
 

 

PROGRAM ROZVOJE OBCE BOŘETICE NA OBDOBÍ       
2018–2023 

Výsledky z dotazníkového šetření obyvatel 

SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ  

Pozn.: Souhrnné vyhodnocení je součástí analytické části programu rozvoje. 

V polovině června 2017 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel. Celkově se zapojilo 128 
obyvatel. Někteří z nich neodpověděli na všechny otázky. Vyhodnocení každé otázky tedy vychází 
z počtu odpovědí na danou otázku. 

Šetření se zúčastnilo 64 mužů a 57 žen. Ve věku 15–29 let bylo 36 % osob, ve věku 30–49 let bylo 
40,5 % osob, ve věku 50–64 let bylo 19 % osob a nad 65 let 4,1 %. V polovině případů odpovídaly 
osoby žijící s dítětem, ve 28 % šlo o osobu z vícegenerační domácnosti. 70 % odpovědí pocházelo 
od rodáků, 22 % od osob, které se přistěhovaly v dospělosti před více než pěti lety. Novější 
přistěhovalí se zapojili pouze 4. 

Více než 80 % obyvatel se v obci žije dobře. Nikdo neuvedl, že by se mu v obci žilo velmi špatně. 

 

Obyvatelé komplexně hodnotili prostředí a služby v obci. Jednotlivá témata známkovali na 
stupnici 1–5 jako ve škole. Nejlépe hodnoceny (nejnižší průměrná známka) jsou dostupnost a 
fungování MŠ a ZŠ, vzhled obce, dopravní obslužnost a práce a komunikace obce. Nejhůře jsou 
hodnoceny možnosti pro výstavbu rodinných domů, služby pro seniory a čistota vod. 
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Jak se vám v obci žije?
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Občanům v obci nejvíce chybí čistírna odpadních vod a kanalizace. Kritizují zápach z vodních toků. 
Častěji byl zmiňován nedostatek stavebních míst a zejména sportoviště (workoutové hřiště, 
asfaltové hřiště, něco pro mládež). Z chybějících služeb zazněla lékárna či lékař. 

K získávání informací využívají občané zejména webové stránky obce a zpravodaj. V případě 
jiných způsobů získávání informací občané uváděli facebook a dotázání se jiných obyvatel obce. 
Některým občanům chybí zasílání zpráv pomocí SMS, či e-mailem. 
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80 % občanů považuje mezilidské vztahy v obci za dobré. Za špatné je označilo pouze 2,5 % osob. 

Klíčovou otázkou pro budoucnost obce je, jak by se obec měla početně rozvíjet. Dle 44 % obyvatel 
by se měla obec postupně rozrůstat ze současných 1287 obyvatel na 1400 obyvatel. 24 % obyvatel 
by podporovalo ještě větší růst, zatímco necelých 22 % obyvatel upřednostňuje, aby obec zůstala 
stejně velká. 

 

V případě budoucích investic obyvatelé jednoznačně podporují vybudování splaškové kanalizace. 
Výrazná je i podpora bytové výstavby a rekonstrukce či výstavby sportovišť. Podpora činnosti 
spolků je na 4. místě.  

Podpora výstavby kanalizace byla ověřována i v samostatné otázce. Výstavbu podporuje 81 % 
obyvatel (60,3 % určitě ano, 20,7 % spíše ano). Kanalizaci razantně odmítá pouze 2,5 % obyvatel. 

Spolupráci spolků s obcí a činnost spolků hodnotí občané většinou jako dobrou. Oceňují vstřícnost 
obce. Upozorňují ale na nedostatky ve spolupráci spolků mezi sebou a na určitou uzavřenost 
spolků (možné riziko nedostatku nových členů). 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Osobně na obecním úřadě

Vývěsky, úřední deska

Rozhlas

Zpravodaj

Webové stránky obce

Jiné

Jakými způsoby získáváte informace o dění v obci?

Využívám pravidelně Občas využívám Nevyužívám

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Vybudování splaškové kanalizace

Podpora bytové výstavby

Rekonstrukce/výstavba sportovišť

Podpora činnosti spolků

Dobudování/rekonstrukce místních komunikací

Zlepšování vzhledu obce

Řešení prostor pro kulturní a společ. aktivity

Zvýšení bezpečnosti v obci

Řešení likvidace odpadu

Obnova památek v obci

Výstavba cyklostezek

Nová parkovací místa

Rozšiřování/zkvalitňování veřejné zeleně

Rozvoj cestovního ruchu

Do čeho by měla obec přednostně investovat?



Program rozvoje obce Bořetice na období 2018–2023 

4 

PŘEHLED KONKRÉTNÍCH ODPOVĚDÍ  

Níže jsou zařazeny všechny konkrétní odpovědi, které obyvatelé obce uváděli u otázek s volnými 
odpověďmi. 

 

CO KONKRÉTNĚ VÁM V OBCI NEJVÍCE CHYBÍ? 

Přehled odpovědí: 

 Stavební místa (5). 
 Posilovna, workout hřiště (2). 
 Bankomat (2). 
 Kanalizace (3). 
 Kavárna s herní koutek, restaurace s vyžitím pro děti. 
 Posilovna, bankomat, odpadkové koše. 
 Dodržování rychlosti v obci a nejvíce ve směru na Vrbicu. 
 Čistička vod. 
 Uvítal bych koše, kde budou i sáčky na psí exkrementy. 
 Asfaltové hřiště, ať si kluci nemusí hrát na sóle, lavičky na sóle. 
 Víc kultury. 
 Čistička, nove parcely za rozumnou cenu a lepší práce rychle roty. 
 Vlakové nádraží, na které se dá dívat. 
 Bankomat, možnost AED, krytý plavecký bazén. 
 ČOV. 
 Obchod se zdravou výživou, obchod se zeleninou. 
 Čistička. 
 Odpadkové koše, i u sklepů by se jich pár hodilo. Park/lesík v blízkosti obce i Kraví hory. 
 Sportovní prostory, zubař. 
 Lékárna, kino. 
 Důsledná výchova k pořádku a čistotě obecních prostor - trávníky, chodníky - s tím 

související množství odpadkových košů. 
 Hasička. 
 Dostupná stavební místa. 
 Lékárna. 
 Přímý spoj do Brna. 
 Alespoň výdejna léčiv, dětský lékař. 
 Zábava pro mládež. 
 Koupaliště, zdravá výživa, posilovna. 
 Byty, aktivity pro děti. 
 Kanalizace+zlegalizovat vodovod pod kraví horu Větší zapojení obce při budování parcel 

i za podmínky zadlužení obce - V Bořeticích by měli zůstávat Bořečáci, jinak tradice 
zahynou... Lepší značení - turisti jsou často zmatení. Např. rozhledna, parkoviště (pod 
kraví horou - vydláždit!). 

 Čistička odpadních vod. 
 Kulturní vyžití; usměrnění feťáků potulujících se po obci. 
 Bezpečné přechody přes hl. silnici, parkoviště u školky a prodejny Coop, hřiště pro větší 

děti. 
 Hřiště pro velké děti, parkovací místa před školkou, parkovací místo před Jednotou. 
 Lékárna, úschovna balíků. 
 Víc prostranství pro sportovní aktivity dětí a mládeže. 
 Nová kanalizace, zasíťování optickým kabelem, nové sólo. 
 Chybějící stavební místa pro výstavbu nových domů pro mladé rodiny. 
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 Možnost sportovního zázemí. 
 Byty pro mladé rodiny. 
 Normální posilování hřiště, ne ta blbost co jste postavili. 
 Koupaliště, zábavní park. 
 Čistička odpadních vod, bar nebo klub. 
 Lepší kulturní vyžití, lepší péče o seniory. 
 Chybí sportovní vyžití pro děti 10 - 15 let. 
 Stavební místa, pečovatelský dům pro seniory, zubař. 
 Kanalizace vydlážděné parkoviště (u pošty i v kravihorách) hřiště pro starší děti - např. 

obecní správce areálů tenisových kurtů a hřiště (nějaký důchodce si např může 
přivydělat). 

 Kanalizace+čistička vody, parkoviště se zamkovkou, bankomat. 
 Nova stavební místa. 
 Posilovna. 
 1) Opatření proti suchu a obecně plán pro zmírnění emisí CO2 a plán adaptace obce na 

změnu klimatu 2) Stromy - obec je rozpálená, výsadba stromů probíhá spíše na okrajích, 
je prostor i v obci 3) Regulace používání chemických látek - ZD a větší zemědělci by měli 
hlásit kdy a čím postřikují. 

 Zapojení obce pro řešení potřeb občanům. Vytvoření odpočinkových zón - bezpečné 
silnice a chodníky. Sportovní vyžití - vhodná tělocvična, upravené a přístupné hřiště. 

 Cenově dostupné stavební parcely pro mladé rodiny. 
 Bankomat, zoo, koupaliště. 
 Systém odpadkových košů po celé obci. 
 Dům pro seniory. 
 Obecní policie (klidně i sdílená s jinými obcemi), komunitní pospolitost. 
 Klid a soužití obyvatel. 
 Dětský doktor. 
 ČOV ty hovna v kanálech to je děs a járek od příhonu to je práce pro hygienu. 
 Aby mladí a jejich rodiče chtěli stárkovat. 
 Dům pro seniory. 
 ČOV - dům seniorů. 
 Čistý vzduch-často smrdí kuřata, v zimě uklizené chodníky a silnice. 
 Starší děti nemají kam jít. Hřiště, co tu jsou, jsou spíše pro ty menší. 
 Čistička , hasička,koše. 
 ČOV, Hřiště pro větší děti (např. částečně betonové na basketball, volejbal, hockeyball, 

skateboard...) Větší bezpečí dětí před narkomany a opilci (vím, že nejde omezovat osobní 
svobodu, ale když vidím, některé z těchto typů lidí např. na veřejné autobusové zastávce, 
kde se pravidelně pohybují samostatně děti a oni je oslovují, tak mi opravdu dobře není!!!). 

 Větší pomoc starým lidem. 
 Zapojení školy a hlavně učitelek do dění v obci, využití farní zahrady pro hřiště pro děti, 

lepší třídění odpadu našimi občany. 
 Tělocvična velká, dětské hřiště trochu na úrovni. 
 ČOV, smrad z kanálu a místního jzd, hnus co teče v járku od příhonu. 
 Pozemky pro budoucí generace. 
 Rozvoj obce, integrace moderních IT technologií, vysokorychlostní Internet, (ne stávající 

rychlosti lokálních ISP dostupné v obci), veřejná WiFi. 
 Chybí prostory pro rozvoj podnikání. 
 Asi nic. 
 Strážník, kontejnery, rychlé občerstvení. 
 Bezpečné přechody přes hlavní silnici. Při cestě dětí do školy by byl potřebný dohled. 

Zaměřit se na péči o seniory. 
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NÁMĚTY KE ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE 

Další způsoby získávání informací: 

 Facebook (13). 
 Používám stránku na facebooku- Obec Bořetice. 
 FB, denně čtu hlášení obecního rozhlasu na webu obce. 
 Ptám se souseda. 
 Kolo. 
 Zeptám se po obci. 
 Informace od spoluobčanů. 
 Tetičky a hospoda. 
 Od sousedů a ostatních obyvatel. 
 V zastupitelstvu, na veřejném zasedání. 
 Osobní komunikace. 
 Setkání v obchodě, na poště či u holičky. 

 

Chybějící způsoby komunikace: 

 Uvítal bych použití mobilní aplikace Česká obec. 
 Nebylo by od věci nějakým způsobem na mobilní tf zasílat info např. o změnách ordinační 

doby nebo o výlukách elektřiny či plynu 
 Instagram 
 Na naši obec stačí www stránky. :) 
 Vše je dostačující. 
 Možnost rozesílání zpráv např. emailem, whatsup, podobně elektronicky. 
 obecné informace ve zpravodaji 
 Instagram 

 

VAŠE DALŠÍ NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY, KOMENTÁŘE 

Přehled odpovědí: 

 V obci se žije dobře, bohužel většinu lidi zajímá jen jeho dum a sousedství. 
 Uvítala bych opravu silnice v areálu sklepů na ul. Hliniky, je to hotovy tankodrom (ostuda 

i kvůli spoustě turistům, kteří po ni jezdi). Dále by mohla obec domluvit při výluce vlaku, 
aby náhradní autobus zajížděl na vlakové nádraží a ne na autobusové, kdy se samozřejmě 
nestihne osoba přemístit a autobus ujede, máme to tak jako jediná obec v okolí (stalo se 
dceři, ten den mela ve škole důležitou zkoušku). A již zmíněny smrad v obci, už by se s tím 
mohlo něco udělat. 

 Odstranit zápach z kuřat, v zimních měsících kontrolovat kouř z komínů. 
 Pan starosta by se měl chovat jako starosta (účastnit se akcí ve škole, školce, vítání 

občánků ... - děti jsou pro obec velmi důležité), aby ho bylo v obci vidět a nechovat se jen 
jako zaměstnanec. A nebo starostu nedělat a nechat se zaměstnat a chodit po 3.hod. domů. 

 Myslím, že by se v Bořkách neměl stavět žádný satelit. Vesnice úplně přijde o kouzlo, které 
JM má. 

 Stejně už je pozdě, spousta mladých Vám uteklo a další spousta ještě uteče, neschopnost, 
zamyslete se! 

 Celkové hodnocení 2. Máme se dobře. Ale! Kanalizace je naprostá nutnost, jsme skoro 
jediná obec v okolí, která nemá. Svodnice je katastrofa a naše ostuda. Pod Kravíma horama 
- více obecních záchodů a kanalizace! Někteří zlobři vypouští jímky do pole, na silnici, 
proč? 

 Zákaz přeměny obytných prostor v obci na ubytovací zařízení a penziony. 
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 Řešení parkoviště u Jednoty a školky, nutné řešení zapáchajícího vzduchu v obci, výstavba 
hřiště pro větší děti (dostupné místo na hraní s míčem). 

 Uklidit pod kravíma horama více veřejných záchodů. Kdo je využívá, ať zaplatí nějaký 
poplatek. Jsou pořád zavřené... 

 Vytvořit stavební pozemky v obci. 
 Milujte se a množte se. Bořečáci vymírají. Udržme mladý v Bořeticích. Jinak neudržíme 

tradice. Namísto turistů si více všímejme domácích. Hody jsou největší obecní párty. 
Nenechme si ji vzít. 

 Bořetice mají vše potřebné k životu. 
 Kromě tří bodů zmíněných v sekci "co mi nejvíc chybí?" bychom rádi viděli výstavbu 

nájemních bytů, koupi Panského dvora obcí a přebudování v kulturní a společenské srdce 
obce, zabezpečení prostor pro lékaře v přízemí, nebo vybudování výtahu, vybudování 
přírodního koupaliště někde v lokalitě soutoku járku a Trkmanky. 

 Více takových anket orientovaných na konkrétní aktivity. 
 Největší problém v obci je nedostatek stavebních míst, proto se mladí lidé (budoucnost 

obce) stěhují do okolních obcí. Také zde chybí dětský lékař (alespoň 2x týdně). A jak je to 
s výběrovým řízením na různé práce (např. na kulturním domě)? Jsou tam vidět pořád 
stejné firmy a ne zrovna nejlevnější. 

 Nechápu proč nové hřiště, které se nachází ve dvoře základní školy není přístupné pro 
děti, které si nemají kde hrát! 

 Vyřešit stání na chodnících (nejen) v ulici k Vrbici, dbát na dodržování rychlosti v obci - 
radar, sdílená obecní policie, větší podpora spolků, obecní hlášení i navečer, provozní doba 
pošty - alespoň jeden den v týdnu do cca 18.00, pravidelná setkání s občany - alespoň 1x 
za rok - zpětná vazba. 

 Asi bych se odsud už nechtěla nikam stěhovat 
 Prosím o intervenci ohledně omezení zápachu z bioplynové stanice a výkrmu kuřat, který 

zamořuje obec, a urychlení výstavby čističky odpadních vod. Dále prosím o to, aby obecní 
zastupitelstvo nebylo lhostejné k tomu, že se po obci scházejí narkomani, kteří po sobě 
zanechávají nebezpečné odpady a jsou svým uvolněným chováním nebezpečím i pro děti 
a mládež. 

 Bankomat, vybudování centra na pánským, podpora vinařů. 
 Neřešit kraviny ale důležité věci. 
 Zvážit využití druhé budovy školy pro využití zájmových útvarů a nebo spolků, vybudovat 

zde zázemí pro maminky s dětmi v podzimním období a zimním období, aby se zde mohly 
sejít, povykládat si a dát si čaj a kávu. 

 Nejvíce je dle mého názoru nutné řešit ovzduší v obci, v létě je na denním pořádku, že 
nejde vyvětrat díky "smradu" z bioplynky. To ovzduší začíná být neúnosné! Máme pověst 
sice hezké obce, ale co smrdí. 

 Větší zájem lidí o hody, podpora chovatelů domácích mazlíčků - sáčky na exkrementy a 
cvičák, zverimex, vice akci pro starší mládež, workautove hřiště, vice kontejneru na 
hřbitov a kose po obci, zákaz chození se psem navolno i mimo vesnici, náhubku pro velké 
psy, zvětšil sólo, rekonstrukce knihovny, podpora čtenářů, fungující kamerový systém, 
dodržovaní nočního klidu i pod kraví horou, zákaz ohňostrojů mimo svátky tomu 
vymezené vyhláškou, oprava autobusové zastávky a celková údržba bezpečnosti obce, 
hřiště pro děti v centru obce, hasičské tréninky přesunout na hřiště, postih lidi ohrozujicí 
venkovní kočky, podpora akci stmelující občany obce - nejen pouze fotbalová utkání, 
kostelní akce aj. Např. beseda u cimbálu, společné grilování, výhody pro občany obce na 
obecních akcích (snížené vstupné), digitální kabel na televizi a internet, točená zmrzlina 
v obci. 

Zpracoval: GaREP, spol. s r.o., 3. 7. 2017 


