Analýza dotazníkového šetření
Obec Letonice
A. Údaje o respondentovi
V dotazníkovém šetření „Jak se žije v obci Letonice“ byli osloveni občané s trvalým pobytem
v obci a starší 15 let – tj. celkem 1310 občanů. Na dotazník pak odpovědělo 171
respondentů, návratnost dotazníků tedy představuje 13,1 %.
Na dotazník odpovídali zejména respondenti ve střední věkové kategorii (31-50 let). Většina
respondentů v Letonicích žije od narození, další početnou skupinou jsou dále ti, kteří se do
obce přistěhovali v dospělosti, a to více než před 5 lety. Z hlediska vzdělání jsou nejvíce
zastoupeni respondenti se středoškolským vzděláním zakončeným maturitou a následně se
středním odborným vzděláním.
Odpovědi podle věku:
15 - 20 let

2

1,2%

21 - 30 let

25

14,6%

31 - 50 let

51

29,8%

51 - 65 let

47

27,5%

66 a více let

44

25,7%

Bez odpovědi

2

1,2%

Odpovědi podle délky pobytu v obci:
žiji od narození

92

53,8%

přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči

9

5,3%

přistěhoval jsem se v dospělosti před více, než pěti lety

48

28,1%

přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech

18

10,5%

Bez odpovědi

2

2,3%

Vzdělanostní struktura respondentů:
základní

16

9,4%

střední odborné

50

29,2%

střední s maturitou

60

35,1%

vyšší odborné

10

5,8%

vysokoškolské

31

18,1%

Bez odpovědi

4

2,3%

B. Veřejná správa
1. Jste spokojen/a s přístupen zastupitelů k řešení podnětů od
občanů?

2. Vyhovuje vám osobně provozní doba úřadu?

3. Jste spokojen/a s prací úředníků na obecním úřadě?

4. Jste spokojen/a s informovaností o hospodaření obce?

5a. Odkud získáváte informace týkající se dění v obci?
často

občas

nikdy

bez
odpovědi

Webové stránky obce (internet)

29,2%

37,4%

14,6%

18,7%

Zpravodaj

48,0%

35,1%

2,3%

14,6%

Rozhlas

29,8%

45,6%

14,0%

10,5%

Vývěsky

10,5%

42,7%

30,4%

16,4%

Veřejná jednání zastupitelstva

3,5%

14,6%

62,6%

19,3%

Neformální kontakt se zastupiteli

6,4%

39,8%

34,5%

19,3%

Jiné:
V otevřené doplňující otázce se vyjádřilo celkem 18 respondentů (10,5 %). Další informace
občané získávají od ostatních členů domácnosti či od sousedů a též z infokanálu obce.
Respondenti se dále vyjadřovali k dalším zdrojům informací, rádi by, aby např. zpravodaj
vycházel jednou za čtvrt roku nebo aby byla umístěna na stránky obce rubrika Hlášení
rozhlasu, kam by se jednotlivá hlášení též zveřejnovala.

5b. Je zdroj informací kvalitní?
ano

spíše ano

spíše ne

ne

nevím

Bez
odpovědi

Webové stránky obce (internet)

22,2%

31,6%

5,3%

2,9%

13,5%

24,6%

Zpravodaj

29,8%

33,9%

8,2%

5,3%

3,5%

19,3%

Rozhlas

20,5%

35,1%

8,8%

4,7%

11,1%

19,9%

Vývěsky

11,7%

33,9%

2,9%

3,5%

23,4%

24,6%

Veřejná jednání zastupitelstva

2,3%

11,7%

5,8%

4,7%

49,7%

25,7%

Neformální kontakt se zastupiteli

8,2%

26,9%

9,4%

5,3%

28,1%

22,2%

6. Další připomínky k fungování veřejné správy:

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 18 (10,5 %) respondentů. Nejčastěji občané zmiňují
výtky vůči zastupitelstvu a vedení obce (6 x připomínka). Dále občané měli připomínky
k hlášení rozhlasu (3x), kdy uváděli např. jeho špatnou slyšitelnost (mezera na Družstevní
ulici). Další připomínky se týkaly chybějících či neaktuálních informací na webu obce,
neochoty úřednic a nefungujícího infokanálu.

Veřejná správa - shrnutí
Občané jsou s činností a fungováním veřejné správy relativně spokojeni, nejvíce pak
s provozní dobou úřadu (74,9 % spokojeno/spíše spokojeno) a s prací úředníků (69,6
% spokojeno/spíše spokojeno). 55 % respondentů je rovněž spokojeno
s informovaností o hospodaření obce. S přístupem zastupitelů k řešení podnětů od
občanů je spokojeno/spíše spokojeno 53,8 % dotazovaných. Jako zdroj informací o
dění v obci občané nejvíce využívají obecní zpravodaj (83,1 % často/občas) a rozhlas
(75,4 % často/občas), nejméně pak veřejná jednání zastupitelstva. Mezi nejlépe
hodnocené zdroje s ohledem na kvalitu informací zařadili respondenti zpravodaj,
rozhlas a webové stránky. Na druhou stranu se objevilo i několik výtek, které se týkaly
právě rozhlasu a webových stránek.

C. Životní prostředí
7a. Jaké odpady třídíte?

7b. Kam odpady ukládáte?

8. Vyhovuje vám otevírací doba spádového sběrného dvora v
Bučovicích?

Pokud ne, proč?
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 9 respondentů (5,3 %). Respondenti měli připomínky
k otevírací době sběrného dvora v Bučovicích. Rádi by, kdyby došlo k jejímu prodloužení,
popř. ke zvýšení četnosti otevřených dnů v týdnu.

9. Vaše další náměty a připomínky k odpadům:
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 80 (46,8 %) respondentů. Občané by uvítali zejména
navýšení počtu kontejnerů, zejména na plasty a papír, popř. jejich častější svoz. Dále

občané poukazují na nedostatek odpadkových košů a košů na psí exkrementy rozmístěných
po obci. Respondenti by uvítali vícekrát do roka v obci kontejner na velkoobjemový odpad a
též v souvislosti s přeplněností kontejnerů poukazovali na nepořádek v jejich okolí.

Nejčastější připomínky jsou uvedeny podle četnosti:










nedostatek kontejnerů
o plasty
13x
o papír
12x
o sklo
1x
o bio
1x
častější svoz (často plné kontejnery)
více košů na odpadky (na psí exkrementy)
vícekrát do roka kontejner na velkoobjemový odpad
nepořádek kolem kontejnerů
zbudování kompostárny
pálení odpadů
zbudování sběrného dvora

33x

25x
10x
7x
6x
2x
2x
1x

10. Jste spokojen/a s kvalitou údržby veřejné zeleně v obci?

11. Jste spokojen/a s kvalitou ovzduší v obci?

12. Jste spokojen/a se stavem vodních toků?

13. Jste spokojen/a s hlukovou zátěží v místě bydliště?

14. Jaké konkrétní problémy v oblasti životního prostředí vás trápí?
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 82 respondentů (48 %). Zásadní problém většina
dotazovaných spatřuje v pálení odpadků a trávy, kdy poukazují na neustále zakouřenou
obec a bezohlednost některých občanů, kteří pálí i to, co do topeniště nepatří. V Letonicích
jsou stanoveny pálicí dny v úterý a v pátek, objevilo se však několik připomínek pro jejich
úplné zrušení. Dále se objevily připomínky k neuklizeným psím exkrementům, které majitelé
psů po svých čtyřnohých kamarádech neuklízí, ke špatné údržbě obce a okolí a nepořádku
v okolí obce v podobě vyhozeného odpadu kolem příjezdových komunikací a polních cest,
nespokojenost také projevili v souvislosti s hlukem z dopravy či různých akcí, s dopravou
přes obec a dalšími.
Nejčastější připomínky jsou uvedeny podle četnosti:
55x
 pálení odpadů, topení tuhými palivy
o Topení nekvalitním palivem, nebo i takovým, které není určeno k pálení v
domácnostech. Pálení zahradního odpadu mimo pálící dny.



o Lidi pálí všecko, co mají, obec je zakouřená, nedá se dýchat a ani větrat.
o pálení odpadu v tzv. pálící dny
psí exkrementy
9x
o Chování většiny pejskařů – úklid exkrementů na veřejných prostranstvích po svých



špatná údržba obce a okolí, nepořádek v okolí obce

miláčcích



o
o

hluk

8x

vyvážení odpadu za vesnici do přírody
Odpadky kolem příjezdové komunikace do obce a v okolí obce

7x






o

hluk při sekání trávy

o

skříň atd.)
Znečišťování vodních toků splachy(hnojiva, ornice) z polí.

o hluk způsobený projíždějícími auty a kamiony hlavní komunikací
doprava přes obec
6x
o velký provoz kamionů i nákladních a osobních aut
zanesená koryta potoků
5x
o potok u hřiště až po čističku silně zaházený odpadem z bývalého JZD (kola, pojis.
zápach z JZD
5x
o Linoucí se zápach, velmi podobný hnilobě mrtvých těl zvířat, z areálu ZOD Letonice
o zápach z chodu brojlerů v areálu bývalého JZD

Životní prostředí - shrnutí
Z dotazníkového šetření vyplynul zájem občanů o třídění odpadů, nejvíce se pak
v obci vytřídí plasty, sklo, papír, bioodpad zahradní a elektrospotřebiče. Mezi nejméně
tříděné složky pak patří hliník a baterie. Občané by v obci uvítali více kontejnerů na
tříděný odpad, popř. častější svoz tříděných složek odpadu. Problémem zůstává pálení
odpadů a trávy, což je nejčastěji uváděná připomínka z oblasti životního prostředí.
Pálení má mimo jiné dopad také na kvalitu ovzduší, se kterým je nespokojeno 36,3 %
respondentů, na druhou stranu více než polovina respondentů nemá větší výhrady (je
spokojeno/spíše spokojeno). Co se týče veřejné zeleně, více než ¾ respondentů (79,5
%) je se současným stavem spokojeno. Již nižší spokojenost respondenti vyjadřovali
s provozem na silnici v důsledku průjezdu kamionové a osobní dopravy a s tím
související hlukovou zátěží v obci (spokojeno/spíše spokojeno 52,6 % dotazovaných).
Stav vodních toků je dle občanů již méně vyhovující (50,3 % spokojeno/spíše
spokojeno).
Co se týče otevírací doby sběrného dvora, většina občanů ji hodnotí jako vyhovující.
Objevilo se pouze několik připomínek k jejímu prodloužení či zvýšení četnosti
otevírací doby v průběhu týdne.

D. Územní rozvoj a infrastruktura
15. Znáte územní plán obce?

16. Při podpoře výstavby (obytné, průmyslové) by se obec měla
soustředit na:
využití volných ploch a nevyužitých objektů ve stávající zástavbě

102

50,7 %

výstavbu na nových plochách mimo stávající zástavbu obce,
označených v současném územním plánu k zastavění

51

25,4 %

hledání ploch pro budoucí výstavbu mimo stávající zástavbu
obce a za plochami určenými v územním plánu k zastavění

34

16,9 %

domnívám se, že obec by neměla podporovat další výstavbu

8

4%

Ostatní

6

3%

17. Jste spokojen/a s řešením následujících oblastí?
a) Odpočinkové zóny (parky, posezení, lavičky)

b) Dětská hřiště, sportovní hřiště

c) Inženýrské sítě (voda, elektřina, plyn, kanalizace)

d) Chodníky (údržba, stav)

e) Veřejná doprava (autobusy)

f) Parkování v obci

g) Provoz na komunikacích (bezpečnost, značení)

Komentář k otázce 17.:
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 71 respondentů (41,5 %). Občané nejkritičtěji pohlížejí
na nebezpečně zaparkovaná auta na chodnících a na krajích silnic (viz též grafické
znázornění výše), kdy nejenže dochází k devastaci chodníků, ale především to znamená
nebezpečí pro chodce, kteří, aby auto obešli, musí mnohdy vstoupit do vozovky. S tímto též
souvisí další problém, a to provoz na komunikacích, kdy respondenti poukazovali jak na
vysoký průjezd nákladních automobilů, tak na nedodržování rychlosti automobilů při průjezdu
obcí. Další připomínky se pak objevily k nedostatku dětských hřišť, malému množství
odpočinkových zón s potřebou údržby mobiliáře atd.
Nejčastější připomínky jsou uvedeny podle četnosti:
35x
 nebezpečné parkování
o

o

o
o

„Projděte si ulice - auta stojí na silnicích a znemožňují průjezd, nebo ve vjezdech a
zasahují do chodníků, takže pěší neustále scházejí z chodníků do vozovky. A to
nemluvím o tom, že např. před farou je zákaz stání až k na roh k OÚ a dámy Liberová
s Pospíšilovou parkují přímo a provokativně před ní po celou svoji pracovní dobu...“
„Projděte si ulici Osvobození. Jsou tam nové chodníky, ale nedá se po nich plynule
projít-všude parkují auta. Nedávno jsem byl svědkem toho, že maminka jela s
kočárkem po chodníku, několikrát z něj musela sjet do vozovky, aby objela parkující
auto a při jednom sjezdu (z vysokého chodníku) kočárek převrhla. Pro děti na
koloběžkách a odrážedlech je to přímo životu nebezpečné!“
Málo parkovacích míst
veřejné parkování u obce (pošty), školky (školy), obou obchodů --> nedostačující



provoz na komunikacích
o
o



o

hřiště
o
o







o
o
o
o

o

o

6x

Špatně označené křizovatky a dopravní situace.
Navrhoval bych zřídit na ulici 9. Května zpomalovací retardéry z důvodu, že někteří
řidiči nehodlají akceptovat, že se pohybují v obci a přecházení silnice z chodníku
směrem ke hřišti s dětmi je kolikrát velice rizikové.
omezit stání v ulici Osvobození v zatáčce

inženýrské sítě

5x

Prodej vodovodu VAKu- nikdo nezkalkuloval variantu dalsiho provozu ve vlastnich
rukach.
špatný stav vodovodu a kanalizace

veřejná doprava
o
o



8x

chodníky - nevyhovují stav u č.p. 185 a 156
ul. Nová - chodníky v hrozném stavu
chodníky jsou pěkné jen na návsi, jinde jsou špatné
Chodníky - vše nové, a co s nimi udělá výstavba kanalizace???

nepřehledná místa na silnicích, chybějící dopravně-bezpečnostní prvky

o



9x

20 let nedokončená odpočinková zóna Ulička
lavičky na návsi by si zasloužily opravu
nedostatek odpočinkových zón
obnova parku na návsi i nové lavečky

chodníky

o
o



16x
„V areálu TJ nebo poblíž, kde se schází nejvíce dětí, chybí dětské hřiště se
skluzavkou, lanovými prolézačkami, houpačka atd. A pro větší děti třeba skatepark.
Hřiště u hasičské zbrojnice je na tak velkou obec málo:((.“
„Dětské hřiště bych uvítala u areálu Procyon, jelikož se zde pohybuje hodně maminek
s dětmi, i děti samotné a jedna lanovka je opravdu málo.“

odpočinkové zóny a mobiliář
o
o
o
o

17x

„Provoz na místní komunikaci je přetížený, hlavně těžkými nákladními plně
naloženými auty. Domy trpí otřesy a praskají zdiva.“
„Co se týká provozu na komunikacích, KAŽDÝ, kdo jede z kopce od Dražovic, jede
jako prase. ta "padesátka" je tam pro srandu králíkům. z toho plyne nejen menší
bezpečnost, ale i vyšší hluk, prašnost a věčné výtluky, ze kterých lítá na kolem silnice
zaparkovaná auta štěrk. že to silničáři vždycky na jaře zamáznou asfaltem, to nic
neřeší, do podzimu jsou tam díry znovu.“
omezit průjezd nákladní dopravy

2x

více spojení o víkendu ve večerních hodinách
autobus od Komořan mívá před 17. hodinou (16.52) někdy zpoždění, ujíždí vlak v
Marefách, člověk nemá jak se dozvědět, že bus má zpoždění, aby se do Maref dostal
jinak

psí exkrementy na veř. prostranstvích

2x

Územní rozvoj a infrastruktura – shrnutí
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že více než polovina respondentů územní plán
obce vůbec nezná. Na dotaz podpory další výstavby se jich nejvíce (50,7 %) přiklání
k variantě využití volných ploch a nevyužitých objektů ve stávající zástavbě.
Co se týče infrastruktury, občané jsou nejvíce spokojeni se zavedenými inženýrskými
sítěmi (78,4 % spokojeno/spíše spokojeno). Veřejná doprava je dle většiny
respondentů také rovněž vyhovující a dostačující (76,0 % spokojeno/spíše spokojeno).
Respondenti dále kladně hodnotí údržbu a stav chodníků (71,3 % spokojeno/spíše
spokojeno), byť se vyskytlo několik připomínek k jejich nevyhovujícímu stavu po
kanalizaci či jejich likvidaci parkováním aut. Již nižší spokojenost dotazovaní

vyjadřovali s odpočinkovými zónami (58,5 % spokojeno/spíše spokojeno, 31,6 %
nespokojeno/spíše nespokojeno), s dětskými hřišti (49,7 % spokojeno/spíše
spokojeno, 33,3 % nespokojeno/spíše nespokojeno) a s provozem na silnicích (57,3 %
spokojeno/spíše spokojeno, 29,2 % nespokojeno/spíše nespokojeno). Kamenem úrazu
je však patrně možnost parkování, kdy 64,9 % dotazovaných je s touto situací
nespokojeno. Kvůli zaparkovaným autům u kraje silnice či na chodníku se zvyšuje
nebezpečí nejen pro ostatní řidiče, ale též pro chodce, a to především v souvislosti
s nedodržováním povolené rychlosti v obci a s vysokým průjezdem nákladní dopravy
obcí. Současné parkovací plochy nejsou dostatečné a je třeba tuto situaci, dle názoru
občanů, začít řešit.

E. Život v obci
18. Hodnocení kulturně společenského vyžití:
ano

spíše ano

spíše ne

ne

nevím

Se spolkovou činností

28,7%

44,4%

5,8%

2,3%

12,3%

Bez
odpovědi
6,4%

S nabídkou kulturních akcí

35,1%

40,4%

11,1%

3,5%

7,0%

2,9%

Se stavem kulturních zařízení

30,4%

43,9%

8,8%

3,5%

7,6%

5,8%

S nabídkou sportovních aktivit 19,9%

43,3%

14,6%

3,5%

13,5%

5,3%

Volný čas - děti

9,9%

26,9%

21,1%

12,9%

21,6%

7,6%

Knihovna

42,1%

23,4%

2,3%

0,0%

26,3%

5,8%

Komentář k otázce 18.:
Z dotazníkového šetření vyplývá, že jsou občané s kulturně-společenským vyžitím v obci
poměrně spokojeni. Dotazovaní si myslí, že kulturně-společenských akcí je v obci dostatek,
ale problém spočívá především v nezájmu obyvatel o dění v obci a v nedostatečné podpoře
obce.
Stejně jako v předchozím oddíle dotazníku se i zde objevovaly připomínky
k nedostatku dětských hřišť v obci a vyskytlo se zde i několik názorů k prostorám, kde se
aktivity uskutečňují. Co se týče knihovny, respondenti chválili práci paní knihovnice a
fungování knihovny.
Nejčastější připomínky jsou uvedeny podle četnosti:
5x
 malý zájem o dění a akce



o

„Nabídka je dostatečná, mrzí mě často malý zájem občanů.“

málo hřišť pro děti
o

prostory pro akce
o Maly obecni sal
o
o

3x

žádná využitelná dětská hřiště, jedno moc malé, druhé nebezpečné

3x

větší využití kulturních domů - obec. dům a orlovna ke sportovním a kulturním
činnostem - kino, divadla, kroužků apod.
není koupaliště



nerovnoměrné podporování spolků



více akcí kulturní komise
2x
o více akcí kult. komise - např. divadla, jednodenní zájezdy

o

2x

podpora spolkové činnosti ze strany obce není spravedlivá

19. Základní a mateřské školství:
a) Jste spokojen/a s činností mateřské školy?

a) Jste spokojen/a s činností základní školy?

Komentář k otázce 19.:
Více než 1/3 respondentů na dotaz spokojenosti s fungováním MŠ/ZŠ odpovídala, že
nevědí, nemají vlastní zkušenost, děti v příslušném věku, atp. Z grafického znázornění výše
je patrné, že jsou občané s činností obou institucí relativně spokojeni. V otevřené doplňující
otázce se však objevily hlavně negativní připomínky, a to jak k fungování MŠ i ZŠ (otevírací
doba), tak k vedení institucí, stravování dětí, nedostatku hodin tělesné výchovy či malé
komunikaci s rodiči.
Některé připomínky:

-

„Provoz MŠ rozhodně neodpovídá požadavkům zaměstnaných rodičů, jídelníčky jsou asi z
dob komunismu a nesplňují požadavky zdravé výživy...O ZŠ ani nemluvím - děti z Letonic
jsou dlouhodobě nejméně připravené při přechodu do Bučovic...“

-

„Nemůžu posoudit, děti nemám. Vadí mi ale, že děti z MŠ místo hraní na nové zahradě, chodí
neustále ve štrůdlu kolem silnice na procházky. Často je to tak, že jdou k obchodu, tam si paní
učitelka nakoupí, nákup v rámci vycházky odnese své mamince (p.Malé), stojí s ní půl hodiny
u okna a děti běhají kolem farského plotu..Pak se zase ukázněně vrací do školky..“

-

„Mateřská školky by měla věnovat více času pro práci s předškoláky - pravidelně (denně) cca
15 min. věnovat průpravným cvičením, postupné přivykání na domácí přípravu (občasné
domácí úkoly), atd.“

-

„Méně výletů, více přípravy na život, doučování, větší komunikace s rodiči, školní jídelna, více
TV.“

20. Zdravotní a sociální služby:
a) Jste spokojen/a s nabídkou sociálních služeb v obci?

b) Souhlasil/a byste s výstavbou bydlení pro seniory v naší obci?

c) Využil/a byste teď aktuálně bydlení v zařízení pro seniory v naší
obci?

Jste spokojen/a s nabídkou zdravotních služeb v obci?

Komentář k otázce 20.:
V otevřené doplňující otázce týkající se sociálních a zdravotních služeb se dotazovaní
většinou vyjadřovali k chybějícímu zařízení pro seniory, které by bylo v obci potřeba. Uváděli,
že v obci přibývá osamělých seniorů, kteří nechtějí opustit svou rodnou obec, ale již
nezvládají starat se o sebe ani o svoje hospodářství, proto by takové zařízení pro seniory
bylo vhodným řešením a do jejich domů by se mohly nastěhovat mladé rodiny. Mimo to se
také objevilo několik názorů, že by bylo dobré, aby v obci byl lékař, popř. aby do obce
alespoň jedenkrát za týden či za čtrnáct dní dojížděl.
Některé připomínky:
-

„Bydlení pro seniory je nutné. Spousta lidí by to uvítala - odcházejí do zařízení v Bučovicích,
Slavkově nebo Vyškově přestože by rádi dožili ve své obci. A ti co neodejdou, zůstávají ve
svých domech, většinou sami, nezvládají jejich údržbu a pak je tu spousta baráků, které jim
„padají na hlavu“.“

-

„Chybí lékař, sociální pracovník v místě, lékárna, auta pro okamžitý převoz.“

-

„Postrádám tu obvodního lékaře a pediatra.“

21. Schází vám v obci některé služby?

Komentář k otázce 21. - pokud jste odpověděli kladně, jaké služby v
obci postrádáte?
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 49 respondentů (28,7 %). Občané nejvíce v obci
postrádají:








pekárna
17x
opravna obuvi
9x
nekuřácká restaurace
8x
masna
7x
kavárna, cukrárna
7x
bazén, koupaliště
6x
další: kadeřnictví 3x, pošta s normální ot. Dobou 2x, bankomat 2x, dětské
hřiště, koutek 2x

22. Jste spokojen/a s bezpečností v obci?

23. Co považujete za nejnebezpečnější místa a jevy v obci?
V otevřené otázce se vyjádřilo 62 (36,3 %) respondentů. Největší nebezpečí občané vnímají
na místech, kde se schází zdejší mládež, dochází zde ke konzumaci alkoholu a dalších
návykových látek a též k vandalismu. Respondenti uváděli místa jako okolí popelnic a dětské
hřiště u zbrojnice, okolí hostince u Huberta, okolí hřiště a objekt kolem Procyonu,
autobusové zastávky či u obchodu pod kaplí. Druhým nejvíce častým nebezpečným jevem,
který dotazovaní zmiňovali, je rychlá jízda automobilů a průjezd nákladních aut přes obec.
S minimální četností se pak ještě objevily připomínky k parkování, chybějícím chodníkům na
některých místech nebo k neosvětleným místům v obci.
Vybrané připomínky:
 Okolí popelnic a dětské hřiště u zbrojnice, okolí hostince u Huberta, který je sice nekuřácký,
ale tím víc se kuřáci srocují venku, ruší noční klid do ranních hodin a prokazatelně se tam
hulí..Na dětském hřišti u zbrojnice se běžně nacházejí jehly, skleněnky apod...Dalším místem
je okolí hřiště a objekt kolem Procyonu - tentýž problém.


Na naší ulici je značný provoz a hlavně se tu nedodržuje předepsaná rychlost. Tam,kde
nejsou chodníky,je obtížné přejít na správnou stranu.Velmi nebezpečné pro děti!Jedná se o



úsek silnice za zahradami pod řadovkou.
v ulici Osvobození jezdí řidiči nepřiměřenou rychlostí, zbytečně vysokou

24. Jste spokojen/a s podmínkami pro podnikání v obci?

25. Podnikáte?

26. Jak by podle vás obec mohla podpořit podnikání?


„Větším využíváním místních kapacit místo najímání firem od jinud.“



„Místo chátrání areálu koupaliště se může budova nebo i přilehlý pozemek pronajímat. Bůhví,
jestli tam ještě někdy bude koupaliště, to dřív budova spadne.“

27. Které oblasti cestovního ruchu by měla obec podporovat?

28. Co se podle vás v obci v posledních letech podařilo?
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 103 respondentů (60,2 %). Občané si nejvíce váží
provedených oprav a rekonstrukcí, které v obci celkově proběhly (MŠ, ZŠ, Obecní dům,
tělocvična, Orlovna, obecní úřad). Často dále zmiňovali rekonstrukce chodníků či budování
nových komunikací v obci nebo jednotlivé opravy silnic. Objevily se i pochvaly k úpravě
místního hřbitova, ke zlepšení spolkové činnosti a zvýšení počtu kulturních akcí v obci a dále
oceňovali zbudované parkovací plochy u hřbitova a u školy nebo umožnění nové výstavby v
obci.
Nejčastější připomínky jsou uvedeny dle četnosti:
44x
 opravy a rekonstrukce veř. budov
o MŠ, ZŠ, Obecní dům, tělocvična, Orlovna, obecní úřad
41x
 chodníky, silnice
27x
 hřbitov
16x
 zlepšení spolkové činnosti, více kult. akcí
12x
 parkování (u hřbitova, u školky)
11x
 nová výstavba
9x
 úpravy veřejných prostranství
8x
 inženýrské sítě
7x
 památník padlých
7x
 hřiště a sportovní zázemí (dětské hřiště, in-line dráha)
 další: protipovodňová opatření 5x, rybník 5x, služby v obci 3x, kompostování 2x

29. Co se nepodařilo?
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 93 (54,4 %) respondentů. Nejčastější připomínkou,
která se v rámci této otázky objevovala, bylo koupaliště, které je již léta nevyužité a postupně
chátrá. Respondenti by uvítali jeho opravu, popř. jiné využití. Dále občané na jednu stranu
oceňují provedené opravy chodníků a silnic, na druhou stranu však uvádějí nutnost

pokračovat v dalších opravách chodníků a místních komunikací, popř. polních cest.
Dotazovaní se též vyjadřovali ke stavebním místům či ke kompostérům, od nichž si slibovali
eliminaci pálení zeleného odpadu.
Nejčastější připomínky jsou uvedeny dle četnosti:
 Koupaliště
o




opravy komunikací, chodníků, polní cesty
stavební místa
o







15x
8x

Podpora bydlení pro mladé páry/rodiny. Prakticky všeobecně podpora výstavby
nových domů. Nabídka stavebních pozemků je žalostná a současné stavební
pozemky včetně podmínky výstavby jsou k smíchu a pláči. Díky Vaší politice mladí
lidé odchází z Letonic pryč. Nechápu, jak tohle nemůžete nebo nechcete vidět??

kompostéry (pálení odpadů)
o

39x

Škoda, že se zatím nepodařilo opravit případně přebudovat areál koupaliště. Bývalo to
moc fajn.

5x

Kompostéry. I přes rozdání kompostérů stále dochází k pálení odpadů na zahrádkách.
V tyto dny se Letonice halí do bílého dýmu. V Dražovicích se rozhodli zbudovat
kompostárnu i se štěpkovačem, ve Slavkově funguje už řadu let také, otázka je, jestli
u nás by se tím zamezilo spalování.

zahrada MŠ
5x
zlepšit chování a vzájemné vztahy mezi občany
5x
další: parkování 4x, nedostatek hřišť 4x, výběr nájemce obec. hospody 3x, rybník 3x,
úklid obyvatel před svými domy 2x, málo kult. aktivit 2x, nezájem ze strany občanů o
dění 2x, neudržované okolí obce 1x

30. Co je podle vás největší přednost života v obci?
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 94 (55 %) respondentů. Jako největší devizu života
v obci občané spatřují klidné a pohodové prostředí s blízkostí přírody. Dále oceňují také
přátelské mezilidské vztahy, poukazovali na vyšší bezpečnost oproti městu a jsou spokojeni
s kulturními a sportovními aktivitami.
Nejčastější připomínky jsou uvedeny dle četnosti:
43x
 klidné prostředí, pohoda
38x
 příroda, čisté ŽP, ovzduší
16x
 mezilidské vztahy
12x
 bezpečnost
11x
 kulturní a sportovní aktivity a zázemí
10x
 dopravní dostupnost
 další: bydlení 5x, základní občanská vybavenost 5x, poloha 3x, blízkost Brna,
Slavkova 2x, vedení obce 1x

31. Jaký je podle vás nejpalčivější problém života v obci?
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 97 respondentů (56,7 %). Na jednu stranu občané
v předchozí otázce uvádějí mezilidské vztahy jako jednu z předností obce, na stranu druhou
jsou právě sousedské vztahy mnohdy kamenem úrazu. Občané dále poukazovali na pálení
odpadů, popř. kouř, který vzniká v zimě při topení tuhými palivy a na nezájem majitelů psů
uklízet po jejich psích mazlíčcích. Stejně jako v předchozích otázkách se i zde objevily
připomínky k velkému průjezdu automobilů jak nákladních, tak osobních přes obec,
problematika oprav silnic a chodníků a také již několikrát poukazovaný problém parkování
v obci.

Nejčastější připomínky jsou uvedeny dle četnosti:
26x
 mezilidské vztahy
o Závist, udavačství a zákeřnost "hlavně mezi sousedy"
9x
 pálení, kouř




o
o

psí exkrementy
o
o



7x
velké množství aut, hlavně projíždějící náklaďáky

silnice, chodníky

7x

Stav a provoz na průtahu obcí. Silnice je ve špatném stavu, nadměrně zatížena
nákladní dopravou, těžké návěsy přeloženy štěrkem a nedodržování povolené
rychlosti.

parkování
o

9x

psí exkrementy - všude obci + hřbitov

provoz
o



Pálení zahradních odpadů! Proč si ničíme dvakrát týdně čisté ovzduší?
Zimní topení

6x

parkování vozidel před domy - zhoršení bezpečné průjezdnosti ulic

další: dojíždění za prací, za službami 4x, chování mladých 4x, stavební místa 4x,
řešení situace starých lidí 4x, nezájem obyvatel o dění 3x, nedodržování rychlosti 3x,
vandalství 3x, chybějící dětská hřiště 3x, hospody 3x, koupaliště 3x, odchod mladých
lidí z obce 2x, vedení obce 2x

Život v obci – shrnutí
1. Kulturně-společenské vyžití
Co se týče kulturně-společenského vyžití, jsou respondenti převážně spokojeni.
Objevily se připomínky k nedostatku dětských hřišť a špatnému stavu těch
stávajících či k nezájmu obyvatel o kulturní dění v obci. K otázce spokojenosti
s knihovnou občané chválili její fungování a práci paní knihovnice.
2. Fungování MŠ a ZŠ
S činností mateřské/základní školy jsou občané převážně spokojeni. V otevřené
otázce se však objevily převážně negativní komentáře, kdy se vyjadřovali např.
k fungování MŠ i ZŠ (otevírací doba), k vedení institucí, stravování dětí, nedostatku
hodin tělesné výchovy či malé komunikaci s rodiči. Na druhou stranu v dalších
otázkách respondenti ocenili provedené opravy zařízení.
3. Sociální a zdravotní služby v obci
V obci se žádné zařízení, které by poskytovalo sociální služby, nenachází a 40,4 %
respondentů odpovědělo, že nemají informace a nevědí o možných sociálních
službách. Co se týče zdravotních služeb, ty též v obci nejsou poskytovány, což
vyplynulo i z hodnocení občanů, kdy 36,2% respondentů je se zdravotními službami
nespokojeno. K výstavbě zařízení pro seniory v obci se přiklání 90,1 % respondentů a
aktuálně by ho využilo asi 25,1 % dotazovaných (tj. aktuální poptávka = 43 osob)
4. Ostatní


Občané by uvítali v obci zejména pekárnu, opravnu obuvi, nekuřáckou
restauraci, masnu, kavárnu, cukrárnu, bazén či koupaliště.








Největší nebezpečí občané spatřují na místech, kde se schází zdejší mládež,
dochází zde ke konzumaci alkoholu a dalších návykových látek a též
k vandalismu.
Podpora cestovního ruchu – zejm. cyklostezky, turistické stezky, folklór a
místní tradice.
Pozitivní hodnocení (aneb co funguje): občané oceňují provedené opravy a
rekonstrukce budov v obci, opravy chodníků a silnic, provedenou úpravu
hřbitova či zlepšení a rozšíření kulturních, sportovních a společenských akcí,
které přispívají ke stmelování obyvatel obce.
Negativní hodnocení (aneb co nefunguje): mezilidské vztahy, pálení zeleného
odpadu, kouř v topné sezóně, neuklizené psí exkrementy na veřejných
prostranstvích, silný provoz a přetrvávající nebezpečí na silnici v důsledku
nadměrného průjezdu nákladních automobilů a kamionů; další parkovací
plochy a opravy chodníků a silnic.

SWOT analýza – nástin:
Silné stránky






klidná obec s blízkosti přírody
provedené opravy a rekonstrukce
obecních budov
blízkost velkých měst
MŠ a ZŠ v obci
bohatý kulturní život založený na
tradicích a folklóru

Příležitosti



vybudování cyklostezky
čerpání dotací z fondů EU

Slabé stránky







silný provoz
chybějící sociální zařízení pro seniory
parkování
chování mládeže, vandalismus
mezilidské vztahy
psí exkrementy

Hrozby



narůstající konflikty mezi občany
(rozpolcenost obce)
další rostoucí intenzita dopravy

Pstřehy na závěr:


Držím palce zastupitelstvu, nenechte se rozhodit některými občany rýpaly a škarohlídy!



Nelíbí se mi, že obecní úřad dává peníze na orlovnu, když má vlastní nově opravený sál a
tělocvičnu ve škole. Jestli je v rozpočtu tolik peněz, tak proč nepostavíte dům pro bydlení
důchodců, nesnížíte platby za popelnice, aby z peněz obce měli něco všichni občani a ne jen
pár jednotlivců. S tím souvisí i přírodní zahrada u školky. Stálo to tolik peněz a kdo tam chodí?
Děti vidím denně na procházce po dědině. Když budete příště něco budovat, uvědomte si
zrovna, kolik se pak bude dávat do údržby, aby to nedopadlo jako zmiňovaná zahrada nebo

odpočívadla u cest. Byl jsem onehdy mezi hájky, lavička ani nebyla v tom chábí vidět,
odpadkový koš v odpadkách taky ne


V obci se mi líbí, rád bych tu žil i se svojí rodinou. Problém je ale se stavebními místy, nebo
jak jsem uvedl, řešením by byla výstavba domu pro seniory. Např. na návsi je spousta
prázdných domů, které by se třeba daly odkoupit a postavit domov seniorům.



Moje rodina je zde spokojená. Je tady hezky, vždy se dá vyrazit někam na procházku.



Zamyslet se nad udržením tohoto neutěšeného stavu vedení obce



Špatný stav polních cest. Zejména senioři a maminky s dětmi nemají možnost kde se projít.
Buď přes obec kolem silnice nebo Procyon a zpět.



Prosím zakažte pálení odpadů. Vždyť můžeme kompostovat a ne si otravovat vzduch v obci.
Každé úterý a pátek, když se vracím domů, vidím jen začouzenou a smrdící vesnici.



Zrušte pálení odpadů!



Prosím dejte do pořádku silnici na ul. Nová.



V obci schází organizace, které by se věnovaly dětem a dospívající mládeži pravidelně (1x
týdně) tělesnému a pořádnému cvičení.



Areál koupaliště, který je nevyužívaný, což je škoda, byl využívaný nejen ke koupání, ale i na
různé akce, kdy se sešlo vždy dost lidí a tím se udržovalo více přátelství a kamarádů, trávili
jsme tam dětství my, naše děti a je škoda, že tam nemůžeme s našimi vnoučaty.



Polní cesty kolem obce a i na Větrníky jsou těžko schůdné - rozbité, vyjeté, hluboké koleje,
malé možnosti vycházek do přírody. Volně pobíhající psi po vesnici + znečištěné chodníky a
zeleň - přísnější opatření a postihy.



Za poměrně velký problém považuji veřejné parkování v obci, některé ulice či části ulic, kde je
stará zástavba a domy jsou blízko silnice a navíc před nimi vede chodník, není možno
zaparkovat ´, ať už jde o zaparkování návštěv nebo různých služeb nebo řemeslník, protože
silnic je plná dlouhodobě odstavených aut, i když majitelé mají možnost tyto auta odstavit v
proluce u domu, mají dvůr atd. jde jen o ohleduplnost, v tomto směru si myslím, že by obec
měla na takové případy v rámci svých možností zasahovat a nenechat dojít k vyhrocení
situace, aut přibývá a s parkováním budou čím dál větší problémy. za další nešvar považuji
umývání aut na silnici, silnice je mokrá znečištěná, i když neprší a zas na to doplácí ti, kteří
auta garážují v domě, protože si ten sajrajt natahují o baráku a garáží, potom čištění silnic
vyjde vniveč.



Budovat a opravovat majetek obce jen z dosažených finančních prostředků, dát dopravní
značku zákaz motorových vozidel - hlavně motorky v Hájku a tyto řidiče potrestat.



Vybudování chodníku v ulici Bučovská, od ulice Příční po obydlí p. Knesla, kvůli velkému
provozu mot. vozidel musí občané chodit po mezi, kde hrozí nebezpečí úrazu.



Kladně hodnotím, že v posledních letech se k nám stěhuje dost mladých rodin a prodávají se
doposud neobydlené domy, které hyzdily obec - je třeba vytvářet pro ně přijatelné podmínky.



Pro naše starší spoluobčany instalovat lavičky v zastřešených (aspoň) zastávkách, využít
možnost dohledu nad veřejným pořádkem, majetkem a prostranstvím kamerovým systémem.



Chtělo by to zprovoznit areál koupaliště - biotopu - včetně zázemí i pro děti (dětské hřiště).



Na každém chodníku jsou výkaly od psů - neupravené dětské hřiště - na kulturní akce chodí
málo občanů, z větší části kvůli hospodskému na obecní hospodě, jeho naschvály, neochota a

jednání je známo po celém okrese - na ulici novou, když dojede návštěva, stojí auto na silnici
po směru parkování, stejně dostane pokutu, není to už šikana - aby se tu dobře žilo, bylo by
dobré, aby nějací občané se trochu zamysleli sami na sebou, nevyvolávali zbytečné spory a
byli trochu ochotní k druhým.


Přestože máme výhrady k výuce, musím kladně hodnotit, že děti do školy chodí vcelku rády uvítali bychom videozáznam ze zasedání zastupitelstva, podobně jak v jiných obcích nepřejeme si, aby školu navštěvovali dealeři a zasílali přes děti jakékoli produkty (programy,
hry apod.) - uvítali bychom více morálky ve školách, výuku proti šikaně apod.



S koupalištěm by potřebovalo něco udělat, kostelní zdi padají, kulatá světla v ulicích svítí
zbytečně do nebe (světelný smog)!, kdyby horní kryt byl neprůhledný, bylo by to super.



Vybudovat v obci areál, který by umožnil pořádat hudební zábavy tak, aby nerušily občany
(nebo takto přizpůsobit mysliveckou chatu) - zajistit (vím, že to není v gesci obce), aby byly na
silnici Marefy - Komořany vyznačeny jízdní pruhy, případně středový pruh, jezdím tudy každý
den a v zimě je to obzvláště tragické, pokud to není SÚS ochotna profinancovat, tak se spojte
s ostatními obcemi a profinancujte to z rozpočtových zdrojů.

