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Dotazníkové šetření 

V obci Leštinka proběhlo v únoru a březnu 2020 dotazníkové šetření mezi občany, jehož 

výsledky jsou použity při tvorbě strategie rozvoje obce. Cílem bylo zjistit, jak jsou místní 

s životem v obci spokojeni, co je trápí nebo co doporučují přednostně řešit. Výsledek šetření 

je velmi pozitivní, spokojenost převládala u naprosté většiny respondentů.  

Průběh dotazníkového šetření (sběr) mohl být ovlivněn vyhlášením nouzového stavu v České 

republice dne 12.03.2020, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 

koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky. 

Šetření bylo doplněno o aktuální otázky rozvoje obce. Struktura respondentů odpovídala věkové 

struktuře obyvatel obce, celkem se podařilo získat 35 vyplněných formulářů (29 % občanů obce 

nad 18 let věku).  

S obcí jako místem pro život je spokojeno 97 % respondentů, s mezilidskými vztahy v obci 

je spokojeno 83 % respondentů. V komentářích lidé uvedli, že se jim v obci líbí, pochvalovali 

si vztahy mezi občany obce, vzájemnou pomoc a soudružnost.  

Otázka: Jak jste spokojen/a s životem v obci z následujícího pohledu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka: Co se Vám v obci nejvíce líbí nebo nelíbí?  

LÍBÍ NELÍBÍ 

 klid a dětské hřiště ! někdy tu není moc živo 

 klidné prostředí a celkem dobré vztahy se 

sousedy  

! nedodělky po firmách (kulturák, 

zvonička)  

 kultura  ! střílení v lomu, poškozené komunikace  

 klidné prostředí  ! požární nádrž plná bahna a zarostlé a 

neudržované koryto řeky Žejbro  

 kulturní vyžití  ! sekání trávy v odpoledních hodinách  

 činnost hasičského spolku  ! špinavá obec (neupravená)  

 soudržnost občanů při konání různých 

akcí  

! požární nádrž plná bahna  

 sousedské vztahy  ! obec na první pohled jeví nečistý, 

neupravený dojem. Kontejner na trávu... 

vedle hřiště? Dobrý věc pro alergiky.  

 příroda, klid  ! není zde pohostinství - na povídaní se 

sousedy a občany  

 vše  ! stav silnic  

 činnost místních spolků  ! stav vozovky  

 kulturní dům a dětské hřiště  ! volné pobíhání psů - výkaly  

 činnost spolků, Čarodějnice, Den dětí, 

Vánoční zpívání  

! projíždění velkých nákladních automobilů  

 volnočasový areál  ! nízký rozpočet obce, nedostatek financí 

na rozvoj obce  

 dětské hřiště, prodejna  ! absence kanalizace  

MÍSTO PRO ŽIVOT (%) 

97

3

Spokojen(a) Nespokojen(a)

MEZILIDSKÉ VZTAHY (%) 

83
17

Spokojen(a) Nespokojen(a)



strana 3 

 

 

 prodejna, dětské hřiště, (kulturní dům, 

řeka, příroda) 

! komunikace (už se rozpadá)  

 činnost hasičů  

 

! ježdění nákladních aut přes obec  

! zanesená vodní nádrž bahnem, stav 

komunikací, nedodržování rychlosti v 

obci  

! zarostlé koryto Žejbra  

 naučná stezka  ! špatný stav vozovek  

 krajina  ! zabahněná Horní nádrž  

 není to až zas tak daleko k lékaři , na 

nákupy , ale jen pod tou podmínkou , že 

máte dopravní prostředek.  

! lom Zárubka - odstřely  

 vztahy v obci komunikace, vzájemná 

pomoc  

! údržba zeleně je nedostatečná a provádí 

se v odpoledních hodinách, když lidé 

přijdou z práce.  

 pozitivně hodnotím i vybavenost obce od 

vody, plynu přes obchod se smíšeným 

zbožím  

! neupravená vesnice  

 celkové prostředí obce, kde je vzhledově 

pěkně řešená náves a přilehlé okolí. A 

okolí zatopených lomů, které dodává obci 

na zajímavosti.  

! špína, výkaly od psů na cestě  

 řeka  ! malé kulturní vyžití  

 důvěra mezi lidma  ! stav komunikací  

 obecní akce a setkávání  ! doprava v obci a rizikové místa pro 

chození  

 klid a blízko do Skutče  ! jsme tu spokojeni  

 je tu klid a lidé k sobě mají blízko  ! v letních měsících neutěšený stav místní 

"nádrže" kde je v období tepla doslova 

stoka tlejícího bláta a leklých ryb.  

 blízko je Skuteč  ! obci chybí vlastní zdroj pitné vody, 

komunikace nejsou v nejlepším stavu.  

! špatná údržba přechodů řeky a zábradlí  

! Malé využití KD  

! hluk od sousedů  

 

Otázka: Jak se nejčastěji dopravujete   Plánujete se v příštích 5 letech 

do zaměstnání/do školy/k lékaři?      odstěhovat z obce? 

(možnost kombinace více druhů užitých prostředků)                                      

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 % 

autem 

31 % 

autobus 

9 % 
pěšky 

9 % 
ano, do obce v regionu 

6 % 
vlakem 

3 % 
kolo 

 86 % 

ne 

5 % 
ano, do obce mimo region 
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14

21

54

35

49

33

42

53

17

47

28

15

72

71

46

41

36

34

40

47

50

37

38

46

10

8

0

18

12

24

18

0

27

0

28

27

4

0

0

6

3

9

0

0

6

16

6

12

Dostupnost sociálních služeb

Dostupnost zdravotní péče

Podmínky pro činnost spolků

Možnosti nakupování

Komunikace úřadu obce

Údržba komunikací a chodníků

Svoz odpadu

Bezpečnost v obci

Veřejná doprava

Množství a kvalita zeleně

Kvalita ovzduší

Míra hlučnosti

Úroveň spokojenosti s kvalitou života a životního prostředí v 
obci

velmi spokojen(a) spíše spokojen(a) spíše nespokojen(a) velmi nespokojen(a)

Otázka: Úroveň spokojenosti s kvalitou života a životního prostředí v obci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitivní hodnocení: 

 Dostupnost sociálních služeb  

 Dostupnost zdravotní péče 

 Podmínky pro spolky (komentáře: velká podpora) 

 Možnosti nakupování (komentáře: obchod funguje, ale větší nákupy je nutné dělat jinde) 

 Komunikace úřadu obce (komentáře: nebylo by od věci vymyslet nějaký sdělovací kanál, 

který by obsáhl mladé i starší. Rozhlas není moc slyšet, Facebook nemají starší, obecní 

zpravodaj vychází jen občas. Možná ta facebooková stránka by pomohla) 

 Svoz odpadu   

 Bezpečnost v obci  

 Množství a kvalita zeleně (komentáře: cesty zatarasené Filipem, Velmi neupravená , sekání 

trávy – děs; neupravená zeleň , v zatáčce u ,,Jarých" jsou smrčky do cesty . Je to velmi 

nebezpečné místo. Údržba je zde prováděna velmi nekvalifikovaně) 

Výhrady: 

! Možnosti nakupování (komentáře: možnost nakupovat základní potraviny - pojízdná 

prodejna) 

! Údržba komunikací a chodníků (komentáře: špatná údržba - sahání trávy a roští; pozdní 

údržba silnice v zimě) 

! Veřejná doprava (komentáře: není zde zajištěna doprava dětí do školky a do školy v 

Prosetíně, přestože obec tam finančně přispívá. Lidé jsou tak nuceni dávat děti jinam) 

! Kvalita ovzduší a míra hlučnosti (komentáře: problém je lom Zárubka – prach a hluk)  
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33

21

25

4

8

63

55

50

74

70

12

22

7

7

4

12

3

15

15

Možnost výstavby rodinných domů

Možnosti kulturního vyžití

Možnosti sportovního vyžití

Dostupnost mateřské školy

Dostupnost základní školy

Úroveň spokojenosti s materiální vybaveností a vzděláváním

velmi spokojen(a) spíše spokojen(a) spíše nespokojen(a) velmi nespokojen(a)

Otázka: Úroveň spokojenosti s materiální vybaveností a vzděláváním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitivní hodnocení:  

 Možnost výstavby rodinných domů (komentář: teď jsou nové parcely pro výstavbu v obci) 

 Možnosti kulturního vyžití (komentář: na velikost obce dobré; není zde možnost setkání, 

posezení s lidmi. Není zde využit potenciál kulturního domu, který je hned vedle dětského 

hřiště) 

 Možnosti sportovního vyžití (komentář: jedno dětské hřiště, naučná stezka, zkusit více 

rozšířit aktivity směrem do přírody, cyklostezky) 

 Dostupnost mateřské školy (komentář: Skuteč, kapacitně zvládá tak je to dobré; spádová 

školka Prosetín - je velká škoda, že zde není zařízena doprava dětí do školky i zpět. Lidé 

jsou tak nuceni dávat děti jinam) 

 Dostupnost základní školy (komentář: Skuteč, kapacitně zvládá tak je to dobré; spádová 

školka Prosetín - je velká škoda, že zde není zařízena doprava dětí do školky i zpět. Lidé 

jsou tak nuceni dávat děti jinam) 

Otázka: Co Vám v obci nejvíce chybí? 

o kanalizace, 

o žádné společenské vyžití, škoda nevyužití kulturního domu,  

o špatné společenské vyžití, špatné využívání kulturního domu. V létě zde není možnost 

žádného občerstvení, 

o nedořešená kanalizace z obce a poté u silnice. Všude jde v silnicí na to množství vody musí 

jít po obou stranách za vesnicí do řeky. Aby nedala druhému škody,  

o kulturní dům s občerstvením, 

o opravené komunikace, 

o vlaková zastávka,  

o hospoda, 

o kvalitní silnice, kanalizace,  

o chybí autobusové spojení (dostupnost ZŠ a MŠ),  

o kanalizace chybí autobusové spojení do Prosetína,  
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o obchod s větším sortimentem,  

o kultura, čistota, komunikace s obecním úřadem,  

o obecní zpravodaj, upravenost obce, svoz dětí do školy a školky, pořádek v obci,  

o kulturní vyžití,  

o rizikem jsou místa u silnice, kde jezdí auta. Možná by bylo dobré dát nějaké zpomalovací 

retardéry a zkusit postavit chodníky,  

o asi většina ví, že jde o vodu,  

o zdroj pitné vody, ale nevím, jestli to je technicky možné vyřešit. Teď je obec v moci VaK 

Chrudim, který si diktuje ceny a my s tím nemůžeme nic dělat,  

o aby tady mladí zůstali a žili, ty pozemky jsou potřeba řešit, 

o my jsme tady spokojeni. 

 

Otázka: Jaké investice by se měly přednostně financovat z obecního rozpočtu? (%, 

možnost tří odpovědi) 

Přednostně by se mělo 

investovat dle 

respondentů do podpory 

zlepšení stavu komunikací 

a chodníků (vybudování, 

zlepšení jejich stavu) a do 

technické infrastruktury a 

kulturních zařízení v obci. 

Naopak nikdo 

z respondentů neuvedl 

možnost řešení 

bezpečnosti a realizaci 

opatření reagující na 

klimatické změny.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

3

6

6

8

8

15

21

21

23

23

74

Školní zařízení

Zeleň v obci

Rozvoj cestovního ruchu

Sportoviště

Rozvoj sociálních služeb pro seniory

Zkvalitnění odpadového hospodářství

Jiné (řešení zdroje pitné vody, kanalizace)

Zlepšení informovanosti/komunikace s

občany

Podpora spolků a akcí

Podpora individuální bytové výstavby

Kulturní zařízení

Technická infrastruktura

Komunikace, chodníky
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Otázka: Připomínky, komentáře občanů (text ponechán dle znění respondentů). 

o obec působí velmi špatným dojmem (špína, špína), mimo region má obec velmi špatnou 

pověst. Sekání trávy v odpoledních hodinách,  

o plno věcí je zde nedodělaných - kaplička, kulturák. Nedostatečné využití kulturního domu - 

v létě občerstvení pro kolaře... Sekání trávy v odpoledních hodinách. Nepořádek,  

o v dnešní době žijí v Leštince jen prospěcháři. Aby vám z pozemků dělali močály na to je 

svinstvo digitalizační. Považují za krádež 50 let, aby si každý dělal, co chce. Kam vleze, tam 

jsou ruiny, skladiště na pozemcích, rozdupaná a zanesená řeka,  

o zarostlé koryto "Žejbra",  

o vyřešit soustavné zanášení horní nádrže,  

o velmi drahá voda,  

o předražená voda,  

o k čemu je celé zastupitelstvo včetně komisí ,které jsou obsazeny svými rodinami.Proč 

nespadáme pod Skuteč. Ušetřilo by se hodně finančních prostředků. Tak to malá obec , má 

hodně málo pravomocí , tudíž se stejně musí jezdit do Skutče. Nic zde není dokončeno - 

silnice , kulturní dům. Kulturní dům není převážně využívám ve prospěch občanů. Díky lomu 

Zárubka zde občané přicházejí o spodní vodu . Zárubka má na svědomí potok Žejbro , 

kterému vzala veškeré prameny. Příjezd do vesnice od Prosetína je odstrašující , pohraničí 

je pěkné. Chce to se nad tím to zamyslet , aby jsme se nemuseli stydět za to že bydlíme v 

Leštince , za to že nám zde vládne starosta , který je sice zdejší rodák , ale sám má 

postaveno ve Skutči,  

o vesnice je v krásném místě, je zde plno zajímavostí ,ale ... Nač je potřeba v tak malé vesnici 

7člené zastupitelstvo + komise , do kterých jsou převážně dosazeny rodinný příslušnicí 

zastupitelů. Nestálo by za zamyšlení nad tím. Je to plýtvání peněz , které se dají využít ve 

prospěch obce . Proč se investovalo do obecního zvonu ? Proč je plno věcí rozděláno a nic 

doděláno - kaplička , kulturní dům.... V současné době epidemie si obec splnila pouze svojí 

ohlašovací povinnost. Nic víc , nic míň. Proč se nezajímala , třeba jak jsou lidi na tom s 

rouškami? Byl by velký problém z organizovat šití roušek v kulturním domě. Proč se zde 

stará o zeleň důchodce , který na to nestačí ? Proč vesnicí projíždí náklaďáky s ,,vanami", 

když ta silnice není na takovou zátěž stavěná . Silnice už je v hodně špatném stavu . Ta 

silnice je zde úzká a je jen otázka času , kdy se zde něco stane.  

o jsme tady spokojeni. 
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Otázka: Struktura respondentů (%)
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