Mapování potřeb, možností a kapacit v regionu MAS
Partnerství venkova pro období 2014 - 2020

VÝSLEDKY
1. Víte, co je to MAS?
0; 0%

29; 19%
ANO
NE
Nezodpovězeno
125; 81%

2. Znáte aktivity MAS?
0; 0%

57; 37%

ANO
NE
97; 63%

Nezodpovězeno

3. Znáte projekty, které MAS organizovala jako
pořadatel nebo partner?
3; 2%

ANO
72; 47%

79; 51%

NE
Nezodpovězeno

4. Víte, jaké dotace MAS nabízí v jednotlivých fichích?
2; 1%

51; 33%

ANO
NE
Nezodpovězeno

101; 66%

5. Navrhujete jiný obsah fichí?
9; 6%
14; 9%

ANO
NE
Nezodpovězeno
131; 85%

5. a) Pokud ano, jaký?





životní prostředí
infrastruktura obcí
zaměřit se na potřeby malých obcí, protože PRVJMK jde do finančního útlumu a preferuje
obce střední velikosti (školství, zdravotnictví, sociální služby..)
podpora spolků

6. Chtěli byste požádat o dotace z MAS?

31; 20%
41; 27%
ANO
NE
Nezodpovězeno
82; 53%

7. Které oblasti by měla naše MAS v budoucnu
na svém území nejvíce podporovat?
a. Zemědělství
b. Zpracování místních zemědělských
produktů
c. Ochrana přírody

1%
10%

12%

4%

d. Podnikání drobných podnikatelů
(řemesla, služby)
e. Cestovní ruch

6%

4%

8%

8%

f. Opravy a využívání kulturního dědictví
g. Oprava komunikací
h. Vodohospodářská infrastruktura

4%
9%

5%
25%

4%

i. Opravy/budování zázemí pro
volnočasové aktivity
j. Sociální projekty a práce se
znevýhodněnými skupinami
k. Péče o kulturní dědictví
l. Školství a volnočasové aktivity mládeže
m. Jiné

7. a) Jiné:
5; 5%

sport
20; 21%
45; 47%
10; 11%

kultura
zázemí pro cykloturistiku
péče o zeleň
ekologie

15; 16%

7. b) Vaše doporučení pro činnost a aktivity MAS Partnerství
venkova do dalšího období:






MAS málo informuje obyčejné občany o tom, co se bude připravovat - více informovanosti:
více se prezentovat na veřejnosti, letáčky, internet;
věnovat se dobře připraveným a SMYSLUPLNÝM projektům;
vybudování cyklostezek mezi obcemi;
udržení kulturnosti krajiny (ošetřování pozemků, obdělávání, případně zalesnění, parkové
úpravy);
podpora regionálních produktů (potravinářské i řemeslné);
znovuobnovení kulturních tradic regionu, zachování kulturního dědictví;
podpora volnočasových aktivit všech věkových kategorií;



zveřejnění výsledků dotazníkového šetření; 





zaměření na organizace věnující se dětem a mládeži;
podpora obcí tak, aby se rozvíjel celý region MASPV, dotace dělit mezi co největší počet obcí;
pomoc zejména těm nejmenším obcím s projektováním akcí, zpracováním žádostí o dotace,
vyhodnocením akcí - nemají na to dostatečný aparát;
věnovat se udržení zemědělství v českých rukách;
věnovat pozornost rozvoji zemědělství (soukromí mladí zemědělci);
cestovní ruch - lákadla pro turisty (větrný mlýn, koupaliště, tenisové kurty, minigolf + správce
zařízení = pracovní místo);
oprava komunikací;
pitná voda, čištění odpadních vod;
zatraktivnit obce pro mladé lidi - kulturní sály, malometrážní byty pro mladé rodiny;
pomáhat získávat finanční prostředky nejen pro obce MAS, ale i pro drobné živnostníky;
bezbariérové přístupy.














8. Máte zájem či potřebu zlepšit svou bytovou
situaci?
1; 1%

47; 30%

Ne
Ano
106; 69%

Nezodpovězeno

8. a) Pokud ano, jakým způsobem ji chcete řešit?
2; 4%

2; 4% 1; 2%1; 2%

1; 2%
1; 2%

9; 20%
2; 5%
4; 9%
23; 50%

Výstavbou domu
Přestavbou bytu
Žádostí o přidělení obecního bytu
Přestěhováním v rámci obce
Přestěhováním mimo území MAS

Přestavbou domu
Koupí domu
Koupí obecního bytu
Přestěhováním v rámci území MAS
Jiným

9. Myslíte si, že v obci je dostatek rozvojových ploch
pro bydlení?
9; 6% 2; 1%

33; 21%

ano
spíše ano

44; 29%

spíše ne
ne
66; 43%

nezodpovězeno

10. Jste spokojeni se stavem veřejných prostranství v
okolí svého bydliště?
9; 6%

3; 2%

29; 19%

ano
spíše ano

34; 22%

spíše ne
ne
79; 51%

nezodpovězeno

10. a) Co by mělo být zlepšeno?








Borotín: lepší výběr dodavatelů na údržbu zeleně; výsadba zeleně a stromů;
Letovice: parkování; stav komunikací (oprava a údržba silnic a chodníků), údržba a výsadba
zeleně; pořádek a čistota; regulace billboardů; zapojení občanů do upravení okolí domů
(trávník, květiny, odpadky), třeba formou soutěže; málo odpočinkových míst - lavičky ve stínu
strom;
Světlá: dovybavení sportovního hřiště zázemím, vybudovat hřiště pro ostatní míčové hry;
úklid obecních ploch; sečení trávy na soukromých pozemcích; byty pro mladé rodiny; ošetření
přestárlých dřevin, důkladný prořez, výsadba podél polních cest, založení remízků;
Uhřice: vzhled obce, náves; pomník padlých; zeleň – porost: úprava, výsadba;
Velké Opatovice: zeleň, lavičky, kvalitní parkovací místa.

11. Vlastníte (máte k dispozici) osobní automobil?

20; 13%

Ano
Ne
134; 87%

12. Vlastníte (máte k dispozici) garáž?
10; 7%

Ano
51; 33%

Ne
93; 60%

Ne, ale potřebuji

12. a) Je v okolí vašeho bydliště dostatek parkovacích
míst?

22; 26%
Ano
Ne
64; 74%

12. b) Uveďte konkrétní lokalitu:
Borotín - nad arboretem
Deštná – Rumberk
Letovice - V Potůčkách, J. Haška, U hájku, Havírna, Alb. Krejčího, Komenského, Jiráskova, Reakreační,
náměstí
Uhřice – Příční
Velké Opatovice – Strážnice

13. Jak hodnotíte kvalitu (stav) životního prostředí v
obci a jejím okolí?
1; 1%
17; 11%
36; 23%

Dobré
Spíše dobré
Spíše špatné

100; 65%

Špatné

14. Které problémy související s životním prostředím v obci Vás
znepokojují?
Cetkovice:
 občas kouř z některých RD (lidi topí čímkoli - PET apod.); smrad z drůbežárny;
 intenzivní zemědělství (chemická hnojiva); intenzivní hospodaření v lesích.
Deštná: bezohlednost obyvatel - spalování naprosto všeho, kdekoli a kdykoli.
Lazinov: černé skládky.
Letovice:
 vandalismus, odhazování odpadků, psí exkrementy;
 ovzduší, spalování domovního odpadu, návrat od vytápění zemním plynem k tuhým palivům,
občas zvýšená prašnost;
 málo financí pro TS, třídění odpadů, černé skládky;
 ničení krajinného ráz, snaha o zbytečné kácení dřevin na veřejných prostranstvích,
zanedbávání péče o pozemky, rozšiřování plevelů na zemědělskou půdu;
 špatná péče o lesní pozemky - upřednostňování těžby za účelem momentálního zisku;
 znečištění vodních zdrojů, malá péče o vodoteče, zdůvodňovaná nedostatkem financí;
 osev velké většiny ploch monokulturou, zabírání zemědělské plochy fotovoltaikou.
Malá Roudka: hodně projíždějících aut.
Míchov: černé skládky odpadu v lesích.
Světlá:
 nová bioplynová stanice v lokalitě Osaky, neinformovanost obce o záměru pronájmu pozemku
na bioplynku (katastr obce Šebetov);
Uhřice:
 okolí obce (Lipina) - rozmáčená neprůchodná cesta vlivem havarijního stavu potrubí - voda do
ZD Uhřice
 vyhazování odpadu v okolí obce
 spalování listí apod. na zahradách.



ochrana ovzduší - tuhá paliva, spalování všeho možného v kamnech; koncentrace
hospodářských zvířat – vývoz kejdy; prašnost;
 kvalita odpadních vod - vybudování biologického rybníka; vypouštění odpadních vod do
povrchových; vyřešit čištění - koncovka kanalizace;
 zaplevelování pozemků, neudržované plochy;
 drobný odpad ve veřejném prostranství, ošetřování soukromých pozemků.
Velké Opatovice: nevyřešená kanalizace a ČOV.
Vranová: nepořádek v okolí přehrady po sezoně.

15. Třídíte odpad?
8; 5%

Ano
Ne
146; 95%

16. Pokud třídíte odpad, jaký?
11; 1%
Plasty
88; 11%

Papír
144; 19%

Železo

89; 12%
134; 17%

29; 4%

Nebezpečný odpad
98; 13%

17. Pokud netřídíte odpad, proč?
Není na to čas.

Sklo
Barevné kovy

136; 18%



Bioodpad

Drobná elektrozařízení
38; 5%

Jiný: dřevo

18. Které sběrné místo pro tříděný odpad nemáte
v dostatečném dosahu?
4; 2%

12; 7%
14; 8%

25; 14%

Plasty
Papír
Bioodpad
Železo

34; 18%

45; 24%

Sklo
Barevné kovy
Nebezpečný odpad

23; 12%
19; 10%
10; 5%

Drobná elektrozařízení
Jiný

19. Vyhovuje Vám četnost a způsob svozu tříděného
odpadu?
12;
8%
25; 16%

Ano
Ne
117; 76%

Nezodpovězeno

19. a) Váš komentář:






Borotín: četnost je dobrá díky dostatečnému množství kontejnerů;
Cetkovice: v letních měsících občas přeplněné kontejnery na plast – vázne odvoz;
Letovice: četnost svozu - na ulici Střední jsou kontejnery na plasty a papír neustále přeplněné;
lidé nesešlapují PET; kontejnery na papír a sklo bývají přeplněné a odpad se válí okolo;
Světlá: kontejnery jsou občas přeplněné;
Velké Opatovice: v kontejnerech vždy dost místa.

20. Označte, co považujete za důležité:
15; 6%

Zlepšení údržby veřejných
prostranství

12; 5%

Zvýšení výsadby veřejné zeleně –
stromů a keřů
68; 29%

Odstranění nepovolených skládek
odpadu*

48; 21%

Podpora/zajištění údržby
neudržovaných soukromých ploch
31; 13%

60; 26%

Vytvoření protipovodňových
opatření v obci
Jiné

* okolí silnic: strže pod silnicí k Zábludovu; kolem přehrady; Borotín; cesta k Lipině; Uhřice

20. a) Jiné
1; 6%

1; 6%

2; 13%

1; 6%
1; 6%

4; 25%

2; 13%
4; 25%
zlepšení ovzduší omezením kotlů na tuhá paliva
čistit vypouštěné odpadní vody
podpora plynových topidel
biologický rybník pro čištění odpadních vod
kvalita ovzduší
oprava hlavních silnic na Velké Opatovice a Letovice
údržba sportovišť
naučit občany třídit odpad, zejména zpracovávat a nevyhazovat bioodpad (kompostování)

21. Považujete za důležité vytvoření dlouhodobého
plánu údržby a ochrany životního prostředí v obci?
9; 6%

17; 11%

Ano
Ne
Nezodpovězeno
128; 83%

21. a) Váš komentář:













údržba lesa, polních cest, vodní ploch;
je zbytečné všechno plánovat, udržovat, co je třeba;
zejména odstranění černých skládek;
každá položka v rukou soukromých vlastníků - těžko něco plánovat;
velmi důležité;
otázkou kvalita zpracování a reálné využívání;
je třeba učit ekologii ve škole, doma se to nedělá;
aleje stromů u polních cest;
sečení neudržovaných ploch 1 x ročně, polní hospodaření – 1 x za 5 let plochy ladem;
každý rok počítat s rozpočtovou rezervou obce na různé důležité akce v rámci OŽP;
naplánovat a pravidelně žádat o dotace;
více podpořit třídění odpadů.

22. Za čím jezdíte z Vaší obce?
(min. 1 x týdně)
16; 5%

15; 5%
práce, škola

39; 12%

103; 32%

nákupy
volný čas, kultura
služby

54; 17%

restaurace
95; 29%

jiné: lékař

23. Jste spokojeni s podobou Vaší obce?
3; 2% 6; 4%
11; 7%

ano
34; 22%

spíše ano
spíše ne
ne

100; 65%

nezodpovězeno

23. a) Co byste ve Vaší obci změnili?
Malá Roudka: údržba a oprava - silnice a komunikace.
Míchov: zajištění volnočasových aktivit pro mládež; oprava komunikací v havarijním stavu v obci.
Lazinov: opravy cest, chodníků.
Letovice:
 vrátit Letovice na úroveň Boskovic nebo Blanska (zmizel FÚ, atp.);
 kvalita silnic, parkovací plochy v centru;
 úprava volných prostor podél komunikace I/43 - údržba pozemků, vhodná zástavba;
 úprava náměstí do parkové podoby s příjemným pobytovým prostorem, výsadba zeleně;
 organizace bytové výstavby - zabráněné divoké typové rozmanitosti staveb neladících
s ostatní zástavbou (problematické z hlediska zákonů);
 kvalitu komunikací, podobu náměstí mezi řekou a dráhou;
 okolí přehrady;
 hřiště pro Masarykovu střední školu.
Světlá:
 přístavba k obecnímu domu - možnosti kulturního vyžití i za nepříznivého počasí;
 čištění odpadních vod v biologickém rybníku;
 replika větrného mlýna s turistickým zázemím, turistika;
 odstranit rozpadlou budovu u rybníka nebo je přestavět na užitečný objekt.
Uhřice: chybí záměr rozvoje obce - současné aktivity nestačí na zvýšení počtu obyvatel obce.
Velké Opatovice: Centrum města (klidně po etapách).
Vísky: více zpevněných parkovacích míst u domů, kde se nedá zaparkovat.

24. Jste spokojeni s dostupností služeb ve Vaší obci?
7; 4%

7; 5%
20; 13%
ano
spíše ano

28; 18%

spíše ne
ne
92; 60%

24. a) Které služby ve Vaší obci postrádáte?
Borotín:
 lepší prostředí v pohostinství;
 restaurace;
 ordinace lékaře.

nezodpovězeno

Horní Poříčí: lepší prostředí v pohostinství.
Malá Roudka:
 prodej potravin a běžného drogistického zboží;
 obec dnes spíše osadou, ze které nutno za vším dojíždět.
Letovice:
 oprava obuvi, čistírna;
 rádio a TV opravna;
 více obchodů (papírnictví, drogerie..);
 lezecká stěna;
 půjčovna lodí na Svitavě;
 krytý bazén;
 zimní stadion;
 kino.
Stvolová: kino.
Světlá:
 normální obchod a ne předražená Jednota!
 kadeřnictví;
 drobné opravy;
 konkurence v obchodě;
 restauraci.
Vísky: roznáška pošty doručovatelem znalým místních poměrů (často chodí cizí pošta).
Vranová: téměř všechny.

25. Existuje v obci dostatečná nabídka pracovních
míst?
3; 2%

0; 0%

11; 7%

ano
spíše ano
80; 52%

60; 39%

spíše ne
ne
nezodpovězeno

26. Jste spokojeni s úrovní dopravy do zaměstnání?
10; 6%

13; 8%
ano
60; 39%

24; 16%

spíše ano
spíše ne
ne
nezodpovězeno

47; 31%

26. a) Co Vám vadí na úrovni dopravy?
Cetkovice:
 cena IDS;
 objíždění okolních obcí vozidly IDS.
Letovice:
 nástupiště zabírá skoro polovinu náměstí, zbytek je přeplněn auty, která neodjíždějí;
 cena;
 nenavazující propojení se sousední krajem u regionální dopravy;
 hrazení VD do místních částí města, které neleží na průjezdných linkách městem Letovice;
 přeplněná silnice do Brna;
 málo spojů - mohla by být četnější;
 často nenavazují spoje IDS (vlak-bus);
 jízdní řád v podvečerních hodinách - IDS nepředpokládá, že by někdo po 17 h chtěl přijet nebo
odjet z obce.
Světlá:
 chybí vlakové spojení - obnovit vlakovou zastávku;
 některé spoje přeplněné, jiné prázdné;
 špatný stav silnic;
 jezdím autem;
 přestupy.
Uhřice:
 IDS výhodný, dopravní obslužnost se zlepšila;
 chybí přímá linka do Jevíčka a zpět;
 přesedání na lince do Boskovic.
Vanovice: systém IDS , jednání a organizace IDS.
Velké Opatovice:
 málo linek IDS;
 návaznost linek IDS;

 spojení se sousedním krajem.
Vísky:
 zpoždění busů v průměru 3 - 4 minuty - ohrožuje návaznosti;
 málo spojů.

27. Jste spokojeni s dostupností zdravotnických
služeb ve Vaší obci?
9; 6%
10; 6%
32; 21%

ano
spíše ano

26; 17%

spíše ne
ne
77; 50%

nezodpovězeno

27. a) Který typ zdravotnické péče v obci či v blízkém okolí
postrádáte?
Borotín: všechny.
Letovice:
 dříve zde byl ultrazvuk a oční, ale údajně kvůli drahým přístrojům nelze;
 pohotovost (i dětská);
 lékárnu nahoře na kopci;
 zubař + dětský zubař;
 oční lékař;
 dětská diabetologie v nemocnici v Boskovicích.
Šebetov: pracovní doba dětské doktorky.
Uhřice:
 chybí různé zdravotnické služby;
 dojezd sanitky rychlý, jiné služby nejsou, ale dojíždění nevadí.
Vanovice: zubní.
Vranová: praktický a zubní lékař.

28. Máte nějaké výhrady k dostupnosti a fungování předškolních
zařízení?
Borotín: vše v pořádku; spokojenost - MŠ se přizpůsobuje potřebám rodičů; úroveň se velice zvýšila.
Cetkovice: provoz do 16:30 / 17 h; vybavenost.
Lazinov: přednost mají děti z Letovic, u nás MŠ není.

Letovice:
 provoz do 17 h / 17:30 /18 h;
 modernizace hřiště u školky Komenského;
 málo místa ve školkách- nemožnost pokračovat v zaměstnání!
 tlak na rodiče nechávat děti o prázdninách doma;
 málo školek;
 dostupnost lepší díky nové třídě v MŠ Čapkova, ale výhrady k přijímání a školnému;
 školka je super, dítě max. spokojeno!
Uhřice: chybí předškolní zařízení.
Vísky: funguje perfektně.
Vranová: nedostatečná kapacita okolních MŠ.

29. Máte nějaké výhrady k dostupnosti a fungování základních škol?
Borotín: úroveň ZŠ Velké Opatovice se snižuje, ale je to spíš systémový problém celé ČR.
Cetkovice: do 16 h.
Letovice:
 provoz do 16 h / 17 h / 17:30 / 18 h;
 malá podpora sportovních aktivit jako součásti výuky (výměna ředitele).
Vranová: provoz do 16 h.

30. Jste spokojeni s kulturním vyžitím ve Vaší obci?
4; 3%

3; 2%

41; 27%

36; 23%

ano
spíše ano
spíše ne
ne
nezodpovězeno

70; 45%

30. a) Které kulturní aktivity v obci postrádáte?
Borotín: kácení máje.
Letovice:
 ochotnické divadlo;
 zajímavá kulturní představení;
 letní kino;
 divadlo;
 koncerty, taneční večery.

Světlá:
 sportovní a kulturní sál - zázemí pro akce za nepřízně počasí, divadelní představení;
 více kultury - divadlo, hudební produkce;
 taneční zábavy, představení amatérských divadel;
 replika větrného mlýna s místem pro táboření.
Uhřice: nízká poptávka i návštěvnost kvůli nízkému počtu obyvatel; pohostinství.

31. Jste spokojeni s údržbou kulturního dědictví a
památek v obci?
4; 2%

5; 3%

15; 10%
38; 25%

ano
spíše ano
spíše ne
ne

92; 60%

nezodpovězeno

31. a) Co byste doporučili ke zlepšení?
Borotín:
 oprava pomníku padlých (na návsi);
 sesbírání zaniklých tradic a pokus o obnovu zajímavých;
 socha sv. Jana Nepomuckého.
Cetkovice: drobné sakrální stavby.
Letovice:
 opravit budovu ZUŠ a hasičárnu;
 pokračovat v rekonstrukci zámku Letovice;
 opravit KD;
 opravit fortnu ke kostelu sv.Prokopa;
 opravit budovy při vstupu do zámku;
 příjezdová cesta do zámku;
 zapojení občanů (dětí);
 oprava polních muk a kaplí;
 sečení.
Míchov: lepší péče o drobné sakrální stavby v obci.
Světlá:
 opravit historickou rozpadající se budovu u spodního rybníka nebo přestavět na byty;
 pro zatraktivnění regionu vytvořit repliku větrného mlýna se zázemím pro cykloturistiku,
běžkaře + vytvoření pracovního místa správce;

 nejsou kulturní památky.
Uhřice: profesionální výsadba kolem pomníku padlých (i bezúdržbová).
Velké Opatovice: oprava zámku.

32. Je v obci dostatek příležitostí pro aktivní sportovní
vyžití?
6; 4%

2; 1%

ano
30; 20%

39; 25%

spíše ano
spíše ne
ne

77; 50%

nezodpovězeno

32. a) Které sportovní aktivity ve své obci postrádáte?
Borotín: víceúčelové kurzy.
Cetkovice: hala.
Letovice:
 turistický klub;
 atletický kroužek pro děti;
 zimní stadion, plavecký stadion (krytý bazén);
 badminton, pingpong, squash;
 cyklostezky;
 aerobic, tanec pro dospělé;
 suana, fitcentrum, bruslení;
 lezecká stěna;
 plochu na kolečkové brusle, trasu pro inline brusle bez dopravních prostředků;
 dětské dopravní hřiště;
 všechny.
Míchov: není téměř žádná možnost.
Světlá:
 sportovní vyžití v zimě - v rámci MAS udržovat běžkové tratě;
 víceúčelové hřiště pro míčové hry.
Uhřice:
 děti si hrají na návsi u silnice, hřiště zřejmě nevyužívají;
 cyklostezka, multifunkční hřiště (viz Cetkovice).
Velké Opatovice: basketbal pro dospělé.
Vísky: víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

33. Jak hodnotíte možnosti využití volného času v obci?
33. Jak hodnotíte možnosti využití volného času
v obci?
4; 3%
13; 8%

41; 27%

Dobré
Odpovídající
Nedostatečné
Nezodpovězeno

96; 62%

33. a) Které klubové a zájmové aktivity ve své obci postrádáte?
Borotín: aktivity pro děti (funguje jen SDH).
Míchov: žádné klubové ani zájmové aktivity v obci.
Světlá: ochotnické divadlo, vystoupení hudebních skupin, stolní tenis.
Uhřice: posilovna.
Velké Opatovice: zájmová činnost pro střední generaci.

34. Jste spokojeni s možnostmi veřejného přístupu k
internetu?
0; 0%

52; 34%

Ano
Ne
Nepotřebuji, nevyužívám

87; 56%

Nezodpovězeno
15; 10%

34. a) Váš komentář:
Borotín: HOT SPOT lépe na návsi u odpočinkových míst než na zastávce; chybí wifi na veřejném
prostranství, např. náves.
Letovice: moc drahý pro soukromé osoby.

Uhřice: dle návštěv v knihovně je zřejmě veřejnost spokojena.
Velké Opatovice: veřejný internet v knihovně 3 x týdně.

35. Jste spokojeni s možnostmi připojení k internetu v
obci?
1; 1%

26; 17%
Ano
Ne

17; 11%

Nepotřebuji, nevyužívám
110; 71%

Nezodpovězeno

35. a) Váš komentář:
Borotín: několik providerů - dobrá kokurence - cena/rychlost.
Letovice: internet do všech domácností zdarma!
Malá Roudka: špatný signál.
Velké Opatovice: rychlost připojení dostačující.

36. Jste spokojeni s bezpečnostní situací v obci?
4; 3%

17; 11%

3; 2%

ano
36; 23%

spíše ano
spíše ne
ne

94; 61%

nezodpovězeno

36. a) Které bezpečnostní problémy Vás nejvíce zneklidňují?
Borotín: podomní prodejci zboží, elektřiny, plynu apod.; drobné krádeže např. železa.
Cetkovice: večerní pohyb dětí - drobné přestupky.

Malá Roudka: rychlost aut oprojíždějících obcí!
Lazinov: projíždějící romští obyvatelé.
Letovice:
 malá aktivita SP v okrajových částech města;
 vandalismus, užívání návykových látek, šikana;
 hlučná, kouřící, plivající a fetující mládež, různí bezdomovci potulující se po městě špinaví,
páchnoucí, žebrající;
 kamery soukromníků (kostel, Karlov, křižovatka na náměstí, chodník směrem na přehradu);
 zpomalovací prvky v obytných zónách.
Světlá:
 bezpečnost silničního provozu - překračování rychlosti, neukáznění řidiči a motorkáři potřeba alespoň jednou měsíčně v létě policejní měření rychlosti;
 vloupání do nemovitostí;
 aktivity různých podomních prodejců.
Uhřice: nedostatečné dopravní značení.
Vanovice:
 krádeže v domech;
 podvádění starších spoluobčanů;
 prodejci z nepřizpůsobivé menšiny.
Velké Opatovice: mládež, ničení veřejného majetku, rozhazování odpadků a drogy.
Vranová:
 v letním období velký pohyb cizích osob v obci a okolí křetínky;
 velká rychlost projíždějících aut;
 málo zabezpečená bojová plemena psů (4ks);
 volně pobíhající psi.

36. b) Které místo je podle Vás v obci nejméně bezpečné? (ulice,
náměstí, část obce atd.)
Borotín: náves, domy kolem hlavní silnice.
Letovice:
 Žlíbek - chybí osvětlení;
 nádraží, u sportovní haly;
 podchod;
 vše hlavně v noci;
 náměstí, park;
 okolí míst, kde se konzumuje alkohol, zejména při akcích s větší účastí veřejnosti;
 vlakové nádraží.
Malá Roudka: silnice - místní komunikace.
Světlá: silnice Boskovice-Jevíčko: přecházení,pohyb po silnici, kde není chodník.
Uhřice: místní "Okružní" (provoz).
Velké Opatovice: autobusové nádraží, zámecká zeď.
Vranová: silnice podél Křetínky, část obce „samota“ (psi).

37. Jaký je Váš názor na kvalitu činností / služeb? Oznámkujte.
(výborná - 1, dobrá - 2, dostatečná - 3, špatná - 4)
Služba
Propagace obce
Městská, státní policie
Údržba silnic, chodníků a přístupových cest
Údržba bytového fondu
Poskytování prostoru pro podnikání
Vydávání povolení a licencí (i jiná správní řízení)
Zásobování vodou
Zásobování elektrickou energií
Zásobování plynem
Zásobování teplem
Kanalizace napojená na čistírnu odpadních vod (ČOV)

Počet
známek
131
84
138
63
69
55
134
133
117
65
89

Součet
známek
289
220
388
165
197
130
243
231
206
127
214

Průměrná
známka
2,2
2,6
2,8
2,6
2,9
2,4
1,8
1,7
1,8
2,0
2,4

37. a) Které služby byste si přáli zlepšit a jak by mohly být zlepšeny?
Borotín:
 oprava krajské silnice přes Borotín;
 propagace - jarmarky, trhy apod.
Letovice:
 problémy s dešťovou vodou v Potůčkách;
 město má přestat využívat firmu Kordo;
 údržba komunikací;
 státní policii;
 aukce na nákup plynu pro instituce města;
 teplárna pro ZŠ Bytovky a zámek (bioplynka, spalovna štěpek, slámy) - na Komenského, vzor
Třebíč
Míchov:
 údržba silnic a chodníků;
 kanalizace není zapojená na ČOV;
 jarní zametání uliček zametacím vozem.
Světlá:
 vybudovat ČOV;
 zlepšit dodávku elektřiny - kolísání napětí v rozvodné síti;
 biologický rybník pro čištění splašků;
 postavit větrný mlýn, koupaliště, sál, hřiště pro tenis a volejbal;
 opravy místních komunikací.
Uhřice:
 služby, které v obci zůstaly, jsou dostačující;
 napojení obce na ČOV.
Vanovice: zlepšit práci justice.

Velké Opatovice:
 obnovení policejní stanice, nebo častější přítomnost policie ve městě;
 výstavba nových bytů.
Vísky: komunikace lidí a zastupitelstva; posílit vodní zdroj.
Vranová: chybí ČOV + kanalizace; špatná kvalita vody, v létě nedostatek.

38. Byli jste už někdy v kontaktu s následujícími činiteli a
organizacemi? Oznámkujte: úspěšně - 1, úspěšně s problémy - 2, neúspěšně - 3
Instituce
Starosta
Borotín
Cetkovice
Deštná
Horní Smržov
Lazinov
Letovice
Malá Roudka
Stvolová
Světlá
Uhřice
Vanovice
Velké Opatovice
Vísky
Vranová
Místostarosta
Borotín
Cetkovice
Deštná
Horní Smržov
Lazinov
Letovice
Malá Roudka
Stvolová
Světlá
Uhřice
Vanovice
Velké Opatovice
Vísky
Vranová
Odbor majetkoprávní
Boskovice
Letovice
Velké Opatovice

Průměrná známka
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,0
1,0
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,3
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Odbor správní a vnitřních věcí
Boskovice
Letovice
Velké Opatovice

1,0
1,0
1,0

Odbor sociálních věcí
Blansko
Boskovice
Letovice
Velké Opatovice
Odbor dopravy

1,0
1,0
1,0
1,0

Boskovice
Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic

1,1

Boskovice
Odbor výstavby
Boskovice
Letovice
Velké Opatovice
Odbor životního prostředí
Boskovice
Letovice
Odbor živnostenský
Boskovice
Úřad práce
Blansko
Boskovice
Letovice
Velké Opatovice
Policie
Blansko
Boskovice
Letovice
Velké Opatovice
Informační centrum
Boskovice
Letovice
Velké Opatovice
Katastrální úřad
Boskovice
Mikroregion Letovicko
Mikroregion Malá Haná
MAS Partnerství venkova

1,0
1,1
1,0
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1

38. a) Pokud jste byli s něčím nespokojeni, jaké změny byste navrhli,
aby byly lépe uspokojeny Vaše potřeby?





ÚP Boskovice - Nefungující systém, jde jen o to jednou za čas se tam ukázat, případné otázky
nejsou schopni zodpovědět, neustále odkazují na ÚP Blansko.
Zachovat úřady v Letovicích.
Odbor dopravy Boskovice - kvalitnější a rychlejší odbavení okýnek.
Vísky - starosta obce by měl být vstřícnější.

39. Které další úřady a instituce v obci postrádáte?
Letovice: FÚ, OR.

40. Jste spokojeni s informovaností o práci MěÚ/OÚ a
jeho akcích?
0; 0% 4; 3%
14; 9%

ano
60; 39%

spíše ano
spíše ne

76; 49%

ne
nezodpovězeno

40. a) Váš komentář:
Letovice: rozhlas není často slyšet kvůli hluku - štěkání psů, provoz na silnicích atd.
Světlá: rozhlas není slyšet všude; především prostřednictvím internetových stránek; zpravodaj.
Uhřice: velmi dobrá informovanost, aktualizace zpravodaje místním rozhlasem vyhovující; rozhlas,
zpravodaj, vývěska, web.
Velké Opatovice: pravidelně sleduji stránky města - postrádám více informací z MěÚ.

41. Jaký způsob informování Vám nejvíce vyhovuje či
by v budoucnu vyhovoval?
27; 8%

1; 0%
Internet

7; 2%

Obecní zpravodaj
34; 9%

95; 26%

Obecní rozhlas
SMS

26; 7%

E-mail
78; 22%

92; 26%

Kabelová televize
Výlepové plochy a obecní vývěsky
Jiné

42. V čem vidíte největší přednosti vaší obce?
Borotín:
 upravenost obce;
 silnice, vynikající dopravní dostupnost;
 informovanost občanů;
 klid, hezké prostředí, příznivé ŽP;
 koupaliště.
Cetkovice:
 vybavenost;
 zaměstnanost;
 opravené veřejné prostory;
 infrastruktura;
 služby;
 dopravní dostupnost;
 je tu téměř vše.
Lazinov: přehrada.
Letovice:
 možnosti kulturního vyžití;
 spádová obec - kulturní, vzdělávací, sportovní a průmyslové centrum regionu;
 velká sportovní využitelnost;
 na tuto obec i mnoho známých lidí i mimo JMK;
 dopravní spojení;
 příroda, lesy, přehrada, řeka, pěkné okolí s možností volnočasových aktivit;
 kulturní památky;
 z Letovic je všude blízko - dobré pro turistiku;
 vzhlednější veřejné prostory;
 rekreace, cestovní ruch;
 široká nabídka služeb - škola, školka, lékaři, obchody..

 snadná dostupnost veřejných institucí.
Malá Roudka: sportovní areál, příroda; dobré vystupování starosty a zastupitelů.
Míchov: příjemné a klidné prostředí pro život.
Světlá:
 každý zná téměř každého a víme, co od koho můžeme očekávat;
 aktivity zájmových spolků (SDH, ČČK, sportovci);
 samostatné zásobování vodou - cena vodného;
 kompletní kanalizace (pouze bez ČOV), plynofikace;
 přiměřené ceny za stavební pozemky.
Uhřice:
 poloha, okolní krajina, lesy zdravé ŽP nezatížené průmyslovou výrobou;
 dobré autobusové spojení;
 dostupnost prodejny potravin;
 schopný a šikovný starosta;
 pěkné hřiště pro děti;
 možnost pronájmu KD;
 chodník po celé délce místní hlavní silnice;
 obnova masopustního průvodu.
Velké Opatovice: klidné a příjemné prostředí; osoba pana starosty.
Vísky: přednost je, když se cítíte dobře a jako doma, pak má, co má mít.
Vranová: poloha u přehrady.

43. V čem vidíte největší nedostatky vaší obce?
Borotín:
 vše v pořádku;
 málo stavebních parcel s IS připravených k prodeji;
 málo aktivních občanů;
 místní komunikace.
Horní Smržov:
 není signál mobilních operátorů;
 špatný stav silnice III. třídy.
Lazinov: dostupnost služeb, lékařské pomoci atd. pro občany bez osobního automobilu.
Letovice:
 město Letovice nemá pověřený úřad s rozšířenou působností 3. stupně;
 velká rozloha města s mnoha místními částmi vyžadující velké náklady samosprávy;
 chybí infrastruktura, zejména v místních částech města (veřejné vodovody, kanalizace s
napojením na ČOV, plynofikace);
 ztráta gymnázia, omezení oborů v Masarykově škole práce;
 nedostatek pracovních příležitostí;
 zrušení nebo omezení tradičních výrob;
 nevyužití potenciálu možností ke zvýšení cestovního ruchu;
 zbytečně se utrácí tam, kde peníze nejsou potřeba, a mohly by být jinde využity lépe;
 na okraji zájmu okresu;









málo prostředků na opravy a investice;
nevyužité a neudržované výrobní areály;
nepřehledné autobusové nádraží na náměstí;
kino;
vlakové nádraží mimo centrum;
špatný stav silnic;
organizace vedení města - neustálé boje negativní vliv na rozvoj města - místní podnikatelé
pak řídí město sami, jak se jim to hodí ve vlastní prospěch
Míchov:
 špatný stav některých komunikací;
 špatná komunikace s OÚ.
Světlá:
 nedostatek financí na všeobecný rozvoj obce, chybí kulturní sál a ČOV;
 velkovýkrmna prasat.
Uhřice:
 stav místních komunikací;
 absence ČOV;
 místní mléčná farma;
 nedobré podmínky pro rodiny s dětmi (problémové dojíždění - MŠ, ZŠ, volnočasové aktivity);
 neřeší se účelné využití budovy bývalé školy;
 málo sportovních a kulturních akcí, neúčast občanů na akcích - nezájem;
 úpadek SDH.
Velké Opatovice:
 nedostatek pracovních příležitostí;
 dopravní infrastruktura (!R43 ).
Vranová: chybí škola, školka.

44. Zavedení komunikačních sítí - co Vám chybí?
telefonní budka

1; 1%

dostatečné pokrytí signálem
mobilních operátorů
O2

17; 21%
3; 4%
49; 60%

6; 7%

4; 5%
2; 2%

Vodafone
T-mobile
U-fon
dostatečné pokrytí televizním
signálem

45. Občanská vybyvenost - co je pro Vás podstatné?
12; 3%
10; 3%

11; 3%

42; 11%

15; 4%
27; 7%

14; 4%
18; 5%

9; 2%
24; 6%

27; 7%

23; 6%
39; 10%
37; 10%
29; 7%
14; 4%

36; 9%

Obnova/vytvoření budovy kulturního domu
Obnova/vytvoření budovy kina nebo divadla
Obnova/vytvoření budovy sokolovny
Obnova/vytvoření budovy hasičské zbrojnice
Obnova budovy obecního úřadu
Obnova/vytvoření venkovního hřiště pro malé děti (cca do 10 let)
Obnova/vytvoření venkovního hřiště pro děti školního věku (10–18 let)
Obnova/vytvoření venkovního hřiště pro seniory
Obnova/vytvoření venkovního sportovního hřiště
Obnova/vytvoření veřejného koupaliště
Obnova/vytvoření krytého sportoviště – tělocvičny
Obnova/vytvoření klubovny pro mládež
Obnova/vytvoření Baby klubu (klubovna pro maminky s dětmi na mateřské dovolené)
Obnova/vytvoření klubovny pro zájmové spolky
Obnova/vytvoření veřejné knihovny
Obnova/vytvoření zdravotního střediska
Obnova/vytvoření veterinární ordinace

46. Sociální oblast – zaškrtněte pro Vás nejpotřebnější

31; 14%
53; 24%
12; 6%
17; 8%
11; 5%
17; 8%
33; 15%
29; 13%

8; 4%
6; 3%

Zajištění příležitostné pečovatelské služby pro seniory formou objednávkové služby (proti úhradě)

Zajištění místa v domově pro seniory (proti úhradě) pro soběstačné seniory

Zajištění místa v domově pro seniory (proti úhradě) pro nesoběstačné seniory bez nutnosti zvláštní
lékařské péče, pouze s nutností dopomoci při běžných činnostech
Zajištění místa v domově pro seniory či jiném speciálním zařízení (proti úhradě) pro nesoběstačné seniory
s nutností zvláštní lékařské péče
Zajištění místa pro seniory v denním stacionáři bez nutnosti speciální péče

Zajištění místa pro seniory v denním stacionáři se speciální péčí

Zajištění služby dálkového dohledu na seniory, kteří jsou sami, prostřednictvím vysílačů, který má senior
stále u sebe a v případě nouze (zdravotní/bezpečnostní) se stiskem jediného tlačítka dovolá na operátora,
který mu přivolá příslušnou pomoc
Zajištění dovozu/rozvozu obědů do obce pro zájemce z řad občanů (proti úhradě za cenu služby)

Zřízení nízkoprahového zařízení pro mládež

Zřízení obecního bytu jako startovacího bytu pro mladé rodiny

47. Máte dostatečné informace, jak správně třídit
odpad?
5; 3%
14; 9%
Ano
Ne
Nezodpovězeno
135; 88%

47. a) Jaký způsob informování o třídění odpadu by
Vám nejvíce vyhovoval?
0; 0%

Informační leták

12; 31%

Přednáška
21; 54%
6; 15%

Webové stránky
Jiné

48. Dopravní obslužnost – Váš komentář:








oprava komunikace č. 365, akutně!! (Vranová;
tragická kvalita silnic - urychleně opravit silnice - nebezpečné situace (krajnice se začíná
sesouvat do příkopu a praská, někde se stěží vyhne auto a cyklista);
autobusové a vlakové spojení vyhovuje;
vybudování komunikace pro nemotorovou dopravu - zejména směr Letovice - Svitavy,
Letovice - Zboněk, Letovice - Svojanov;
rozšíření silnice I/43 ve směrech Svitavy a Brno ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního
provozu a s ohledem na narůstající provoz;
zbytečné sypání komunikací v zimě, příliš pomalý jarní úklid posypového materiálu;
zlepšit koordinaci regionální dopravy mezi JMK, Pardubickým krajem a vysočinou k zajištění
návaznosti spojů;











usilovat o vstup konkurenčních dopravců na trati Praha -Č. Třebová -Brno u dálkové i
regionální dopravy za účelem zlepšení služeb a výhodnosti cen jízdného;
zachovat alespoň stávající spojení a zastávky rychlíku směr Brno a Praha;
je hloupost dělat zastávky z plastu, vydrží max. týden bez poškození (u školy a bytových domů
Komenského, Letovice);
ZŠ Letovice na střechy fotovoltaika  nabíječka elektokol  půjčovna + elektroauto zdarma
na trase náměstí - nádraží a zpět;
vybudování autobusového nádraží v Letovicích;
vytvořit parkovací místa u vlakového nádraží Letovice;
lepší rozložení dopravy Letovice - Babolky (např. odpoledne nejede na Letovice nic);
zlepšit kvalitu chodníků a méně frekventovaných přístupových komunikací v obcích;
upravit JŘ tak, aby odpovídal realitě.

49. Cestovní ruch – co vnímáte jako potřebné ve Vaší
obci?
38; 19%

25; 12%

35; 17%

65; 32%

34; 17%
7; 3%
Označení nových cyklotras na stávajících komunikacích/cestách

Vybudování nových cyklostezek v okolí obce

Vybudování půjčovny a úschovny kol

Vytvoření a označení v terénu nových turistických tras pro pěší

Vybudování veřejného tábořiště (minimální rozsah – ohrazená část louky s přístupem k užitkové vodě,
suchým WC a místem pro rozdělání ohně)
Vybudování doprovodných turistických zařízení k turistickým trasám a cyklostezkám (informační panely,
oddychová místa, úvaziště pro koně, nástupní místa na řece)

50. Ostatní služby – zaškrtněte pro Vás potřebné
19; 5%
37; 11%

26; 8%

8; 2%

26; 8%
35; 10%

12; 3%
27; 8%

45; 13%

27; 8%
56; 16%
14; 4%
15; 4%
Zvýšení bezpečnosti obyvatel v obci dozorem policie
Zvýšení bezpečnosti obyvatel v obci instalací kamerového systému
Zajištění provozu veřejné knihovny
Zajištění občasné základní lékařské služby (praktický lékař)
Zajištění veřejných přednášek či občasného promítání filmů v místním kulturním domě či kině
Zajištění prodeje potravin
Zajištění provozu pohostinství
Zajištění stravování pro veřejnost – odnos nebo rozvoz
Vytvoření kalendáře kulturních, společenských a sportovních akcí pro celé území MAS
Pořádání společenských, sportovních a jiných zábavních akcí pro veřejnost (tj. dospělí + děti)
Pořádání společenských, sportovních a jiných zábavních akcí pro veřejnost zaměřených na děti
Pořádání společenských, sportovních a jiných zábavních akcí pro veřejnost zaměřených na dospělé
Pořádání společenských, sportovních a jiných zábavních akcí pro veřejnost zaměřených na seniory

51. Máte zájem podílet se dobrovolnickou prací na
rozvoji obce?

38; 25%

ANO
NE

16; 10%

100; 65%

Nezodpovězeno

51. a) Pokud ano, jakým způsobem?














úklid veřejných prostranství, úklid sněhu, sběr odpadků;
životní prostředí, lesní hospodářství;
výsadba a údržba zeleně zahradnická činnost;
vybudování přírodní zahrady u MŠ Komenského (Letovice);
výstavba, budování malé infrastruktury;
pomoc při zajištění a organizaci kulturních a sportovních akcí, akcí pro děti;
podílení se na tvorbě projektů rozvoje;
spolková činnost, práce s mládeží;
sociální služby (pomoc seniorům);
zdravý životní styl;
kultura, sport;
opravy, brigády;
kdekoli dle potřeby.

52. Název Vaší obce
Borotín
Cetkovice
Deštná
Horní Poříčí
Horní Smržov
Křetín
Lazinov
Letovice
Malá Roudka
Míchov
Pamětice
Petrov

8
8
1
2
1
0
2
57
7
2
1
0

5%
5%
1%
1%
1%
0%
1%
37%
5%
1%
1%
0%

1
1
0
1
11
5
8
1
5
18
9
5

1%
1%
0%
1%
7%
3%
5%
1%
3%
12%
6%
3%

53. Věk

8; 5%
4; 3%

Prostřední Poříčí
Roubanina
Skrchov
Stvolová
Světlá
Šebetov
Uhřice
Úsobrno
Vanovice
Velké Opatovice
Vísky
Vranová

2; 1%

8; 5%
14; 9%

15 – 18 let
19 – 24 let
25 – 44 let
45 – 59 let

49; 32%
69; 45%

60 – 69 let
70 a více let
Nezodpovězeno

54. Pohlaví
10; 7%

Muž
71; 46%

Žena
Nezodpovězeno

73; 47%

55. Nejvyšší ukončené vzdělání
8; 5% 4; 3%

Základní
33; 21%

34; 22%

Vyučený
Středoškolské bez maturity

11; 7%

Středoškolské s maturitou
Vysokoškolské
Nezodpovězeno

64; 42%

56. Ekonomická aktivita
Studující

5; 3% 5; 3%
11;
7%

Důchodce
15; 10%

Zaměstnanec ve státním sektoru
Soukromý podnikatel

23; 15%
71; 46%
16; 11%

V domácnosti, na mateřské
dovolené, apod.
Zaměstnanec
Nezaměstnaný

8; 5%

Nezodpovězeno

57. Kde pracujete / studujete?

30; 19%
40; 26%

V místě bydliště
Mimo obec (v regionu)

17; 11%

Mimo okres
Nezodpovězeno
67; 44%

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY A NÁVRHY:
Letovice:
 vhodné vybudovat stezku k letišti - odklon cyklistů a pěších z vozovky + širší možnost konání
akcí v prostoru letiště;
 aby všichni zastupitelé bez ohledu na politickou příslušnost pracovali co nejlépe pro město;
 přeji všem hodně úspěchů ve Vaší činnosti. Děkujeme 
Světlá:
 zlepšení dotačního systému, ne dnešní bodový systém;
 vybudovat biologický rybník na čištění vody v kanalizaci, přístavba OÚ.
Uhřice:
 vztah k rozvoji obce se oproti předchozímu období výrazně zlepšil.

DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SE ZÚČASTNILO 154 RESPONDENTŮ, COŽ PŘEDSTAVUJE VÍCE NEŽ 1 %
POPULACE NA ÚZEMÍ MAS STARŠÍ 15 LET.
VŠEM ZÚČASTNĚNÝM ZA PROJEVENÝ ZÁJEM DĚKUJEME!

