STRATEGIE ROZVOJE OBCE VRBATŮV
KOSTELEC PRO OBDOBÍ 2021 – 2026

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

Dotazníkové šetření
V obci Vrbatův Kostelec 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 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 29 vyplněných formulářů (10 % občanů obce
starších 18 let).
S obcí jako místem pro život je spokojeno 87 % respondentů, s mezilidskými vztahy v obci
je spokojeno pouze 69 % respondentů, v tomto směru je možné realizovat opatření ke
zlepšování mezilidských vztahů v obci (společné akce, komunikace, participace apod.).
V komentářích lidé uvedli, že věří, že se vztahy v obci mohou postupně měnit a zlepšit. V obci
by uvítali více aktivit podporujících vzájemné setkání lidí a rodin s dětmi, vzájemnou komunikaci
a více pozitivního myšlení. Jako nevýhodu berou rozdělení obce na více částí, což zcela
neumožňuje se společně identifikovat pod jednu obec.
Otázka: Jak jste spokojen/a s životem v obci z následujícího pohledu
MÍSTO PRO ŽIVOT (%)

MEZILIDSKÉ VZTAHY (%)

69
13

87
31

Spokojen(a)

Spokojen(a)

Nespokojen(a)

Nespokojen(a)

Otázka: Co se Vám v obci nejvíce líbí nebo nelíbí?
LÍBÍ
 klid a hezké prostředí v okolí

NELÍBÍ

!

 okolní zeleň
 les :-)
 klid a bezpečí pro život, čisté životní
prostředí
 postavily se u nás domy, kde se
nastěhovali mladí lidé, kteří tu obec
povzbudili

!
!
!

 nám se tu líbí, lidé tady jsou dobří,
vzájemně se zdravíme a pomáháme
 je tu klid, jsme moderní obec, která
nestojí na místě
 starost o občany

!

!

mezilidské vztahy (problém jsou asi
mezilidské vztahy, všichni vám vidí, co
děláte, a jak)
vlaková jízdní řád
zavřený obchod
nezastavování všech vlaků

!

ani metr chodníku, špatné veřejné
osvětlení, častý průjezd nákladní
dopravy, řezání pal. dřeva v neděli a o
svátcích
nelíbí se mi, že ve vesnici zkupují domy
chalupáři a ne rodiny pro trvalé bydlení.
špatná autobusová doprava

!

kamionová doprava
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LÍBÍ
 vzhled obce
 příroda a relativně malá zastavěnost
území.

!
!

 byla možnost pro výstavbu domů
 vlakové spojení, blízko do Skutče
 prostředí, ve kterém žiji

!
!
!

 upravené místní komunikace

!

 celkově hezká obec, klid, relativně bez
hluku.

!
!
!
!

 poloha na vlaku
 obec je ekologicky založena ????. Není
nikde vidět nepořádek.
 obec myslí hodně na občany a jejich
vyžití, pořádá různé akce.
 kostel

!

 starostka

!
!
!

!
!

NELÍBÍ
jsme tady spokojení
myslím, že nejsme schopni docenit a
využít okolní přírodu a taky to, že zde
funguje veřejná doprava
přístup některých občanů
některé okolnosti
nedostatečný zájem vedení obce o dění v
místních částech a s tím související
směřování většiny investic do hlavní
obce.
neupravené vodní toky nevyužité obecní
stavby
přístupové komunikace do obce
doprava
míň sportovního vyžití.
provoz těžkých nákladních vozidel při
průjezdu z lomu Cejřov
úzké silnice přetížené kamionovou
dopravou
znečištění vzduchu v topné sezóně
chybí zde v okolí Vrbatova Kostelce,
Louky, Ležáků a celkově v okolí Skutče
cyklostezky. Tento kraj je hodně
navštěvován turisty, žije zde hodně rodin
s malými dětmi a není to zde úplně
přizpůsobeno kočárkům, kolečkovým
bruslím, cyklistům
uzavřený obchod
změna jízdních řádů vlaků
znečištění vzduchu v topné sezóně

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?

89 %
autem

84 %
ne

36 %
autobus

8%
ano, do obce v regionu

36 %
vlakem

8%
ano, do obce mimo region

7%
pěšky
0%
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

12

64

Dostupnost zdravotní péče

15

58

Podmínky pro činnost spolků
Možnosti nakupování

18
7

68
19

Komunikace úřadu obce
Údržba komunikací a chodníků

37

Kvalita ovzduší
Míra hlučnosti

velmi spokojen(a)

33
41

15

46

Svoz odpadu
Veřejná doprava

14

41

15

57

29

15
23
15

spíše spokojen(a)

8
4

64

28
8

7

31

39

Bezpečnost v obci
Množství a kvalita zeleně

24
27

44

46
62

17
19

58
63

spíše nespokojen(a)

11
11

4
8
11

velmi nespokojen(a)

Pozitivní hodnocení:
 Dostupnost sociálních služeb
 Dostupnost zdravotní péče
 Podmínky pro činnost spolků
 Komunikace úřadu obce (vybrané komentáře respondentů: více se zajímat o dění v místních
částech a je zde nedostatečná péče o obecní majetek)
 Svoz odpadu (komentáře: mohla by být vyšší frekvence svozu odpadů z kontejnerů, ty jsou
často přeplněné. Nevyhovující je typ kontejneru na plastový odpad, kde je velmi malý
vhazovací otvor. Ve velmi špatném stavu je nezpevněná příjezdová komunikace ke
kontejnerům)
 Bezpečnost v obci
 Kvalita ovzduší, zeleně a míra hlučnosti (komentáře: je třeba obnovit všechny obecní cesty
a osázet je stromy a lavičkami. Jako nejdůležitější bych viděl cestu od hřbitova ke dvěma
rybníkům, která by předělila pole a částečně by zabránila erozi z pole; problém je i topná
sezóna, topí se mnohdy čímkoliv; provoz nákladní dopravy)
Výhrady:
!

Možnosti nakupování (komentáře: možnost nakupovat základní potraviny - pojízdná
prodejna)

!

Údržba komunikací a chodníků (komentáře: chybí chodníky)

!

Veřejná doprava (komentáře: špatné vlakové spojení, jízdní řád nevyhovuje)
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Otázka: Úroveň spokojenosti s materiální vybaveností a vzděláváním.
Úroveň spokojenosti s materiální vybaveností a vzděláváním

Možnost výstavby rodinných domů

Možnosti kulturního vyžití

4

Možnosti sportovního vyžití

4

Dostupnost mateřské školy

5

Dostupnost základní školy

velmi spokojen(a)

62

5

9

spíše spokojen(a)

33

36

48

52

12

40

60

4

35

68

spíše nespokojen(a)

23

velmi nespokojen(a)

Pozitivní hodnocení:
 Dostupnost základní školy
Výhrady:
!

Možnosti kulturního vyžití (komentáře: realizovat více akcí – inovace akcí; jednou za rok
maximálně posvícení)

!

Možnost výstavby rodinných domů (komentáře: bylo by dobré zrealizovat opět stavební
parcely, ale nyní ve velikosti ~800 m2 a nikoliv velké; minimální, nejsou obecní parcely)

!

Možnosti sportovního vyžití (komentáře: chybí hlavně hřiště pro celoroční využití; žádná
aktivita v místních částech, téměř všechny investice opět směřovány do centrální obce)

!

Dostupnost mateřské školy

Otázka: Co Vám v obci nejvíce chybí?
o kanalizace,
o prodejna potravin, rozumná dostupnost veřejné dopravy (i cesty zpět), ve Skutči přijede bus
a za 10 minut jede zpět. Ve Skutči a Chrasti není rozumná cukrárna,
o Sokol - pro tělesnou zdatnost dětí,
o fungují tu spolky, obec je v nějakých spolcích, mluví se tady o spolupráci, proto by se měly
najít dobré projekty na okolní přírodu,
o prodejna, a jiné služby,
o společenský život, aktivní komunikace vedení obce, vyvážená péče o místní části a centrální
obec,
o asi více moderních metod pro děti, co se týká výuky, aktivit, a to i přesto že tu jsou mladí
lidí s dětmi,
o upravené vodní toky,
o cyklostezky pro bezpečnější pohyb kočárků, cyklistů, chodců.
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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 podpory
zlepšení stavu
komunikací a
chodníků
(vybudování) a
do technické
infrastruktury.

Komunikace, chodníky

60

Technická infrastruktura

36

Zlepšení informovanosti/komunikace s občany

24

Rozvoj sociálních služeb pro seniory

24

Naopak nikdo
z respondentů
neuvedl možnost
parkovací stání a
rozvoj cestovního
ruchu.

Sportoviště

20

Podpora spolků a akcí

20

Podpora individuální bytové výstavby

16

Školní zařízení

16

Opatření reagující na klimatické změny

12

Kulturní zařízení

12

Řešení bezpečnosti

8

Zkvalitnění odpadového hospodářství

8

Zeleň v obci

4

Otázka: Připomínky, komentáře občanů.
o v rámci ekologie bych opět zavodnil jarní slepé rameno řeky pro zadržování vody mezi
Kostelcem a Leštinkou, které komunisti zničili,
o myslím, že tady plno lidí je spokojeno,
o realizace protipovodňových opatření.

pohlaví

Otázka: Struktura respondentů (%)

muž
žena
18-35

věk

67
33
14

36-50

36

51-65

36

66 a více let

14

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

58
42
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