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Anketa s veřejností probíhala od května do srpna 2020 a odpovědělo na ni 57
respondentů, z toho 32 žen a 25 mužů.
Sběr dat probíhal dvěma způsoby:
1. Online anketa na webu Strmilova s možností vstoupit na ni i z FB stránky
projektu.
2. Tištěným dotazníkem umístěným do Strmilovských novin, počet výtisků čísla
2/2020 byl 200, distribuce SN šla přes prodejny Jednota, Flop a knihovnu.
Noviny jsou zdarma.
Sběrné krabice byly umístěny od května do 15.8.2020 v prodejnách Jednota
(Strmilov a Česká Olešná) a na městském úřadě ve Strmilově. V srpnu bylo
ještě jedno sběrné místo (včetně možnosti dotazník si vzít na místě) zřízeno ve
stánku se zmrzlinou ve Strmilově, 3x byla výzva k vyplnění hlášena v místním
rozhlase.
Anonymita byla zaručena, zapsány jsou jen základní demografické
charakteristiky. Tento materiál je určen pro potřeby projektu Přívětivý
inovativní úřad Strmilov, výsledky budou zveřejněny na setkání s veřejností a
budou sloužit pro potřeby vzniku Strategického plánu Strmilova na roky 2021 –
2026, Komunikační strategie úřadu a Znalostního modelu obce. Otázky vznikly
v týmové diskusi, do písemné a grafické podoby výsledky zapsala Anita
Sedláková.
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Žijete ve své obci spokojený život?
2%
7%

3%
27%

jednoznačně ano
spíše ano
spíše ne
jednoznačně ne

61%

nedovedu posoudit

Co se vám v obci líbí?
přijatelná vzdálenost od větších měst
přátelé
dobře zásobovaný obchod
starosta

1
2
1
2

vzhled obce jako takové

20

sportovní zázemí

10

kulturní vyžití

6

sociální zabezpečení

5

vyhovující dopravní dostupnost

5

dostupnost pracovních příležitostí
dobré mezilidské vztahy

1
13

blízkost přírody
klidný život

51
36
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Jak jste spokojeni s jednotlivými oblastmi života?
Lidé (rodina, sousedé, kamarádi a známí)
18

15
12

6

velmi nespokojen

5

spíše nespokojen

ani spokojen ani
nespokojen

spíše spokojen

velmi spokojen

Mezilidské vztahy
23

16
8
4

velmi nespokojen

3
spíše nespokojen

ani spokojen ani
nespokojen

spíše spokojen

velmi spokojen

1

Kulturní vyžití
18

14

13

6
2
velmi nespokojen

spíše nespokojen

ani spokojen ani
nespokojen

spíše spokojen

velmi spokojen

4

14

16

Pracovní příležitosti
15

5
1
velmi nespokojen

spíše nespokojen

ani spokojen ani
nespokojen

spíše spokojen

velmi spokojen

Sportovní zázemí
19

19

8

6

1
velmi nespokojen

spíše nespokojen

ani spokojen ani
nespokojen

spíše spokojen

velmi spokojen

Příroda
35

13
5
1

0

velmi nespokojen spíše nespokojen

ani spokojen ani
nespokojen

spíše spokojen

velmi spokojen
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Bytové podmínky
21

11

9

6

velmi nespokojen

6

spíše nespokojen

ani spokojen ani
nespokojen

spíše spokojen

velmi spokojen

Podmínky pro podnikání
21
16

9
4
1

velmi nespokojen

spíše nespokojen

ani spokojen ani
nespokojen

spíše spokojen

velmi spokojen
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Co vás ve Strmilově trápí?
vrakoviště na návsi v Malém Jeníkoě

2

absence košů

2

kvalita služeb

1

dostupnost informací o nezávadnosti vody

1

špatně dostupná příroda kvůli obchvatu

1
3

málo obchodů.
nedostatečně zásobované obchody

1

provoz kamionu ve městě

1

připojení k internetu

1

chybějící kanalizace (Palupín)

1

zubař

1

špatná kvalita vody především v ČO

4
6

špatné podmínky pro podnikání

8

nepořádek v obci
nevyhovující veřejná doprava

20

špatná dostupnost do škol

3

špatná dostupnost lékaře

9
13

nedostatečný kulturní a společenský život
špatná dostupnost obchodů a služeb

18

nedostatek pozemků k vlastní výstavbě

12

nedostatečná bytová výstavba
špatná kvalita životního prostředí
špatné vztahy mezi lidmi
nedostatek pracovních příležitostí

14
2
15
25
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Kde se dozvídáte aktuální informace od obce?
ze zastupitelstva

2

místní rozhlas

30

Strmilovské noviny

25

emailové zprávy z úřadu

9

úřední deska resp. vnější informační plochy

9

FB stránka "Strmilov - pěkné místo k životu"

20

oficiální webové stránky

33

Sledujete informace o dění v obci na oficiálních
webových stránkách?
7%
27%

18%

pravidelně - 1x týdně
občas - 1x měsíčně
nesleduji
nemám internetové připojení

48%
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Sledujete informace o dění v obci na Facebooku?

20%

pravidelně - 1x týdně
občas - 1x měsíčně

51%

nesleduji

29%

Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek
příležitosti ke vzájemným společenským kontaktům?
2%
14%

4%

jednoznačně ano
spíše ano

46%

spíše ne
jednoznačně ne
nedovedu posoudit

34%
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Jak jste spokojení na současným využitím kulturního
domu?
2%
13%

18%
spokojeni
spíše spokojeni

25%

nespokojeni
spíše nespokojeni
nevím

42%

Pro jaký jiný účel by mohla podle vás sloužit budova
kulturního domu?
stálá expozice hist. obce a okolí
nákupní centrum
koncerty
besedy, přednášky
výrobní hala s 3D tiskárnou uvnitř
výstavy
prostor pro místní spolky
ochotnické divadlo
celoroční kino
více divadel a akcí
paintball
naprosto nevyužitelná stavba
Komunitní centrum
workshopy
cvičení
strašidelný zámek
bydlení
kultura
zbourat
relaxační centrum
nechat původní účel
nevím/nevyplněno

1
1
1
4
1
2
2
1
2
5
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
4
13
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Co byste postavili místo kulturního domu, kdybyste měli tu
možnostu
vzhlednější objekt s kavárnou

1

(luxusní) dům pro seniory

3

bezbarérový KD

1

komunitní centrum

1

rekreační středisko

1

menší banka

1

benzínka

1

nový KD

3

hobby shop

1

kulturní středisko pro setkávání lidí

1

lidl

1

lékařské centrum (př, rehabilitace)

1

místo pro jarmarky, trhy

1

útulek pro psy

1

koupaliště

1

hřiště pro děti (prolézačky, houpačky)

1

odpočinkové místo i pro děti

1

park/obecní zahradu

1

nechat původní KD

3

byty

5

nechat, jen zmodernizovat/přebudovat

5

nevím/nevyplněno

13
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Co vás přiláká do Strmilova, abyste se zde usadili a
založili zde rodinu?
krásná příroda okolí

1

dostupnost Jindřichova Hradce

2

Česká Olešná

1

nic

1

dobrá dostupnost veřejné dopravy

10

dobrá dostupnost do škol

21

dobrá dostupnost lékaře

14

dostatečný kulturní a společenský život

4

dobrá dostupnost obchodů a služeb

11

možnost koupě pozemku

12

možnost koupě bytu
možnost pronájmu bydlení
vhodné podmínky k vlastnímu podnikání

8
1
3

vhodná pracovní příležitost

20

Pokud již v obci žijete, plánujete zůstat do konce
života?

14%
36%

9%

jednoznačně ano
spíše ano
spíše ne

9%

jednoznačně ne
nedovedu posoudit

32%
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Na co byste primárně využili finance obce?
podpořil bych vše uvedené

1

prolézačka (příp. hřiště) v Malém Jeníkově

1

koupaliště

1

zlepšení kvality vody, nový vrt v České Olešné

2

rekonstrukce a opravy památek a
veřejněvyužitelných prostor v obci

13

péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci

11

podpora kulturních, společenských a sportovních
aktivit

15

rekonstrukce místních komunikací

13

zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci

18

podpora lepší zdravotní a sociální péče

23

zajištění lepší dostupnosti obce veřejnou dopravou
zlepšení podmínek pro podnikání
podpora bytové výstavby

19
7
22
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Vztah k obci
2%
5%

žiji zde od narození

7%

přistěhoval jsem se sem v
dětství

48%

přistěhoval jsem se sem až v
dospělosti
mám zde chalupu

29%

mám zde rodinu
chci zde zestárnout

9%

Další komentáře respondentů
Možností k bydlení je dost, přitom parcely u koule nejsou zastavěné, proč?
Kalendář akcí na webových stránkách dnes obsahuje: 2x letní kino, koncert
Pavla Šporcla…nic jiného se neděje?
Příroda je blízko, ale díky obchvatu špatně dostupná!
Již nyní vám dávám jedničku a starostovi přidávám hvězdičku.
Náměstí je uklizené, ale v postranních ulicích dělá mládež nepořádek a
rozhazuje odpadky a lahve od alkoholu!
Budova KD je krásná, prostorná. V okamžiku, kdy bude využívaná jinak než
jako KD, kulturní akce zaniknou. Nebude-li vystavěn jiný, menší KD
Bordel, co dělají mladý a nikdo to neuklízí, málo košů, na uličky okolo náměstí
se kašle úplně

Zlepšení kvality vody:
Česká Olešná - nový vrt pitné vody, popř. Rekonstrukce stávajícího vodojemu,
aby se neopakovala situace se znečištěnou vodou
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Poptávané obchody:
řeznictví, rybárna, bankomat, pekařství, ovoce a zelenina, obchod se
smíseným zbožím

Náměty k obohacení kultury:
taneční, divadelní a fotografický klub
Kurzy: zachránit tradice pro budoucí generace např. tkaní, řezbářství
Cvičení, přednášky (téma rodinných vztahů, výchova dětí, zdravý životní
styl...), workshopy (vánoční, velikonoční tvoření...) (nevím, zda tyto aktivity
neprobíhají na půdě školy)
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