Výzkum názorů obyvatel obce Bolatice proběhl v období od 1. do 31. 5. 2013 prostřednictvím
anonymního dotazníkového šetření. Dotazníky byly do domácností distribuovány jak přímo (tzn. do
všech domácností prostřednictvím roznášky obecního úřadu), tak i nepřímo (občané měli možnost
stáhnout si dotazník z internetových stránek obce). Celkem bylo distribuováno přes 1 200 dotazníků.

Občané měli možnost vyplněné dotazníky předat prostřednictvím 7 sběrných míst:
Sběrné místo

rok 2013

Počet dotazníků
rok 2011
rok 2009

rok 2007

Obecní úřad

125

32

47

44

Obchodní středisko Tempo Bolatice

89

92

81

61

Prodejna Malhvo

26

67

89

54

Základní škola Bolatice

54

7

0

0

Obchodní středisko Tempo Borová

8

13

18

5

Minimarket Lenka na Borové

15

18

8

22

-

-

29

-

12

9

23

-

329

238

295

186

Kostel sv. Stanislava
Emailová pošta

CELKEM

Celkem bylo v roce 2013 sesbíráno a vyhodnoceno 329 dotazníků. Návratnost dotazníků tedy činí
27,42 % (v roce 2011 – 19,83 %).

-1-

1. Ve Veřejném fóru obce Bolatice dne 10. 4. 2013 bylo vymezeno 10
největších problémových oblastí obce. Vyberte prosím z následujícího
seznamu 3 problémy, které by se podle Vás měly řešit přednostně.
(odpovídalo 321 respondentů)
Odpověď
Chybí venkovní prostor pro akce mladých (koncert, karneval)
Zajistit energetické aukce na nákup plynu a el. energie pro občany
Chybí víceúčelové hřiště
Opravit zbývající komunikace a chodníky
Zlepšit stav ovzduší (zvýšení osvěty, zateplování objektů, atd.)
Chybí kabelová televize pro obecní vysílání
Vydat OZV na zákaz prodeje podomních obchodníků
Při ZŠ je nedostatek kroužků (tanec, cizí jazyk)
Zlepšit bezpečnost dopravy – zpomalení dopravy
Zřídit novou zastávku na ul. Nádražní blíže k centru obce
Jiné

Počet
23
65
34
220
83
33
148
18
101
33
53

V%
7,17%
20,25%
10,59%
68,54%
25,86%
10,28%
46,11%
5,61%
31,46%
10,28%
16,51%

Mezi JINÉ nejvýznamnější problémy uvedli respondenti následující:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

při vjezdu do obce instalovat semafory
(2x)
na ul. Nádražní zpomalit dopravu (2x)
zapomíná se, že Borová je součást
Bolatic, opravit cesty na Borové
snížením ceny plynu bude i kvalitnější
ovzduší (2x)
okružní cesta u nového hřbitova (2x)
zachovat AN
zlepšit osvětlení ulic

•
•
•
•
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kanalizace u Domu zahrádkářů
upravit poslech místního rozhlasu na
ul Hornická
přesunout Lanex z centra
stezky pro pěší - využít okolní polní
cesty
řešit dopravu u školy
víceúčelové hřiště na Borové

V následující tabulce je porovnání výsledků 10 největších problémů na Veřejném fóru dne 10. 4. 2013
a dle ověření v dotazníkovém šetření. Zeleně jsou vyznačeny 3 nejvýznamnější problémy dle
Veřejného fóra a červeně jsou vyznačeny 3 nejvýznamnější problémy dle dotazníkového šetření:

Pořadí
1.
2.

Veřejné fórum 10. 4. 2013

Dotazníkové šetření 2013

V obci chybí venkovní prostor pro akce
mladých (koncert, karneval)
Energetické aukce na nákup plynu a el.
energie pro občany

3.

Chybí víceúčelové hřiště

4.

Opravit zbývající komunikace a chodníky

5.
6.

Zlepšit stav ovzduší (zvýšení osvěty,
zateplování)
Chybí kabelová televize (jako v Dolním
Benešově, Kobeřicích)

Opravit zbývající komunikace a chodníky
Vydat OZV na zákaz prodeje podomních
obchodníků
Zlepšit bezpečnost dopravy – zpomalení
dopravy
Zlepšit stav ovzduší (zvýšení osvěty,
zateplování objektů, atd.)
Zajistit energetické aukce na nákup plynu
a el. energie pro občany
Jiné

7.

OZV - zákaz podomního prodeje

Chybí víceúčelové hřiště

8.

Nedostatek kroužků při ZŠ (tanec, cizí
jazyky)

Chybí kabelová televize pro obecní vysílání

9.

Bezpečnost dopravy - zpomalení

10.

Zřídit novou zastávku na ul. Nádražní blíže k
centru obce
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Zřídit novou zastávku na ul. Nádražní blíže
k centru obce
Chybí venkovní prostor pro akce mladých
(koncert, karneval)

2. Jak hodnotíte následující oblasti v obci Bolatice?
(odpovídalo 316 respondentů)
Občané výše uvedené oblasti života obce hodnotili na školní stupnici 1 – 5 (1=nejlepší, 5=nejhorší).
Zeleně je znázorněno 5 oblastí, které jsou občany nejlépe hodnoceny. Červeně jsou označeny oblasti,
které hodnotili respondenti nejhůře.
Oblast života v obci
Komunikace s OÚ, práce OÚ
Nakládaní s odpady, jejich třídění a recyklace
Celkový vzhled obce
Bezpečnost v obci
Životní prostředí, množství a kvalita zeleně v obci
Bezbariérovost obce
Úroveň kulturního vyžití
Úroveň sportovního vyžití
Mezilidské vztahy
Dostupnost a kvalita zdravotní péče
Dopravní obslužnost obce

2013
1,74
1,49
1,68
2,38
2,03
2,10
1,76
1,91
2,79
1,89
2,35

2011
1,53
1,43
1,57
2,24
1,91
1,84
1,74
1,81
2,73
-

2009
1,66
1,50
1,63
2,29
1,92
2,38
1,66
1,82
2,68
-

2007
1,69
1,46
1,53
2,30
2,15
2,63
2,00
2,11
2,68
-

Pozn: Oblasti „Dostupnost a kvalita zdravotní péče“ a „Dopravní obslužnost obce“ nebyly v předchozích letech hodnoceny.
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3. Jaká zařízení pro volný čas Vám v obci chybí?
(odpovídalo 311 respondentů)
Odpověď

Počet

V%

Volně přístupná víceúčelová hřiště pro různé druhy sportů

77

24,76%

Veřejná prostranství pro setkávání lidí

80

25,72%

Informační centrum

37

11,90%

Dráhy pro in-line brusle, skateboard

67

21,54%

107

34,41%

Bowling, tenisové kurty

78

25,08%

Nic mi nechybí, současný stav je dostačující

65

20,90%

Jiné

18

5,79%

Vyhrazená místa pro venčení psů

Mezi JINÉ zařízení pro volný čas uvedli respondenti následující:
•
•
•
•
•
•
•
•

chybí mi park se zelení (klidová zóna) (4x)
nákupní středisko u nádraží (2x)
volně dostupné malé cvičiště pro psy, i s výběhem (2x)
je tu toho až moc, lidé by se měli uskromnit
tobogán na koupališti
i v obci Závada mají 2 kurty!
na Borové je nedostatek hřišť a zařízení pro předškolní děti
víceúčelové hřiště - není volný přístup
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4. Která z aktivit sociálních služeb Vám v obci chybí?
(odpovídalo 262 respondentů)
Odpověď
Stacionář nebo Dům pro seniory s následnou péčí
Placená služba sociální pomoci (odvoz k lékaři, pomoc v domácnosti,
nákupy apod.)
Těchto služeb bych nevyužil/a
Jiné

Mezi JINÉ aktivity sociálních služeb uvedli respondenti následující:
• příležitostné hlídání dětí (2x)
• sociálně-právní poradenství
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Počet
109

V%
41,60%

88

33,59%

90
5

34,35%
1,91%

5. Co je pro Váš život v obci Bolatice nejdůležitější?
(odpovídalo 321 respondentů)
Odpověď
Hezké prostředí obce
Dostupné nebo příjemné bydlení
Zdravotní péče
Možnosti dopravního spojení
Možnost pracovního uplatnění
Dobré nákupní možnosti
Možnost rekreace v okolí obce
Sportovní vyžití
Kontakty se sousedy a dalšími obyvateli obce
Kulturní vyžití
Možnost vzdělávání
Možnost podnikání
Bezpečnost v obci
Jiné

Počet
181
85
133
76
75
36
18
15
100
31
9
10
154
6

Mezi JINÉ důležité oblasti uvedli respondenti následující:
• výborné sousedské vztahy
• pořádek v obci
• klid v obci
• živá farnost
• je pro mě důležitý bezpečný výběh pro psy
• líbí se mi téměř vše
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V%
56,39%
26,48%
41,43%
23,68%
23,36%
11,21%
5,61%
4,67%
31,15%
9,66%
2,80%
3,12%
47,98%
1,87%

6. Cítíte se v obci bezpečně? Pokud ne, vyberte prosím z následujícího
seznamu důvody, kvůli kterým se bezpečně necítíte.
(odpovídalo 318 respondentů)
Odpověď
Vandalismus v obci
Častý výskyt problémových osob
Nevhodné chování mladistvých
Trestná činnost mladistvých (krádeže, drogy)
Nedostatečná činnost policie
Obavy o majetek
Špatné pouliční osvětlení
Nedodržování rychlosti v obci
V místě bydliště se cítím bezpečně
Jiné

Počet
81
69
70
61
62
102
15
167
34
14

Mezi JINÉ důležité oblasti uvedli respondenti následující:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vadí mi Jelen (5x)
stále více aut parkuje na chodnících a vjezdech (3x)
vadí mi vykrádání RD (2x)
nechte pokácet lípy na hlavní cestě, jsou nebezpečné
trestná činnost mladistvých je zavádějící, lepší je obecná trestná činnost
nedostatečná činnost policie - dostali 10 000 Kč na benzín a na Borové je nejde vidět
nedostatečná bezpečnost pro cyklisty
necítím se bezpečně kvůli sousedce
v noci je u nás víc světla než ve dne
podomní prodejci, jehovisti, podezřelé osoby
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V%
25,47%
21,70%
22,01%
19,18%
19,50%
32,08%
4,72%
52,52%
10,69%
4,40%

7. Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v obci?
(odpovídalo 318 respondentů)
Odpověď

Počet

Černé skládky

V%

161

50,63%

53

16,67%

158

49,69%

Automobilová doprava

53

16,67%

Neukázněnost občanů

105

33,02%

Psí výkaly

159

50,00%

25

7,86%

9

2,83%

14

4,40%

Hluk v okolí (rušné silnice, továrny, obchody, restaurace ...)
Znečištěné ovzduší

Nedostatek kontejnerů na tříděný odpad
Špatná informovanost o kvalitě životního prostředí
Jiné

Mezi JINÉ věci zhoršující kvalitu životního prostředí uvedli respondenti následující:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

psí výkaly - jen se píše o pokutování a kde nic, tu nic! (7x)
Lanex v centru obce (3x)
chybí velkoobjemové kontejnery 2x ročně
nevysečené polní cesty a příkopy v katastru obce
kontejnery na použité oblečení
bezohlednost majitelů psů - hluk - trvalé štěkání
likvidace odpadů některých firem
sekání trávy a řezaní dřeva v odpoleních hodinách o víkendu
pomluvy
automobilová doprava na ul. Luční
ničení stromů
spalování odpadků a čehokoliv
nedopalky cigaret všude!!
chybí kontejnery a popelnice na bioodpad
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8. Má se obec i nadále prezentovat v dalších soutěžích jako Vesnice roku a
získávat tak další zkušenosti pro svůj rozvoj?
(odpovídalo 301 respondentů)
Odpověď

Počet

V%

Ano

266

88,37%

Ne

35

11,63%
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9. Jaké služby Vám v Bolaticích chybí?
(odpovídalo 281 respondentů)
Odpověď
Zdravotní služby – optika, chirurgická ambulance
Komplex relaxačních služeb – masáže, wellness
Prodejna / opravna obuvi
Sklenářství
Kavárna, cukrárna, čajovna
Jiné

Počet
166
33
107
60
75
30

V%
59,07%
11,74%
38,08%
21,35%
26,69%
10,68%

Mezi JINÉ chybějící služby uvedli respondenti následující:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

galanterie (8x)
kovomat (7x)
stavebniny (4x)
second hand (3x)
kvalitní zdravotní péče - zubní a
praktický lékař (3x)
opravna kol (2x)
oční lékař (2x)
rehabilitace (2x)
neurologie
čistírna

•
•
•
•
•
•
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diabetologická ambulance aspoň 1x
měsíčně, starší občané jezdí do Kravař
a Hlučína
bude Kozel stavět tu cukrárnu?
zdravá výživa
herna pro děti
ovoce a zelenina
dog frisbee
koupit ČR výrobky

10. Jste spokojeni s množstvím a kvalitou cyklostezek vedoucí z obce (nebo
kolem obce)?
(odpovídalo 289 respondentů)
Odpověď
Ano
Ne
Jiný návrh

Počet
178
95
36

V%
61,59%
32,87%
12,46%

Jako JINÝ NÁVRH uvedli respondenti následující:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

chybí spojovací cyklostezka s Kravařemi i s Dolním Benešovem, pořád se jen slibuje (16x)
zpevnit povrch cyklostezek, např. asfaltem (8x)
špatný stav stezky z Borové směr Chuchelná, Bělá, Bohuslavice (hlavně za deště) (5x)
u hlavních cest zrušit pásy se zelení a udělat místo nich pásy pro jízdní kola (4x)
Chybí kvalitní asfaltová cyklostezka z Bolatic na Borovou k p. Poláškovi. Všechny babičky,
které jezdí na hřbitov, by nemusely jezdit po frekventované Ratibořské, ale po rovině by se
dostaly ke kostelu a ke hřbitovu. A nainstalovat tam osvětlení. (4x)
cyklostezky nemáme, jsou zde jen neudržované polní cesty (2x)
spojení bez automobilové dopravy na okolní cyklostezky (2x)
raději opravte cesty (2x)
s množstvím jsem spokojen, s kvalitou ne (2x)
Křeménky - třešňová alej, propojení s velkými centry
nemám kolo
chybí cesta přes Moravec
cyklostezky jou zbytečné
asfaltová cyklostezka přes Borovou až do Bělé k pstruží farmě
Už několik let se slibuje výstavba cyklostezek a stále nic. To, co je mezi obcemi nejsou žádné
cyklostezky, ale rozbité tankodromy!
ano, ale vždy se dá něco zlepšit
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11. V čem jsou Bolatice lepší než jiné obce na Hlučínsku?
(odpovídalo 292 respondentů)
Odpověď

Počet

V%

V ekonomice a rozvoji obce

173

59,25%

V životním prostředí a mezilidských vztazích

33

11,30%

V rozvoji a údržbě infrastruktury

79

27,05%

V sociální a zdravotní oblasti

45

15,41%

Ve vzdělávání

10

3,42%

V kulturním a společenském životě

190

65,07%

V něčem jiném

26

8,90%

Mezi JINÉ uvedli respondenti následující:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ve vedení obce, máme skvělého
starostu (5x)
neumím to porovnat, nesrovnávám
(3x)
dostatek služeb
ve všem
v ničem
výhody nevnímám
ráda žiji v Bolaticích
V dohazování kšeftů svým kamarádům
(DK1 atd. bez výběrového řízení. Kdo
z toho asi profituje? )
Bolatice jsou lepší ve všem než
Borová!
každá obec má své přednosti
žiji v obci od narození
v mizerných cestách

•
•
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ve vzhledu obce
od každého trochu
máme starostu, který umí zajistit
finance pro obec, tím pokrývat
materiální potřeby a služby občanům,
ale zejména umí lidem naslouchat,
zapojovat se do kultuního života obce
a ukazovat směr správnému fungování
mezilidských vztahů
v tom, že jsme jediná obec, kde se v
centru podporuje rozvoj fabriky!!!
"závidím" okolním obcím jejich zeleň a
parky a nemyslím si, že jsou Bolatice v
něčem lepší, každá obec má + i –

V dalších dvou otázkách zjišťovala obec Bolatice zájem občanů o koupi či pronájem bytů, které by se
ještě mohly postavit na ul. Družstevní.

12. Koupili byste si byt např. o celkové ploše 60 m2 v novém bytovém domě v
Bolaticích?
(odpovídalo 274 respondentů)
Odpověď

Počet
2

Ano, v případě, že m bytu bude stát max. 25.000,- Kč (celý byt 1,5 mil. Kč)
Ano, v případě, že m2 bytu bude stát max. 30.000,- Kč (celý byt 1,8 mil. Kč)
Ne, nekoupil bych si byt

V%

37 13,50%
1 0,36%
236 86,13%

13. Pronajali byste si byt např. o celkové ploše 60 m2 v novém bytovém domě
v Bolaticích?
(odpovídalo 273 respondentů)
Odpověď
Ano, v případě, že cena nájmu za 1 m2 bytu bude stát max. 60,- Kč / měsíc (celý byt
3 600,- Kč / měsíc)
Ano, v případě, že cena nájmu za 1 m2 bytu bude stát max. 90,- Kč / měsíc (celý byt
5 400,- Kč / měsíc)
Ne, nepronajal bych si byt
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Počet

V%

53 19,41%
8

2,93%

213 78,02%

14. Vaše připomínky a názory
Pochvaly a poděkování:
• Děkuji za dobře vykonávanou práci :)
• Děkuji za zájem a tyto dotazníky :-)
• Jsem ráda, že naše zastupitelstvo je vzdělané, osvícené a odborné a má moji důvěru.
• Děkuji za opravenou cestu na ul. Zahradní.
• Máme dobrého starostu a s ním i kvalitní život v obci!
• Chválím profesionální a lidský přístup lékařek - MUDr. Kupkové a MUDr. Lefnerové.
• Chválím ochotu milých prodavaček z Tempa, které tu pracují za směšnou mzdu.
• Děkuji všem, co přispívají ke zlepšení úrovně naší obce. A to panu starostovi a celému
kolektivu obecního úřadu.
• Neměli bychom zapomínat, že celá naše obec začala vzkvétat a vzkvétá velkou zásluhou
našeho p. starosty Pavery, děkujeme.
• Myslím si, že náš pan starosta a celé vedení obce si za svou činnost zaslouží poděkování!
Kritika:
• Chtělo by to prezentovat názory i ostatních zastupitelů/stran. Např. jim udělit jednu otázku a
jak by ji řešily jednotlivé strany. Inspiraci možno hledat v měsíčníku osmička, MČ Praha 8.
• Hodně "Překozlováno"!!!
• Příliš široký prostor na osobní názory starosty ve zpravodaji.
• Už to chce mladou krev v čele obce! Pana starosty už mám plné zuby! Nevnímá realitu a ze
zištných důvodů zvýhodňuje velké podnikatele a faráře.
• Obec potřebuje změnu, vyměnit starostu a nahradit mladším, který vnímá realitu života
obyčejných lidí a je nepodplatitelný!
• Chování paní Bochňákové je urážející, měla by se naučit zdravit, pozdrav nic nestojí, ale měla
by se chovat slušně a tím pádem si vážit svého zaměstnání. Svým chováním uráží své
spoluobčany, kterým má sloužit.
• Bortlík - známka 5 (ot. č. 2 - komunikace obecního úřadu s občany).
• Vadí mi pan "neomylný" a jeho rady v klebetníku.
• Vedení obce a zastupitelé, vzpamatujte se! Co dostal starosta za sluneční elektrárnu v
průmyslové zóně?
Stížnosti:
• Proč je ve spořitelně otevřeno jen dva dny v týdnu! Když tam člověk přijde, musí čekat i 2
hodiny. Když před ním jsou lidé, kteří mají více vyřizování, to je moc často! Snad by s tím OÚ
mohlo něco dělat. Potřebovala jsem vyřídit maličkost a přišla jsem tam a jelikož tam bylo víc
lidí a měla jsem něco jiného, vrátila se za 2 hodiny a ta dotyčná osoba si stále u přepážky
vyřizovala své věci. Tady to se musí řešit, o to nic, ale připadám si tady jako v čekárně u
lékaře.
• Omezit četnost místního rozhlasu.
• Kdo souhlasil s postavením zmrzlinového stánku u Jednoty přímo naproti bankomatu?? Tím
se velice omezil prostor u bankomatu.
• Když se bude dělat kabelová televize, zrušte rozhlas. Rozhlas vysílá docela často, řve a stejně
nejde pořádně rozumět.
• Zavedením kabelové TV zrušit rozhlas, popř. omezit jeho vysílání, každodenní opakování není
potřeba.
• Místní rozhlas vysílá zbytečně moc často.
• Proč jsou zamknuté všechny WC ve zdravotním středisku? Starší lidé nemají odvahu poprosit
o klíč. Jedná se o naše občany a ke krádeži asi těžko může dojít. U MUDr. Onderky ten
problém není.
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Zdravotní péče:
• MUDr. Jankova ať se chová lépe k pacientům a zrychlí tempo, ať pacient nesedí tři hodiny v
čekárně. A když přijde na řadu, je protivná a buď furt cvaká na mobilu, nebo listuje v lékařské
knize. Svou pracovní dobu nikdy nezačne včas, je neprofesionální. Je nutný výtah v DOSu,
kvůli nemohoucím pacientům. Proč se Jankova nepřesunula taky do zdravotního střediska?
• Doktoři závidí.
• Chtělo by to lepší dětskou doktorku, ať nemusíme dojíždět jinam!
• Chybí kvalitní lékaři v obci - ochotný lékař, ne jako MUDr. Jankova, která má hrozný přístup,
po jedné návštěvě jsem okamžitě měnil lékaře. Obec by měla prostory nabídnout mladým
lékařům, kteří se budou mnohem více snažit. MUDr. Čichoň a jeho excesy s alkoholem, tohle
obec nemůže řešit? Jen zabírá prostor, který obec může nabídnout jiným lékařům.
• V obci chybí kvalitní praktický lékař, který bude ve své práci profesionální a spolehlivý. Péče
MUDr. Jankove je opak, MUDr. Lebeda podobně. To stejné zubní MUDr. Čichoň, který
holduje alkoholu! Mnoho z nás nemá možnost dojíždění ke kvalitním lékařům v okolních
městech. Máme přece nárok mít v obci kvalitní lékaře!
Vzdělávání:
• Prodlužte provozní dobu MŠ na Borové.
• Nedostatečná kapacita míst v MŠ na Borové.
• Vadí mi malá kapacita MŠ Borová, z půdy by se také mohla udělat třída …Borová má 800
obyvatel a myslím si, že pouze jedno oddělení (třída) je málo. Ano, je to možná krátkodobá
investice, ale třeba by se prostory daly do budoucna využít i nějakým způsobem pro seniory.
• Největším problémem obce je omezená možnost přijetí dětí do MŠ, nač stavíme byty a
připravujeme pozemky k výstavbě RD, když už nyní je nedostatek místa v MŠ. Nejsou děti to
nejdůležitější?
Hřbitov:
• V obci chybí smuteční síň (16x).
• Na starém hřbitově postavit urnovou stěnu.
• Pro Bolatice je nedůstojný starý hřbitov.
• V obci chybí kolumbárium, v dnešní době lidé nemají peníze na drahé pomníky na urny,
poslední dobou je dost pohřbů žehem a kam potom s urnou?
• Zrušit starý hřbitov - přeměna na park.
• Rozšíření nového hřbitova.
Dopravní dostupnost:
• Autobusová doprava v sobotu a neděli velmi chybí, hlavně v zimě!
• Chybí spoje na Opavu a Ostravu.
• Autobus z Ostravy příjezd 8:44 není spoj na autobus z Opavy, příjezd 8:44. Ne všichni mají
auta a Borováci když přijíždějí většinou od lékaře, tak jim ujede před nosem.
• Přímý spoj z Borové do Ostravy kolem 7 hodiny ráno.
• Proč byl zrušen autobusový spoj v sobotu a v neděli odpoledne do Opavy a zpět. Každý auto
nevlastní a vlak je daleko!
• Chybí autobusový spoj pro děti žáky ul. Horní, Zahradní a část. ul. Nádražní.
• Spoj o půl 7 na Hlučín o 10 min. dříve.
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Životní prostředí, ekologie, odpady:
• V obci by mohly být umístěny kontejnery na věci pro charitu, jako mají v Kravařích.
• 1x velkoobjemové kontejnery na Borové.
• Kontejnery na sklo jsou všechny umístěny ve středu obce. Obyvatelé na okrajích obce
(řadovky, nádraží) musí odpad nosit přes celou obec. Stačilo by vhodně zvolit sběrná místa střed, řadovky, nádraží.
• V zimním období, když je smog, by se měl omezit provoz motorových vozidel před školou a
školkou a neznečišťovat ještě ovzduší auty. Ať chodí maminky pěšky, aspoň udělají něco pro
zdraví své i svých dětí.
• Proč jsou někteří spoluobčané tak nezodpovědní, že pálí v kotli cokoli! Nedá se vyvětrat ani jít
s dítětem na procházku. Mělo by se vysvětlit občanům (hlavně těm starším), že škodí
životnímu prostředí i lidem. A pokutovat! Pak si rozmyslí, co spálí.
• Co hore- hřeje! Soused nás trápí už řadu let, ještě neodevzdal ani kousek plastu! Obec by
neměla stále poukazovat na ekologii při vytápění RD, ale když se zvedne cena plynu o 700%
za posledních 20 let a téměř všichni investovali do plynového topení své úspory? Teď se
investuje do eko topení na uhlí apod. A už teď vláda připouští 40% uhelnou daň do
budoucna?! Jak dlouho budou všichni trpět tímto problémem, když jsme v EU?? A podmínky
máme zcela jiné! Takže by to chtělo nejen omezování toho čím se má topit, ale především
omezit ceny ekologických paliv a energií!!!!
• V rámci Dne Země by se měli všichni občané zaměřit spíše na úklid bordelu okolo obce než
furt sadit stromky.
• Občané pálí odpadky! Dala bych paušál na občana a svoz co 14 dní všem, tak jak je to v
Kravařích. Občané si žetony nekoupí a odpad raději pálí a v zimě se často nedá dýchat!
• Vadí mi neuklizené komunikace po zimě - je uklizené akorát centrum a na ostatních ulicích to
zůstává do další zimy.
• Propagovat zachycování dešťové vody a využívání na zalévání zahrad, splachování WC, mytí
aut, atd (propagovat jako ekologické kotle).
• Nádoby na bioodpad - žetonový způsob.
• Udělat větší sběrnu druhotných surovin - průjezdná, s váhou na auta. Umístěná blíže středu
obce např. na ul. Družstevní.
• V obci se mi žije dobře a takto to prezentuji i v práci, ale bylo by dobré, kdyby se podařilo
umravnit některé spoluobčany, aby topili ekologicky, a když už pálí bordel a smradí, aby si
alespoň vybrali vhodné počasí. Jsou to pořád jedni a ti samí!!!
• Došlo ke značnému snížení kvality v obci oproti minulým létům (zametání, údržba zeleně).
• Více udržovat zelené plochy na Borové (skládka, vodní nádrž), kontrolovat pískoviště kvůli
výkalům.
• Sběr trávy do zapůjčených kontejnerů, podle vzoru Velkých Hoštic.
• Určitá nejistota péče obce o kvalitu pitné vody (havarijní stav).
• Měla bych jednu prosbu, kdyby byla možnost každý pátek třeba na 1/2 nebo 1 hodinu
přistavena na parkovišti u hřiště vlečka na odvoz posekané trávy. V některých domech jsme
zůstali sami bez mladých, auto nemáme a je problém. Všimla jsem si, že občané vyvážejí
trávu do příkopu na Albertovec. Pouvažujte prosím.
• Zákaz topení kaly a starým olejem z aut, pokutovat znečišťovatele.
Hluk:
•
•
•
•
•
•

Omezit hluk modelářských letadel na Borové ul. Třešňová.
Zakázat v sobotu odpoledne hluk sekaček a pil při řezání dřeva.
Vydat OZV na zachování neděle jako dne klidu a odpočinku, stanovit dobu, kdy lze sekat trávu
a řezat dřevo.
Chybí ochrana proti hluku z Lanexu.
V neděli by neměli občané používat sekačky a jiné hlasité stroje. Ať si pracuje každý, když
chce, ale potichu.
Vadí mi celkový hluk v obci způsobený zejména dopravou a letadly.
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Infrastruktura, doprava v obci:
• Rychlost aut na ul. Nádražní od nádraží k Jednotě!
• Oprava ul. Svobody a přilehlé Příkopní
• Konečně dokončit opravy chodníků a vjezdů na ul. Ratibořské!
• Větší parkoviště před OÚ u silnice i u vchodu do úřadu.
• Parkoviště před květinářstvím Mazal.
• Rozšíření a zkvalitnění silnic na Dolní Benešov a Kravaře. Nebezpečná jízda při míjení chodců
a cyklistů.
• Výstavba (rekonstrukce) vodojemu na rozhlednu - zbytečná investice a ztráta soukromí
obyvatel.
• Změnit úzké retardéry na široké (nájezd, 3 m rovinka, sjezd).
• Je opravdu nutné stavět zpomalovací ostrůvky na nově rekonstruovaných komunikacích v
obci? Je pak problém se zimní údržbou a parkování aut při rodinných návštěvách.
• Zeď na ul. Náplatkové za křižovatkou ul. Svobody, kde chodí spousta dětí - ať to obec opraví
nebo odstraní na náklady majitele.
• Postavit větrnou elektrárnu na kopci nad nádražím nebo v průmyslové zóně. (V obci Hať mají
větrník výkonu 1,8MW!!!). Návratnost investice 10 let.
• Dejte konečně zákaz a dělejte pořádek. Vážený p. starosto, chtěli jste parkoviště na Borové a
nyní se podívejte na ten nepořádek. Každý si tu parkuje, jak chce.
• Chybí pořádné chodníky.
• Zakoupit dva kusy zpomalovacích prahů ke kruhovému objezdu z ul. Opavská a z ul.
Ratibořská pro zpomalení dopravy.
• Uzavřít průjezdnost ul. Horní s ul. Zahradní a tím tak zvýšit bezpečnost této ulice i hřiště na ní.
Mám na mysli uzavřít konec ul. Horní. Někteří spoluobčané zde jezdí opravdu rychle a přitom
je tu opravdu větší výskyt dětí. Děkuji.
• Nejen na Borové se parkuje na vjezdu i výjezdu.
• Řešte chodníky než střed obce.
• Zrušení AN a následné zvýšení dopravy kvůli otáčení se autobusů na kruháči - je vidět, Kdo
v životě nejel autobusem.
• Do budoucna by se obec měla zaměřit zejména na opravu chodníků. Jsou v hrozném stavu.
Nedivme se, že většina starých lidí chodí po okraji silnice, kde se jim lépe jde, i když ohrožují
sebe i řidiče. Důkazem pak jsou dopravní nehody s tragickými následky.
• Proč je zrušená (zaoraná) cesta kolem lesa směr Chuchelná první odbočka vlevo, před
hájenkou a vede kolem celého lesa, byla to pěkná vycházková cesta i cesta pro kola.
• Opravit chodník na Opavské.
Služby a obchody:
• Přenést obchod Jednotu (Tempo) na jižní část nově zamýšleného náměstí. Stávající budovu
zdemolovat a otevřít prostor centra směrem k zámku. Ať vznikne sjednocené přehledné
centrum Bolatic od pekárny až k obecnímu úřadu. Centrum obce projektovat už s tou to
perspektivou.
• Chybí nákupní středisko, je tu pouze drahá Jednota, chybí konkurence! Na počet obyvatel je
to nedostačující. Oproti hospodám, kterých je jako máku…
• Vylepšit sortiment a služby prodejny TUTY.
• Chybí nákupní možnosti na nádraží.
Centrum obce Bolatice a náměstí na Borové:
• Myslím si, že je úplně zbytečné dělat náměstí v Bolaticích i na Borové. Společenské akce se
mohou dělat na doposud - na skanzenu a na hřišti.
• Náměstí na Borové vyasfaltovat, v žádném případě zámkovou dlažbu (nebo to zase dohoďte
Kozlovi, pak se podělíte).
• Náměstí v Bolaticích nezastavovat, zbudovat park, ať vesnice zůstane vesnicí.
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•

Zničili jste centrum Lanexem! A teď ještě zničte autobusové nádraží!

Bezpečnost v obci:
• Uvítala bych v obci obecního strážníka.
• Lovit piráty silnic kamerovým systémem (ti, kteří překračují 80 km/hod).
• Vykácet přestárlé lípy na Ratibořské.
• Na všechny silnice z důvodu bezpečnosti nastříkat bílé středové čáry.
• Vybudovat dopravní hřiště pro děti.
• Vyřešit volné pobíhání psů.
• Na zastávce u školy chybí na přechodu hlídač se stopkou pro dopravu, jedná se o borovské
děti, které dojíždí autobusem.
• Dodržovat noční klid - úlety na zahradách!!! Vulgárnosti mladých výrostků, zvláště po
karnevalech - chybí městská policie.
• Špatné zabezpečení kanálů na komunikaci (propadlá víka, díry kolem).
• Zlepšit bezpečnost v obci.
• Znovu získat důvěru v Policii ČR.
• Velmi mi vadí jízdy čtyřkolek po ulicích obce kvůli hluku a bezpečnosti.
• Větší kontrola policie - čtyřkolky po obci a jízda malých dětí!!!

Volný čas:
• Vybudovat tobogan na koupališti (usnuli jsme na vavřínech).
• Na Borové chybí místnost (budova) pro nejmenší a nějaké pořádné hřiště.
• Zastřešit zadní mělkou část bazénu na koupališti odsouvatelnou průhlednou střechou (25x15
m).
• Na hřišti u skládky jsou sice houpačky a průlezka pro děti, v areálu MŠ jsou 2 houpací koníci a
taky průlezky, ale to je vše a na Borové je dětí dost. Přidejte prosím nějaké zařízení, ať se
mohou děti více vyřádit. Děkuji.
• Chybí lavičky, někde na sednutí v příjemném místě, kde by byly stromy, aby nebyl přímý
sluneční svit.
• Pro mládež čaje a diskotéky (odpolední), využít KD
Různé:
• 1x odvoz charity z Borové - nemáme auto
• Osázet středy kruhových objezdů nízkými keříky.
• Jsem mladá a neumím najít práci, peníze by se měly investovat na udržitelná pracovní místa a
ne na nějaké rozmařilosti!
• Uzavřením prodejny stavebnin a domácích potřeb prokázal DK1 Bolaticím medvědí službu.
Raději měl zavřít hospodu - těch je tady dost!
• Vyhlaste veřejnou sbírku na varhany. Snad každý druhý občan Bolatic má v kostele buď
pohřeb, svatbu nebo křtiny a většinou u toho hrají varhany.
• Nedělní mše svaté mají nejhorší čas v celém okrese: buď mít mše v 8:00 a 10:00 nebo v 9:00 a
14:30 (i s varhanami).
• Fotbalový klub: 4400 obyvatel, 3 fotbalové hřiště, výsledky žalostné. Rozhlas neinformuje o
dění na hřišti, žáci, dorostenci, B mužstvo, A mužstvo, chybí informační zpravodaj. Upravit
schodiště na tribunu a vyměnit vedení FK.
• Vytvoření finančního fondu pro nepředvídatelné události v obci.
• Zřídit sociální byty pro lidi, kteří se dostali do těžké životní situace.
• Jsem pejskař a výkaly po svém psovi poctivě uklízím. Vadí mi, že obyvatelé hlavně z nových
domů u hřiště chodí venčit své velké psy na ul. Družstevní a okolí a tyto výkaly se neobtěžují
uklidit a pak se válí po silnicích, parkovištích a chodnících.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zprovoznit původní návštěvní knihu na webu, protože určitá míra anonymní kritiky nemůže
uškodit.
na ul. Úzká 108 jsou 2m túje - v nepřehledné zatáčce.
Na koupališti namontovat sluneční ohřev vody.
Chybí vzájemná ohleduplnost.
Odstranit velké množství značek v obci a zavést pravidlo přednosti zprava.
Nainstalujte odpadkový koš ul. Krátká (křižovatka).
Na Borové 2 basket. koš na hřišti.
Domnívám se, že poroste počet občanů, kteří budou chtít uspořádat civilní pohřeb. V naší
obci ovšem není kde se důstojně se svými nebližšími rozloučit. V tomto směru se více hledí na
pohřby věřících, i když statistiky dokazují, že věřících ubývá.
V údajném výběhu pro psy si hrají děti, jezdí tam cyklisti a někdy i motorky, blízko je hlavní
cesta a les a nikde není značka, že tam psi můžou pobíhat!
V obci chybí veřejné WC (hlídané, popř. placené) dostupné i během víkendu.

Profil respondenta
Pohlaví
Muž
Žena

Počet
135
189

V%
41,67%
58,33%

Věk
20 a méně let
20 – 35 let
36 – 55 let
56 – 69 let
70 a více let

Počet
1
59
137
102
26

V%
0,31%
18,15%
42,15%
31,38%
8,00%

Nejvyšší dosažené vzdělání
Základní
Střední
Střední s maturitou
Vyšší odborné
Vysokoškolské

Počet
40
99
106
17
59

V%
12,46%
30,84%
33,02%
5,30%
18,38%
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