STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA SKUTEČ
PRO OBDOBÍ 2021 – 2026
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Bez textové a grafické úpravy – pracovní verze (dokument se stane součástí
strategie rozvoje města)

Úvod
Ve městě Skuteč proběhlo na konci února a v březnu 2020 dotazníkové šetření mezi občany,
jehož výsledky jsou použity při tvorbě strategie rozvoje města. Cílem bylo zjistit, jak jsou místní
s životem ve městě spokojeni, co je trápí nebo co doporučují přednostně řešit. Výsledky
průzkumu by měly sloužit jako jedno z vodítek při dlouhodobém procesu strategického
plánování, například v oblastech nabídky služeb, dostupnosti bydlení, kvality životních prostředí
či odstraňování dlouhodobých problémů města (kupříkladu oblast dopravy) atp.
Metodika sběru dat
Jako nejvhodnější metoda sběru dat bylo zvoleno šetření formou dotazníku v elektronické
a tištěné podobě. Snahou bylo zpřístupnit tento dotazník co nejvyššímu počtu občanů města,
proto byly zvoleny tyto formy oslovení občanů:


umístění tištěné verze dotazníku ve zpravodaji města,



umístění tištené verze dotazníku u sběrných schránek,



zveřejnění on-line verze dotazníku na internetu.

Průběh dotazníkového šetření byl 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. Z dotazníkového šetření jsme zjistili,
že některé skupiny občanů města jsou zapojeny do výzkumu v nižší četnosti, než tomu odpovídá
jejich statistické rozložení. Dále jsme zjistili, že dotazník byl také vyplňován často jedním
členem domácnosti, a to za celou rodinu. S ohledem na předmět výzkumu jsme toto
přepokládali. V rámci přepočtu tzv. rodinných hlasů, vymezením relevantní cílové skupiny
respondentů a stavu, který v České republice nastal v březnu 2020, pracujeme v rámci
výzkumu s cílovou výběrovou chybou ve výši 6 %. Tedy pro potřeby rozhodování má výzkum
dobrou vypovídací vlastnost.
Návrh dotazníku
Dotazník byl sestaven tak, aby umožňoval určit míru spokojenosti občanů s kvalitou života ve
městě se zaměřením na jednotlivé oblasti života, jako je školství, doprava, kultura či služby,
a získat od nich cenné připomínky, poznámky a podněty k odstranění nedostatků při budoucím
rozvoji města.
Struktura dotazů byla následující:


zda respondenti ve městě pouze bydlí/pouze studují/bydlí i pracují,



místo, kam občané dojíždí do práce či do školy,



způsob přepravy do práce/do školy,



celková spokojenost s životem ve městě,



úroveň spokojenosti s kvalitou života a životního prostředí,



úroveň spokojenosti s materiální vybaveností a vzděláním,



úroveň spokojenosti se službami,



nejvíce problematická oblast města,



představa budoucnosti města,



jaké investice by se dle respondentů měly přednostně financovat z městského rozpočtu,



profil respondenta (pohlaví, věk, děti, zaměstnání, bydliště),



jak dlouho respondenti ve městě bydlí,
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prostor pro případné připomínky.

Cílová skupina
Cílovou skupinu průzkumu tvořili občané města bez rozdílu pohlaví a věku. Při volbě vhodných
distribučních kanálů se přihlíželo především k tomu, aby byl dotazník zpřístupněn co nejvyššímu
počtu občanů a proces vyplňování dotazníku co nejjednodušší. Vzhledem k formě sběru dat
a vyhlášením stavu nouze v České republice nebylo zcela možné zajistit vyvážení počtu
respondentů z hlediska věku či pohlaví.
Pro zachování anonymity obyvatel byly dotazníky zpracovány bez uvedení jakýchkoliv osobních
údajů. Respondenti vyplňovali dotazník vždy pomocí výběru z nabízených variant odpovědí. Pro
případ nepostižení všech problémových okruhů měli respondenti možnost vyjádřit svůj názor
i prostřednictvím slovní formulace (otevřené otázky).

Vyhodnocení dotazníkového šetření
Výsledek šetření je velmi pozitivní, spokojenost s městem jako místem pro život
převládala u většiny respondentů. Šetření bylo doplněno o aktuální otázky rozvoje města.
Struktura respondentů odpovídala věkové struktuře obyvatel města, celkem se podařilo získat
198 vyplněných formulářů (5 % občanů města nad 18 let věku).
Průběh dotazníkového šetření byl 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.
S městem jako místem pro život je spokojeno 85 % respondentů, v tomto směru se jedná
o dobré hodnocení. Občané oceňují rodinné prostředí města a přátelské lidi. Z hlediska
občanské vybavenosti občané kvitují, že se zde nachází vše potřebné pro spokojený život
(zdravotní péče, školy, obchody, pošta, knihovna, úřad, kulturní a sportovní vyžití). Naopak
nejsou spokojeni zejména s dostatkem zeleně ve městě (chybějící parčíky), s pracovními
příležitostmi, s možnostmi bydlení ve městě a parkováním.
Otázka: Jak jste spokojen/a
s životem ve městě?

Otázka: Ve Skutči (%)

MÍSTO PRO ŽIVOT (%)
Pouze bydlím

85

61

Bydlím i pracuji

33

15
Pouze chodím do zaměstnání
/ do školy

Spokojen(a)

Nespokojen(a)

Jsem zde na náštěvě (turista)

5

1
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Otázka: Jak se nejčastěji dopravujete
Otázka: Pokud dojíždíte do
do zaměstnání/do školy/k lékaři?
zaměstnání/do školy mimo město,
(možnost kombinace více druhů užitých prostředků) uveďte kam: (%, jedna možnost)
79 %
auto

1. Pardubice (21 %)
2. Chrudim (18 %)
3. Luže (7 %)
4. Hlinsko (7 %)
5. Praha (5 %)
6. Brno (4 %)
7. Olomouc (3 %)
8. Prosetín (3 %)
9. Hradec Králové (3 %)
10. Chrast (2 %)

33 %
pěšky
17 %
autobus
13 %
vlak
6%
kolo

Otázka: Co se Vám ve městě nejvíce líbí nebo nelíbí?
LÍBÍ

NELÍBÍ

(nejčastěji uvedené odpovědi z 200 názorů)

(nejčastěji uvedené odpovědi z 204 odpovědí)

 kulturní vyžití a akce ve městě

!

 podmínky pro sportovní vyžití
(sportovní areál, koupaliště apod.)
 vše, co potřebujeme k životu je dostupné
pěšky tj. školka, škola, ZUŠ, lékař,
sportoviště, kultura, obchody
 SeniorCentrum přímo ve městě. Také
možnosti pro důchodce objednat si jídlo
domů/obědy z několika zdrojů
 líbí se mi okolní příroda, kostel a jeho
zvon, náměstí, ale nejvíce se mi líbí lidé,
které znám od narození, a s nimiž tu žiji
 vybavenost pro volný čas - sportoviště
 památná místa, velká historie
 možnost aktivně využít čas - sportovat
(sportovní hala, bruslení, bazén), chodit
na koncerty, do divadla. Dostupnost
všeho

!

 velikost města a okolní příroda

!

 historie kamene, obuvnictví, stezka...
Bylo by fajn vybudovat více cest pro pěší
z okolních vesnic...
 klidné místo pro život

!

málo pracovních příležitostí a
nabídka pozemků pro bydlení
málo parkovacích míst na sídlišti

!

málo městské zeleně, ve městě nejsou
žádné parky

!

všude odstavená parkující auta (nejen
osobní) mimo vyhrazená parkoviště –
i auta živnostníků
úprava chodníků

!

!
!
!

!

nedostatek stavebních parcel
chybí zázemí pro skautskou činnost
chybí mi zde park, možnost vyjít ven do
zeleně. Vím o žulové stezce, ale
v případě hezkého počasí je tam
neuvěřitelně plno a jiná možnost není.
Nebo je? Mám na mysli možnosti pěší,
bez nutnosti dojíždět kamkoliv autem,
např. do lesa na Přibylov, či do jiné části
úplně nechápu proč se všechny lístky
a abonentky prodávají přes internet. Pak
se na Skutečské občany moc nedostane.
nemáme bohužel pořádný park, kam
bychom s dětmi zašli.
parkování katastrofa. Omezení rychlosti
ve městě, někteří řidiči si pletou, ať už
obchvat či hlavní tahy jako Heydukova či
Vítězslava Nováka se závodní dráhou.
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LÍBÍ

NELÍBÍ

(nejčastěji uvedené odpovědi z 200 názorů)

(nejčastěji uvedené odpovědi z 204 odpovědí)

 okolní krajina

!

 čisté město

!

 náměstí

!

 občanská vybavenost města, kulturní
akce na vysoké úrovni, krásná příroda

!

chybí autobusové nádraží, aby autobusy
nestály na náměstí málo
jako občanka nevím, co se ve městě
děje, je to takové nepřehledné, co se
tady má dělat nebo co se tady bude
stavět
občané jsou málo "vtahováni" do rozvoje
a chodu města
rodiče s malými dětmi nemají na horním
městě s dětmi, kam jít rozhodně chybí
hřiště pro malé i trochu větší děti

Otázka: Úroveň spokojenosti s KVALITOU ŽIVOTA A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ve
městě. (včetně vybraných komentářů občanů k dané kategorii)
Úroveň spokojenosti s kvalitou života a životního prostředí

Dostupnost sociálních služeb

24

63

11 2

Dostupnost zdravotní péče

26

61

10 3

Bezpečnost ve městě

28

56

12 4

Rozsah veřejně přístupné zeleně
Kvalita ovzduší
Míra hlučnosti

velmi spokojen(a)

20

50

28
21

spíše spokojen(a)

24
62

58

spíše nespokojen(a)

6
8 2

16

5

velmi nespokojen(a)

Pozitivně hodnocené oblasti:
 Dostupnost sociálních služeb (komentáře občanů: v případě potřeby možnost služby využít
dobrých služeb organizací.)
 Dostupnost zdravotní péče (komentáře občanů: co se týče základní zdravotní péče, je Skuteč
vybavena dobře; dobří lékaři; lékaři ve Skutči jsou dostupní a hlavně je skvělé, že máme
stanici RZ; málo zubařů obecně.)
 Bezpečnost ve městě (komentáře občanů: městská policie dobře pracuje a stejně tak i státní;
policii vídám často, myslím, že bezpečnost je na dobré úrovni.)
 Kvalita ovzduší (komentáře občanů: zrušila bych lomy, které ničí ovzduší a silnice; s lomem
se nic neudělá, stavět se musí.)



Míra hlučnosti (komentáře občanů: ochvat bývá hlučný; letadla kroužící nad Skutčí, s oblibou
v co nejnižší výšce.)

Oblasti s horším hodnocením:
!

Rozsah veřejně přístupné zeleně (komentáře občanů: myslím, že našemu náměstí by slušelo
více zelené; les není daleko z centra, ale mohl by být čistší.)
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Otázka: Úroveň spokojenosti se SLUŽBAMI ve městě. (včetně vybraných komentářů
občanů k dané kategorii)
Úroveň spokojenosti se službami

Gastronomická zařízení

15

Nabídka dalších služeb (kadeřnictví apod.)

16

Údržba komunikací a chodníků

16

Parkování v místě bydliště

14

Parkování jinde ve městě

5

Vlakové spojení

6

13

34
61

10

spíše spokojen(a)

7
21

51

2

31

28

Podmínky pro činnost spolků

velmi spokojen(a)

31

44

12

Svoz odpadu

Autobusové spojení

41

15

Potraviny a obchody

6

59

12 1

58
30

22
27

38

44

44

4

29
13

35
66

spíše nespokojen(a)

15
19

5

velmi nespokojen(a)

Pozitivně hodnocené oblasti:
 Nabídka dalších služeb - kadeřnictví apod. (komentáře občanů: každý má někoho u koho je
spokojený a kdo ne ve Skutči, tak jinde. Ale výběr skromný, příčinou je opět neatraktivní
místo pro podnikání.)
 Svoz odpadu (komentáře občanů: Dobrý. Některé kontejnery jsou ale často přeplněné, takže
by se mohli dovážet dřív; spokojenost; Na sídlišti to občas přetéká, ale jinak je to ok; donutit
lidi, aby více třídili - kdo třídí, má levnější poplatek za svoz komunálního odpadu.)
 Podmínky pro činnost spolků (komentáře občanů: Jako skaut bych ocenil větší podporu při
výstavbě nové klubovny. Celkově je ale město k aktivitám spolků vstřícné a za to jsem rád;
rozdělit více peněz. Zaměřit se spolky pracující s dětmi a mládeží. Omezit dotace pro
"dospělácké" spolky.)
 Autobusové spojení (komentáře občanů: Autobusů tu jezdí dostatečné množství ve všední
dny; jen to "nádraží" na náměstí není úplně ideální. Stojící autobusy ho i dost znečišťují.)
Oblast s horším hodnocením:
!

Gastronomická zařízení (komentáře občanů: obecně jsem spokojena, některé restaurace
jsou vynikající, jiné méně; škoda té restaurace Na Soudu. Město by mohlo odkoupit
a pronajmout jinému provozovateli případně nabídnout celý objekt jinému investorovi.
Nahoře by mohl vyrůst pěkný hotel/penzion.)

!

Potraviny a obchody (komentáře občanů: byl by vhodný další obchod s potravinami – Lidl.)

!

Údržba komunikací a chodníků (komentáře občanů: jen chodníky na obchvatu a k nádraží
jsou v hrozném stavu, to platí i o dlážděné silnici u GMR.)

!

Parkování v místě bydliště (komentáře občanů: málo parkovacích míst na sídlišti; občas
skoro plné parkoviště, výtky ale nemám nijak velké. V okolních městech je to mnohem
horší.)

!

Parkování jinde ve městě (komentáře občanů: parkování v centru je často problém, málo
míst. Problémy s parkováním jsou všude.)

!

Vlakové spojení (komentáře občanů: vlakové spojení je velmi špatné. Skuteč neleží na hlavní
trase Pardubice - Havl. Brod.)
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Otázka: Úroveň spokojenosti s MATERIÁLNÍ VYBAVENOSTÍ A VZDĚLÁVÁNÍM ve
městě. (včetně vybraných komentářů občanů k dané kategorii)
Úroveň spokojenosti s materiální vybaveností a vzděláváním

Pracovní příležitosti

7

Dostupnost bydlení

9

41

10

41

Cenová dostupnost bydlení

27

Možnosti kulturního vyžití

spíše spokojen(a)

14
37

45
47
54

spíše nespokojen(a)

4
81

25

48
38

9

41

21

Základní školy

13

40

54

Mateřské školy

velmi spokojen(a)

17
37

41

Možnosti sportovního vyžití
Dětská hřiště

49

9
41
71

velmi nespokojen(a)

Pozitivně hodnocené oblasti:
 Možnosti kulturního vyžití (komentáře občanů: hudební festival je úspěšný, kultura ve Skutči
je vzhledem k velikosti města na vysoké úrovni; rozmanitá nabídka. Jen mám pocit, že si to
někteří místní neuvědomují a nechodí; večerní hudební akce v letním období chybí, letní kina
slabá.)
 Možnosti sportovního vyžití (komentáře občanů: jen by mohlo být více prostoru pro veřejnost
v hale. Lepší tvorba časového rozvrhu.)
 Dětská hřiště (komentáře občanů: mohlo by být vytvořeno nějaké hřiště i mimo sídliště.)
 Mateřské školy (komentáře občanů: ideální stav, kvalita, zařízení apod.)
 Základní školy (komentáře občanů: dobrý, každý si může vybrat ze dvou škol.)
Oblast s horším hodnocením:
!

Pracovní příležitosti (komentáře občanů: málo pracovních příležitostí, pokud člověk nechce
být prodavač, uklízeč apod., málo nabídek na 1/2 úvazek; chybí prac. příležitosti pro mladé;
musí se dojíždět, ale je to normální i v ostatních městech.)

!

Dostupnost bydlení (komentáře občanů: nejsou zde dostupné pěkné parcely a s byty také
žádná sláva; hledat možné lokality, zasíťovávat parcely, nabízet k výstavbě. Vybudovat
menší bytovky (12 bytů) a nabízet. To je cesta, jak si zde udržet mladé.)

!

Cenová dostupnost bydlení (komentáře občanů: ceny bytů jsou tu doopravdy vysoké.)
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Otázka: Kterou z uvedených oblastí hodnotíte jako nejvíce problematickou? (%,
možnost dvou odpovědí)
Podnikatelské prostředí a zaměstnanost

32

Doprava

29

Bydlení

27

Služby (např. obchody, gastronomie)

25

Technická infrastruktura

12

Provoz města

12

Jiné (hluk od letadel, vize města)

10

Zdravotní a sociální služby

8

Kultura

5

Školství

5

Sport
Bezpečnost

4
3

o Podnikatelské prostředí a zaměstnanost – nedostatek pracovních příležitostí pro lidi, nutnost
dojíždět.
o Doprava – problémy s parkováním.
o Bydlení – nedostatek pozemků pro individuální bytovou výstavbu, vysoké ceny za bydlení.
o Služby – nedostatek vhodných restaurací.
Otázka: Jak si představujete budoucnost města? (občané uvedli 70 návrhů)
o Skuteč má velký potenciál, a pokud se podaří město zatraktivnit pro mladé lidi, bude to podle
mě skvělé místo k životu i v budoucnu.
o Zlepšená dopravní situace (vybudování parkovacích míst zejména na sídlištích).
o Participující město a komunikující město, které se zajímá o názory občanů a má vizi do
budoucna.
o Představuji si ho jako především živé město. Živé to znamená vytvořit takové podmínky pro
mladé, aby neměli důvod odcházet, ale zůstávat a přicházet. Takový člověk zde potřebuje
sehnat rozumné bydlení a slušnou práci v blízkosti města. Potřebuje, aby si děti měly kde
bezpečně hrát a později získali kvalitní vzdělání. A pokud se tento produktivní člověk
rozhodne zůstat a nad rámec svých povinností se aktivně zapojí do občanského života
v některém z místních spolků je zapotřebí mu k tomu pomoci vytvořit vyhovující podmínky.
Pak tento spokojený občan zde i zestárne a bude potřeba, aby se o něho někdo postaral,
pokud to nezvládnou jeho děti. Pokud k tomu všemu bude dostatek příležitostí ke kultuře,
sportu a na městském úřadě bude dostupné zařídit většinu dokladů, aniž by musel člověk
jezdit jinam, bude město živé.
o Městečko, kde budou byty a pracovní příležitosti, pro všechny skupiny občanů.
o Město, které je otevřené komunikaci a rozvoji služeb.
o Město by mělo více zaměřit na mladé rodiny s dětmi a nabídnout jím, stavební pozemky za
rozumnou cenu, práci, hezké prostředí pro jejich děti a k životu, také obchodní sílu, to
z mého pohledu nejvíce důležité.
o Město, které poskytuje občanům všechny základní služby (lékař, kultura, sport, obchod,
sociální služby, knihovna), veřejná správa funguje digitálními prostředky, školství je na
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vysoké úrovni, dobrá dopravní obslužnost, město podporuje environmentální politiku
a motivuje občany k ochraně životního prostředí.
o Prosperující obchody, mít kde zaparkovat, mít se kam projít a nejít po hlavní silnici, čistota
ve všech částech, ochmelkové z náměstí pryč, více kulturních akcí v létě i zimě (doladit
jarmarky, rozsvícení stromu už bylo pěkné), udržovat komunikace i v místních částech.
Pozitivní je, že občané chtějí s městem komunikovat, podílet se na jeho rozvoji
a plánují svojí budoucnost ve Skutči.

Otázka: Jaké investice by se měly přednostně financovat z obecního rozpočtu? (%,
možnost tří odpovědí)
Parkovací stání

46

Městská zeleň

32

Podpora individuální bytové výstavby

31

Komunikace, chodníky

27

Podpora podmínek pro podnikání

21

Sportoviště

13

Sociální služby a zdravotnictví

13

Školní zařízení

13

Opatření reagující na klimatické změny

11

Zkvalitnění odpadového hospodářství

11

Rozvoj cestovního ruchu

10

Jiné (hluk, dětské hřiště)

9

Elektronizace veřejné správy

8

Kulturní zařízení

8

Řešení bezpečnosti
Technická infrastruktura

7
6

Přednostně by se mělo investovat dle respondentů do parkovacího stání, městské zeleně
a podpory individuální bytové výstavby.
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pohlaví

Otázka: Struktura respondentů (%)
muž

45

žena

55

věk

18-35

48

36-50

29

51-65

12

66 a více let

11

žijí v domácnosti děti mladší 18 let

55

nežijí v domácnosti děti mladší 18 let

45

ekonomická
aktivita

zaměstnanec
podnikatel/ka
student/ka

14
8

v důchodu

v domácnosti/na MD/RD

doba bydlení

57

méně než 5 let

12
9
8

6 až 15 let

14

déle než 15 let

78

Otázka: Připomínky, komentáře občanů (vybrané komentáře, text ponechán dle znění
respondentů)
o starosta se snaží dělat dost věcí, za to děkujeme,
o vyplňuji to společně s babičkou, stejný názor má i děda,
o jen tak dál.
o je to pěkné místo pro život,
o uvítala bych zpřísnění sankcí pro neukázněné pejskaře, kladně hodnotím osázení náměstí
květinami, nabídku kulturních akcí, sportovního vyžití a práci městského muzea. Bylo by
dobré zachovat zelené plochy a plácky ve městě, které jsou veřejně přístupné a zlepšit
podmínky veřejného WC,
o v ulici Osady Ležáků není rozumět hlášení městského rozhlasu, z ulice je často parkoviště
(zóna), delší dobu chybí dva kontejnery na tříděný odpad (před časem požár) Osady Ležáků
- chodník od školky k Botan. - velmi frekventovaný (děti na oběd...),
o jsme součástí Skutče, ale nemáme přípojku plynu! Hustá silniční doprava - snížit rychlost
Nepořádek u romské komunity (rozpadlé budovy),
o více laviček k odpočinku v okolí Skutče,
o kulturní příležitosti jsou skvělé. Oceňuji snahu města, jeho pomoc a podporu při prevenci
a řešení aktuální situace. Stav skautské klubovny se rok od roku zhoršuje,
o podpora sportovně založených lidí je skvělá, propagují se sportoviště, ale co třeba více
podpořit mama centrum, které tu taaaak dlouho chybělo?! Hřiště na sídlišti je fajn, ale starší
mohou jít venku jen na posilovnu. Rampa, dopravni hřiště třeba u koupaliště by bylo super,
apod. to by se jim jistě líbilo. Za tímto dojíždíme 20km a více. Pokud by byla veřejná sbírka,
jistě přidám,
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o Skuteč se sympatické město, bez větších problémů. Žije se mi tu dobře. Oceňuji, že vznikl
tento dotazník. Kdybych si měl něco přát, tak by se mi líbila cyklostezka nebo stezka pro
pěší na Štěpánov. Pěšky po silnici se tam už moc chodit nedá. Jezdí tam spousta aut
a kamionů. Přeji hodně úspěchů s vedením města,
o po dlouhé době vedení města, kterému děkuji za přístup ( ke všemu),
o navrhoval bych utvoření třeba dobrovolných spolků ( nebo to nějak vymyslet motivačně )
lidí na úklid okolních lesů, stezek, lomů a prostě přírody. Na Žulové stezce je tolik dřeva
a větví a bordelu, myslím, že za týden práce je to všechno vyčištěné,
o pro mě osobně je největší problém se dopravit z Lažan do Skutče bez auta. Dítě konci ve
škole v 11.30 a na tu dobu autobus nejede a ještě dítě není zvyklé být samo, že by na mě
čekal. Takže mi nezbývá nic jiného, pokud nemám auto, než jít pěšky. A to je kolikrát
opravdu o život. Řidiči jezdí jako hovada a je jedno, jaký typ vozidla řídí (osobní, nákladní,
autobus, TIR), pokaždé musím skočit do škarpy. Navíc za pár týdnů budu jezdit s kočárem
a to nevím, jak to budu řešit. Pokud není možné v současné době udělat stezku (prozatím
by stačila i nějaká na způsob polňačky), aspoň uvažujte o snížení rychlosti,
o pochválit městskou policii, hasiče, záchranáře a skauty,
o zatepleni-oplášťování bytovky v Družstevni ulici 915-918,
o byla by super cyklostezka, jak pro děti, tak i matky s kočárky, není tady kde pořádně jezdit.
Koupaliště, .....velký areál, proč tam neudělat kemp, ať už chatičky nebo jen stany, hned by
se zlepšil turismus,
o založte soukromou školku, nejlépe lesní. Poptává ji hodně maminek,
o zeleň.

strana 11

Heatmapa
Moderní výzkumná interpretace dat desítek respondentů na teplotní škále dle identifikace respondenta (věk, pohlaví, zaměstnání apod.). Vysvětlení:
zelené podbarvení představuje dobré hodnocení (velmi spokojen) a změna do červené pak stále horší hodnocení od respondentů (velmi
nespokojen), výsledky vychází z dat dotazníkového šetření.
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