STRATEGIE ROZVOJE OBCE TISOVEC
PRO OBDOBÍ 2021 – 2026

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

Dotazníkové šetření
V obci Tisovec 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 nadmíru
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 28 vyplněných formulářů (10 % občanů obce
nad 18 let věku).
S obcí jako místem pro život je spokojeno 89 % respondentů, s mezilidskými vztahy v obci
je spokojeno 75 % respondentů, v tomto směru je možné realizovat opatření ke zlepšování
mezilidských vztahů v obci (společné akce apod.). V komentářích lidé uvedli, že věří, že se
vztahy v obci mohou postupně měnit a zlepšit a 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 (%)

75
11

Spokojen(a)

89
25

Spokojen(a)

Nespokojen(a)

Nespokojen(a)

Otázka: Co se Vám v obci nejvíce líbí nebo nelíbí?
LÍBÍ
 klid a hezké prostředí v okolí
 prodejna a možnost si nakoupit
 že žijeme (zatím v klidném místě v části
obce Tisovec) v prostředí řeky a lesu
kolem naší obce
 klidné životní prostředí
 dětské hřiště
 zeleň u bytovky č. 31
 vztahy mezi některými lidmi - vzájemná
podpora
 kaplička

NELÍBÍ

!
!
!

!
!
!
!

!

bezohlednost určitých spoluobčanů jeden
k druhému, kdo má špetku rozumu a
úctu sám k sobě tak to dokáže pochopit
silnice - povrch
zastaralé kontejnery, přeplněné
kontejnery - plasty se válí okolo, kvůli
malému otvoru nejdou vhodit dovnitř
antukové hřiště
málo nových keřů a okrasných stromů
malý zájem občanů o dění v obci
rozpadlý mostek pod silnicí
silný provoz přetížených nákladních
vozidel s přívěsy vozící kamennou drť
a nedodržující rychlost v obci a ohrožující
chodce
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 dobré informace o dění v obci (vývěska,
rozhlas atd.)

!

 život tady

!

 opravený obecní úřad

!

 všechno, nestěžujeme si

!

 vytvořila se tady skupina, která se snaží
něco v obci dělat, akce a něco podobného

!

 hezká příroda a kousek do Chrudimi nebo
Hlinska

!

 sousedská výpomoc

!

!

!

!

cesty v obci jsou ve špatném stavu,
chybí chodník a stání na zastávce, chůze
při silnici je nebezpečná!
špatná komunikace zastupitelů s
obyvateli všech osad!
v dnešní době nám chybí lepší rozvoj
technických sítí a infrastruktury
údržba chodníků není vždycky dobrá,
někde dokonce chodníky chybí, takže
s kočárkama to je někdy těžké
když je obec takto rozdělena na více
částí, tam něco funguje někde lépe a
něco zase hůře (odpady, kontejnery, stav
silnic)
absence kanalizace nebo společné
čistírny odpadních vod
chybějící chodník pro pěší, alespoň z
jedné strany u hlavní silnice (od zatáčky
v Tisovci, před Modráčkovi, Petříkovi
směr k Blatoňovi. Pokud chodíme ráno a
večer za tmy na zastávku Včelákov U
sloupku Střítež...veliké nebezpečí sražení
autem.
stav komunikace v Tisovci, zvláště
u hasičské zbrojnice a nedostatečný
prostor k parkování u borového lesíka u
"chat" (Vojtová, Procházková).
chybějící chodník pro pěší, alespoň z
jedné strany u hlavní silnice (od zatáčky
v Tisovci,před Modráčkovi, Petříkovi směr
k Blatoňovi. Pokud chodíme ráno a večer
za tmy na zastávku Včelákov U sloupku
Střítež...veliké nebezpečí sražení autem.
svoz zbytkového komunálního odpadu je
nutný celoročně každý týden nikoliv
pouze v zimních měsících.

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 %
autem

93 %
ne

38 %
autobus

0%
ano do obce v regionu

13 %
pěšky
13 %
kolo

7%
ano do obce mimo region
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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
Dostupnost zdravotní péče
Podmínky pro činnost spolků
Možnosti nakupování

46

13
12

45

8

41
41

Veřejná doprava

16
46

Kvalita ovzduší

46

Míra hlučnosti

velmi spokojen(a)

29

spíše spokojen(a)

13

29

21

33

19

30

7

18

44

Množství a kvalita zeleně

25
25

42

Svoz odpadu

18

29
29

Bezpečnost v obci

8

14

38
33

8

12

44

23

Komunikace úřadu obce
Údržba komunikací a chodníků

29

36

11

28

11

31

23

36
50

spíše nespokojen(a)

14
14

0
4
7

velmi nespokojen(a)

Pozitivní hodnocení:
 Podmínky pro spolky
 Komunikace úřadu obce
 Svoz odpadu
 Bezpečnost v obci (vybrané komentáře respondentů: chybí radar na silnici; U břízů chybí
chodník!)
 Kvalita ovzduší, zeleně a míra hlučnosti
Výhrady:
!

Dostupnost sociálních služeb

!

Dostupnost zdravotní péče

!

Možnosti nakupování

!

Údržba komunikací a chodníků (dle komentářů chybí chodníky, hlavně v zimním období –
vyhrnutí sněhu)

!

Veřejná doprava (dle komentářů ať jezdí více spojů v sobotu a v neděli)
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Otázka: Úroveň spokojenosti s materiální vybaveností a vzděláváním.
Úroveň spokojenosti s materiální vybaveností a vzděláváním

Možnost výstavby rodinných domů

0

Možnosti kulturního vyžití

4

Možnosti sportovního vyžití

4

Dostupnost mateřské školy

Dostupnost základní školy

velmi spokojen(a)

56

22

35

48

39

11

13

48

50

22

spíše spokojen(a)

22

9

22

50

spíše nespokojen(a)

17

22

6

velmi nespokojen(a)

Pozitivní hodnocení:
 Dostupnost základní školy
Výhrady:
!

Možnosti kulturního vyžití

!

Možnost výstavby rodinných domů

!

Dostupnost mateřské školy

!

Možnosti sportovního vyžití (dle komentářů chybí hlavně hřiště pro děti a antukové hřiště)

Otázka: Co Vám v obci nejvíce chybí?
o obchod pro seniory ohledně nákupů základních potravin. Hřiště pro malé děti kvůli
bezpečnosti, parčík pro seniory k posezení včetně laviček v chatové oblasti,
o kulturní akce (více se propojit s ostatními částmi obce),
o obchod,
o autobusové spojení,
o možnost pracovních nabídek,
o cesty a cyklostezka, kde by se člověk prošel nebo projel na kole,
o vyřešit nepořádek,
o kultura, sítě v obci,
o čistírna odpadních vod,
o místo např. hostinec, kde bychom se setkávali,
o úklid,
o kanalizace. Měla být vybudována dříve než veřejný vodovod,
o více spojujících akcí mezi jednotlivými částmi.
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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 a do
technické
infrastruktury
v jednotlivých
částech obce.
Naopak nikdo
z respondentů
neuvedl možnost
školní zařízení,
opatření reagující na
klimatické změny a
rozvoj cestovního
ruchu.

Komunikace, chodníky

70

Technická infrastruktura

33

Podpora individuální bytové výstavby

19

Sportoviště

19

Kulturní zařízení

19

Zeleň v obci

19

Zkvalitnění odpadového hospodářství

15

Rozvoj sociálních služeb pro seniory

11

Řešení bezpečnosti

7

Zlepšení informovanosti/komunikace s
občany

7

Parkovací stání

7

Rozvoj cestovního ruchu

4

Podpora spolků a akcí

4

Otázka: Připomínky, komentáře občanů
o v žádném případě nepálit PET lahve v kotlích ani v krbových kamnech vzhledem k ovzduší,
kolem nás, jakož tomu bývá doposud u některých spoluobčanů v naší obci - zavést přísné
kontroly,
o silnici od Prosetína zničily náklaďáky přetížené štěrkem. Na křižovatce v obci je rozpadlý
mostek, který vede pod silnicí. Silnice je vypouklá, krajnice orvané. Kamiony zničily vše, co
bylo ještě dobré. Plná auta jezdila přes nás a prázdná přes Vrbatův Kostelec. I když
výhledově budou ve VK směrem Nasavrky dělat novou silnici. Nevíme, co si o tom máme
myslet,
o bylo by pěkné obnovit cesty přes pole Tisovec-Vrbětice a přes "bažantnice" - Ležáky, kterou
letos zorali. Děkuji,
o příště současní zastupitelé nekandidovat,
o nerozumím tomu rozdělení v dotazníku na části, patříme pod Tisovec.
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pohlaví

Otázka: Struktura respondentů (%)

muž
žena
18-35

věk

43
57
12

36-50

26

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

46
16
32
68
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