STRATEGIE ROZVOJE OBCE ŽUMBERK
PRO OBDOBÍ 2021 – 2026

Bez textové a grafické úpravy – dotazníkové šetření (pracovní verze)

Dotazníkové šetření
V obci Žumberk proběhlo v únoru a březnu 2020 dotazníkové šetření mezi občany, jehož
výsledky jsou použity při tvorbě strategie rozvoje obce. Cílem bylo zjistit, jak jsou místní
s životem v obci spokojeni, co je trápí nebo co doporučují přednostně řešit. Výsledek šetření
je pozitivní, spokojenost s obcí jako místem pro život převládala u většiny
respondentů.
Průběh dotazníkového šetření (sběr) mohl být ovlivněn vyhlášením nouzového stavu v České
republice dne 12.03.2020, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky.
Šetření bylo doplněno o aktuální otázky rozvoje obce. Struktura respondentů odpovídala věkové
struktuře obyvatel obce, celkem se podařilo získat 26 vyplněných formulářů (11 % občanů obce
nad 18 let věku).
S obcí jako místem pro život je spokojeno 81 % respondentů, dle názorů občanům vyhovuje
rozvolněný charakter zástavby, mnoho prvků zeleně a čistý vzduch. S mezilidskými vztahy
v obci je spokojeno 81 % respondentů, v tomto směru se jedná o dobré hodnocení. Občané
oceňují bezkonfliktní prostředí obce, na druhé straně vidí mezery ve vztahu mezi nově
příchozími obyvateli a starousedlíky.
Otázka: Jak jste spokojen/a s životem v obci z následujícího pohledu
MÍSTO PRO ŽIVOT (%)

MEZILIDSKÉ VZTAHY (%)

81
19

19

Spokojen(a)

Spokojen(a)

Nespokojen(a)

81

Nespokojen(a)

Otázka: Co se Vám v obci nejvíce líbí nebo nelíbí?
LÍBÍ

 rozvoj obce, zastupitelstvo obce

!

NELÍBÍ
nelegální stavby, hustota provozu na
okrajových částech obce
průmyslové provozy

 historické objekty

!

lom - kamenolom

 kulturní zázemí

!

chodníky

 hřiště pro děti

!

není krám

 přátelské vztahy

!

lomy

 velice slušné vystupování starostky

!

asi možnosti kultury, sportu, ale všude
se dá dneska dojet a zajít si, kam člověk
chce

 obec je upravená

!

hluk, prašnost, když okolo nás jezdí víc
aut

 pošta, kostel

!

některé silnice jsou už ve špatném stavu,
možná by to chtělo uvažovat o

 klid a prostředí

!
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LÍBÍ

NELÍBÍ
poplenicích na odpad, aby toho bylo více
na třídění

 práce zastupitelstva pro občany

!

kdyby nám alespoň zajistila hnědé
popelnice na bio odpad, sekání trávy,
lepší silnice

 vzhled obce

!

bydlíme v osadě Prostějov u Žumberka a
obec pro nás nic nedělá

 klid, děti to tu mají rádi, známe se
navzájem
 jsou tady 3 části, ale myslím, že jsou
všechny v rámci možnosti udržované
 poloho obce, dobré dopravní napojení do
práce a pak na Pardubice

!

starostku vše pouze obtěžuje

!

téměř žádné služby

!

příjezdové komunikace ze všech směrů
(na Miřetice a Bítovany silnice ve velmi
špatném stavu, ve směru na Lukavici
nepřetržitě prašná nebo blátivá silnice v
lomu a jeho blízkosti)

 poloha a uspořádání obce

!

občas ten velký klid

 doprava k mladým do města

!

není kontrolována ani jinak regulována
rychlost aut. Chybí základní možnost
nákupu

 dobré vztahy se sousedy

!

prašnost z lomu a nákladní doprava
(hlučnost, prašnost, nebezpečnost)

 čistota, pořádek, klid a okolí

!

řevnivost

 společenské akce a akce pro děti Pohádkový les, hezké dětské hřiště

!

bez možností občerstvení během dne nejen pro "Žumberáky", ale i pro
procházející turisty

 klid, zeleň, volná příroda, sportovací
plochy, hrad, vstřícný přístup paní
starostky a vlastní pošta

!

občas znečištěné ovzduší

Otázka: Jak se nejčastěji dopravujete
do zaměstnání/do školy/k lékaři?
(možnost kombinace více druhů užitých prostředků)

Plánujete se v příštích 5 letech
odstěhovat z obce?

92 %
auto

96 %
ne

36 %
autobus

4%
ano, do obce mimo region

4%
kolo
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Otázka: Úroveň spokojenosti s kvalitou života a životního prostředí v obci.
Úroveň spokojenosti s kvalitou života a životního prostředí v obci

Dostupnost sociálních služeb
16

39

20
52

Svoz odpadu

15
32

65

Bezpečnost v obci

39
67

Kvalita ovzduší

spíše spokojen(a)

36
40

spíše nespokojen(a)

44
13

21

48
20

12 4

34

44

Množství a kvalita zeleně

12
12 4

19

58

Veřejná doprava

velmi spokojen(a)

24

73

Údržba komunikací a chodníků

4
13

52

Komunikace úřadu obce

Míra hlučnosti

24

48
4

30

56

Podmínky pro činnost spolků
Možnosti nakupování

44

26

Dostupnost zdravotní péče

4

8 4
16

36

4

velmi nespokojen(a)

Pozitivní hodnocení:
 Dostupnost sociálních služeb
 Dostupnost zdravotní péče (vybrané komentáře respondentů: kam potřebujeme, tak si
dojedeme)
 Komunikace úřadu obce (komentáře: výtečná. Veškeré smysluplné podněty jsou hned
řešeny)
 Údržba komunikací a chodníků
 Svoz odpadu (komentáře: kontejner na bio odpad je přistavován v období, kdy je nejméně
potřeba. Měl by být k dispozici od jara do podzimu)
 Bezpečnost v obci
 Veřejná doprava (komentáře: mohlo by to být ale lepší; chybí mi spojení na vlak, autobusy
jedou dlouho)
 Množství a kvalita zeleně
 Kvalita ovzduší (komentáře: bydlíme blízko lomu; někteří občané pálí v kotlích na tuhá
paliva odpad včetně plastů.
Výhrady:
!

Možnosti nakupování

!

Míra hlučnosti (komentáře: hlasitý drtič u lomu)
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Otázka: Úroveň spokojenosti s materiální vybaveností a vzděláváním.
Úroveň spokojenosti s materiální vybaveností a vzděláváním

Možnosti pro výstavbu rodinných domů

Možnosti kulturního vyžití

42

Možnosti sportovního vyžití

42

Dostupnost mateřské školy

12

Dostupnost základní školy

12

velmi spokojen(a)

15

35

spíše spokojen(a)

50

39

15

46

41

8 4

29

47

spíše nespokojen(a)

4

18

29

12

velmi nespokojen(a)

Pozitivní hodnocení:
 Možnosti kulturního vyžití
 Možnosti sportovního vyžití
Výhrady:
!

Možnosti pro výstavbu rodinných domů (komentáře: je to špatné pro mladé, utíkají do
města)

!

Dostupnost mateřské školy (komentáře: daleko, obtížné dojíždění)

!

Dostupnost základní školy (komentáře: daleko, obtížné dojíždění)

Otázka: Co Vám v obci nejvíce chybí?
o hospoda,
o obchod s potravinami,
o to nakupování nám chybí, ale alespoň je tu pošta,
o nápady jak více projit všechny části, aby táhli za jeden provaz,
o od obce mi chybí zájem o osadu Prostějov a Částkov, žádné investice, voda chybí, plyn
není, popelnice na bio odpad, oleje také ne, obec se nestará o obecní majetek, neseká
atd..
o příroda,
o nechybí mi nic, ale uvítali bychom větší zapojení mladých lidí do života ve městě,
o životní prostředí,
o mě nic. Já jsem tu spokojený a baví mě to tu.
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Otázka: Jaké investice by se měly přednostně financovat z obecního rozpočtu? (%,
možnost tří odpovědi)
Přednostně by se
mělo investovat dle
respondentů do
komunikací a
chodníků a do
podpory spolků a
akcí v obci.

Komunikace, chodníky

61

Podpora spolků a akcí

30

Rozvoj sociálních služeb pro seniory

22

Podpora individuální bytové výstavby

17

Technická infrastruktura

17

Opatření reagující na klimatické změny

17

Zeleň v obci

17

Sportoviště

13

Kulturní zařízení

13

Rozvoj cestovního ruchu

13

Zkvalitnění odpadového hospodářství

13

Parkovací stání

9

Řešení bezpečnosti

9

Školní zařízení
Jiné
Zlepšení informovanosti/komunikace s
občany

4
4
4

Otázka: Připomínky, komentáře občanů (text ponechán dle znění respondentů).
o myslím si, že rozvoj turistického ruchu není pro občany přínosem, z důvodu absence služeb.
Obec se pouze zanese lidským smogem, hlukem a odpadky bez ekonomického a jakéhokoliv
přínosu,
o společně se nám tu žije dobře, musíme se na tom podílet všichni,
o kdy přijde zlepšení? Budou výsledky průzkumu vyhodnoceny a reportovány občanům?
Děkuji.
o líbí se nám tady a na úřadu dělají svojí práci dobře,
o děkuji za tuto příležitost poskytnout systematickou zpětnou vazbu.
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pohlaví

Otázka: Struktura respondentů (%)

muž
žena
18-35

věk

46

36-50

54
15
23

51-65
66 a více let
žijí v domácnosti děti mladší 18 let
nežijí v domácnosti děti mladší 18 let

35
27
38
62
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