Dotazníkové šetření pro obyvatele
Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit silné a slabé stránky regionu MAS Hlinecko a dále
jeho limity a možnosti.
Dotazník byl určen pro respondenty bez rozdílu věku, pohlaví a všech úrovní dosaženého
vzdělání. Jedinou podmínkou bylo, že trvale bydlí v regionu MAS Hlinecko Dotazníky byly
distribuovány mezi obyvatele především díky přispění obecních úřadů jednotlivých obcí.
Anketu vyplnilo 278 respondentů, což představuje přibližně 1,5 % všech obyvatel, kteří žijí na
území MAS Hlinecko.
Dotazníkové šetření probíhalo na jaře roku 2013.

Průvodní dopis a komentář pro vyplnění ankety
Rozhodujte o svém regionu SAMI !
Místní akční skupina Hlinecko připravuje v současné době tzv. Integrovanou strategii
rozvoje svého území na období 2014-2020 (zkráceně ISÚ, územím se rozumí území MAS
Hlinecko, o.s.- viz mapka regionu MAS).
Tato strategie je důležitým dokumentem pro celé území a nepostradatelným dokumentem
pro získání finanční podpory z EU, které jsme členy, a která může právě zvýšení úrovně
jednotlivých území v ČR podpořit. V takové strategii mají možnost si sami obyvatelé daného
území, podnikatelé, senioři, ale i studenti nebo zaměstnanci firem formulovat- CO JEJICH
REGION POTŘEBUJE KE SVÉ PROSPERITĚ. Aby bylo možné region do budoucna
podpořit, potřebujeme znát jeho „slabiny“, jeho „potřeby“, ale i jeho „možnosti a limity“. Od
toho je zde také EU, které jsme jako ČR již od roku 2004 členy, která funguje na bázi partnerství
jednotlivých států, ale také solidarity, a která se snaží slabším regionům, které ještě nejsou na
průměrné evropské úrovni, pomoci na průměrnou nebo i nadprůměrnou úroveň. V České
republice jsou všechny kraje (vyjma kraje hlavní města=Město Praha) na podprůměrné úrovni.
Proto i MAS Hlinecko, o. s. jako součást okresu Chrudim a součást Pardubického kraje,
který je komplexně spolu s krajem Libereckým a Královéhradeckým v tzv. NUTS II
Severovýchod, má nárok na podporu v letech 2014-2020.
Abychom ji však mohli získat, je povinna MAS Hlinecko připravit korektní průzkum, který
bude vyjadřovat potřeby jednotlivých skupin obyvatel. MAS je povinna ze svého území získat
důvěryhodný vzorek respondentů (účastníků ankety), kteří se upřímně vyjádří, co potřebují.
Vzorek, který ukáže, jakou formou se „k prosperitě“ naše území máme dostat a co je třeba
podpořit, aby se v našem území lépe žilo, pracovalo, bydlelo, ale i podnikalo nebo oddychovalo.
Zkrátka a dobře - abychom na Hlinecku rádi žili a neměli se potřebu stěhovat za prací, za
kulturou anebo za vzděláním.
Materiál, získaný výsledky dotazníkového průzkumu v regionu, bude srovnán
s charakterem a možnostmi našeho území, jeho silnými i slabými stránkami a jeho příležitostmi
a vhodnými směry prosperity. Všechny dotazníky budou zodpovědně zpracovány a jejich
výsledky projednány s veřejností. Veřejnost, která je aktivní, a má chuť cokoli na svém území
změnit, bude mít možnost se zapojit do tzv. komunitního projednávání strategie. Bude mít
možnost se vyjádřit ke zjištěným výsledkům za jednotlivé oblasti, které budou pracovními
skupinami členů MAS zpracovány.

Výsledný materiál bude sloužit pro možnost čerpání finančních prostředků z Evropské unie pro
region naší MAS (tedy hlavně pro život občanů v regionu) v následujících letech.
Rádi bychom znali Váš názor na současnou situaci života v obcích naší MAS, Vaše náměty
na budoucí rozvoj obce, ve které žijete a jejího okolí.
Pomozte nám a vyplňte, prosím, následující dotazník.
Olga Ondráčková, manažerka MAS Hlinecko
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Vyhodnocení ankety- individuální část
V níže uvedených tabulkách se respondenti měli možnost sami vyjádřit k prioritám
rozvoje území MAS Hlinecko. V tabulkách je uvedeno pořadí vyhodnocených palčivých témat
regionu dle důležitosti a četnosti hlasů jednotlivých členů týmu pro tvorbu strategie, kterou
nelze pominout při definování a upřesňování priorit strategie v jednotlivých oblastech.
Seřazení priorit rozvoje území MAS
Tabulka 1: Seřazení priorit rozvoje území MAS - kultura, volný čas, sport a rekreace

Poř. 19. Kultura, volný čas, sport a rekreace

Počet
bodů
Koupaliště v regionu
40
Kino
3
Letní kino
3
Dětské hřiště, park pro děti, nejen ve městě
10
Lepší využití volného času dětí- aktivity mimoškolní, dětské akce, sportovní 16
kroužky- začátečníci, děti- atletika, kroužky tech. zaměření
Cyklostezky, propojení mezi obcemi, kolečkové brusle
31
Více divadel
7
Více hudebních akcí (i vážná hudba)
7
Umělý fotbalový trávník (Hlinsko, Krouna), Hlinsko- vyšší fotbal.třída
4
Víceúčelové hřiště (Rváčov, Hlinsko)
3
Větší využití sportovišť
4
Špatný stav zimního stadionu
4
Více kulturních akcí (např. křeslo pro hosta)
11
Odpočinkový park
4
Vernisáže
2
Cenová dostupnost akcí a sportu
4
Víceúčelová sportovní hala
11
Rodinné akce
1
Posilovna
1
Bruslení pro veřejnost
2
Skatepark
5
Osvěta kulturních akcí, lepší propagace
2
Více sportovišť, více sportovních klubů
6
Nedostatečné zázemí pro sportovce
1
Běžecké trasy
3
Turistické stezky- cestovní ruch
2
Teplejší bazén
1
Rybolov- Rataje
1
Nedostatečný úklid hřbitova, úprava cest hřbitov
2
Dobrá restaurace
1
Kulturní akce v malých obcích
1
Menší filmový festival v MFC
1
Více akcí pro seniory, setkávání, besedy, s písničkou…
5
Zasněžování sjezdovky v TK
2
Vybavení venkovních sportovišť
1

Poutě
Ubytovny, kempy
Cvičení pro ženy všech generací (jóga, pilates…)
Společné prostory pro všechny generace- zapojení seniorů

2
2
4
2

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

Respondenti měli za úkol seřadit dle svého uvážení priority rozvoje území MAS v oblasti:
kultury, volného času, sportu a rekreace.
Největší slabiny v oblasti kultury, volného času, sportu a rekreace občané vidí
v nepřítomnosti koupaliště a cyklostezek mezi obcemi.

Tabulka 2: Seřazení priorit rozvoje území MAS - zaměstnanost, podpora firem, nová pracovní místaprůmysl, služby

Poř. 20. Zaměstnanost, podpora firem, nová pracovní místa- průmysl, služby Počet
bodů
Volná pracovní místa, nedostatečné pracovní uplatnění
175
Nedostatečná atraktivita pro nové investory, aktivní vyhledávání, nabídky 10
Nové firmy v Hlinsku, ne ve Ždírci
25
Intenzivní podpora zaměstnanosti a rozvoje průmyslu- lepší podmínky, 38
poplatky, nájmy, daně…)
Podpora místních firem
6
Podpora kraje - zaměstnanost
5
Podpora zemědělství
1
Průmyslová zóna
15
Pustit pozemky pro nové podnikání
3
Podpora tradičních řemesel
4
Podpora dřevozpracujícího průmyslu, sklářství, strojírenství
2
Využití starých objektů
2
Rekvalifikace
1
Více brigád i pro studenty
3
Pracovní místa pro seniory
2
Pracovní místa pro invalidní osoby
2
Pracovní místa- zkrácené úvazky- matky
3
Univerzita 3. věku
1
Širší nabídka služeb
4
Levnější stravování pro seniory
1
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

Z dotazníkového šetření vyplynula naprostá shoda při hodnocení zaměstnanosti, podpory
firem a nových pracovních míst, kdy se dotazovaným jeví jako enormní problém nedostatek
volných pracovních míst a nedostatečné uplatnění na trhu práce. Se značným odstupem se jako
druhá v pořadí umístila problematika málo intenzivní podpora zaměstnanosti a rozvoje
průmyslu. Tuto problematiku lze řešit rozličnými způsoby, např. intenzivnějším lákáním
investorů, politikou následné péče, podporou podnikání, zlepšením infrastruktury.

Tabulka 3: Seřazení priorit rozvoje území MAS - sociální služby, bydlení, vzdělávání a školství

Poř. 21. Sociální služby, bydlení, vzdělávání a školství

Počet
bodů
Více SŠ
52
Udržení středního školství v Hlinsku
2
Zkvalitnění úrovně ZŠ
5
Nedostatek MŠ
5
Odborné střední školy
13
Učňovské školy- více dostupných oborů
57
Oprava ZŠ Ležáků- soc. zař., nátěry
2
Domy pro seniory, domy s pečovatelskou službou i v menších obcích
2
Chráněné bydlení pro postižené občany
2
Větší kapacita v domě seniorů
6
MŠ- saunování, plavání
1
Nová sociální služba a poradna
1
Nízkoprahové zařízení
1
Odebírání dávek zdravotně postiženým
1
Startovací byty, byty pro mladé rodiny, malometrážní byty- podpora bytové 6
výstavby
Podpora mateřského centra
1
Nedostatek stavebních parcel pro rodinné domy- město je nevstřícné 4
získávat parcely
Lepší spolupráce ZŠ a gymnázia
1
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

Z výsledků dotazníkového šetření v oblasti sociálních služeb, bydlení a školství vyplývá, že
jako nejpalčivější problém považují dotazovaní nedostatek středních škol, zejména v oblasti
odborného a učňovského vzdělání. Zde by byl také velký zájem o rozšíření počtu učňovských
oborů. Další položky v seznamu priorit dosáhly oproti těmto zanedbatelný počet bodů.
Tabulka 4: Seřazení priorit rozvoje území MAS - vzhled regionu a stav veřejně přístupných prostor

Poř.

22. Vzhled regionu a stav veřejně přístupných prostor
Přechod pro chodce u gymnázia
Více parkovacích míst
Nedostatečné a špatné chodníky
Špatná správa zeleně- ošetřování, kácení, údržba
Nesouhlas kácení stromů
Málo míst na odpočinek, parkové plochy, lavičky,
Katastrofální stav silnic a místních komunikací
Odpadkové koše- málo 1x, odpadkové koše na psí exkrementy 6x
Nepořádek, vandalismus, sprejeři, černé skládky- likvidace
Bezbariéra v obchodech
Zpustlé zemědělské objekty
Větší bezpečnost
Zachování vlakové dopravy (Krouna)
Chybí zeleň- oddělené vzrostlé stromy od silnic

Počet
bodů
3
11
20
12
6
8
60
7
24
3
2
1
1
1

TK- nedostatek kontejnerů -v Obci Polom chybí
Obchvat Hlinska- přetížené centrum ve špičce
Nedostatečná ochrana ŽP (dozor nad kvalitou ovzduší- topení- sankce za
topení nepovoleným palivem, voda- oprava a vyčištění koryta Krounky)
Kamerový systém
Špatný stav opuštěných objektů, špatný vzhled budov (jako před 200 lety)
Hlinsko- chybí autobusové nádraží
Přeměna parku u Technolenu na klidovou zónu (lavičky, stezky…)

1
2
3
1
4
1

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

V otázce vzhledu regionu a stavu veřejně přístupných prostor dosáhl největší priority špatný
stav místních komunikací, dále je též problémem nedostatečné množství chodníků a jejich stav.
Dvacet čtyři dotazovaných též jako prioritu zvolilo nepořádek, vandalismus a podobně.
Tabulka 5: Seřazení priorit rozvoje území MAS - obchod, služby

Poř. 23. Obchod, služby

Počet
bodů
Více českých obchodů, lepší zboží, českých nebo regionálních výrobců, 4
malé specializované obchody
České výrobce na trh za rozumné ceny
48
Obuvnická dílna-oprava obuvi
9
Řemeslníci- služby- opraváři pro drobné opravy
5
Chybí čistírny
1
Obchod se sportovními potřebami
2
Specializované obchody
12
Slabá hustota bank
1
Cenově dostupné služby
3
Obchody s potravinami v malých obcích- nejsou nebo chybí sortiment, 19
zanikají
Špatně umístěné supermarkety
2
Zdravotnická služba pátek 12-18 nefunguje ani jeden lékař- čekat na pohot. 1
Lepší restaurace
10
Prodejna knih, CD
2
Obchod s kvalitním dětským oblečením
3
Masna v TK
1
Pošta v TK
4
Bankomat TK
1
Kvalitní potraviny v obchodech
7
Zachování pošt v malých obcích
3
Vyšší úroveň zdravotní péče, vzdělávání lékařů
1
Zrušení spojů po Hlinsku- problém senioři- doprava k lékaři
2
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

Z tabulky jasně vyplívá, že obyvatelé z území MAS Hlinecko preferují zboží od českých
výrobců za rozumné ceny a založení obchodů s potravinami v malých obcích, kde často nejsou
nebo poskytují pouze základní sortiment a obyvatelé tak musí dojíždět do města Hlinska.
V území také chybí specializované obchody.

Tabulka 6: Seřazení priorit rozvoje území MAS - další náměty

Poř. 24. Další náměty

Počet
bodů
Odliv obyvatel, mladí by se rádi vraceli, ale nemají práci, mládež má špatný 10
příklad- nezaměstnanost- odchází z města mimo region
Snižující se životní úroveň
2
Větší angažovanost občanů
2
Větší dohled policie o víkendu
1
Vzájemná komunikace mezi jednotlivými obcemi- společné, kulturní, 1
sportovní akce, besedy
Zapojení mladých do společenského života
2
Hlinsko- město seniorů
2
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

Už ze statistik analýz je evidentní, že počet obyvatel od roku 2010 se rapidně snižuje
a přibývá osob seniorského věku. Úbytek mladých lidí je výrazný a podporuje celkové
vylidňování periferního regionu Pardubického kraje, ke kterým území naší MAS patří. Tuto
analýzu potvrdilo i naše dotazníkové šetření, ze kterého jasně vyplynul problém odlivu obyvatel
z území MAS Hlinecko.

Zhodnocení výsledků dotazníku
Z dotazníkového šetření vyplynulo mnoho zajímavých informací. Obyvatelé regionu
MAS Hlinecko. Posuzují pozitivně úroveň informovanosti v regionu, přičemž naprostá většina
dotazovaných využívá jako zdroj informací internetové stránky a místní tisk. Dále je hodnocena
jako dobrá úroveň péče o předškolní děti, úroveň základního školství v regionu, nabídka
zdravotnických služeb, vzhled regionu a veřejná prostranství, nabídka mimoškolní činnosti pro
mládež, nabídka sportu pro mládež a dospělé, zajištění péče pro seniory, nabídka společenského
a kulturního vyžití a úroveň bezpečnosti. Je zřejmé, že tyto oblasti nelze označit jako palčivý
problém pro region, ale i přes to se nabízí otázka, z jakého důvodu nejsou hodnoceny jako
výborné.
Naopak jako vážný problém uvádí naprostá většina nabídku učebních a studijních oborů.
V druhé části měli respondenti za úkol seřadit dle svého uvážení priority rozvoje území MAS
v oblasti


kultury, volného času, sportu a rekreace,



zaměstnanosti, podpory firem, nových pracovních míst v průmyslu,



sociálních služeb, bydlení, vzdělávaní a školství,



vzhledu regionu a stavu veřejně přípustných prostor,



obchodu a služeb



a dalších námětů.
Největší slabiny v oblasti kultury, volného času, sportu a rekreace občané vidí

v nepřítomnosti koupaliště a cyklostezek mezi obcemi. Naprostá shoda nastala při hodnocení
zaměstnanosti, podpory firem a nových pracovních míst, kdy se dotazovaným jeví jako enormní
problém nedostatek volných pracovních míst a nedostatečné uplatnění na trhu práce. Se
značným odstupem se jako druhá v pořadí umístila problematika málo intenzivní podpora
zaměstnanosti a rozvoje průmyslu. Tuto problematiku lze řešit rozličnými způsoby, např.
intenzivnějším lákáním investorů, politikou následné péče, podporou podnikání, zlepšením
infrastruktury.
V oblasti sociálních služeb, bydlení, vzdělávání a školství hodnotí občané negativně
absenci učňovských škol a ostatních středních škol. Tento fakt je způsoben tím, že v regionu
MAS Hlinecko se nachází pouze všeobecné gymnázium a tedy zde chybí ostatní střední školy
a učiliště. Vzhledem k neustálému snižování podílu mladých lidí v populaci a útlumu tradičních
průmyslových odvětví na Hlinecku je velmi obtížné vzniklou situaci radikálně vyřešit.

Podíváme-li se na kategorii vzhled regionu a stav veřejně přístupných prostor, respondentům
nejvíce vadí katastrofální stav silnic a místních komunikací. V oblasti obchodu a služeb
dotázání klasifikují jako nejvíce problematickou absenci českých výrobců na trhu za rozumné
ceny. Tato oblast by mohla být částečně vyřešena pravidelným pořádáním farmářských trhů
jejich propagace a také oslovením výrobců. Mimo to obyvatele trápí odliv obyvatel a mladých
lidí.

