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Úvod 

 
V Regionu HANÁ se děje nevídaná věc - v 11 obcích se buduje komunitní centrum a  
Komunitní centrum v Náměšti na Hané 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 Náměšti na Hané paní Ivety 
Botkové. Kapitola 1 byla zpracována s využitím zdroje Program rozvoje obce, který 
zpracoval Region HANÁ,z.s. v roce 2016. 
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1. VÝCHOZÍ SITUACE 

1.1 Popis území 

1.1.1 Poloha 

Městys Náměšť na Hané leží na soutoku říčky Šumice a potoka Baběnce 

v nadmořské výšce 247 m n. m. Náměšť je právě tímto potokem rozdělena na vlastní 

Náměšť po pravém břehu potoka a ulici Biskupství na levém břehu. Náměšť na Hané 

leží v oblasti Hané asi 15 km západně od Olomouce, 12 km jižně od Litovle a 16 km 

severně od Prostějova na úpatí Drahanské vrchoviny. První písemná zmínka o obci 

pochází z roku 1141.  

 

Příslušnost k územně-správním celkům: 

Kraj: Olomoucký 

Okres: Olomouc 

ORP: Olomouc 

 

Náměšť na Hané je součástí mikroregionu Litovelsko a je členem místní akční 

skupiny (MAS) Region HANÁ, z. s.  

 

Městys se rozkládá na ploše o rozloze 1865,2 ha a k 1. 1. 2018 má 2037 obyvatel. 

V rámci Olomouckého kraje patří městys Náměšť na Hané ke středním obcím, avšak 

v rámci Regionu HANÁ patří spíše k obcím větším. 

Městys Náměšť na Hané se rozkládá na 1 katastrálním území a nemá žádná místní 

části. Existují zde 2 základní sídelní jednotky (ZSJ): Náměšť na Hané a Nové 

Dvory.  

 
 Výměra ZSJ (ha): 

Základní sídelní jednotka (ZSJ) Rozloha území (ha) 

Náměšť na Hané 1645,17 

Nové Dvory 220,00 

CELKEM 1865,17 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

 

Městys Náměšť na Hané sousedí s obcemi: Senice na Hané, Loučany, Drahanovice, 

místní část Střížov, Laškov a Olbramice.  

Spádovým sídlem je město Olomouc.  
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 Dojezdové vzdálenosti 

ZSJ 

Dojezdová vzdálenost 

Náměšť na Hané 

 (k OÚ) (km) 

Dojezdová vzdálenost 

Olomouc (centrum) (km) 

Náměšť na Hané - 16,7 

Nové Dvory 2,5 19,3 

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

 

 
Mapa Městys Náměšť na Hané                              

 

Vodstvo 

Nejvýznamnějším tokem, odvodňujícím obec, je řeka Šumice a potok Baběnec.  

 

Využití krajiny 

Městys Náměšť na Hané se nachází v typické zemědělské kulturní krajině, 

s poměrně vysokým zastoupením orné půdy. Zemědělská půda zabírá téměř 46,62 

% rozlohy území, a z toho většina připadá na ornou půdu. Velký podíl mají též lesní 

pozemky, které zabírají 45,95 %. Je to jen o necelé procento méně než zabírá 

zemědělská půda. Tento podíl je způsoben tím, že na území Náměště na Hané se 

mimo jiné nachází přírodní rezervace Terezské údolí.  

 

1.1.2 Obyvatelstvo 

Demografická situace 

 

Městys Náměšť na Hané má v současné době 2030 obyvatel.  

Počet obyvatel v letech 2004 – 2015 má permanentně vzrůstající tendenci (Graf). 

V první polovině sledovaného období došlo k výraznému nárůstu obyvatel (115 osob 

v průběhu let 2004 – 2009). V druhé polovině sledovaného období můžeme 

zaznamenat spíše pozvolnější nárůst obyvatel (v roce 2010 a 2011 dokonce mírný 

pokles). Poslední 3 roky dochází ke stagnaci obyvatelstva na hodnotě 2030 obyvatel.  
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Vývoj počtu obyvatel v letech 2005 – 2015 v městysu Náměšť na Hané 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS  k 30. 6. 2015) 
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  Náměšť na Hané 50450 5 1 961 977 264 374 952 

  Náměšť na Hané 10154 1 0 1 855 931 253 354 898 

  Nové Dvory 10155 9 0 106 46 11 20 54 

Zdroj: ČSÚ (statistický lexikon obcí 2013) 

 

Městys Náměšť na Hané se skládá pouze z 1 části, Nové Dvory nejsou místní částí, 

pouze jsou evidovány jako ulice. 95% ekonomicky aktivního obyvatelstva nalezneme 

v Náměšti na Hané, zbývajících 5% v Nových Dvorech. Podíl dětí a mládeže a osob 

v důchodovém věku je obdobný.  

 

Počet obyvatel Náměště na Hané se posledních cca 20 letech postupně zvyšuje. 

Z přiložené mapy je jasně viditelné, že ve sledovaném období 2008 a 2012 je patrný 

trend nárůstu počtu obyvatel. Nárůst počtu obyvatel je pozvolný. Na rozdíl od obcí na 

západu Regionu HANÁ, kde dochází k postupnému úbytku obyvatel. Náměšť patří 

k největším obcím na celém území Regionu. Pro srovnání lze uvést, že největší obec 

na území Regionu HANÁ je město Kostelec na Hané dále pak Konice, Lutín a čtvrtou 

největší obcí je právě Náměšť na Hané a to z počtu 49 obcí.   
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Pohyb obyvatelstva – počty narozených a zemřelých, migrace 

 
Počty narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých v letech 2008 – 2014 v městysu Náměšť na Hané 

Roky 
Živě narození 

celkem 
Zemřelí celkem 

Přistěhovalí 

celkem 
Vystěhovalí celkem 

2008 18 29 60 35 

2009 22 27 82 30 

2010 15 35 44 34 

2011 34 32 45 46 

2012 30 35 70 29 

2013 22 28 44 30 

2014 11 22 49 40 

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

 

Úmrtnost byla nejvyšší v roce 2010 a 2012 (35 osob), dlouhodobě ale stagnuje 

kolem hodnoty 30 obyvatel za rok i kvůli Domovu seniorů. Nejvíce obyvatel se do 

Náměště na Hané přistěhovalo v letech 2008 – 2009 a v roce 2012 (60 – 80 osob 

ročně). Naopak vystěhovalých bylo o polovinu méně (30 – 40 osob/rok). 

V letech 2000-2012 v Náměšti na Hané přibylo cca 289 obyvatel, což je jeden 

z největších přírůstků v celém Regionu HANÁ.  

 

Obyvatelstvo – rozdělení dle pohlaví 

 
Rozdělení obyvatel v městysu Náměšť na Hané dle pohlaví v letech 2008 – 2015 a 2018 

 

Roky 
Počet 

obyvatel 
Ženy Muži Podíl (%) ženy Podíl (%) muži 

2008 1 957 974 983 49,8 50,2 

2009 2 004 1 006 998 50,2 49,8 

2010 1 994 1 000 994 50,2 49,8 

2011 1 988 996 992 50,1 49,9 

2012 2 024 1 012 1 012 50,0 50,0 

2013 2 032 1 020 1 012 50,2 49,8 

2014 2 030 1 011 1 019 49,8 50,2 

2018 2 037 1 035 1 002 50,8 49,2 

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014 a 2018 

 

Z tabulky obyvatelstva rozděleného dle pohlaví lze vyčíst, že procentní podíl počtu 

mužů a žen je v obci téměř stejný a v jednotlivých letech se výrazně nemění.   
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Obyvatelstvo – rozdělení dle věkových skupin 

 
Rozdělení obyvatel v městysu Náměšť na Hané dle věkových skupin v letech 2008 - 2014 

Roky 

Počet 

obyvatel 

celkem 

Obyvatelé 

ve věku 

0–14 let 

celkem 

Obyvatelé 

ve věku 

15–64 let 

celkem 

Obyvatelé 

ve věku 

65 a více 

let 

celkem 

Obyvatelé 

0-14 (%) 

Obyvatelé 

15-64 (%) 

Obyvatelé 

64 a více 

(%) 

2008 1 957 251 1 346 360 12,8 68,8 18,4 

2009 2 004 266 1 370 368 13,3 68,4 18,4 

2010 1 994 268 1 359 367 13,4 68,2 18,4 

2011 1 988 281 1 338 369 14,1 67,3 18,6 

2012 2 024 312 1 340 372 15,4 66,2 18,4 

2013 2032 322 1 328 382 15,8 65,4 18,8 

2014 2 030 315 1 323 392 15,5 65,2 19,3 

2018 2 037 324   15,9   

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014 a 2018) 

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

věku. Ekonomicky aktivní obyvatelé v posledních letech mírně klesají, naopak 

výrazně přibývá dětí a mládeže do 15 let.  

 

V porovnání s hodnotami Regionu HANÁ městys Náměšť na Hané kopíruje 

dlouhodobý trend. Nejpočetněji je zastoupena věková kategorie 15-64 let. Obecně 

lze říci, že obyvatelstvo v území Regionu HANÁ stárne. V Náměšti na Hané ale 

procentuálně v letech převažuje přírůstek dětí a mládeže nad seniory.  

 

Hustota osídlení 

 

Hustota osídlení v městysu Náměšť na Hané je vyšší na rozdíl od obcí v západní 

části Regionu HANÁ. Náměšť na Hané patří do seznamu obcí, které mají vyšší 

hustotu zalidnění, avšak nepatří k obcím s nejvyšší zalidněností. Tyto obce najdeme 

ve východní části území Regionu HANÁ.    

 

Vzdělanostní struktura obyvatelstva 

 
Přehled obyvatelstva městysu Náměšť na Hané podle nejvyššího ukončeného vzdělání v roce 2011 

 Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 1 697 839 858 

z toho podle 

stupně 

vzdělání 

bez vzdělání 3 1 2 

základní včetně 

neukončeného 
305 104 201 
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střední vč. vyučení (bez 

maturity) 
677 399 278 

úplné střední (s 

maturitou) 
442 200 242 

nástavbové studium 51 20 31 

vyšší odborné vzdělání 18 7 11 

vysokoškolské 171 92 79 

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze) 

 

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

maturity (40%), úplné střední s maturitou (26%) a základní (18%). Z hlediska pohlaví 

můžeme zaznamenat výraznější podíl mužů se středním vzděláním (bez maturity 

i s maturitou), naopak převažuje počet žen základního vzdělání.  

 

V porovnání s hodnotami SO ORP Olomouc (podíl středoškolsky vzdělaných 

obyvatel – 59%) je městys Náměšť na Hané mírně nad průměrem (66%). Podíl osob, 

které dosáhli nástavbového a vyššího odborného studia (4,1%), je spíše nad 

průměrem SO ORP Olomouc (2,9%), podíl osob s vysokoškolským vzděláním 

(10,1%) se pohybuje pod průměrem SO ORP Olomouc (17,1%). 

 

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 

 

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

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

na kulturním a společenském životě obyvatel regionu.  

 

Spolky a NNO působící v oblasti volnočasových aktivit se snaží minimalizovat 

negativní projevy soudobého životního stylu a svojí nabídkou činností a aktivit 

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

rozdělit na: 

• služby výchovného charakteru 

• služby zaměřené na sportovní aktivity 
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• služby zaměřené na rekreační aktivity 

• služby zohledňující specifické zájmy příslušníků cílové skupiny. 

 

Přehled spolků působících na území městyse Náměšť na Hané: 

Spolek 
Kontaktní 

osoba 
Tel. E-mail Profil činnosti 

SK Náměšť na 

Hané z.s. 

Bohuslav 

Ošťádal 
602 577 420 

bohuslav.ostadal@sez

nam.cz 

široké zaměření na 

sportovní aktivity pro 

děti, mládež, 

dospělé, seniory 

Tělocvičná 

jednota Sokol 

Náměšť na 

Hané 

Tomáš 

Pečiva 
776 636 296 pecivat@volny.cz 

sport, práce s dětmi, 

rodina, kultura 

SH ČMS-Sbor 

dobrovolných 

hasičů Náměšť 

na Hané 

Marek 

Stratil 
724 861 128 ma.str@seznam.cz 

požární bezpečnost 

v obci, práce 

s mládeží, kulturní 

akce 

SH ČMS-Sbor 

dobrovolných 

hasičů Nové 

Dvory 

Lukáš 

Pluskal 
773 026 683 

pluskal.lukas@gmail.co

m 

požární bezpečnost 

v obci, práce 

s mládeží, kulturní 

akce 

Myslivecký 

spolek Náměšť 

na Hané 

Václav 

Vyhlídal 
604 686 083 

diana.hunkova@sezna

m.cz 

ochrana přírody, 

mládež, myslivost 

Divadelní 

spolek ZA 

DVEŘMI 

Radka 

Poučová 

 

608 726 683 

 

za.dvermi@email.cz, 

www.divadlo-

zadvermi.cz 

kultura, historické a 

kulturní dědictví 

Rodinné 

centrum 

Pohádka, z.s. 

Iveta 

Botková 
602 831 869 

rcpohadka@seznam.cz

, 

www.mcpohadka.estra

nky.cz 

Provozování 

rodinného centra za 

účel prevence 

sociálního vyloučení 

Základní 

kynologická 

organizace 

č.06 Náměšť 

na Hané 

Jiří Šrom 605 336 415 

ardako@seznam.cz, 

www.zkonamest.webno

de.cz 

Výcvik psů, výstavy 

psů, regionální 

působnost 

Český 

rybářský svaz, 

z. s., místní 

organizace 

Olomouc 

Martin 

Čech 
607 942 421 

rampamartin@seznam.

cz 

Pořádání závodů a 

vše kolem rybaření, 

pořádání kulturně 

společenských akcí v 

obci 

Klub seniorů, 

spolek 

Josef 

Pouč 

732 553 664 

 
- 

Pořádání akcí pro 

seniory, potkávání, 

mailto:bohuslav.ostadal@seznam.cz
mailto:bohuslav.ostadal@seznam.cz
mailto:petra.odehnalova@centrum.cz
mailto:za.dvermi@email.cz
mailto:za.dvermi@email.cz
mailto:za.dvermi@email.cz
http://www.zkonamest.webnode.cz/
http://www.zkonamest.webnode.cz/
http://www.zkonamest.webnode.cz/


12 
 

přednášky, setkávání 

Spolek Dr. 

Ignáce 

Feigerleho 

Ing. Josef 

Blaťák 
608 881 196 - 

Obnova prostor fary, 

zahrady, majetku 

ŘKF Náměšť. 

Organizace kulturně-

společenských akcí 

Vzpírání Haná, 

z.s. 

Bc. Julie 

Švecová 
776 071 827 

vzpiranihana@gmail.

com, www.vzpirani-

hana.cz 

Výuka olympijského 

dvojboje vzpírání pro 

zájemce z oblasti 

střední Moravy 

PONYGANG 

z.s. 

Ing. 

Bohdana 

Kvíčalová 

777 938 131 

b.kvicalova@srznam.

cz, 

www.ponygang.cz 

Provoz dětského 

klubu PONYGANG 

se zaměřeného na 

chovatelství koní a 

pobyt v přírodě. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Podpora činnosti spolků ze strany městyse 

Od roku 2015 má Městys systémový „Program podpory neziskových organizací“, 

v rámci kterého spolky a neziskové organizace, působící na území Náměště na 

Hané, mohou obdržet podporu na svoji činnost a rozvoj. Do roku 2015 bylo spolkům 

přiděleno ročně do 200 tis. Kč, v letech 2016 až 2019 bylo přiděleno spolkům 

v rozmezí 300 000,- až 450 000,-Kč ročně. 

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 pro obyvatele. Městys Náměšť na Hané je charakteristický 

různorodou strukturou podnikatelských subjektů s převahou drobných řemeslníků. 

V městysi existuje velká nabídka služeb nejen pro místní obyvatele, ale služby 

využívají i obyvatelé okolních obcí. Nevýhodou městyse je absence ubytovacích 

a stravovacích služeb a zařízení. Městys je charakteristický jako oblíbená turistická 

destinace střední Moravy, proto zde potenciál pro zřízení podobných služeb existuje. 

  

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.   

 

 

mailto:vzpiranihana@gmail.com
mailto:vzpiranihana@gmail.com
mailto:b.kvicalova@srznam.cz
mailto:b.kvicalova@srznam.cz
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Vývoj odvedených daní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: www.rozpocetobce.cz 

 

Počet obyvatel obce zaměstnaných v místních podnicích  

Tabulka ukazuje, kolik ekonomicky aktivního obyvatelstva celkem pracuje 

v jednotlivých odvětvových strukturách podnikání v obci. Podnikatelské subjekty 

v obci zaměstnávají téměř polovinu ekonomicky aktivního obyvatelstva.  

 
Tabulka:  Počet zaměstnaných v odvětvích podnikání 

Zaměstnaní 

celkem 

z toho 

v zemědělství, 

lesnictví a rybářství 
ve službách 

vyjíždějící za prací 

mimo obec 

821 obyvatel 

v Náměšti na Hané 
44 obyvatel 409 obyvatel 433 obyvatel 

42 obyvatel na 

Nových Dvorech 
3 obyvatelé 20 obyvatel 19 obyvatel 

Zdroj: Statistický lexikon obci za rok 2013 

 

Struktura podnikatelských subjektů působících v obci  

Podle Českého statistického úřadu v obci Náměšť na Hané vykonává aktivně 

podnikatelskou činnost na 208 subjektů (k 30. 6. 2015).   

 

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

aktivních podnikatelských subjektů od roku 2012 klesá. V porovnání s okolními 

většími obcemi není tento jev typický. Tento klesající trend byl zaznamenán převážně 

u obcí, ve kterých docházelo ke snižování počtu obyvatel. V Náměšti na Hané je 

situace opačná, dochází ke zvyšování počtu obyvatel, ale klesá počet 

podnikatelských subjektů.  
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Počet subjektů v letech 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

198 Data nejsou k dispozici 224 221 208 

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

 

V rámci právní formy podnikání je pro městys Náměšť na Hané typické podnikat na 

základě živnostenského oprávnění. Takovouto právní formu využívá na 150 

podnikatelů.  
 

Podnikatelské subjekty dle právní formy 

RES - právní 

forma -  

Státní 

organizace 

RES - právní 

forma - 

Akciové 

společnosti 

(z obchod. 

společností 

celkem) 

RES - právní 

forma - 

Obchodní 

společnosti 

RES - právní 

forma - 

Družstevní 

organizace 

RES - právní 

forma - 

Živnostníci 

RES - právní 

forma - 

Svobodná 

povolání 

RES - právní 

forma - 

Zemědělští 

podnikatelé 

RES - právní 

forma - 

Ostatní  

3 0 21 0 150 23 3 8 

Zdroj: čsú, zpracování vlastní 

 

 

Tabulka uvádí přehled ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů na území 

městyse Náměšť na Hané. 

 
 Místní podnikatelské subjekty 

Podnikatelský 

subjekt - název 
Sídlo Zaměření 

GK stavební 

systémy - 

Ing. Milan Švub 

Bělidlo 67 - areál ZD 

prodejní sklad 

Energetické audity bytových, nebytových 

i veřejných staveb, průkazy energetické 

náročnosti budov, kontroly kotlů 

Ing. Miroslav 

Hyánek 
Nádražní 583 

Projekce bytových a občanských staveb, 

projekty na zateplení "Zelená úsporám", 

znalecké posudky na stavební činnost. 

Nábytkové 

a stavební 

stolářství J.N. 

Nádražní 594 
nábytková a stavební výroba stolářských 

prací na zakázku 

VODO-TOPO-

PLYN David 

Nečesaný 

Zákostelí 94 
Vodařství, topenářství, opravy, montáže, 

revize 

Firma MISAL + 

firma TOMEX  
Bělidlo 69 

prodej hraček rakouské výroby za výhodné 

ceny; speciální nabídka - prodej sáčků 

do vysavačů - všech typů; výroba klíčů FAB 

a prodej klíčů dozických, prodej zámků 

a ostatních železářských potřeb; prodej 

barev a ředidel a jiných technických kapalin; 

prodej satelitů, set-top boxů 
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s příslušenstvím, poradenství; prodej elektro 

příslušenství; kabely k PC + příslušenství 

Solární systémy 

- Jiří Kubíček 
Fučíkova 580 

Solární systémy pro ohřev vody, 

vodoinstalace, topenářství, úprava vody 

(filtry, změkčovače) 

Jiří Srovnal - 

pronájem 

plošin, výškové 

práce 

Bělidlo 499 
Pronájem plošin pro jednotlivce i firmy; práce 

na zakázku s plošinou  

MUDr. Blanka 

Chytilová 

 

Komenského 314 

 

Praktický lékař pro dospělé 

MUDr. Josef 

Husička 
Komenského 306 Praktický lékař pro dospělé 

MUDr. Tomáš 

Šoupal 
Komenského 314 Praktický lékař pro děti a dorost 

MUDr. Kamila 

Kolaříková 
Komenského 314 Zubní lékařka 

Náměšťská 

lékárna 
Náměstí T. G. Masaryka 250 

Odloučené oddělení pro výdej léčiv a 

prostředků zdravotnické techniky 

Medicoms 

Náměšť na 

Hané 

Náměstí T. G. Masaryka 250 
gynekologie, urologie, neurologie, oční, 

nutriční terapeutka, obezitolog 

Studio ADJA Vaňourkova 578 Masáže, manikúra, kosmetika, pedikúra 

Ilona Vráželová Sokolská 560 Kosmetické služby 

Kadeřnictví 

Petra a Kateřina 

Hanusovi 

Biskupství 197 Kadeřnictví 

Dům aktivního 

odpočinku 

Svatojánská 

zahrada, s.r.o. 

Sokolská 560 Fitcentrum a další služby pro zdraví 

Stanislav Havlík Náměstí T. G. Masaryka 99 

obchodní služby, fotostar, prodej vína, 

NADĚJE - prodej bylinných produktů, 

SERITECH - tisk 

Miroslava 

Havlíková 
Biskupství  masérské a rekondiční služby 

Česká 

spořitelna, a. s. 

pobočka 

Náměstí T. G. Masaryka 100 Pobočka České spořitelny 



16 
 

Geodetické 

práce Bc. 

Radek Krejčíř 

Nové Dvory 411 
Geometrický plán, vytyčování hranic 

pozemku, inženýrská geodezie 

Milan Pekař Vodní 273 Zednické a obkladačské práce 

Stanislav 

Podivínský 
Biskupství 577 Stavební práce 

Jiří Srovnal Bělidlo 499 Pronájem plošin, výškové práce 

Josef Muzikant Náměstí T. G. Masaryka 97 Truhlářství 

Zdroj: http://www.namestnahane.cz/firmy-a-sluzby/sluzby/ 

 

Spolupráce obce s podnikateli 

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

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

potřeby dosažení určitého společného cíle.  

 

Podpora podnikání v obci 

Městys Náměšť na Hané podporuje místní podnikatele např. formou reklamy ve 

zpravodaji. Informuje podnikatele prostřednictvím webových stránek o možnosti 

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

zakázkách, o legislativě.  

Městys pozitivně přistupuje k podnikatelské aktivitě v obci a je široce otevřen 

podnikatelským záměrům.  

 

Trh práce 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

 

Zde se zaměříme pouze na ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

 
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v Náměšti na Hané (2011) 

 Celkem muži ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 952 557 395 

v tom 

zaměstnaní 863 505 358 

z toho podle 

postavení v 

zaměstnání 

zaměstnanci 689 384 305 

zaměstnavatelé 28 22 6 

pracující na vlastní účet 110 81 29 

ze zaměstnaných pracující důchodci 19 12 7 

http://www.namestnahane.cz/firmy-a-sluzby/sluzby/
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ženy na mateřské 

dovolené 
20 - 20 

nezaměstnaní 89 52 37 

Ekonomicky neaktivní celkem 976 406 570 

z toho 
nepracující důchodci 509 193 316 

žáci, studenti, učni 282 142 140 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 33 21 12 

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011) 

 

Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva v Náměšti na Hané v letech 2008 - 2014 

Rok

y 

Počet 

obyvat

el 

celkem 

Ekonomick

y aktivní 

obyvatelstv

o celkem 

(15-36 let) 

OSV

Č 

OSV

Č (%) 

Jiná 

právní 

forma 

podniká

ní 

Jiná 

právní 

forma 

podniká

ní (%) 

Zaměstnan

ci 

Zaměstnan

ci (%) 

200

8 1 957 1 346 150 11,1 198 14,7 998 74,1 

201

2 2 024 1 340 176 13,1 224 16,7 940 70,1 

201

3 
2 032 1 328 158 11,9 221 16,6 949 71,5 

201

4 
2 030 1 323 150 11,3 208 15,7 965 72,9 

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

 

V Náměšti na Hané převažuje počet osob zaměstnaných nad OSVČ a jinými 

právními formami podnikání. Stabilně se tato míra drží okolo 70 % oproti OSVČ, 

které zaujímají pouze 11%.  

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

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

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

vykazuje nejnižší průměrnou výši důchodů, což se odráží ve vysokém procentu 

snížených úhrad za sociální služby poskytované v domovech pro seniory 

v Olomouckém kraji. Tento stav dlouhodobě přetrvává a nejnižší důchody 

v mezikrajském srovnání jsou evidovány od roku 2008. 

 
Vyjíždějící do zaměstnání v Náměšti na Hané (rok 2011) 

Vyjíždějících do zaměstnání celkem 524 

v tom 

v rámci obce 72 

do jiné obce okresu 393 
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do jiného okresu kraje 35 

do jiného kraje 21 

do zahraničí 3 

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011) 

 

Z celkového počtu vyjíždějících do zaměstnání jsou 2/3 těch, kteří za prací dojíždí do 

jiné obce okresu, tzn. v dojezdové vzdálenosti 30 – 50 km. 10% vyjíždějících míří za 

zaměstnáním do jiného okresu kraje nebo do jiného kraje. 

Občané dojíždějí za prací do těchto měst: Olomouc, Litovel, Prostějov, Lutín 

a Přerov. 

Dle dostupných údajů z r. 2008 týkajících se míry nezaměstnanosti patřil městys 

Náměšť na Hané v Regionu HANÁ   k obcím s menší mírou nezaměstnanosti, s výší 

4,4 %.  V roce 2014 již byla v souladu se všeobecným trendem nezaměstnanost 

nižší, ve výši 6 %. Z toho nezaměstnaných žen bylo 6,2% a mužů 5,7 %. V r. 2018 

byla dle údajů Krajské správy ČSÚ v Olomouci nezaměstnanost v okrese Olomouc 

2,8 % a v okrese Prostějov 2,4 %. 
 

 Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v letech 2008 - 2014 

Roky 

Míra 

nezaměstnanosti - 

dosažitelní uchazeči 

celkem * 

Míra 

nezaměstnanosti -

dosažitelní uchazeči 

muži 

Míra nezaměstnanosti 

- dosažitelní uchazeči 

ženy 

2008 4,7 4,0 5,5 

2009 8,9 8,8 8,9 

2010 9,2 8,8 9,7 

2011 9,3 9,6 8,9 

2013 7,0 7,4 6,6 

2014 6,0 5,7 6,2 

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

 

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

uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel od 

ledna 2013 nahradil doposud zveřejňovanou míru nezaměstnanosti, která poměřovala všechny 

dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám. 

Dosažitelní uchazeči = jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do 

zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa - tj. nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí 

zaměstnání 
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Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v letech 2008 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ (vlastní zpracování) 

 

1.1.4.Cestovní ruch 

 

Náměšť na Hané je oblíbeným turistickým místem a to z několika důvodů. První 

písemná zmínka o Náměšti na Hané pochází z roku 1141. Tato zmínka je o trhové 

vesničce. Největší turistickou zajímavostí Náměště je horní zámek, který byl vystavěn 

v letech 1766 hrabětem Ferdinandem Bonaventurou Harrachem. Na horní zámek 

každým rokem zavítá kolem 30 000 tisíc turistů a to jak z blízkého okolí, tak i z větší 

dálky. Na zámku se též pořádají svatební obřady, které jsou velice oblíbeny. 

Náměšť byla dříve velice oblíbena a to díky folkovému festivalu „Zahrada“, který byl 

pořádán každým rokem na „amfiteátru“, který vlastní městys Náměšť na Hané.  

 

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

samozřejmě seznam ubytovacích a stravovacích služeb. Výčet kulturních atraktivit je 

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

památek v obci.  

 

Přírodní atraktivity v obci: 

 

• Terezské údolí – tato přírodní rezervace se nachází na okraji Zábřežské 

vrchoviny a rozprostírá se mezi Laškovem a Náměští na Hané. Rozloha území 

je 7,6 km2 a jedná se o geomorfologicky, botanicky, zoologicky 

a archeologicky mimořádné hodnotné území. Středem Terezského údolí vede 

šestikilometrová naučná stezka, která má dvanáct zastavení.Texty přibližují 

historii území a sídel, přírodovědné a krajinářské zajímavosti. Stezkou se dá 

projet i na kole. 
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Ostatní turistické atraktivity v okolí: 

• přírodní park Velký Kosíř – 11 km, je výrazný vrch v geomorfologickém 

podcelku Bouzovská vrchovina – nejjižnějším to podcelku Zábřežské 

vrchoviny. 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. 

• Černá věž Drahanovice – 4 km, je pozůstatkem gotické tvrze ze 13. a 14. 

století a je ojedinělou památkou stavební činnosti nižší šlechty na střední 

Moravě. V prostorách Černé věže se nachází stálá expozice Vlastivědného 

muzea Olomouc vztahující se k archeologii a historii obce jejího okolí. 

Nejvyšší patro je uzpůsobeno jako malá galerie a slouží pro pořádání výstav 

různých žánrů. 

• zámek Čechy pod Kosířem – 10 km, klasicistní zámek obklopený přírodně 

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

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

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

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

• lázně Slatinice, a.s. – 5 km, nabízí prvotřídní rehabilitaci. Pramen středně 

mineralizované vody s obsahem sirovodíku se využívá k léčbě pohybového 

ústrojí, oběhového ústrojí, nemoci nervových, kožních a onkologických.  

• Veteran muzeum Slatinice – 5 km, na ploše 402 m2 najdeme veterány 

různých značek z 30. let minulého století.  

• rozhledna Velký Kosíř – 11 km, rozhledna stojí na vrcholu Velkého 

Kosíře (442 m n. m) a vedou na ni stezky ze všech okolních vesnic. Pro 

veřejnost byla otevřena 22. 6. 2013. Vyhlídková plošina leží ve výšce 25 

metrů. 

 

Ubytování: 

V Náměšti na Hané a okolních obcích nalezneme následující ubytovací služby: 

 

• turistická ubytovna TJ Sokol Náměšť na Hané – kapacita 12 lůžek se 

společnou kuchyňkou, WC a sprcha společná, internet k dispozici přes wi-fi. 

Tento druh ubytování je vhodný pro turisty, pracovní skupiny, nenáročné 

klienty.   

• turistická ubytovna SK Náměšť na Hané – kapacita 84 lůžek se společným 

sociálním zařízením. 

• ubytování Betánie – turistická ubytovna je umístěna v objektu fary v Náměšti 

na Hané v zadní části budovy se samostatným vstupem. Ubytovna je 

obdélníková místnost, kde je navržen ubytovací prostor s kapacitou 8 lůžek. 

Místnost je rozčleněna na lůžkovou část (8 lůžek), společenskou část (4 místa 
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k sezení, koutek pro přípravu stravy s vařičem a dřezem s teplou vodou, 

prostor pro uložení sportovního vybavení cca 2 m2). 

• penzion na Figleně – 5 km, Slatinice, s ubytovací kapacitou až 30 lůžek, 

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

• penzion Majorka – 5 km, Slatinice, kapacita 16 pokojů s vlastním sociálním 

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

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

místnost, která pojme max. 36 osob.  

• penzion u Veterána – 5 km, Slatinice, kapacita 25 lůžek s možností snídaní. 

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

rovněž přednášková místnost.  

• penzion Mánes – 9 km, Čechy pod Kosířem, kapacita 40 lůžek. Pokoje mají 

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

salonkem.  

V obci chybí ubytování lepší kategorie, které se nachází v nedaleké Olomouci – 22 

km (např. NH Collection Olomouc Congress, hotel ibis Olomouc Centre, Business 

hotel Alley, hotel Trinity, Clarion Congress hotel Olomouc aj.).  

 

Stravování: 

• restaurace na Záložně – Náměšť na Hané 

• Zámecká restaurace – Náměšť na Hané 

• Antonio Ristorante – Náměšť na Hané  

• restaurace u Čarodějnice – 3 km, Ludéřov 

• hostinec Lhota pod Kosířem – 7 km  

• restaurace ve Mléně – 2 km, Loučany 

• hostinec Loučany – 1,5 km, Loučany  

• hostinec Na Nové – 4 km, Drahanovice 

• Turistické informační centrum – sídlo TIC je na zámku v Náměšti na Hané. 

Provozní doba centra: Duben (9:00 – 15:00 hod., pouze soboty, neděle 

a svátky), Květen – Září (9:00 – 16:00 hod., denně mimo pondělí, svátky), 

Říjen (9:00 – 15:00 hod., pouze soboty, neděle a svátky). TIC poskytuje 

informace o kulturních akcích, tipech na výlety, informace o ubytování, 

poskytování letáčků a brožur, prodej turistických map nebo pohlednic aj.  

 

Půjčovny – k dispozici je místní knihovna.  

 

1.1.5. Vybavenost a dopravní infrastruktura 

Napojení obce na silniční a železniční síť 

Náměští prochází železniční trať č. 275 Olomouc – Senice na Hané – Kostelec na 

Hané – Prostějov. Jde o lokální trať, přizpůsobenou provozu osobních, popř. 

spěšných vlaků. Nádraží v Náměšti na Hané není obsazeno.  
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V Grafikonu železniční dopravy (GVD 2015) je na trati vedeno v pracovních dnech 16 

párů osobních vlaků v intervalu cca jedné hodiny od čtvrté hodiny ranní do desáté 

hodiny večerní, z nich většina až do Drahanovic. O víkendech jede 10 párů osobních 

vlaků, a to v jiných časových polohách než v pracovních dnech. Osobní dopravu na 

trati zajišťují motorové jednotky RegioNova. 
 

Dopravní spojení Náměště na Hané 

 

Olomouc (počet spojů) 
Litovel (počet 

spojů) 

Prostějov (počet 

spojů) 

Všední dny Víkend 
Všední dny Víkend Všední 

dny 
Víkend 

Náměšť na 

Hané 

37 20 22 14 27 11 

Nové Dvory 7 0 11 0 12 0 

Zdroj: vlastní šetření, idos.cz 

 

Množství a kvalita spojů je dostatečná a to jak autobusových tak vlakových spojů. 

Občané se mohou dopravit do krajského města i o víkendu. Tento fakt jde vidět 

i z přiložené tabulky, která přesně ukazuje počet spojů.  

Byla by potřeba kvalitnějších dopravních prostředků, které jsou z větší části mnoho 

let staré a je potřeba jejich rekonstrukce či jejich celková náhrada za nové dopravní 

prostředky. Městys nemá v majetku žádný dopravní prostředek, kterým by vozila 

občany jak na kulturní akce, tak k lékaři či za prací, jelikož je tato aktivita dostatečně 

pokryta soukromými subjekty. V rámci dopravní obslužnosti nechybí žádné spoje.  

 

Vybavenost 

Bydlení 

 

Níže uvedená tabulka zobrazuje domovní fond v městyse Náměšť na Hané a ZSJ 

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

 
Domovní fond 

 Celkem 
rodinné  

domy 

bytové  

domy 

ostatní  

budovy 

Domy úhrnem 612 598 9 5 

Domy obydlené 553 541 9 3 

z toho podle 

vlastnictví 

domu 

fyzická osoba 508 506 2 - 

obec, stát 2 1 1 - 

bytové družstvo 3 - 3 - 

spoluvlastnictví 

vlastníků bytů 
29 27 2 - 

Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 2011) 
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Z tabulky je patrné, že v obci bylo v roce 2011 (SLDB) celkem 612 domů, z toho 598 

rodinných domů (tj. 98 %), 9 bytových domů a 5 ostatních budov. Z toho obydlených 

domů bylo celkem 553, obydlených rodinných domů bylo 541 (tj. 98 %), 9 obydlených 

bytových domů a 3 ostatní budovy.  

Další tabulka zobrazuje obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu 

obytných místností.  

 

Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností 

 Celkem 
rodinné  

domy 

bytové  

domy 

ostatní  

budovy 

Obydlené byty celkem 660 618 35 7 

z toho 

právní 

důvod 

užívání 

bytu 

ve vlastním 

domě 
520 519 1 - 

v osobním 

vlastnictví 
7 - 7 - 

nájemní 37 18 12 7 

družstevní 13 - 13 - 

z toho s 

počtem 

obytných 

místností 

1 9 8 1 - 

2 28 23 4 1 

3 124 111 9 4 

4 175 160 13 2 

5 a více 301 296 5 - 

Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 20011) 

 

Počet zájemců o dům/byt:  

Městys nemá v současné době žádné zájemce o byty ve vlastnictví městyse. Avšak 

poptávka po bytech se pohybuje ve vlnách.  

 

Podpora bytové výstavby obcí: 

Městys pomáhá investorům se zastavovacími studiemi, kdy městys tyto zastavovací 

studie nechal vypracovat a tím pádem je občanům umožněno vystavět nové domy. 

Zároveň městys pomáhá se zasíťováním pozemků pro bytovou výstavbu. 

 

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

Dle platného územního plánu je v Náměšti na Hané určeno několik ploch pro 

výstavbu rodinných domů.  Jde o lokality V Ráji, Pod Skřeby, U nádraží, 

v Záhumenské ulici, Padělky, Nové Dvory. 

 

Sociální bydlení: 

Městys nevlastní žádné byty, které by mohly být přebudovány na byty pro sociální 

bydlení. Výstavba sociálních bytu jedině tehdy, bude-li městys nucen na základě 

zákona vystavět tyto sociální byty.   
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Individuální rekreační objekty: Na území městyse je cca 60 chat, které slouží 

k rekreaci. K rekreaci slouží i některé domy v centru městyse. 

Školství a vzdělávání 

Městys disponuje poměrně dobrými možnostmi pro školní i mimoškolní vzdělávání. 

Pro děti je k dispozici mateřská škola, pro žáky devítiletá základní škola.  Technické 

vybavení škol je na dobré úrovni, přesto investiční potřeby existují. Pro děti a žáky je 

k dispozici družina a školní jídelna. Pro rodiny s dětmi dobře funguje mateřské 

centrum Pohádka. K dispozici jsou i mimoškolní aktivity a kroužky pro děti. Střední 

školství se v městysi nerozvinulo, žáci dojíždějí do středních škol do Lutína, 

Olomouce nebo Litovle.  

  

Mateřská škola 

Zřizovatelem mateřské školy je městys Náměšť na Hané. Mateřská škola v městysi 

disponuje čtyřmi odděleními a výdejnou školní jídelny s kapacitou 120 osob. Tabulka 

č. 36 uvádí kapacitu dle Rejstříku škol a školských zařízení a reálnou naplněnost. Do 

mateřské školy dochází děti z Náměště na Hané a z Olbramic. Pro více obcí 

mateřská škola spádová není. Problém s naplněností v mateřské škole není. V roce 

2014 bylo otevřeno další nové oddělení pro další děti. 

 
Kapacita MŠ 

Rok Kapacita Naplněnost Volná místa 

2014/2015 120 109 11 

Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení a vlastní šetření, 2015. 

 

Mateřská škola má celkem 6 pedagogů, kteří jsou plně zaměstnaní.  Mateřská škola 

nedisponuje speciálním pedagogem, asistentem pedagoga, vychovatelem, 

psychologem ani výchovným poradcem.  

Na jednoho učitele připadá v průměru 15 dětí.  

 

Základní škola 

Zřizovatelem úplné základní školy je městys Náměšť na Hané. Základní škola se 

skládá ze dvou samostatně stojících budov pro 1. a 2. stupeň, které jsou od sebe 

v dostatečné vzdálenosti. Základní škola má pro školní rok 2014 /2015 celkem 14 

učitelů, z toho 1 učitele muže. Plně zaměstnaných pedagogických pracovníků je 13. 

Na jednoho učitele v průměru připadá 12,6 žáků.  

 
Kapacita ZŠ 

Rok Kapacita Naplněnost Volná místa 

2018/2019 560 302 258 

Zdroj.: Rejstřík škol a školských zařízení a výroční zpráva 2018/2019. 

 

Z tabulky je zřejmé, že naplněnost základní školy je z 51,3%. Což je příliš nechvalná 

situace pro rozpočet školy.  
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K dispozici pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je asistent pedagoga, 

výchovný poradce a vychovatelé v družině.  Součástí základní školy je školní jídelna 

s kapacitou 250 osob a družina s kapacitou 60 dětí a žáků. 

2. stupeň základní školy je spádovým stupněm pro okolní obce. Do základní školy 

dochází žáci z Loučan, Olbramic, Střížova, Drahanovic, Ludéřova a Lhoty pod 

Kosířem. Dojezdy do škol jsou zajišťovány linkovými autobusy, které relativně dobře 

navazují na školní výuku. 

 

Školní infrastruktura 

V Náměšti jsou dva samostatné právní subjekty:  

Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc, Komenského 283, IČO 45238685, 

ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo školu 195 žáků ( I. i II. stupeň).. 

II. stupeň ZŠ – budova II. stupně je v ulici Komenského.  

Mateřská škola Náměšť na Hané, okres Olomouc, Zábraní 514, IČO 45213062, 

v současné době má MŠ 4 oddělení s maximálním obsazením 28 dětí. Celé prostory 

mateřské školy jsou maximálně využity – keramická dílna (pro děti MŠ, ale i rodiče), 

knihovna, ZUŠ Stiborova, technické prostory využívá spolek Za dveřmi pro 

uskladnění rekvizit a kulis.  

 

Mimoškolní aktivity 

Základní škola nabízí žákům řadu kroužků a dalších mimoškolních aktivit. Nejen pro 

žáky dobře funguje kroužek keramické dílny při mateřské škole, při základní škole 

dále kroužek.  

Děti a žáci mají možnost navštěvovat pobočku Základní umělecké školy Miloslava 

Stibora, kde se mohou vzdělávat v oblasti výtvarné výchovy. Pobočka je umístěna 

v prostorách mateřské školy.   V Náměšti na Hané má také pobočku Základní 

umělecká škola Litovel. Vyučování probíhá v hudebních oborech zobcová flétna, 

kytara, klavír a zpěv.  

 

Práce s dětmi a mládeží 

Práci s dětmi a mládeží vykonávají i mimoškolní zařízení. Mezi nejvýznamnější patří 

dobře fungující mateřské centrum Pohádka pro rodiny s dětmi.  Práci s dětmi 

a mládeží zastává také SDH Náměšť na Hané a SK Náměšť na Hané. Ve spolcích 

se tvoří družstva mladých hasičů a fotbalistů.  

 

Sociální inkluze 

Základní a mateřská škola v městysi nemá zkušenosti se sociální inkluzí. Pro děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami využívá asistenta pedagoga. Školy by však 

využily i psychologa či logopeda nebo speciálního pedagoga. Bezbariérový přístup 

není v současné době v budovách školy jak prvního tak druhého stupně vybudován, 

avšak bezbariérové zpřístupnění obou školních budov je plánováno v blízké době. 
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Financování školství 

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

příspěvek od státu cca 7 890,- Kč ročně na žáka. Tabulka č. 38 udává výši 

financování základní a mateřské školy městyse. 
 

Příspěvek na ZŠ a MŠ 

Rok Příspěvek zřizovatele Příspěvek státu 

Školní rok 2014/2015 

Mateřská škola 777 729,- Kč 860 010,- Kč 

Základní škola 2 215 931,- Kč 1 459 650,- Kč 

 

 

Z grafu tabulky je zřejmé, že obec doplácí na provoz školy, příspěvek od státu je 

nedostačující. 

 

Zdravotnictví 

 

V obci se nachází zdravotní středisko. Nejbližší nemocnice je pak v nedaleké 

Olomouci (Fakultní nemocnice Olomouc – vzdálená 16 km), Vojenská nemocnice 

Olomouc (vzdálenost 19 km) nebo Prostějově (Nemocnice Prostějov – vzdálenost 17 

km). Zdravotnická záchranná služba je dostupná z Olomouce, nebo Litovle (max. 

dojezd 20 min.). Do všech zdravotnických zařízení v okolí je velmi dobrá dopravní 

dostupnost pomocí veřejné hromadné dopravy.  

 

V níže uvedené tabulce jsou vyobrazeni poskytovatelé zdravotnických služeb 

v Náměšti na Hané. 

 

Poskytovatelé zdravotnických služeb v Náměšti na Hané 

 Typ zařízení Jméno a příjmení Kontaktní informace 

1. Ordinace 

praktického lékaře 

pro dospělé 

MUDr. Josef Husička Komenského 306, Náměšť na Hané, tel.: 

585 951 401, e-mail: 

husickovi@seznam.cz 

2. Ordinace 

praktického lékaře 

pro dospělé 

MUDr. Blanka 

Chytilová 

Komenského 314, Náměšť na Hané, tel.: 

585 952 144, mob.: 777 239 780, e-mail: 

dr.chytilova@seznam.cz 

3. Ordinace 

praktického lékaře 

pro děti a dorost 

MUDr. Tomáš Šoupal Komenského 314, Náměšť na Hané, tel.: 

585 952 319, e-mail: 

tomassoupal@tiscali.cz 

4. Samostatná 

ordinace 

praktického lékaře 

– stomatologa 

MUDr. Kamila 

Kolaříková 

Komenského 314, Náměšť na Hané, tel.: 

585 952 395, e-mail: 

kamila.kolarikova@centrum.cz, 

http://zubarnamest.cz/ 
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5. Oční optika J. Marková Nám. T. G. Masaryka 99, Náměšť na 

Hané, tel.: 602 525 100, e-mail: 

artoptik@seznam.cz 

6. Zařízení 

lékárenské péče 

Mgr. Soňa 

Tomášková 

Nám T. G. Masaryka 250, Náměšť na 

Hané, tel.: 585 754 359,  

7. Samostatná 

ordinace 

praktického lékaře 

– gynekologa 

prim. MUDr. Vujo 

Masnikosa 

Nám. T. G. Masaryka 250, Náměšť na 

Hané, tel.: 734 550 739, 

http://www.medicoms.cz/ 

8. Neurologická 

ambulance 

(neurologie, 

akupunktura) 

MUDr. Lubomír 

Dohnal 

Nám. T. G. Masaryka 250, Náměšť na 

Hané, tel.: 734 550 739, 

http://www.medicoms.cz/ 

9. Nutriční terapie Eva Münsterová Dis. Nám. T. G. Masaryka 250, Náměšť na 

Hané, http://www.medicoms.cz/ 

10. Obezitologická 

ambulance 

MUDr. Zdeněk 

Dokládal 

Nám. T. G. Masaryka 250, Náměšť na 

Hané, tel.: 734 550 739, 

http://www.medicoms.cz/ 

11. Ortopedická 

ambulance 

MUDr. Tomáš Nevrla Nám. T. G. Masaryka 250, Náměšť na 

Hané, tel.: 734 550 739, 

http://www.medicoms.cz/ 

12. Urologická 

ambulance 

MUDr. Vladimír 

Holibka  

Nám. T. G. Masaryka 250, Náměšť na 

Hané, tel.: 734 550 739, 

http://www.medicoms.cz/ 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V Náměšti na Hané je stabilizovaná a dostačující síť základní lékařské ambulantní 

péče. Najdeme zde dostatečné množství praktických lékařů pro děti a dorost, pro 

dospělé, stomatologa, gynekologickou ambulanci, oční optiku, neurologickou 

ambulanci či urologickou ambulanci. V obci samozřejmě nechybí ani místní lékárna.  

Kultura 

 

Krajina v místech dnešní Náměště na Hané byla poměrně velmi hustě osídlena již 

v pravěku. Nejdůležitější pravěká lokalita na Náměšťsku leží na kopci Rmíz., Jedná 

se o jedno z nejvýznamnějších výšinných sídlišť pozdní doby kamenné ve střední 

Evropě.  

 

Další pozoruhodnou pravěkou lokalitou, dnes zčásti zastavěnou, je lokalita Valník.  

Z doby římské jsou v Náměšti doloženy nálezy římských mincí císaře Marka Aurelia 

(161-180 po Kristu) a Filipa Araba (244-249 po Kristu).  

Od 23. ledna 2007 byl obci vrácen status městyse. Rozhodnutím č. 16 ze dne 23. 1. 

2007 byl vrácen obci název městys. 
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KULTURNÍ ATRAKTIVITY V OBCI: 

 

• zámek Náměšť na Hané Více informací na www.zamek.namestnahane.cz 

• zámecký park v Náměšti na Hané  

• zřícenina hradu v Náměšti na Hané  

• dolní zámek (Sladovna)  

• kostel sv. Kunhuty fara Náměšť na Hané  

• hrobka Kinských  

• kaple sv. Martina  

• Kaple Nejsvětější Trojice  

 

K dalším kulturním zajímavostem v obci patří např. Houdkův dům, socha Panny 

Marie s Ježíškem, socha sv. Jana Nepomuckého, centrální kříž u kostela sv. 

Kunhuty, centrální kříž na hřbitově, dřevěný kříž u kostela, pomník T.G. Masaryka, 

Kříž u fary, sousoší sv. Cyrila a Metoděje, kříž v Biskupství, litinový kříž v Biskupství, 

kříž u silnice na Nové Dvory, Boží muka u nádraží, Boží muka v Biskupství atd.  

 
Počet návštěvníků u hlavních turistických atraktivit 

Turistické atraktivity Počet návštěvníků / počet vstupenek / rok 

Zámek Náměšť na Hané 30 000 turistů 

Zřícenina hradu v Náměšti na 

Hané 

5 000 turistů 

Přírodní rezervace Terezské údolí 10 000 turistů 

zdroj: vlastní zpracování a statistika MK ČR 

 

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. 

 
Akce – kalendář (významné akce pořádané v Náměšti na Hané) 

Datum Seznam akcí Pořádající  

leden 
Myslivecký ples Myslivecké sdružení Náměšť na Hané 

Šibřinky Tj Sokol Náměšť na Hané 

únor 

Dětský maškarní karneval  Městys Náměšť na Hané 

Hasičský ples SDH Náměšť na Hané 

Tradiční ples městyse Městys Náměšť na Hané 

Sportovní ples SK Náměšť na Hané 

březen Charitativní ples SOHO Olomoučtí kohouti 

duben 

Zahájení sezony na zámku Městys Náměšť na Hané 

Velikonoční prohlídky Městys Náměšť na Hané 

Filmový zámek Městys Náměšť na Hané 

Pohádkový slet čarodějnic Tj Sokol Náměšť na Hané 
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květen 

Roztančené prohlídky Městys Náměšť na Hané 

Kácení máje SDH Náměšť na Hané 

Hodová zábava SDH Náměšť na Hané 

Hodové odpoledne 
Městys Náměšť na Hané a SDH Náměšť na 

Hané 

červen 

12. Cyklovéjezd Cykloservis Husička a Městys Náměšť na Hané 

Oblastní výstava psů ZKO Náměšť na Hané 

Z pohádky do pohádky Městys Náměšť na Hané 

Letní koncert v kapličce 
Městys Náměšť na Hané a soubor Josefa 

Srovnala 

Rybářský karneval Rybáři Náměšť na Hané 

červenec Odpoledne s Večerníčkem Náměšť na Hané 

srpen 

Pohárová soutěž SDH Náměšť na Hané 

Vernisáž výstavy na zámku Městys Náměšť na Hané 

Květiny pro zámeckou paní Městys Náměšť na Hané 

Koncert mezi květy v kapličce Městys Náměšť na Hané 

Večerní prohlídky na zámku Městys Náměšť na Hané 

Myslivecký karneval Myslivecké sdružení Náměšť na Hané 

Z pohádky do pohádky Městys Náměšť na Hané 

Hradozámecká noc Městys Náměšť na Hané 

září Dny Evropského kulturního dědictví Městys Náměšť na Hané 

 Svatohubertská mše 
Myslivecké sdružení Náměšť na Hané a ŘKF 

Náměšť na Hané 

říjen 
Tajemný zámek Městys Náměšť na Hané 

Dýňové a slámové kouzlení  Městys Náměšť na Hané 

listopad 

Uspávání broučků  RC Pohádka 

Vánoční jarmark a rozsvícení 

vánočního stromu 

Městys Náměšť na Hané 

prosinec 

Poslední leč Myslivecké sdružení Náměšť na Hané 

Vánoční koncert Městys Náměšť na Hané 

Vánoce na zámku Městys Náměšť na Hané 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Dostupnost kultury v okolí: 

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

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

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

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

intimní klubová scéna nabízí širokou škálu představení zaměřenou na různorodé 

publikum. Divadlo Tramtarie a Divadlo Konvikt doplňují olomouckou alternativní 

scénu a svým repertoárem přitahují hlavně mladé publikum. Divadlo Konvikt ve 

spolupráci s Moravským divadlem pravidelně pořádá na přelomu dubna a května 

úspěšný festival Divadelní Flora. Pro nejmenší je v Olomouci loutkové divadlo 

Kašpárkova říše. V Olomouci nalezneme nespočet galerií, muzeí (např. Arcidiecézní 
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muzeum, Vlastivědné muzeum, atd.) a kin (Multikino Cinestar, Premiere Cinemas 

a Kino Metropol).  

 

Chybějící kulturní zařízení:  

V městyse nechybí žádné kulturní zařízení. 

 

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

• sál a přísálí OÚ 

• zámek Náměšť na Hané 

• kostel sv. Kunhuty 

• amfiteátr  

• kulturní areál u Kapličky 

 

Kulturní památky nehmotné:  

V Náměšti na Hané neexistuje žádné kulturní sdružení, které by propagovalo 

hanácký folklor.   

 

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

• SDH oslavilo 120 let od založení jednotky  

• V roce 2016 875 let od první písemné zmínce o městyse 

• V roce 2015 oslavil městys 15 let od obdržení Zámku a proběhla i oprava 

střechy severního křídla 

Sport a volnočasové aktivity 

Pro sport a volný čas je v Náměšti na Hané široká možnost sportovní vyžití a to jak 

pro menší tak větší děti. Sportovní vyžití si zde najdou i dospělí občané městysu. Na 

území Náměště působí více sportovní spolků a to: TJ Sokol Náměšť na Hané, SK 

Náměšť na Hané či SDH Náměšť na Hané. V TJ Sokol Náměšť na Hané nabízí 

různé sportovní oddíly. 

Jako například: Atletická přípravka,  Badminton 

  - Badminton žáci, dívky, florbal žáci, jóga, košíková, malá kopaná, 

pohybové aktivity dětí, power jóga, volejbal I., volejbal II., stolní tenis, stolní tenis 

žáci, tenis, ženy I., ženy II. 

 

SK Náměšť na Hané fotbalová družstva od „benjamínků“ až po „starou gardu“.  

V Náměšti na Hané krom těchto klubů fungují též i soukromé firmy, které nabízí i jiné 

sportovní vyžití a to například Svatojanská zahrada, kde je možné si jít zacvičit do 

posilovny, zastřílet na laserové střelnici či odpočinout si do páry či finské sauny. 

V městysu Náměšť na Hané lze sportovat jak individuálně tak kolektivně. Kolektivní 

sporty jsou možné na fotbalovém stadionu. Dále se zde nachází tenisové kurty, hřiště 

pro malou kopanou, volejbalový kurt občané si mohou zahrát basketbal venku vedle 

fotbalového hřiště či vevnitř v sokolovně nebo i tělocvičně základní školy. V rámci 

http://sokolnamestnahane.webnode.cz/oddily/atleticka-pripravka/
http://sokolnamestnahane.webnode.cz/badminton/
http://sokolnamestnahane.webnode.cz/oddily/badminton-zaci/
http://sokolnamestnahane.webnode.cz/oddily/divky/
http://sokolnamestnahane.webnode.cz/oddily/florbal/
http://sokolnamestnahane.webnode.cz/oddily/joga/
http://sokolnamestnahane.webnode.cz/oddily/mala-kopana/
http://sokolnamestnahane.webnode.cz/oddily/pohybove-aktivity-deti/
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individuálního sportování je možné využít posilovnu.  V Náměšti též nalezneme 

minigolfové hřiště hned vedle Zámku.  

Vyžití si zde však najdou i nejmenší děti, které si mohou hrát na dvou hřištích a to 

hned u vlakového nádrží na hřišti RC Pohádka nebo ve Fučíkově ulici. Obě hřiště 

jsou však určena pro menší děti. Menší děti s maminkami se též mohou setkávat 

v rámci RC Pohádka, které existuje již řadu let. V Náměšti dlouhá léta existovalo 

venkovní koupaliště, kde občané ale i turisté mohli plavat, avšak koupaliště již pár let 

není v provozu. V Náměšti na Hané existují dva SDH a to SDH Náměšť na Hané 

a SDH Nové Dvory. SDH Náměšť je JSO II a SDH Nové Dvory je JPO V. SDH 

Náměšť pracuje již od raného věku s dětmi a vyjíždějí na soutěže do širokého okolí. 

Na soutěže v požárním sportu nejezdí jen mladší a starší, ale požární sport provozují 

i dospělí. Největší úspěch byla účast na mistrovství republiky. V Náměšti na Hané 

v rámci sportovního vyžití chybí multifunkční hřiště, rekonstrukce koupaliště 

a i atletické hřiště.  Menší hřiště nalezneme i na Nových Dvorech. Náměšť je velmi 

oblíbená díky pěší a cykloturistice, kdy je možné se vypravit jak do Terezského údolí 

tak i dále do okolí. V rámci sportu tak kultury je využíván jak amfiteátr, tak Kaplička. 

 

Životní prostředí 

Stav životního prostředí 

V městyse Náměšť na Hané se nevyskytuje žádný závažnější jev, negativně 

ovlivňující životní prostředí v městyse.  

 

Půdní fond, kvalita půd, míra ohrožení erozí 

Zemědělská půda tvoří téměř 47% rozlohy katastru obce, lesní pozemky pak téměř 

46 %. Ze zemědělské půdy je téměř 92% orná, necelých 6 % tvoří zahrady a sady 

a 2,8 % trvalé travní porosty. 

 

Kvalita ovzduší 

V městyse neexistuje větší zdroj znečištění ovzduší. Problémem, zejména 

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

v některých domácích topeništích (kotle, krby, kamna), a to zejména v období 

inverzního klimatu.  

 

Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce pozitivně 

- obec je v relativně harmonické kulturní krajině 

- neregionálně významný komplex Terezského údolí 

- obec se aktivně zapojuje do systému třídění odpadu 

- plynofikace v obci 

- maloplošné chráněné území jako krajinně významné refugium 

- zámecký park jako významný krajinný prvek 

- historické aleje s vysokou krajinářskou hodnotou 

- Tok Šumice s břehovými porosty jako významný ekologický prvek v sídle 
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Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce negativně 

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

- opuštěný areál zemědělského družstva 

- skládka odpadů 

- opuštěná benzínová pumpa v bývalém statku 

 

Ochrana životního prostředí 

 

Obec Náměšť na Hané neleží na území žádného velkoplošného zvláště chráněného 

území. Nejbližším velkoplošným chráněným územím je CHKO Litovelské Pomoraví.  

V západní, lesnaté části katastru, se rozkládá regionálně významné území, 

s vysokou ekologickou hodnotou – údolí toku Šumice zvané Terezské údolí, 

s okolními více či méně přirozenými lesními porosty. Toto území je od roku 1996 

chráněno jako přírodní park, od roku 2006. 

  

V obci nepůsobí žádná organizace, věnují se systematicky oblasti ochrany přírody.  

 

Správa obce 

Obecní úřad a kompetence obce 

 

Náměšť na Hané nese označení městys. Statut městyse uděloval panovník 

od 13. století.    

 

Velikost úřadu, personální zajištění 

 
Personální zajištění úřadu městyse Náměšť na Hané 

Personální zajištění úřadu městyse Náměšť na Hané 

Orgán 
Počet 

osob/členů 
Funkce 

Úřad městyse 9 

starostka, místostarosta, matrikářka, vedoucí 

stavebního úřadu, referent stavebního úřadu, 

mzdová účetní, účetní, referent 2x 

Zastupitelstvo 13 starostka, místostarosta, ostatní členové 

Rada 5 starostka, místostarosta, 3 x radní 

Finanční výbor 

zastupitelstva 
8 předseda, členové 

Kontrolní výbor 8 předseda, členové 
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Zdroj: www.namestnahane.cz 

 

Vybavenost městyse Náměšť na Hané 

 
Vybavenost městyse Náměšť na Hané 

Zdroj: ČSÚ – karty obcí 

Bezpečnost 

Bezpečnostní situace v městysu nevybočuje z průměru.   

 

1.2. SOCIÁLNÍ OBLAST 

1.2.1. ANALÝZA STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ/ ROZVOJOVÝCH 

PLÁNŮ VČETNĚ KOMUNITNÍHO PLÁNU 

Informace dostupné v Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém 

kraji pro roky 2018 – 2020. 

Cílem je ověření, zda je záměr v souladu s klíčovými strategickými dokumenty 

zaměřenými na oblast sociálního začleňování. 

Cíle střednědobého plánu pro platné území. 

zastupitelstva 

Povodňová komise 6 předseda, místopředseda, členové 

Kulturní komise 8 předseda, členové 

Vybavenost obce  

Typ úřadu Úřad městyse 

Kód obce 504505 

Okres Olomouc 

SO ORP Olomouc 

SO POÚ Olomouc 

Finanční úřad Olomouc 

Stavební úřad Náměšť na Hané 

Matrika Náměšť na Hané 

Kanalizace (ČOV) ANO 

Veřejný vodovod ANO 

Plynofikace ANO 

Pošta ANO 

Veřejná knihovna ANO 

Zdravotnické zařízení ANO 

Lékárna ANO 

Mateřská škola ANO 

Základní škola ANO 

Dostupnost sídla kraje (km) 23 

Dostupnost sídla okresu (km) 23 
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Základní parametry pro modelaci sítě:  

Parametr potřebnosti – síť sociálních služeb vychází ze skutečně zjištěné potřebnosti 

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

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

poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. 

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

sociální služby splňují další kvalitativní podmínky stanovené OK. 

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

sociální služby. 

Parametr nákladovosti – sociální služba je podrobena ekonomické analýze 

z dostupných dat z benchmarkingu a je zohledňována její nákladovost. 

 

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

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

v potaz i řadu objektivních charakteristik determinujících určité rozdíly vyplývající 

např.: 

z míry urbanizace, 

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

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

obyvatelstva, 

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

z nejrůznějších sociologických změn probíhajících ve společnosti a veškerých dalších 

kraji dostupných informací 

1.2.2. DOSAVADNÍ VÝVOJ/ PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

KOMUNITNÍHO CHARAKTERU V REGIONU 

 

V Náměšti na Hané 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 

 

KAPACI

TA 

1. 
Dům seniorů František 

–Náměšť na Hané, p.o. 

p.o. 

kraje 

Dům seniorů 

František –Náměšť 

na Hané, p.o. 

Domov pro seniory 

53 

2. 
Domov důchodců 

Jesenec, p.o. 

p.o. 

kraje 

Domov důchodců 

Jesenec, p.o. 
Domov pro seniory 
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3. 
Domov pro seniory 

Kostelec na Hané, p.o. 

p.o. 

obce 

Domov pro seniory 

Kostelec na Hané, 

p.o. 

Domov pro seniory 

58 

4. 
Domov pro seniory 

Ludmírov 

p.o. 

obce 

 

 

?? 

Domov pro seniory 

Ludmírov 
Domov pro seniory 

36 

5. 
Domov se zvláštním 

režimem Bílsko 

o.p.s.. 

kraje 

Domov se zvláštním 

režimem Bílsko 

Domov se 

zvláštním režimem 

34 

6. Charita Konice 

církevní 

organiza

ce 

Dům pokojného stáří 

Bohuslavice a 

Konice 

Domov pro seniory 

 

35 

Charitní 

pečovatelská služba 

Pečovatelská 

služba 

Ambulan

tně 3 

Terénně 

140 

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

služba 

 

8. Trilobit o.p.s. 

o.p.s. 

zřizovate

lem obec 

Čelechov

ice na 

Hané 

Trilobit o.p.s. Chráněné bydlení 

48 byt. 

jednotek 

chráněný

ch 

2 byt. 

jednotky 

nechráně

né 

9. 

 Obec Čechy pod 

Kosířem (zřizovatel a 

provozovatel), Charita 

Konice (poskytovatel soc. 

služeb) 

církevní 

organiza

ce 

Dům pokojného stáří 

s pečovatelskou 

službou Čechy pod 

Kosířem 

Pečovatelská a 

ošetřovatelská 

služba 

21 

jednopok

oj. byt. 

jednotek 

3 

dvoupok

oj. byt. 

jednotek 

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

 

1.2.2.2. Současné řešení příležitostné krizové situace? 

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

odkázán zástupcem samosprávy na odbor sociálních věcí nebo úřad práce 

v Olomouci. 
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1.2.3. ANALÝZA REGIONU Z HLEDISKA POTŘEB A PROBLÉMŮ 

V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 

1.2.3.1. Informace o životním stylu: 

Jaké jsou kvality a potenciál lidí v komunitě/ lokalitě? 

 

JAKÁ JE SPOKOJENOST OBYVATEL V OBCI 

Dotazník byl distribuován mezi občany městyse. Obyvatelé měli možnost dotazník 

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

Dotazník byl k dispozici v termínu od 1. 10. 2015 do 30. 10. 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 116 respondentů z celkových 670 oslovených, což činí 17,3 %. 

Z toho dotazník vyplnilo 56 mužů (48,2%) a 63 žen (51,8%). Nejvíce respondentů 

vyplnilo dotazník ve věku 30 – 49 let a to 49 osob (42,2%). Nejméně ve věku 15-29 

let a to 20 osob (17%). Většina respondentů měla střední odborné s maturitou (46 

osob – 39,7 %) a vysokoškolské (35 osob – 26,1%). Dotazník vyplnil nejvyšší počet 

respondentů žijících v obci od narození (49 osob – 42,2%) a přistěhovalých 

v dospělosti před více než 5 lety (48 – 41,4%). Většina respondentů je typem 

domácnosti bez dětí (48 osob – 47,1%) a domácností s nezaopatřenými dětmi do 18 

let (43 osob – 42,2%).   

 

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 

ab

s. 

relat. 

(%) 

ab

s. 

relat. 

(%) 

ab

s. 

relat. 

(%) 

ab

s. 

relat. 

(%) 

ab

s. 

relat. 

(%) 

Jak se Vám v obci žije? 30 19,6 79 51,6 42 27,5 4 2,6 0 0,0 

Zhodnocení obce z hlediska 

bydlení 
46 30,1 84 54,9 20 13,1 1 0,7 2 1,3 

Zhodnocení obce z hlediska 

školství 
22 14,4 86 56,2 23 15,0 6 3,9 16 10,5 

Zhodnocení obce z hlediska 

zdravotnictví 
24 15,7 79 51,6 31 20,3 5 3,3 14 9,2 

Zhodnocení obce z hlediska 

veřejné dopravy 
18 11,8 78 51,0 38 24,8 12 7,8 7 4,6 

Zhodnocení obce z hlediska 

kultury a společenského 

života 

15 9,8 59 38,6 43 28,1 25 16,3 11 7,2 

Zhodnocení obce z hlediska 

sportovního vyžití 
11 7,2 63 41,2 44 28,8 20 13,1 15 9,8 
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Zhodnocení obce z hlediska 

životního prostředí 
38 24,8 91 59,5 18 11,8 4 2,6 2 1,3 

Zhodnocení obce z hlediska 

péče obce o své prostředí 
14 9,2 78 51,0 36 23,5 23 15,0 2 1,3 

Zhodnocení obce z hlediska 

podmínek pro podnikání 
3 2,0 25 16,3 45 29,4 13 8,5 67 43,8 

Zhodnocení obce z hlediska 

rozvoje obce 
13 8,5 72 47,1 49 32,0 14 9,2 5 3,3 

Zhodnocení obce z hlediska 

informovanosti o dění v obci 
24 15,7 84 54,9 34 22,2 10 6,5 1 0,7 

Mezilidské vtahy v obci 

považujete za? 
11 7,2 68 44,4 42 27,5 13 8,5 21 13,7 

Myslíte si, že obyvatelé obce 

mají dostatek příležitostí ke 

vzájemným společenským 

kontaktům ? 

17 11,1 69 31,4 48 31,4 7 4,6 13 8,5 

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

 

1.2.3.2. Jak fungují sousedské vztahy? 

Mezilidské vtahy v obci považujete za? 

Více než polovina respondentů tzn. (60,3%) hodnotí mezilidské vztahy v obci jako 

spíše dobré. 20,7% respondentů je nerozhodných  - dle jejich názoru nejsou vztahy 

ani dobré ani špatné. 1,7% z respondentů si myslí, že vztahy v obci jsou spíše 

špatné a 7,8% respondentů si myslí, že vztahy v obci jsou velmi špatné.   

Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným 

společenským kontaktům? 

Více než 75,8 % obyvatel hodnotní, že občané mají dostatek příležitostí ke 

vzájemným společenským kontaktům. 15,5% respondentů si však myslí, že dostatek 

příležitostí spíše není a dokonce 1,7% občanů hodností, že rozhodně není dostatek 

možností pro společné kontakty.  

Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? 

67,2% respondentů je rozhodně ano a spíše ano ochotno udělat něco pro rozvoj své 

obce. Respondenti odpověděli, že by mohli pomáhat brigádně při pořádání obecních 

akcí a dále různě pomáhat dle potřeb obecního úřadu.  

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

nápadech a přáních? 

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

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

Využití areálu bývalého lomu_ jako komunitní centrum, posezení, společné grilování 

aj. 

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

podpora sportovních turnajů organizovaných i pro přespolní - kdo si hraje - nezlobí. 

alespoň 1x za 14 dní - letní kino v amfiteátru v červnu - srpnu, - 1 denní rockový 

festival - v létě, díky 
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Obec nemá žádný domov pro seniory s pečovatelskou službou (nemyslím DD). Ve 

spoustě obcí toto funguje a myslím, že s velkou spokojeností. Jistě by to ocenili 

i senioři i jejich blízcí. 

Vadí mi, že rodinné centrum sídlí v soukromých prostorách. Kdyby bylo zřízeno 

v obecních prostorách (tak jako v jiných obcích), bylo by možno zde pořádat i jiné 

aktivity (kurzy, kroužky), popř. si centrum pronajímat na pořádání soukromých aktivit 

(oslava narozenin aj.).  

-V soukromých prostorách RC Pohádka to bohužel není možné (což plně chápu). 

Vyřešení problému s bezdomovci ( jejich ,,zemljanky") u studánky v Laškovském 

údolí. Doufám, že tyhle problémy budou vyřešeny a neskončí to jen u dobrého 

nápadu s dotazníkem. 

Je škoda, že nejsou dožínky, folková Zahrada atd. 

podpora činností různých spolků pro všechny věkové kategorie občanů (od 

nejmladších po nejstarší) - udržování místních tradic a tradičních řemesel - 

zviditelnění rodáků, významných osobností a místních zajímavostí (více naučných 

stezek, map a info cedulí) 

 

1.2.3.3. Jaké skupiny v komunitě existují?  

Najdou se v komunitě přirozené autority? 

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

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

zástupce samosprávy.  

1.2.3.4. Kde se skupiny setkávají? 

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

a společenských akcí v obci i regionu. 

 

V Náměšti na Hané neexistuje žádné kulturní sdružení, které by propagovalo 

hanácký folklor. 

V Náměšti 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 
Kontaktn

í osoba 
Tel. E-mail Profil činnosti 

SK Náměšť 

na Hané z.s. 

Bohuslav 

Ošťádal 
602 577 420 

bohuslav.ostadal@se

znam.cz 

široké zaměření na 

sportovní aktivity 

pro děti, mládež, 

dospělé, seniory 

Tělocvičná 

jednota Sokol 

Tomáš 

Pečiva 
776 636 296 pecivat@volny.cz 

sport, práce 

s dětmi, rodina, 

mailto:bohuslav.ostadal@seznam.cz
mailto:bohuslav.ostadal@seznam.cz
mailto:petra.odehnalova@centrum.cz
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Náměšť na 

Hané 

kultura 

SH ČMS-Sbor 

dobrovolných 

hasičů 

Náměšť na 

Hané 

Marek 

Stratil 
724 861 128 ma.str@seznam.cz 

požární bezpečnost 

v obci, práce 

s mládeží, kulturní 

akce 

SH ČMS-Sbor 

dobrovolných 

hasičů Nové 

Dvory 

Lukáš 

Pluskal 
773 026 683 

pluskal.lukas@gmail.

com 

požární bezpečnost 

v obci, práce 

s mládeží, kulturní 

akce 

Myslivecký 

spolek 

Náměšť na 

Hané 

Václav 

Vyhlídal 
604 686 083 

diana.hunkova@sezn

am.cz 

ochrana přírody, 

mládež, myslivost 

Divadelní 

spolek ZA 

DVEŘMI 

Radka 

Poučová 

 

608 726 683 

 

za.dvermi@email.cz, 

www.divadlo-

zadvermi.cz 

kultura, historické a 

kulturní dědictví 

Rodinné 

centrum 

Pohádka, z.s. 

Iveta 

Botková 
602 831 869 

rcpohadka@seznam.

cz, 

www.mcpohadka.estr

anky.cz 

Provozování 

rodinného centra za 

účel prevence 

sociálního vyloučení 

Základní 

kynologická 

organizace 

č.06 Náměšť 

na Hané 

Jiří Šrom 605 336 415 

ardako@seznam.cz, 

www.zkonamest.web

node.cz 

Výcvik psů, výstavy 

psů, regionální 

působnost 

Český 

rybářský 

svaz, z. s., 

místní 

organizace 

Olomouc 

Martin 

Čech 
607 942 421 

rampamartin@sezna

m.cz 

Pořádání závodů a 

vše kolem rybaření, 

pořádání kulturně 

společenských akcí 

v obci 

Klub seniorů, 

spolek 

Josef 

Pouč 

732 553 664 

 
- 

Pořádání akcí pro 

seniory, potkávání, 

přednášky, 

setkávání 

Spolek Dr. 

Ignáce 

Feigerleho 

Ing. Josef 

Blaťák 
608 881 196 - 

Obnova prostor 

fary, zahrady, 

majetku ŘKF 

Náměšť. 

Organizace 

kulturně-

společenských akcí 

Vzpírání 

Haná, z.s. 

Bc. Julie 

Švecová 
776 071 827 

vzpiranihana@gmail.c

om, www.vzpirani-

hana.cz 

Výuka olympijského 

dvojboje vzpírání 

pro zájemce 

mailto:za.dvermi@email.cz
mailto:za.dvermi@email.cz
mailto:za.dvermi@email.cz
http://www.zkonamest.webnode.cz/
http://www.zkonamest.webnode.cz/
http://www.zkonamest.webnode.cz/
mailto:vzpiranihana@gmail.com
mailto:vzpiranihana@gmail.com


40 
 

z oblasti střední 

Moravy 

PONYGANG 

z.s. 

Ing. 

Bohdana 

Kvíčalová 

777 938 131 

b.kvicalova@srznam.

cz, 

www.ponygang.cz 

Provoz dětského 

klubu PONYGANG 

se zaměřeného na 

chovatelství koní a 

pobyt v přírodě. 

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

 

Spolky viz. Výše 

 

Knihovna 

 

Restaurační zařízení: 

• restaurace na Záložně – Náměšť na Hané, teplá i studená kuchyně. 

K dispozici je salonek, parkoviště.  

• Zámecká restaurace – Náměšť na Hané, teplá i studená kuchyně, k dispozici 

je parkoviště a v letních měsících venkovní zahrádka. 

• Antonio Ristorante – Náměšť na Hané, pizzerie spolu s teplou i studenou 

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

měsících.  

• restaurace u Čarodějnice – 3 km, Ludéřov, teplá a studená kuchyně, 

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

rodinných oslav, svateb, třídních srazů atd.  

• hostinec Lhota pod Kosířem – 7 km, nekuřácká, příjemná venkovská 

hospůdka s vlastním minipivovarem v zalesněném svahu kopce Velkého 

Kosíře s venkovním posezením.  

• restaurace ve Mléně – 2 km, Loučany. Restaurace s prostornou zahrádkou. 

Kapacita je 70 míst v restauraci a 100 míst zahrádka. Teplá i studená 

kuchyně, možnost pořádání společenských akcí (svatby, rodinné oslavy, atd.). 

• hostinec Loučany – 1,5 km, Loučany. Nabízí teplou i studenou kuchyni, 

kapacita restaurace je 50 míst. K dispozici je salonek pro pořádání 

nejrůznějších společenských akcí.   

• hostinec Na Nové – 4 km, Drahanovice, teplá a studená kuchyně, salonek, 

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

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

míst, zahradní restaurace 60 míst.  

 

Kostel 

 

 

 

mailto:b.kvicalova@srznam.cz
mailto:b.kvicalova@srznam.cz
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1.2.3.5. Historie lokality a komunity: 

 Pouze pokud je v obci vyloučená lokalita. 

 Je v tomto místě vyloučená lokalita? 

 Jaké skupiny existují v lokalitě? 

 

1.2.4. IDENTIFIKACE CÍLOVÉ SKUPINY 

1.2.4.1. Dle potřeb a problémů: 

 

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) 

 

Dle potřeb a problémů: 

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

Vlastní návrhy komunitní sociální práce: 

Posilování rodičovských kompetencí: 

Celoroční program vzdělávacích aktivit - kurzů pro rodiče, seminářů, 

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

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

 Obecným cílem je podpora a obnova rodičovských kompetencí díky realizaci 

vzdělávacích aktivit a zlepšení rodinného prostředí, které povede k zajištění 

bezpečného vývoje dětí prostřednictvím vzdělávací, konzultační a informační 

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

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

důsledku upevnění stability a základních funkcí rodin.  

Hlavním cílem je připravit a realizovat aktivity, které napomáhají rodičům 

k přípravě na výkon jejich rodičovské role a posilování rodičovských kompetencí 

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

praktických dovedností a konzultační činnosti. Touto formou chceme působit 

preventivně proti možným nejistotám a dysfunkcím v rámci rodičovských aktivit. 

Cíle stručně: 

Zvyšování vědomostního a vzdělanostního potenciálu rodičů 

Zlepšení informovanosti rodin v pro-rodinné oblasti 

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

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

 

Doplňkové aktivity: 

Aktivity je možné rozdělit do několika částí podle metod práce:  

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

- Rodinné finance a finanční gramotnost rodin  

- Slaďování práce a rodiny  

- Zdravotní gramotnost  

- Výchova a zdraví dětí  

1x měsíčně. Témata budou zvolena tak, aby se věnovala všem hlavním oblastem 

rodinného života. Semináře povedou odborníci, kteří budou vhodným způsobem 

kombinovat teoretické poznatky s vlastními či zprostředkovanými zkušenostmi. 

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

 

2) výchovné aktivity - kurzy a programy (např.)  

2.1 kurz "Efektivní rodičovství"  

Kurz věnuje pozornost tomu, co rodičovství dává rodičům, a vytváří předpoklady pro 

svobodnou a uvědomělou další životní volbu. Dochází k posilování rodičovské role, 

osobnímu růstu a celkově ke kvalitnějšímu rodinnému soužití. Součástí je praktický 

nácvik základních rodičovských situací při vztahu rodič-dítě, účast rodič-dítě.  

2.2 "Rodičovská skupina"  

Program podporuje aktivní a vědomé trávení času spolu s dítětem, dochází k 

upevňování vazeb mezi dítětem a rodičem. U rodičů dochází v rámci diskusních 

rodičovských skupin ke zkvalitnění a rozšíření vědomostí v oblasti péče o dítě.  

2.3 "Adaptační program"  

Speciální program pro rodiny s dětmi předškolkového věku, který je zaměřený na 

přirozené vzdělávání dětí a výchovu a důraz klade na sebeobsluhu, samostatnost, 

rozvoj osobnosti a efektivní prvky výchovy.  

2.3. "Sdílící skupina Rodina a rozvod"  

- program je koncipován na základě zkušeností s tím, co rodina v době rozvodu 

potřebuje. Věnuje pozornost dětem a jejich prožívání krizové situace v rodině. 

Program je určen pro rodiny se zkušenostmi s rozvodem, pro rodiny, které rozvod 

teprve čeká i pro rodiny úplné, avšak ohrožené, jako včasná prevence a předcházení 

těmto krizovým situacím.  

 

3) Konzultační činnost  

Těchto služeb lze využít jednorázově i opakovaně podle potřeb účastníků. 

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

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

rodinnou oblast (péče a výchova dětí)  

 

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

Všechny výše uvedené aktivity kromě 2.3 Adaptační program a 2.3 Sdílící skupina 

Rodina a rozvod se již v Rodinném centru Pohádka z.s. v minulosti konaly. 

 

PRAVIDELNĚ POŘÁDANÉ AKCE MÍSTNÍMI SPOLKY A SDRUŽENÍM 

 

Datum Seznam akcí Pořádající  

leden 
Myslivecký ples Myslivecké sdružení Náměšť na Hané 

Šibřinky Tj Sokol Náměšť na Hané 

únor 

Dětský maškarní karneval  Městys Náměšť na Hané 

Hasičský ples SDH Náměšť na Hané 

Tradiční ples městyse Městys Náměšť na Hané 

Sportovní ples SK Náměšť na Hané 

březen Charitativní ples SOHO Olomoučtí kohouti 

duben 

Zahájení sezony na zámku Městys Náměšť na Hané 

Velikonoční prohlídky Městys Náměšť na Hané 

Filmový zámek Městys Náměšť na Hané 

Pohádkový slet čarodějnic Tj Sokol Náměšť na Hané 

květen 

Roztančené prohlídky Městys Náměšť na Hané 

Kácení máje SDH Náměšť na Hané 

Hodová zábava SDH Náměšť na Hané 

Hodové odpoledne 
Městys Náměšť na Hané a SDH Náměšť na 

Hané 

červen 

12. Cyklovéjezd 
Cykloservis Husička a Městys Náměšť na 

Hané 

Oblastní výstava psů ZKO Náměšť na Hané 

Z pohádky do pohádky Městys Náměšť na Hané 

Letní koncert v kapličce 
Městys Náměšť na Hané a soubor Josefa 

Srovnala 

Rybářský karneval Rybáři Náměšť na Hané 

červenec Odpoledne s Večerníčkem Náměšť na Hané 

srpen 

Pohárová soutěž SDH Náměšť na Hané 

Vernisáž výstavy na zámku Městys Náměšť na Hané 

Květiny pro zámeckou paní Městys Náměšť na Hané 

Koncert mezi květy v kapličce Městys Náměšť na Hané 

Večerní prohlídky na zámku Městys Náměšť na Hané 

Myslivecký karneval Myslivecké sdružení Náměšť na Hané 

Z pohádky do pohádky Městys Náměšť na Hané 

Hradozámecká noc Městys Náměšť na Hané 

září Dny Evropského kulturního dědictví Městys Náměšť na Hané 

 Svatohubertská mše 
Myslivecké sdružení Náměšť na Hané a ŘKF 

Náměšť na Hané 

říjen 
Tajemný zámek Městys Náměšť na Hané 

Dýňové a slámové kouzlení  Městys Náměšť na Hané 

listopad Uspávání broučků  RC Pohádka 
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Vánoční jarmark a rozsvícení 

vánočního stromu 

Městys Náměšť na Hané 

prosinec 

Poslední leč Myslivecké sdružení Náměšť na Hané 

Vánoční koncert Městys Náměšť na Hané 

Vánoce na zámku Městys Náměšť na Hané 

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

 

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 Náměště na Hané vzhledem k cílům 

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

zpracována na základě dosavadních zkušeností místního koordinátora pro cílovou 

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

budoucího vývoje a fungování komunitního centra v Náměšti na Hané – jak zachovat 

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

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

prostředky čelit očekávaným ohrožením dalšího rozvoje společenství a komunitního 

centra v Náměšti na Hané. 
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SWOT ANALÝZA  

 

Přednosti Nedostatky 

V
n

it
řn

í 
p

ro
s

tř
e

d
í 

 

–
 i

n
te

rn
í 
a

n
a
lý

z
a
 

Silné stránky (S) 
faktory, které mohou podpořit cíle 

komunitního centra  

- dobré mezilidské vztahy 

- spolková činnost 

- pozitivní přístup městyse 

- existující prostory pro setkávání 

společenství a možnosti realizace 

akcí a aktivit komunitního centra 

- dobrá občanská vybavenost 

(sportoviště, kulturní dům) 

- dobrá účast lidí na akcích 

pořádaných spolky a obcí 

- dobrý vztah místních obyvatel 

k místu, kde žijí  

- ochota a snaha některých 

obyvatel podílet se aktivně na 

přípravě aktivit, které podpoří 

pospolitost v obci 

- místní škola a školka 

- dům seniorů František 

- společenství farníků místního 

římskokatolického kostela 

  

Slabé stránky (W) 
faktory, které mohou ohrozit 

 cíle komunitního centra  

- nedůvěra k aktivitám komunitního 

centra ze strany některých občanů 

- nezájem lidí o dění v obci 

- nedostatečné prostory pro konání aktivit 

komunitního centra (komunitní centrum 

před rekonstrukcí) 

- slabé povědomí mezi lidmi, co to je 

komunitní centrum 

- časová tíseň při přípravě aktivit 

komunitního centra 

- nedostatečná spolupráce místních lidí 

při  návrhu aktivit nebo plánu činností 

komunitního centra  

V
n

ě
jš

í 
p

ro
s

tř
e

d
í 
 

- 
e

x
te

rn
í 
a

n
a

lý
z
a
 

Příležitosti (O) 
vnější podmínky, které mohou podpořit 

cíle komunitního centra  
- 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 

- vhodně informovat o cílech a 

poslání komunitního centra 

- zapojení společenství do aktivit 

komunitního centra a zapojení 

Hrozby (T) 
vnější podmínky, které mohou zmařit cíle 

komunitního centra 
- Počáteční zvědavost a nadšení 

může následně ochabnout 

- Postoj veřejnosti k zdravotně a 

sociálně znevýhodněným osobám 

- Předsudky 

- Nedostatek informací 

- Nižší motivace k řešení vlastního 

problému u sociálně vyloučených 

osob 

- Nereálné očekávání 

- Nedůvěra k aktivitám komunitního 

centra ze strany některých občanů 
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osob, které potřebují podporu 

- podpora sounáležitosti  

- blízkost velkých měst (Olomouc, 

Prostějov) 

 

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

na Hané lze setkat i s nedůvěrou k aktivitám komunitního centra ze strany některých 

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

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

vůči aktivitám zaměřeným sociální začleňování nebo vůči lidem sociálně ohroženým. 

U části obyvatel spadajících mezi sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením 

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

 

Tyto slabé stránky a případné hrozby lze postupně zlepšovat jednak vhodnou 

osvětou o cílech komunitního centra a jednak dobře zvolenými aktivitami komunitního 

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

z řad cílových skupin. 

Zmíněné nedostatečné prostory pro konání aktivit komunitního centra budou 

v horizontu cca 2 roků odstraněny, protože se v budově, kde je plánováno komunitní 

centrum, bude konat celková rekonstrukce. Nyní se tvoří projektová dokumentace. 

 

Ostatní přednosti a nedostatky definované ve SWOT analýze jsou podnětné a budou 

sloužit jako návrh řešení problémů, které by omezovali podporu sounáležitosti v obci 

a fungování komunitního centra.   

Městys Náměšť na Hané má velkou přednost v dostupnosti do města Olomouce, 

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

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

přispívá k jejich možnostem výběru a spokojenosti. 

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

k podpoře dobrého fungování komunitního centra: 

- 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 Náměšti na Hané 

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). 
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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. Předcházela tomu také tvorba 

SWOT analýzy. 

Zvolenou průzkumnou metodou byl kvantitativní průzkum. Použitým nástrojem 

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

občané Náměště na Hané. Minimální počet respondentů pro oslovení byl 50.     

Anketa obsahovala 16 otázek.     Většina otázek byla uzavřená, polootevřené otázky 

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

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

volby více odpovědí u označených otázek byli respondenti v úvodu ankety 

upozorněni. 

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

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

 

Příprava ankety a distribuce mezi občany byla provedena realizačním týmem 

projektu s pomocí městyse Náměšť na Hané a jeho starostky a pracovníků. 

Obyvatelé a cílová skupina byli prostřednictvím www městyse 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 městyse Náměšť na Hané probíhala ve období od 10. 10. 2019 do 15. 11. 

2019. 

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

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

elektronický formulář. Dále byla zveřejněna na facebookovém profilu spolku Region 

HANÁ z.s., v tištěné podobě byly formuláře dostupné ve vestibulu dočasného úřadu 

městyse Náměšť na Hané, emailem byl odeslán dokument ankety pro tisk 

i elektronický odkaz na anonymní elektronický formulář včetně průvodního textu 

občanům městyse, kteří mají svůj email uveden pro zasílání informací podatelnou 

úřadu městyse a také byl dokument ankety pro tisk i elektronický odkaz na anonymní 

elektronický formulář včetně průvodního textu rozeslán mailem členům spolku 

Rodinné centrum Pohádka z.s.. 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 

http://www.namestnahane.cz/
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schránka byla umístěna ve vstupním vestibulu dočasného úřadu městyse 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 městyse Náměšť na Hané je 77. 

Po ukončení anketního šetření byly odpovědi z papírově vyplněných anket doplněny 

do google formuláře a následně byly výsledky ankety generovány prostřednictvím 

grafů a tabulek. 
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2.2.1. Otázky ankety a shrnutí výsledků:  

1. 
 
 
 
 
 
 
Více než 83% respondentů má trvalé bydliště v Náměšti na Hané. 

 
 
2.  
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Osoby pečující o malé děti 
Osoba pečující o jiné závislé osoby 

Starobní důchodce 

 

(Možno zvolit více odpovědí.) 

 

Sociální status: 

- Nejvíce zastoupená skupina respondentů uvedla sociální status zaměstnaný 

45,5%, dále osoby pečující o děti se skoro 21%, starobní důchodce 19,5% 

a osoby pečující o jiné osoby 13%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.  
 
 
 
 
 
V anketě odpovídaly především ženy – téměř 73 % 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Do ankety se zapojilo více než 62% osob ve věku 30-49 let, skoro 17% ve věku 50-

64 let, necelých 12% ve věku 65 let a více a pouze 9% osob ve věku 15-29 let. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
96% respondentů se domnívá, že společné aktivity zlepší vztahy v obci.  
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6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A téměř 73% osob má zájem se do společných aktivit zapojit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Možno zvolit více odpovědí.) 

 

Skoro 43% respondentů uvedlo, že se podíleli na kulturních a sportovních aktivitách 

v obci, téměř 16% na péči o zeleň a více než 32% je aktivních v dobrovolnictví a 

spolkové činnosti. 
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8.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zájem o nové informace má necelých 95% respondentů. 

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

Informace lidé v obci čerpají nejvíce z hlášení rozhlasu 60%, 59% z obecních novin, 

51% z webových stránek a 29% ze sociálních sítí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  
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Zájem o společnou vizi s ostatními občany má téměř 69% respondentů, skoro 12% 

respondentů to nepovažuje za důležité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85,5% respondentů je ochotno pomoci jiným občanům 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.  
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Přes 22% 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 

43-52% dotázaných. 
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Dluhové poradenství především týkající se posílení finanční gramotnosti oslovilo 53% 

dotázaných. Témata věnující se rozumnému zadlužování, prevenci předlužování a 

hospodaření domácností uvedlo 22-35% respondentů. 
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Sociální poradenství ve spektru příspěvků na péči, na bydlení, na kompenzační 

pomůcky a dávky MOP zajímá 32-45% respondentů. Dávky a příspěvky pro osoby 

pečující o děti do 7 let označilo 27% oslovených. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poradenství v nezaměstnanosti a různé oblasti podpory v této problematice uvedlo 

39-53% respondentů. 
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Programy a aktivity na podporu rodiny označilo jako primární aktivitu nejvíce 

respondentů, více než 72%. 

O motivační programy zaměřené na sociální začlenění a prevenci sociálního 

vyloučení má zájem 52% dotázaných. 

Necelých 54% respondentů má zájem o programy pro osoby ohrožené závislostmi. 

O aktivity zaměřené na prevenci ztráty bydlení projevilo zájem 29% respondentů. 

Aktivity pro boj s diskriminací zaujalo 23%. 
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13. Návrhy náplně – DOPLŇKOVÉ AKTIVITY: 
(Možno zvolit více odpovědí.) 

O doplňkové aktivity projevilo zájem nejvíce respondentů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturní a multikulturní aktivity 77%, aktivity pro životní prostředí 67%, 

výchovně/vzdělávací aktivity 66%, dobrovolnictví 50% 
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14. Aktivity pořádané spolky nebo nové návrhy: 

(Možno zvolit více odpovědí.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejzajímavější jsou pro respondenty společenské události, které uvedlo 70% 

dotázaných. 

O kreativní tvorbu a aktivity podporující zdravé tělo a mysl má zájem cca 58% 

respondentů. 
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Kulinářské či sportovní soutěže zajímají cca 42% respondentů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Možno zvolit více odpovědí.) 

 

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

Téměř 67% dotázaných očekává zvýšení kontaktu se spoluobčany. 

Cca 56% očekává nabídku společných aktivit a stmelení občanů. 
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16.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Možno zvolit více odpovědí.) 

 

Informace lidé v obci čerpají nejvíce z hlášení rozhlasu 60%, 59% z obecních novin, 

51% z webových stránek a 29% ze sociálních sítí. 

 
 
 
 
 
 

Výsledky  ankety –  výstupy 
Téměř 96% respondentů se domnívá, že společné aktivity v obci zlepší vztahy. Skoro 
73% je ochotno se do aktivit zapojit. Dle výsledků ankety se dá předpokládat, že 
polovina respondentů se již dříve zapojovala do aktivit v obci. 
Necelých 69% považuje společný cíl s ostatními za důležitý. 
Více než 85% respondentů je ochotno pomoci ostatním a více než 22% zná někoho, 
kdo dle subjektivního posouzení pomoc potřebuje. 
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Téměř polovina by uvítala právní poradenství. Podobný výsledek se ukázal u nabídky 

finanční gramotnosti. 

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

45% dotázaných. 

Poradenství v nezaměstnanosti oslovilo v průměru také 45%. 

Nejvíce, 72% dotázaných, oslovila nabídka aktivit na podporu rodiny. 

O programy prevence sociálního vyloučení má zájem přes 52% a o programy 

související, programy pro osoby ohrožené závislostmi má zájem skoro 54%. 

Kulturní aktivity jsou pro obyvatele Náměště na Hané nejzajímavější, označilo je 77% 

respondentů. 

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

zájem o tyto činnosti má více než 67% dotázaných. 

Velmi podobný výsledek, 66%, je pro výchovně/ vzdělávací aktivity. 

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

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

nejdůležitější společenská aktivita. Dále se potvrdilo, že mají občané zájem se 

setkávat při kreativních činnostech a aktivitách věnujících se zdraví fyzickému 

i duševnímu. 

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

a soutěže. 

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

pro setkávání. 

 

 

2.3. Jednání se zástupci obce, místních spolků a zástupci 

cílových skupin 

 

Vedení obce komunitní centrum velmi podporuje a dobře zaštiťuje. Městys 

Náměšť na Hané v rámci projektu z IROP zakoupil stávající budovu v centru 

obce, kde bude komunitní centrum sídlit a nyní zajišťuje její rekonstrukci. 

Současně pomáhá zajišťovat osvětu a podílí se na přípravě akcí v komunitním 

centru.  

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

kontakt s obyvateli v Náměšti na Hané, kteří patří do cílové skupiny projektu. 

Vzhledem k tomu, že činnost v komunitním centru bude zajišťovat místní 

spolek, Rodinné centrum Pohádka, z.s., které je partnerem v projektu, byly 

mezi prvními spolupracujícími a oslovenými zástupci cílových skupin, matky 

s dětmi. Rodinné centrum Pohádka může v činnosti komunitního centra 

navazovat na již ověřené akce, aktivity a programy. Návštěvníci RC jsou 

s projektem průběžně a opakovaně seznamováni, jsou jim představovány 

plánované aktivity, informace jsou distribuovány přímo mezi cílovou skupinu 

při osobních návštěvách pracovníků komunitního centra v Rodinném centru.  
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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 byly 

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.  

Také při první akci Komunitního centra „Slámování“ – (společná výroba Svaté 

rodiny ze slámy pod vánoční strom) byl projeven vřelý zájem o dění 

v Komunitním centru ze strany uvedených cílových skupin.  

Velká potřeba podpory a možnosti setkávání vyvstává u osamocených 

starších osob s různým typem znevýhodnění. V tomto směru rovněž místní 

koordinátor navázal spolupráci s domem seniorů FRANTIŠEK v Náměšti na 

Hané, p.o. a Komunitní centrum bude pořádat aktivity s jeho přímým 

zapojením. Velmi dobře jsou místními lidmi vnímány mezigenerační setkání 

a aktivity, proto budou komunitní centrem také podporovány. 

Jedním z požadovaných témat jsou také aktivity zaměřené na využití volného 

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

plnit funkci relaxační, regenerační, výchovně a sociálně preventivní. Zaměří se 

na kvalitní realizaci zájmů a potřeb dítěte a mladého člověka prostřednictvím 

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

volnočasových aktivit jsou především pohybové aktivity a sportovní činnost. 

Tyto aktivity jsou v dostatečné míře realizovány sportovními spolky v obci 

a KC je zajišťovat nebude. KC se zaměří na zájmovou činnost, která bude 

zahrnovat aktivity z oblasti techniky, kreativity, přírodních věd, výtvarného 

a hudebního umění a další výchovně vzdělávací aktivity pro děti a mládež.  

Z prvních měsíců realizace projektu (kdy ovšem ještě nebyly hlavní aktivitou 

projektu realizované akce v komunitním centru) máme zatím zkušenost 

a prvotní dojem, že lidé budou centru otevření a velká část místních obyvatel 

se ráda zapojí do připravovaných programů. 
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Z ankety vyplynul zájem o nabídku aktivit na podporu rodin. Vzhledem 

k aktivnímu zapojení místního Rodinného centra se nám podaří tento zájem 

i dobře naplnit. RC má zkušenosti s pořádáním nejrůznějších aktivit 

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

výchovně vzdělávacích programů se zaměřením na rodičovství, programů na 

podporu zaměstnanosti osob vracejících se po MD/RD na trh práce, aktivit 

zaměřených na finanční a počítačovou gramotnost pomocí pořádání kurzů, 

přednášek, seminářů a workshopů a dalších aktivit na podporu rodičovství 

a rodičovských kompetencí. To vše bude zúročeno a využito při tvorbě plánů 

činnosti a realizaci aktivit KC. 

Velký zájem byl projeven o kulturní aktivity. Kulturní aktivity realizují v obci 

místní spolky a ve velké míře i městys Náměšť na Hané. Zkušenosti 

s pořádáním kulturních aktivit /se zaměřením na rodiny s dětmi/ má rovněž 

partner projektu Rodinné centrum Pohádka. Opět bude využito při realizaci 

jeho dosavadních zkušeností, budou také osloveni i ostatní zájmové spolky 

a zástupci městysu. Kulturní aktivity budou zaujímat nemalou měrou náplň 

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

přispívá k socializaci a začlenění zástupců cílových skupin s ostatními 

obyvateli obce.  

 

3. Návrhy činností komunitního centra v Náměšti na 

Hané 

 

Předcházející kapitoly včetně výsledků provedené ankety v Náměšti na Hané 

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 Náměště na Hané 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 Náměšti na Hané provedené na podzim 2019 

v rámci projektu se např. 73 % dotázaných osob vyjádřilo, že má zájem zapojit se 

do společných aktivit a 43 % z nich se již do společných aktivit zapojilo. Zájem 
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o společnou vizi má 69 % respondentů a 85,5 % 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 Náměšti na Hané 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 

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 (43%-52% dotázaných). Dluhové 

poradenství týkající se posílení finanční gramotnosti by dle ankety ocenilo 53% 

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

kompenzační pomůcky a dávky MOP (mimořádné okamžité pomoci) zajímá 32-45% 

respondentů. O motivační programy zaměřené na sociální začlenění a prevenci 

sociálního vyloučení má zájem 52% dotázaných. Necelých 54 % 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 Náměště na Hané označena jako nejžádanější primární 

aktivita Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo 

k prevenci sociálního vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci. 
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Pokud jde o doplňkové aktivity, velká část dotázaných (72%) v anketě na podzim 

r. 2019 zaměřené na náplň komunitního centra si zvolila programy a aktivity 

zaměřené na podporu rodiny (toto zaměření je zřejmé i vzhledem k dřívější 

činnosti rodinného centra Pohádka, které bude provozovat komunitní centrum 

v Náměšti na Hané). 

 

3.1 NÁVRHY ČINNOSTÍ KOMUNITNÍHO CENTRA V NÁMĚŠTI 

NA HANÉ (primární aktivity) 

 

V rámci motivačních a vzdělávacích činností a programů navržených na základě 

potřeb společenství v Náměšti na Hané 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) - dluhové poradenství, praktické formy oddlužení, prevence ztráty 

bydlení, státní příspěvky, řešení nepříznivé sociální situace, prevence sociálního 

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

zájmů. 

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

vychází z potřeb cílových skupin v Náměšti na Hané – 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. 
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NÁVRHY ČINNOSTÍ KOMUNITNÍHO CENTRA V NÁMĚŠTI NA HANÉ 
(primární i doplňkové aktivity) 

 

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

- Výchovně vzdělávací aktivity  

o Přednášky, workshopy týkající se rodičovských kompetencí – 

např. Výchova dětí s radostí a rozumem 

Jak zvládnou efektivně rodičovství v běžném životě 

Semináře Přirozené efektivní rodičovství 

První pomoc u dětí 

Dětská psychologie 

o Adaptační program pro děti – Miniškolka pro děti 2,5 – 4 roky 

o Vzdělávací kroužky – např. výuka cizích jazyků 

 

- Zájmové aktivity 

o Výtvarné a tvořivé dílničky – rodiče společně s dětmi 

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

o Ostatní zájmové kroužky – např. zpívánky 

o Tematicky zaměřené příměstské tábory  

 

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

a tematické akce 

 

Kategorie: RODINY S DĚTMI (4-15 let) 

 

- Tematické programy 

o Zdravé stravování 

Příprava svačinek z dostupných surovin, zdravé pečení, vaření, využití 

bylinek 

Kurz kváskového pečení nebo nepečeného zdravého cukroví 

- „Chlapské“ odpoledne – programy pro kluky a tatínky 

- 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, chovatelské dovednosti – chovy 

domácích mazlíčků – jak se staráme o zvířata – výstava na zahradě KC  
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- 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 

- Spolupráce s turisticko přírodovědným kroužkem 

 

Kategorie: MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ 

 

- Čtení pohádek s babičkami 

- Společné tvoření dětí a seniorů 

- Zapojení Klubu seniorů do společné práce – akce na zahradě KC 

- Oslovení výrobců regionálních produktů a společná ochutnávka 

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

a posezení u tradic z období adventu 

- Ochutnávka receptů – společné pečení 

 

Kategorie: PROPOJENÍ SPOLKŮ A VEŘEJNOSTI 

 

- Spolupráce při pořádání kulturních akcí 

- Spolupráce při workshopech – např. Myslivci - ukázka činnosti myslivců, 

společný sběr kaštanů a krmení zvířátek v lese, poznávání přírody v lese- co 

nenosíme do lesa a co nosíme z lesa – mykologická přednáška. 

- Sportovní den (pro všechny) – soutěže jednotlivců, týmů, celé rodiny, 

prarodiče + vnoučata 

- Povídání o tradicích jara – vzpomínkové setkání o tradicích a zvyklostech 

(RC Pohádka, farníci, DS František, ostatní spolky) 

- SWAP – výměna sazenic (3,4,5/2020), sdílení zahradničení, co se nám 

urodilo – výměna přebytků 

 

Kategorie: KALENDÁŘ SVÁTKŮ A TÉMAT – Náměty pro společné akce 

 

22. 2.   Masopust (výroba masek, masopustní průvod) 

22. 2.  Den přátelství  

8. 3.   MDŽ (RC Pohádka + DD František + Klub seniorů) 

11. 3.  Den mozku (přednáška) 

15. 3.  Světový den spotřebitelských práv (přednáška) 

19. 3.  Mezinárodní den invalidů  
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20. 3.  Světový den divadla pro děti a mládež  

21. 3.  Vítání jara + Otvírání studánek 

23. 3.  Den meteorologie (aktivity + přednáška v nové observatoři KC + ZŠ) 

Duben Velikonoce – dílničky na zámku a tradice – mezigenerační propojení    

                    RC Pohádka s DS František 

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

22. 4.  Den země – spolky + SDH + RC/KC – úklid obce a přilehlého okolí,    

                    říčních toků… společné opékání na závěr 

Duben Pálení čarodějnic – RC Pohádka 

Květen  Stavění a kácení máje  - SDH 

Květen Noc kostelů + výstava (fotky, obrázky, výtvory dětí MŠ a ZŠ) 

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

10. 5.  Den matek  

15. 5.  Mezinárodní den rodiny – RC Pohádka + KC (květina do každé  

                    rodiny) 

30. 5.           Svátek sousedů  

1. 6.  Den dětí – oslava svátku dětí v RC a MŠ, ZŠ 

21. 6.  Evropský den hudby  

26. 6. Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonnému 

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

filmu…) 

27. 6.  Světový den rybářství  

5. 7.  Mezinárodní den objetí zdarma  

Léto  Pohádkový les/ zámek – Z pohádky do pohádky na zámku 

Léto  Letní slunovrat - tradice 

Srpen  Loučení s prázdninami 

Září  Dny evropského dědictví - Prezentace místních + regionálních míst  

8. 9. Mezinárodní den gramotnosti (kurz finanční gramotnosti, kurz na 

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

Podzim Drakiáda 

Podzim Dýňobraní na zámku – dýňové a slámové kouzlení 

1. 10.  Mezinárodní den seniorů – kulturní zážitek 

5. 10.  Mezinárodní den úsměvu (soutěž pro děti, výstava) 

7. 10. - 3.10. Dny sociálních služeb – sociální poradenství pro veřejnost KC – den  

                    otevřených dveří  

10. 10. Světový den duševního zdraví  

15. 10. Světový den žen žijících na venkově  

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

konzultace, výměna rad a zkušeností, výměna receptů, workshop….) 

Podzim Uspávání broučků / zavírání vody 

20. 11. Světový den dětí = Výročí úmluvy o právech dítěte 

11. 11. Svatý Martin – kaple Sv. Martina 

Zima  Slámování aneb výroba Sv. rodiny – MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ   

                     Adventní výzdoba a dekorace – KC a městys  
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Zima  Rozsvěcení vánočního stromu a vánoční jarmark 

29. 11. Advent 1. neděle  

3. 12.  Mezinárodní den zdravotně postižených  

6. 12.  Mikuláš – nadělování RC Pohádka a KC 

10. 12. Mezinárodní den lidských práv  

Prosinec Vánoční svátky – mezigenerační setkání RC Pohádka s DS   

                    František, vánoční atmosféra, tradice a koledování 

 

 
 

4. 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 Náměšti na Hané bude sloužit jako místo setkávání občanů 

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

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

předpoklad, že nejvíce prostoru bude patřit Rodinnému centru Pohádka. Od toho se 

bude odvíjet největší část programu věnující se rodičům a dětem v celé škále – 

relaxační i vzdělávací aktivity. Naším cílem ale je, aby se do komunitního centra 

nechodili lidé jen pasivně bavit, ale aby se aktivně zapojili do jeho života vlastní 

činností.  

 

 

 

 


