STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE ŠTÍTINA
pro roky 2018-2020

Výsledky dotazníkového průzkumu mezi
zájmovými spolky
1.

Metodika

1.1

Cílová skupina

Cílovou skupinou průzkumu jsou zájmové spolky (registrované i neregistrované)
působící v obci Štítina.
1.2

Cíl a předmět dotazníkového průzkumu

Dotazníkové šetření mělo za cíl stanovit hlavní cíle a priority obce.
Na základě velkého počtu spolkových uskupení v obci, které jsou podkladem pro pestrý
kulturní a společenský život, byly osloveny tyto zájmové skupiny, resp. jejich zástupci.
Cílem bylo zjistit jejich stanovisko k rozvoji obce, posouzení zájmové činnosti v obci
a potenciálu obci v jejím dalším rozvoji.
Výsledky průzkumu 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 zájmových skupin budou sloužit také jako pomůcka pro plánování společenského,
kulturního a sportovního života obce nebo jako podklad pro další vzájemnou spolupráci
s Obecním úřadem.
1.3

Metodika šetření

Sběr primárních dat proběhl metodou dotazníkového šetření zajištěného obcí. Obecní
úřad zajistil oslovení všech aktivních zájmových spolků a zároveň zajistil sběr vyplněných
dotazníkových formulářů. Celkem bylo odevzdáno 20 dotazníků, které byly použity
k analýze.

2.

Analýza dat

Pokud je uvedeno u otázky méně než 20 odpovědí, byly některé dotazníky vyplněny
částečně, tzn. některé odpovědi dotazovaný 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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Kontaktní údaje
V záhlaví dotazníku zástupci spolků/sdružení uvedli jméno a kontakt pro administrativní
účely. Tyto údaje nebudou zveřejněny.

Počet členů, zastoupení dětí a seniorů
Současný stoupající počet obyvatel v seniorském věku vybízí k organizaci volnočasových
aktivit pro tuto věkovou skupinu. Na druhé straně stále existuje poptávka po jiných/
dalších kroužcích a aktivitách pro děti od 10 let (viz dotazník pro občany), a proto může
být přehled spolků, které se v obci Štítina věnují těmto skupinám, prospěšný.
Dětem se věnují: JUNÁK (skauti), ŠAMK (divadlo), SD hasičů, Malá Bejatka, LAVINA, TJ
TATRAN – mládež, fotbal, tenis.
Senioři se organizují nebo věnují volnočasovým aktivitám v: ŠAMK (divadlo), SDH,
Národopisný soubor Bejatka, STOPAŘI, Český svaz chovatelů, Superženy, Myslivecké
sdružení Halovec, Klub žen Štítina, Klub dříve narozených, TJ TATRAN – kondiční cvičení
žen, tenis, volejbal
Tab. 1 Spolky – počty členů (dětí a seniorů)
Z toho
seniorů
(od 60 let)
0

Počet
členů

Z toho dětí
(do 18 let)

26

22

CŠM - Cech Štítinských Mládenců

cca 50

15

Divadelní soubor ŠAMK Štítina

cca 60

10

10

SDH Štítina

88

20

29

Malá Bejatka

28

26

0

Národopisný soubor Bejatka

26

0

8

SSM - Spolek skvělých mužů

11

0

0

20-25

0

10

Český svaz chovatelů

9

0

3

Superženy (neregistrovaný spolek)

13

0

5

LAVINA - oddíl dorostové unie

28

23

0

Myslivecké sdružení Halovec

21

0

14

Klub žen Štítina

50

0

7

Klub dříve narozených

12

0

12

TJ TATRAN ŠTÍTINA, z.s. - mládež

174

59

38

TJ TATRAN ŠTÍTINA, z.s.- oddíl tenisu

15

2

5

Název spolku/ sdružení:
JUNÁK - ČESKÝ SKAUT (Štítina)

STOPAŘI (taneční LD a country)
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Název spolku/ sdružení:

Počet
členů

Z toho dětí
(do 18 let)

Z toho
seniorů
(od 60 let)
18

TJ TATRAN ŠTÍTINA, z.s. - kondiční
cvičení žen
TJ TATRAN ŠTÍTINA, z.s.- fotbal

20

0

147

44

TJ TATRAN ŠTÍTINA, z.s. - volejbal

32

0
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Stejně jako občané, tak i zástupci spolků si zakládají na označení Štítiny jako „kulturní
obce s dobrým ochotnickým divadelním spolkem, folklórem, tělovýchovou vč.
hasičského sportu“ – označilo 13 dotázaných z 20 (65 %). Dotazovaní zástupci spolků
potvrdili, že si přejí nadále udržovat (55 % hlasů) tradiční kulturní aktivity (Štivadlo,
Mládenecká aj.), které vytvářejí onen „místní folklór“. V podstatě logicky vzešla třetí
priorita spolků „spolupráce a podpora ze strany ObÚ s místními spolky“, protože bez
této podpory by spolky většinou nemohly existovat.
Označení zbývajících možností bylo rovnoměrně rozděleno (4-6 hlasů z 20) pro:
- Pravidelné sportovní akce: Memoriál voj. Ivana Kubince, Štítinský Žbluňk, aj.
- Organizované společenské akce pro veřejnost: Drakiáda, Lampiónový průvod, aj.
- Velký počet zájmových spolků pro všechny věkové skupiny – od nejmenších až
po seniory
- Podpora dětí a mládeže v zájmových/ sportovních aktivitách.
- Modernizace sportovního vybavení (sportovní areál, hasičské cvičiště).
Možnost „Sportovní zázemí pro děti od nejnižších věkových skupin“ uvedl pouze 1 spolek,
ačkoliv dětem se věnuje necelá polovina spolků. Naopak občané ve svých komentářích
uvedli, že děti v této nižší věkové skupině „si nemají kde hrát“.
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Také v oblasti investic jsou vysoce upřednostňovány cyklostezky (60 %) vč. napojení
na okolní obce a další stezky/ trasy, konkrétně cyklostezka Štítina-Kravaře (50 %).
Zástupci spolků dávají mezi prioritní investice pochopitelně „zázemí pro rozvoj svých
stávajících aktivit (prostory, vybavení, finance)“ (25 %) – i když tato možnost by se u
zájmových spolků dala očekávat na prvním místě (je otázkou do jaké míry dotazovaní
hájili zájmy spolků nebo spíše vyjádřili názor občana obce).
Celkem 3-4 hlasy (15-20%) získaly možnosti: Oprava /nové vybavení školního hřiště/
tělocvičny – v závislosti na zázemí, které spolek využívá (které se objevilo i v komentářích
občanů) a dále: oprava sportovního zázemí vč. posilovací sestavy v areálu TJ Tatran a další
zájmové aktivity, které měli možnost dotazovaní slovně uvést:
- workout hřiště,
- víceúčelové hřiště u školy - zimní i letní sporty,
- gymnastika pro holky,
- nové venkovní posilovací stroje.
Na závěr hodnocení těchto odpovědí je paradoxní, že ačkoliv je v obci tolik spolků
a podpora obce je nemalá alespoň některým z nich, žádný ze zástupců spolků neuvedl
možnost „Jsme spokojeni s aktuální situací“ !
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V této otázce se mohli zástupci spolků vyjádřit k investicím na rozvoj obce.
Opět jednoznačně vedou (60 %) „nové cyklotrasy vč. napojení nať pěších
a cyklostezek v okolí“ (12 hlasů z 20), jak bylo uvedeno v otázce č. 2. Pořadí kopíruje
v podstatě výsledky dotazníku občanů – na druhé místě se 40 % jsou Opravy místních
komunikací a chodníků.
Vzhledem k malému počtu tazatelů se zbytek možností dělí na ty:
a) co získaly 20-25 % (4-5 hlasů)
Odkanalizování obce
Zvýšení bezpečnosti dopravy a chodců v obci (semafor)
Vybudování parkoviště Obecní úřad – pošta - knihovna
Podpora činnosti zájmových a společenských organizací a spolků
Renovace školní budovy (nová okna, klimatizace sálu)
b) co získaly 10-15 % (2-3 hlasy)
Nové dispoziční řešení objektu Obecní úřad – pošta - knihovna vč. bezbariérového
přístupu
Výstavba rozvojové plochy pro výstavbu rodinných domů – pokračování ul.
Komenského
Zvýšení kapacity Mateřské školky pro děti od 2 – 6 let
Další rozšiřování a výsadba zeleně v obci (parčíky, lavičky)
Byly uvedeny další náměty:
- kamerový systém
- víceúčelové hřiště při ZŠ s umělým povrchem
- napojení na ves - podchod pod komunikací
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V poslední otázce měli zástupce spolků zhodnotit potenciál obce nejen pro její rozvoj, ale
také pro možnou účast v celostátní soutěži. 58,8 % hlasů se vyjádřilo jednoznačně
pozitivně „určitě ano“, 41,2 % uvedlo, že potenciál tu je, ale v závislosti na spolupráci a
lidech. 3 dotazované spolky se vyjádřily, že nedovedou tuto možnost posoudit.
Nikdo však tuto možnost nehodnotil negativně.

Slovní komentáře/ náměty z dotazníků:








V občasníku ZPRAVODAJ dát prostor i pro názory lidí. Např. vytisknout zprávu
p. Karla Uhlíčka o nedostatcích v projektu odkanalizování obce
Posunout přechod v zatáčce u Binerů dále od zatáčky, auta od obchodu nestačí brzdit,
je to nebezpečné pro chodce!! Větší a vyhřívané zrcadlo by taky nebylo marné.
Vyřešit situaci u kříže na Palackého-Havlíčkova (zabránila jsem 4x havárii), 2) Točnu
na Havlíčkově ul. upravit (rozšíření, prodloužení), 3) Zpravodaj zpřístupnit i lidem s
kritickými připomínkami a ne jen líčení toho, jak jsme dobří, 4) Zřídit v zimě kluziště?
na hřišti u školy.
zlepšit údržbu trávy mezi hroby na hřbitově
rozšíření zeleně - začátek obce pod novosedlským kopcem, přijetí logopedické
pracovnice do mateřské školky, vybudování WC na hřbitově
Průjezd obcí - spojce Nové Sedlice - Kravaře - situace je velmi tíživá.
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3.

Závěr

Dotazníkového šetření na přelomu září a října 2017 se zúčastnilo 20 zástupců
z 19 zájmových spolků a sdružení působících v obci Štítina. Dle skladby jejich členů je
patrné, že na Štítině si mohou vybrat jak děti, tak senioři z nabídky několika spolků.
Dotazníkový průzkum mezi zástupci spolků potvrdil, že stejně jako občané Štítiny,
tak i spolky si cení označení vlastní obce jako „kulturní obce s dobrým ochotnickým
divadelním spolkem, folklórem, tělovýchovou vč. hasičského sportu“ a nadále si přejí
udržovat tradiční kulturní aktivity, které jsou typické pouze pro obec Štítinu. Výsledky
ukázaly, že si všichni dobře uvědomují důležitost spolupráce a podpory ze strany
Obecního úřadu s místními spolky.
Rovněž v oblasti investic se tento průzkum shodl s průzkumem občanů na zásadních
prioritách: nové cyklostezky a jejich napojení na okolní obce (konkrétně cyklostezka
Štítina-Kravaře) a jako zástupci svých spolků a sdružení zdůrazňují nezbytné prostory,
vybavení a finance pro vytvoření zázemí na další rozvoj volnočasových/ spolkových
stávajících aktivit. Ve větší míře se objevuje obnova a vybavení sportovního zázemí,
vybavení: nejen TJ Tatran, ale také školní hřiště nebo workout sestava či jiné druhy
sportu.
Investice posilující rozvoj obce, které vybrali zástupci spolků, téměř kopírují výběr
občanů: 1) Nové cyklotrasy vč. napojení nať pěších a cyklostezek v okolí, 2) Opravy
místních komunikací a chodníků. Ostatní možnosti dostaly po několika hlasech.
Na závěr všichni zástupci spolků vyjádřili pozitivní náhled a kladně zhodnotili
potenciál obce v případné účasti v soutěži Vesnice roku.

Obec Štítina má nestandardně velký počet zájmových spolků a sdružení. Jedná se jak
o registrovaná, tak o neregistrovaná zájmová uskupení. Všechna dohromady vytvářejí
zázemí pro pestrý zájmový a volnočasový život obyvatel téměř všech věkových skupin.
I přesto se objevuje poptávka např. po dalších druzích sportu, sportovního vybavení
(workout) či renovaci stávajícího majetku obce: školní hřiště (s umělým povrchem,
víceúčelové).
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