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Výsledky dotazníkového šetření 
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 83 respondentů. 

Věk respondentů: 

 
Pohlaví respondentů: 

 
Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů: 
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Jak hodnotíte situaci v naší obci v následujících oblastech? 

 
Komentáře k jednotlivým oblastem: 

Bydlení:  

 Bydlím ve svém, a hotovo! Jen mám za to, že populace obce stárne. 

 Irelevantní dotaz – jak si kdo zařídí, tak má. 

 Nebyly by špatné příspěvky na opravy. 

 Rušení nočního klidu na autobusových zastávkách. 

Školství:  

 Všude jen dojíždět. 

 Reziduum 70.-80. let, není to škola 21. století. 

Zdravotnictví:  

 Nevadí, že tu nejsou zdravotnické služby. 

 Své doktory (ve všech oblastech) mám v Brně, místní nevyhledávám (zatím). 

 Zdravotní středisko je vzdálené asi jen 4 km, zatím jej moc nevyužíváme. 

 Zdravotnické zařízení je v dosahu v blízké obci.  

 V obci je jen veterinář. 

 Je zde jen MVDr. 
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péče o veřejná prostranství

péče o památky

podmínky pro podnikání
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příležitosti pro setkávání občanů

úroveň rozvoje obce

1 – vynikající 2 – uspokojivé 3 – průměr 4 – nedostatečné 5 – zcela zanedbané 0 – nedokážu posoudit
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Veřejná doprava:  

 Jezdím spíše autem, občas autobusem, takže z mého pohledu uspokojivé. 

 Je to dost špatné. Bus nejezdí dle řádu, ale často i dřív. Od vlaku nečekává, vyrušené spoje. 

 Špatné spojení z měst (Letovice, Brno) po 17 hod. 

 Bez auta by to nešlo, špatné přípoje a spoje ve večerních hodinách (od 18 h). 

 Málo o víkendech (není návaznost na Prahu). 

 Nedostatek spojů na Boskovice. 

 Špatně navazující spoje do obce. 

 Chce to více spojů alespoň do Šebetova, kde je nejbližší doktor a lékárna. 

Kultura a společenský život:  

 Tolik kultury ani nestíháme. Skvělé! 

 Pro děti vynikající, ale pro dospělé je tu málo společenských akcí. Chybí mi např. „výlety“, posezení. 

 Často bývám turnusem v práci (Praze), ale mám za to, že obec žije průměrně. 

Sportovní vyžití:  

 To je dobré pro menší děcka. 

 Nedostatek dětských akcí. 

 Chybí nám tu snad jen horolezecká stěna a skatepark. 

Životní prostředí:  

 Životní prostředí je vynikající, proto tu bydlím. 

 (1) Pokud nebude bioplynka. 

 (1) Snad to nezkazí BPS. 

 Ne bioplynku! 

 Častý zápach z Agrospolu! 

 Je tu klid. Kolem příroda. Tak si jí važme a i nadále třiďme odpad. Častěji sbírat odpadky v lese. 

 Kolem obce monokultury, špatná kanalizace, nadužívání chemických prostředků. 

Péče o veřejná prostranství:  

 Chtělo by to zlepšit. 

 V sezóně častěji sekat trávu. 

 Nedostatečná zimní a jarní údržba. 

 Lépe vysekávat trávu před domy. 

 Více by se měli zapojit obyvatelé před svými domy. 

 Sečení trávy a úprava záhonů jsou vždy v pořádku. Zanedbané dětské prolézačky. 

 Je vidět, že se obec hodně snaží. Po nákupu techniky snad nebude tolik rachotu z křovinořezů. 

 Použití chemického herbicidu bez předchozího upozornění na udržovaný trávník, kde si hrávají děti, je 

velmi nevhodné. 

 Vadí mně znečištěné ulice od psů. 

 Vadí znečištění obce od psů. 

Péče o památky:  

 To nám jde – opravit věže ve Vanovicích, ale taky to občas otevřete lidem. 

 Nepočítaje kostely, nevím o žádných památkách ve vlastnictví obce. 
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Podmínky pro podnikání:  

 V rámci legislativy ČR stejné jako všude jinde. 

 Celkově je to v kraji s prací špatné. Naštěstí na stálo jezdím do Prahy. 

Informovanost o dění v  obcí:  

 Není slyšet rozhlas. 

 Není vždy možno zachytit rozhlas a informace na webu nejsou aktualizované. Špatně dostupný zpravodaj 

– není online, není roznáška. 

 Rozhlas pouštěn často dopoledne, kdy jsou lidé v práci = aktualizace na webu nutná! 

 Bylo by lepší více aktualizovat web, rozhlas všichni neslyší nebo jsou v práci. 

 Buďte častěji pro lidi na OÚ. Starší uvítají informování rozhlasem. Zchudne obec, když bude zpravodaj do 

každé schránky? 

Příležitosti pro setkávání občanů:  

 Jsou tu spíše dětské akce, z pohledu rodiče super, ale pro ty, kdo děti nemají, je tu málo akcí. 

 Jen pro starší generaci. 

Rozvoj obce: 

 Je to špatné s obchodem v Drválovicích. Jinak by to šlo. 

 Žel tu již není obchod. 

Jaké přednosti má naše obec? 

 
Komentáře: 

 Nemáme zde fotovoltaické elektrárny!!! Větrné by mi nevadily.  

 IDS je na absolutně suprové úrovni. Ačkoliv autobusem nejezdím, děti autobus využívají hojně a je to 

super. Dojedou, kam potřebují. Dokonce v čase, který je pro ně nutný. 

 Je tu klid, až na ty Jehovisty! 

 Podobné dotazníky, zájem o názory občanů. 

 V krásné přírodě minimum lidí. Vzhledem k pracovnímu vytížení v obci hledám především klid. 

 Školka + škola. 

 Výborný starosta. 
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 Žádné. 

Co naopak považujete za slabiny naší obce? 

 
 Komunikace OÚ s občany, školou atd. 

 Častý pohyb osob nezaměstnaných a pod vlivem alkoholu na veřejnosti. 

 Chybí ČOV. 

 Chybí části kanalizace a čistička odpadních vod. 

 Stav obecních cest – příkopy. 

 Špatná dopravní infrastruktura. 

 Hlavní silnice = katastrofa. 

 Katastrofální stav vozovky v obou obcích a mezi nimi! 

 Hrozné komunikace (silnice horší jak D1). 

 Vadí mi, že po zbudované cestě pro chodce z Vanovic do Drválovic jezdí auta. 

 Špatná starost (či oznamování na okrese nebo i kraji) o místní a přilehlé komunikace, které jsou nejhorší 

na Boskovicku. 

 Špatný starosta. 

 Pro dolní konec chybí hřiště pro děti. 

 Hřiště pro děti v dolním konci. 

 Z mého pohledu obec nemá slabiny, věci, které uvádíte výše, já nehledám, nepotřebuji, a proto nemohu 

posoudit. 
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Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je 

přednostně využili? 

 
 Zachování pošty. [2x] 

 Maximálně za 400 tisíc koupit budovu potravin v Drválovicích. Je to ruina, víc bych nedal. Udělat brigádu 

a budovu dát za obecní peníze do pořádku. Podobně, jako si ji Vaši rodiče postavili v akci Z. Sedláček to 

„podělal“. Obratem hledat nájemce – sklad, nálevna, prodejna – opět minipotraviny se základními 

potravinami a zmrzlinou pro děti. 

 Samostatnost obce, „nezávislost na systému“, podpora/spolupráce (v tomto ohledu) aktivních osob či 

subjektů – návaznost na osvětové besedy, snaha o lokální soběstačnost např. podpora malých hospodářů, 

řemeslníků apod. 

 Penzion pro starší občany. 

 Škola + školka. 

 Vybudovat koupaliště.  

 Údržba hřbitova – padání listí, větví ze sousední zahrady; parkoviště za hřbitovem. 

 Častější svoz tříděného odpadu. 

 Odpady (sběrný dvůr). 

 Výstavba ČOV. 

Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? 

 Obchod v Drválovicích. [14x] 

 V obci mi chybí obchod, který by ovšem měl otevírací dobu takovou, aby v něm mohl nakupovat i člověk, 

který pracuje mimo obec a vrací se domů navečer. 

 Solidní podnik s letní zahrádkou pro posezení s dětmi. [4x] 

 Kavárna s cukrárnou a venkovním posezením. 

 Letní zahrádka u restaurace. 

 Obědy pro důchodce ze školní kuchyně. 

 Oznámení o účasti různých trhovců před hostincem a prodejnou COOP.  

 Besedy – osvěta myšlení/ducha, alternativní pohled na životní styl, strava, nemoci, vzdělání, politika atd.  

 Kvalitní a spolehlivý informační servis. Běžně zaměstnaný a aktivní člověk nemá šanci se dostat 

k informacím o dění v obci, pokud mu nejsou vhozeny do schránky nebo vloženy na internet.  

 Kvalitní pevné datové sítě.  
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 Chybí mobilní internet od O2.  

 Zdravotní středisko.  

 Praktický lékař pro dospělé i po děti a dorost. 

 Koupaliště. 

 Udržování vodní nádrže pro koupání. 

 Sběrná místa (kontejnery) odvoz sutě aj. 

 Sběrný dvůr. 

 Holička (bývá jen 1 x za 14 dní a nemá čas na neobjednané). 

 Čistírna. 

 Oprava kol, servis drobné zemědělské techniky. 

 Volnočasové kroužky pro děti. 

 Vybavení posilovny. 

 Péče o zeleň mimo zastavené části. 

 Lepší komunikace na hřbitov. Nový chodník k sv. Václavu 

 Více laviček. 

 Více venkovních společenských akcí a poskytování adekvátních služeb na nich (kapely, občerstvení). 

 Moderní hasičský vůz. 

 Špatné silnice. 

 ČOV. 

 Vesnice byly vždy skromnější než města. Nechybí mi nic. Je tu dobře i s tím málem co tady máme.  

 Vzhledem k dobré dopravní obslužnosti mi vše potřebné poskytují okolní vesnice či města, proto v obci 

dosud nepostrádám žádnou službu.  

 Vzhledem k velikosti obce nemám požadavek na více služeb. 

Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách? 

 
Vaše další náměty, připomínky, komentáře: 

 Domnívám se, že je třeba udržet dobrou dopravní obslužnost obce a počet spojů IDS. Dobrá dopravní 

obslužnost může dobře nahradit služby, jejichž poskytování je v malé obci velmi nákladné a neefektivní. 

Například obchody, mimoškolní aktivity dětí, kultura, atd.  

 Oprava obecních cest + silnice přes obec a vedoucí do obce z okolních dědin (hlavně tu z Knínic)! 

 Zbudovat 2-3 zarážky proti vodě na cestě na Kopaninu. 

 Zakázat ježdění po poli a pastvině na Doubku. 

 Ošetření cest v okolí obce od zarůstajícího křoví. 

 Myslím si, že po cestě vedle pole (z Drválovic do Vanovic) by neměla jezdit auta.  
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 Bude-li se obnovovat místní komunikace v Dražkách a k vile, počítat s vytvořením parkovacích míst u 

hřbitova. 

 Vzhledem k sice pěkné nové výstavbě v přilehlé obci, nám chybí zjištění od místních obyvatel, zda se jim 

líbí rychlost projíždějících automobilů (patřící většinou lidem z nové výstavby), která překračuje někdy, 50 

km/hod. Třeba i podobným anketním dotazníkem. Pokud jde o zpravodaj (a nebylo by to protizákonné), 

bych doporučil při zprávách o prodeji, nájmu, koupi apod. různých parc. čísel doplnit jméno majitele či 

kupce a část obce (jestli ve Vanovicích nebo v Drválovicích). Stejně tak u jubilantů příslušnost k obcím. 

 Družstvo i přes nesouhlas většiny občanů chce postavit bioplynovou stanici – nechceme ji tady!!! 

 Doufám, že v obci nebude bioplynová stanice. Chtělo by více udržovat cesty a okolí cest za zahradami. 

Hodil by se kontejner na tetra-packy. Bylo by dobré vyčistit koupaliště – třeba by bylo využíváno. Byla by 

potřeba lepší údržba a úklid KD.  

 Vyčistit koupaliště. 

 Kdyby zde fungovalo přírodní koupaliště, tak je to super. Myslím si, že by obec měla spolupracovat 

s Agrospolem Knínice na konkrétních projektech. 

 Bylo by třeba dobudovat kanalizaci, příp. čističku, obnovit hlavní vodovodní řad, zpřístupnit nejdůležitější 

budovy (OÚ, KD, kostely, školku) občanům se sníženou pohyblivostí. 

 Zrekonstruovat vodovodní řád, zlepšit komunikaci obec – občan. 

 V okolních obcích zpravodaj zdarma a informovat konkrétně. 

 Trocha reklamy a informací o konání fotbalových i jiných utkání. 

 Naučná stezka k památkám v obou obcích, rozšíření o pomologii a historii dálnice. 

 Malinko mi vadí „Lamploti“. Hrají si na úřadě a obci samotné na dobráky. Na druhou stranu nám 

v Drválovicích dělají „skanzen“ z nějakých divných kontejnerů, které nastrkají, kam je napadne. Dále ta 

monstr-akce s dřevostavbou u silnice je příšerná. S tím souvisí i jejich divné dřevostavby v nové ulici 

v Drválovicích. Koupit si parcelu je jedna věc. Obec by se měla starat o to, co tam jako taky investor plánuje. 

Držím palce obecnímu zastupitelstvu. Často rozhoduje o nevratných záležitostech. Na to musíte vždy při 

jednáních myslet. Není důležité, co si o Vás lidé řeknou dnes a teď, důležité je, co si o Vás řeknou za třeba 

10 let. Pěkný den.  

 Kvalita a úroveň pohostinství by mohla být lepší. Stačilo by si vzít příklad z okolních vesnic, např. Šebetov, 

Borotín.  

 Udělejte v kulturáku kiosek, ať to tam žije.... 

 Mějte více pochopení pro starší lidi! 

 Nepoužívejte herbicidy v intravilánu obce! K třídění biologického odpadu spíš svozem popelnic na známky, 

než dotovanými kompostéry. 

 Více se věnovat návsi v Drválovicích. Prořezat a uklidit tu „palestinu“ kolem čekárny. Vyvěsit na čekárnu 

nový erb z trvanlivějšího materiálu. Ztráta budovy obecního obchodu za starostování pana K. S. – dnes by 

obec mohla snadno budovu pronajmout a dotyčný by mohl zřídit miniobchod a restauraci. Ona ta 

vanovská je v celku nic moc. Byl jsem tam za dvacet let dvakrát. OÚ Letovice má na stránkách rubriku, kde 

si můžete zadat svůj mail a potom Vám chodí info z obce do mailové schránky. Je to super. Nemusíme na 

to myslet. Mělo by se to také zřídit. Dále si myslím, že obec příliš moc drží na malotřídku. Školka super, 

škola nadstandard. Hlavně s tak suprovým IDS. To, že do Vanovic jezdí odpadlíci z Vísek, ještě nic 

neznamená. Bylo by potřeba udělat analýzu nákladů na jednoho žáka. To musí byt pořádná suma. Nicméně 

to neplatím, tak to ani neřeším. 

 Špatné vedení OÚ – starosta p. Pavlík. 

 Moc se mi líbí pan starosta jeho práce pro obec!!!!!!!!! Děkuji. 

 Další připomínky nemám. Obec je krásná a pro toho, kdo chce žít na vesnici, se v ní krásně a klidně žije 

v dnešní neklidné době. Hlavně z té krásné obce prosím nedělejte město tím, že bude více stavebních míst, 

více podnikajících atd., neboť se to nepodaří a genius loci se vytratí. 


