STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE ŠTÍTINA
pro roky 2018-2020

Výsledky dotazníkového šetření mezi občany
1.

Metodika

1.1

Cílová skupina

Cílovou skupinou pro využití výstupů projektu jsou obyvatelé obce Štítiny.
1.2

Cíl a předmět dotazníkového šetření

Dotazníkové šetření mělo za cíl stanovit hlavní cíle a priority obce.
Na základě zájmů obyvatel bude obec Štítina plánovat a následně realizovat investiční
akce, pro které se bude snažit získat dotace. Výsledky ankety budou součástí
strategického dokumentu „Strategický plán rozvoje obce Štítina pro roky 2018 – 2020“,
který je důležitý pro rozvoj obce a možnosti získání evropských či národních dotací.
Názory občanů budou sloužit také jako pomůcka pro plánování společenského,
kulturního a sportovního života obce. Zjišťuje se zde zájem o dění v obci a ochotu se na její
činnosti podílet.
1.3

Metodika šetření

Sběr primárních dat proběhl metodou dotazníkového šetření zajištěného obcí.
Podmínkou výběru respondenta bylo bydliště v obci Štítina a věk od 15 let. Tazatelé byli
informováni, aby v rámci možností odpovídaly osoby různého věku a pohlaví. Dotazník
byl anonymní, tj. odpovědi respondentů nemohou být spojovány s jejich jmény.
Respondenti byli seznámeni s účelem dotazníkové šetření na webu a v místním tisku
a bylo na jejich rozhodnutí, zda se chtějí zúčastnit. Občané, kteří se chtěli podílet a měli
motivaci přispět k dění v obci, měli mnohem přínosnější informace, než řízené rozhovory
při naplnění přesných statistických údajů podle přesné struktury obyvatelstva –
dle zkušenosti z dotazníkových akcí při obecních průzkumech.
1.4

Forma dotazníku

1) Online formulář dotazníku byl vyvěšen ve dnech od 22. 9. - 9. 10. 2017 na webovém
odkazu:
http://www.stitina.cz/zpravodaj/clanek/2199/dotaznik-pro-obcany--program-obnovy-vesnice-pro-rok-2018-2020/ .Touto cestou bylo zasláno touto cestou
36 dotazníků.
2) Tištěný formulář dotazníku byl distribuován prostřednictvím místního tisku v září
2017, nebo byl k dispozici k vyplnění na Obecním úřadě Štítina. Občané vyplněné
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dotazníky odevzdávali na Obecní úřad, kde bylo sesbíráno ke dni 9. 10. 2017 celkem 88
vytištěných dotazníků.
1.5

Výběr respondentů

Pro dotazníkové šetření bylo nejprve zjištěna věková struktura obyvatelstva. Byla použita
aktuální data ČSÚ k 31. 12. 2016. Tabulka 1 uvádí výsledek analýzy počtu obyvatel obce,
z které je patrné přirozené rozložení struktury obyvatelstva.
Tab. 1. Struktura obyvatelstva Štítiny podle věku a pohlaví
Věková skupina
Počet obyvatel
%
Muži Ženy celkem
do 15 let
124
113
237
19
15 – 66 let
390
391
781
63
více než 67
99
130
229
18
Celkem
613
634
1247
100
Členění respondentů vycházelo z výše uvedené struktury obyvatel, ale bylo upraveno
ve věkových kategoriích na 4 skupiny: 15-25 let, 26-45 let, 46-66 let, 67 a více let. (Děti
do 15 let nebyly cílovou skupinou pro dotazování.)
Respondenti byli podle věku rozděleni na skupiny:
1) 15 – 25 let – převážně bezdětní mladí lidé, studenti, ap.,
2) 26 – 45 let – převážně mladí lidé, ekonomicky aktivní lidé nebo „mladé rodiny“,
3) 46 – 66 let – převážně zaměstnaní lidé, již ustálený životní styl, dospělé děti,
4) 67 a více let – senioři, převážně důchodci.

2.

Analýza dat

Dotazníky neobsahují otázky na citlivá data, proto respondenti ve valné většině
odpověděli na všechny kladené dotazy. Souhrnné výsledky šetření jsou obsahem kapitoly
č. 3 tohoto materiálu.
Pokud je uvedeno u otázky méně než 114 odpovědí, byly některé dotazníky vyplněny
částečně, tzn. některé odpovědi respondent neuvedl/ nezaznamenal do dotazníku.
Počet odpovědí, resp. procento hlasů u otázek s možností více odpovědí je spočítáno
na všechny vybrané zaznamenané odpovědi, nikoliv na počet respondentů.
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Procentuální zastoupení mužů a žen u obyvatel obce Štítina 49 % muži a 51 % ženy.
(ČSÚ, obec Štítina - k 31.12.2016).
Ačkoliv jsou respondenti v opačném procentuálním zastoupení: 51,8 % muži a 48,2 %
ženy (odchylka činí pouze necelé 2 %), u tak malé dotazované skupiny to není významné.
Naopak to vypovídá o větší angažovanosti mužů než žen v tomto průzkumu.
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Početně nejsilnější věkové kategorie (ekonomicky aktivní občané): 26 – 45 let (38,9 %)
a 46 – 66 let (34,5 %) byly zastoupeny dle očekávání nejvíce, a to každá více než z jedné
třetiny všech dotázaných. Velmi silně byla zastoupena skupina seniorů nad 67 let
(20,4 %), což svědčí o zájmu o obecní záležitosti, event. o hledání cesty, jak své názory
zveřejnit nebo upozornit na problémy, které podle nich často nejsou dostatečně řešeny.
Malá účast nejmladší skupiny (6,2 %) od 15 – 25 let nemusí nutně znamenat nezájem –
např. v tomto věku mohou být studenty, nebo se nezdržují v obci.
Věková skupina

Počet
dotazníků
15 - 25 let
7
26 - 45 let
44
46 - 66 let
37
67 a více
22
Nezjištěno/nezodpovězeno
4
Celkem
114

Muži

Ženy

4
21
18
15

3
23
19
7

Z grafu je patrné, že nejvíce odpovídali občané, kteří jsou zaměstnanci (53,6 %).
Zastoupení podnikatelů je menší (7,1 %), zatímco skupina občanů v důchodu je
významně zastoupena (32,1 %). Studenti jsou zastoupeni opravdu „sporadicky“ (1,8 %)
– viz komentář otázka č. 2.
Osoby na sociální podpoře (5,4 %) jsou zastoupeny jen okrajově (jde o ženy v letech 26
– 46 letech a všechny mají zájem o investice nebo aktivity týkající se školy/školky), tzn.
že jde pravděpodobně o mateřské dovolené nebo jinou péči o děti či další osoby.
Podíl nezaměstnaných v obci Štítina k 30. 9. 2017 je podle ČSÚ pouze 3,46 % !, což je méně
než ve městě Opavě.
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Ve Štítině nejsou velcí zaměstnavatelé, resp. střední a velké firmy, ale je zde velký počet
malých firem a drobných podnikatelů (25 právnických osob a 99 fyzických osob). Většina
obyvatel, pokud nemá práci přímo v obci, tak dojíždí do okolních obcí za prací (dobré
dopravní spojení), nebo do Opavy/Ostravy.

Z došlých dotazníků na přidělení financí mají jednoznačně největší prioritu:
Nové cyklotrasy včetně napojení na síť stávajících pěších a cyklostezek + cyklo
boxy: tato možnost získala velmi vysoké hodnocení občanů: 72,8 % ohlasů, tzn. 7 z 10
občanů označil tuto možnost – vč. důchodců. I přes pravděpodobné problémy
s technickým řešení (vedení stezek, spolupráce úřadů, majektoprávní vztahy
na pozemcích, kudy stezky vedou apod.) je nezbytné nabídnout občanům řešení co
nejdříve, event. je seznámit s problematikou vedení liniových staveb.
V komentářích dotazníků byla zmiňovaná cyklostezka do Kravař a Mokrých Lazců – mimo
silniční komunikace, kde je zřejmě intenzivní doprava a jezdí zde těžká nákladní doprava.
Další velmi vysoké hodnocení zíkaly tyto 2 investice:
Opravy komunikací a chodníků (49,1 %) jsou běžným problémem ve srovnatelných
obcích a občané je vnímají podle bydliště, tras, kudy chodí a jezdí – i když se podaří obci
opravit některé komunikace, budou vždy jiné, na které budou stížnosti občanů. Je
nezbytné využívat všechny finanční zdroje ke kofinancování oprav průběžně, pokud jsou
k dispozici z národních či evropských zdrojů.
V komentářích dotazníků bylo zmíněn průjezd těžké dopravy přes obec a opakovaně stav
ul. Příčná (5x).
Je velmi překvapující zájem občanů o odkanalizování obce (43,9 % !!) – tento zájem je
zřejmě vyvolán již probíhající diskusí a informovaností občanů o této investici - vzhledem
k výši investice na odkanalizování z veřejných zdrojů na financování akce. Většina
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z občanů se běžně nezabývá o tuto – tak rozsáhlou a náročnou - veřejnou investici
(projektovou dokumentaci, technické řešení, ekologickou stránku, realizace projektu aj.).
Občané sice vyjádřili vysoké procento zájmu, nicméně se našly i komentáře, které
nesouhlasí se stávající projektovou dokumentací odkanalizování či žádosti o zveřejnění
informací o postupu prací ve Zpravodaji.
Ostatní investice získaly vyrovnané hodnocení (9 -19 % hlasů), které jsou rozděleny mezi:
1) Investice do ZŠ a MŠ (školní budova, školní hřiště, kapacita MŠ) – v součtu
přes 50 % !)
2) Nové řešení objektu ObÚ/pošty – bezbariérový přístup, parkoviště apod.
3) Rozšiřování zeleně a zvýšení bezpečnosti v obci
Nejméně získaly investice do spolků (ale podle odpovědí z následujících otázek jsou
tyto spolky hojně podporovány) a na rozvojovou plochu pro výstavbu RD (10 %
a méně).
Z možnosti JINÉ bylo opakovaně uvedeno: bankomat, návrh na zřízení sběrného dvora
např. ve spolupráci s okolními obcemi

Z možností „co se líbí“ v obci jednoznačně dominuje trojkombinace:
- Dobrá dopravní dostupnost (bus, vlak) – 76,1 % !!
- Kulturní a společenský život v obci – 59,3 !!
ale „velký počet zájmových skupin“ (13 %) zřejmě je chápán jinak
- Vybavenost obce (škola, školka, knihovna, hřiště) – 57,5 !
Za ní pak vystupuje „Nízký výskyt kriminality“ (31,9 %) – občané dovedou ohodnotit
i tuto byť nehmatatelnou skutečnost, ale velice důležitou pro jejich bezpečnost, která
možná v poslední době (byť v důsledku širšího mezinárodního dění) opět získává
na důležitosti.
Větší část došlých odpovědí využila všech 3 možností, aby označila, co se jim v obci líbí.
Vysoké procento odpovědí u uvedených 3 hlavních priorit (přes 53 % odpovědí a více)
značí, že občané tyto věci oceňují, neberou je automaticky a uvědomují si je.
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Pokud by obec Štítina nabídla možnost výstavby rodinného bydlení, pak nejen pro mladé
rodiny jsou občany vybrané 4 priority velmi atraktivní, které každá rodina hledá zejména
s výhodnou geografickou polohou obce mezi Opavou a Ostravou.

V opačné otázce „co se občanům nelíbí“ figurují 2 položky:
- Nedostatečné napojení na okolní pěší a cyklo trasy (69 %)
- Stav některých místních komunikací a chodníků v obci (61,9 %)
Obě tato negativa korespondují s otázkou č. 4, do čeho by lidé investovali.
Lidé zřejmě chápou, že investice na poptávané projekty/stavby jsou nezbytné
při dostatku financí z obecního rozpočtu, který je omezený (39,8 %).
Další možnosti, které získaly 12 – 15 % jednotlivě:
1) Horší dostupnost odborných lékařů/ služeb – lékárna
2) Horší dostupnost obchodů/ služeb
3) Nedostatečná bezpečnost chodců
4) Nedostatečná podpora spolků
5) Mezilidské vztahy
Zatímco v otázce č. 5 hodnotí 9,7 % odpovědí, že v obci si cení dobrých mezilidských
vztahů, tak v otázce č. 6 hodnotí 12,4 % odpovědí, že tyto vztahy jim chybí nebo jsou
narušeny !! Toto hodnocení – jakási „stížnost“ na špatné mezilidské vztahy uvedlo
12 respondentů ze 14 ve věku 46-67 let a nad 67 let. Jedná se zřejmě o jakési
mezigenerační srovnání „jak to bylo kdysi“ a „jak to je nyní“.
V možnosti vlastní slovní odpovědi JINÉ se objevil bankomat (ve významu, že v obci
chybí), poptávka po místní restauraci (!!), návrh na zřízení závor na přejezdu, nežádoucí
těžká silniční doprava vedoucí středem obce, nedostatek sociálního bydlení pro seniory,
chybějící lékárna, provozní záležitosti na hřbitově, kamerový systém nebo možnost
příspěvku do místního Zpravodaje !
(další slovní odpovědi jsou vypsány na kapitoly, rozčleněny pro potřeby obce)
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2/3 respondentů odpovídá (rozhodně ano: 24,6 % + spíše ano: 43 % = 67,6 %), že jsou
ochotni udělat něco pro rozvoj své obce, což je velmi pozitivní výsledek, který svědčí
o zainteresovanosti občanů. Také lze říci, že lidé v obci prožívají většinu dne a volného
času, nemají zde jen bydliště a nejsou lhostejní k dalšímu rozvoji obci.
Zbývajících 29,8 % odpovědělo, že nejsou schopni posoudit, zda by byli ochotni přispět.
Pouze 3 respondenti ze 114 uvedli negativní odpověď „spíše ne či rozhodně ne“!

Ačkoliv je Štítina známa jako obec s významným kulturním a společenským zázemím,
na dotaz týkající se společenských aktivit odpovědělo 70 % odpovídajících osob, že
společenských akcí je dost !
Tato jednoznačná odpověď není negativním postojem občanů. Z mnoha slovních
komentářů lze vyčíst, kolika akcí a aktivit se zúčastňují. Obec Štítina má bohatý a pestrý
kulturní, společenský i sportovní program, za který už získala v předchozích letech
ocenění. Občané vyjádřili spokojenost se stávajícím stavem.
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Další výraznější výsledky byly u možností:
 „větší spolupráce s okolními obcemi“ (12,4 %)
 „větší podpora mládeže“ (13,3 %) – více druhů sportů (jóga, inline bruslení), školní
hřiště, sportovní zázemí pro děti kolem 12 let (pokud nejsou angažované
v místních spolcích)
Občané se hojně vyjádřili ve slovních komentářích.
Komentáře, návrhy k otázce č. 8:
- Sportovní aktivita a zájmové kroužky, které zde nejsou.
- Děti školou povinné si nemají kde hrát…
- . dle mého názoru jsou obecní finance vynakládány krátkodobě, poměrně masivně
ve prospěch "čisté spotřeby" prostř. řady spolků, které však v žádném případě
nereprezentují celou populaci obce (tedy obecní zájem), naopak chybí investice
dlouhodobého charakteru s potenciálem úspor nebo tvorby zdrojů v dlouhodobém
horizontu, řada investičních příležitostí s možností čerpat dotace EU byla promarněna,
zejména chybějící kanalizace, prodej obecního majetku, devastace památek (vodní tvrz)
- Je velká škoda, že akce, jako byla „Chlapi dětem“, již nepokračuje. Dále by zde mohla být
větší podpora ze strany obce účastníkům Posvícenecký hasič tak, aby tato krásná tradice
neskomírala na pořád stejných skupinách, ale ty se rozšiřovaly, nebýt SSM je program
nudný. Stejně tak Mládenecká. Jsou to jedinečné a dlouhotrvající tradice, měly by být
více podporovány!
- Podpora sportu - vybavení, areál
- Informovanost o společenských a kulturních akcích, koordinace ÚP - zejména
cyklostezky
- investice do mládeže (TJ, hasiči) na úkor přestupu do hráčů (chválabohu už to je za
námi)
- děti od 11 let si nemají kde hrát
- není kde jezdit na kolečkových bruslích, chybí cvičební stroje, není zde nic pro mládež
od 13 let
- místo za školou, vytvoření 2ho parku s využitím pro děti, ale i pro mládež - rampa,
workout; zaměření na širší věkovou skupinu dětí
- je třeba více podpořit některé spolky v obci (CŠM, skauti atd.)
- kroužky v rámci ZS - z malé obce je obtížné dojíždět za kroužky
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31,6 % respondentů jsou aktivními účastníky ! Dalších 16,7 % se jich rádo účastní, což je
v součtu 48,3 % odpovědí ! Možnost účast na akcích „příležitostně“ označilo 48,2 %
respodentů ! Pouze 4 osoby označily možnost „nevyhovují mi“, ale nikdo neuvedl možnost
„některé bych vynechal“ !
Účast na společenských akcí je významná a potvrzuje označení Štítiny jako „kulturní obce
s širokým spolkovým zázemí, kulturním, společenským i sportovním životem“. I když bylo
konstatováno v otázce č. 8, že společenských akcí je dost, lidem vyhovuje, že si mohou
vybrat druh akce, sportu či zábavy a častěji či příležitostně se téměř každý občan v obci
(96 %) účastní pořádaných aktivit či akcí.
K možnosti „rád se jich účastním“ byly uvedeny tyto příklady akcí:
- Mládenecká
- Posvícení, Posvícenecký hasič, Mládenecká, Pivní slavnosti, plesy, rozsvěcování
vánočního stromečku, zpívání u vánočního stromečku, lampionový průvod,
Strašidelná šou, vánoční trhy, Divadelní přehlídka
- akce kolem posvícení
- posvícenecký hasič, divadlo
- Štivadlo
- Posvícenecký hasič, Mládenecká, Štivadlo, Drakiáda, Den dětí
- Posvícení, drakiáda, hasičské akce, chovatelský ples, pivní slavnosti
- Štivadlo, Posvícení, Žbluňk
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Ze získaných odpovědí je převážná část „starousedlíků“, kteří žijí v obci od narození:
47,4 % a přistěhovalí dětství: 11 % dotázaných. Občané, kteří zde žijí a přistěhovali se
před delší dobou, resp. více než 5 lety – 33,3 % dotázaných, a přistěhovalí v posledních
5 letech – 7 % dotázaných.
Odpověď „od narození“ byla napříč věkovými kategoriemi. Zatímco u kategorie
„od dětství“ a „v dospělosti před více než 5 let“ jednoznačně figurují věkové kategorie 4666 let a starší 67 let. V posledních 5 letech se přistěhovali především lidé ve věkové
kategorii 26-46 let.
Na konci dotazníků měli občané možnost se vyjádřit k otázkám, které by se mohly týkat
rozvoje obce či zahrnout některé aspekty života v obci do připravovaného strategického
dokumentu.
Komentáře vzhledem k velkému počtu nepříliš užitečných příspěvků jsou rozděleny podle
obsahu nebo typu vyjádření dotázaných.

Slovní komentáře z dotazníků:
Ocenění obce




Myslím si, že obec jde ve své podstatě kupředu a každý rok vidím nějaký pokrok. Je
však škoda neustálých pomluv a stížností ze strany některých stále nespokojených
občanů. Děkuji za tento dotazník (i ten je krokem kupředu).
Zadlužení, které neohrozí v dlouhodobém horizontu solventnost obce, je v pořádku.
V této obci se mi žije velmi dobře.
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V letním období by obec mohla zajistit prodej točené zmrzliny, budˇ u prodejny Hruška
nebo u OÚ. Myslím, že by byl zájem jak u dětí, tak dospělých.
Chybí sběrný dvůr - možnost 2x odevzdat nepotřebný odpad je nedostačující (ne
všichni mají prostor na jeho skladování), modré a žluté popelnice do každého domuvýměna za plastové pytle, papír a hlavně plasty jsou rozfoukávany větrem do vozovky.
Líbí se mi nové internetové stránky, možnost odběru kalendářů. Bohužel kalendáře
nejsou aktualizovány, pokud dojde ke změně programu. Uvítal bych, kdyby např.
hlášení rozhlasu, aktuality a další informace byly odesílány na emailovou adresu
nahlášenou občanem.
Absence funkčního WC na hřbitově, nepořádek a odpadky na nádraží - SŽDC,
vybudování sběrného dvora na velkoobjem. odpad ve spolupráci s jinými (sousedními)
obcemi.
Konečně by se měla realizovat cyklostezka do Kravař s výsadbou stromků kolem cesty
a cyklostezky.
Špatná dostupnost občanů/ důchodců/ zdrav. postižených na Obecní úřad.
Bylo by fajn, kdyby informační tabule umístěná před úřadem byla umístěna také
u "Hrušky", občané by byli lépe informováni, protože zde chodí častěji.
Oprava ulice Příčná, pokácení suchých stromů podél Sedlinky.
Chybí - Domov seniorů.
Čipování nových kol
Úprava vstupu - has. hřiště brána a nahradit novými stromky u vchodu.
Cybí cyklotrasa do Kravař, popřípadě do Mokrých Lazců, - málo dětských prvků
na hřištích a chybí klubovna na hřišti.
Oprava komunikace na ulici Příčné !!
Ulice Havlíčková - Oprava mostu přes Sedlinku, oprava cesty od mostu ke kříži ul.
Palackého, Oprava cesty od potoku Sedlinka - parkoviště hřbitov.
Problém - volné pobíhání psů bez vodítek, znečisťování výkaly - znečisťování Sedlinky
fekáliemi.
Vůbec není rozumět hlášení místního rozhlasu.
Vytvoření sběrného dvora v obci (otevřeno např. So 8-12), 2) výměna plastových pytlů
na papír a plasty za popelnice (v případě větrného počasí se válí po silnici - nebezpečí
nehody).
Větší pomoc seniorům.
Místo zelených ostrůvků zřídit cyklostezku na ulici Hlavní.
Co se týká komunikací, nejhorší je opravdu ulice Příčná! Bylo to slibováno
v zastupitelských volbách a ač to bylo naslibováno, stále se nic neděje. Je pochopitelné,
že má obec více věcí na práci nebo výstavbu něčeho jiného, ale i tato ulice by taky
potřebovala nějakou změnu. Nejen, že je šílená prašnost, hlavně v letních měsících, ale
taky to jde znát na autech a co teprve, když člověk musí jezdit s kočárkem. Chodník je
totiž skoro stejného stavu jako cesta a jde opravdu poznat, jak moc pak kočárek ničí.
Děkujeme za možnost vyjádřit se. Hezký den.
Bylo by fajn více podpořit to naše štítinské posvícení a mládenecké. Hodily by se
kolotoče pestřejší, kde se ti lidi mohou posadit, dále bych v obci uvítal bankomat.
Chodník podél Sedlinky od p. Hlaváče k paní Žůrkové u. č. mostku + lavičky
Opravy některých silnic v obci by byla vhodné, jsou zde ulice, které jsou svým stavem
neskutečné ! (ul. Příčná).
Úprava vedlejších silnic (prach, kamení), prosím o zavěšení sáčku na psí výkaly.
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Úzká hlavní cesta při hustém provozu je pro cyklisty nebezpečná a zároveň nelze
(legálně) jezdit po chodníku, nebezpečný přechod u ISMM (dát zábranu na chodníku
od školy a snížit obrubník), malá nabídka kroužků v ZŠ (rodiče jsou ochotni zaplatit
externisty a ocenili by větší nabídku kroužků ve štítinské škole), o tom, že se bezpečně
nedá s dětmi na kole vyjet ze Štítiny na výlet ani nemluvě...

Stížnosti











Zcela mi chybí program na podporu integrace občanů, kteří se nově do obce
přistěhovali, jejich participace na životě obce je minimální. Budova obecního úřadu
a její dispozice není uživatelsky přívětivá vůči starším a handicapovaným občanům,
energetická náročnost a uživatelský komfort pro občany a asi i zaměstnance
neodpovídá dnešním standardům. Obecní zpravodaj uměle vytváří dojem "kulturní
obce", soustředí se však zejména na prezentaci (sebeprezentaci) zájmových skupin
a spolků omezené skupiny jednotlivců, témata i prezentovaní občané se často opakují.
Naopak zásadní informace zpravodaj nepodává (informace o strategii obce, obecní
rozpočet a jeho využití, naplňování priorit nebo i informace např. o svozu
velkoobjemového odpadu, volbách nebo kotlíkových dotacích - tedy informace veřejně
prospěšného charakteru). O přístupu "obce kultury a sportu" k hodnotám bohužel
leccos vypovídá i zcela nepřístojná a společensky neakceptovatelná "ozdoba" pomníku
tak významné a mravně vyspělé osobnosti gen. Heliodora Píky v podobě jakési
naprosto nevkusné figuríny...
Nelíbí se mi nepořádek kolem nástupišť ČD. Mnohdy je to první dojem z vesnice
při výstupu z vlaku. Vím, že to nespadá do kompetence obce, ale možná by stálo za to
popíchnout někoho z Drah.
Proč nebyl ve Štítinském zpravodaji zveřejněn fundovaný názor našeho občana
ohledně kanalizace ?? asi není nad demokratickou cenzúru, že jo vážená redakční rado
!!!
Nesouhlasím s výstavbou kanalizace tak, jak je projektována.
Opustit myšlenku odkanalizování obce (za těchto představených návrhů). Celá obec
bude opět rozkopána !! Bude to hnus. Počtem obyvatel nám toto není nutné.
Nesouhlasím se společenskými aktivitami, které se uskutečňují na malém hasičském
hřišti uprostřed lokality, kde žijí lidi. Petice, které byly podepsané a zaslané na obecní
úřad se nikdy neprojednaly a utichly k ledu. Lidé žijící v této výše uvedené lokalitě si
musí v době týdenního konání vzít dovolenou a opustit toto místo. Není možno přežít
v tomto týdenním chaosu, člověk trpí depresi, nenávistí a jeho zdravotní stav trpí.
Nevidím důvod, proč se tyto společenské aktivity neuskutečňují mimo této lokality
například na:" TATRANSKÉM hřišti", které bylo k těmto účelům zakoupeno. Naši
předkové, které toto tatranské hřiště zakoupili, věděli velice dobře, proč takto činí!!!
"ČEST JEJÍCH PAMÁTCE". Žádám tímto, o okamžitém zrušení konání společenských
akcí v lokalitě malého hasičského hřiště. Žádám a prosím, budoucí zastupitele obce
Štítiny, aby se touto otázkou zabývali a konečně vyhověli lidem, žijí v tomto prostoru.
Předem děkuji.
Špatné mezilidské vztahy, neodborné hospodaření s obecním majetkem (jeho
rozprodej v minulosti), nepietní výzdoba pomníku H. Píky (vodník),
V obecním zpravodaji se otiskuje pouze to, co se obci líbí, nikoliv názory občanů cenzura !
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3.

Závěr

Dotazníkového šetření na přelomu září a října 2017 se zúčastnilo 114 občanů
Štítiny. Zastoupení mužů mírně převažovalo (o 2 %) nad účastí žen. Nejčastěji odpovídali
občané ve věkové kategorie 26 – 46 let, kteří jsou zaměstnanci (53,6 %) a senioři
v důchodovém věku (32,1 %).
Dotazníkové šetření potvrdilo jednoznačný zájem občanů (72,8 % odpovědí)
o zřízení cyklostezky (Štítina-Kravaře, Štítina-Mokré Lazce a další trasy) a event. napojení
na pěší a cyklostezky vč. možnosti zřízení cyklo-boxů. Mezi priority patří také opravy
stávajících místních chodníků a komunikací a již započatá akce na odkanalizování obce.
Další investice by občané přidělili místní Základní a Mateřské škole (renovace školní
budovy, oprava školního hřiště, zvýšení kapacity školky).
Jako velmi pozitivní občané ohodnotili vybavenost obce, její kulturní a společenský
život a také dobrou dopravní dostupnost na trase Opava-Ostrava. Kladně hodnocen je také
nízký výskyt kriminality. Na druhé straně byla vyjádřena negativa obce, která se objevila
již v návrzích na investice: nedostatek cyklotras a s tím související propojení na síť dalších
tras, dále nevyhovující stav místních komunikací a vozovek a s tím související omezené
finanční zdroje obecního rozpočtu.
V obci je dostatek aktivních lidí. Občané potvrdili, že jsou (rozhodně ano, spíše ano)
téměř všichni (96 %) ochotni udělat něco pro svou obec.
Kulturní, společenské a sportovní aktivity jsou provozovány pravidelně na několika
místech v obci 10 až 15 spolkovými uskupeními. Společenský a kulturní život má
ve Štítině dlouholetou tradici, která již byla oceněna v rámci soutěže Vesnice roku. Občané
si dovedou vybrat aktivity, které jim vyhovují. Jsou spokojeni s četností a stávajícím
počtem a druhem akcí/ aktivit. („Akcí je dost“ – 66,7 %). Pravidelně se účastní těchto
aktivit až 48 % dotázaných a příležitostně dalších 48 %, tj. v součtu 96 % dotázaných !!
Dotazníku se zúčastnilo 47,4 % občanů obce Štítiny, kteří v ní bydlí od narození. Lidé
ve věku 46-66 let a senioři nad 67 let se zde přestěhovali převážně v dětství a před více
než 5 roky, zatímco v posledních 5 letech jsou to převážně lidé od 26-45 let.
Obec Štítina má velký potenciál v případě, že bude zrealizována rozvojová plocha
pro rodinné bydlení. Obec má dobrou vybavenost, kulturní a společenský život, dopravní
dostupnost i výhodnou polohu. Jsou to charakteristiky, které o své obci vybrali sami
občané (otázka č. 5) a které svědčí o tom, že obec je dobrým místem pro bydlení.
Závěrem lze konstatovat, že občané obce Štítiny jsou aktivní a o svou obec/resp.
o její další rozvoj se zajímají, což potvrdili množstvím vlastních slovních komentářů
a námětů k daným otázkám i upozorněním na další otázky, které by chtěli řešit.
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