STRATEGIE ROZVOJE OBCE PROSETÍN
PRO OBDOBÍ 2021 – 2026

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

Dotazníkové šetření
V obci Prosetín 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 ve městě spokojeni, co je trápí nebo co doporučují přednostně řešit. Výsledek
šetření je spíše pozitivní, i když k některým oblastem života měli respondenti negativní
připomínky.
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 46 vyplněných formulářů (8,5 % občanů
obce starších 18 let).
S obcí jako místem pro život je spokojeno 89 % respondentů, s mezilidskými vztahy v obci
je spokojeno pouze 64 % respondentů. V komentářích k otázce „místo pro život“ lidé uvedli,
že se jim zde líbí příroda a klid. Větší nespokojenost se týkala mezilidských vztahů – některé
komentáře směřovaly k rozdělení názorů v obci a chybějící soudržnosti mezi obyvateli i vedením
obce.
Otázka: Jak jste spokojen/a s životem v obci z následujícího pohledu
MÍSTO PRO ŽIVOT (%)

MEZILIDSKÉ VZTAHY (%)

64
11

89
36

Spokojen(a)

Spokojen(a)

Nespokojen(a)

Nespokojen(a)

Otázka: Co se Vám v obci nejvíce líbí nebo nelíbí?
LÍBÍ
 fungování ŠKOLKY A ŠKOLY (kvalita,
přístup, vybavení)

!

 příroda
 činnost a snaha starosty budovat a
získávat dotace, avšak v rozumné míře a
postupně. Nejsem pro velké zadlužování
obce.
Plusy:
kanalizace,
chodníky,
osvětlení, cesty, parcely pro bydlení,
vylepšování a rekonstrukce školy.

!
!

 kultura a sport na hřišti
 vlakové spojení
 kvalitní škola

!
!
!

 kaplička

!

NELÍBÍ
nedostatek služeb (hostinec,
kadeřnictví) a prostor pro kulturní
aktivity
chybí kvalitní hospoda
nejednota názorů v chodu obce ze strany
zastupitelů, suverénní jednání
místostarosty Vychroně neinformovanost o záměrech s
kamenolomem (drtič tu nechceme), u
jednání zastupitelstva mi chybí všechny
body jednání s výsledkem, kdo byl pro a
proti.
chybí kulturní místnost - sál
neútulnost veřejného prostranství
chybí hostinec a místo k pořádání
společenských akcí v zimním období
stav vozovek
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LÍBÍ
 památník před školou
 vysoká úroveň ZŠ a MŠ
 péče zastupitelstva obce o neustálé
zlepšování prostředí
 upravené domy a cesty (chodníky)
 dobře zásobované obchody
 je tu škola a školka
 péče o seniory, společné akce
 dopravní obslužnost (vlak, autobus)
 opravená ZŠ, chodníky, kaplička, MŠ
 vlakové spojení do města

 vlak
 příroda, možnost se realizovat
 máme vše, co potřebujeme

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 postupné opravení cest což také není
úplně
top
z
hlediska
neosazování
obrubníku kolem nového asfaltového
potahu . Toť vše.
 momentálně se mi líbí akorát nově
zrealizovaná kanalizace.
 práce úřadu pro zlepšení podmínek pro
život.
 dostupnost ZŠ, MŠ, obchod
 hezká příroda okolo, lomy

!

 možnost sportovního vyžití

!

 rekonstrukce základní školy

!

 prostředí, Klid

!

NELÍBÍ
zeleň
komunikace
vyřešení komunikace - škola směr
Leštinka
mezilidské vztahy
chybějící kultura (kulturní dům, sál)
špatné cesty (bláto)
doprava z lomu Zárubka (rušivý
element), jezdí čím dál více aut, nedá se
ani pořádně větrat (hluk, prach)
chybí hospoda, sál na společenské akce
chybí sociální služby - kadeřnice
kamionová doprava
chybí hospoda (společenská místnost)
průjezdy velkých aut
prostory obecního úřadu
chybí kadeřnictví
chybí hostinec a místo k pořádání
společenských akcí
Není možnost kde udělat kulturní akci
přes zimu

!

jednání starosty

!

znevýhodnění vlakové dopravy po
zavedení spěšných vlaků
místní komunikace
přístup starosty, rozdělení skupin,
zastrašování drtičem, šetření na úkor
investic
není hřiště pro opravdu malé děti nic
kam by mohly matky s dětmi a kočárky
jít si vyhrát. Prodávají se poškozené
pozemky na které obec dostala dotace.
Na pozemcích jsou skryté vady. Nejsou
cyklostezky, obcí projíždí x desítek
souprav kamionů do nedalekého lomu.
Kamiony se nemohou na nové ale pro ně
uzké vozovce vyhnout. Lámou nové
žulové obrubníky a poškozují nové
vozovky. Děti nemohou bezpečně
docházet do školy a zpět.
nejsou chodníky, bezpečnost v obci je
nulová. Poplatky za kanalizaci jsou
přehnané obec chce krmit svojí kasu z
kapes občanů. Starosta je neschopný, k
lidem se chová strašně a nedokáže nic
zařídit a rozhodnout. Absolutně obec
neuznává Hasičský sbor v obci a hlavně
výjezdovou jednotku hasičů, zázemí a
vybavenost, vše musí shánět velitel.
upadá úroveň kulturních akcí viz.
fotbalové slavnosti s návazností
chybějícího hostince, a chybějících plesů.
Náhradní konání v okolních obcích není
optimální.

!
!
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LÍBÍ
 dobře zásobený obchod

!

 dostupnost dopravní obslužnosti
 hřiště včetně činnosti Sokola

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Otázka: Jak se nejčastěji dopravujete
do zaměstnání/do školy/k lékaři?
(možnost více odpovědí)
84 %
auto
38 %
autobus
38 %
vlak
9%
pěšky

NELÍBÍ
absence přechodu pro chodce před ZŠ
jako velká ostuda Prosetína
hluk a střílení v okolních lomech
doprava nákladních vozidel převážejících
materiál z lomu
žiji zde skoro 7let a za tu dobu se tu
zmenila pouze tocna pro autobus. Žádné
hřiště, ani jiné vyžití pro děti!!!!
není dostatečně prováděna údržba zeleně
stav komunikací ( nemyslím po kanalizaci
- ale obecně) - v některých částech jsou
jenom bahnité cesty. Chybí chodníky.
zanedbaná zeleň na veřejných plochách
chybí sál pro společenské akce
nepořádek v obci celkově, volně
pobíhající psy.
provoz nákladních automobilů z lomu
pseudo dětské hřiště jako ostuda
Prosetína
na většině území obce chybí chodníky
nebo jsou hodně zanedbané
Plánujete se v příštích 5 letech
odstěhovat z obce?
91 %
ne
4%
ano, do obce v regionu
4%
ano, do obce mimo region

9%
kolo
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Otázka: Úroveň spokojenosti s kvalitou života a životního prostředí v obci.
Úroveň spokojenosti s kvalitou života a životního prostředí v obci

Dostupnost sociálních služeb

5

Dostupnost zdravotní péče

9

Podmínky pro činnost spolků

63

10

Možnosti nakupování

27
15

Údržba komunikací a chodníků

14

Svoz odpadu

24

Bezpečnost v obci

23

Veřejná doprava
Kvalita ovzduší

14

Míra hlučnosti

12

velmi spokojen(a)

spíše spokojen(a)

7

39

12

49

15

40

27

38

23

25
16

48

18

50

14

50
36
44

spíše nespokojen(a)

9
18

51

25
10

11

36

39

Komunikace úřadu obce

Množství a kvalita zeleně

21

48

33

9
11
11
7

43

7

32

12

velmi nespokojen(a)

Pozitivní hodnocení:
 Dostupnost sociálních služeb (vybrané komentáře respondentů: v případě potřeby možnost
využít dobrých služeb charity)
 Možnosti nakupování (komentáře: v porovnání s jinými vesnicemi máme obchod dobře
zásobený a otevírací doba je dobrá, máme i masnu.)
 Svoz odpadu (komentáře: více kontejnerů)
 Bezpečnost v obci (komentáře: chybí přechody v obci – u školy, u samoobsluhy, u bufetu
atd. hasiči; přes obec jezdí hodně kamionů, což způsobuje hluk; návrhem je pořídit zařízení
s měřením rychlosti)
 Veřejná doprava (komentáře: dobrá dostupnost vlaků i autobusů)
Výhrady:
!

Dostupnost zdravotní péče (komentáře: prozatím je dostupnost zdravotní péče vcelku dobrá.
Skuteč je v dosahu, jen stárnou zubaři, bude jich nedostatek).

!

Podmínky pro činnost spolků (komentáře: chybí větší podpora obce a nedostatek vhodných
prostor pro spolkovou činnost)

!

Komunikace úřadu obce (komentáře: nesoulad mezi starostou a místostarostou)

!

Údržba komunikací a chodníků (komentáře: chodníky nejsou je jen jeden, cyklostezky
nejsou, komunikace se neopravují a když tak bez obrubníků jen 5cm asfaltu a by to tak
nějak vydželo; Chybí léta některé komunikace. Obyvatelé "Dukly" nemají vhodnou
komunikaci 60 let. vázne zimní údržba )

!

Množství a kvalita zeleně (komentáře: špatně se to hodnotí teď po kanalizaci. Mnohé travnaté
plochy jsou totiž zdevastované a zavezeny tunami štěrku. Ty plochy, co zůstaly, jsou špatně
udržované. Pracovníci obce sekají až přerostlé trávy, mnohdy jednou za sezonu. Občané jsou
líni posekat obecné pozemky před vlastním plotem)

!

Kvalita ovzduší (komentáře: ovzduší nám tu poškozují kamiony, které jezdí do nedalekého
lomu Zárubka; V některých oblastech v obci - od školy na konec Klínku vysoká prašnost projíždějící nákladní auta s kamenolomu Zárubka zásadně neplachtují, jezdí rychle
a bezohledně - dlouho trvající problém; v topné sezóně je také problém s některými, kteří
pálí různé věci)
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!

Míra hlučnosti (komentáře: kvůli kamionům je strašný hluk v obci)

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

Možnost výstavby rodinných domů

Možnosti kulturního vyžití 2

Možnosti sportovního vyžití

45

10

18

40

27

Dostupnost mateřské školy

Dostupnost základní školy

velmi spokojen(a)

35

spíše spokojen(a)

10

40

57

9

71

25

80

spíše nespokojen(a)

16

7

22

22

velmi nespokojen(a)

Pozitivní hodnocení:
 Možnosti sportovního vyžití (komentář: SK sokol. Jen by to ještě chtělo hřiště pro malé děti.)
 Dostupnost mateřské školy (komentář: pochvala od občanů na fungování; vysoká úroveň
MŠ, vybavenost, kapacita...)
 Dostupnost základní školy (komentář: pochvala od občanů na fungování; vysoká úroveň ZŠ,
vybavenost, kapacita...)
Výhrady:
!

Možnost výstavby rodinných domů (komentář: nejsou parcely na výstavu RD. Připravovaná
zóna v Klínku je nedostačující. Zájem o výstavbu je větší než nabídka.)

!

Možnosti kulturního vyžití (komentář: chybí kulturní dům; co tu je? (seniorklub... a dál? Pro
děti?); obec prodala místní hostinec se sálem a není možno pořádat žádné kulturní akce,
protože majitel objekt uzavřel)

Otázka: Co Vám v obci nejvíce chybí?
o kulturní dům se sálem, s prostory pro konání akcí apod.,
o hostinec, obecní sál nebo dům pro kulturní akce. Dětské hřiště na úrovni,
o pošta, kulturní dům, přechody pro chodce (hlavně u ZŠ a obchodu!!!), žádné lavičky na
zastávkách, žádná železniční stanice (resp. budova v otřesném stavu), volně pobíhající psi,
o dětské hřiště, odpočinková a relaxační zóna, kulturní prostory, vybavení JSDH, klid kvůli
průjezdu kamionů,
o pošta, kulturní dům, přechody pro chodce (hlavně u ZŠ a obchodu!!!), žádné lavičky na
zastávkách, žádná železniční stanice (resp. budova v otřesném stavu), volně pobíhající psi.
o neinformovanost o činnosti zastupitelů, jednání zastupitelstva, plány v obci, konkrétní
vyjádření zastupitelů, hlasování zastupitelů - kdo byl pro a kdo proti; chybí kulturní zařízení.
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Otázka: Jaké investice by se měly přednostně financovat z obecního rozpočtu? (%,
možnost tří odpovědi)
Přednostně by se
mělo investovat
dle respondentů
do vybudování
kulturního
zařízení v obci,
do chodníků a
komunikací a do
podpory spolků a
akcí v obci

Kulturní zařízení

75

Komunikace, chodníky

50

Podpora spolků a akcí

32

Řešení bezpečnosti

16

Podpora individuální bytové výstavby

16

Školní zařízení

16

Sportoviště

14

Zeleň v obci

14

Rozvoj sociálních služeb pro seniory

11

Opatření reagující na klimatické změny

9

Technická infrastruktura

5

Zlepšení informovanosti/komunikace s občany

5

Jiné (dětské hřiště)

2

Rozvoj cestovního ruchu

2

Zkvalitnění odpadového hospodářství

2

Parkovací stání

2

Otázka: Připomínky, komentáře občanů (text ponechán dle znění respondentů).
o mohly by se udělat chodníky v ulicích a svoz odpadu je drahý, za méně peněz jezdí jinde
každý týden,
o chceme trvalé akceptování referenda občanů obce s odmítavým postojem k drtiči
v kamenolomu, popř. ke zvýšení výroby, které pouze povede k budoucí snaze o drtič.
Chceme klidnou a čistou obec,
o vstřícnější komunikace se starostou obce,
o obec by se měla více angažovat (dotace?) na rekonstrukci zázemí na hřišti. Fotbal se hraje
na solidní úrovni ve všech věkových kategoriích - o to je větší ostuda po celém kraji ze
stávajícího stavu,
o nemám žádné připomínky,
o doufáme, že to k něčemu bude,
o stále větší provoz z lomu Zárubka (hluk, v létě prašnost, nedá se jít po komunikaci - není
chodník), auta nedodržují rychlost (radar?), zadní cesta z Klínku tragédie, nedá se jít (asfalt),
po silnici také ne (auta z lomu),
o vlak na Hlinsko v 8:35 aby zastavoval,
o nezapomínat na okrajové části obce,
o doufám, že tento dotazník bude mít nějaký výsledek. Děkuji.
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pohlaví

Otázka: Struktura respondentů (%)

muž
žena
18-35

věk

53
47
22

36-50

32

51-65
66 a více let
žijí v domácnosti děti mladší 18 let
nežijí v domácnosti děti mladší 18 let

26
20
49
51
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