STRATEGIE ROZVOJE OBCE
HROUBOVICE PRO OBDOBÍ 2021 –
2026

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

Dotazníkové šetření
V obci Hroubovice 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 velmi pozitivní, spokojenost s obcí jako místem pro život převládala u naprosté
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 20 vyplněných formulářů (7 % občanů obce
starších 18 let).
S obcí jako místem pro život je spokojeno 95 % respondentů, s mezilidskými vztahy v obci
je spokojeno 75 % respondentů, v tomto směru se jedná o dobré hodnocení. Občané oceňují
aktivní přístup vedení obce, aktivní obyvatele a ochotu vzájemné spolupráce v obci.
Otázka: Jak jste spokojen/a s životem v obci z následujícího pohledu
MÍSTO PRO ŽIVOT (%)

MEZILIDSKÉ VZTAHY (%)

75

5
95

Spokojen(a)

25

Spokojen(a)

Nespokojen(a)

Nespokojen(a)

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

!

NELÍBÍ
domy blízko sebe, nečištěný potok od
povodí Labe, hlučící romskou společnost
baráky na sobě
lidé kteří nic nedělají a jen kritizují...
hluk o víkendu

 máme tu nablízku přírodu, klid
 schopný starosta
 pracovitost, houževnatost a nápaditost
našeho starosty
 dobří lidé
 sportovní možnosti

!
!
!

 akce - kulturní místnost
 sportovní a kulturní akce
 postupně se buduje - centrum, čistota,
odpady
 akce pro veřejnost
 upravenost
 čisto v obci
 sál
 rehabilitační cvičení, čekárny
 nové komunitní centrum, knihovna,
tržiště
 komunitní centrum, knihovna

!
!
!

nálada v obci
doprava v obci a riziková místa pro
chození
horší průjezd autem pro ulici
nepořádek u domů
rychlost aut, když jedou směrem na Bělé

!
!
!
!
!
!

hluk
provoz
cesty v obci
závistivý a udávající občan
psí výkaly, řeka - velký nános bahna
nepořádek okolo kontejnerů

!

nepořádek v řece a u řeky

!
!
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LÍBÍ
 knihovna, další vzdělávání, možnost
rehab. cvičení
 obecní úřad - kulturní místnost, akce
 za poslední roky se toho tady hodně
zlepšilo, děkujeme
 klid a bezpečno
 Nové kulturní centrum
 společenské akce, které se u nás konají
 obec a vedení obce komunikuje s lidma a
snaží se dělat věci pro lidi
 v obci fungují spolky, konají se akce

!

NELÍBÍ
nepořádek okolo komínů, psí výkaly

!
!

pejskaři neuklízejí
vztahy mezi lidmi

!

častější linky autobusů

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?

70 %
auto

95 %
ne

30 %
autobus

5%
ano, do obce v rámci regionu

15 %
kolo
10 %
pěšky
10 %
vlak

Otázka: Úroveň spokojenosti s kvalitou života a životního prostředí v obci.
Úroveň spokojenosti s kvalitou života a životního prostředí v
obci
Dostupnost sociálních služeb
Dostupnost zdravotní péče

50

22
5

Podmínky pro činnost spolků
25

Komunikace úřadu obce
Svoz odpadu

30

Bezpečnost v obci

30
20

Množství a kvalita zeleně
Míra hlučnosti

velmi spokojen(a)

20

42
32

35
47
26
70

50

15
20

32
11

spíše spokojen(a)

11

42

45

21

6
15

56
20

Údržba komunikací a chodníků

Kvalita ovzduší

40

44

Možnosti nakupování

Veřejná doprava

22

40

63
58
68

spíše nespokojen(a)

5

15
5
16

5

16

5

velmi nespokojen(a)

Pozitivní hodnocení:
 Dostupnost sociálních služeb (vybrané komentáře respondentů: v případě potřeby možnost
služby využít dobrých služeb organizací)
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 Podmínky pro činnost spolků (komentáře: je tu plno spolků, jen si vybrat)
 Komunikace úřadu obce (komentáře: super starosta, )
 Údržba komunikací a chodníků (komentáře: všechno uklidí)
 Svoz odpadu
 Bezpečnost v obci (komentáře: trochu nás zlobí doprava)
 Množství a kvalita zeleně (komentáře: máme tu zeleno a o staré stromy je postaráno)
 Kvalita ovzduší (komentáře: bohužel jsou tu i rodiny, které topí čímkoliv...katastrofa; kouř
z komínů).
 Míra hlučnosti (komentáře: kazí to někteří jedinci)
Výhrady:
!

Dostupnost zdravotní péče (komentáře: Luže a Chrast jsou na zubaře i oční lékaře
katastrofální... Skuteč to trochu zachraňuje, ale mají plno)

!

Možnosti nakupování (komentáře: není obchod, dojíždíme; alespoň základní potraviny by se
hodily)

!

Veřejná doprava (komentáře: do Skutče není přímá linka)

Otázka: Úroveň spokojenosti s materiální vybaveností a vzděláváním.
Úroveň spokojenosti s materiální vybaveností a vzděláváním

Možnosti pro výstavbu rodinných domů

56

19

Možnosti kulturního vyžití

35

Možnosti sportovního vyžití

35

Dostupnost mateřské školy

11

Dostupnost základní školy

13

velmi spokojen(a)

spíše spokojen(a)

19

60

6

5

65

56

22

63

spíše nespokojen(a)

12

11

12

velmi nespokojen(a)

Pozitivní hodnocení:
 Možnosti pro výstavbu rodinných domů (komentáře: jsme velcí akorát; jsou zde stavební
parcely, které majitel neprodá)
 Možnosti kulturního vyžití (komentáře: na malou obec máme velice bohaté kulturní vyžití)
 Možnosti sportovního vyžití (komentář: máme k dispozici hřiště)
 Dostupnost základní školy
Výhrady:
!

Dostupnost mateřské školy (komentáře: musí se dojíždět)
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Otázka: Co Vám v obci nejvíce chybí?
o obchod,
o centrum pro děti,
o pro mladé tu není vyžití (akce, restaurace),
o radar, přechody,
o chodníky,
o obchod, lékař,
o obchod, ničení nově vybudovaných prostor, špatné řešení spojů,
o Obchod, doprava -špatná návratnost autobus -vlak a obráceně,
o obchod - základní potraviny.

Otázka: Jaké investice by se měly přednostně financovat z obecního rozpočtu? (%,
možnost tří odpovědi)
Přednostně by se
mělo investovat
dle respondentů
do komunikací,
chodníků,
podpory spolků
a akcí v obci.
Žádný
z respondentů
neuvedl oblast
cestovního ruchu
a školního
zařízení.

Komunikace, chodníky

40

Podpora spolků a akcí

40

Rozvoj sociálních služeb pro seniory

30

Technická infrastruktura

25

Zeleň v obci

25

Řešení bezpečnosti

20

Parkovací stání

20

Jiné (pojízdná prodejna,obchod)

15

Sportoviště

15

Zlepšení informovanosti/komunikace s
občany

15

Kulturní zařízení

15

Podpora individuální bytové výstavby

10

Opatření reagující na klimatické změny

5

Zkvalitnění odpadového hospodářství

5

Otázka: Připomínky, komentáře občanů (text ponechán dle znění respondentů).
o musíme se více strat o přírodu a zeleň v obci,
o držím pěsti.
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pohlaví

Otázka: Struktura respondentů (%)

muž

50

žena

50

věk

18-35

15

36-50
51-65
66 a více let

50
15
20

žijí v domácnosti děti mladší 18 let
nežijí v domácnosti děti mladší 18 let

53
47
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