PROGRAM ROZVOJE OBCE NĚMČIČKY 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 87
obyvatel. Papírové dotazníky budou doplněny v průběhu července. Někteří z nich neodpověděli
na všechny otázky. Vyhodnocení každé otázky tedy vychází z počtu odpovědí na danou otázku.
Šetření se zúčastnilo 43 mužů a 43 žen. 30 osob bylo ve věku 30–49 let a 20 osob ve věku 50–64
let. Ve 28 případech odpovídaly osoby žijící s dítětem, ve 9 případech šlo o jednotlivce a v dalších
27 o osoby žijící pouze s manželem/manželkou.
Více než ½ respondentů se v obci žije dobře. 4 lidé uvedli, že se jim v obci žije špatně.
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Obyvatelé komplexně hodnotili prostředí a služby v obci. Jednotlivá témata známkovali na
stupnici 1–5 jako ve škole. Nejlépe hodnoceny (nejnižší průměrná známka) jsou práce a
komunikace úřadu obce a dostupnost a fungování ZŠ a MŠ. Nejhůře jsou hodnoceny pracovní
příležitosti a možnosti výstavby rodinných domů.
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Hodnocení prostředí a služeb v obci (známky)
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Pracovní příležitosti
Příležitosti pro podnikání
Možnosti kulturního vyžití
Možnosti sportovního vyžití
Služby pro seniory
Úroveň zdravotní péče
Dostupnost zdravotní péče
Dostupnost / fungování mateřské školy
Dostupnost / fungování základní školy
Dostupnost volnočasových aktivit pro děti…
Kvalita bydlení
Možnosti pro výstavbu rodinných domů
Možnosti nakupování
Podmínky pro cestovní ruch
Množství a kvalita zeleně
Klid v obci (1: ticho - 5: hluk)
Čistota ovzduší
Čistota vod
Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace
Celkový vzhled obce
Úroveň dopravní infrastruktury (silnice)
Dopravní obslužnost veřejnou dopravou
Možnosti parkování
Úroveň technické infrastruktury…
Bezpečnost v obci
Práce a komunikace úřadu obce
Občanské soužití, sousedské vztahy
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Na otázku o tom, co jim v obci nejvíce chybí, uvedli respondenti restaurace, hasiče, obchod s
potravinami a silnici plánovanou do lokality Nová hora, která by měla odlehčit cestě okolo školy.
K získávání informací využívají občané nejčastěji webové stránky obce a zpravodaj. Jednomu z
respondentů chybí zasílání informací z OÚ pomocí SMS. Kromě toho zazněl podnět na vylepšení
facebookové stránky obce a informování o aktuálním dění nejen místních obyvatel, ale také
turistů.
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Jakými způsoby získáváte informace o dění v obci?
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Přibližně polovina respondentů považuje mezilidské vztahy v obci za dobré.
Klíčovou otázkou pro budoucnost obce je, jak by se obec měla početně rozvíjet. Dle 30
respondentů by měla obec zůstat stejně velká, 24 dalších si myslí, že by se obec měla postupně
rozrůstat ze současných 695 obyvatel na přibližně 800 obyvatel. Dalších 16 respondentů by
podporovalo ještě větší růst.

Do čeho by měla obec přednostně investovat?
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Rozvoj cestovního ruchu
Zvýšení bezpečnosti v obci
Rozšiřování/zkvalitňování vhodné veřejné zeleně
Zlepšování vzhledu obce
Řešení likvidace odpadu

V případě budoucích investic obyvatelé jednoznačně podporují dobudování či rekonstrukci
místních komunikací a chodníků a řešení prostor pro kulturní a společenské aktivity.
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Názory obyvatel na tři konkrétní investice byly zjišťovány i v samostatných otázkách. Většina
respondentů podporuje investice do rekonstrukce chodníků (57 % určitě ano, 14 % spíše ano) a
vybudování cyklostezky Němčičky – Bořetice (57 % určitě ano, 29 % spíše ano). Názory na
rekonstrukci a modernizaci sběrného dvora už nejsou mezi respondenty jednoznačné: 14 % tuto
investici razantně odmítá, dalších 14 % také spíše nepodporuje, zbylých 71 % by ale tuto investici
uvítali (29 % určitě ano, 43 % spíše ano).

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:






























Restaurace.
Údržba zeleně, pracovní příležitosti.
Nová silnice, která je plánovaná do lokality Nová hora, aby odlehčila cestě okolo školy.
Možnost výstavby rodinných domů, nedostatek parkovacích míst, obchod s potravinami.
Hasiči.
Parkovací místa. Čisté ovzduší. Pravidelné spalování odpadů v kotlech či na zahradách i
napříč zákonům, je ostudou všech nás místních občanů.
Plyn , kanalizace , opravené cesty, kvalitní chodníky , zimní úklid sněhu atp.
Hřiště sportovní pro děti, silnější internet, více obchodů.
Hřiště pro náctileté.
Kvalitnější čistější restaurace (hospoda), fitcentrum, v obci kromě "hodů" chybí jakékoliv
kulturní vyžití pro občany středního věku.
Kultura: kino, divadlo atd.
Sociální byty pro důchodce, kultura pro důchodce.
Chodník z boku okolo č. 80 za zatáčkou a za humny.
Restaurace na jídlo.
Restaurace na jídlo, hala na squash.
Údržba cest na hřbitově - přes zimu, více zeleně, plyn.
Plyn, chodníky, údržba komunikace přes zimu.
Silnice k pucletum, sečení trávy, na Nové hory nejde slyšet rozhlas.
Opravené chodníky.
Pracovní příležitosti pro místní lidi, možnost koupě či výstavby domu, dostupné parkování
(garáže).
Kluziště, funkční bobová dráha.
Plynofikace, kabelový internet, funkční kanalizace.
Plynofikace, pořádná kanalizace, dobré mezilidské vztahy.
Zlepšení třídění odpadů, častější odvoz plastů 1x měsíčně léto, zlepšit úkli obce, okolí
hřbitova, hřbitov a ostatní plochy zeleně.
Malej sortiment možnosti nákupu, zimní kluziště.
Parkování, pracovní příležitosti.
Pozemky pro bydlení, parkovací místa.
Park, posezení, odpadkové koše.
Restaurace, více zeleně, zlepšení úklidu před domy.
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Restaurace, kvalitní internet.
Plyn, parkovací místa.
Plyn, kanalizace.
Hřiště pro děti.
Bobová dráha, čistý rybník.
Celkový vzhled obce.
Parkovací místa u jednotlivých domů (soukromé parkování).
Možnosti nové výstavby rodinných domů, rekonstrukce kanalizace a navazující
infrastruktury, cyklostezka do Bořetic.
Zavést plyn, více kultury pro seniory.
Plyn.
Sportovní a kulturní vyžití. Parkování v obci.
NÁMĚTY KE ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE

Další způsoby získávání informací:







Web je parádní.
Holubi.
Zpravodaj mi není doručován - kdoví proč?
Komunikace mezi obyvateli obce – sousedy.
Starší občané,
Jedna paní povídala.

Chybějící způsoby komunikace:






Zasílání informací z OÚ pomocí SMS.
Chtělo by to zapracovat na Facebookové stránce a informovat o aktuálním dění místní, ale
i turisty.
Stačila by příjemná, komunikativní paní na obci.
Špatná slyšitelnost rozhlasu.
Osobní styk s poslanci - návštěvy občanů v jejich místě bydliště nejen před volbami.
VAŠE DALŠÍ NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY, KOMENTÁŘE

Přehled odpovědí:







Nádherná a stylová restaurace, za kterou by se nestyděli ani v Brně.
Na jednu domácnost jedno auto zdarma. Každé další vozidlo v rodině by se měl platit např.
roční poplatek. V obci na několika místech stojí stabilně staré vraky , stavební stroje atd.
rodin, které si pořídí čtyři a více aut a přitom ve vlastním domě a ani na vlastním pozemku
nemají ani jedno parkovací místo. Stojícími auty jsou potom obtěžování a mnohdy i
omezováni ostatní občané, kteří mají své parkování vyřešené. Množství jiných obcí toto
běžně řeší. Řešení vytápění - motivace a snaha o přechod z tuhých paliv na jiná řešení.
Ruku v ruce s tímto bodem je třeba řešit častější vyvážení kontejnerů na tříděný odpad.
Stávající jsou věčně přeplněné a pak jsme nešťastní, že všichni odpady páli doma. Nutnost
řešit parkování - není nad to, když vám přijede návštěva a musí parkovat o dest domů dál,
protože před vašim domem parkuje soused vzdálený 15 domů. Ostuda.
Zlepšit reputaci obce, odstranit korupci , intrikářství atp.
Ze zisku na bobovce by se mohla postavit nová čekárnička na prostřední zastávce. V
prodejně Jednoty jsou nákupní vozíky, které slouží k ukládání potravin. Některé maminky
do nich ukládají děti se špinavými botkami. Vysvětlete jim to ve zpravodaji.
Otevírací doba sběrného dvora je tristní, v obci je velmi málo míst pro vyžití malých dětí
jako např. dětské hřiště, sportovní kroužky apod.
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Kdyby měli starousedlíci v Záhumení takovou silnici, jako je v Nových horách, to by byla
paráda.
Po chodnících se nechodí kvůli sklonu.
V prodejně jednoty je velmi omezený sortiment.
Kvalita služeb pošty se zhoršila.
Pobíhající psi nejsou pod koly auta příjemní, noční vytrvalé štěkání psů ruší sny.
Parkování na ulici, všichni by měli parkovat na vjezdech nebo vyhrazených místech.
Nelíbí se mi, že auta parkují na ulici, v neděli ráno by neměly vrčet křoviňáky apod.
Vyřešit závazky obce: vratky dotací, penále, dluhy, pokuty atd. narovnat vztahy s TJ Sokolo
Němčičky se ZD Němčičky, zlepšit mezilidské vztahy v obci, zlepšit vztahy mezi zastupiteli
z různých uskupení.
Vyřešit všechny pomníčky po bývalém starostovi Patru Slezákovi: pokuty, penále, vratky
dotací. Narovnat vztahy s TJ Sokolo Němčičky.
Tlak na majitele pozemků v okolí obce: odtranění letitých nevzhledných a zaplevelených
navážek hlíny, při příjezdu do obce a také řešení neobdělaných pozemků, chybí přechod
pro chodce z chodníku u hřbitova nebo zpomalovací retardér, omezit hluk v obci, zvláště
při povolování četných ohňostrojů s ohledem na obyvatele a také s ohledem na zvířata,
udržovat lépe stávající památky v obci (kapličky, kříže).
Výstavba domu s pečovatelskou službou, zlepšit slušnost a komunikaci v obchodě.
Zlepšit komunikaci v obchodě, zakázat v neděli používání motorových pil a křovinořezů,
zákaz pálení odpadu ze záhradek v areálu obce, parkující auta v zimě na silnici,
exkrementy ze psů o celé obci, parkující auta na chodnících.
Oprava koupaliště.
Rekonstrukce koupaliště.
Řešit otázku parkování.
Častější údržba vycházkového chodníku, veřejné odpadkové koše, nerušit poštu, udržovat
vzhled obce, kostel nezvonit v 5:30.
Pískoviště na dětském hřišti, udržovat chodník.
Více kontejnerů po obci, udržování hřbitova, mezi hroby, obnova chodníku kolem
Zechmaistrova plotu, zasypat chodník jemným šterkem.
Problém je parkování na místních komunikacích, zpoplatnit parkování na silnici.
Rekonstrukce jeviště v kulturním domě, zpoplatnit pravidelné parkování na silnicích,
zlepšit vzhled obce osázenými nádobami u hlavní silnice, vylepšit hřbitov.
Rozšiřování obce i nad 800, ale postupně, aby stačila kapacita školky a školy.
Zájezdy pro důchodce, dodržovat zákaz kouření.
Víc akcí pro důchodce, bezpečnost.
Zpracoval: GaREP, spol. s r.o., 3. 7. 2017
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