivní spolková činnost 
- pozitivní přístup vedení obce 
- ochota a snaha některých obyvatel 

podílet se aktivně na přípravě aktivit  

Slabé stránky (W) 
 

faktory, které mohou ohrozit cíle komunitního 
centra 

 
- časová tíseň 
- nedostatečná osvěta o činnosti komunitního 

centra 
- nedostatečné prostory pro samotnou činnost 

komunitního centra 
- bezbariérovost 
- špatný stav chodníků a místních komunikací 

– přítěž zejména pro starší a handicapované 
osoby a pro maminky s kočárky 
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Příležitosti (O) 
 

vnější podmínky, které mohou podpořit cíle 
komunitního centrra 

 
- blízkost lesa 
- dobré životní prostředí 
- možnost seberealizace 
- 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 
- vhodně informovat o cílech a poslání 

komunitního centra 

 

Hrozby (T) 
 

vnější podmínky, které mohou zmařit cíle 
komunitního centra 

 
- počáteční zvědavost a nadšení může 

následně ochabnout 
- postoj veřejnosti k zdravotně a sociálně 

znevýhodněným osobám 
- předsudky a obavy 
- nedostatek informací 
- nižší motivace k řešení vlastního 

problému u sociálně vyloučených osob 
- nereálné očekávání 
- nedůvěra 

 
 

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

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 se budou do budoucna řešit. 

 

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

k podpoře dobrého fungování komunitního centra: 
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- 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 Pěnčíně 

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

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

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

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

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

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

skupina v komunitním centru potřebovala a chtěla.  

 

Zvolenou průzkumnou metodou byl kvantitativní průzkum. Použitým nástrojem 

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

občané Pěnčína. Minimální počet respondentů pro oslovení byl 50. Anketa 

obsahovala 16 otázek. Většina otázek byla uzavřená, polootevřené otázky 

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

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

více odpovědí u označených otázek byli respondenti v úvodu ankety upozorněni. 

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

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

Celé znění ankety - viz příloha této analýzy. 

Příprava ankety a distribuce mezi občany byla provedena realizačním týmem 

projektu s pomocí obce Pěnčín a jeho starosty a pracovníků obce. Obyvatelé a cílová 

skupina byli prostřednictvím www obce a prostřednictvím letáku informujícího o 

připravovaném komunitním centru a o cílech ankety informováni o možnosti vyplnit 

anketu zaměřenou na náplň komunitního centra skrze elektronický formulář. 

Anketa v obci Pěnčín probíhala ve období od 10. 10. 2019 do 15. 11. 2019. 
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Anketa byla vložena s průvodním textem na stránky obce www.obecpencin.cz ke 

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

elektronický formulář. V tištěné podobě byly formuláře dodány do poštovních 

schránek obyvatelům obce, emailem byl odeslán dokument ankety pro tisk i 

elektronický odkaz na anonymní elektronický formulář včetně průvodního textu 

občanům obce, kteří mají svůj email uveden pro zasílání informací podatelnou úřadu 

obce. O tom, kde je anketa dostupná, a jaký je její účel byli občané informováni 

obecním rozhlasem, průvodním textem a součástí tištěné formy formuláře ankety byl 

informační plakátek.  

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

telefonní kontakt na místního komunitního pracovníka včetně času, kdy je k zastižení, 

pokud má respondent doplňující otázky či má zájem o radu nebo pomoc při 

vyplňování ankety. 

Ve všech formách průvodního textu byl uveden způsob pro odevzdání papírové 

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

schránka byla umístěna ve vstupním vestibulu úřadu obce a byla označena textem 

Komunitní centrum a logy ESF a MPSV. 

Počty odpovědí některé grafy nepřevedly na procenta. Proto byly tyto výsledky dle 

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

odpovědí. 

Celkový počet navrácených anket v obci Pěnčín je 53. 

Po ukončení anketního šetření byly odpovědi z papírově vyplněných anket doplněny 

do google formuláře a následně byly výsledky ankety generovány prostřednictvím 

grafů a tabulek. 
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Otázky ankety a shrnutí výsledků:  
1. 
 
 
 
 
 
100%  respondentů má trvalé bydliště v Pěnčíně. 

 
 
 
2.  
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(Možno zvolit více odpovědí.) 
 
Sociální status: 

- Nejvíce zastoupená skupina respondentů uvedla sociální status zaměstnaný 
45,5%, dále osoby pečující o děti s 15,1%, starobní důchodce 15,1% a 
nezaměstnaný 7,5%. 

 
 
3.  
 
 
 
 
 
V anketě odpovídaly především ženy – téměř 75 % 

 
 
4. 
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V anketě svůj věk označili jen 4 respondenti, z toho  75% osob ve věku 30-49 let a 
25% ve věku 50-64 let. 
 

 
 
5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
62,3% respondentů se domnívá, že společné aktivity zlepší vztahy v obci.  
 

 
6.  
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A téměř 56% osob má zájem se do společných aktivit zapojit. 

 
 
7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Možno zvolit více odpovědí.) 
 
75% respondentů uvedlo, že se podíleli na kulturních a sportovních aktivitách v obci, 
25% na péči o zeleň a 50% je aktivních v dobrovolnictví a spolkové činnosti. 
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8.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Zájem o nové informace má téměř 79% respondentů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zájem o společnou vizi s ostatními občany má 48,1% respondentů a 21,2% 
respondentů to nepovažuje za důležité. 
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10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
49% respondentů je ochotno pomoci jiným občanům 

 
 
11.  
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

Přes 37% obyvatel zná někoho, kdo by dle subjektivního posouzení pomoc 
potřeboval. 

 
 
12. Návrhy náplně – PRIMÁRNÍ AKTIVITY: 
 
(Možno zvolit více odpovědí.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Právní poradenství v oblasti rodinného, občanského či pracovního práva by uvítalo 
téměř 60% dotázaných. 
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Dluhové poradenství především týkající se posílení finanční gramotnosti, témat 
věnující se rozumnému zadlužování, prevenci předlužování a hospodaření 
domácností uvedlo téměř 34% respondentů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociální poradenství ve spektru příspěvků na péči, na bydlení, na kompenzační 
pomůcky a dávky MOP, dávky a příspěvky pro osoby pečující o děti do 7 let zajímá 
42% oslovených. 
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Poradenství v nezaměstnanosti a různé oblasti podpory v této problematice uvedlo 
až 26% respondentů. 
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Programy a aktivity na podporu rodiny označilo jako primární aktivitu 100|% 
respondentů. 
 
O motivační programy zaměřené na sociální začlenění a prevenci sociálního 
vyloučení má zájem 66,7% dotázaných. 
 
Necelých 33,3% respondentů má zájem o programy pro osoby ohrožené závislostmi. 
 
O aktivity zaměřené na prevenci ztráty bydlení projevilo zájem 66,7% respondentů. 
 
Aktivity pro boj s diskriminací zaujalo 66,7%. 
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13. Návrhy náplně – DOPLŇKOVÉ AKTIVITY: 
(Možno zvolit více odpovědí.) 
 
O doplňkové aktivity projevilo zájem nejvíce respondentů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výchovně-vzdělávací aktivity 92,9%, kulturní/multikulturní aktivity, aktivity zaměřené 
na životní prostředí a dobrovolnictví každé 21,4%. 
 
 

 
 
 
 
 

14. Aktivity pořádané spolky nebo nové návrhy: 
(Možno zvolit více odpovědí.) 
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O tyto činnosti projevilo zájem téměř 59% respondentů.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportovní, kulinářské soutěže a jiné zajímají cca 34% respondentů. 
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15.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Možno zvolit více odpovědí.) 
 
Představa o tom, co by mohlo KC přinést obci je následující: 
Téměř 60% dotázaných očekává zvýšení kontaktu se spoluobčany. 
73% očekává nabídku společných aktivit a stmelení občanů. 
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16.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Možno zvolit více odpovědí.) 
 
Informace lidé v obci čerpají nejvíce z hlášení rozhlasu 71,7%, 60,4% z webových 
stránek a 34% ze setkávání se s ostatními občany na frekventovaných místech. 
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2.2.1. Výsledky ankety – výstupy 

 

62,3% respondentů se domnívá, že společné aktivity v obci zlepší vztahy. Skoro 56% 

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

respondentů se již dříve zapojovala do aktivit v obci. 

  

48% považuje společný cíl s ostatními za důležitý. 

 

49% respondentů je ochotno pomoci ostatním a více než 37% zná někoho, kdo dle 

subjektivního posouzení pomoc potřebuje. 

 

Více než polovina by uvítala právní poradenství. O nabídky finanční gramotnosti má 

zájem 34% respondentů. 

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

42% dotázaných. 

 

Poradenství v nezaměstnanosti oslovilo v průměru 26%. 

 

Nejvíce, 100% dotázaných, oslovila nabídka aktivit na podporu rodiny. 

 

O programy prevence sociálního vyloučení má zájem přes 66%, stejně jako 

o programy na prevenci ztráty bydlení či pro boj s diskriminací.  

 

Výchovně-vzdělávací aktivity jsou pro obyvatele Pěnčína nejzajímavější, označilo je 

téměř 93% respondentů. 

 

Dále také aktivity a programy věnující se životnímu prostředí a dobrovolnická činnost 

zajímá 21,4% dotázaných. 

 

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

a soutěže. 

 

Občané očekávají, že aktivity centra přinesou více kontaktu se spoluobčany a prostor  

pro setkávání. 

 

 

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

Vedení obce komunitní centrum velmi podporuje a dobře zaštiťuje. Současně 

pomáhá zajišťovat osvětu a podílí se na přípravě akcí v komunitním centru.  

 

Již při přípravě, a především při zahájení realizace projektu, byl navázán kontakt 

s obyvateli v Pěnčíně, kteří patří do cílové skupiny projektu.  

 

Spolková činnost v obci je poměrně 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. 

 

 

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, lidé pečující o 

osoby závislé, mládež a další.  

 



63 
 

Jedním z požadovaných témat jsou také aktivity zaměřené na využití volného času 

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

relaxační, regenerační, výchovně a sociálně preventivní. Zaměří se na kvalitní 

realizaci zájmů a potřeb dítěte a mladého člověka prostřednictvím aktivit ve volném 

čase, které patří do oblasti sociálního učení. Hlavní součástí volnočasových aktivit 

jsou především pohybové aktivity a sportovní činnost. Tyto aktivity jsou částečně 

realizovány dobrovolnickou činností. KC se zaměří na zájmovou činnost, která bude 

zahrnovat aktivity z oblasti techniky, kreativity, výtvarného umění a další výchovně 

vzdělávací aktivity pro děti a mládež.  

 

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. 

 

Velký zájem byl projeveni  o kulturní aktivity. Kulturní aktivity realizují v obci místní 

spolky a ve velké míře i obec Pěnčín. Zkušenosti s pořádáním kulturních aktivit /se 

zaměřením na rodiny s dětmi/ má rovněž sdružení rodičů Pěnkava. Opět bude 

využito při realizaci jeho dosavadních zkušeností, budou také osloveni i ostatní 

zájmové spolky a zástupci obce. Kulturní aktivity budou zaujímat nemalou měrou 

náplň činnosti KC. Dochází zde k setkávání obyvatel a všech cílových skupin, což 

přispívá k socializaci a začlenění zástupců cílových skupin s ostatními obyvateli 

obce.  

 

3. NÁVRHOVÁ ČÁST 

3.1. Návrhy činností komunitního centra v Pěnčíně 
 
Předcházející kapitoly včetně výsledků provedené ankety v Pěnčíně a průzkumu 

místního koordinátora mezi cílovými skupinami a zjištěných možností a potřeb 

místního společenství pomohly při návrhu zaměření a činností komunitního centra. 
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Místní koordinátor mapoval od začátku projektu vztahy a potřeby ve společenství. 

Podpůrnou formou získávání informací byl dotazník pro starosty a předsedy spolků, 

který byl vyplněn před návrhem projektu, anketa pro občany obce, konzultace se 

starostou obce, oslovení cílových skupin, neformální rozhovory. Součástí této práce 

bylo také vytipování vůdčích nebo aktivních osobností. 

V anketě mezi lidmi a cílovou skupinou v Pěnčíně provedené na podzim 2019 

v rámci projektu se např. 56 % dotázaných osob vyjádřilo, že má zájem zapojit se 

do společných aktivit. Zájem o společnou vizi má 48 % respondentů a 49 % 

respondentů je ochotno pomoci jiným občanům. 

Komunitní centrum ve spolupráci s obcí a dalšími dobrovolníky 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. Tato skupina se bude dle svých potřeb vzdělávat (odborné znalosti, 

témata, která zajímají lidi z komunity) a bude dávat příklad ostatním, že lze život 

svůj a společenství ovlivňovat. 

 

Pokud bude společně shledán ve společenství v Pěnčíně problém, budou 

v komunitě společně hledány způsoby řešení s možností zapojit více lidí, skupin, 

spolků, institucí, které jsou běžně dostupné. Místní koordinátor pro cílovou skupinu 

bude pojítkem a oporou pro lidi a konkrétní cílové skupiny společenství. 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 
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šetření místního koordinátora mezi cílovými skupinami během realizace projektu 

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

chybí. 

 

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

provedené ankety na podzim 2019 jako žádané právní poradenství v oblasti 

rodinného, občanského či pracovního práva (téměř 60% dotázaných). Dluhové 

poradenství týkající se posílení finanční gramotnosti by dle ankety ocenilo 34% 

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

kompenzační pomůcky a dávky MOP (mimořádné okamžité pomoci) zajímá 42% 

respondentů. O motivační programy zaměřené na sociální začlenění a prevenci 

sociálního vyloučení má zájem 26% dotázaných. Necelých 33 % respondentů má 

zájem o programy pro osoby ohrožené závislostmi. 

Rovněž z dotazníku pro starosty obcí a pro spolky zapojené do projektu byl již před 

realizací projektu v případě Pěnčína označena jako nejžádanější primární aktivita 

Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci 

sociálního vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci. 

Pokud jde o doplňkové aktivity, všichni dotázaní (100%) v anketě na podzim r. 

2019 zaměřené na náplň komunitního centra si zvolili programy a aktivity 

zaměřené na podporu rodiny. 

 

NÁVRHY ČINNOSTÍ KOMUNITNÍHO CENTRA V PĚNČÍNĚ (primární 
aktivity) 

 

V rámci motivačních a vzdělávacích činností a programů navržených na základě 

potřeb společenství v Pěnčíně 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.  

Poradenství - hlavním cílem bude skrze individuální a skupinové poradenství 

poskytnout cílovým skupinám projektu pomoc v potřebných oblastech, které 
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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 Pěnčíně – 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. 

 
 
 
NÁVRHY ČINNOSTÍ KOMUNITNÍHO CENTRA V PĚNČÍNĚ 
(primární i doplňkové aktivity) 
 
Kategorie: RODINY S MALÝMI DĚTMI (0-3 roky) 

 

- Výchovně vzdělávací aktivity  

o Přednášky, workshopy týkající se rodičovských kompetencí – 

např. Výchova dětí s radostí a rozumem 

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) 

 

- Tematické programy 

o Příprava do školy – pomoc rodičům se zavedením pravidelného 

režimu pro děti, s plněním domácích úkolů (zejména z cizího jazyka), 

… 

- 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 cestovatelů s povídáním a promítáním fotek, sezení 

s bylinkářem,… 

- Tematicky zaměřené příměstské tábory  

 

 

Kategorie: STARŠÍ DĚTI A MLÁDEŽ 

 

- KLUBOVNA - klubovna v KC pro scházení starších dětí a mládeže (1. a 2. 

stupeň ZŠ) 

- Workshopy 

- Společné výlety/výšlapy do okolí 

 

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 
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- Ochutnávka receptů – společné pečení 

 

Kategorie: PROPOJENÍ SPOLKŮ A VEŘEJNOSTI 

 

- Spolupráce při pořádání kulturních akcí 

- Spolupráce při workshopech – např. Myslivci, Rybáři, včelař, … 

- Pěnčínský groš – soutěže pro rodiče s dětmi (sdružení Pěnkava) 

 

 Kategorie: KALENDÁŘ SVÁTKŮ A TÉMAT – Náměty pro společné akce 
 

Konec ledna Loučení se zimou - společný výšlap 

22.2.   Masopust (výroba masek, masopustní průvod) 

Duben         Velikonoce – dílničky a tradice – mezigenerační propojení    

7.4.  Světový den zdraví – přednášky (prevence, jarní detox, …) 

22.4. Den země – spolky + SDH + KC – úklid obce a přilehlého okolí, okolí 

rybníka… společné opékání na závěr 

Duben Pálení čarodějnic – spolek Pěnkava 

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

30. 5.           Svátek sousedů  

1. 6.  Den dětí – oslava svátku dětí ve sportovním areále (KC + KDU-ČSL) 

26.6. Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonnému 

obchodování  (přednáška pro rodiče, děti, příbuzné závislých, projekce 

filmu…) 

27.6.  Světový den rybářství  

Srpen  Pěnčínský groš - loučení s prázdninami 

8.9. Mezinárodní den gramotnosti (kurz finanční gramotnosti, kurz na 

podporu zaměstnanosti, kurz na podporu jednání s institucemi, …. ) 

1.10.  Mezinárodní den seniorů  

7.10.- 3.10   Dny sociálních služeb – sociální poradenství pro veřejnost KC  

10.10.  Světový den duševního zdraví  

15.10.  Světový den žen žijících na venkově  

16.10. Světový den páteře a výživy (přednáška fyzioterapeuta, dietní sestra, 

konzultace, výměna rad a zkušeností, výměna receptů, workshop….) 
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Podzim Uspávání broučků – KC + ZŠ 

20.11.  Světový den dětí = Výročí úmluvy o právech dítěte 

Zima  Rozsvěcení vánočního stromu a vánoční jarmark 

29.11.  Advent 1. neděle  

3.12.  Mezinárodní den zdravotně postižených  

6.12.  Mikuláš  

10.12.  Mezinárodní den lidských práv  

 
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 Pěnčíně bude sloužit jako místo setkávání občanů všech 

věkových kategorií a to všem, kdo se chtějí společně setkávat a být aktivní. Ať je to 

rodič, matka, senior, myslivec či hasič. Je to obyvatel našeho regionu. Naším cílem 

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

zapojili do jeho života vlastní činností.  

 
 


