STRATEGIE ROZVOJE OBCE HOLETÍN
PRO OBDOBÍ 2021 – 2026

Bez textové a grafické úpravy – dotazníkové šetření (pracovní verze)

Dotazníkové šetření
V obci Holetín 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 nadmíru
pozitivní, spokojenost převládala u 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 42 vyplněných formulářů (7 % občanů obce
starších 18 let).
S obcí jako místem pro život je spokojeno 90 % respondentů, s mezilidskými vztahy v obci
je spokojeno 88 % respondentů. V komentářích lidé uvedli, že lidé jsou zde milí, vždy ochotni
pomoci sousedovi v nesnázích. Výsledek představuje pozitivní informaci směrem k životu
v obci.
Otázka: Jak jste spokojen/a s životem v obci z následujícího pohledu
MÍSTO PRO ŽIVOT (%)

10

Spokojen(a)

MEZILIDSKÉ VZTAHY (%)

12
90

Spokojen(a)

Nespokojen(a)

88

Nespokojen(a)

Otázka: Co se Vám v obci nejvíce líbí nebo nelíbí?
LÍBÍ
 areál koupaliště (i sportoviště)
 aktivita obce v pořádání různých
kulturních akcí, zvěřinové hody, módní
přehlídky, akce pro děti (kulturní a
společenské akce)
 komunikace obce směrem k veřejnosti
 příroda
 snaha o zlepšování kulturního prostředí
obce...
 blízkost Hlinka, kde se dá nakoupit vše
 okolní příroda
 lidé jsou tady hodní a drží při sobě

NELÍBÍ
! hustota dopravy (včetně obavy o zvýšení
nivelity mostu, na druhé straně pravomace
obce nemohou stav rekonstrukce mostu
ovlivnit)
! chybějící chodníky v obci
! lokální úprava a úklid v obci (okolí
prodejny COOP, železniční zastávka)
! chybí kanalizace, v tomto směru by měl
být přísnější dohled
! provoz na silnici
! nelíbí se mi, jak je obec rozmístěná do
délky, ale s tím asi nic nenaděláme:-)
! hospodaření obce v rámci letního sečení
trávy a v zimním obdoby úklid sněhu.
! nelíbí se mi webové stránky obce Holetín.
Chtělo by to nové webovky. Změnit jejich
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LÍBÍ

 líbí se mi, že se v obci stále něco děje a
pořádá pro všechny věkové kategorie.
 rozvoj - aktuálně rekonstrukce Kulturního
centra

NELÍBÍ
vzhled, úpravu, obsáhlejší informace o
řemeslnících v obci a využití jejich služeb.
! na křižovatce u kostela je stále drobný
štěrk, což může být dost nebezpečné jak
pro cyklisty tak motoristy.
! otevírací doba a fungování koupaliště, ať
už v zimním, ale nejvíce v letních
měsících, otevřeno jen tehdy, kdy se to
provozním hodí, mi nepřijde správné.
otevřít od 17. hod je pro rodiče s malými
dětmi poměrně mimo mísu,když už
navečer se rodiny stahují domů.zvážila
bych fungování koupaliště celkově- letní
měsíce /vyžití koupaliště(skluzavka),
brouzdálko pro děti, otevírací doba,....

Otázka: Jak se nejčastěji dopravujete
do zaměstnání/do školy/k lékaři?
(možnost kombinace více druhů užitých prostředků)

Plánujete se v příštích 5 letech
odstěhovat z obce?

54 %
autem

93 %
ne

26 %
autobus

5%
ano do obce v regionu

14 %
vlak

2%
ano do obce mimo region

12 %
pěšky
2%
kolo

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

Dostupnost sociálních služeb
Dostupnost zdravotní péče

60

12
5

21

54

Podmínky pro činnost spolků

7

36

30

5

62

7

Možnosti nakupování

20

65

15

Komunikace úřadu obce

20

65

15

Údržba komunikací a chodníků

39

Svoz odpadu
Bezpečnost v obci
Veřejná doprava

33

spíše spokojen(a)

12
56

49

34
17

12

31

7

19

54

27

Kvalita ovzduší

velmi spokojen(a)

48

27

Množství a kvalita zeleně
Míra hlučnosti

42

31

11
22

44

15

29

33

spíše nespokojen(a)

2
7

2
7

velmi nespokojen(a)
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Pozitivní hodnocení:
 Podmínky pro činnost spolků
 Možnosti nakupování a komunikace úřadu obce
 Údržba komunikací a chodníků, svoz odpadu
 Bezpečnost v obci
 Veřejná doprava
 Kvalita ovzduší
Výhrady:
!

Dostupnost sociální služeb a zdravotní péče (vybrané komentáře občanů: s doktory je
problém všude, je jich málo)

!

Míra hlučnosti (dle komentářů občanů to způsobuje doprava)

Otázka: Úroveň spokojenosti s materiální vybaveností a vzděláváním.
Úroveň spokojenosti s materiální vybaveností a vzděláváním

Možnost výstavby rodinných domů

37

3

Možnosti kulturního vyžití

31

Možnosti sportovního vyžití

Dostupnost mateřské školy

Dostupnost základní školy

velmi spokojen(a)

41

spíše spokojen(a)

19

52

41

12

55

22

74

69

spíše nespokojen(a)

5

26

21

2 8

velmi nespokojen(a)

Pozitivní hodnocení:
 Dostupnost mateřské školy a dostupnost základní školy
 Možnosti kulturního vyžití (komentáře: více akcí v kulturním domě)
 Možnosti sportovního vyžití
Výhrady:
!

Možnosti pro výstavbu rodinných domů (komentáře: bohužel zde další nejsou)

Otázka: Co Vám v obci nejvíce chybí?
o kulturní vyžití, více akcí, větší využití koupaliště a zlepšená péče o bazén,
o pozemky pro individuální bytovou výstavbu,
o obnovení (obecních) cest v okolí obce, chodníky (cyklostezky, cesty do okolních obcí, na
Hlinsko, Babáky, Prosetín).

strana 4

Otázka: Jaké investice by se měly přednostně financovat z obecního rozpočtu? (%,
možnost tří odpovědi)
Přednostně by se mělo
investovat dle
respondentů do
komunikací a chodníků
(dle komentářů posílení
bezpečnosti v dopravě)
a do kulturního a
sportovního zařízení
(akcí) v obci.

Komunikace, chodníky

41

Kulturní zařízení

29

Sportoviště

27

Rozvoj sociálních služeb pro seniory

24

Podpora spolků a akcí

22

Podpora individuální bytové výstavby

20

Zeleň v obci

19

Školní zařízení

17

Technická infrastruktura

17

Řešení bezpečnosti

17

Zkvalitnění odpadového hospodářství

10

Opatření reagující na klimatické změny

10

Zlepšení informovanosti/komunikace s
občany

7

Jiné (cyklostezky a pěší stezky)

7

Parkovací stání

5

Otázka: Připomínky, komentáře občanů.
o zřídit průjezdové radary,
o pracovat s výsledky z průzkumu,
o Holetín má dvě části a to horní a dolní. Bylo by dobré zaměřit se na obě strany a ne pouze
na dolní.

pohlaví

Otázka: Struktura respondentů (%)

muž

36

žena

64

věk

18-35

33

36-50
51-65
66 a více let

žijí v domácnosti děti mladší 18 let
nežijí v domácnosti děti mladší 18 let

29
21
17
36
64
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