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Úvod

 Naše skupina se zabývala současností a 

udržitelným rozvojem

 Naším cílem bylo zjistit, co občanům Křtin v obci 

chybí a jak by se měl městys rozvíjet



Udržitelný rozvoj

 „Trvale udržitelný rozvoj je takovým rozvojem, 

který naplňuje potřeby přítomných generací, 

aniž by ohrozil schopnost budoucích generací 
naplňovat potřeby své“ – Světová komise pro 

životní prostředí a rozvoj OSN 1987



Tři základní pilíře udržitelného rozvoje

 1. Sociální pilíř – respektuje potřeby všech 

občanů

 2. Enviromentální pilíř - účinná ochrana 

životního prostředí a šetrné využívání přírodních 

zdrojů

 3. Ekonomický pilíř - udržení stabilní a vysoké 

úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti



Praktická část - úvod

 Rozhovor se starostou Křtin

 Dotazník



Rozhovor s panem starostou

 S panem starostou jsme projednali, jaké má 

obec Křtiny plány na rok 2018



Plány do budoucna

 Rekonstrukce silnic, zastávek a jiných 

komunikací

 Topení ve spolkovém domě

 Kluziště

 Workout hřiště

 Vybavení do knihovny

 Nové vybavení počítačové učebny

 Údržba přírody



Rekonstrukce silnic a zastávek

 Silnice se bude rekonstruovat ve směru na 

Jedovnice (příští rok)

 Chodník na Kolonce a ve směru na Brno

 Zastávka u Kina a na Kolonce

 Parkování pod hřbitovem



silnice, chodník směrem na Kolonku chodník směrem na Brno

zastávka Kino zastávka na Kolonce



Park u spolkového domu

 Tento park se má dočkat rekonstrukce a má 

získat novou tvář

 Budou přidány i nové lavičky



Vybavení do knihovny

 V knihovně je potřeba nové vybavení

 Vybavení by mělo zajišťovat lepší pohodlí a 

estetický dojem



Kluziště

 Křtiny mají velice zanedbané kluziště a v plánu 

je vystavět nové

 Kluziště bude tvořeno umělým ledem



Workout Hřiště

 Hřiště se má nacházet mezi fotbalovým a 

tenisovým hřištěm u školy

 Bude tvořeno prvky pro všeobecné cvičení.

 Hřiště má být vystavěno do konce září tohoto 

roku



Nové vybavení odborné učebny

 Odborná učebna přírodních věd se má dočkat 

celkové rekonstrukce

 Výsledkem má být zcela nová učebna s novým 

vybavením a novými rozvody



Nové vybavení počítačové učebny

 Učebna informatiky bude vybavena novými 

počítači a židlemi 

 Škola se dočká celoškolského bezpečného 

připojení k internetu se silnější ochranou

 Nový server, rychlejší konektivita, nová Wi-Fi a 

každý žák bude mít vlastní účet pro ukládání 

svých dat

 Obě dvě učebny mají být hotové do začátku 

nového školního roku



Náš výzkum

 Vytvořili jsme dotazník

 Dotazník obsahoval 2 otázky a na tyto otázky 

jsme se ptali občanů Křtin v různých věkových 

kategoriích

 Odpovědi jsme zapsali a zpracovali do grafů

 Dotazník byl zcela anonymní



Otázka 1.  Žáci

 Co vám v městysu Křtiny chybí? (chodník, 

popelnice)

Nic

28%

Workout

21%Obchod
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Zdravotnictví
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Kino

15%
.



Otázka 1. Mladí a dospělí

 Co vám v městysu Křtiny chybí?

Dětský Lékař

40%

Stavební plochy, 

byty
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Komuniakce

16%

Koupaliště

13%

Bankomat

9%
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Otázka 1. Senioři

Chodník

27%

Zdravotnictví

21%
Obchod

16%

Byty, Stavební 

plochy

15%

Nic
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Kvalitní hospoda

2%
.

 Co vám v městysu Křtiny chybí?



Otázka 2. Žáci

Příroda

32%

Údržba

24%

Kultura

20%

Byty, Stavební 

plochy

16%

Rekonstrukce

8%
.

 Jakým směrem by se měl městys Křtiny rozvíjet?



Otázka 2. Mladí a dospělí 

Údržba
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Příroda
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Rekreace

13%

Byty, Stavební 

plochy
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.

 Jakým směrem by se měl městys Křtiny rozvíjet?



Otázka 2. Senioři

Příroda
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Byty, Stavební 

plochy
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Údržba
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5%
.

 Jakým směrem by se měl městys Křtiny rozvíjet?



Otázka 1. – Celkové výsledky

Zdravotnictví

20%

Komunikace

14%

Údržba

13%
Nic

13%

Obchod

12%

Byty, Stavební 

plochy

10%

Bankomat

8%

Workout Hřiště

5%

Kino

4%
Kvalitní Hospoda

1%
.

 Co vám v městysu Křtiny chybí?



Otázka 2. – Celkové výsledky

Příroda

35%

Byty, Stavební 

plochy

25%

Údržba

11%

Komunikace

9%
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Rekreace
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.

 Jakým směrem by se měl městys Křtiny rozvíjet?



Výsledky výzkumu

 Občanům Křtin chybí zdravotnictví, lepší 

komunikace, údržba obce, nebo stavební 

plochy

 Podle občanů by Křtiny měly mít více 

stavebních ploch a nadále pečovat o přírodu



Děkujeme za pozornost



Zdroje

 http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?

p=trvale_udrzitelny_rozvoj&site=spotreba

 http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?

p=udrzitelny_rozvoj&site=energie

 http://www.zskrtiny.cz/web/index.php/tridy/str

anka_tridy_2009-2017/projekt-krtiny-okoli/

 http://www.krtiny.cz/

http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=trvale_udrzitelny_rozvoj&site=spotreba
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=udrzitelny_rozvoj&site=energie
http://www.zskrtiny.cz/web/index.php/tridy/stranka_tridy_2009-2017/projekt-krtiny-okoli/
http://www.krtiny.cz/

