22. 1. 2016

Obec Lutín  Program rozvoje obce  Formuláře Google
region.hana@gmail.com

Upravit formulář

Počet odpovědí: 256
Zobrazit všechny odpovědi

Publikovat analýzu

Souhrn

1. Jak se Vám v obci žije?
1. velmi dobře
2. spíše dobře
3. ani dobře…
4. spíše špatně
5. velmi špatně
0

30

60

1. velmi dobře

46

18 %

2. spíše dobře

136

53.1 %

3. ani dobře ani špatně

59

23 %

4. spíše špatně

15

5.9 %

5. velmi špatně

1

0.4 %

90

120

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?

1. klidný život
2. dobré mez…
3. příznivé ži…
4. blízkost př…
5. dostupnos…
6. dobrá dopr…
7. kulturní a…
8. sportovní…
9. vzhled obce
Ostatní
0

40

80

120

1. klidný život

116

45.5 %

2. dobré mezilidské vztahy

26

10.2 %

3. příznivé životní prostředí

39

15.3 %

4. blízkost přírody

73

28.6 %

160

https://docs.google.com/forms/d/1NWYZnbpuwbnhTenHd8sEm0PQwA_A4KUZIvkST0szvs/viewanalytics
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5. dostupnost pracovních příležitostí

81

31.8 %

6. dobrá dopravní dostupnost

168

65.9 %

7. kulturní a společenský život

22

8.6 %

8. sportovní vyžití

16

6.3 %

9. vzhled obce

59

23.1 %

Ostatní

8

3.1 %

3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí?

1. špatné v…
2. nezájem…
3. málo kva…
4. nedostat…
5. nedostat…
6. nedostat…
7. špatná d…
8. nevyhov…
9. nedostat…
10. nepořá…
11. špatné…
Ostatní
0

30

60

90

120

1. špatné vztahy mezi lidmi

52

20.4 %

2. nezájem lidí o obec

126

49.4 %

3. málo kvalitní životní prostředí

29

11.4 %

4. nedostatek pracovních příležitostí

21

8.2 %

5. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb

25

9.8 %

6. nedostatečný kulturní a společenský život

59

23.1 %

7. špatná dostupnost lékaře

9

3.5 %

8. nevyhovující veřejná doprava

17

6.7 %

9. nedostatečná bytová výstavba

34

13.3 %

10. nepořádek v obci

30

11.8 %

11. špatné podmínky pro podnikání

14

5.5 %

Ostatní

71

27.8 %

Hostel a s tím související přítomnost cizinců
průmyslová zona nad Třebčínem
MB Tool

4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
Česká spořitelna
https://docs.google.com/forms/d/1NWYZnbpuwbnhTenHd8sEm0PQwA_A4KUZIvkST0szvs/viewanalytics
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Cyklostezka Posilovna Cvičení
Dobrá restaurace
koupaliště
prosperující restaurace, kavárna, kino, loutkové divadlo, klubovna a klub pro starší lidi, posilovna
nic
veterinární lékař
Optika, Zverimex, Dohled Policie ( moc opilých nebo zdrogovaných lidí za volantem, prodej drog pod
bistrem, blázni, co jezdí přes obec 120 km/h, cikáni v popelnicích atd..) Úřední deska i na sídlišti.
otevřená pošta v sobotu a odpoledne dp 18 hod. všední den
Do letosniho roku detske hriste. To melo byt postaveno jiz pred lety a zrejme i v jine lokalite. Napriklad
v arealu tj.
přibývá lidíd v důchodovém věku, jejich stáří bývá nedůstejné
kvalitní restaurace nelíbí se mi ubytování typu Hostel
prodej textilní galanterie(pro každý knoflík či prádelní gumu je třeba jet do města)
slenářství, opravna obuvi
Kvalitní restaurace
Obchod,zdravotni pece
sportoviště volné plochy k pohybové aktivitě
kadeřnictví,cukrárna
více kulturních akcí
zahradnictví, obecní policie
čistírna oděvů, servis elektro, plyn, instalatér
Společenské akce, sportovní vyžití  uvítal bych například: posilovnu, minigolf, beachvolejbal,
cyklostezky, bazén
pravidelný odvoz bioodpadu (popelnioce na bioodpad) alespoň jeden den v týdnu delší otevírací doba
na poště do 17:30 nebo do 18:00
supermarket
Opravy elektro spotřebičů,
obchody a některé služby
Veškeré kulturní. Kino, koncerty, besedy, atd.
spořitelna, jednopokojové byty, ovyřizování občanských průkazů, sociální pracovník
jen pánské holičství a kadeřnictví
fitnes, kavárna
sportovní hala
sport, relax
cyklosztezky
Na to ze obec plati nekolik zamestnancu pro uklid obce,tak to ve vetsine castí obce tak vubec
nevypada,v nekterych castech obce se neukazi za cely rok ani jednou ! Promrhane penize za mzdy u
zamestnancu kterí nevykonavaji svoji praci jak maji a o zbytecnych zamestnancich na obecnim urade
ani nemluvim.Stavebni urad v Lutíne bych zrusil mrhaní penez za lidi kterí jsou naprosto neschopní
neco kontrolovat natos o necem rozhodovat.Mely by se stydet.
spořitelna
spořitelna, koupaliště
Hřiště mezi panelakama. Sportovní centrum.cviceni.fitness
obchody
bankovní služby
https://docs.google.com/forms/d/1NWYZnbpuwbnhTenHd8sEm0PQwA_A4KUZIvkST0szvs/viewanalytics
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tříděný odpad na více místech, policejní kontrola rychlosti na okrajích obce
posilovna
Holič
supermarket (Lidl, Penny), Neptun značně předražen, výběr pečiva denně po príci, žádný ovoce
zeleniny žádná nebo předražená, obyčejné rohlíky z mikrovlnné rouby
velmi špatné internetové připojení v obci Třebčín
Nejlépe bych si v obci dokázal představit veřejný bazén. Jelikož v okolí žádný podobný bazén není,
tak si myslím, že by šlo o velmi navštěvované místo v letních měsicích. Například jako v obci
Stražisko, případně víceůčlové aqua centrum jako v obci Buhuňovice
spořitelna, udržet lékaře
fitness, sauna
myslím, že máme dobře vybavenou obec
kultura a zábava pro důchodce, vyžití pro důchodce
autobusová zastávka na panelovém sídlišti, cyklostezky
kino bazén
kino, bazén, posilovna, bowling
Od 1.12.2015 nejen mě, ale určitě i spoustě lidí bude chybět pobočka České spořitelny v Lutíně. Ať
představitelé obce netvrdí, že se nešlo nějak dohodnout. Dále postrádám urnový háj. Jsme přece dost
velká obec a určitě by jeho zřízení uvítalo hodně lidí, aby nemuseli dojíždět do okolních obcí, které
mají daleko méně obyvatel a přesto je tam možnost uložení ostatků příbuzných. Vybudování
cyklostezek  o té na Třebčín se mluví již několik volebních období a nic se neděje  stále stejná
písnička o odkupu pozemku p. Sekyry. S ohledem a provoz na Hněvotín, Olšany a Slatinice by i na
tyto směry měly být cyklostezky postavené  ostatně starosta Slatinic už nějaký návrh dal, ne?
Kulturní vyžití
Nejvíc bych v obci ocenil obecního policajta, který by se staral přes noc o pořádek a klid v obci.
Z dostupných služeb v obci mi nejvíc nechybí žádná... Ale vadí mi Hostel, tedy spíše jeho obyvatelé.
Na nově opraveném hřišti se nedá moc dlouho pobývat s dětmi, jelikož jsme stále pozorování
obyvateli Hostelu, takže mě to dosti odrazuje. I jejich popíjení (do mrtva a celý den) u fontány, kde už
jako rodič s dítětem také nechodím. Myslím si, že je to velký problém a jako občan Lutína se zde již
také necítím bezpečně.
kino
Oprava obuvi Posilovna
Nejvíce mi chybí například: fitness (posilovna), kulturní vyžití a v létě bazén.
Parkovací plochy
denní klub důchodců, letní škola pro děti o prázdninách
obecní policista, který bude vidět na ulici, dbá na pořádek, parkování apod.!
cyklostezka
školka, škola
nechybí
kadeřník
veterinární lékař,péče o seniory,doprava mezi obcemi pro ty.kdo nejezdí autem,stálé a pravidelné
fungování někoho z obce v Třebčíněje zde kancelářk čemu,využívat!
Dobra kvalitni restaurace
Restaurace
Letní univerzity: pro důchodce a v létě pro děti.
Pobočka České spořitelny

https://docs.google.com/forms/d/1NWYZnbpuwbnhTenHd8sEm0PQwA_A4KUZIvkST0szvs/viewanalytics
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spořitelna, jednopokojové byty, vyřizování občanských průkazů, sociální pracovník
bezpečnostní služba,n obecní stážník
velký supermarket dostupné ceny v něm, uvítali by je i okolní obce, v létě koupání v blízkém okolí
Autobusová zastávka na Sídlišti
Holičství, kadeřnictví, pedikura.
péče o důchodce, bankovní služby,
žádné
Vadí mi připravované zrušení pobočky České spořitelny v Lutíně, žije zde hodně starších občanů a
možnost navštívit nejbližší pobočku v OC Haná je hodně špatná varianta. To obec nemohla nabídnout,
případně zaštítit tuto službu pro občany?
Obecní policie, která bude kontrolovat pořádek v obci
Slušný obchod.
opravárenské, zahrádkářské, pomocné pro seniory

1. Bydlení [5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespo…
Velmi nespok…
Je mi to lhost…
0

40

80

Velmi spokojen

61

23.8 %

Spíše spokojen

161

62.9 %

Spíše nespokojen

18

7%

Velmi nespokojen

3

1.2 %

Je mi to lhostejné

13

5.1 %

120

.

2. Školství [5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespo…
Velmi nespok…
Je mi to lhost…
0

25

50

Velmi spokojen

88

34.4 %

Spíše spokojen

104

40.6 %

Spíše nespokojen

16

6.3 %

Velmi nespokojen

1

0.4 %

Je mi to lhostejné

47

18.4 %

75

100

https://docs.google.com/forms/d/1NWYZnbpuwbnhTenHd8sEm0PQwA_A4KUZIvkST0szvs/viewanalytics
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3. Zdravotnictví [5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespo…
Velmi nespok…
Je mi to lhost…
0

35

70

Velmi spokojen

48

18.8 %

Spíše spokojen

144

56.3 %

Spíše nespokojen

31

12.1 %

Velmi nespokojen

6

2.3 %

Je mi to lhostejné

27

10.5 %

105

140

4. Veřejná doprava [5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespo…
Velmi nespok…
Je mi to lhost…
0

30

60

Velmi spokojen

83

32.4 %

Spíše spokojen

128

50 %

Spíše nespokojen

20

7.8 %

Velmi nespokojen

6

2.3 %

Je mi to lhostejné

19

7.4 %

90

120

5. Kultura a společenský život [5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených
podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespo…
Velmi nespok…
Je mi to lhost…
0

25

50

Velmi spokojen

16

6.3 %

Spíše spokojen

106

41.4 %

Spíše nespokojen

65

25.4 %

75

100

https://docs.google.com/forms/d/1NWYZnbpuwbnhTenHd8sEm0PQwA_A4KUZIvkST0szvs/viewanalytics
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Velmi nespokojen

21

8.2 %

Je mi to lhostejné

48

18.8 %

6. Sportovní vyžití [5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespo…
Velmi nespok…
Je mi to lhost…
0

25

Velmi spokojen

20

50

75

100

7.8 %

Spíše spokojen

105

41 %

Spíše nespokojen

52

20.3 %

Velmi nespokojen

20

7.8 %

Je mi to lhostejné

59

23 %

7. Životní prostředí [5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespo…
Velmi nespok…
Je mi to lhost…
0

35

70

Velmi spokojen

25

9.8 %

Spíše spokojen

148

57.8 %

Spíše nespokojen

40

15.6 %

Velmi nespokojen

20

7.8 %

Je mi to lhostejné

23

9%

105

140

8. Péče obce o své prostředí [5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených
podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespo…
Velmi nespok…
Je mi to lhost…
0

35

70

105

..

https://docs.google.com/forms/d/1NWYZnbpuwbnhTenHd8sEm0PQwA_A4KUZIvkST0szvs/viewanalytics

7/30

22. 1. 2016

Obec Lutín  Program rozvoje obce  Formuláře Google

Velmi spokojen

52

20.3 %

Spíše spokojen

142

55.5 %

Spíše nespokojen

33

12.9 %

Velmi nespokojen

12

4.7 %

Je mi to lhostejné

17

6.6 %

9. Podmínky pro podnikání [5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených
podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespo…
Velmi nespok…
Je mi to lhost…
0

30

60

Velmi spokojen

4

1.6 %

Spíše spokojen

81

31.6 %

Spíše nespokojen

29

11.3 %

Velmi nespokojen

16

6.3 %

Je mi to lhostejné

126

49.2 %

90

120

10. Rozvoj obce [5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespo…
Velmi nespok…
Je mi to lhost…
0

30

60

Velmi spokojen

17

6.6 %

Spíše spokojen

131

51.2 %

Spíše nespokojen

55

21.5 %

Velmi nespokojen

28

10.9 %

Je mi to lhostejné

25

9.8 %

90

120

11. Informovanost o dění v obci [5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených
podmínek]

https://docs.google.com/forms/d/1NWYZnbpuwbnhTenHd8sEm0PQwA_A4KUZIvkST0szvs/viewanalytics
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Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespo…

Velmi spokojen

52

20.3 %

Velmi
nespok…
Spíše
spokojen

133

52 %

Spíše
Je mi tonespokojen
lhost…

39

15.2 %

Velmi nespokojen

11

Je mi to lhostejné

21

0

30

4.3 %

60

90

120

8.2 %

6. Mezilidské vztahy v obci považujete za?
1. velmi dobré
2. docela dobré
3. ne moc do…
4. špatné
5. nedovedu…
0

35

70

1. velmi dobré

17

6.6 %

2. docela dobré

141

55.1 %

3. ne moc dobré

53

20.7 %

4. špatné

27

10.5 %

5. nedovedu posoudit

19

7.4 %

105

.

7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?
1. rozhodně…
2. spíše ano
3. spíše ne
4. rozhodně ne
5. nedovedu…
0

25

50

1. rozhodně ano

21

8.2 %

2. spíše ano

117

45.7 %

3. spíše ne

72

28.1 %

4. rozhodně ne

13

5.1 %

5. nedovedu posoudit

33

12.9 %

75

100

8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?

https://docs.google.com/forms/d/1NWYZnbpuwbnhTenHd8sEm0PQwA_A4KUZIvkST0szvs/viewanalytics
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1. pravidelně (…
2. občas (cca…
3. vůbec
4. nemám inte…

1. pravidelně 0(min. 1 x za25týden)

60
50

23.4 %
75

2. občas (cca 1 x za měsíc)

118

46.1 %

3. vůbec

27

10.5 %

4. nemám internet

53

20.7 %

100

9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?

1. rozhodně…
2. spíše ano
3. spíše ne
4. rozhodně ne
5. nedovedu…
Pokud ano, j…
Ostatní
0

25

50

75

1. rozhodně ano

44

17.3 %

2. spíše ano

109

42.7 %

3. spíše ne

26

10.2 %

4. rozhodně ne

8

3.1 %

5. nedovedu posoudit

66

25.9 %

Pokud ano, jak se můžete zapojit?

5

2%

Ostatní

3

1.2 %

100

V rámci možností nabízím spolupráci s místostarostou Třebčína. Myslím, že spolupráce funguje velmi
dobře.
podle potřeby, třeba úklid
S drobnými pracemi a udržování čistoty atd. Není mě lhostejné, když vidím pohozený papír na zemi,
abych ho překročila.
Jsme zaměstnaní občané,máme rodiny,na obci je mnoho zaměstnanců.kteří za to berou plat,ale
výsledky tomu neodpovídají! Ať je hlavně vidět práce za nimi,my si děláme svoji zase jinde a taky
jsme za ni hodnoceni!
pomoc při obecních akcích
Do lepšího řízení obce, aby obec byla pro obyvatele a jejich jistoty.
kontrolou řízení obce na mizerné úrovni nemá koncepci
Nejsem ochoten pro obec neco delat od toho tu jsou placení lide kterí by to mely delat !
už dělám
Rád podpořím obec vlastní činností...
Podporou kulturních a sportovních akcí.
https://docs.google.com/forms/d/1NWYZnbpuwbnhTenHd8sEm0PQwA_A4KUZIvkST0szvs/viewanalytics
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Jsme zaměstnaní občané,máme rodiny,na obci je mnoho zaměstnanců.kteří za to berou plat,ale
výsledky tomu neodpovídají!
vudělanost mládeže, auditem na hospodaření obce
vylepšit vzhled nemovitosti
Technickou pomocí lepším hospodařením s rozpočtem zabránit falši a podúrovňovému nedůstojnému
řízení pramenícímu z nedůstojných volebních programů, tak aby obec byla veřejně korigovatelná.
pro důchodce a děti pro důstojnější OÚ, proti rozhazování obecních peněz, neschopné vedení obce
nenese žádné jistoty

10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 1. 1. 2015 měla obec Lutín 3234 obyvatel.)
1. měla by zů…
2. měla by se…
3. měla by být…
4. nedovedu…
0

20

40

60

80

1. měla by zůstat přibližně stejně velká

82

32
%

2. měla by se postupně rozrůstat na přibližně 3500 obyvatel

45

17.6
%

3. měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů (výsledkem by bylo cca 3500 obyvatel v obci)

63

24.6
%

4. nedovedu posoudit

69

27
%

11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co
byste je přednostně využil/a?

1. zlepšení p…
2. podpora b…
3. častější sp…
4. zřízení dal…
5. rekonstruk…
6. podpora k…
7. péče o veř…
8. opravy pa…
Ostatní
0

30

60

90

120

1. zlepšení podmínek pro podnikání

20

7.9 %

2. podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)

98

38.9 %

3. častější spoje veřejné dopravy

44

17.5 %

4. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci

47

18.7 %

5. rekonstrukce místních komunikací

126

50 %

https://docs.google.com/forms/d/1NWYZnbpuwbnhTenHd8sEm0PQwA_A4KUZIvkST0szvs/viewanalytics
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6. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit

104

41.3 %

7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci

104

41.3 %

8. opravy památek v obci

39

15.5 %

Ostatní

42

16.7 %

cyklostezka
Zpomalovací ostrůvky
Cyklostezka  na Hněvotín,Slatinice,Olšany,Třebčín,Luběnice  aspon na Hněvotín , tam je doprava
velká, je to tam potřeba
Zrušení HAZARDU v obci ( automaty v bistru)

12. Jste spokojen s údržbou veřejných prostranství?
1. ano

219

85.5 %

2. ne

37

14.5 %

14,5%

85,5%

Pokud ne, uveďte námět pro zlepšení:
Spokojena jsem, ale jak by se dala využít plocha bývalých uhelných skladů podél kolejí k nádraží.
Zatravnit? Osázet stromy a keře? Lavičky? Popř. nízký ploteček na oddělení od kolejí a cesty.
kvalitnější péče o trávníky, aspoň někde květiny?
Péče o zeleň. Úklid na obci podél silnice a chodníků. V zimním období úklid chodníků v ranních
hodinách když jsou lidé do práce a děti do škol.
zlepšit úrdžbu rybníčku, býva tam nebezpečno, hodně rozbitého skla
důslednost, kontrolovatelnost
Špatná pracovní morálka pracovníků veřejných prostor.
Některé věci co mi vadí ovlivnit nemůžete, např. úklid psích exkrementů, ale v některých případech by
to chtělo rychlejší reakce např. spadená větev na nově otevřeném hřišti za hostel, která znepřístupnila
hřiště na týden mohla být odklizená dřív.
Pravidelné čištění komunikací.
Údržba probíhá ledabyle a velmi pomalu. Vše přičítám zaměstnancům technických služeb.
Lépe udržovat travnaté plochy zejména kolem potoka.
pečovat nejen o chodníky a cesty kudy chodí 80 % obyvatel, ale i o tyy co jsou ve slepých uličkách
Nelíbí se mi ten hrozný strom, který stojí přímo uprostřed parku za Neptunem. Všechny parky jsou
hezké, udržované, ale tato atrapa to tam řádně hyzdí.
Nevím jak donutit pejskaře ke síbrání psích exkrementů.
 okrasné rostliny podobně jako v obci Hněvotín za spoluúčasti občanů  ekologie topení  občané
spalují odpad, obec nedbá o kontrolu  úklid zastávek a veřejného prostranství  obecní policie by měla
dbát na kontrolu a bezpečnost
Propustit stavajici zamestnance a najmout nove kteri budou placení ukolem ne hodinovou sazbou ,to
by pak byla obec jak ze skatulky.
V obci mi chybí více květinové výzdoby v jarních až podzimních měsících. Parky jsou sice hezky
pokosené, ale je to to nejjednodušší řešení úpravy veřejné zeleně. Faktem je ale i to, že v případě,
https://docs.google.com/forms/d/1NWYZnbpuwbnhTenHd8sEm0PQwA_A4KUZIvkST0szvs/viewanalytics
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například výsadby nových stromů, dojde za pár dní k jejich úmyslnému poničení vandaly, což je
smutné.
Provádět údržbu veřejných prostranství jak v zimě, tak létě všem a všude stejně a ne jen někomu.
pouze částečně spokojen, zlepšit péči v okrajových částech obce (úprava trávníku, odpadky, psí
výkaly)
V létě se stále sice seká tráva,ale nikdo se nestará o vysazené dřevinyjsou přerostlé,nutno řezat,i
zalít v horku a suchu. Není nová výsadba,jen se kácí,mnohdy zbytečně. V zimě vázne úklid sněhu či
posyp chodníků,náledí se neřeší,nebo pozdě. Neřeším Lutín,ale v Třebčíně je to bída. Psí
exkrementy!Dohled,pokuty.
nedostatečný úklid sněhu, náledí
ti co dělají VPP chodí s vozíkem a dělají, že nevidí bordel v zimě naučit správně rozhazovat
posypový materiál rozhazovat a nedělat hromádky
nevhodně umísěné popelnice na sídlišti
Po vysazení stromů a keřů nedostatečná další péče ( neodborné a nešetrné stříhání a prořez, nebo
vůbec žádná péče)
V létě se stále sice seká tráva,ale nikdo se nestará o vysazené dřevinyjsou přerostlé,nutno řezat,i
zalít v horku a suchu. Není nová výsadba,jen se kácí,mnohdy zbytečně. V zimě vázne úklid sněhu či
posyp chodníků,náledí se neřeší,nebo pozdě. Neřeším Lutín,ale v Třebčíně je to bída.
zapomíná se na ulici Růžová
napadaný sníh zůstává dlouho na silnici neuklizený, nedostatek kontejnerů na zelený odpad v
podzimních měsících
opravit chodník, jež je rozkopaný v ulici Na zábraní. kolo, koloběžka nebo kočárek tam nemůže projet
i chůze je nebezpečná

13. Jste spokojen s možnostmi sportovního vyžití?

34%

1. ano

169

66 %

2. ne

87

34 %

66%

Pokud ne, uveďte co Vám chybí:
koupaliště
více informací u koho se dá pronajmout kurt na tenis nebo kde hledat
Sportovni hala. Hriste s umelou travou. Online okruh v arealu tj.
Spíše postrádám včasnou informovanost...
Hřiště na plážový volejbal, cyklostezky v okolí obce, veřejný přístup na stadion TJ Sigma
Jsem cyklistastále zde chybí cyklostezka!!!Nejde už jen o sport,ale o bezpečí osob,jak na kolech,tak
za volantem, i chodců. Je to ve všech volebních programech,ale ještě se ani nezačalo!Kolik lidí bude
muset zemřít,nebo se zmrzačit,aby se tím začalo vážně zabývat?!
obec by měla převzít správu nad sporovišti, vybudovat lepší zázemí v budově tenisových kurtů
Bylo by fajn uvést do provozu místnosti na stolní tenis event postavit dráhu na bowling, zajistit
správce budovy  za přiměřený poplatek mít méžnost si v době od 14 do 20 hod zahrát.
pěkná sportovní hala na fotbalové tréninky, floorbal, házenou nebo volejbal
chybí sportovní hala, popř. koupaliště nebo plavecký bazén chybí kryté kurty, posilovna, veřejná
https://docs.google.com/forms/d/1NWYZnbpuwbnhTenHd8sEm0PQwA_A4KUZIvkST0szvs/viewanalytics
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sauna, masáže, whirpool
cyklostezky, dopravní hřiště pro sěti
pořádní sportovní hala, bazén
Není možnost využívat hřiště např. na běhání Absence cyklostezek.
nejsou zde žádné sportovní kroužky pro děti prvního stupně ZŠ
Bazén
hřišťe na petangue, minigolf, bowlin
stezka do Třebčína, posilovna, sauna, sportovní hřiště pro děti (badminton, volejbal, fobal)
pro člověka, který není člen oddílu je přístup ke spotu omezen
zájem občanů
Třebčín hřiště na kolektivní sporty
krytá hala na tenis, badminton, volejbal
pravidelné cvičení pro veřejnost
Hřiště a sportoviště pro starší děti (od 8mi let výš), které bude blíž k sídlišti, sportoviště u školy je
daleko a ani nevím jestli je normálně přístupné pro veřejnost. Nějaké venkovní posilovací stroje pro
veřejnost jako jsou třeba v Olšanech. Krásné hřiště se sportovištěm mají i v Dolanech u Olomouce.
cvičení jógy
volnš dostupné hřiště, alespoň povizorní síť na fotbalové brance
Cyklostezky na pohodlenější a bezpečnější sportování s dětmi.
cyklosteky
sportovní hala
chybí posilovna
posilovna, sportovní hala
fitness centrum
bazén, plavání
Posilovna
Sportování zdarma v Třebčíně, posilovna, sportovní kluby, práce s mládeží (v dobrovolných hasičích
aj.)
třeba dráha pro bruslení dětí na koleč. bruslích, pro malé celkem dobré zařízení pro větší chybí hřiště
posilovna
Myslím si, že je v obci až moc sportovních hřišť. Jsou více méně prázdné a nevyužívané. Prý se má
v obci stavět další sportovní hřiště  podle mého názoru totální nesmysl, obzvláště když nám
populace stárne. Již vidím důchodce jak tam v budoucnu cvičí.
víceúčelové hřiště
cyklostezky  propojení s lézeňskou opbcí Slatinice
Myslím, že v naší obci chybí sportovní areál krytý pro veřejnost. S možností cvičení (posilovna, joga,
pilates). Cvičení pro matky s dětmi ( s možností hlídání).
fitcentrum
chybí běžecká dráha, asfaltová plocha na kolečkové brusle
Sportovni vyuzití je jen pro par vyvolenych ostatni obcane nemaji temer zadnou sanci vyuzivat
tenisove kurty a jine hriste.
více aktivit pro děti a mládež
relaxační a sportovní centru( sauna, pára, bowling,fitness, bar....) místo podpory různých ubytovacích
zařízení, viz HOSTEL a 111
sportovní stezka u kotelny , bradla, htazda žebřiny  viz Hněvotín
pros starší a střední generaci
https://docs.google.com/forms/d/1NWYZnbpuwbnhTenHd8sEm0PQwA_A4KUZIvkST0szvs/viewanalytics
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bazén venkovní
cyklostezky
Jsem cyklistastále zde chybí cyklostezka!!!Nejde o sport,ale o bezpečí osob,jak na kolech,tak za
volantem, i chodců. Je to ve všech volebních programech,ale ještě se ani nezačalo!Kolik lidí bude
muset zemřít,nebo se zmrzačit,aby se tím začalo vážně zabývat?!
Cyklostezky.
málo spotovních prostor na hřiště (fotbal) nemůžou děti 15více
fitnes
Cyklostezka
cyklostezka pro cyklisty pěší i bruslaře
chybí cyklostezky
Podle mého skromného názoru si myslím, že v Lutíně je sportovní vyžití zaměřeno nejvíce pro
chlapce. Pro holky moc aktivit v Lutíně nenajdete.
není kde hát florbal není kde hrát malou košíkovou
Cyklostezky, bazén, minigolf, beachvolejbal
Stezka pro inline bruslení, hřiště na plážový volejbal.
cyklostezky, inline dráha, volný přístup na hřiště či kurty

14. Jaké kulturní akce Vám v obci chybí?
kino, lépe vybavená knihovna, přednášky
Nenapadá mě...
nic mi nechybí
koupaliště
nic
celkově málo akcí
podpora místního folklóru
Nejdříve by tady musela být schopná skupina lidí, která by kulturní akce zajišťovala, současná
kulturní komise to určitě není.
Denní klubovny pro hraní dětí. Denní klubovny pro důchodce a nezaměstnané.
Divadelní představení, koncerty populárních umělců.
Koncerty za účasti paní Řehořové a kolegů na Početce.
divadlo, kino
akce pro důchodce
kino, divadlo

divadlo, koncerty
Plesy, zábavy, a jiné akce kde se mohou lidé spolu setkávat
Velmi pěkné by bylo divadelní představení o zubařích, klidně pořádat častěji
Plesy a jiné akce pro střední a mladší generaci.
více kulturních akcí
více zábav na rybníčku
Akce pro mladé lidi
Ohňostroj na Nový rok pro rodiny
divadelní představení, koncerty ,
divadlo
https://docs.google.com/forms/d/1NWYZnbpuwbnhTenHd8sEm0PQwA_A4KUZIvkST0szvs/viewanalytics
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koncerty, kino v zimním období
více akcí, zábavy, diskotéka, pro děti, ...
Divadlo,koncerty(vystoupení profi umělců) obec má krásnou aulu,která by se mohla k těmto účelům
více využívat
sportovní (malý fotbal)
Besedy Koncerty Sportovní exhibice
Nic.
trhy před Neptunem v odpo hodinách dopo hodiny pro koho????
letní kino s novějšími filmy, zábavy na Rybníčku
občas by mohlo bý zajištěno vystouopení někteých znýmých herců
Raději žádné  kulturní akce pořádá kulturní komise, ale měla by být více aktivní při organizaci a
během probíhání akce a ne jen vybírat vstupné a využívat možnosti občerstvení zdarma.
kultura pro důchodce, jednodenní poznávací zájezdy
Koncerty
koncerty, častější divadlo, malé využívání společenského sálu sigma
Taneční zábavy
klapání na velikonoce a vrkače, když zvony odletěly do Říma
častěji letní kino
společenské akce
letní škola pro děti, klub důchodců, letní universita dětí o prázdninách
Letní kino víckrát do roka.spolecenske události jako je zábava. Posezení. Grilovani
Taneční zábavy se skupinami SAX Rock a VIA Paběda
více tanečních zábav
estrády
divadlo, více plesů
kino
kino, lotkové divadlo pro děti
malo plesů, divadelní představení
více akcí přes jarní a letní měsíce
Dětský karneval Společenské plesy
koncerty
nechybí
dětské divadlo, akce pro důchodce
málo plesů, divadelní představení
hlavnš pro mladé lidi
ostaky, letní kino, založení ochotnického divadla, hudba p. pavlíčka na hody na sídlišti
Více zábav, plesů..
Je jich dost.
Více večerní zábavy.
Společenské akce s dobrou kapelou
V posledních letech upadly kulturní a taneční zábavy, netuším, zda pro nezájem, či z nedostatků
financí.
Chybí zde příjemné posezení pro rodiny s dětmi (dětský koute)
hospody jsou plné mladých lidí a potom to tady vypadá
kulturní vyžití mládeže a celooční pro důchodce
https://docs.google.com/forms/d/1NWYZnbpuwbnhTenHd8sEm0PQwA_A4KUZIvkST0szvs/viewanalytics
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kino, divadlo, besedy
žádné
Plesy, divadlo, koncerty
koncerty, divadlo

15. Cítíte se být dostatečně informování o dění v obci?
1. ano

209

81.6 %

2. ne

47

18.4 %

18,4%

81,6%

16. Myslíte si, že by vedení obce mělo přizvat občany, když plánuje zásadní rozhodnutí,
změnu, úpravu či zlepšení ve městě?
1. ano

227

88.7 %

2. ne

29

11.3 %

88,7%

17. Byl/a byste ochoten/ochotna strávit večer diskusí se zastupiteli obce, pracovníky
obecního úřadu a dalšími občany o výsledcích tohoto průzkumu a o dalším rozvoji obce?
1. ano

197

77 %

2. ne

59

23 %

1. ano

233

91 %

2. ne

23

9%

23%

77%

18. Jste spokojeni se systémem třídění odpadů v obci?

9%
91%

19. Měl/a byste zájem o získávání informací o dění v obci pomocí SMS zpráv jako náhradu
za obecní rozhlas?
1. ano

99

38.7 %

2. ne

157

61.3 %

https://docs.google.com/forms/d/1NWYZnbpuwbnhTenHd8sEm0PQwA_A4KUZIvkST0szvs/viewanalytics
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61,3%

38,7%

20. Navrhněte konkrétní investiční akce obce, které by měla obec co nejdříve realizovat a
patří podle Vašeho názoru k nejdůležitějším (1.  nejvyšší důležitost, 5  nejnižší důležitost):
rekontrukce ZŠ A MŠ
cyklostezky do okolních obcí
koupaliště
Rekonstrukce ulic, které to potřebují
cyklostezky Třebčín Lutín Hněvotín
Dokončení úprav chodníků a silnic (i bočních).
postavit šibenici. ihned
Sportovní areál Třebčín
Bezpečnost
rozšíření silnice od knihovny k neptunu
obec je dostatečně aktivní i bez našich návrhů
opravit komunikaci v ulici Břízová
Zpomalovací ostrůvky ze všech směrů.
cets Na záhumení, Pohoršov, kolem kapličky
životní prostředí  recyklace, obnovitelné zdroje
postavit bazen
CYKLOSTEZKY
územní plán obce
cyklostezky do Hněvotína a Olšan
chodníky a silnice
Bazén
kaplička u magacíny
cyklostezka do Třebčína, Slatinic
komunikace zpomalovací ostrůvky
oprava, rekonstrukce komunikací a vodního řádu
nové parkoviště
nový chodník v Růžové ulici
cyklostezka mezi Lutínem a Třebčínem
cyklostezka Třeb.LutínHněvotín!!!
domov důchodců
základní škola
chodník naproti školy
cyklostezka Lutín  Hněvotín
Místní komunikace
supermarket
Cyklostezky
komunikace
stezky pro pěší a cyklisty v obci
https://docs.google.com/forms/d/1NWYZnbpuwbnhTenHd8sEm0PQwA_A4KUZIvkST0szvs/viewanalytics
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Dokončení komunikace v Třebčíně za nádražím
Hlavní komunikace v Třebčíně
cyklostezka na Hněvoín
oprava místní komunikace Růžová
Cyklostezka LutínTřebčín
oprava komunikací
zpomalení provozu před základní školou zbržďovacími pruhy
Komunikace
Letní koupaliště
sportovní hala
Infrastruktura stavebních ploch
cyklostezka Lutin  Trebcin
rekonstrukce DPS
spořitelna
chodníky, přechody
rekonstrukce sídliště  dvůr
cyklostezka Lutín Olomouc
bydleni pro mlade rodiny
úprava komunikací pro snížení rychlosti
dům pro seniory v Lutíně
cyklostezka do Hněvotína, Slatinic
Podpora bytové výstavby
rekonstukce místních komunikací
údržba stromů v MŠ Lut.
pželožení el. púroudu ve zbylé části Lutína do země
Chodníky
bazén
zlepšení hřiště u benzínévé pumpy oplocení a rozšíření
oprava sportovního areálu TJ budova se stolním, tenisem
Oprava chodníku v parku u Neptunu
cyklostezka do Hněvotína
Dostavba pozemní komunikace v Třebčíně  lokalita za nádražím
oprava cest
cvyklostezka LutínTřebčín
rekonstrukce břízové ulice
urnový háj
Oprava místních komunikací
nová DPS
sportovní stezka
dům pro seniory
Urnový háj
cyklostezsky do okolních obcí
výstavba domů
chodníky na části Růžová ulice
parkoviště
https://docs.google.com/forms/d/1NWYZnbpuwbnhTenHd8sEm0PQwA_A4KUZIvkST0szvs/viewanalytics
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parkovací místa pro zdravotní středisko
rozvoj arealu tj (umela trava, asfaltovy okruh, detske hriste)
oprava chodníků
cyklostezka
sociální zařízení WC pro obyvatele Lutína a lidí z jiných vesnic, které jsou u lékaře
semafory na přechodu u Neptunu
sportovní areál  vytvořit nějaký ucelený celek
stavba cyklostezky Lutín Hněvotín
Cyklostezka Třebčín  Lutín + chodník
bezpečnost obce  obecní policie
cyklostezka TřebčínLutín
cyklostezky
sportovbiště
koupě a zrušení skeletu v sigmě
cyklostezka Lutín Třebčín
detska hriste
Stezka do Hněvotína
relax centrum rekonstrukcí obecního objektu
osvětlení chodníku u TJ Sigma od parku
Cyklostezka
Cyklostezky z Lutína
cyklost. Třebčín, Hněvotín
péče o starší občany
cyklostezka so Slatinic, Hněvotína, Olšan
omezení rychlosti u školy
opravy komunikací
sport

doplnit a vylepšit zeleň v obci
Klubovna pro děti a důchodce
cyklostezky do okolních obcí
výstavba nebo rekonstrukce haly za SOU
Letní koupaliště  zimní kluziště.
koupaliště
Rekonstrukce ulic, které to potřebují
Znaceni na silnici
oprava místních komunikací  stará část obce
Kulturní program roku /komise
stavba cyklostezky Lutín Třebčín
Cyklostezka TřebčínSlatinice
více zeleně v obci
leso park
cyklostezka Lutín Třebčín
dokončení rekonstrukce MŠ
cyklotrasy a pro pěší do okolních obcí
https://docs.google.com/forms/d/1NWYZnbpuwbnhTenHd8sEm0PQwA_A4KUZIvkST0szvs/viewanalytics
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BAZÉN
rozšíření parkoviště na sídlišti
vzhled obce
oprava ubytovny č. 111
Cyklostezka Lutín  Třebčín
Budova žel. stanice + okolí, jak ji využít po opravě.
bezbariérové zdravotní středisko
sportovní areál TJ
zimní stadion umělý led
cyklostezky Třebčín, Hněvotín
opravy příjezdových komunikací
oprava chodníků
silnice na Pohoršov
silnice u nádraží v Třebčíně
Památky
Parkovací místa
školka v Třebčíně
domov důchodců
Rekonstrukce ulic Pohoršov, Za nádražím, Růžová
DPS
Bytový dům pro seniory
zajištění internetu pro obyvatele
oprava silnic na sídlišti
letní koupaliště
Cyklostezky
krytá hala na sportovní vyžití
oprava osvětlení a chodníku směrem k aut.nádraží(kolem hřiště)
Pravidelné čištění potoka
výstavba supermarketu směrem na Olšany
Cyklostezka do okolních vesnic
modernizace budovy stolního tenisu
Hasičská zbrojnice v Třebčíně
parkovací zóna pro pacienty zdr. střediska
silnice k nádraží
cyklostezky Hněvotín, Olšany, Slatinice
cesta na Břízové ulici
dps
Komunikace
oprava cesty a chodníků od autobusu a silničky mezi domy
sportovní hala
údržba a opravy stávajících nemovitostí obce včetně památek
veřejná doprava
zasitovani pozemku pro vystavbu rd
parkovací plochy v cenru obce
rozvoj děti
https://docs.google.com/forms/d/1NWYZnbpuwbnhTenHd8sEm0PQwA_A4KUZIvkST0szvs/viewanalytics
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Posilovací stroje venkovní
oprava místních komuniakcí  stará část obce
další oprava stadionu TJ a herny
zdravější topná sezona vytipování největších znečišťovatelů v obci, osvěta a finanční podpora
cyklostezka Lutín OL
cyklosezky do okolních obcí
dodělat chodníky
cesta k nádraží v Třebčíně
opravit halu u střední školy
Sportovní areál v Domkách
kulturní a společenské dění v obci, viz předchozí odpovědi
dokončení chodníku až po Mlýnek
rekonstrukce vodovodního řadu
urnový háj
opravy starších budov služeb
Obnova spořitelny
bydlení
hřbitov
vybudování komunikace v lokalitě "za nádražím" v Třebčíně
dům pro seniory
více stavebních pozemků
další parkovací místa
parkoviště
rekonstrukce místní školy (Třebčín)
cyklostezka
oprava DPS a 111
Systém chodníku a značení...
revitalizace hriste zvane opavia
modernizace spotovišť
cyklosezka Lutín Třebčín
obnova vodovoního potrubí na sídlišti
cyklostezky
cyklostezky v obci
obecní policii, kamerový systém
Silnice
cyklostezka Hněvotín
opravy chodníku
dáha na inline
rodinná výstavba
budování technické infstuktury pro další zástavbu k bydlení
hl.silnice Třebčínzpomalení dopravy
výstavba cyklostezek

DPS v Lutíně
koupaliště
https://docs.google.com/forms/d/1NWYZnbpuwbnhTenHd8sEm0PQwA_A4KUZIvkST0szvs/viewanalytics
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vybudování Pečovatelského domu pro seniory
Cyklostezka LutínHněvotín
vyčistit potok u aut.zastavky
dopravní hřiště pro děti
výtah na zdr. středisku
škola
cyklostezky slatinice, Olšany, Hněvotín
oprava místních komunikací
zimní údržba chodníků
obecní byty
zabezpečit přechody semafor
stavba cyklostezky Lutín Olšany
oprava obecních nemovitostí
cyklostezky k okolnim obcim
obchvat Lutína
venkovní bazén
retardéry
venkovní bazém
domov důchodců
vysadba zelene
centrum péče o seniory
ZŠ výměna oken, zateplení
bydlení seniorů
silnice v lokalitě Třebčín Za nádražím
oprava TJ
zkvalitnit úklid veřej. prostor
Zahrnout do územního plánu parcely pro výstavbu podnikatelských objektů
cyklostezka do Třebčína
cyklostezka Lutín  Hněvotín
Rekonstrukce DPS
Doprava  rozvoj.
kulturní akce
dostavba komunikace za nádražím (Třebčín)
větší pošta
úpravu nájezdů k chodníkům pro vozíky a kočáry
parkování kolem pošty
Opravy budov
CHODNÍKY
oprava a jiné využití školy v Třebčíně
podpora bytové výstavby
Lepší dětské hřiště v Třebčíně(podobné jaké je v Lutíně)
sociální bydlení
Rekonstrukce ul. Pohgoršov, Růžová, Za nádražím
Oprava silnice na uluci Růžová
provozovny obchodů a služeb
https://docs.google.com/forms/d/1NWYZnbpuwbnhTenHd8sEm0PQwA_A4KUZIvkST0szvs/viewanalytics
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cyklotrasy
urnový háj
Cyklostezka LutínHněvotín, TřebčínSlatinice, TřebčínOlšany
sjednocení služeb c obci do jednoho domu
venkovní cvičení pros eniory a ostatní
chodník u obchodu v Třebč.sklon
veřejné osvětlení na zahrádkách
dům pro seniory
klubobna pro důchodce a děti
domov pro seniory
Komunitní bytový dům pro seniory
vybudování dráhy na bowling
více zeleně a odpočinkové zóny pro starší občany
Cyklostezky do Slatinic, Olšan, Hněvotína, Luběnic a Těšetic
cyklotrasa přes Lutín
výsadba vzrostlé zeleně, na sídliště velké stomy, malé nepůsobí útulně
Oprava komunikace Trebcinska u rybnicku
ekologie
cyklostezky
dům s lékaři a službami
č.p 111
Více atrakcí pro děti na hříštích.
Inline stezka
více míst pro tříděný odpad
fitnes
oprava ZŠ
na kluzišti umělý led
prostor mezi paneláky na sídlišti
lepší informační servis občanům

stavba cyklostezky Lutín Slatinice
koupaliště
parkování u Neptunu a Sigmy parkovištěeptunu
Dětské hřiště
vytvoření parkovacích míst v obci
kamerový sytém
sociální bydlení pro cizince
cyklokorydory obcí
sportovni hala
kulisy na zakrytí rozpadajících se stodol na ulici Školní (kolem parčíku)
cyklosezky
Domov důchodců
nádraží
vybudování nového zdravotnického zařízení
DPS
https://docs.google.com/forms/d/1NWYZnbpuwbnhTenHd8sEm0PQwA_A4KUZIvkST0szvs/viewanalytics
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Hostel mohl být jako školka pro dvouleté
Cyklostezka
sauna
sportovní zařízení s posilovnou
cyklost. Slatinice, Luběnice
zvetseni parkovaci ploch na sidlisti
péče o zeleň
Revitalizace parků v Lutíně
parky  posezení, herní prvky
Oprava středu obce
zeleň, parky
rekonstrukce domova důchodců
příjezdové komunikace do obce
cyklostezka do Hněvotína
Odtažení nepojízdných vozidel
parkovací místa
Volejbalové hřiště
snížit rychlost v obci
Oprava chodníku  Břízová ulice
domov pro seniory
větší využití rybníčku
cyklostezka
silnice a chodník u nádraží v Třebčíně
Chodník TřebčínMB ToolVětřák
sportovní vyžití
kamerový systém, osvětlení
podporovat iného dopravce než dosavadního který byť provozuje velmi ziskové spoje se adekvátně k
lidem nechová
OBCHODY
Využití staré školy v Třebčíně
cyklostezka na Hněvotín
údržba silnic,dopr.značení
TJ areál rekonstrukce
Rekonstrukce vod. řadu
místní komunikace
zastřešené posezení na rybníčku
opravy chodníků
Rozšíření parkovacích kapacit

Oprava chodníku  Třebčínská ulice
Sociální ubytování pro cizince
zlepšení zeleně výzdoby obce
zábava pro děti saršího věku
Vedlejší komunikace
garáže
https://docs.google.com/forms/d/1NWYZnbpuwbnhTenHd8sEm0PQwA_A4KUZIvkST0szvs/viewanalytics
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Úprava areálu TJ
Revitalizace parků
internet  optická kabel
DOPRAVA
inženýrské síťe pro novou výstavbu
Klubovnu důchodců.
ovál na inline brusle
více laviček po dědině
stavba yklostezky Lutín Luběnice
parkoviště a garáže
rekonstrukce budov v majetku obce
sportovní hala
Vyčištění koryta potoka + most u Dudkového domu.
posilovna
obecní prostranství údržba
Zrušení HOSTELU
cyklostezka na Třebčín
revitalizace parků
vystavba telocvicny
výsadba zeleně a její údržba
rekonstrukce zdravotnického zařízení
údržba památek
kaple sv. Floriána
lepší osvětlení trasy autobus sídliště
snížit tonáž vozidel v historické části obce
potok v Třebčíně dát do skruží a upravit terén trávou a stromy.
kamerový systém, obecní strážník
cyklost. Olšany
pl,ocha por kola před sigmou lépe využít
sociální bydlení pro cizince a lutínské alkoholiky
vysadit zeleň v prostoru, kde bývají kolotoče, opatřit lavečky, zábrany z cesty

21. Jste?
1. muž

1. muž

120

46.9 %

2. žena

138

53.9 %

2. žena

22. Váš věk?
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1. 15–29 let
2. 30–49 let

1. 15–29 let

37

14.5 %

2. 30–49 let

95

37.1 %

3. 50–64 let

56

21.9 %

65 aa více
letlet
4.4. 65
více

68

26.6 %

3. 50–64 let

0

20

40

60

80

23. Vaše vzdělání?
1. základní
2. střední od…
3. střední od…
3. vyšší odb…
4. vysokošk…
0

20

40

60

1. základní

19

7.4 %

2. střední odborné

74

28.9 %

3. střední odborné s maturitou

99

38.7 %

3. vyšší odborné

15

5.9 %

4. vysokoškolské

49

19.1 %

80

24. Ve které místní části bydlíte?
Lutín

Lutín

220

85.9 %

Třebčín

36

14.1 %

Třebčín

25. V obci:
1. žiji od naro…
2. přistěhoval…
3. přistěhoval…
4. přistěhoval…
0

25

50

75

100

1. žiji od narození

80

31.3 %

2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči

36

14.1 %

3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety

124

48.4 %

4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech

17

6.6 %

26. Typ Vaší domácnosti:
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1. domácnost…
2. domácnost…
3. jiné …………
Ostatní
0

25

50

75

100

1. domácnost bez dětí

116

46.6 %

2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)

85

34.1 %

3. jiné …………………………………

42

16.9 %

Ostatní

8

3.2 %

27. Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
Změnit řízení obce. Je naivní a nedůstojné. Obec nemá duši.
obec nenese jistoty, nemá budoucnost, zlý manažment, vyměnit radu vč. starosty, zneužívání
pravomoci, nemají na to!
nemám připomínek
nic
Označení zastávek velkým názvem obce Lutín na přístřešku zastávky. Např. jak to má nově
Hněvotín. Cyklotrasa z Lutína nevede ani jedna. Myslím si, že všechno o ceně. Alespoň trasa Lutín
Třebčín, by se měla co nejdříve vyřešit i za vyšší cenu. Nebo alespoň úzký chodník podél cesty pro
pěší LutínTřebčín. Vždyť jsme společná obec. S parkováním u zdravotního střediska je také docela
velký problém. Tam by stálo za zvážení, zda nevykoupit nebo pronajmout od Sigmy prostor za
zdravotním střediskem.
Nemám.
Děti máme na prvním stupni ZŠ.Myslíte že než půjdou do důchodu tak bude vybudovaná cyklostezka
mezi Třebčínem a Lutínam??????
Je v plánu využít parkování v úseku pošta ulice U parku? najít způsob jak zabránit tomu, aby
obyvatelé nebo podnikatelé z okolních obcí vozili odpad do Lutína
více invence a nápaditosti
zamezení volně pobíhajících psů bojových plemen vodítko náhubek podpořit gramotnbost seniorů v
oblasti internetu, postupně zrušit rozhlas
Instalovat n a věži Kaple sv. Floriána automat pro ovládání zvonu (co nejdříve, zvoník má již kolem 80
let).
v případě postupu Lutína do vyšší souteže, vylepšit sociální zařízení na hřišti kopané
slabá práce vedení obce, neznalost technologií, nevbážení si dědictví otců předešlých generací
chybějící lavičkazasávka Lutín Neptun na ostatních zastávkách taky chybí lavičky
bez
Chválím velmi pěkné nové dětské hřiště za hostelem. chtělo by vyměnit písek v pískovišti
přijede sanitka do domova důchodců a řidič má problém se tam dostat dovnitř. na co tam je ten
domovník?
Zkvalitnit stavební dozor a důslednost požadavku na kvalitní práci obce při provádění oprav a
investičních akcí vybranými firmami  viz naposledy chodníky na sídlišti u potoka a u restaurace
Neptun. A těchto lajdácky odvedených prací je více  všímáme si, Vy ne?
přívatala bych ve zpravodaji podrobnější informace o jednání rady a zastupitelstva chválím možnost
vyjádřit názor formou této ankety (prostor k zamyšlení) před veřejným projednáváním
těším se na zpracování!!!
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Přebudovat osvětlení kaple (nevhodné technicky a umístěním, neestetické, působí proti bezpečnosti
motoristů, chodců, dětí). Instalovat na budovu KSZ v Třebčíně patřičné symboly (státní znak, obecní
emblémy, obnovit stožáry na prapory).
Nejhorší na vzhledu obce je stále špatný stav a údržba potoka vedoucího přes obec.
romové u kontejnerů
Proč není rozsvěcování vánočního stromu v sobotu nebo neděli jako ve všech jiných obcích? Občané,
kteří pracují mimo Lutín a dojíždějí často tuto akci nestíhají. Pracovnice stavebního úřadu by mohly
zapracovat na svém chování při jednání s občany a snažit se jim pomoci při vyřizování agendy, ne se
chovat povýšeně a odměřeně.
každý rok by vánoční strom měl být lépe ozdoben je to hrozné!!! ostuda
přitvrdit proti pejskařům v noci a brzy ráno nechávají psy nekontrolovaně štěkat nemají je vycvičené v
létě okna otevřená  je to hrůza. chudáci lidé, kteří se potřebujuí vyspat, než jdou do práce
Nemám žádné velké připomínky.Celkově se mi v obci líbí.Je vidět,že se pořád něco zlepšuje.
Nejsou
s tříděním odpadů nejsem spokojen. obyvatelé domků a zahrádek hází během roku zelený odpad do
směsného odpadu
více zvelebit Třebčín, fontána, dětské hřiště, cesta k nádraží
musíte chodit mezi lidi. Důchodci do důchodu.
díky za snahu
zákaz pití alkoholu před večekou pro zahraniční pracovníky, zákasz odkládání věcí patřících do
sběrného dvora u popelnic
Prestante kecat a zacnete za ty svoje nekrestansky prachy neco delat ! Kazdou zakazku kterou na
obci realizujete tak je sprasena odfusovana a predrazená.Mrháte prostredky a nikdo nic nekontroluje
by me zajimalo jestli by jste takhle rozhazovaly svoje penize a nechali si takhle nekvalitne udelat
praci.
Vadí nám přítomnost pochybných dělníků z Rumunska, Moldavska apod. kteří pracují v místní
slévárně, vyvolávají konflikty v místním pohostinství a navíc jsou ubytovaní na místním Hostelu, kde
v jeho blízkosti bylo zřízeno dětské hřiště. Nedávno byla v naší obci přepadena mladá žena nějakým
cizincem. OÚ Lutín by se měla více starat o bezpečnost svých občanů např. zřízením obecního
strážníka nebo ochranky.
"nemám připomínek"
dokončení úpravy zeleně mezi domy, více laviček
otevírací dnyspořitelny jsou velice špatné, pouze dva dny v týdnu
1) Vadí mi sekání trávy a řezání dřeva v neděli. 2)Nedodržování nočního klidu  bezodhlednost při
hudebních produkcích v obci hlavně v letních měsících hluboko přes půlnoc, velmi hlučné akce na
rybníčku, hluk ze Sigmy 3)Opakující se nesnesitelný zápach v průběhu celého roku blízkost kravína či
prasečáku? 4) Nedýchatelné ovzduší v topné sezoně někteří obyvatelé topí bůh ví čím
Vadí mi, že zaměstnanci firem v areálu sigmy obsadí všechna pakovací místa v okolí areálu a člověk
nemá přes den šanci zaparkovat třeba když jde na poštu, k lékaři, atd.
Likvidace nedostavěné budovy v areálu Sigmy
slušně si v Lutíně po 15. hod po práci nakoupit! denně pečivo žádné (koláčky) akční zboží z letáku
žádné ovoce značně předražené
zrušit Hostel, zabránit zdejším existencím povalovat se v opilosti po Lutíně a močit kde je napadne
nedostatečné využití společenského sálu mnoho lidí se tu necítí bezpčeně
Dobrý nápad uspořádat takovýto průzkum.
Nelíbí se mi povýšené chování a přístup při jednání některých pracovnic stavebního úřadu.
moc chybí cyklostezky
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obec nemá žádný vztah k práci předků, již 10 let nemá žádný výhled co s alkoholiky a asociály?
sociální byty?
kontrolovat občany, kteří chodí se psy bez vodítek a ukládat peněžité pokuty jako je tomu ve
městech. zajistila by se tím větší bezpečnost ostatních obyvatel apřestalo by docházet ke zbytečným
konfliktům mezi nimi. Dále najít vhodný prostor pro dospívající děti k jízdě na kolečkových brruslích,
pro fotbal, florbal, neboť k těmto spotům využívají parkoviště
Podotýkám, že dotazník jsem vyplnila za obec Třebčín. Nedovedu posoudit spokojenost v Lutíně,
protože tam nebydlím.
Snížení rychlosti vozidel v obci,vyloučení průjezdu velekamionů obcíhluk a OTŔESY !!!i v noci a
brzy ráno,v Třebčíně lze vybudovat retardéry,zapojit měřiče rychlostinení zde jediný,přechody pro
chodce,dopravní značky... V Lutíně je oddělení Policie ČR,ale není zde vidět hlídky,policisty u silnice
či v problémových lokalitáchprevence,aby se naše děti nemusely bát chodit ven(Skala,okolí
nádraží,Ohrada...),slézají se tam asi i drogově závislí,chodí podezřelé existence.Preventivní
akce,hlídání objektů,výchovné besedydrogy,bezpečí v domácnosti,kontroly neukáz.chodců a
cyklistů,odrazky... Hluk v obci:např.MB Tool hučí 24hod,7 dní v týdnu!Silnice nejsou dimenzované na
jejich kamiony+další,co si tudy zkracují cestu a vyhýbají se placení na dálnici.A aspoň v neděli by
nemusely hlučet sekačky,pily atd.těch decibelů je už příliš a škodí zdraví. Odpady:proč mají
občané,kteří žijí v RD,kompostují biologický odpad,třídí atd,platit stejně,jako obyvatelé paneláků,kteří
vše vyhazují do popelnic?
Rád bych podpořil výbornou činnost zástupců obce. Vždy jsem se setkával s příjemným jednáním.
Proč je v obecním zpravodaji tolik prostoru věnováno škole?? Nejsou jiné oblasti zájmu? Koho zajímá
výlet 8.A nebo B do tramtárie??? Toto přeci normálního občana vůbec nezajímá.
Jsme na společném lutínském jevišti, ale to je falešné, nedůstojné a tomu odpovídá řízení OÚ Lutín.
Okolní obce závidí rozpočet, ale ne hrozné vedení obce.
vysadit stromy okolo celého nákupního střediska Neptun aby nebyl vidět opravit poštu
Přetížení kamiony, nebylo by dobré je občas převažovat?

Děkujeme za vyplění
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