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Úvod 

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

a  Komunitní centrum v Suchdole 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 Suchdole paní Kateřinou 

Čépe. Kapitola 1 byla zpracována s využitím zdroje Program rozvoje obce, který 

zpracoval Region HANÁ,z.s. v r., 2017. 

1. Výchozí situace 

1.1. Popis území 

1.1.1. Poloha 

Obec Suchdol leží v Olomouckém kraji a nachází se asi 6 km jižně od města Konice. 

Celé území leží v členitém terénu Drahanské vrchoviny, která je v tomto prostoru 

označována jako vrchovina Konická. Reliéf je kopcovitý s hluboce řezanými 

a průlomovými údolími. Nadmořská výška se pohybuje od 490 do 550 m n. m. 

Nejbližšími železničními stanicemi jsou Stražisko a Konice. Spádové kulturní centrum 

představuje vedle Konice přímo bývalé okresní město Prostějov, které je od 

Suchdolu vzdálené asi 22 km. 
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Příslušnost k územně-správním celkům: 

 Kraj: Olomoucký 

 Okres: Prostějov 

 ORP: Konice 

Obec Suchdol je součástí mikroregionu Konicko, a je členem místní akční skupiny 

(MAS) Region HANÁ, z. s. . člen Svazku obcí Drahansko a okolí, člen Spolku pro 

obnovu venkova a Sdružení místních samospráv ČR.  

Obec se rozkládá na ploše o rozloze 669,2 ha a k 1. 1. 2019 v ní žije 594 obyvatel. 

V rámci olomouckého kraje patří Suchdol k malým obcím, stejně tak v území 

Regionu HANÁ se řadí k obcím menším.  

Obec Suchdol se skládá z 3 samostatných částí obce: Suchdol, Jednov a Labutice. 

Celkem jsou na území Suchdolu a místních částí vymezeny 2 katastrální území.  

 

Místní 

část 

Rozloha místních 

částí (ha) 

Katastrální 

území 

Rozloha katastrálních 

území (ha) 

Suchdol 314,98 
Suchdol 511,51 

Jednov 196,53 

Labutice 157,68 Labutice 157,68 

CELKEM 669,19 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Obec Suchdol sousedí s obcemi: místní část Čunín (u Konice), místní část Maleny, 

Stražisko, místní část Ptenský Dvorek, Ptení, místní část Hrochov, Brodek u Konice 

a Lhota u Konice.  

Spádovým sídlem je město Prostějov (23 km) a Konice (7 km), (v rámci ORP Konice).       
Mapa - obec Suchdol a místní části 
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Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map 

Vodstvo: 

Nejvýznamnějším tokem, odvodňujícím obec, je řeka Bukovanka, jejíž severním 

přítokem je Divoký potok. Divoký potok se vlévá do Bukovanky v místní části Maleny, 

která spadá pod obec Stražisko. Jihovýchodní část obce odvodňuje řeka Romže, 

jejímiž levostrannými přítoky jsou právě řeka Bukovanka a Divoký potok. Jižní částí 

Suchdolu protéká Brodecký potok, který se u Ptenského Dvorku vlévá do řeky 

Romže. Levostranným přítokem Brodeckého potoku je Úsobrnský potok. Vodní tok 

Romže je levostranným přítokem řeky Moravy, do které se vlévá prostřednictvím 

říčky Valová.   

 

Využití krajiny 

Obec Suchdol se nachází v typické zemědělské kulturní krajině, s poměrně vyšším 

zastoupením orné půdy. Zemědělské půdy zabírají téměř 62,73 % rozlohy území, 

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

je dobře patrné z následující přehledné tabulky. 

 

Procentuální zastoupení dle typů ploch 

Druh pozemku výměra (ha) % z celkové výměry území 

celková výměra území 669,19 100,00% 

Zemědělská půda 419,75 62,73% 

lesní pozemky 183,21 27,38% 

Nezemědělská půda 249,44 37,27% 

Zdroj: ČÚZK, 2015 

 

1.1.2. Obyvatelstvo 

Demografická situace 

Obec Suchdol má v současné době 609 obyvatel ve třech místních částech. 

Počet obyvatel v letech 2005 – 2016 mírně kolísá. V první polovině sledovaného 

období (2005 – 2009) počet obyvatel stagnuje okolo hodnoty 650 obyvatel. V roce 

2010 dochází k rapidnímu poklesu obyvatel na 621 osob. V následujících letech 

(2010 – 2015) se hodnoty pohybují mezi 621 - 631 obyvatel, od roku 2014 stav 

obyvatel mírně klesá.  
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Graf - Vývoj počtu obyvatel v letech 2005 – 2016 v obci Suchdol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 31. 12. 2016) 

 

Z hlediska místních částí je více jako polovina (55%) ekonomicky aktivního 
obyvatelstva v Suchdole, 35% v Jednově a zbývajících 10% v Labuticích. Podíl dětí 
a mládeže a osob v důchodovém věku je obdobný.  

 

Rozdělení obyvatelstva podle místních částí 
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 1. Jednov 15910 7 206 94 31 31 93 

  Jednov díl 1 15910 7 1       

 2. Labutice 15911 5 53 27 5 15 25 

 3. Suchdol 15912 3 345 172 52 61 149 

  Jednov díl 2 15910 7 2 2 x x x x 

  Suchdol 15912 3 0 343 172 52 61 149 

Zdroj: ČSÚ (statistický lexikon obcí 2013) 

Změna počtu obyvatel 

Mapa - Změna počtu obyvatel mezi roky 2011 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní data MAS RH, z.s. 

Při pětiletém porovnání mezi lety 2011 a 2015 je v obci Suchdol patrná stagnace na 

střední hodnotě. V porovnání s okolními obcemi Konicka jde o průměrnou hodnotu. 

Jak názorně ukazuje předchozí kartogram, obce v blízkosti měst Olomouce 

a Prostějova vykazují trvalý silný přírůstek, naopak obce vzdálenější od velkých měst 

vykazují spíše úbytek. 

Pohyb obyvatelstva – počty narozených a zemřelých, migrace 

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

v obci Suchdol 
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Roky 
Živě narození 

celkem 

Zemřelí 

celkem 

Přistěhovalí 

celkem 

Vystěhovalí 

celkem 

2008 4 6 14 12 

2009 9 11 11 16 

2010 5 10 6 24 

2011 7 8 19 21 

2012 6 12 21 9 

2013 2 5 19 14 

2014 10 8 15 25 

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 Suchdol 

Zdroj: Data z tabulky 6 

 

Z tabulky a grafu můžeme vidět, že největší přírůstek obyvatelstva byl v letech 2009 a 2014 

(9 a 10 osob). Úmrtnost byla nejvyšší v roce 2012 (12 osob), dlouhodobě ale výrazně kolísá. 

Nejvíce obyvatel se do obce Suchdol přistěhovalo v letech 2011 – 2013 (19 – 21 osob), 

dlouhodobě křivka kolísá. Nejvíce vystěhovalých bylo v letech 2010 a 2014 (25 osob). 

Obec Suchdol má mírně zápornou hodnotu migračního salda, v obci tedy převažuje počet 

vystěhovalých obyvatel nad přistěhovalými.  
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Obyvatelstvo – rozdělení dle pohlaví 

Rozdělení obyvatel v obci Suchdol dle pohlaví v letech 2008 – 2016 

Roky 
Počet obyvatel 

celkem 
ženy muži podíl (%) ženy podíl (%) muži 

2008 651 313 338 48,1 51,9 

2009 644 309 335 48,0 52,0 

2010 621 296 325 47,7 52,3 

2011 623 301 322 48,3 51,7 

2012 629 301 328 47,9 52,1 

2013 631 302 329 47,9 52,1 

2014 623 294 329 47,2 52,8 

2015 621 289 332 46,5 53,5 

2016 609 284 325 46,6 53,4 

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 31. 12. 2016) 

Z tabulky – Rozdělení obyvatelstva 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 Suchdol dle věkových skupin v letech 2008 – 2014 

 

Roky 

Počet 

obyvate

l 

celkem 

Obyvat

elé ve 

věku 0–

14 let 

celkem 

Obyvat

elé ve 

věku 

15–64 

let 

celkem 

Obyvat

elé ve 

věku 65 

a více 

let 

celkem 

Obyvatel

é 0-14 (%) 

Obyvate

lé 15-64 

(%) 

Obyvatelé 

65+ (%) 

2008 651 88 448 115 13,5 68,8 17,7 

2009 644 91 438 115 14,1 68,0 17,9 

2010 621 88 421 112 14,2 67,8 18,0 
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2011 623 92 415 116 14,8 66,6 18,6 

2012 629 100 415 114 15,9 66,0 18,1 

2013 631 96 409 126 15,2 64,8 20,0 

2014 623 96 400 127 15,4 64,2 20,4 

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

Z tabulky je vidět dlouhodobý trend rostoucího podílu obyvatel v důchodovém věku. 

Podíl obyvatel v produktivním věku mírně klesá, naopak přibývá dětí a mládeže do 

15 let.  

V porovnání s hodnotami Regionu HANÁ obec Suchdol 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 Suchdol.  

 

Hustota osídlení 

Hustota osídlení v obci Suchdol kopíruje počet obyvatel v obci, a pohybuje se nad 

střední hodnotou 125 obyvatel/km2.  

V porovnání s okolními obcemi Regionu HANÁ je hustota zalidnění výrazně vyšší. 

Obec Suchdol se řadí k obcím s vyšším podílem bytových domů na menší ploše 

(Lipová, Lutín, Kostelec n. H., Náměšť na Hané, Senice na Hané). 

 

Vzdělanostní struktura obyvatelstva 

Tabulka Přehled obyvatelstva v obci Suchdol podle nejvyššího ukončeného vzdělání 

v roce 2011 

 Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo ve věku 15 a 

více let 
516 259 257 

z toho 

podle 

stupně 

bez vzdělání 3 1 2 

základní včetně 

neukončeného 
111 39 72 
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vzdělání střední vč. 

vyučení (bez 

maturity) 

240 144 96 

úplné střední (s 

maturitou) 
107 45 62 

nástavbové 

studium 
8 2 6 

vyšší odborné 

vzdělání 
3 2 1 

vysokoškolské 34 21 13 

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze) 

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

maturity (47%), úplný středním s maturitou (20,7%), základním (21,5%) 

a vysokoškolským (6,6%).  

Z hlediska pohlaví můžeme zaznamenat výraznější podíl mužů se středním 

vzděláním (bez maturity), naopak převažuje počet žen s úplným středním vzděláním 

(s maturitou) a se základním vzděláním.  

V porovnání s hodnotami SO ORP Konice (podíl středoškolsky vzdělaných obyvatel 

– 65,3%) je obec Suchdol mírně nad průměrem (67%). Podíl osob, které dosáhly 

nástavbového a vyššího odborného studia (2,1%), se pohybuje okolo průměru SO 

ORP Konice (2,9%), podíl osob s vysokoškolským vzděláním (6,6%) je rovněž okolo 

průměru SO ORP Konice (6,5%). 

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. 

 

Spolková, osvětová a informační činnost 

Přehled spolků působících na území obce Suchdol u Prostějova: 

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.  
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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. 

 

Tabulka 1 Přehled spolků působících v obci Suchdol 

Spolek 
Kontaktní 

osoba 
E-mail Profil činnosti 

Členská 

základna 

Orel Jednota 

Suchdol u 

Prostějova 

 

Pavel Koutný 

 

pavel.koutny

18@seznam.

cz 

 

široké zaměření na 

sportovní aktivity pro 

děti, mládež, 

dospělé, seniory 

Orel 

Jednota 

Suchdol u 

Prostějova 

 

SDH Suchdol 

Lenka 

Trundová, 

František 

Polišenský, 

trundova.len

ka@seznam.

cz, 

f.polisensky

@seznam.cz

, 

požární bezpečnost 

v obci, práce 

s mládeží, kulturní 

akce 

SDH 

Suchdol 

SDH Jednov 

Miroslav 

Hofman, Milan 

Koudelka 

 

hasicijednov

@seznam.cz 

požární bezpečnost 

v obci, práce 

s mládeží, kulturní 

akce 

SDH Jednov 

SDH Labutice 

František 

Fiedler 

 

fiedlerf@sez

nam.cz 

požární bezpečnost 

v obci, práce 

s mládeží, kulturní 

akce 

SDH 

Labutice 

Sarkander, z.s. - 

pobočka Konice 

 

Ing. Mgr. Jitka 

Zahálková 

 

zahalkova.jit

ka@centrum

.cz 

 

systematická práce 

s dětmi a mládeží, 

volnočasové aktivity 

Sarkander, 

z.s. - 

pobočka 

Konice 
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Klub seniorů 

 

Ludmila 

Trundová 

 

ludmila.trund

ova@sezna

m.cz 

 

rehabilitační a 

rekondiční programy; 

zaměření na osoby 

dlouhodobě a trvale 

nemocné a seniory 

Klub seniorů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Materiální a finanční podpora činnosti spolků ze strany obce 

Obec Suchdol dlouhodobě podporuje spolky činné na území obce finančně či 

bezplatným pronájmem prostor pro jejich činnost. Veškeré nemovitosti, které 

využívají hasičské sbory, jsou ve vlastnictví obce.  Orel jednota Suchdol má ve svém 

vlastnictví areál hřiště v Jednově na křižovatce včetně budov. Tento areál vyžaduje 

celkovou rekonstrukci budov.  

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.  Obce Suchdol je charakteristická ne příliš různorodou 

strukturou podnikatelských subjektů s převahou drobných řemeslníků. Podnikatelské 

subjekty podnikají nejvíce v oblasti zemědělství.  

Ukazatel míry podnikání v obci vyjádřený prostřednictvím počtu všech 

podnikatelských subjekt k počtu obyvatel v dané obci (násobeno tisícem v promilích) 

dosahuje hodnoty 86,6, (8,7%), což odpovídá krajskému podprůměru (průměr za 

Olomoucký kraj činí 20% míry podnikánív 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 Suchdol představuje příjem z daní podnikatelských subjektů včetně DHP do 

rozpočtu za rok 2013 částku ve výši 4,9 mil Kč.   

mailto:ludmila.trundova@seznam.cz
mailto:ludmila.trundova@seznam.cz
mailto:ludmila.trundova@seznam.cz
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Tabulka znázorňuje výši daní do rozpočtu obce za sledované období 10 let. Tabulku 

doplňuje graf 3, ze kterého je zřejmé, že odvod daní mírně kolísá. Nejvíce daní 

plynulo do rozpočtu v posledním sledovaném roce 2013. Obec Suchdol má 

v dlouhodobém horizontu rostoucí podíl daní do rozpočtu obce. Což je příznivá 

situace pro rozvoj obce. 

Tabulka Vývoj výše daňových příjmů v rozpočtu obce 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3,2 mil 3,7 mil 3,9 mil 4 mil 4,5 mil 4,1 mil 4,1 mil 3,9 mil 4 mil 4,9 mil 

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

Graf: Vývoj výše daňových příjmů v rozpočtu obce 

 

Zdroj: www.rozpocetobce.cz, zpracování vlastní, k 31. 12. 2013 
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Struktura podnikatelských subjektů působících v obci  

Podle Českého statistického úřadu v obci Suchdol vykonává aktivně podnikatelskou 

činnost na 52 subjektů (k 31. 12. 2016).   

Tabulka uvádí počet podnikatelských subjektů v letech. Z grafu 4 je zřejmé, že počet 

aktivních podnikatelských subjektů kolísá a mnozí mají podnikání jen jako svoji 

vedlejší činnost (mnohá živnostenská oprávnění jsou pozastavená). 

Tabulka Počet zaměstnaných v odvětví 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

59 Data nejsou k dispozici 58 51 54 

Zdroj: Registr ekonomických subjektů, zpracování vlastní, k 31. 12. 2014 

Graf Vývoj počtu podnikatelských subjektů v letech 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Strukturu podnikatelské činnosti dělíme podle odvětví a podle velikosti. 

Odvětvová struktura: 

Podnikání je v Suchdole nejvíce rozšířené v oblasti zemědělství. Dále v oblasti 

zpracovatelského průmyslu a mírně obchod. To že je Suchdol charakteristický 

podnikatelským odvětvím zemědělství, je pro venkov typická skutečnost. I když obce 

blíže krajskému městu Olomouc jsou charakteristické spíše zpracovatelským 

průmyslem a zemědělství upadá.   
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Počet podnikatelských
subjektů

Graf znázorňuje počet aktivitních subjektů v různých oblastech podnikání.  

Graf Počet aktivních podnikatelských subjektů v oblastech podnikání 

 

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní 

V rámci právní formy podnikání je pro obec Suchdol typické podnikat na základě 

živnostenského oprávnění. Takovou to právní formu využívá na 36 podnikatelů. Tato 

skutečnost je charakteristická i ve srovnání s okolními obcemi a není nijak zvláštní. 

Celkem 1 podnikatel provozuje činnost na základě právní formy obchodní společnosti 

(nejčastěji společnost s ručením omezeným). Další možnosti podnikání dle právní 

formy lze vypozorovat z tabulky. V Suchdole existuje i 8 soukromých zemědělských 

podnikatelů.  
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Tabulka Přehled podnikání podle právní normy 

RES - 

právní 

forma -  

Státní 

organiz

ace 

RES - 

právní 

forma - 

Akciové 

společn

osti (z 

obchod. 

společn

ostí 

celkem) 

RES - 

právní 

forma - 

Obchodní 

společnos

ti 

RES - 

právní 

forma - 

Družste

vní 

organiz

ace 

RES - 

právní 

forma - 

Živnost

níci 

RES - 

právní 

forma - 

Svobod

ná 

povolán

í 

RES - 

právní 

forma - 

Zeměděl

ští 

podnika

telé 

RES - 

právní 

forma - 

Ostatní  

0 0 1 0 36 2 8 7 

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní 

 

Velikostní:  

Dle velikostní struktury v obci se řadí podnikatelské subjekty do 4 kategorií: 

podnikatelské subjekty bez zaměstnanců, mikro podniky, malé, střední a velké 

podniky. Tabulka uvádí počet podnikatelských subjektů v jednotlivých kategoriích. 

Tabulka Podnikatelské subjekty dle počtu zaměstnanců 

Počet subjektů bez zaměstnanců 38 

Počet subjektů s 1 - 9 zaměstnanci – mikro podniky 6 

Počet subjektů s 10 - 49 zaměstnanců - malé podniky 0 

Počet subjektů s 50 - 249 zaměstnanci - střední podniky 0 

Počet subjektů s >249 zaměstnanci - velké podniky 0 

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=504505 

Z tabulky je zřejmé, že nejvíce podnikatelských subjektů je bez zaměstnanců, jedná 

se 

o drobné živnostníky, kteří pro svoji činnost zaměstnance nepotřebují. Druhou 

početnější skupinou jsou podnikatelské subjekty se zaměstnanci do 9 osob, tzv. 

mikro podniky, kterých je v Suchdole 6. V Suchdole neexistuje žádný podnik 

zaměstnávající více jak 10 zaměstnanců. Tabulku 14 doplňuje graf 6, ze kterého je 

poměr struktury ekonomických subjektů v obci zřejmý. Nově od podzimu 2016 

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=504505
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vznikla v Jednově dílna firmy MB TOOL Prostějov (nyní 12 zaměstnanců) – v budově 

dřívějšího tradičního pohostinství.  

Graf 1 Počet podnikatelských subjektů podle velikosti 

 

 

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=504505 

Na území obce Suchdol mají provozovnu další podniky, které přispívají 

k zaměstnanosti místních. Mezi nejvýznamnější patří: zemědělci, obchody, pošta, 

MŠ. 

Spolupráce obce s podnikateli 

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

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

potřeby dosažení určitého společného cíle. Mnohdy spolupráce více subjektů přinese 

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

spolupráce obce s podnikatelským subjektem může dojít ke zvýšení životní úrovně a 

kvality života obyvatel obce. Při navázání spolupráce s podnikatelským subjektem, by 

si měla obec klást otázky, zda taková spolupráce bude efektivní a účelná a zda jsou 

schopny spolupracující subjekty společně komunikovat. 

Možnosti spolupráce obce Suchdol s místními podnikateli: 

Využití zemědělských podnikatelů pro zimní údržbu (úklid sněhu) a při jiných 

příležitostných aktivitách v obci. 
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Podnikatelé podporují především spolky a spolkovou činnost (finančně i materiálně). 

Podpora podnikání v obci 

Obec je široce otevřena všem podnikatelským záměrům a plně podnikatelské 

subjekty na území podporuje. 

Plochy pro podnikání (k dispozici, poptávka)  

Obec nenabízí žádné vhodné plochy k podnikání. Pozemky vlastní nanejvýše 

soukromí majitelé. Pravděpodobně dle výše uvedené podnikatelské struktury by 

nebyla ani poptávka.  

Charakter zemědělské výroby v obci 

Obec Suchdol se nachází na území Drahanské vrchoviny. V obci funguje 8 

zemědělských soukromých podnikatelů. Zemědělská půda činí 62,73% (419,75 ha) 

z celkové rozlohy obce, což je v porovnání s okolními obcemi poměrně význačný 

podíl. Většinu zemědělské půdy obdělávají Zatloukalovi (rostlinná i živočišná výroba), 

ROLS Lešany, Pavel Fiedler (Labutice), František Zatloukal (Suchdol), ZD Lipová.   

Pozemkové úpravy v obci  

Komplexní pozemkové úpravy jsou dokončeny ve všech místních částech od 

července 2014. V k.ú. Labutice je nová digitální mapa intravilánu. V Suchdole 

a Jednově digitalizace intravilánu probíhá.  

Komerční služby v obci 

Pošta, dva obchody s potravinami, jedenkrát týdně praktický lékař, pohostinství 

(Suchdol). 

Chybějící služby v obci  

Někteří z respondentů postrádají pohostinství v obci Jednov, některé služby pro 

obyvatele (holičství, řeznictví, domácí potřeby, čistírna, oprava obuvi, kosmetika, 

dětský lékař). Ostatní obyvatelé by naopak přivítali více sportovních a kulturních 

aktivit přes týden zejména pro rodiče s dětmi (stolní tenis, volejbal, tenis), širší 

nabídku kulturního vyžití pro děti i dospělé. Velice často se také objevuje požadavek 

na posílení dopravních spojů Suchdol – Prostějov v sobotu a neděli. 

Trh práce 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

Podnikatelské prostředí je podrobně popsáno v předchozí kapitole (ekonomická 

situace). Zde se zaměříme pouze na ekonomicky aktivní obyvatelstvo. 

Tabulka Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v obci Suchdol (2011) 



20 
 

 Celkem muži ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 267 150 117 

v 

tom 

zaměstnaní 237 136 101 

z toho podle 

postavení v 

zaměstnání 

zaměstnanci 184 105 79 

zaměstnavatelé 3 1 2 

pracující na vlastní 

účet 
26 22 4 

ze zaměstnaných 

pracující důchodci 10 7 3 

ženy na mateřské 

dovolené 
8 - 8 

nezaměstnaní 30 14 16 

Ekonomicky neaktivní celkem 320 150 170 

z 

toho 

nepracující důchodci 172 73 99 

žáci, studenti, učni 88 47 41 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 17 11 6 

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011) 

 

 

Tabulka Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva v obci Suchdol v letech 2008 – 

2014 

Roky 

Počet 

obyv

atel 

celke

m 

Ekonomic

ky aktivní 

obyvatels

tvo 

celkem 

(15-64 let) 

OSV

Č 

OSVČ 

(%) 

Jiná 

právní 

forma 

podnik

ání 

Jiná 

právní 

forma 

podnik

ání (%) 

Zaměstna

nci 

Zaměstna

nci (%) 

2008 651 448 38 8,5 59 13,2 351 78,3 

2012 629 415 42 10,1 58 14,0 315 75,9 

2013 631 409 33 8,1 51 12,5 325 79,5 
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2014 623 400 36 9,0 54 13,5 310 77,5 

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

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

formami podnikání. Stabilně se tato míra drží okolo 78 % oproti OSVČ, které 

zaujímají pouze 8 - 10%.  

Tabulka Vyjíždějící do zaměstnání v obci Suchdol (rok 2011) 

Vyjíždějících do zaměstnání celkem 102 

v tom 

v rámci obce 4 

do jiné obce okresu 85 

do jiného okresu kraje 2 

do jiného kraje 10 

do zahraničí 1 

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011) 

Z celkového počtu vyjíždějících do zaměstnání je 87% těch, kteří za prací dojíždí do 

jiné obce okresu, tzn. v dojezdové vzdálenosti 5 – 25 km. Zbývajících 13% 

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

Za prací se vyjíždí nejčastěji do Brodku u Konice (Preciosa – výroba brousících 

aparátů pro sklářský průmysl), do Prostějova a Konice.  

 

Tabulka Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v obci Suchdol v letech 2008 – 2014 

Roky 

Míra 

nezaměstnanosti - 

dosažitelní 

uchazeči celkem * 

Míra 

nezaměstnanosti -

dosažitelní 

uchazeči muži 

Míra 

nezaměstnanosti - 

Dosažitelní 

uchazeči ženy 

2008 6,1 4,3 8,8 

2009 17,7 15,3 21,1 

2010 13,0 12,3 14,0 

2011 7,9 6,1 10,5 

2013 9,9 9,1 10,8 

2014 6,5 5,8 7,1 
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Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS  k 30. 6. 2015) 

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

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

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

nezaměstnanosti, která poměřovala všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání 

pouze k ekonomicky aktivním osobám. 

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

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

nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání 

Graf: Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v obci Suchdol v letech 2008 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ (data 

2008-2014, verze 

pro MAS  k 30. 6. 

2015) 
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Míra nezaměstnanosti byla v obci Suchdol nejnižší v červenci 2015 – 3,5% (dle údajů 

statistiky Úřadu práce), svého vrcholu dosáhla v roce 2009 (17,7%), v dalších letech 

vykazuje klesající tendenci.  

Mapa Míra nezaměstnanosti v roce 2011 v Regionu HANÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Mapa Míra nezaměstnanosti v roce 2015 v Regionu HANÁ 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Z mapy Míra nezaměstnanosti v roce 2011 je zřejmé, že obec Suchdol v tomto roce 

patřila v Regionu HANÁ k obcím s nízkou mírou nezaměstnanosti, s hodnotou 

v rozmezí 6,1 - 8%.  V roce 2015 byla v souladu se všeobecným trendem 

nezaměstnanost opět nižší, 4% a méně.  

 

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 

umístěn v kapitole Kultura, kde je uveden seznam nejvýznamnějších kulturních 

památek v obci.  

VÝZNAMNÉ TURISTICKÉ ATRAKTIVITY V OBCI:  
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 studánka Svatá voda – vedle poutního kostela Navštívení Panny Marie. 
Pramen je vyveden mimo kostel do vodní kaple s přístupem od silnice. 
Původní pramen vyvěrá pod hlavním oltářem poutního kostela Navštívení 
Panny Marie. 

 Větrný mlýn v Jednově – jedná se o větrný mlýn holandského typu, který se 
nachází na okraji obce Jednov. Je v soukromém vlastnictví a je možné pouze 
prohlédnout si jej z venku.   

 Památný strom – jilm horský v Suchdole na prostranství nedaleko kulturního 
domu.  

 

V nejbližším okolí obce se nacházejí tyto přírodní památky.  

 Velký Kosíř – 16 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.  

 

OSTATNÍ TURISTICKÉ ATRAKTIVITY V OKOLÍ: 

 zámek Konice – 8 km, zámek vznikl přestavbou starší tvrze ze 14. stol. Do 
konce 17. stol. byl často přestavován v gotickém, renesančním a poté 
barokním slohu. Dnes zámek slouží jako umělecká škola, koncertní a obřadní 
síň, atp. 

 koupaliště Stražisko – 7 km, koupaliště vzniklo počátkem 70-tých let 
minulého století, uvedeno do provozu bylo v roce 1973, o čemž svědčí dobová 
pamětní deska s dnes již troch humorným – tendenčním textem u vstupu. 
Koupaliště bylo nedávno rekonstruováno. Nabízí velký 50 m bazén, dále malý 
pro děti s tobogánem a vodopádem. Malý bazén je solárně dohřívaný. 
V areálu jsou velké travnaté plochy s lavičkami. Nechybí ani občerstvení. 

 zámek Plumlov – 15 km, raně barokní zámek na místě původního hradu 
nedaleko plumlovského náměstí, vystavěný za Lichtenštejnů. Nachází se zde 
expozice Vítězná křídla – letectví za 2. sv. války, církevní ornáty, obrazy, 
kočáry, betlém města Prostějova atd. Zámecké interiéry slouží také k pořádání 
koncertů a divadelních představení. 

 Ochozská kyselka – 11 km, Ochoz. Pod vesnicí, východním směrem, se 
nachází údolí potoka Pilavky. Tento potok proteče Rakovským údolím a vlévá 
se u obce Krakovec do větší Šumice, která je přítokem Blaty. A právě v tomto 
údolí, pod obcí Ochoz se nacházejí dva zdroje zapomenuté Ochozské 
kyselky. Již před rokem 1900 byly známy prameny, jež vyvěraly ve svahu ze 
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tří žlábků. Z jednoho žlábku vyvěrala kyselka, z druhého sirná voda a ze 
třetího povrchová voda. Chemické rozbory ukázaly, že kyselka je železito-
alkalická. Po roce 1925 se tu budovaly lázně (budoval je Dr. Josef Špaček, 
rodák z Laškova), ale brzy zanikly. Několik let zde fungoval hostinec a taneční 
sál. V současnosti je však Ochozská kyselka jen v jedné studánce s altánkem 
a údolí chybí dostatečná údržba a vytvoření turisticky atraktivních objektů. 

 Větrný mlýn u Přemyslovic – 8 km, tento větrný mlýn holandského typu 
najdete východním směrem od obce Přemyslovice (okres Prostějov) u čp. 50 
v trati Za humny. Postaven byl roku 1884 na místě shořelého beraního 
větrného mlýnu. V současné době majiteli mlýnu jsou manželé Hajkrovi z 
Bohuslavic. 

 

UBYTOVÁNÍ: 

V Suchdole se nenachází ubytovací služby. V okolních obcích nalezneme následující 

ubytovací zařízení: 

 GrilTour Protivanov – 12,5 km, ubytování, restaurace, půjčovna sportovního 
vybavení. Dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s plným příslušenstvím. Ubytovací 
kapacita 29 osob. Restaurace s kapacitou 50 osob, bar 15 osob, salonek 20 
osob a sezonní venkovní posezení s grilem 30 osob.  

 restaurace a penzion Živnostenský dům – 8 km, Konice. Nabídka teplé 
a studené kuchyně, denní menu. Kapacita restaurace 50 míst, salonek 30 
míst, velký sál cca 150 míst. Možnost ubytování pro turisty, obchodní zástupce 
a zaměstnance firem.  

 penzion Na výsluní – 8 km, Konice. Kapacita 7 pokojů (jednolůžkových, 
dvoulůžkových). Součástí penzionu je společenská místnost s krbem a televizí 
vhodná pro různé aktivity.  

 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/ 

 Sport klub Hvozd – 14 km, plně vybavené apartmány s vlastním sociálním 
zařízením (5x dvoulůžkový apartmán, 1x čtyřlůžkový apartmán).  

  
V obci chybí ubytování lepší kategorie, které nalezneme v nedalekém Prostějově (23 

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

restaurace u Chmelů atd.  
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STRAVOVÁNÍ: 

 hasičská hospoda - Suchdol, nápoje, pivo, limo, balené cukrovinky 

 restaurace a penzion Živnostenský dům – 8 km, Konice. Nabídka teplé 
a studené kuchyně, denní menu. Kapacita restaurace 50 míst, salonek 30 
míst, velký sál cca 150 míst. Možnost ubytování pro turisty, obchodní zástupce 
a zaměstnance firem.  

 Litovel klasik restaurant – 8 km, v areálu víceúčelového hřiště v Konici. 
Nabídka teplých i studených pokrmů, alkoholických i nealkoholických nápojů.  

 GrilTour Protivanov – 12,5 km. Nabídka teplých i studených pokrmů.  
 

Turistické informační centrum: 

Nejbližší je na zámku v Konici, 8 km (funguje v rámci informační služby pro 

Mikroregion Konicko). 

Půjčovny:  

Místní lidová knihovna v Suchdole a Jednově. 

1.1.5. Vybavenost a dopravní infrastruktura 

Dopravní infrastruktura 

Napojení obce na silniční a železniční síť 

Obcí Suchdol a jejími místními částmi prochází komunikace III/37356 (silnice směr 

Ptenský Dvorek – Suchdol – Jednov - Labutice), která není v dobrém stavu a byla by 

potřeba její rekonstrukce. Obec je dále napojena na silnici III. třídy III/37353 (silnice 

III. třídy III/373-Jednov- Hrochov), silnice rovněž není v dobrém stavu. Díky silnici 

II/373 a II/366 se občané Suchdolu a jejich místních částí mohou dostat do města 

Konice a odtud dále do Olomouc, která je krajské město. Dopravní napojení na 

rychlostní silnice by se mělo zlepšit po výstavbě rychlostní silnice R35 a R43 avšak 

výstavba obou rychlostních silnic je v nedohlednu. 

Z města Olomouc a Prostějov je se dále možné se napojit na dálniční sít a to díky 

R46. V tomto případě je vzdálenost na nájezd R46 cca 23,6 km. Dále je možné se 

napojit na R35 ve směru na Mohelnici, kde je vzdálenost na nájezd do Nasobůrek 

cca 26,9 km.  

Nejbližší napojení obce na železniční trať (trať 271 Chornice- Konice Ptenský 

Dvorek- Kostelec na Hané-Prostějov) je v obci Ptenský Dvorek nebo Konice a odtud 

se občané mohou dostat dále do Prostějova a Olomouce na železniční trať  

Olomouce- Prostějov- Vyškov- Brno. Spoje z Ptenského Dvorku a Konice jsou časté 

a ještě lepší dostupnost je zajištěna pomocí autobusové dopravy. Dopravní zatížení 

obce není velké a to díky faktu, že obec neleží na důležité dopravní trase. 
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Mapa Krajské silnice na katastru obce Suchdol 

Zdroj:http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=

inspire 

Tabulka Seznam krajský cest procházejících katastrem obce 

Číslo Silnice Technický stav 

III/3735

3 

Silnice III/373 – Jednov - 

Hrochov 

Silnice v extravilánu obce ve špatném 

stavu. Silnice v intravilánu obce ve 

špatném stavu. 

III/3735

6 

Silnice Ptenský Dvorek - 

Suchdol- Jednov – Labutice - 

Brodek u Konice 

Silnice v intravilánu je ve špatném stavu, 

silnice v extravilánu obce ve špatném 

stavu 

Zdroj: vlastní šetření 

Místní komunikace 

Obec disponuje sítí místních komunikací o celkové délce cca 4 296 m. Výše uvedená 

délka je rovna délce všech místních komunikací v obci Suchdol a jejich místních 

částech. 

Z celkové výměry je 1 737 m v havarijním stavu s nutností rekonstrukce v nejbližší 

době. Ostatní komunikace jsou ve zhoršeném stavu a jsou kryty živicí. Podrobná 
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mapa stavu místních komunikací lze naleznout v mapové příloze, kde jde jasně vidět 

stav místních komunikací a jejich lokalizace. Místní komunikace jsou udržovány 

vlastními kapacitami, v případě nedostatku vlastních kapacit vypomáhají s údržbou 

najatí místní zemědělci (Zatloukalovi).  

Dopravní obslužnost 

Tabulka 2 Dostupnost a vzdálenost měst Olomouce a Prostějova 

Suchdol Vzdálenost (km) Dostupnost (min) 

Olomouc 33 80 

Prostějov 23 60 

Jednov Vzdálenost (km) Dostupnost (min) 

Olomouc 35 80 

Prostějov 25 50 

Labutice Vzdálenost (km) Dostupnost (min) 

Olomouc 36 85 

Prostějov 26 60 

Zdroj: vlastní šetření, idos.cz, mapy.cz 

Počet autobusových spojů z obce Suchdol je 18. 

Tabulka 3 Dopravní spojení do Olomouce a Prostějova (počet spojů) 

Místní část Olomouc (počet spojů) Prostějov (počet spojů) 

 Všední dny Víkend Všední dny Víkend 

Suchdol 16 0 15 1 

Jednov 16 0 15 1 

Labutice 16 0 15 1 

Zdroj: vlastní šetření, idos.cz 

Množství a kvalita spojů je dostatečná. U vlakových spojů, které jedou z Ptenského 

Dvorku a Konice, není žádná autobusová návaznost do naší obce. Obec je zapojena 

do systému IDSOK. Obec je zapojena i do KIDSOK.  

Vybavenost 

Bydlení 
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Níže uvedená tabulka 30 zobrazuje domovní fond v obci Suchdol a v 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 250 247 3 - 

Domy obydlené 189 187 2 - 

z toho podle 

vlastnictví 

domu 

fyzická osoba 171 170 1 - 

obec, stát 1 - 1 - 

bytové 

družstvo 
- - - - 

spoluvlastnictv

í vlastníků 

bytů 

14 14 - - 

z toho podle 

období 

výstavby 

nebo 

rekonstrukc

e domu 

1919 a dříve 25 25 - - 

1920 - 1970 58 58 - - 

1971 - 1980 39 39 - - 

1981 - 1990 23 22 1 - 

1991 - 2000 23 23 - - 

2001 - 2011 18 17 1 - 

Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 2011) 

Z tabulky je patrné, že v obci Suchdol a v místních částech bylo v roce 2011 (SLDB) 

celkem 250 domů, z toho 247 rodinných domů a 3 bytové domy. Z toho obydlených 

domů bylo celkem 189, obydlených rodinných domů bylo 187 a 2 obydlené bytové 

domy. Z toho podle vlastnictví domu bylo celkem 170 rodinných domů ve vlastnictví 

fyzické osoby a 1 bytový dům ve vlastnictví fyzické osoby. Obec či stát vlastnil 

1 bytový dům. Celkem 14 rodinných domů bylo ve spoluvlastnictví vlastníků bytů. 

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 bylo 218, z toho 212 rodinných domů 

a 6 bytových domů. Z toho právního důvodu užívání bytu bylo celkem 168 rodinných 

domů ve vlastním domě, 2 bytové domy ve vlastním domě, 4 nájemní rodinné domy 
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a 3 nájemní bytové domy 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 218 212 6 - 

z toho 

právní 

důvod 

užívání 

bytu 

ve vlastním 

domě 
170 168 2 - 

v osobním 

vlastnictví 
- - - - 

nájemní 7 4 3 - 

družstevní - - - - 

z toho s 

počtem 

obytných 

místností 

1 6 6 - - 

2 7 7 - - 

3 57 57 - - 

4 71 66 5 - 

5 a více 65 65 - - 

Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 20011) 

Informace z katastrálního úřadu (ČÚZK) - statistické údaje uvádějí, že k 8. 11. 2015 

je v katastrálním území Suchdolu 216 rodinných domů č.p., 13 objektů rodinné 

rekreace č.e., 1 zemědělská stavba č.e., 13 jiných staveb bez čp/če, 1 skleník bez 

čp/če, 33 zemědělských staveb bez čp/če, 3 rozestavěné budovy atd. Více informací 

prezentuje níže uvedená tabulka 32.   

Tabulka Statistické údaje z ČÚZK (stav ke dni: 8. 11. 2015) – katastrální území 

Suchdol 

Typ údaje Způsob využití Počet 

č.p. byt.dům 1 

č.p. obč.vyb. 7 

č.p. rod.dům 216 

č.e. obč.vyb. 4 
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č.e. rod.rekr 13 

č.e. zem.stav 1 

bez čp/če doprava 2 

bez čp/če garáž 9 

bez čp/če jiná st. 13 

bez čp/če obč.vyb. 4 

bez čp/če rod.dům 3 

bez čp/če skleník 1 

bez čp/če tech.vyb 1 

bez čp/če zem.stav 33 

bez čp/če zem.used 2 

rozestav.  3 

Celkem BUD  313 

LV  403 

spoluvlastník  614 

Zdroj: ČÚZK (stav ke dni 08. 11. 2015)  

V katastrálním území Labutic je aktuálně 36 rodinných domů č.p., 5 objektů rodinné 

rekreace č.e., 2 zemědělské usedlosti č.e., 6 zemědělských staveb bez čp/če, atd. 

Více informací prezentuje níže uvedená tabulka.  

Tabulka Statistické údaje z ČÚZK (stav ke dni: 8. 11. 2015) – katastrální území 

Labutice 

Typ údaje Způsob využití Počet 

č.p. obč.vyb. 2 

č.p. rod.dům 36 

č.e. rod.rekr 5 

č.e. zem.used 2 

bez čp/če garáž 2 

bez čp/če jiná st. 2 

bez čp/če obč.vyb. 1 
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bez čp/če zem.stav 6 

bez čp/če zem.used 2 

Celkem BUD  58 

LV  102 

spoluvlastník  140 

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

Počet zájemců o dům/byt:  

Momentálně jsou všechny byty obsazené, v případě uvolnění se tato situace řeší.  

Podpora bytové výstavby obcí: 

Obec vlastní 5 obecních bytů, do kterých investuje průběžně. Rekonstrukce proběhla 

před 10-ti lety. Celkem 4 obecní byty jsou v Suchdole a 1 v Labuticích v budově 

bývalé školy.  

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

Rozvojové plochy jsou k dispozici v soukromém vlastnictví, 3 parcely v majetku obce.  

Zanedbané a nevyužívané budovy: 

Budova bývalého obchodu v Labuticích (příležitostně jako sklad).  

Domy pro rekreaci, chaty: 

V obci se nenachází chatové oblasti. Okolo 60 domů v obci využívají chalupáři pro 

sezónní rekreaci.  

Školství a vzdělávání 

Obec Suchdol je od 1. září 2017 nově zřizovatelem mateřské školy. Do 31. srpna 

2017 funguje mateřská škola jako součást právního subjektu ZŠ a MŠ Lipová. 

K dispozici dětem je zároveň školní jídelna – výdejna.   

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

Výdejna má kapacitu 24 osob. 

Mateřská škola 

Zřizovatelem mateřské školy v Jednově je obec Lipová. Mateřská škola je 

jednotřídní. Kapacitu dle výroční zprávy Základní školy Lipová z roku 2013/2014 

a skutečnou naplněnost uvádí tabulka 34. 
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Tabulka 4 Kapacita a reálná naplněnost školského zařízení 

Rok Kapacita Naplněnost Volná místa 

2014/2015 24 27 na výjimku 0 

2015/2016 24 24 0 

Zdroj:  Výroční zpráva ZŠ Lipová a vlastní šetření, 2015. 

Z tabulky je zřejmé, že mateřská škola je z 100% naplněna. Mateřská škola je 

spádovou školou pro děti z obcí Suchdol, Jednov, Labutice.  

Mateřská škola má 2 pedagogy a jednoho správního zaměstnance.  

MŠ spolupracuje s logopedickou poradnou v Konici.  

Na jednoho učitele připadá v průměru 12 dětí. 

Základní škola 

Obec Suchdol nedisponuje základní školou. Žáci dojíždějí do Základní školy 

v Brodku u Konice (4 km). 

Školní infrastruktura 

Budova MŠ – byla provedena rekonstrukce topení, výměna oken a dveří, 

rekonstrukce střechy a zateplení stropu, rekonstrukce sociálního zařízení. 

Rekonstrukce přilehlého školního hřiště a zahradního domku. Je v plánu ještě 

provést rekonstrukci elektroinstalace, dokončení oplocení školního hřiště a další 

práce.  

Práce s dětmi a mládeží 

Práci s dětmi a mládeží zastává také SDH Suchdol a Jednov, TJ Orel Suchdol. Dále 

volnočasové aktivity s dětmi a mládeží realizuje spolek Sarkander – pobočka Konice 

(letní dětské tábory). 

Sociální inkluze 

Mateřská škola nemá zkušenosti se sociální inkluzí.  

Financování školství  

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

příspěvek od státu cca 7 890,- Kč ročně na žáka. Na provoz mateřské školy přispívá 

i obec Suchdol a sponzoři. 
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Tabulka 36 udává výši financování mateřské školy. 

Tabulka 5 Financování školského zařízení 

Rok Příspěvek obce Suchdol Příspěvek státu 

Školní rok 2014/2015 

Mateřská škola 80 000 189 360 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 2 Financování školského zařízení 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdravotnictví 

V obci se nenachází zdravotní středisko. Praktický lékař do obce dojíždí 1x týdně. 

Spádovými sídly, které poskytují základní zdravotnické služby, jsou obec Brodek 

u Konice (5 km), město Konice (8 km) a město Prostějov (22 km). Nejbližší 

nemocnice je pak v nedalekém Prostějově (vzdálena 21 km), dále pak nemocnice 

v Olomouci (Fakultní nemocnice Olomouc – vzdálena 34 km), Vojenská nemocnice 

v Olomouci (vzdálena 35 km). Zdravotnická záchranná služba je dostupná 

z Olomouce, Konice, nebo Prostějova (max. dojezd 20 min.) 

Specializovaná zdravotnická zařízení se nachází v Prostějově a dále pak v Olomouci. 

V těchto specializovaných zdravotnických zařízeních jsou poskytovány zejména 

zdravotnické služby ambulantního typu (péče pro děti a dorost, gynekologie, interna, 

kožní oddělení, neurologie, oční klinika, onkologie, ORL, ortopedie, praktický lékař, 

urologie, zubní ambulance aj.).  

Níže uvedená tabulka 36 prezentuje přehled poskytovatelů zdravotnických služeb 

v obcích Brodek u Konice a v Konici.   
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Tabulka Poskytovatelé zdravotnických služeb v okolních obcích (Brodek u Konice, 

Konice) 

 Typ zařízení Jméno a příjmení Kontaktní informace 

1. 

Ordinace 

praktického 

lékaře pro 

dospělé 

MUDr. Anna 

Eyerová 

Konice, Tyršova 392, tel.: 

582 396 455, Ordinační hodiny: Po.: 

7:30 – 12:00 a 13:00 – 16:00, Út., 

St., Čt., Pá.: 7:30 – 12:00 hod. 

2. 

Ordinace 

praktického 

lékaře pro 

dospělé 

MUDr. Petr Marák 

Brodek u Konice, 328, tel.: 

582 391 247, Ordinační hodiny: Po., 

St., Čt., Pá.: 7:30 – 12:30 hod. 

3. 

Ordinace 

praktického 

lékaře pro děti a 

dorost 

MUDr. Magda 

Prudká 

Konice, Tyršova 392, tel.: 582 396 

451, Ordinační hodiny: Po.: 7:30 – 

11:30, Út., Čt.:7:30 – 13:00, Pá.: 

10:30 – 13:00 hod. 

4. 

Ordinace 

praktického 

lékaře pro děti a 

dorost 

MUDr. Libor Švec 

Brodek u Konice, 328, tel.: 

582 391 245, Mobil: 724 226 805, 

Po., Čt., Pá.: 7:00 – 10:00, Út.: 11:00 

– 14:00 hod. 

5. 

Ordinace 

praktického 

lékaře pro děti a 

dorost 

MUDr. Anna 

Látalová 

Konice, 798 52, Tel.: 582 396 626, 

Ordinační hodiny: Po., Út.: 07:00 – 

11:00 a 14:00 – 15:30, St.: 07:00 – 

11:00 a 14:00 – 15:30, Čt., Pá.: 

07:00 – 11:00 a 13:00 – 14:30 hod.  

6. 

Samostatná 

ordinace 

praktického 

lékaře – 

stomatologa 

MUDr. Jana 

Hajnyšová 

Brodek u Konice, 328, tel.: 

582 391 246, Ordinační hodiny: Po., 

St.: 7:30 – 15:00, Út., Čt., Pá.: 7:30 – 

12:30 hod. 

7. 
Zařízení 

lékárenské péče 
Lékárna Konice 

Konice, Masarykovo nám. 40, tel.: 

582 396 560, Provozní doba: Pondělí 

– Pátek: 7:00 – 16:00, Sobota: 8:00 – 

11:00 hod. 

8. 
Zařízení 

lékárenské péče 
Nová lékárna Konice 

Konice, Masarykovo náměstí 65, 798 

52, tel.: 608 968 082, Provozní doba: 

Po. – Pá.: 07:00 – 17:00 hod., 

Sobota: 07:00 – 12:00 hod. 
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 Typ zařízení Jméno a příjmení Kontaktní informace 

9. 
Zařízení 

lékárenské péče 

Lékárna Brodek u 

Konice 

Brodek u Konice 328, 798 46, Tel.: 

582 331 294, Provozní doba: Po., 

St., Čt., Pá.: 07:30 – 13:00 hod a Út.: 

09:00 – 14:30 hod.  

10. 

Samostatná 

ordinace 

praktického 

lékaře - 

gynekologa 

MUDr. Jiří Peška 

Konice, Tyršova 392, tel.: 

582 396 452, Ordinační hodiny: Po., 

St.: 7:00 – 12:00, Čt.: 11:00 – 15:30, 

Pá.: 7:00 – 12:00 hod. 

Zdroj: vlastní zpracování 

V obci chybí ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, zubní a gynekologická 

ordinace či zařízení lékárenské péče. Praktický lékař pro dospělé ordinuje v obci 1x 

týdně.  

Nejbližší ordinace pro děti a dorost se nachází v Brodku u Konice.  

V Brodku u Konice sídlí zdravotní středisko, které poskytuje služby zubního lékaře, 

praktického lékaře pro děti a dorost a praktického lékaře pro dospělé.  

V Konici  budově Polikliniky sídlí ordinace prakt. lékaře pro dospělé, praktický lékař 

pro děti a dorost, gynekologická ambulance, chirurgická ambulance ortopedie, oční 

lékař, urologická či logopedická ambulance a lékařská laboratoř. Mimo budovu 

polikliniky nalezneme v Konici ordinace dalších lékařů (např. zubní lékař, ambulance 

léčebné rehabilitace, lékárny, atd.). 

Bezpečnost 

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

přestupky. Obec využívá přestupkové komise v městě Konici. V rámci prevence 

kriminality se obec snaží již od mladého věku občany podporovat ve sportování. 

Největším problémem v obci Suchdol a jejich místních částech je dopravní 

bezpečnost, která souvisí s dopravním zatížením na silnici 3. třídy. V obci existují 3 

sbory dobrovolných hasičů a to SDH Labutice, SDH Jednov, SDH Suchdol, které řeší 

případné náhle příhody. V obci je vybudován nový rozhlas, který je napojen na 

operační středisko HZS. Jedná se o jednotný systém výstrah a varování, včetně 

dálkově ovládaných sirén a možnosti vyhlásit poplach přímo z operačního střediska 

do obecního rozhlasu. 

Kultura 

V nejstarších historických pramenech se obec poprvé připomíná v roce 1379, kdy 

byla součástí konického panství.  
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Na staré obecní pečeti byl vyobrazen starozákonní světec Jan Křtitel. Podle lidové 

pověsti prý u zdejšího pramene křtili slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj, kteří 

tudy putovali z Velehradu do Čech. Významnou událostí v historii obce byl rok 1878, 

kdy se místní statek stal součástí majetku šlechtického rodu Lichtenštejnů.  

Také dvě místní části Suchdolu – Jednov a Labutice - mají zajímavou historii. 

Existuje domněnka, že Jednov (s původním názvem Einsersdorf) si obyvatelé 

pojmenovali podle vyobrazení starobylé pečeti, na níž byla namalována kopcovitá 

krajina se svatým obrázkem a číslicí jedna. V druhé polovině 18. století (v letech 

1763 – 1765) zde byl vystavěn poutní mariánský kostel. Roku 1784 byla v Jednově 

zřízena kuracie a od roku 1843 samostatná fara, k níž byly přifařeny Suchdol, Klárky, 

Hrochov, Labutice, Lipová, Seč. Jednov byl přičleněn k obci Suchdol již v roce 1849.  

Labutice leží na náhorní rovině brodské v nadmořské výšce 550 m. Založení Labutic 

(původně Schwanenberg) souviselo s parcelací panského dvora v roce 1786, první 

osadníci byli německé národnosti. Labutice byly přičleněny k obci Suchdol v roce 

1960.  

S obcí Suchdol je spojeno jméno významného zpěváka, hudebníka a skladatele 

Jožky Smítala. 

KULTURNÍ ATRAKTIVITY V OBCI: 

 kostel Navštívení Panny Marie – s mariánskou zahradou a nedalekou 
studánkou.  

 větrný mlýn u Jednova – technická památka. Větrný mlýn holandského typu 
stojí v části Jednov obce Suchdol, 11 km jižně od Konice. Postaven byl asi 
v roce 1842 a jisté je, že roku 1875 byl v provozu. Roku 1931 se ulomila křídla 
při vichřici a tehdy přestal sloužit svému původnímu účelu. Mlýn byl roku 1952 
upraven k obytným účelům. Na mlýně je nainstalována napodobenina 
větrného kola, která nemá nic společného s větrným kolem původním. 
V současné době je mlýn v soukromém vlastnictví, využíván k rekreačním 
účelům a proto je veřejnosti nepřístupný. http://www.hrady.cz/?OID=968 

 kaple sv. Anny – Suchdol  

 kaple sv. Jana Nepomuckého – Suchdol  

 kaple sv. Štěpána – Labutice 

 historický areál hřbitova  
 

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. 

Tabulka Akce – kalendář (významné akce pořádané v obci – rok 2015): 
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Datum Významné akce pořádané v obci Pořádající 

Leden Dětský maškarní ples Suchdol 
 OÚ Suchdol,  

MŠ Suchdol 

Únor 
Ples SDH Suchdol SDH Suchdol 

Ples SDH Jednov v Suchdole SDH Jednov 

Duben Dětská vařečka – soutěž mladých hasičů ve vaření SDH Suchdol 

Květen 

Pouť dětí a mládeže – kostel – Suchdol – Jednov ŘKF Suchdol 

Pouť hasičů ke cti sv. Floriána  
ŘKF Suchdol  

+ okrsek 18 

Kácení máje SDH Jednov 
SDH Jednov 

Kladení věnců – slavnostní průvody 
OÚ Suchdol, SDH  

Červen 
Nohejbalový turnaj o pohár starostky obce 

OÚ Suchdol 

Červene

c 

Velká pouť Suchdol – Jednov 

ŘKF Suchdol,  

OÚ Suchdol 

Oslava výročí SDH Suchdol SDH Suchdol 

Malá pouť Suchdol – Jednov 
ŘKF Suchdol,  

OÚ Suchdol 

Pouťová zábava v Jednově na hřišti 
Orel Jednota 

Suchdol 

Srpen 

Traktoriáda v Suchdole SDH Suchdol 

Oslava výročí SDH Labutice SDH Labutice 

Pouť k Andělům strážným na Stražisko 

Orel Jednota 

Suchdol,  

rodiče dětí 

Srpnová noc  SDH Jednov 

Září Oslava výročí poutního kostela v Suchdole – Jednově ŘKF Suchdol 
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Datum Významné akce pořádané v obci Pořádající 

Vítání školního roku SDH Jednov 

Drakiáda 

 SDH Suchdol,  

Orel Jednota 

Suchdol 

Říjen 

Okresní kolo Hra Plamen – Mladí hasiči SDH Suchdol 

Svatohubertská mše v kostele Navštívení Panny Marie 

Myslivecké 

sdružení  

a ŘKF 

Prosinec 

Rozsvícení vánočního stromu a mikulášská nadílka 

OÚ Suchdol ve  

spolupráci se 

spolky 

Vánoční koncert v kostele Navštívení Panny Marie 
OÚ Suchdol ve  

spolupráci s ŘKF 

Silvestrovský ohňostroj OÚ Suchdol 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dostupnost kultury v okolí: 

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

Brna a Konice. Městské kulturní středisko Konice pořádá nejrůznější hudební 

festivaly, divadelní akce, Vánoční trhy, expozice zvyků a řemesel, výstavy atd. Více 

informací poskytuje turistické informační centrum (TIC) v Konici - (provozní doba: 

Pondělí – Pátek: 9:00 – 12:30 a 13:00 – 16:00 hod., tel.: 582 334 987, Mobil.: 

739 333 721, e-mail: lexmanova@mekskonice.cz).  

Chybějící kulturní zařízení: 

 společenská místnost v Jednově 
 

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

 kulturní dům Suchdol 

 sportovní areál hřiště Jednov 

 dětské hřiště Jednov, Suchdol a Labutice 

 víceúčelové hřiště v Suchdole s umělým povrchem  
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Kulturní památky nehmotné: 

V obci Suchdol a jejích místních částech probíhá každoročně Tříkrálová koleda, 

osobní pozvání na hasičské plesy, velikonoční klapání a mrskačka na Velikonoční 

pondělí, procesí na Boží Tělo, tradiční poutě několikrát do roka, obchůzka Mikuláše 

s družinou, vánoční zpívání u kapličky v Suchdole. 

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

 105 let SDH Labutice (v roce 2015) 

 130 let SDH Suchdol (v roce 2015) 

 111 let SDH Jednov (v roce 2016)  

 630 let od založení obce (v roce 2009) 

 Pravidelné vítání občánků a gratulace jubilantům 

 Významný rodák ze Suchdola: Jožka Smítal (narozen v roce 1909, zemřel 
1984) – je autorem mnoha známých dechovek (např.: „Já mám děvče 
z Hané“), uložen na místním hřbitově v Jednově. 

 

Sport a volnočasové aktivity 

Obci Suchdol existuje sportovní vyžití v podobě 3 dětských hřišť a to v každé místní 

části (Jednov, Suchdol, Labutice).   

Na území obce Jednov se nachází travnaté hřiště (plácek) na malou kopanou. 

V Suchdole za kulturním domem je víceúčelové hřiště s umělým povrchem.  

Ani v jedné místní částí jak Jednov, Suchdol tak Labutice není žádná tělocvična, kde 

by občané mohli sportovat přes zimní období. Pro cvičení se využívá kulturní dům 

v Suchdole a to například pro zumbu, rehabilitační cvičení žen či stolní tenis.   

V obci fungují i tři sbory dobrovolných hasičů (SDH Labutice, SDH Jednov, SDH 

Suchdol), které se starají i o malé děti a jezdí s nimi na soutěže v hasičském sportu. 

Hasičský sport provozují i dospělí. V obci existuje i Orel, který má vybudované 

antukové hřiště v Jednově. Existuje i oddíl stolního tenisu, který funguje pod obcí. 

Další organizací, která působí v obci je Sarkander (spolek dětí a mládeže) – pobočka 

Konice, který organizuje letní tábory. 

Životní prostředí 

Stav životního prostředí 

Půdní fond, kvalita půd, míra ohrožení erozí 

Zemědělská půda tvoří téměř 63% rozlohy katastru obce, lesní pozemky pak 27 %. 

Ze zemědělské půdy je téměř 82% orná, necelých 6 % tvoří zahrady a sady a 11,6 % 

trvalé travní porosty. 
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Vzhledem k charakteru krajiny a svažitosti území je zemědělská půda potenciálně 

náchylná k erozi. V současné době se připravuje realizace projektu společných 

zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy, která by měla na problematických 

částech katastru tento problém řešit.  

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 III/37356 v centru obce 

Suchdol i Jednov a Labutice (zejména prašnost a hluk z dopravy).  

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.  

Nejvýznamnějšími toky na území obce jsou Brodecký potok a Bukovanka, a jsou je 

významnými biokoridory a osou ekologické stability v krajině. Stav vody se významně 

zlepšil po vybudování kanalizace a ČOV v obci Brodek u Konice.  

V krajině Suchdola a místních částí se nachází několik nemineralizovaných pramenů 

pitné vody. Nejznámějším pramenem je pramen Svatá voda v Jednově, která je 

zajímavá svým duchovním významem jako oblíbené poutní místo. 

Míra ohrožení hlukem 

Nejzávažnějším zdrojem hluku v obci je průtah silnice III. třídy č. 37356 centrem obce 

Jednov, Labutice i Suchdol, komunikace spojující Brodek u Konice s Ptením a dále 

Prostějovem. 

Staré ekologické zátěže 

V katastru obce Suchdol se nachází ekologická zátěž - remediační plocha obsahující 

ropnými látkami znečištěné zeminy a kaly. Remediační plocha není v současné době 

v provozu a zde se nacházející záchytné jímky s výluhy ropných látek jsou přeplněné 

a přetékají. O riziku svědčí okolní poškozená vegetace. 

Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce pozitivně 

- obec je v relativně harmonické kulturní krajině 

- v údolí toků významné lesní komplexy 

- obec se aktivně zapojuje do systému třídění odpadu 

- plynofikace v obci 

- absence velkých znečišťovatelů 

Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce negativně 
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- v obci je stále významné množství domácností se systémem vytápěný tuhými palivy 

- stará ekologická zátěž – remediační plocha 

- nevyřešené čištění odpadních vod, nelegální vypouštění do dešťové kanalizace 

- zvýšená doprava – pila Ptení (přísun kulatiny a odvoz hotové výroby) 

Ochrana životního prostředí 

Obec Suchdol s místními částmi Jednov a Labutice neleží na území žádného 

velkoplošného zvláště chráněného území. Nejbližšími velkoplošnými chráněnými 

územími jsou CHKO Moravský Kras a CHKO Litovelské Pomoraví.  

Na území obce a místních částí se nenachází ani žádné maloplošné chráněné 

území. Západně od Labutic, ve vzdálenosti cca 5 km, se nachází hranice přírodního 

parku Řehořkovo Kořenecko. 

Památné stromy 

Suchdolský Jilm – Jilm horský (Ulmus glabra), vyhlášeno 1988 - vitální jedinec, jeden 

z nejstarších svého druhu v regionu. Výška 23 m, obvod kmene 309 cm (2009). 

 

Správa obce 

Obecní úřad a kompetence obce 

Velikost úřadu, personální zajištění 

Tabulka Personální zajištění OÚ Suchdol 

Personální zajištění OÚ Suchdol 

Orgán 
Počet 

osob/členů 
Funkce 

OÚ 3 starostka, místostarosta, hospodářka 

Zastupitelstvo 9 starosta, místostarosta, ostatní členové 

Finanční výbor 3 předseda, 2 členové 

Kontrolní výbor 3 předseda, 2 členové 

Sportovní a kulturní výbor 11 předseda, 10 členů 

Školský výbor 3 předseda, 2 členové 

Sociální výbor a Sbor pro 10 předseda, 9 členů 
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občanské záležitosti 

Investiční výbor 5 předseda, 4 členové 

Výbor životního prostředí 5 předseda, 4 členové 

Obecní zaměstnanci 2 technický pracovník, VPP 

Zdroj: www.obec-suchdol.cz 

 

Vybavenost obce Suchdol 

Tabulka Vybavenost obce Suchdol 

Vybavenost obce  

Typ úřadu Obecní úřad 

Kód obce 590088 

Okres Prostějov 

SO ORP Konice 

SO POÚ Konice 

Finanční úřad Konice 

Stavební úřad Konice 

Matrika Brodek u Konice 

Kanalizace (ČOV) NE 

Veřejný vodovod ANO 

Plynofikace ANO 

Pošta ANO 

Veřejná knihovna ANO 

Zdravotnické zařízení ANO 

Lékárna NE 

Mateřská škola ANO 

Základní škola NE 
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Dostupnost sídla kraje (km) 42 

Dostupnost sídla okresu (km) 23 

Zdroj: ČSÚ – karty obcí 

 

Organizace zřízené obci 

Obec Suchdol je s účinností od 1. září 2017 zřizovatelem příspěvkové organizace 

Mateřská škola Suchdol, příspěvková organizace. Dále je obec zřizovatelem tří 

jednotek SDH určených k zásahu na území obce.  

Knihovny 

Obec zřizuje knihovnu v Suchdole a Jednově. 

1.2. Sociální oblast 

1.2.1. Strategické dokumenty/ rozvojové plány 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:  

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.: 
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 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 Suchdole nebyla od roku 2000 rozšířena žádná oblast sociálních služeb. 

 

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 

1. Charita Konice 
církevní 

organizace 

Dům pokojného 

stáří Bohuslavice a 

Konice 

Domov pro seniory 

Charitní 

pečovatelská služba 
Pečovatelská služba 

2. 
Domov důchodců 

Jesenec, p.o. 

p.o. 

kraje 

Domov důchodců 

Jesenec, p.o. 
Domov pro seniory 

3. 
Domov pro seniory 

Ludmírov 

p.o. obce 

 

Domov pro seniory 

Ludmírov 
Domov pro seniory 

4. 

Domov pro seniory 

Kostelec na Hané, 

p.o. 

p.o. 

obce 

Domov pro seniory 

Kostelec na Hané, 

p.o. 

Domov pro seniory 

5. 

Obec Čechy pod 

Kosířem (zřizovatel a 

provozovatel), Charita 

Konice (poskytovatel 

soc. Služeb) 

 

církevní 

organizace 

s.r.o. 

Dům pokojného 

stáří 

s pečovatelskou 

službou Čechy pod 

Kosířem 

 

Pečovatelská a 

ošetřovatelská služba 

Pečovatelská služba 

6. Trilobit o.p.s. o.p.s. 

zřizovatele

m obec 

Čelechovic

e na Hané 

Trilobit o.p.s. Chráněné bydlení 
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7. 
Domov se zvláštním 

režimem Bílsko 

 

o.p.s. 

kraje 

Domov se zvláštním 

režimem Bílsko 

 

Domov se zvláštním 

režimem 

8. 

Dům seniorů 

František –Náměšť na 

Hané, p.o. 

p.o. 

kraje 

Dům seniorů 

František –Náměšť 

na Hané, p.o. 

Domov pro seniory 

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

 

Zdroj PROGRAM ROZVOJE OBCE SUCHDOL na období 2017 – 2023 z 5/2017 

 

1.2.2.2. Současné řešení příležitostné krizové situace? 

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

odkázán zástupcem samosprávy na odbor sociálních věcí v Konici nebo úřad práce 

v Konici, případně na Charitu Konice. 

 

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. Obyvatelé měli možnost dotazník 

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

Dotazník byl k dispozici v termínu od 2. 11. 2015 do 13. 11. 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 98 respondentů z celkových 250 oslovených domácností (623 

obyvatel), což činí 39,2 %. Z toho dotazník vyplnilo 31 mužů (31,6%), 40 žen (40,8%) 

a 30 domácností (30,6%). Nejvíce respondentů vyplnilo dotazník ve věku 50 – 64 let 

a to 33 osob (33,7%), ve věku 30 – 49 let (30 osob – 30,6%) a osob ve věku 65 

a více let (28 osob – 28,6%). Většina respondentů měla střední odborné vzdělávání 

s maturitou (39 osob – 39,8 %), střední odborné (34 osob – 34,7%), základní (17 

osob – 17,3%) a vysokoškolské (12 osob – 12,2%). Dotazník vyplnila většina 

respondentů žijících v obci od narození (57 osob – 58,2%) a přistěhovalých 

v dospělosti před více než 5 lety (30 – 30,6%). Většina respondentů je typem 
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domácnosti bez dětí (42 respondentů – 51,9%) a domácností s nezaopatřenými 

dětmi do 18 let (32 osob – 39,5%). 

Přehled získaných výsledků 

Tabulka Souhrn otázek z dotazníku 

Otázky 

velmi 

spokojen 

velmi 

dobře 

spíše 

spokojen 

spíše 

dobře 

spíše 

nespokoje

n ani 

dobře ani 

špatně 

velmi 

nespokoje

n spíše 

špatně 

je mi to 

lhostejné 

velmi 

špatně 

abs

. 

relat

. (%) 
abs. 

relat

. (%) 

abs

. 

relat. 

(%) 

abs

. 

relat. 

(%) 
abs. 

relat

. (%) 

Jak se Vám v obci žije? 23 23,5 47 48,0 27 27,6 0 0,0 1 1,0 

Zhodnocení obce z hlediska 

bydlení 
26 26,5 59 60,2 3 3,1 2 2,0 8 8,2 

Zhodnocení obce z hlediska 

školství 
6 6,1 39 39,8 20 20,4 6 6,1 27 27,6 

Zhodnocení obce z hlediska 

zdravotnictví 
6 6,1 39 39,8 33 33,7 5 5,1 15 15,3 

Zhodnocení obce z hlediska 

veřejné dopravy 
3 3,1 24 24,5 34 34,7 23 23,5 14 14,3 

Zhodnocení obce z hlediska 

kultury a společenského 

života 

14 14,3 36 36,7 25 25,5 14 14,3 9 9,2 

Zhodnocení obce z hlediska 

sportovního vyžití 
12 12,2 33 33,7 22 22,4 10 10,2 21 21,4 

Zhodnocení obce z hlediska 

životního prostředí 
38 38,8 38 38,8 7 7,1 4 4,1 11 11,2 

Zhodnocení obce z hlediska 

péče obce o své prostředí 
25 25,5 49 50,0 9 9,2 3 3,1 12 12,2 

Zhodnocení obce z hlediska 

podmínek pro podnikání 
2 2,0 17 17,3 25 25,5 16 16,3 38 38,8 

Zhodnocení obce z hlediska 

rozvoje obce 
10 10,2 47 48,0 20 20,4 9 9,2 12 12,2 

Zhodnocení obce z hlediska 

informovanosti o dění v obci 
27 27,6 45 45,9 11 11,2 5 5,1 10 10,2 
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Mezilidské vztahy v obci 

považujete za? 
7 7,1 63 64,3 13 13,3 9 9,2 7 7,1 

Myslíte si, že obyvatelé obce 

mají dostatek příležitostí ke 

vzájemným společenským 

kontaktům? 

17 17,3 37 37,8 30 30,6 5 5,1 9 9,2 

Zdroj PROGRAM ROZVOJE OBCE SUCHDOL na období 2017 – 2023 z 5/2017 

1.2.3.2. Jak fungují sousedské vztahy? 

Tabulka uvádí přehled spokojenosti obyvatel s životem v obci.  

Z průzkumu je zřejmé, že 87% obyvatel obce Suchdol je velmi a spíše spokojeni 

s bydlením v obci, více jak 70% občanů také s informovaností o dění v obci, s péčí 

obce o své prostředí a s kvalitou životního prostředí obce. Více jak 50% respondentů 

je dále spokojeno s rozvojem obce a s kulturou a společenským životem obce. 46% 

respondentů je spíše a velmi spokojeno s úrovní školství, zdravotnictví a sportovním 

vyžitím v obci.   

Naopak 20 - 35% obyvatel je spíše nespokojeno s úrovní školství, zdravotnictví, 

veřejnou dopravou, kulturou a společenským životem, sportovním vyžitím, 

s rozvojem obce a s podmínkami pro podnikání.  

Jak se Vám v obci žije? 

Na otázku „Jak se Vám v obci žije“ odpověděli obyvatelé Suchdolu spíše dobře 

(48%). 23,5% respondentů odpovědělo dokonce, že se jim v obci žije velmi dobře. 

27,6% obyvatel váha, zda se jim v obci žije dobře nebo špatně.  

Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? 

Nejvíce respondentů je spokojeno s blízkostí přírody (78,6% osob), klidným životem 

v obci (57,1% osob) a příznivým životním prostředím (38,8%). Více odpovědí lze 

vypozorovat z grafu. 

Co se Vám na Vaší obci nelíbí? 

Více jak 40% respondentů záporně hodnotí nedostatek pracovních příležitostí 

a nevyhovující veřejnou dopravu. 

Ostatních respondentů se dotýká nezájem lidí o obec (28,1%), nedostatečný kulturní 

a společenský život (21,9%), špatné vztahy mezi lidmi (19,8%), špatná dostupnost 

lékařů (18,8%), nedostatečná či špatná dostupnost obchodů a služeb (15,6%) a jiné 

skutečnosti (17,7%).  

Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? 
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Někteří z respondentů postrádají pohostinství v obci Jednov, některé služby pro 

obyvatele (holičství, řeznictví, domácí potřeby, čistírna, oprava obuvi, kosmetika, 

dětský lékař). Ostatní obyvatelé by naopak přivítali více sportovních a kulturních 

aktivit přes týden zejména pro rodiče s dětmi (stolní tenis, volejbal, tenis), širší 

nabídku kulturního vyžití pro děti i dospělé. Velice často se také objevuje požadavek 

na posílení dopravních spojů Suchdol – Prostějov v sobotu a neděli. 

Mezilidské vztahy v obci považujete za? 

Téměř 2/3 respondentů (71,4%) hodnotí mezilidské vztahy v obci jako spíše dobré 

a velmi dobré. 13,3 % respondentů je nerozhodných - dle jejich názoru nejsou vztahy 

ani dobré ani špatné. 16,3% respondentů si myslí, že vztahy v obci jsou špatné.  

Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným 

společenským kontaktům? 

Více jak 50 % obyvatel hodnotní, že spíše a rozhodně mají dostatek příležitostí ke 

vzájemným společenským kontaktům. 30,6% obyvatel se naopak domnívá, že spíše 

nemají dostatek příležitostí.  

Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách 

Více jak 40% respondentů sleduje občas, cca jednou za měsíc, dění o obci na 

webových stránkách,  14,3% osob pravidelně a zbývajících 44,9% dotazovaných buď 

nemá internet nebo dění v obci nesleduje vůbec.  

Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? 

Více jak 64% respondentů je rozhodně a spíše ochotno udělat něco pro rozvoj své 

obce. Respondenti odpověděli, že pokud budou osloveni, mohli by pomáhat při 

pořádání kulturních a společenských akcí a přiložit ruku k dílu, kde to bude potřeba 

(brigády, pracovní výpomoc, dobrovolníci). Byl zde zaznamenán také názor, že 

rozvoj obce je především úkolem vedení obce. Dle tohoto názoru je nutné 

komunikovat s občany, analyzovat jejich potřeby a následně předkládat návrhy na 

rozvoj obce a postupně přecházet od návrhů k realizaci.  

Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků.  

Více jak 60% respondentů by finanční prostředky využili na rekonstrukci místních 

komunikací, z čehož je vidět, že stav místních komunikací je v obci Suchdol potřebou 

číslo 1. 40,8% dotazovaných by prostředky využilo na posílení spojů veřejné 

dopravy. Více jak 30% respondentů by dalo přednost podpoře bytové výstavby 

a rozvoji kulturních, společenských a sportovních aktivit v obci. 28,6% občanů by 

uvítalo zlepšení péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci.  

Ostatní frekvenci odpovědí znázorňuje následující graf.  

Vaše další náměty, připomínky, komentáře:  
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Komentáře, náměty a připomínky zapsalo kolem 35 občanů obce.  

Všechny tyto podněty byly projednány na schůzce programovacího výboru dne 

30. 11. 2015 v Jednově. Jednalo se např. o následující připomínky: 

 Chybějící chodníky v obci, alespoň po jedné straně 

 Větší zájem obce o názory občanů 

 Vypouštění jedovatých zplodin z komínů 

 Světelné osvětlení cesty na hřbitov 

 Posílení autobusových spojů  

 Vybudování hloubkové kanalizace 

 Pohostinství v Jednově 

 Rybníky v obci 

 Oprava místních komunikací 

 Hlášení místního rozhlasu uvádět na www stránkách obce 

 Chybí kulturně-společenská místnost v Jednově 

 Větrolamy na silnici ze Suchdola do Jednova 

 Jednodenní zájezdy akce, divadla nejlépe pro celou rodinu 
 

1.2.3.3. Jaké skupiny v komunitě existují?  

Najdou se v komunitě přirozené autority? 

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

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

obracejí na zástupce samosprávy, případně na přirozené autority v obci jako starosty 

hasičských spolků.  

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 Suchdole neexistuje žádné kulturní sdružení, které by propagovalo hanácký folklor. 

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

oblasti. Komunitní centrum má být alternativní zařízení a má přinést občanům 

možnost nenákladového trávení času s možností nabídky sociálně edukačního 

rozvoje a navázání nových vztahů nejen v komunitě. 

 

Spolek 
Kontaktní 

osoba 
E-mail Profil činnosti 

Členská 

základna 

Orel Jednota 

Suchdol u 

Prostějova 

 

Pavel Koutný 

 

pavel.koutny1

8@seznam.cz 

 

široké zaměření na 

sportovní aktivity pro 

děti, mládež, dospělé, 

seniory 

Orel Jednota 

Suchdol u 

Prostějova 
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SDH Suchdol 

Lenka Trundová, 

František 

Polišenský, 

trundova.lenk

a@seznam.cz

, 

f.polisensky@

seznam.cz, 

požární bezpečnost 

v obci, práce 

s mládeží, kulturní 

akce 

SDH Suchdol 

SDH Jednov 

Miroslav 

Hofman, Milan 

Koudelka 

 

hasicijednov

@seznam.cz 

požární bezpečnost 

v obci, práce 

s mládeží, kulturní 

akce 

SDH Jednov 

SDH Labutice 
František Fiedler 

 

fiedlerf@sezn

am.cz 

požární bezpečnost 

v obci, práce 

s mládeží, kulturní 

akce 

SDH 

Labutice 

Sarkander, z.s. - 

pobočka Konice 

 

Ing. Mgr. Jitka 

Zahálková 

 

zahalkova.jitk

a@centrum.c

z 

 

systematická práce 

s dětmi a mládeží, 

volnočasové aktivity 

Sarkander, 

z.s. - 

pobočka 

Konice 

 

Klub seniorů 

 

Ludmila 

Trundová 

 

ludmila.trundo

va@seznam.c

z 

 

rehabilitační a 

rekondiční programy; 

zaměření na osoby 

dlouhodobě a trvale 

nemocné a seniory 

Klub seniorů 

 

 

Spolky viz. Výše 

 

Knihovna v Suchdole, knihovna v Jednově 

Restaurační zařízení: 

restaurace na hasičské zbrojnici v Suchdole, provozována SDH Suchdol 

Hasičská zbrojnice Labutice 

Kulturní dům v Suchdole 

Kostel 

1.2.3.5. Historie lokality a komunity: 

V obci neexistuje vyloučená lokalita. 

1.2.4. Identifikace cílové skupiny 

1.2.4.1. Dle potřeb a problémů: 

Cílové skupiny vyspecifikujte dle podkladů a materiálů, které vám doručila mailem 

paní Navrátilová v červenci 2019. 

 

mailto:fiedlerf@seznam.cz
mailto:fiedlerf@seznam.cz
mailto:ludmila.trundova@seznam.cz
mailto:ludmila.trundova@seznam.cz
mailto:ludmila.trundova@seznam.cz
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Dle služeb a aktivit možných poskytovat v komunitních centrech 

Organizované zájmové aktivity (kulturní a společenské akce, pohybové 

a rehabilitační aktivity, komunitní zahradničení – terapeutická zahrada, 

enviromentální aktivity) 

Organizované výchovně-vzdělávací aktivity (přednášky, besedy, workshopy, tvůrčí 

dílny aj., neformální vzdělávací a informační akce) 

Neorganizované aktivity (odpočinek a relaxace, 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) 

BUDE NÁSLEDNĚ UVEDENO A AKTULIZOVÁNO DLE VÝSLEDKŮ ANKETY 

 

Dle potřeb a problémů: 

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

nezaměstnané déle než 5 měsíců, uchazeči a zájemce o zaměstnání a neaktivní 

osoby ve věku 50 a více let 

 

Vlastní návrhy komunitní sociální práce: 

 

Posilování rodičovských kompetencí: 

Rádi bychom připravili program pro rodiče s dětmi se zaměřením na aktivity v oblasti 

socálně-právní ochrany dětí zaměřené na preventivní programy na podporu rodiny, 

aktivity směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a vedoucí ke stabilizaci rodiny, 

rozvoj aktivit podporujících komunitní práci a zapojování zdrojů komunit do řešení 

situace ohrožených rodin atd. 

 

Cíle stručně: 

Zvyšování vědomostního a vzdělanostního potenciálu rodičů 

Zlepšení informovanosti rodin v pro-rodinné oblasti 

Posílení odpovědnosti rodičů, soudržnosti a harmonie rodičů s dětmi 

 

Doplňkové aktivity: 

Aktivity je možné rozdělit do několika částí podle metod práce:  

1) aktivity ve formě semináře – 1 x za dva měsíce, zaměřené na vztahy v rodině, 

posílení rodičovských kompetencí 

2) společné aktivity rodičů s dětmi, jako tvoření pro děti a rodiče, společné vaření 

s prarodiči 

3) Práce sociálního pracovníka a právníka, kteří mohou lidem pomoci zorientovat se 

– 1x měsíčně 

 

Posilování kompetencí osob dlouhodobě nezaměstnaných a uchazečů a zájemců o 

zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let 
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Rádi bychom připravili program, který pomůže uvedeným osobám na trhu práce. 

Cílem je připravit seminář, který pomůže s přípravou životopisu a přípravou na 

pohovor. Dále individuální poradenství, které pomůže lidem s přípravou a hledáním 

práce. 

Cíle stručně: 

 

Zvyšování vědomostního a vzdělanostního potenciálu nezaměstnaných 

Posílení zodpovědnosti nezaměstnaných 

 

Doplňkové aktivity: 

1) semináře přípravy na psaní životopisu a pohovor v práci – 1x za čtvrt roku 

2) individuální poradenství 1x za měsíc 

 

1.2.4.2. Analýza konkurence: 

Uvedené aktivity se obci nikdy nekonaly. 

 

PRAVIDELNĚ POŘÁDANÉ AKCE MÍSTNÍMI SPOLKY A SDRUŽENÍM 

 

Datum Seznam akcí Pořádající  

leden Tříkrálový koncert Obec Suchdol 

únor 

Dětský maškarní karneval  Obec Suchdol 

Hasičský ples SDH Suchdol SDH Suchdol 

Hasičský ples SDH Jednov SDH Jednov 

květen 

Pouť dětí a mládeže Farnost Suchdol 

Labutická kosa SDH Labutice 

Kácení máje SDH Jednov 

červenec Pouťová zábava Orel Suchdol 

srpen 
Traktoriáda SDH Suchdol 

Dětské odpoledne SDH Suchdol 

září Pivní slavnosti SDH Labutice 

 
Vítání školního roku SDH Jednov 

prosinec Rozsvěcení vánočního stromku Obec Suchdol 

Zdroj Sportovně-kulturní výbor obce Suchdol říjen 2019 
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2.  Analýza potřeb společenství 

2.1. SWOT analýza 

SWOT analýza je souhrnným zhodnocením silných a slabých stránek, příležitostí 

a rizik daného území – v našem případě Suchdola 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 Suchdole – 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 Suchdole. 

SWOT ANALÝZA  

 Přednosti Nedostatky 

V
n

it
řn

í 
p

ro
s

tř
e

d
í 

 

–
 i

n
te

rn
í 
a

n
a
lý

z
a
 

Silné stránky (S) 

faktory, které mohou podpořit cíle 

komunitního centra 

- Dobrá občanská vybavenost 

- Dobré mezilidské vztahy 

- Spolková činnost 

- Pozitivní přístup obce a starostky 

- Zázemí ve všech obcích 

- Práce obecního zastupitelstva 

- Fungující farnost 

- KC jako klidný prostor pro 

setkávání se 

Slabé stránky (W) 

faktory, které mohou ohrozit cíle komunitního 

centra 

- Časová tíseň 

- Bezbariérovost 

- Zapojení všech tří obcí 

- Dostatečná informovanost o projektu 

- Vysoký průměrný věk občanů 

- Technické zázemí 
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V
n

ě
jš

í 
p

ro
s

tř
e

d
í 
 

- 
e

x
te

rn
í 
a

n
a

lý
z
a
 

Příležitosti (O) 

vnější podmínky, které mohou cíle 

komunitního centra podpořit 

- Ochota občanů pomoci 

- Klidná lokalita s blízkým lesem 

- Dobré životní prostředí 

- Možnost vyjádřit se a formulovat 

své názory a návrhy 

- Nadchnout se pro společné dílo 

- Moci své 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 cíle komunitního 

centra zmařit 

- Neochota zapojit se 

- Nedůvěra v nové věci 

- Postoj veřejnosti k neznámému a 

netradičnímu  

- Počáteční zvědavost a nadšení 

může následně ochabnout 

- Postoj veřejnosti k zdravotně a 

sociálně znevýhodněným osobám 

- Předsudky 

- Nedostatek informací 

- Nižší motivace k řešení vlastního 

problému u sociálně vyloučených 

osob 

- Nereálné očekávání 

 

 

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

setkat s rozdělením obcí na tři místní části, kdy může být problematické zapojit těchto 

částí do dění v komunitním centru. Setkáváme se i s nedůvěrou v aktivity 

komunitního centra, nedůvěře k neznámému a netradičnímu, nižší motivací k řešení 

vlastního problému u sociálně vyloučených osob. U některých lidí se stále vyskytují 

odmítavé postoje nebo předsudky vůči aktivitám zaměřeným k sociálnímu 

začleňování nebo vůči lidem sociálně ohroženým.  

Tyto slabé stránky a případné hrozby lze postupně zlepšovat, pravidelnými 

schůzkami s občany, společným tvořením náplně komunitního centra tzv. „na míru“ 

a tím vytvářet osvětu o činnosti komunitního centra a také vhodně tvořit aktivity, které 

vtáhnou místní obyvatele do dění a to především z řad cílových skupin.  

Zmíněné technické zázemí pro konání aktivit komunitního centra budou v horizontu 

cca šesti měsíců odstraněny, budova obecního úřadu, kde bude sídlit i komunitní 

centrum, se v současné době rekonstruuje. 

Obec Suchdol má velkou přednost v dostupnosti lesa, klidného a čistého prostředí, 

což přispívá k spokojenosti občanů. 
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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 Suchdole 

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 Suchdola. 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. 

Příprava ankety a distribuce mezi občany byla provedena realizačním týmem 

projektu s pomocí obce Suchdol a jeho starostky. 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 Suchdol probíhala v období od 10. 10. 2019 do 15. 11. 2019. 
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Anketa byla vložena s průvodním textem na stránky obce http://www.obec-

suchdol.cz/ ke stažení ve formátu .pdf, i s aktivním elektronickým odkazem na 

anonymní elektronický formulář. Dále byly v tištěné podobě formuláře dostupné 

v prodejně Smíšeného zboží v Suchdole, Jednově a na obecním úřadu Suchdol, 

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 na obecním úřadu a v obchodech se smíšeným zbožím 

v Suchdole a Jednově 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 uvedeny procenta 

odpovědí. 

Celkový počet navrácených anket v obci Suchdol bylo 38. 

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

skutečnost volby více odpovědí u označených otázek byli respondenti v úvodu 

ankety upozorněni. Otázky, kde bylo možné zvolit více možností odpovědí, jsou 

označeny i v souhrnu níže. 

1. 

 

 

 

http://www.obec-suchdol.cz/
http://www.obec-suchdol.cz/
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100% respondentů má trvalý pobyt v Suchdole. 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možno zvolit více odpovědí.) 

Sociální status: 
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Osoby pečující o malé děti 
Osoba pečující o jiné závislé osoby 

Starobní důchodce 

 

- Nejvíce zastoupená skupina respondentů uvedla sociální status zaměstnaný 

42,1%, dále osoby pečující o děti se skoro 18,4%, starobní důchodce 15,8% a 

OSVČ nebo osoba podnikající 13,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

Poměr mužů a žen je přesně 50%. 

 

4. 

 



60 
 

Do ankety se zapojilo více než 52,6% osob ve věku 30-49 let, 15,8% ve věku 50-64 

let a stejné procento ve věku 65 let a více a osob ve věku 15-29 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

84,2% respondentů se domnívá, že společné aktivity zlepší vztahy v obci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  
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A 81,6% osob má zájem se do společných aktivit zapojit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

(Možno zvolit více odpovědí.) 

 

Přes 20 respondentů uvedlo, že se podíleli na kulturních a sportovních aktivitách 

v obci, 7 na péči o zeleň a 20 je aktivních v dobrovolnictví a spolkové činnosti. 
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8.  

 

 

 

 

Zájem o nové informace má necelých 84% respondentů. 

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

Informace lidé v obci čerpají nejvíce ze setkávání s ostatními na frekventovaném 

místě 62,2%, z hlášení rozhlasu 40,5%, 45,9% z webových stránek a 40,5 ze 

zasedání zastupitelstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  

 

 

 

 

Zájem o společnou vizi s ostatními občany má téměř 73,7% respondentů, skoro 24% 

respondentů neví. 
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10.  

 

 

 

 

76,3% respondentů je ochotno pomoci jiným občanům 

 

 

 

 

 

 

 

11.  
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Skoro 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 

přes 50% dotázaných. 
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Dluhové poradenství především týkající se posílení finanční gramotnosti oslovilo přes 

50% dotázaných. Témata věnující se rozumnému zadlužování, prevenci 

předlužování a hospodaření domácností uvedlo 31,6-34,2% respondentů. 
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Sociální poradenství ve spektru příspěvků na péči, na bydlení, na kompenzační 

pomůcky a dávky MOP zajímá 52% a méně respondentů. Dávky a příspěvky pro 

osoby pečující o děti do 7 let označilo 18% oslovených. 
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Poradenství v nezaměstnanosti a různé oblasti podpory v této problematice uvedlo 

39-21% respondentů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy a aktivity na podporu rodiny označilo jako primární aktivitu nejvíce 

respondentů - 83,9%. 

O motivační programy zaměřené na sociální začlenění a prevenci sociálního 

vyloučení má zájem 35.5% dotázaných. 

25,8% respondentů má zájem o programy pro osoby ohrožené závislostmi. 

O aktivity zaměřené na prevenci ztráty bydlení projevilo zájem 19,4% respondentů. 

Aktivity pro boj s diskriminací zaujalo 12,9%. 
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13. Návrhy náplně – DOPLŇKOVÉ AKTIVITY: 

(Možno zvolit více odpovědí.) 

O doplňkové aktivity projevilo zájem nejvíce respondentů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní a multikulturní aktivity 63,2%, aktivity pro životní prostředí 50%, 

výchovně/vzdělávací aktivity 44,7%, dobrovolnictví a aktivity místních neformálních 

skupin shodně 42,1%. 
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14. Aktivity pořádané spolky nebo nové návrhy: 

(Možno zvolit více odpovědí.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejzajímavější jsou pro respondenty společenské události, které uvedlo 74% 

dotázaných. 

O kreativní tvorbu a aktivity podporující zdravé tělo a mysl má zájem cca 55% 

respondentů. 
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Kulinářské či sportovní soutěže zajímají cca 37% respondentů. 

 

 

 

 

 

 

15.  

 

 

 

 

 

 

 

(Možno zvolit více odpovědí.) 
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Představa o tom, co by mohlo KC přinést obci je následující: 

Téměř 58,3% dotázaných očekává zvýšení kontaktu se spoluobčany. 

Cca 50% očekává nabídku společných aktivit a 44,4% stmelení občanů. 

 

16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Možno zvolit více odpovědí.) 

Informace lidé v obci čerpají nejvíce ze setkávání s ostatními na frekventovaném 

místě 62,2%, z hlášení rozhlasu 40,5%, 45,9% z webových stránek a 40,5 ze 

zasedání zastupitelstva. 
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Výsledky ankety –  výstupy 

Necelých 69% považuje společný cíl s ostatními za důležitý. 

84,2% respondentů se domnívá, že společné aktivity v obci zlepší vztahy. Skoro 82% 

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

polovina respondentů se již dříve zapojovala do aktivit v obci. 

Necelých 74% považuje společný cíl s ostatními za důležitý. 

Více než 76% respondentů je ochotno pomoci ostatním a téměř 37% zná někoho, 

kdo dle subjektivního posouzení pomoc potřebuje. 

Více než polovina by uvítala právní poradenství. Podobný výsledek se ukázal 

u nabídky finanční gramotnosti. 

Poradenství týkající se žádostí o příspěvky, tzv. sociální dávky zaujalo 52% 

dotázaných. 

Poradenství v nezaměstnanosti oslovilo v průměru také 39%. 

Nejvíce, takřka 84% dotázaných, oslovila nabídka aktivit na podporu rodiny. 

O programy prevence sociálního vyloučení má zájem přes 35,5% a o programy 

související, programy pro osoby ohrožené závislostmi má zájem 25,8%. 

Kulturní aktivity jsou pro obyvatele Suchdola nejzajímavější, označilo je přes 63% 

respondentů. 

Také aktivity a programy věnující se životnímu prostředí se těší velkému zájmu, 

zájem o tyto činnosti má 50% dotázaných. 

Vysoký zájem, 44,7%, je pro výchovně/ vzdělávací aktivity. 

Dobrovolnictví a aktivity místních neformálních skupin se věnuje nebo je ochotno se 

věnovat shodné procento - 42,1% 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 

duševnímu. 

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

soutěže. 

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

pro setkávání a stmelení občanů. 
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2.3.  Jednání se zástupci obce, místních spolků a zástupci cílových 
skupin 

Vedení obce komunitní centrum velmi podporuje a dobře zaštiťuje. Obec Suchdol 

v současné době rekonstruuje budovu obecního úřadu na adrese Jednov č. p. 38, 

kde bude sídlit také komunitní centrum. 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 Suchdola, kteří patří do cílové skupiny projektu. Vzhledem k tomu, že 

v obci jsou aktivní tři spolky dobrovolných hasičů a také klub seniorů, navázalo 

komunitní centrum spolupráci s těmito spolky. Zároveň se nyní připravuje setkání 

s občany obce na téma komunitní centrum v obci, abychom společně tvořili náplň 

aktivit komunitního centra. 

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. 

 

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 tvoření byl projeven vřelý 

zájem o dění v komunitním centru ze strany uvedených cílových skupin.  

Byla navázána spolupráce s místním Klubem seniorů, se kterým byla dohodnuta 

spolupráce na společných mezigeneračních aktivitách. 

Byly organizovány schůzky se zastupiteli obce a místními dobrovolnými hasiči. Ti se 

zavázali pomoci s organizací větších akcí. Komunitní centrum se zaměří na aktivity 

vzdělávací a výtvarné, většinu kulturních akcí budou zajišťovat místní spolky. 

Občané dávají najevo, že se na nové podněty stran komunitního centra těší a že se 

budou rádi zúčastňovat aktivit, které se chystají. Zájem mezi obyvateli vzbudila 

pravidelná právní poradna.  

Plánujeme jednou za půl roku setkání s občany na téma další program komunitního 

centra, abychom byli schopni reagovat na aktuální poptávku občanů. 
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3.  Návrhy činností komunitního centra v Suchdole 

 

Předcházející kapitoly včetně výsledků provedené ankety v Suchdole a průzkumu 

místního koordinátora a sociálního pracovníka projektu mezi cílovými skupinami 

a zjištěných možností a potřeb místního společenství pomohly při návrhu zaměření 

a činností komunitního centra. 

Místní koordinátor společně se sociálním pracovníkem (v případech, kdy to bylo 

zatím možné) mapovali 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 

starostkou městyse, oslovení cílových skupin, neformální rozhovory. Součástí této 

práce bylo také vytipování vůdčích nebo aktivních osobností. 

Ve společenství Suchdola tak začalo postupně vznikat jádro aktivních lidí /jádrová 

skupina/, kteří budou iniciovat další dění a řešení potřeb, budou komunikovat 

s ostatními členy komunity a budou v těsném kontaktu s místním koordinátorem pro 

cílovou skupinu a komunitním sociálním pracovníkem. V anketě mezi lidmi a cílovou 

skupinou v Suchdole provedené na podzim 2019 v rámci projektu se např. 81,9 % 

dotázaných osob vyjádřilo, že má zájem zapojit se do společných aktivit a přes 20 

respondentů uvedlo, že se podíleli na kulturních a sportovních aktivitách v obci, 7 na 

péči o zeleň a 20 je aktivních v dobrovolnictví a spolkové činnosti. Zájem 

o společnou vizi má 73,7 % respondentů a 76,3 % respondentů je ochotno pomoci 

jiným občanům. 

Jádrová skupina bude dle předpokladu organizovat drobné aktivity a tím rozvíjet 

a propojovat celé společenství. Úkolem jádrové 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. Jádrová 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 Suchdole 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. Sociální 

pracovník bude fungovat jako odborník, který má znalosti, zkušenosti a možnosti 

získat informace o dané problematice - bude se orientovat v sociálních oblastech, 

které souvisejí s jeho prací (nebo si na tyto oblasti přizve dle potřeb daného 

společenství vnější podporu. Sociální pracovník bude poskytovat základní sociální 

poradenství a bude odkazovat na již konkrétní instituce, které se daným problémem 

zabývají. Ze zjištěných potřeb budou plánovány další aktivity, při kterých se bude 

setkávat cílová skupina s ostatními občany obce i mimo ni. 

Činnosti realizované v komunitním centru vychází a budou vycházet 
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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 a sociálního pracovníka 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 (50% dotázaných). Dluhové 

poradenství týkající se posílení finanční gramotnosti by dle ankety ocenilo 31,6-

34,2% dotázaných. Sociální poradenství ve spektru příspěvků na péči, na bydlení, 

na kompenzační pomůcky a dávky MOP (mimořádné okamžité pomoci) zajímá 52% 

respondentů. O motivační programy zaměřené na sociální začlenění a prevenci 

sociálního vyloučení má zájem 35,5% dotázaných. Necelých 25,8 % 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 Suchdola označena jako nejžádanější primární aktivita 

Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci 

sociálního vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci, programy a aktivity 

v oblasti sociálně - právní ochrany dětí zaměřené na preventivní programy na 

podporu rodiny, aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability 

osob z cílových skupin - posilování finanční gramotnosti.  

Pokud jde o doplňkové aktivity, velká část dotázaných (63,2%) v anketě na 

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

a multikulturní aktivity. 

 

NÁVRHY ČINNOSTÍ KOMUNITNÍHO CENTRA V SUCHDOLE (primární aktivity) 

V rámci motivačních a vzdělávacích činností a programů navržených na základě 

potřeb společenství v Suchdole 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 

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) – právní poradenství, dluhové poradenství, praktické formy 

oddlužení, prevence ztráty bydlení, státní příspěvky, řešení nepříznivé sociální 
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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 Suchdole – 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. 

Rádi bychom každého půl roku uspořádali větší setkání s občany, na kterém bychom 

zhodnotili dosavadní činnost komunitního centra a dohodli se na dalším pokračování 

a společné práci. 

 

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

Přednášky, workshopy týkající se rodičovských kompetencí.  

Adaptační program pro děti  

Zájmové aktivity 

Výtvarné a tvořivé dílničky – rodiče společně s dětmi 

Ostatní zájmové kroužky – např. zpívánky 

Tematicky zaměřené příměstské tábory  

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

tematické akce 

Kategorie: RODINY S DĚTMI (4-15 let) 
 
Tematické programy 
Zdravé stravování 

Kurz kváskového pečení 
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Rukodělné workshopy, tvořivé a výtvarné dílny – přednášky o tradicích, aranžování 

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

Výchovné přednášky – teorie typů, rozdílná výchova chlapců a dívek, sexualita dětí 

školního věku, moderní technologie (počítač, tablet, mobilní telefony) a jejich role 

v dětském světě, kyberšikana, kurzy první pomoci. Přednášky pro ženy (téma 

ženství, mateřství, různé role ženy) 

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

přednášky cestovatelů s povídáním a promítáním fotek, přednášky o historii obce, 

sezení s bylinkářem, pravidelné semináře s knihovnicí 

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

záda, správný vývoj dětské pohybové soustavy 

 
Kategorie: STARŠÍ DĚTI A MLÁDEŽ 
 
KLUBOVNA - Vznik klubovny v KC pro scházení starších dětí a mládeže (1. a 2. 

stupeň ZŠ) 

Workshopy, technické kroužky 

Výlety do okolí za poznání a kulturou 

 

Kategorie: MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ 
 
Čtení pohádek s babičkami 

Společné tvoření dětí a seniorů 

Zapojení Klubu seniorů do společné práce  

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

tradic z období adventu 

Ochutnávka receptů – společné pečení 

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 Suchdole bude sloužit jako místo setkávání občanů všech 

věkových kategorií a to všem, kdo se chtějí společně setkávat a být aktivní. Ať je to 
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rodič, matka, senior či hasič. Je to obyvatel našeho regionu. Rádi bychom vytvořili 

společný prostor, který bude sloužit k bezpečnému setkávání občanů napříč 

generacemi. Naším cílem ale je, aby se do komunitního centra nechodili lidé jen 

pasivně bavit, ale aby se aktivně zapojili do jeho života vlastní činností.  


