OBEC CHMELNÁ,

257 65 ČECHTICE,

okr. BENEŠOV

IČO: 00473537, tel: 733 332 617, e-mail: chmelna@zelivka.cz

Vyhodnocení dotazníku k Programu rozvoje obce
Chmelná na období 2022 - 2032
V červnu 2021 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel k Programu rozvoje obce.
Ze 122 obyvatel s trvalým bydlištěm v obci Chmelná, kteří obdrželi dotazník, se
zúčastnilo 53,28 % obyvatel, což bylo konkrétně 65 obyvatel, z toho 34 mužů a 29 žen.
Všechny dotazníky byly v tištěné podobě. Zaznamenání odpovědí a jejich vyhodnocení
proběhlo za pomoci tabulek a grafů MS excel.
Mezi zúčastněnými bylo 18 lidí ve věku 15-29 let; 26 lidí ve věku 30-49 let; 11 lidí ve
věku 50-64 a v poslední kategorii 7 lidí ve věku 65 a více. 3 zúčastnění se k věku nevyjádřili.
Děkujeme všem, kteří odevzdali dotazníky a podpořili tak Program rozvoje obce.
Níže jsou vyhodnoceny všechny vaše odpovědi.
Otázka č 1.
První otázka zněla: Jak se Vám ve Chmelné žije? Na výběr bylo z několika odpovědí.
Velmi dobře; spíše dobře; spíše špatně a velmi špatně.
Největší počet získala odpověď velmi dobře, a to v počtu 34 lidí. 24 lidem se ve
Chmelné žije spíše dobře. Spíše špatně odpovědělo 6 lidí a nikomu se nežije velmi špatně.
Jeden dotazník nebyl v této otázce vyplněn.
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Otázka č 2.
Druhá otázka zněla: Co se Vám na životě v naší obci nejvíce líbí? Odpovědět bylo
možné otevřeně. 26 lidí na otázku neodpovědělo.
Nejčastěji se opakovaly tyto odpovědi: klid a pohoda; fajn lidé a dobré mezilidské
vztahy; krásná příroda, zeleň a dobré životní prostředí; společenské akce a kulturní život. Další
časté odpovědi byly: hrdost na ves; vzhled obce; kaplička a církevní akce; všeobecná
spokojenost se životem na vsi. Méně časté odpovědi byly: vodovod a ČOV; kulturní dům;
poloha obce; dětské hřiště a prodej pečiva. Mezi jednotlivými odpověďmi zazněly odpovědi:
autobusová zastávka; rekonstrukce OÚ; rychlé řešení problémů obce a dodržování tradic.
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Otázka č 3.
Třetí otázka zněla: Co se Vám v naší obci nejvíce nelíbí? Na výběr bylo buď z několika
předepsaných odpovědí nebo možnost odpovědi jiné, kde bylo možné dopsat, co konkrétně se
komu nelíbí. Předepsané možnosti byly: špatný stav místních komunikací; špatné životní
prostředí; nedostatečné podmínky pro sportovní aktivity; nedostatečný kulturní a společenský
život.
Nejčastější odpovědí v počtu 43 lidí bylo: špatný stav místních komunikací a jejich
neudržování. Druhou nejčastější odpovědí, a to v počtu 20 lidí, byly nedostatečné podmínky
pro sportovní aktivity. 8 lidí odpovědělo, že se jim nelíbí špatné životní prostředí a 5 lidí
odpovědělo, že je ve vsi nedostatečný kulturní a společenský život.

Další častou odpovědí v možnosti otevřeného vyjádření bylo: špatný stav požární nádrže
na návsi, kterou je nutno opravit a zajistit přítok vody. Dále se nelíbí nedostatečný počet
kontejnerů na tříděný odpad, kdy chybí kontejnery na ostatní plasty, elektroodpad, hliník, olej
a bioodpad. Další nespokojenost byla s pálením odpadů na zahradách nebo v kotlích domů.
Také se nelíbí nedostatečný počet stromořadí u cest a neudržované meze. S tím souvisí i
zaorávání cest, mezí, škarp a kanálových šachet. Také se lidem nelíbí absence rozhlasu; vzhled
obecního úřadu, konkrétně její fasády a špatná informovanost občanů. Jednotlivé nespokojené
odpovědi byly například: závist mezi lidmi; volně pobíhající psi; malé zapojení občanů do
dění a rozvoje obce; vypínání veřejného osvětlení; neaktualizované a nedostatečně přehledné
webové stránky; placení přípojek z obecních peněz; nepřipojení na kanalizaci a nezabezpečené
hřiště pro děti.
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Otázka č 4.
Čtvrtá otázka zněla: Co konkrétně Vám v obci nejvíce chybí? Tato otázka byla otevřená.
24 lidí na ni neodpovědělo.
Nejčastější odpovědí, a to v počtu 12 lidí byla absence malého obchodu se základními
potravinami. 8 lidem chybí větší počet kontejnerů na tříděný odpad, konkrétně kontejnery na
ostatní plasty, elektroodpad, hliník, olej a bioodpad. 5 lidí v obci nejvíce postrádá koupaliště.
4 lidé nejvíce postrádají rozhlas, chybí jim větší informovanost občanů a více společenských
akcí pro děti. 3 lidé by ocenili více odpočinkových míst v okolí obce. Po 2 byly odpovědi typu:
málo stromů na veřejných prostranstvích a u cest; zázemí sportovního hřiště a areálu; hospoda;
letní kino nebo knihovna. Jednotlivé nespokojené odpovědi byly: chybí zde retardér nebo
měřič rychlosti ve směru od Miřetic; připojení na kanalizaci; noční osvětlení; tenisové kurty;
železnice; lepší autobusové spojení; pěší cesty okolo obce; venkovní posilovna; pořádný
internet, péče o místní komunikace; více obecních akcí a zapojení lidí do nich; chybí
uspořádání srazu rodáků; spolek občanů pro kulturní akce a nespokojenost je i s chováním
místních podnikatelů k místním komunikacím.
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Otázka č 5.
Pátá otázka zněla: Mezilidské vztahy ve Chmelné považujete za? Na výběr bylo
z několika odpovědí. Velmi dobré; spíše dobré; spíše špatné a velmi špatné.
Největší počet získala odpověď spíše dobré, a to v počtu 41 lidí. 10 lidí považuje
mezilidské vztahy ve Chmelné za velmi dobré a dalších 10 za spíše spatné. Velmi špatné
vztahy nevybral nikdo a 4 lidé neopověděli nic.
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Otázka č 6.
Šestá otázka zněla: Jste ochoten/na zapojit se do rozvoje své obce? Na výběr bylo
z několika možností: určitě ano; spíše ano; spíše ne a určitě ne. Pokud někdo vybral možnost
určitě ano, měl uvést i jak je ochoten se zapojit.
Nejčastější odpovědí v počtu 24 lidí bylo spíše ano. Druhou nejčastější odpovědí bylo
určitě ano, v počtu 19 lidí. Tito lidé jsou ochotni pomoci dle svých možností a potřeby; dále
by pomohli při pořádání akcí, a to s jejich vymýšlením, zařizováním a samotnou organizací.
Další výpomoc je formou brigády a samotnou prací. Někteří vypomoci musí a chtějí, jelikož
patří mezi zastupitele. 12 lidí odpovědělo, že se spíše nezapojí do rozvoje obce a 1 člověk se
nezapojí určitě. 9 lidí se zdrželo odpovědi.
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Otázka č 7.
Sedmá otázka zněla: Jaká jsou Vaše očekávání od probíhající pozemkové reformy? Na
výběr bylo z více možností odpovědí nebo odpovědi vlastní. Z předepsaných odpovědí a
možností výběru bylo: zlepšení vzhledu krajiny; obnova cest a zpřístupnění pozemků; scelení
a zhodnocení pozemků; od pozemkové reformy nic neočekávám.
41 lidí odpovědělo, že očekávají obnovu cest a zpřístupnění pozemků. 22 lidí očekává
zlepšení vzhledu krajiny. 19 lidí očekává scelení a zhodnocení pozemků. Od pozemkové
reformy nic neočekává 12 lidí. 5 lidí neodpovědělo a ti, kteří zaškrtli jiné, očekávají zhoršení
mezilidských vztahů mezi vlastníky pozemků a jeden člověk očekává ucelení hranic,
kolaudaci a revitalizaci rybníku.
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Otázka č 8.
Osmá otázka zněla: Na co byste přednostně využil/a finanční prostředky obce? Na výběr
bylo z více možností odpovědí nebo odpovědi vlastní. Z předepsaných odpovědí bylo možné
vybrat maximálně 4 odpovědi. Na výběr bylo: úprava zeleně v obci; rekonstrukce hasičské
zbrojnice; rekonstrukce veřejného osvětlení; rekonstrukce místního rozhlasu; řešení likvidace
odpadů; podmínky pro činnost spolků; rekonstrukce sakrálních památek;
rekonstrukce/vybudování nové kanalizace; rekonstrukce ČOV; přeložení el. sítě do země;
položení datových kabelů do země; rekonstrukce vzhledu kapličky sv. Jana Nepomuckého.
Nejvíce odpovědí bylo u rekonstrukce/vybudování nové kanalizace, a to v počtu 38
odpovědí. Druhou nejčastější odpovědí bylo přeložení el. sítě do země, v počtu 29. Stejný
počet odpovědí, a to 27 bylo u odpovědí rekonstrukce ČOV a řešení likvidace odpadů. 26 hlasů
by využilo finance na rekonstrukcí místního rozhlasu. 23 hlasů na rekonstrukci osvětlení a 11
na položení datových kabelů do země. 10 hlasů by chtělo zrekonstruovat hasičskou zbrojnici
a 6 by upravilo zeleň v obci. Po 4 odpovědích získaly: podmínky pro činnost spolků a
rekonstrukce sakrálních památek. 2 hlasy si vybojovala rekonstrukce vzhledu kapličky sv.
Jana Nepomuckého.
Z otevřených odpovědí se několikrát zopakovala rekonstrukce a údržba komunikací a
cest, konkrétně v počtu 5 lidí. 4 lidi apelovali na vyčištění a rekonstrukci požární nádrže. Jeden
člověk by požární nádrž zcela zlikvidoval a další by k požární nádrži či kapličce umístil
zrcadlo.
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Otázka č 9.
Devátá otázka zněla: Jak by se měla obec dále rozrůstat? Na výběr bylo ze tří možností:
měla by zůstat přibližně stejně velká; měla by se postupně rozrůstat na přibližně 200 obyvatel
a obec by měla růst nad 200 obyvatel. V potaz se bral aktuální počet obyvatel, který byl 149.
Nejčastější odpovědí byla prostřední odpověď a to taková, že by se obec měla postupně
rozrůstat na přibližně 200 obyvatel, to si myslí 34 lidí. 21 lidí si myslí, že by obec měla zůstat
přibližně stejně velká. 6 lidí by chtělo, aby obec měla nad 200 obyvatel a 4 lidé neodpověděli.

Jak by se měla obec dále rozrůstat?
40
35
30
25
20
15
10
5
0

34

21

6

Měla by zůstat
přibližně stejně
velká

Měla by se
Obec by měla růst
postupně rozrůstat nad 200 obyvatel
na přibližně 200
obyvatel

4
Nevyplněno

Otázka č 10.
Desátá otázka zněla: Měla by obec realizovat projekt zázemí na fotbalovém hřišti? Na
výběr bylo z několika odpovědí: určitě ano; spíše ano; spíše ne; určitě ne. V potaz bylo bráno,
že toto zázemí by bylo novým centrem dění v této rozrůstající se části obce. Sloužilo by jako
zázemí pro různé sportovní aktivity a jako sklad pro činnost spolků se sociálním zázemím.
Součástí by bylo i venkovní posezení a dětské hřiště.
Nejvyšší počet odpovědí bylo u: spíše ano, a to v počtu 22. Spíše ne zaškrtlo 18 lidí a
17 lidí je pro určitě ano. 6 lidí pro určitě ne a 2 lidé nezaškrtli nic.
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Otázka č 11.
Jedenáctá otázka zněla: Jste muž nebo žena? Dotazník vyplňovalo 34 mužů, což je 51,5
% a 29 žen, což je 51,8 %. 2 dotazníky zůstaly bez odpovědi.

Účast v dotazníkovém šetření dle pohlaví.
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Otázka č 12.
Dvanáctá otázka zněla: Váš věk je? Na výběr bylo: 15-29; 30-49; 50-64; 65 a více.
Mezi zúčastněnými bylo 18 lidí ve věku 15-29 let, což činí 54,5 %. 26 lidí ve věku 3049 let, což je 61,9 %. 11 lidí ve věku 50-64, což je 52,4 % a v poslední kategorii 7 lidí ve věku
65 a více, což činilo 26,9 %. 3 zúčastnění se nevyjádřili.

Účast v dotazníkovém šetření dle věkových skupin.
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Otázka č 13.
Třináctá otázka se týkala jakýchkoliv dalších námětů, připomínek a komentářů.
Odpovědi byly otevřené.
51 lidí neodpovědělo. Dva lidé znovu připomněli absenci a přání na více kontejnerů a
další dva lidé rekonstrukci požární nádrže. Ostatní odpovědi byly jednotlivé, vyskytly se
návrhy na: více stromových alejí za vsí; vylepšení, opravení a větší využití obecního úřadu
např. pro galerii historie obce nebo hasičské muzeum. Další návrhy byly na vylepšení
prodejny; vybudování odpočinkových míst v okolí obce; posezení u studánky; vybudování
křížové cesty nebo naučné stezky; využití více vánočních dekorací, např. Betlému u stromku.
Dále návrh na rekonstrukci rybníka; upravení bývalé hasičské zbrojnice u kulturního domu;
upravení parkoviště u kulturního domu a zrušení nevyužívaného schodiště; upravení ostrůvku
na cestě do Kuňovic, zlepšení stránek obce; zlepšit informovanost občanů např. formou sms.
Také využívat osvícení kapličky pouze v nutných případech a s tím související nesvícení
v noci, pouze dle aktuálního stavu; pravidelně uklízet obecní prostory; vybudovat asfaltovou
silnici u hřiště; vybavit a zprovoznit všechny hydranty pro bezpečnost v obci; zapojit občany
do rozvoje obce; vymyslet nové kulturní akce a s tím související větší účast na brigádách, např.
udělat formou brigády maškarní plesy. Další návrhy nebo přání byly takové, aby stavební
projekty respektovaly charakter a vzhled obce; dlouhodobé projekty měly návaznost a více se
spolupracovalo se soukromníky. Projevila se i nespokojenost s parkováním vraků na návsi a
návrh na zničení krtka.
Mnoho lidí poznamenalo, že se jim ve vsi hezky žije, děkují za práci pro obec a chválí
nápad s dotazníky k rozvoji obce. A na závěr bylo poděkování Kučerovým za výdej pečiva.

Děkujeme všem, kteří odevzdali dotazníky a podpořili tak Program rozvoje obce.
Po vyhodnocení dotazníkového šetření se bude zpracovávat analytická část Programu
rozvoje obce, SWOT analýza (silné a slabé stránky vyplývající ze zpracované charakteristiky
obce. Příležitosti a hrozby jsou vnější vlivy, které mohou obci pomoci nebo se kterými se bude
muset obec vypořádat) a rozvržení realizace vybraných projektů na dané období.
Po sestavení analytické části Programu rozvoje obce se bude konat veřejná schůze v KD
„U Pitráků“ s občerstvením. Kde případný návrh Programu rozvoje obce bude diskutován a
upraven dle požadavků.
O schůzi budou občané informováni na úřední desce, obecních stránkách, formou sms
a emailem.

