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PODĚKOVÁNÍ
Tento materiál vznikl na základě záznamů z rozhovorů z celkem 31 obyvateli Velkého
Chvojna. První doporučení na respondenty jsme získali od vedení obce a postupně pak metodou sněhové koule doplňovali další respondenty, které nám doporučovali jednotliví dotazovaní s tím, že jsme si kladli za cíl hovořit jak s lídry a potenciálními lídry v obci – tedy s lidmi,
kteří jsou aktivní v zastupitelstvu, spolcích, v pořádání akcí atd., tak s lidmi, kteří jsou považováni spíše za méně aktivní.
Děkujeme za čas a za otevřenost všem, kteří souhlasili s rozhovorem a našli si na něj prostor. Většina rozhovorů trvala hodinu až hodinu a půl. Rozhovory jsme v tomto shrnutí kódovali
v otevřeném kódování a nabízíme výstup, který by co nejplastičtěji a nejautentičtěji zachytil
výchozí situaci a náladu v obci na začátku programu IRO, abychom dokázali:
(i)
(ii)

Co nejlépe navrhnout postup intervencí projektu a design navazujících aktivit.
Vyhodnotit dopady, posuny a podmínky k nim po skončení intervence – a to jak
v rámci Velkého Chvojna, tak v porovnání s dalšími dvěma obcemi zařazenými do
projektu (odladěný strukturovaný rozhovor je využíván ve stejném znění otázek
také v dalších obcích).

Na základě zjištění z fokusních skupin (Tisá, Blatno) a na základě série devíti polostrukturovaných rozhovorů v Tisé jsme odladili standardizovaný scénář rozhovoru pro všechny zbývající rozhovory (Blatno, zbytek rozhovorů v Tisé a Velké Chvojno).
Rozhovor byl obecně strukturován následovně:
1. VELKÉ CHVOJNO – obecná reflexe stávající situace, atmosféra v obci.
2. VIZE – vize rozvoje obce, představy o její budoucnosti, růstu a podobě.
3. HODNOTY – co je pro obyvatele Velkého Chvojna osobně důležitější než něco jiného?
A dokáží se na tom shodnout?
4. JÁ A OBEC – co dělá obec pro obyvatele a co dělají obyvatelé pro obec?
5. PROGRAM ROZVOJE A VEDENÍ OBCE – jak je vnímán program rozvoje obce a do
jaké míry je předmětem zájmu a praktického užití?
6. PÉČE O SLABŠÍ A ZRANITELNÉ – co vědí obyvatelé Velkého Chvojna o kvalitě života
svých sousedů a jak se projevuje solidarita v obci.

CELKOVÉ SHRNUTÍ
Velké Chvojno je pro většinu místních skutečným domovem, dobrou adresou, na které se
dobře žije. Dobrý život v obci je pro většinu respondentů spjat s několika zásadními okolnostmi. V první řadě zde většina lidí prožívá své dny obklopena rodinou, přáteli a sousedy,
tedy v intenzívně prožívaných mezilidských vztazích, za druhé má Velké Chvojno ideální polohu – do města je to kousek a do krásné přírody ještě blíž a za třetí je v obci všechno důležité,
co člověk k životu běžně potřebuje.
Velké Chvojno si uchovalo charakter a životní styl vesnice. V porovnání s udýchaným životem ve městě je tu méně spěchu, méně stresu, klid a pohoda, a sousedé nadále žijí spolu,
znají se, vyjdou si vstříc. Nejčastějšími spontánními asociacemi s obcí jsou: domov, rodina/přátelé a příroda. To jsou zároveň také pro místní lidi ty nejdůležitější životní hodnoty
(domov, rodina/přátelé, zdraví) a většina dotázaných má za to, že by se na nich s ostatními
v obci shodla.
Místní obyvatelé se jednoznačně shodují na tom, že venkovský ráz obce je dobré zachovat
a že by nebylo dobré, aby se v obci intenzívněji stavělo, protože by se tak mohla postupně
proměnit v satelit, což si nepřeje nikdo. Rozvoj obce tedy nemá být kvantitativní a projevit se
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větším růstem počtu nových domů, ale kvalitativní, zaměřený na zkrášlování stávajících staveb a na dokončení započatých nebo naplánovaných projektů. To platí v dlouhodobějším,
stejně jako v krátkodobějším výhledu (3 roky).
Obec má písemně zpracovaný rozvojový / strategický plán a asi polovina respondentů, především představitelů vedení obce a zastupitelů, ví nebo tuší, co je jeho obsahem. Zformulovaná vize, na které by se podstatná část místních shodla, ovšem chybí. Lidé pociťují možnost
se do strategického plánování zapojovat a většina na to dokonce má i chuť a udělá si čas.
V obci žijí také lidé sociálně slabší, ale není jich nikterak mnoho a sousedská výpomoc
podle rozhovorů funguje velmi dobře.

PODROBNÉ HODNOCENÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH SLEDOVANÝCH OBLASTÍ
1. VELKÉ CHVOJNO
Otevírací otázka zjišťovala spontánní asociace obyvatel s obcí: co se jim vybaví jako první,
s čím si obec primárně spojují, k čemu jsou vztahovány základní vazby na obec?

1.1. Když se řekne Velké Chvojno – která 3 slova se vám vybaví jako první?
Nejčastějšími spontánními asociacemi obyvatel Velkého Chvojna jsou slova „domov“, „přátelé“ a „příroda“. Velké Chvojno je zkrátka místem, kde bydlí a žijí, kde děti chodí do školy, kde
nakupují, chodí na poštu, k lékaři, setkávají se ve spolcích (Chvojensko, fotbal)… Je to místo,
kde tráví čas a běžnou každodennost. Důležité je, že tento běh každodennosti je usazen a
prožíván ve vztazích, a to ve vztazích k lidem (přátelé, sousedé, rodina, pohoda, bezpečí…)
a ve vztazích k prostředí (krásná příroda, krajina…).
ILUSTRATIVNÍ VÝPOVĚDI A ZAJÍMAVÉ VHLEDY:
„DOMOV“
-

domov (6x)
rodiště, vesnice, obec (4x)
obchod (2x)
pošta (2x)
Chvojensko (2x)
školka, škola, děti (škola)
doktor
obecní úřad
fotbal
Velké, Malé, Německé

„PŘÁTELÉ“
- přátelé, nejbližší přátelé, kamarádi (5x)
- relax, pohoda, klid, bezpečí (5x)
- sousedé (2x)
- rodina
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„PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA“
- krásná příroda, příroda (3x)
- krásné prostředí
- krajina
„DALŠÍ ASOCIACE“
- ožralové u krámu
- zanedbaný rozvoj obce
- špatná komunikace mezi lidmi
Druhá otázka se věnuje širšímu subjektivnímu hodnocení kvality života v obci.

1.2. Jak se lidem ve Velkém Chvojně žije? Co je tu pro vás nejlepší?
Obsáhlejší komentáře hodnotící kvalitu života v obci potvrzují a rozvíjejí úvodní načrtnutá
témata. Výpovědi naznačují, že mezi místními v obci jednoznačně převládají pozitivní pocity a
vstřícné naladění k místu i prostředí, ve kterém žijí. Jako významné se pro mnoho lidí ukazuje
téma dostupnosti – „blízko do města a blízko do přírody“, a také téma občanské vybavenosti
– „je tu všechno, co člověk potřebuje“. Je zřejmé, že v obci převládají dobré mezilidské vztahy.
Nespokojenost se objevuje spíše okrajově a není obecná, ale vždy vázaná na nějaké konkrétní
dílčí téma.
ILUSTRATIVNÍ VÝPOVĚDI A ZAJÍMAVÉ VHLEDY:
„JE NÁM TU SPOLU DOBŘE“
-

-

Myslím, že se tu žije dobře. Lidé jsou tu v pohodě, je tu relax. Lidé si vzájemně
snaží pomáhat. Tak to vnímám já. Ve Velkém Chvojně je vše dostupné - lékař,
pošta, školka, škola, obchod. Vnímám lidi ze zastupitelstva, že dělají maximum, dělá
se něco pro obec a je toho hodně. Je to vidět - chodníky, hřiště…
Komunitní život - Chvojensko a jeho akce, dobří sousedé.
Myslím si, že se tu lidem žije dobře, lidé tu spolu komunikují. Nejlepší je pospolitost.
Nejlepší je to, že je člověk nedaleko měst na venkově. V klidu, daleko od ruchu
velkoměsta.
Lidem se žije tak, jak si to udělají. Jinak to není.
Na vesnici máme dobrý vztahy, je tu klid. Já mám fotbal. Tady většinou lidi spolu
vychází, každý s každým. Ale všude se někdo najde, kdo to kazí. Na úřadě určitě
vyjdou vstříc, když člověk něco potřebuje.
Já jsem se sem přivdala a hodně dobře a rychle jsem si tu zvykla.
Nám se tu žije dobře, je tu klid, celkově i s přírodou. Sousedi jsou hodní, v pohodě.
Pořádají se různorodé akce. Klid od dopravy, celkově pohoda.
Mám to tu rád. Pro mě to je domovina. Pořád mám pocit, že se vracím domů, i když
tu úplně souvisle nejsem …střídám město a VCH.
Záleží, kde člověk žije, v jaké místní části, ale myslím si, že je to tak rovnoměrně
namíchané co do struktury obyvatelstva. Nám se tu žije krásně, jsme spokojený.
Máme tu přátele.
Myslím si, že jsou tu lidé celkem spokojení. Myslím si vůbec, lidi, prostředí. Já tu
jsem od r. 1961 (od svých deseti let), znám to tu. Je to tu normální.

„JE TU VŠECHNO, CO ČLOVĚK POTŘEBUJE A VŠUDE BLÍZKO“
-

krajina, klid a blízko do města, relativní bezpečí
Klid, nízký dopravní hluk a nebezpečí, nejsou zde nepřizpůsobiví. Příroda je tu
blízko. Pro děti ideální, pěkné procházky.
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-

Myslím si, že se tu lidem žije dobře, bezpečně, příjemně, mají tady často své přátele
a blízké, mají zde vše, co k životu potřebují – rodina, zázemí, infrastruktura, není do
města daleko, není zde odloučení od většího města. Mohou si tam kdykoliv zajet.
Je tu veškerá vybavenost, co člověk k životu potřebuje – škola, školka, pošta, obchod.
Já tu jsem ráda v přírodě, moc se mi líbí okolí. Baví mě, že vyběhnu kopec a jsem
v lukách. Jsou tu příjemný lidi, pospolitost, bezpečí pro děti. Mám zahradu se zeleninou a květiny… a vůbec výhody zahrady.
Výborné propojení dostupnosti…dálnice, blízko město, krajinotvorně je to tu super.

„NĚKTERÉ DÍLČÍ PROBLÉMY VNÍMÁME“
-

-

-

-

Mrzí nás, že starší lidé nám odchází. Brzy nám opraví dům (bytovka). Jsme rádi, že
tu máme hřbitov. Ale spojení je teď dobrý. Teď v zimě u zastávky je hodně sněhu,
je neodklizená. Už jsme přeci jen starší. Jezdí sem pojízdná masna. Jsme tu zvyklí.
Určitě bychom se nechtěli stěhovat. Snad nás děti nestrčí do domova důchodců.
(smích)
V Arnultovicích to mám rád, je tu slušná komunita lidí. Blízcí sousedé jsou fajn. Ve
Velkém Chvojně mě to trochu štve, že „my jsme Chvojno, kdo je víc“. Trochu mě
mrzí, že třeba ve VCH si hrají na něco, že jsou něco víc a spíše se oddělují od
ostatních částí obce…nejsou solidární, považují se jako alfa a omega obce, ale ne
samozřejmě všichni. Ve spoustě z nich je to zakořeněné. Ani nechtějí využít širší
pojetí obce…chtějí mít všechno u nosu ve VCH. Jen na jedné hromádce.
Se spoustou lidí se dá komunikovat a další lidi, pokud se mnou nesouhlasí, tak se
s nimi nemusím zabývat...neřeším to, odfiltruji to. Není cesta posunu, marný
boj. Respektuji je. Ale s odstupem času a s věkem nemá smysl boj s větrnými
mlýny.
Naučili jsme se žít s tím, že obec toho zas tolik nedělá pro ostatní místní části. Pak
každá maličkost, kterou člověk udělá mimo svoje území (vlastní pozemek), je vnímána jako něco velkého.
Na jednu stranu je komunikace špatná, ale na druhou stranu mají k sobě blízko.
Zároveň tu jsou omezené služby. Obchody atd.

2. VIZE
Druhá tematická oblast dotazování se zaměřuje na budoucnost obce, nejprve dlouhodobou
(horizont 20 let): Jaký bude charakter obce, co se změní a co zůstane?; a následně krátkodobou (horizont 3 let). Závěrečná otázka tohoto oddílu ohledává názory na meze růstu a rozšiřování obce.

2.1. Jak vidíte Velké Chvojno za 20 let?
Při dotazu na charakter obce v dlouhodobém horizontu převažují dva typy odpovědí. Respondenti nejčastěji hovoří a dobrých vyhlídkách na další obnovu obce, především její infrastruktury. Mnoho projektů a změn v uplynulých letech započalo a dotázaní očekávají, že
se rozdělané projekty na zvelebování Velkého Chvojna v následujících dvou dekádách dokončí, aniž by to ale zásadním způsobem narušilo charakter vesnice. Stručně řečeno, Velké
Chvojno bude opravenou, dostupnou a atraktivní „moderní vesnicí“, ale nestane se městským
satelitem, zachová si svůj venkovský charakter. Část respondentů (asi čtvrtina) je ovšem
v tomto směru spíše skeptická a obává se, že se Chvojno intenzívní výstavbě neubrání a že
dojde k rozsáhlému zastavění luk v okolí a obec se promění v satelit. Okrajově zaznívají také
širší obavy z budoucnosti obecně.
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Zajímavé je, že významnou roli v podobě budoucí obce respondenti opakovaně přisuzují
vedení obce. Za pozornost stojí také skutečnost, že při dotazování o kvalitě života respondenti
hovoří o kvalitě vztahů, kdežto při dotazu po budoucnosti hovoří prakticky bez výjimky o výstavbě a o dokončení infrastrukturních projektů.
ILUSTRATIVNÍ VÝPOVĚDI A ZAJÍMAVÉ VHLEDY:
„ROZDĚLANÉ PROJEKTY SE DOKONČÍ – BUDE TO MODERNÍ VESNICE“
-

-

-

Za 20 let vidím Chvojno jako moderní vesnici.
Nemůžu posoudit. Žijeme zde cca 7,5 roku. Za tu dobu se to hodně zlepšilo. Děje se
hodně věcí. Rozjelo se hodně projektů. Výsadba zeleně, hřiště, chodníky a další projekty jsou v plánu.
Snad tu bude žít víc rozumných lidí a bude se tu žít čím dál tím líp.
Myslím, že to bude stále „dobrá adresa“. V Lučním Chvojně bude kanalizace.
Asi beze mne. Vůbec si netroufám koukat tak daleko. A dále to záleží na zastupitelstvu
obce a aktivitě občanů. Budu optimistická: minimální nová výstavba nebo ano, ale s vyhovující vybaveností – obchody, lékař. Chtěla bych: kanalizace ve všech místních částech, vyspravené silnice, fungující ZŠ a MŠ, podpora komunitního setkávání.
Já ho vidím tak, že záleží, kdo bude v čele. V dnešním měřítku, se současným vedením,
si myslím, že bude znát velký pokrok, protože vidím to teď, jak jim to jde. Chtěla bych,
aby se zásadně nic neměnilo. Jsme spokojení tak, jak to tu je. Maximálně v souladu
s pokrokem, aby se udržovalo to současné, zvelebení, okolí dávat postupně dohromady. Třeba v Mnichově nemáme chodníky, tak třeba to by se mi líbilo.
Jako je to např. v Německu – rozhledny…k tomu infrastruktura…jinak chápu, že zemědělci jsou naštvaný, když jim rozjíždějí pole, cesty…
Určitě se posune v obnovování obce, které se nyní řeší. Nejsem si jistý, zda vývoj a
rozvoj bude tak rychlý, jak ty obce samotné doopravdy potřebují.
Doufám, že to tu bude minimálně tak, jak je to tu teď….nebo ještě lepší…myslím si, že
to tu pro lidi bude stále přijatelnější.
Dostupnost přírody bude pořád dobrá, možnost dobré dostupnosti přírody…teď se tu
dělají chodníky, na procházky, bude tu lepší možnost sportovního vyžití...hřiště, příroda.
Já bych ho rád viděl, aby byl využit potenciál. Krajina, dopravní dostupnost. Byl bych
rád, aby to bylo odpočinkovou oázou pro místní. Taky bych byl rád, když sem přijedou
lidé z města, aby viděli ten efekt, jak je to tady krásné. Ale k tomu by se musel využít
potenciál v projektech, jako např. cyklostezky, turismus… ale také se k tomu musí změnit myšlení některých lidí, kteří vidí lidi z města jako komplikaci, kteří přinášejí jen nepořádek, auta … je to samozřejmě částečně oprávněné. Já to tu zde mám velmi rád a
hlavně relaxuji. Snažím se to ukázat svým dětem, že je tu pohodový kraj. Viděl bych to
rád, kdyby se to profláklo, aby lidé věděli, že je to tu krásné a že je tu velký krajinný
potenciál. S věkem čím dál víc vidím, jak je to tu pohodovější…Kdyby se tu dala do
krajiny např. část turistické stezky. Otevřít oči lidem, je to kousek z města, je to tu
krásné. Jsou k tomu důležité věci ...vybudování např. parkoviště, místa k tomu, aby byly
zázemím pro turismus, turistické lákadlo …

„STANEME SE STATELITEM“
-

Velké Chvojno za 20 let bude patřit do velkého satelitu Chuderov, Velké Chvojno, Libouchec.
Doufáme, že bude vypadat stejně.
Hodně bude záviset na vedení obce. Bojím se, aby se sem nenastěhovalo mnoho obyvatel a obec se výrazně nerozšířila.
Určitě tu bude více lidí. Myslím si, že se zastaví velké plochy, louky.
Bude tady postaveno hodně baráků. Každopádně sem přijde hodně mladých lidí. Hodně
je tady zájem o pozemky. Už se mě ptalo hodně náhodných cizích lidí, že jedou kolem
a libí se jim tu.
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-

Doufáme, že v budoucnu bude stále stejné. Že se tu toho moc nezmění. Aby zůstala
vesnice vesnicí. Aby nevznikl satelit. Nechceme moc změn.

„Z BUDOUCNOSTI MÁME OBAVY“
-

Nedokážu si to moc představit v kontextu současného dění, myslím celosvětově.
Hlavně, aby se udržela škola, aby byli děti i učitelé.
Já ho vidím bez fotbalu. To nevydrží. Mladý nebudou chtít hrát. Otázka je, jestli do budoucna budou kabiny. Když to bude, tak bude i zájem rodičů dát děti na fotbal. Nyní je
velká konkurence v okolních klubech (zázemí).

2.2. V čem bude obec jiná?
V odpovědi na tuto otázku s jistou opatrností rezonuje očekávání, že současný trend postupného vylepšování a zkrášlování obce bude pokračovat. Zajímavé je, že opakovaně zaznívá předpoklad, že se bude proměňovat demografické složení obyvatel a že obec bude výrazně mládnout. Méně často, ale zaznívají i obavy ze zhoršování vztahů v důsledku
odcizování, které přináší digitalizace i městský způsob života.
ILUSTRATIVNÍ VÝPOVĚDI A ZAJÍMAVÉ VHLEDY:
„BUDE TO SNAD LEPŠÍ NEBO SKORO STEJNÉ“
-

-

-

-

Pořád se tu něco děje, myslím, že to tu bude hezčí. Pořád se něco děje. Teď v COVIDu
je to hroší, ale před tím byla snaha obce dělat maximum pro děti i dospělé. Kulturní
vyžití. Ale i v této době se obec snaží zabezpečit pro lidi maximum – podpora při šití
roušek, péče o nezabezpečené lidi, nákupy atd.
Bude upravenější – snad.
Myslím, že to tu bude stejný. Moc se toho nezměnilo ani teď. Opravilo se pár baráků. A
asi se zase něco opraví.
Doufám, že bude ve smyslu údržby lepší. Hlavně, aby se sem nenastěhovali nepřizpůsobiví.
Bude zde jiné zastupitelstvo. Budou zde noví lidé. Staří už nebudou.
Doufám, že kvalita života v obci se bude zlepšovat, že nepřijde období temna….nyní za
dvacet let to má progresi. Lidé opravují domy…není tolik již rozbořených domů…lidé
z města vesnice láká a jsou ochotni opravovat staré domy i v duchu zachování původního. Věřím, že to bude pokračovat. K tomu je potřeba nabalit další věci – slušná hospůdka, obchod...místa setkávání komunity…
Teď už doladit k pěknému žití okolo. Zas bych nečekal víc obchodů, potenciál to svůj
má, ale není třeba to tu dělat, v dojezdové vzdálenosti je všechno, proč to sem tlačit.
Spíš bych se zaměřil na kolektivní soužití. Mít ty prostory, hřiště, hospůdky malé, apod.
že se lidé do toho vrhnou. Pokud se to otevře i lidem zvenčí, otevře se další možnost
k podnikání v souvislosti s turismem…zázemí pro turisty atd.
Určitě se nedá počítat, že obec bude nějak výrazně jiná. Pokud člověk odjede nyní, za
20 let se tu opět rychle zorientuje. Z hlediska územního plánu tu moc změn nebude.
Což je asi dobře, ale pro někoho to může být negativní, pokud tu chce stavět a nebude
mu to umožněno..

„PŘIBUDE MLADÝCH“
- Bude zde jiná struktura obyvatel, méně starších lidí, méně starousedlíků, bude zde většina mladé populace.
- Vymře starší generace a budou zde mladí a perspektivní. Obměna generací.
- Starousedlíci postupně nebudou. Jejich nemovitosti koupí někdo jiný, třeba mladí lidé,
kteří budou mít chuť ten život tady mít příjemný a nebudou zaslepení a budou mít chuť
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to tu měnit. Nyní mám pocit, že tu není taková invence od současných obyvatel něco
měnit za hranicemi jejich plotu.
Bude zde více mladých lidí. Staré budovy budou opravené. Kanalizace. Snad se to do
té doby vyřeší.
Určitě se omladí obyvatelstvo. Přijdou mladí lidé, budou chtít dělat spoustu jiných věcí
jinak, moderněji. Přála bych obci, aby jí všechno, co si naplánovala, aby to vyšlo – výstavby, opravy, rekonstrukce. Obci bych přála, aby stále zůstalo Velké Chvojno – samostatné, aby se k ničemu nepřiřazovala.
Budou tu hlavně mladí lidé, budou jiní, věřím, že budou mít jiné zájmy, bude to lepší…
Myslím si, že pokud to tu ti mladí budou táhnout tak, jak to tu táhnou dnes, bude to tu
fajn.

„BUDEME MÍT K SOBĚ DÁL – LEPŠÍ TO NEBUDE“
- Lidi budou mít k sobě dál, nebudou se spolu tak mluvit. Bude tu víc lidí a dostane to
nádech města, kde se lidé tolik spolu nebaví.
- Mám strach o likvidaci zeleně, že ubude. Věřím, že se lidé budou starat o své domy a
budou vypadat pěkně, nebudou tu žádné neobydlené budovy. Obávám se dopravní obslužnosti, že do budoucna zanikne nebo se výrazně sníží. Nedostatek peněz v resortu,
čím dál více aut v rodinách. Již nyní se řeší, že autobus končí např. o pět vesnic dříve
a dál již nejede. A tím bude problém pro jednotlivce s dojížděním – děti, lidé bez aut do
školy a zaměstnání. Snad bude kanalizace.
- Všechno bude jiné, bude vše digitalizované. Přinese to zhoršování vztahů…obava
z toho, že se to zhorší…nyní nevíme, co nám ještě covid přinese.

2.3. V čem bude stejná?
Při kontrolním dotazu po tom, v čem zůstane Velké Chvojno do budoucna stejné, se ukazuje, že podstatná část respondentů vlastně žádné zásadní změny neočekává a ani je nevítá.
Do popředí v tomto smyslu vystupuje přání zachovat podobu okolní přírody a krajiny.
ILUSTRATIVNÍ VÝPOVĚDI A ZAJÍMAVÉ VHLEDY:
„SNAD VE VŠEM PODSTATNÉM“
- Obyvatelé budou mít stále možnost dostupnosti základní občanské vybavenosti –
pošta, obchod, lékař…doufám v zachování dosavadního přírodního prostředí a vyžití
v něm. Zázemí pro děti jako je třeba hřiště …
- Určitě by bylo dobré, aby zůstal obchod, pošta, hospoda, lékař. Věřím, že se vždycky
obec bude snažit, aby toto pro lidi zůstalo. Snad už nebude smrdět prasečák.
- Bude to tu nastejno, protože ti mladí, co se sem nastěhujou, budou u svého baráku a
nic je nebude zajímat. Už to nebude jako za nás. Tady to žilo. Pořád jsem se scházeli,
cvičili jsme společně, hasiči tu pořádali akce.
- Myslím si, že lidi jsou zde spokojený a v tom si myslím, že to bude stejné. Že toto se
nezmění.
- Chtěla bych, aby bylo podpořeno stávající obyvatelstvo. Aby zůstal stejný duch ve
smyslu vztahů, sousedské vztahy, komunitní život.
„OKOLNÍ PŘÍRODA ZŮSTANE STEJNÁ“
- Snad okolní příroda zůstane stejná, a že se nerozrostou moc další domy. Neradi bychom, aby toho tu bylo moc.
- Myslím si, že to tu nebude stejné. Snad ta příroda okolo, ale myslím, že se to tady
změní. Lidi se změní.
- Obec bude stále na stejném místě. Bude lepší ochrana životního prostředí.
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Doufáme, že bude stejná okolní přírodou a zůstane volnost v prostoru. Nedotčená krajina za domem.
Doufám, že bude jiná, že nebude stejná, stagnace není na místě. Věřím lidem, že potenciál zvolených lidí bude tvořit myšlenku posunu v obci. V souvislosti s věcmi, které
jsem již zmínil, aby se ty věci dělaly citlivě s ohledem na krajinu, abychom si to tu nezkazili satelitními městečky, průmyslovou zónou apod. Aby krajina zůstala stejná, to
bych si přál.
V katastrálních rozměrech bude stejná. Stejnost je z mého pohledu vnímána spíš negativně. Nyní mi přijde, že to úplně ideální není. To, že spoustě lidem je jedno, jak to tu
vypadá…není to o tom, aby se stavěly domy, ale o soužití sousedů a vztahy…některá
místa jsou nedílnou součástí obce a nejsou dlouhodobě řešena…po zimním období
zůstaly vyvrácené značky, a jiné další drobnosti, které nejsou řešeny a v důsledku je to
velká škoda…stačilo by mít otevřené oči.
Tady už toho moc na stavění není. Není prostor, takže z tohoto hlediska to tu bude
stejné. Ale budou tu noví lidé vedle stávajících, spíš si opraví starší domy…budou nové
možnosti, všechno jde dopředu…rozhodně to nebude stagnovat.
Bude pořád nedostatek peněz na zlepšování prostředí kolem, na lepší dopravu, zlepšení celkové infrastruktury, hřiště, pro školu málo peněz.

2.4. Jak vidíte Velké Chvojno za 3 roky?
Následující otázka po krátkodobějším výhledu rozvoje obce potvrzuje a podtrhuje předchozí
odpovědi a na jejich pozadí se vynořuje poměrně jednoznačná shoda: tři roky je krátká doba
a nic zásadního se za tu dobu nestihne, takže velké změny očekávat nelze; ale dobré věci,
které už jsou rozběhlé, snad budou pokračovat dál. A to vlastně úplně stačí.
ILUSTRATIVNÍ VÝPOVĚDI A ZAJÍMAVÉ VHLEDY:
„DOKONČÍME ROZDĚLANÉ PROJEKTY A JINAK SE SNAD NEZMĚNÍ NIC“
-

-

-

Za tři roky to tu bude stejný, jako je to teď. Je to krátká doba. Ale až se vymění generace,
nabere to na obrátkách.
Naplánované projekty, si myslím, že budou hotové – kabiny pro fotbalisty, výsadba zeleně, splní se již rozjetá očekávání.
Stejné.
Budou opraveny obecní bytovky, určitě bude vysazeno dost stromů.
Vzhledem k toku financí do veřejných rozpočtů bledě. Jestli se utáhnou režijní výdaje,
budeme rádi a na investice - kdo ví.
Změní se složení zastupitelstva, které přinese jiný směr, než má stávající politická garnitura.
Díky malým dílčím krokům dojde ke zlepšení tzv. lepší adresy, obec se zatraktivní pro
mladé rodiny.
Já bych nic neměnil. Je to tu dobrý. Máme hřiště. Akorát mi chybí kontejner na plasty.
To mi trochu vadí, že doma skladuji 14 dnů plasty.
Bylo by hezké, aby kulturní dům v Lučním Chvojně vypadal lépe, aby se do něj zainvestovalo. Doufám v další výsadbu stromů. Současné vedení obce se velmi snaží o
projekty spojené s výsadbou. Snad bude pokračovat zapojování se do projektů přínosných pro obec.
Snad se tolik nezmění. Přála bych, aby zůstala stejná starostka, aby se vedení příliš
nevyměnilo. Třeba budou mít fotbalisti kabiny. Aby vztahy mezi lidmi zůstaly stále
stejný, dobrý. Aby se nikdo nepohádal tak, aby na sebe zanevřel. Aby stále fungovala
sousedská výpomoc. Vztahy aby fungovaly jako dosud.
Pořád stejný, nic se nezmění. Mladý budou uzavřený u sebe a všichni mají hodně práce
a starostí. Je tu dost lidí, co se nezapojují, nehledají kontakty.
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Já bych na tom nic neměnila. Jsme v tom konzervy. Aspoň co se týče soukromého
života a soužití zde.
Doufáme, že zůstane stávající zastupitelstvo. A snad bude lepší asfalt ve vesnicích.
Jinak si myslíme, že to tu funguje. Je to takové všechno pomalejší než ve městě. Je to
tu jak na vesnici.
Tři roky je krátká doba na realizaci některých věcí. Snad se dotáhnou nastartované
projekty. Ale ať se opravdu zlepší prostředí kolem fotbalového hřiště, okolí nového
hřiště. Je to krátká doba. Doladit věci, na kterých se začalo, postupně startovat projekty
ke zlepšení obce a žití v ní.
Za tři roky se toho moc asi nestane. V části Velké Chvojno možná bude dokončena
stavba fotbalových kabin cca za 10 mil. A ostatní části obce - Mnichov, Arnultovice,
Luční Chvojno… budou tak, jak jsou.
Dodělají se rozdělané věci. Hřiště, oprava bytovek, věřím, že škola, školka zůstane,
doktor zůstane, ten základ…pevně věřím, že to tu zůstane minimálně tak, jak to tu je
teď...to je pro část Velké Chvojno…ostatní části…není zas takový prostor…Malé
Chvojno je opravdu malé (smích)… není zde co.
Budu doufat, že se dokončí započaté aktivity z dotací…školní zahrada, apod. snad se
opraví budova školy.

2.5. Jak má být Velké Chvojno do budoucna velké?
V závěru této série otázek se velmi konkrétně ptáme na přiměřené meze růstu obce co do
velikosti. Odpovědi celkově velmi zřetelně shrnují předchozí a nabízejí jednoznačnou shodu:
nikdo si nepřeje, aby obec výrazně rostla a rozšiřovala se a aby se proměnil její venkovský
charakter, a většina neočekává, ani se neobává, že takový vývoj Velkému Chvojnu hrozí.
Spíše okrajově ovšem v tomto směru zaznívají obavy, že intenzívní výstavba obec nemine,
protože trend stěhování z měst za klidnějším bydlením bude pokračovat.
ILUSTRATIVNÍ VÝPOVĚDI A ZAJÍMAVÉ VHLEDY:
„VELKÉ CHVOJNO NEBUDE NIKDY VELKÉ“
-

-

Velké Chvojno nebude nikdy velké.
Já jsem spokojená tak, jak to je, protože krajina je tu hezká. Jsem ráda, že tu žiju.
Nejsem pro to, aby se to o moc rozšiřovalo. Dle předloženého územního plánu, kde je
v plánu zástavba velkých ploch, s tím nesouhlasím, to je škoda, zabrat velké plochy
zeleně. I když vím, že když jsme stavěli my, že se něco muselo ubrat, ale podle plánů
by toho bylo už moc. Např. 10 domů ano, ale víc už myslíme ne. S novým plánem výstavby jsem nesouhlasila.
Zachovat tak, jak je.
Nemělo by se masivně stavět.
Stejně nebo zlepšit vybavenost.
Já bych si přál, aby to zůstalo tak, jak to je, aby se nezvětšovalo, ale myslím, že to je
nereálné.
Nemělo by ztratit ráz vesnického bydlení. Nechtěl bych masivní výstavbu.
Stejné, rozhodně nezvětšovat. Nechtěli bychom větší výstavbu.
Nemám zájem, aby se nějakým výrazným způsobem rozšiřovalo. Obávám se přistěhování nepřizpůsobivých obyvatel. Pokud by se výrazně navýšil počet obyvatel, mohlo by
Velké Chvojno ztratit punc vesnice. To už jsem mohla zůstat ve městě.
Ne o moc větší, než je teď. Doufám, že to tak bude, že se nijak zásadně nerozroste.
Nechceme, aby se zvětšovalo, aby tady nebylo zbytečně moc nových domů nebo dokonce satelity kolem. Aby se spíš opravovaly zastaralé budovy.
Já bych celkem přemýšlel o stagnaci. Teď momentálně si myslím, že je to až dost.
Nemyslím si, že je to třeba ještě někam dál eskalovat. Nyní mám za to, že rozloha a
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počet obyvatel je tak akorát a není třeba to zvyšovat tak, jak to vidíme v jiných lokalitách
jako např. Chuderov, Přestanov apod.
Tak, jak je řešeno v územním plánu. Ten to určuje. Není zde infrastruktura na nějakou
velkou výstavbu. Jen drobné stavby. Hranice obce jsou dané a asi by se neměly posouvat.
Dál už to asi nepůjde. Územní plán zůstane, není kam, není prostor. Z tohoto hlediska
to zůstane tak, jak je to tu teď.
Pro školu bych potřebovala, aby tu bylo více mladých lidí, abych měla děti do školy.
Myslím si, že lidé mají nyní zájem bydlet na vesnici a přistěhují se sem právě mladí lidé,
díky kterým se tu může lépe rozvíjet.

„POROSTEME“
-

Já si myslím, že se rozroste. Hodně lidí z města chce na vesnici pro klid. Jestli se uvolní
nějaké plochy, ta možnost tu je. Snad se to udrží tak, jak je to teď. To už by nebyla
vesnice. Změnil by se ráz krajiny. Haly nikdo za barákem nechce.
Myslíme si, že se hodně rozroste novýma barákama. Zaplní se každé místečko. Nám
to nevadí, my už tu nebudeme.

Závěrečná otázka se pokusila přimět respondenty ke stručnému shrnutí jejich přemýšlení
o budoucnosti a rozvoji Velkého Chvojna, o jeho charakteru a o povaze kvality místního života.

2.6. Kdybyste obec měli v budoucnu popsat jedním slovem, které ho nejlíp vystihne,
co by to bylo?
Podstatná část respondentů se zde vrací k úvodním spontánním asociacím, jen s některými
poněkud jinými akcenty. V popředí zůstává téma „domova“, více je akcentován „klid“ a to konkrétně klid života na vsi v kontrastu s neklidem města. Poněkud méně často se objevuje téma
krásné přírody. Okrajově se objevuje i přímo pojmenované téma vztahů a soudržnosti, zatímco
veškeré odkazy na rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti v tomto kontextu opět zcela
ustupují do pozadí.
ILUSTRATIVNÍ VÝPOVĚDI A ZAJÍMAVÉ VHLEDY:
„DOMOV A KLID“
-

Domov pro naše děti (8x)
Nádhera, klid, krajina, a rodina, nemůžu vybrat jedno slovo. Mám tu rodinu, tak celkově
je těžké říci jedno slovo. (4x)
Vesnický klid, je to tu lepší než město. (3x)
Klidná zelená příroda.
Vzpomínka.
Dobrá adresa.
Soudržnost, spolupráce.
Chaos.

3. HODNOTY
Následující okruh otázek se tázal po základních východiscích a hodnotách, které jsou pro
místní zásadně důležité nebo důležitější než jiné, a tudíž je jejich prostřednictvím možné lépe
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pochopit to společné, co stojí za to sdílet, o čem má smysl se bavit, co stojí za společnou
pozornost a péči.

3.1. Je podle vás něco, co lidi tady v obci spojuje?
V odpovědích na otázku, co obyvatele Velkého Chvojna spojuje, zřetelně a jednoznačně
do popředí vystupují vztahy: rodinné, přátelské, sousedské. Z odpovědí je také zřejmé, že
místní dobře vědí, jak takové vztahy vznikají – společnými zážitky, akcemi, setkáními, a zřejmě
proto si existující dobré vztahy přímo spojují s činností místních spolků, především Chvojenska, ale také fotbalistů a hasičů, případně s místem, kde se konkrétní akce a setkání nejčastěji
konají, tedy s hospodou.
ILUSTRATIVNÍ VÝPOVĚDI A ZAJÍMAVÉ VHLEDY:
„DOBRÉ VZTAHY, SPOLKY A SPOLEČNÉ ZÁŽITKY“
- Rodové vazby. Spojuje nás aktivita přes sdružení, přes obec, přes hasiče – společenské akce. Společné aktivity, společné akce. Je zde velká skupina se zájmem o zlepšení
životního prostředí (zlepšení kvality života).
- Spolek Chvojensko.
- Spolek Chvojensko a nyní i obec.
- Nás tu spojuje spolek Chvojensko a Iva Mudrová (smích). Ale dřív to bylo opravdu lepší.
Ale jsme rádi za spolek. A jak se nám věnuješ a svoláváš a informuješ. Teď je to blbý
s tím koronavirem. Všechno to postihuje, lidi odchází, děti s nekvalitní školou.
- Společné akce, které teď bohužel moc nejdou. Děti nás spojují. Lidé spolu komunikují i
kvůli dětem, že se kamarádí. Dost lidí spojuje řemeslo. Chlapi si rozumí, povídají si o
tom.
- Dlouhodobé přátelství a rodinné vazby, „rodinné klany“, podmínky k životu.
- Ano, je to domov pro všechny obyvatele, místo, kam se vracejí.
- Hospoda, fotbal, hasiči. Lidi tu drží pohromadě. Drží je i společné akce – plesy, akce
pro důchodce, společné úklidy, pro děti, Antonínské, Mikuláš. Akce spojují lidi asi tak
nejvíc.
- Hospoda, to je běžné všude. Lidi spojují lidi. Různé společné akce.
- Společné akce, hospoda. Místní dění.
- Snaha mít to hezčí.
- Pokud budu mluvit jen za Arnultovice, tady nás spojuje ochota zajímat se o to okolí, ale
to je i spojeno se spolkem Chvojensko…udělat si to tu hezký. Spoustu lidí tu má invenci,
ochotu, finance věnovat to tomu veřejnému zájmu, ale bohužel to vidím spíš od lidí
z novostaveb než od toho původního obyvatelstva. Z těch původních ve Velkém
Chvojně je to horší, přežívá v nich vnitřní ego, nechtějí využívat potenciálu těch nových
lidí, kteří jsou nadšeni k povznesení obce. V těch ostatních menších částech je to lepší.
Velkochvojenský mi připadají uspokojení ničím, stagnují si. Ostatní se snaží sami.
- Určitě jsou tady lidi rozdělení. Ale najde se zde několik desítek lidí, kteří mají společné
zájmy a jsou na stejné vlně.
- Teď, když nebudu mluvit o této době, ta je strašná…dřív ty zábavy…akce, to lidi spojuje…tahle špatná doba je zlá, lidi na sebe začínají být zlí, dost lidí to nemůže unést,
ale mohlo by být ještě hůř, kdyby například netekla voda nebo co já vím jaká katastrofa,
myslím, že se to prostě dá vydržet…ale snad bude líp.
- Lidé jsou spojeni vazbami, jak se znají od mala. Já tu jsem dlouho, ale nenarodila jsem
se tu. Co za roky sleduji, lidé byli spojováni politickým zájmem, ti se pak dávají dohromady, na základě nějakého zájmu…až to někdy bylo tragikomické. Myslím si, že dřív
lidi spolu více drželi. Ale nyní je media, hlavně TV, internet apod. spíše oddělují. Ale to
je všeobecně ve společnosti, to se netýká jen Chvojenska.
„COVID“
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Teď nás spojuje Covid. Vzájemná pomoc. Já se snažím lidem pomáhat. Věřím, že kdybych potřebovala pomoct já, tak mi také pomůžou. Vzájemné porozumění.
V první vlně lidé Covid více bagatelizovali, i když se šily roušky, ale pak se probudila
vzájemná pomoc a lidé se začali více starat o druhé, třeba pomáhat s nákupy.

Zajímalo nás, jak v tomto kontextu respondenti vnímají a formulují své vlastní osobní hodnoty, tedy věci a okolnosti, které oni sami považují za zásadní a za důležitější než věci a okolnosti jiné – tzn. takové, které při rozhodování o konkrétním jednání, hrají důležitou roli.

3.2. Co jsou pro vás osobně nejdůležitější hodnoty v životě?
V odpovědích významné většiny respondentů dominují jako nejcennější vztahy: na prvním
místě v rodině (16x), a pak s přáteli (7x). Značně frekventované je také téma zdraví (14x) – a
v jistém smyslu by se také dalo zařadit mezi vztahy, v tomto případě k sobě samému. Další
okruh témat je zmiňován již o něco méně často: zázemí, bezpečí a práce (6 x). Opakovaně se
objevuje téma klidu a nerušeného života. Ostatní hodnotové odkazy jsou již ojedinělé.
ILUSTRATIVNÍ VÝPOVĚDI A ZAJÍMAVÉ VHLEDY:
„RODINA, ZDRAVÍ, PŘÁTELÉ“
-

Rodina (16x)
Zdraví (14x)
Přátelé (7x)
Práce (3x)
Bezpečí (3x)
Spokojený, klidný život bez stresu (2x)
Mír
Svoboda
Příroda
Dělat něco pro své okolí tak, aby se život zlepšoval, činnost, která má smysl.

Následně jsme se respondentů ptali, zda očekávají, že by se na těchto nebo jiných hodnotách shodli s ostatními v obci.

3.3. Dokázali byste odhadnout, na které z nich byste se shodli s více lidmi v obci?
Z odpovědí je zřejmé, že podstatná část respondentů předpokládá, že by se na základních
hodnotách shodli s většinou ostatních lidí v obci – tedy, že to, co oni považují za zásadní,
vnímá podobně i většina sousedů - což ostatně srovnání odpovědí skutečně velmi přesvědčivě
potvrzuje. Očekávání možných hodnotových průniků s ostatními obyvateli Velkého Chvojna
tak přesně kopírují výpovědi o osobních hodnotových preferencích respondentů.
ILUSTRATIVNÍ VÝPOVĚDI A ZAJÍMAVÉ VHLEDY:
„ANO, NA TOM ZÁKLADNÍM SE SHODNEME“
-

zdraví, přátelství
zdraví
Myslím si, že tak polovina lidí. Druhá polovina bude mít jiné hodnoty nebo jsou natolik
zajištění, že tak neuvažují.
Myslím si, že 80 % lidí vyjmenuje stejné nebo podobné hodnoty.
Doufám, že na všech.
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Myslíme, že bychom se shodli určitě s devadesáti procenty lidí na stejných nebo podobných hodnotách.
Rozhodně zdraví, a zázemí též, ale nejsem si jistá, zda to původní obyvatelé vnímají
stejně. Myslím si, že to „zázemí“ vnímají spíš stejně lidé, kteří sem přišli z města, stejně
jako já a mají srovnání se životem ve městě a na vesnici. Na rozdíl od těch, co se tu
narodili a žijí tu stále.
Určitě zdraví, ale i rodina.
Myslíme si, že hodnotu zdraví má každý.
Doufám, že na všech. Možná je to jen můj dojem, ale myslím si, že takto uvažují
všechny.
Rodina a zdraví určitě většina a vlastně i finance s prací je taky důležitá pro většinu.
Myslím si, že takto to má nastaveno hodně lidí. Rodina je základem. V obci v tomto
duchu, ale i ve společnosti si myslím to takto lidi mají, že lidé upřednostňují osobní
hodnoty nad materiálními hodnotami. Vnímám jako důležité i vztahy mezi sousedy. Já
mám na sousedy kliku. Je velké štěstí narazit na nekonfliktní sousedy.
Ano, věřím, že bych se shodl na těchto hodnotách. Minimálně s těmi desítkami lidí.
Určitě by to bylo víc jak jeden dva ... jsou tu lidi, kteří vyznávají tyto hodnoty…aspoň ti,
co znám…vím, že takoví tu jsou.
Určitě zdraví, dobré vztahy také…

4. JÁ A OBEC
Následuje baterie otázek, které se zaměřily na vazby a vnímání obce jako aktéra společenského dění, ke kterému se člověk jako osoba nějak vztahuje, tedy nějak rozumí sám sobě ve
vztahu k obci a nějak vnímá obec a její roli vůči své osobě.
První otázka byla prakticky zaměřená.

4.1. Co pro vás dělá vaše obec? Co vám nabízí / co vám přináší, v čem je pro vás
důležitá?
Odpovědi v první řadě ukazují, že když se řekne „obec“, asociují všichni dotázaní automaticky s „úřadem“, někdy je tím zjevně myšlen obecní úřad, jindy i zastupitelstvo. Obec tedy
není v běžném smyslu vnímaná jako společenství, jehož součástí je i respondent coby její
obyvatel.
Osobně prožívané přínosy obce pak obyvatelé Velkého Chvojna vnímají jak v celkové otevřenosti a ochotě komunikovat a v širší snaze a ochotě vyjít lidem v obci vstříc, tak v celé řadě
velmi praktických věcí: od udržování pořádku, přes údržbu infrastruktury, až po pořádání kulturních a společenských akcí. Je znát, že přinejmenším v tomto okruhu respondentů je ve
srovnání s předchozím vedením obce vnímán významný posun k lepšímu.
ILUSTRATIVNÍ VÝPOVĚDI A VHLEDY:
-

V současné době je zastupitelstvo vůči lidem vstřícné, otevřené komunikaci, ochotné
řešit problémy jednotlivých lidí, vyhledává projekty, které pomohou obci i jednotlivci.
Jsou nakloněni k řešení problémů. Pořádají společné akce. Nejsou to mocipáni.
Obec se snaží, aby se prostředí zlepšovalo, ale je třeba snahu zrealizovat. Slova nejsou
činy. Nabízí spolupráci na projektech. Finanční prostředky pro školu.
Já s obcí spolupracuji na spoustě věcech, ale člověk musí vyvinout vlastní iniciativu,
aby byl o věc zájem. Ze začátku to cítím jako jednostrannou spolupráci. Každopádně je
nyní daleko lepší komunikace s obcí, než bylo za předchozího vedení. Vztah je na mnohem přátelštější úrovni než dříve.
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Já si myslím, že to, co člověk potřebuje, obec zajistí…něco úplně nemůže, ale to nejdůležitější ano, takže pracuje celkem dobře... určitě.
Směrem k požadavkům na obec nemám žádné velké problémy. Pokud se obrátím na
obec, snaží se mi vyjít vstříc, vyřešit problémy. S momentálním vedením nemám problémy.
Je tu spoustu nových věcí. Když je problém, tak se snaží vše vyřešit. Pokud jsme měli
problém např. s kanalizací, tak se snažili situaci vyřešit a celkově tu vše zvelebují, tím
dělají pro nás pro všechny.
Obec poskytuje komunální služby, informuje občany. Jelikož jsem tu dva roky a z toho
je polovina koronavirus, moc toho z hlediska kultury není. Ale věřím, že kdyby byla
běžná situace, poskytla by více zábavy, více kulturních akcí, více sportovního vyžití.
Zpřístupňuje rodinám s dětmi vzdělávání dětí (prvostupňové vzdělávání, MŠ).
Obec zajišťuje služby občanské vybavenosti v maximální možné míře. Snaží se zajistit
ve velké míře i mimopracovní aktivity jako je sportovní vyžití a kultura (hřiště, kulturní
akce, restaurace, atd.)
Udržuje pořádek ve vesnici ve smyslu uklizené obce. Pořádá společenské akce. Sdružuje obyvatelstvo. Snaží se hledat dostatečné adekvátní vyžití pro děti a mládež. Nyní
máme nové velké multifunkční hřiště.
Naplňuje potřeby pro život.
Klidné bydlení v přírodě, kulturní a společenské akce.
Jsem součástí spolku Chvojensko, díky němuž jsem více mezi lidmi. Obec se stará o
mně jako o občana – úprava prostředí, zvelebování, výsadba zeleně, úprava hřišť pro
děti. Možnost odvozu odpadu do sběrného dvora. Pošta.
Osobně asi tolik ne. Ale pro lidi toho zajišťuje dost. Škola, školka, obchod… zvelebuje
obec jako takovou.
Dělá pro nás zábavy, MDŽ, teď je to blbý kvůli koronaviru. Teď je to smutný. Ale dřív
byly zábavy…všechno je to horší. Existuje tu hospoda, ale covid to všechno kazí.
Když se oprostím od předchozího vedení, které nám nepřinášelo nic, jen naštvání, tak
nyní přináší lidský přístup, pochopení, snaha řešit záležitosti běžného života. Podpora
komunitního života.
Zajišťuje dopravu, školu, školku, svoz odpadu. Zajišťuje běžný chod v obci. Pořádá kulturní akce.
Nevím.

Následující otázka otáčí perspektivu a zajímá se o to, jak dotázaní vnímají vlastní příspěvek k tomu, aby se lidem v obci lépe žilo.

4.2. A co děláte pro obec vy? Čím přispíváte k tomu, aby se v obci lépe žilo?
Odpovědi ukazují, že prakticky všichni dotázaní se nějak aktivně zapojují do dění. Svůj
přínos vnímají především v zapojování do společenského a kulturního života, v dobrovolné
účasti na akcích a v konkrétní pomoci při jejich pořádání. Někteří spojují své aktivní přispění
ke zlepšování života v obci s úklidem, udržováním pořádku a dodržováním pravidel (např. tříděním odpadu nebo ohleduplným vytápěním). Za zásadní lze považovat zjištění, že se podstatná část respondentů jednoznačně hlásí ke snaze něco pro své okolí něco aktivně dělat.
ILUSTRATIVNÍ VÝPOVĚDI A ZAJÍMAVÉ VHLEDY:
-

Snažíme se pomáhat při dobrovolných akcích – několikrát výsadba stromů, Ukliďme
Česko, chodíme na společné akce, pomáháme při pořádání různých akcí, třeba dětský
den.
Angažuji se.
Aktivity ve Chvojensku, ve finančním výboru obce, empatie k okolí.
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Podílím se na různých akcích obce i spolků, ve smyslu úklidu, k zajištění pořádku a
konání vůbec.
Práce ve spolku, z funkce místostarosty podpora lepšího života v obci – kultura, sport,
výsadba stromů, ochrana životního prostředí…
Snažíme se udržovat pořádek. Minimálně kolem našeho domu. Účastníme se akcí
spolku „Ukliďme Česko“.
Podílím se na úklidu obce, jako rodina se účastníme akcí „Ukliďme Česko“ a podobných
akcí, které pořádá obec nebo spolek a jsou ku prospěchu obce a soužití. Nepravidelně
se účastním zastupitelstva a snažím se mít přehled, co obec chystá pro své obyvatele.
Jsem zastupitel, jsem ve fotbalovém klubu. Dělali jsme si tu místní hřiště. Občas
uklízíme okolí, odpadky apod.
Když kdokoliv potřebuje a my můžeme, tak pomůžeme. Chodíme na sbírání odpadků.
Sbíráme i mimo akce Ukliďme. Snažíme se. Ten nepořádek u silnic je strašný. Jsme ve
spolku, pomáháme s akcemi. A jsme za to rádi.
Přispíváme ke komunitnímu životu, staráme se o svou nemovitost, přispíváme k lepšímu životnímu prostředí a okolí. Jsme členy spolku Chvojensko.
Pravidelně se účastníme dobrovolnických akcí na zvelebení obce a okolí. Podporujeme
kulturní dění v obci.
Já se zejména snažím zúčastnit se projektů, které směřují ke zvelební obce – sázení
stromů, Ukliďme Česko…snažíme se podpořit dobré myšlenky, které se tady realizují.
Snažíme se dotáhnout úklid na vlastním prostoru, tak aby to spělo ke zdárnému výsledku, abychom to tu měli pěkné (ve vlastnictví) a nakonec všichni.
Snažím se, minimálně zde v Arnultovicích, setkat s nejbližšími sousedy, případně jim
nějak pomoci, pokud jsem toho schopen. Snažím se vymýšlet aktivity, které by lidem
otevřely oči, aby udělali něco sami nad svůj rámec, za svoje hranice. Je to vždy o vlastním čase. Pochopím i zaměstnanost lidí -po práci ještě něco dělat navíc…
Určitě se snažím…od začátku, co se obec oddělila od Libouchce, tak jsem hodně pomáhala, vždy aktivně …snažím se pomáhat stále, jak můžu, tak pomůžu. Už jsem limitována věkem a zdravím.
Já jsem pohlcená vedením školy, ale spolupracuji ve všech možných aktivitách, při kulturních akcích, apod., spolupracuji na projektech.
Třídím odpad, neznečišťuji životní prostředí spalováním nevhodného paliva. Dodržuji
veškerá nařízení a vyhlášky. Nevím, čím bych mohl přispívat.

Následující otázka mapovala přehled a povědomí obyvatel Velkého Chvojna o místních
spolcích a sdruženích.

4.3. Jsou tu nějaké aktivní spolky nebo sdružení? Jaká? Co dělají?
Odpovědi ukazují, že spolkový život ve Velkém Chvojně je velmi tradiční. Respondenti nejčastěji hovoří o spolku Chvojensko (14x), který je vnímán jako hlavní hybatel společenského
života, ale opakovaně také o hasičích (10x), o fotbalistech (8x) a o myslivcích (6x). Někteří
respondenti si i zavzpomínají.

ILUSTRATIVNÍ VÝPOVĚDI A ZAJÍMAVÉ VHLEDY:
„CHVOJENSKO“
-

Chvojensko a dělá toho hodně (14 x)
Chvojensko – sdružuje lidi, pořádá akce pro děti i dospělé – společenské akce, úklidové
akce, kroužky, výlety pro místní, příměstský tábor apod. Teď to bohužel je celkově
špatné (covid).
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Spolek Chvojensko, který zaštiťuje kulturně společenské akce.
Chvojensko – kulturní setkání, akce o zkrášlení okolí – pomníčky, stromy, tábory.
Chvojensko, jehož jsme členem. Pořádá mnoho akcí pro děti i dospělé. Dělají toho
hodně.
Spolek Chvojensko, jehož jsem členkou, který několikrát za rok pořádá nejen pro své
členy akce pro děti i dospělé – divadlo, ples, sportovní akce.
Jako nejaktivnější spolek vnímám Chvojensko, další fotbalisty a hasiče, ale tam bych
očekával daleko větší invenci, vzhledem k potenciálu těchto spolků. Pak kulturní komise
při obci. Vnímám toto celkem dobře. Fotbalisti mají rezervy…čekal bych více toho
sportu. Hasiči pracují hodně pro obec, co se jim řekne, ale jsou hasičské spolky, které
fungují o poznání lépe.
Chvojensko je nejaktivnější, hasiči – výborná práce s dětmi, sportovci - nic moc, myslivci - nic moc.
My spolupracujeme se sborem pro občanské záležitosti (SPOZ) – vítání občánků, vystoupení dětí při různých společenských akcích, spolupráce se školou. Nyní je to dost
omezené. Spolupráce se spolkem Chvojensko. Realizace různých projektů – příměstské tábory.

„A DALŠÍ“
- Hasiči – pořádají akce převážně pro děti, zábavy, kroužek pro děti a mládež, plesy a
zábavy (10x)
- Fotbalisti – příprava mládeže, vedou kroužek (8x)
- Myslivci – regulují zvěř / podle mne moc pro obec a místní lidi nedělají. (6x)
„BÝVÁVALO“
- Dřív byl Červený kříž a Svaz žen.
- Bývaly tu závody automobilů.
- Dřív se v rozhlase vyhlásila „Brigáda“ a všichni šli…v rozhlase hrála hudba….
- Na ranči je jezdecký kroužek pro děti, ale nevíme, jestli to je spolek.
- Spolek Domov je od vedlejší obce, taky se snaží řešit nějaké věci. Jsou aktivní v jiném
katastru, na pomezí… blízké okolí.

4.4. Pořádají se v obci nějaké tradiční společenské a/nebo kulturní akce? Jaké? Kterou máte nejraději?
Seznam akcí pořádaných v obci je poměrně dlouhý a podstatná část respondentů o nich
má dobrý přehled. Alespoň některou z akcí zná každý, většina vyjmenuje 3 a i více. Nejoblíbenější akcí je „Antonínské“ (14x), následuje ples (10x), Mikuláš (5x) a Slavnosti pečeného
čaje (5x).
ILUSTRATIVNÍ VÝPOVĚDI A ZAJÍMAVÉ VHLEDY:
-

Antonínské (14x)
Ples (10x)
Mikuláš (5x)
Slavnosti pečeného čaje (5x)
Dětský den (4x)
Čarodějnice (4x)
Turnaje ve stolním tenise (4x)
MDŽ (3x)
Loučení s létem (3x)
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-

Karneval (2x)
Václavská zábava (2x)
Hasičská zábava
Halloween
Úklid okolí
Promítání filmů
Rybářské závody
Zpívání v kostele
Pečení chleba
Odhalování křížku na hřbitově v Arnultovicích
Vítání občánků

Další otázka ohledává možnosti a místa k setkávání v obci.

4.5. Scházejí se tu lidi? Kde?
Obyvatelé Velkého Chvojna se nejčastěji scházejí v hospodě, před obchodem a na akcích,
případně v místním klubu u Ivety, na hřišti nebo u rybníka.
ILUSTRATIVNÍ VÝPOVĚDI A ZAJÍMAVÉ VHLEDY:
-

Všeobecně v hospodě a na dvou sálech (Velké i Luční Chvojno) / Nyní se nescházejí,
ale když to současná situace nezakazovala, tak se lidé nejčastěji scházeli v kulturním
domě Velkého a Lučního Chvojna / lidi se scházejí v hospodě. (11x)
Někdy před sámoškou / před krámkem (6x)
Na kulturních akcích / v Lučním Chvojně na návsi, při akcích. (5x)
U Ivety (místní klub) (3x)
Na hřišti (2x)
U rybníka (2x)
Dle příležitostí u sousedů na zahradách (2x)
Dětská hřiště v jednotlivých částech obce.
U pojízdné masny

5. STRATEGICKÝ PROGRAM ROZVOJE
Další zkoumanou kategorií je strategický program rozvoje obce, povědomí o něm, známost
a porozumění obsahu, nakládání a práce s ním, míra a ochota k zapojení místních do procesu
jeho tvorby.

5.1. Velké Chvojno má strategický program rozvoje obce – víte o něm? Dokážete říct,
co je jeho obsahem?
Respondenti se v odpovědích na otázku po rozvojovém plánu obce dělí přibližně na třetiny.
První třetina dokument zná a zhruba ví, co je jeho obsahem, a některá konkrétní témata i
pojmenovává, i když na detaily je spíše skoupá. Druhá třetina ví, že dokument existuje, ale
obsah si příliš nevybavuje; a necelá třetina neví nebo ji to téma vůbec nezajímá.
ILUSTRATIVNÍ VÝPOVĚDI A ZAJÍMAVÉ VHLEDY:
„ANO, VÍM“
20

-

Něco o něm vím, měl by to být plán rozvoje.
Vím, je v něm rozvoj všech oblastí, školství, péče o přírodu, památky, infrastruktura i
lidské zdroje.
Vím o něm, obsahem si myslím, že je obnova obce – silnice, chodníky, domy.
Ano, vím a vím, co je jeho obsahem.
Ano, vím, o jeho účinnosti také. Zřejmě je na určité období zakomponován vývoj obce
z hlediska rozšíření domů, bytů, doprava, sociální politika obce, úprava školy, školky,
různé výstavby.
Víme o něm. Priorita je zateplení bytovek, chodníky, víceúčelové hřiště, kabiny, rekonstrukce školy,…
Tak zhruba vím. Zahrnuje oblasti, které by zahrnovat měl. S většinou bodů se ztotožňuji.
Ano, víme, na stránkách obce to je. Je to plán, co se bude v obci dělat, výstavba, rekultivace, opravy budov, opravy apod.

„NĚCO O NĚM VÍM, DETAILY NEZNÁM“
- Ano, vím. Vím, že součástí je plánování toho, co tu bude…úplně vše si nevybavuji.
Nevím, přesně, jestli se týká i pánování rozpočtu, ale byla jsem na zastupitelstvu, kde
se zrovna o něm mluvilo. Plánování opravy bytovek, zateplení, fasádu, střechy, co je
akutní udělat a co není.
- Vím o něm, bohužel jsem ho nečetl. Je to potřeba této vize – alokace prostředků.
- Ano, vím, samozřejmě, stoprocentní obsah už neřeknu, ale vím, o co jde…
- Vím o něm, a přečetla jsem si ho, ale nejsem úplně schopna říct, co je jeho obsahem.
Rozsáhlé…nevýstižné, zahlcující.
- Vím i nevím. Úplně nevím, co je jeho obsahem. Asi to, co by bylo dobré v obci udělat.
Mně chybí kontejner na plasty.
„NEVÍM“
-

Nevíme. Na vývěsku koukáme. Občas jdeme na zastupitelstvo.
Nevím o něm, resp. neznám detaily.
Nevím, nezajímá mě to.
Nevím.

Další otázka se zaměřuje povědomí a porozumění celkové vizi rozvoje obce, o kterou na
základě rozvojového programu usiluje nebo k ní směřuje vedení obce.

5.2. Máte představu o vizi a směru rozvoje obce, kterou rozvíjí zastupitelstvo a
obecní úřad?
Asi polovina respondentů mluví o tom, že vědí - jako je celková koncepce, rámec nebo vize
budoucího rozvoje obce. V odpovědích ji ovšem nikdo konkrétněji neformuluje. Asi čtvrtina
respondentů spíše tuší, co by takovou vizí mohlo být a čtvrtina nemá představu.
ILUSTRATIVNÍ VÝPOVĚDI A ZAJÍMAVÉ VHLEDY:
„VÍM, ALE NEPOVÍM“
-

Mám představu, jakou má obec vizi. Účastníme se veřejných zasedání, plány obce
známe.
Denně to mám doma.
Jasně, jsem zastupitelka.
Ano i vzhledem k činnosti ve finančním výboru.
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-

Zatím asi řeší dost problémů vyplývajících z nečinnosti předchozího zastupitelstva, což
je brzdí v dalším rozvoji a práci. Bohužel.
Ano, mám. Jsem místostarosta.
Zřejmě zmodernizovat obec.
Máme. Určitě víme. Směr je takový, aby se tu lidem lépe žilo.
Snad směřuje k lepšímu rozvoji. Když budou mít lidi o to zájem, tak to půjde, jinak nic.
Za stávající vedení ano.
Ano, máme, sledujeme stránky obce, bavíme se s lidmi. Mezi našimi kamarády máme
i zastupitele obce.

„NĚCO VÍM“
-

-

Ano, částečně ano.
To je složitý, důležité je to, co je potřeba zabezpečit…pokud jsou peníze, tak je dobrý
to zkusit, pokud je to dobrý nápad pro budoucnost …. Důležité jsou zabezpečující věci
…škola, školka atd. Každá část obce potřebuje peníze a rozpočet je omezený. Když se
udělá jedno, nemůže se udělat druhé. Možnosti jsou široké, ale musí být peníze…
Jak již jsem řekla, nepravidelně se účastním zastupitelstev obce a snažím se mít přehled o dění v obci a jeho rozvoji. Jsem ráda i za místní Zpravodaj obce, který nám rozdává vedení obce.

„NETUŠÍM“
-

Přiznám se, že teď to úplně nesleduji. Občas něco zaregistruji… územní plán…zajímá
mě to, ale teď v krátkém horizontu jsem to úplně neřešil, ale věřím, že tam jsou zajímavé
podněty a nejsou to nějaká „zvěrstva“.
Ne.
Vůbec nevím…musela bych si přečíst znovu…ale hlavním směrem je čerpání dotací.

5.3. Máte možnost se na jejím naplňování nějak podílet?
Většina respondentů vnímá, že má možnost podílet se na naplňování vize rozvoje obce,
jen menší část z nich si je ovšem touto možností zcela jistá, zpravidla proto, že se jedná o
zastupitele nebo představitele vedení obce. Značná část dotázaných tuto možnost spíše předpokládá, někteří spíše v obecné rovině. Menší část respondentů, nejde ovšem o ojedinělé případy, o možnosti zapojit se neví nebo ji nevnímá.
ILUSTRATIVNÍ VÝPOVĚDI A ZAJÍMAVÉ VHLEDY:
„URČITĚ“
-

Ano, protože pracuji v zastupitelstvu…vím, co se dá a nedá realizovat…každý zastupitel si řekne svůj názor…možnost ovlivnění tu je… pokud je to rozumné, vždy to podpořím…
Jasně, podílím se, ze své funkce se podílím na realizaci projektů týkajících se hlavně
školy.
Určitě, když je potřeba s něčím pomoci, pomůžu.
Podílím se na naplňování.
Ano, mám (viz odpověď výše).

„ASI ANO“
-

Asi ano, kdykoliv jsme připraveni pomoct.
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Mám možnost se podílet na přípravě různých společenských akcí, pořádaných zejména
spolkem Chvojensko. Na zastupitelstvu mám možnost vyjádřit názor ve věci, která se
probírá.
Mám za to, že na vizi se mohu podílet jako každý jiný občan – zastupitelstvo, konfrontace. Člověk, když něco chce… je třeba se např. aktivně účastnit zastupitelstev. Nestačí
jen tlachání na chodníku nebo v hospodě…Určitě tu možnosti jsou.
Já jsem zastupitel, takže ano. Každý může přijít na zastupitelstvo a říct svůj názor, náhled na věc, vznést námitky, ale i nápady.
Můžu vyjádřit svůj názor – souhlas, nesouhlas, vyjádřit momentální nápad. Nevím, jestli
se na tom mohu úplně podílet, ale jinak nevím. Podílela jsem se na informovanosti lidí
o územním plánu. Obesílám informaci např. o výsadbě zeleně mezi sousedy, ale chodníky neřeším. Nebyla jsem oslovena.
Asi jo.
Máme možnost připomínek. Kdybychom měli dobrý nápad, určitě by se o něm diskutovalo. Úplně nevíme s naplňováním, jak pomoci. V rámci dobrovolnické akce nemáme
problém se kdykoliv zapojit.

-

-

„NEVÍM“
- Nezjišťoval jsem, ale občas chodím na zastupitelstvo, kde se snažím případné projekty
podpořit.
- Nevíme.
- Nemyslím si. Ale chodím na zastupitelstvo. Vznést dotazy, ale obec je nemusí zohledňovat.
- Nemyslím si.

5.4. A máte zájem a chuť se podílet, aktivně se zapojit?
Větší část dotázaných zájem a ochotu se aktivně zapojit přinejmenším v rámci svých časových možností deklaruje. Jen velmi malá skupina respondentů nemá chuť se aktivněji zapojit.
ILUSTRATIVNÍ VÝPOVĚDI A ZAJÍMAVÉ VHLEDY:
„ANO“
-

Pokud to dovolí čas, tak určitě ano. Nyní jsem hodně v práci, jsem v první linii, ale když
budu oslovena, vynasnažím se pomoci.
Nic jiného mi nezbývá.
Zatím ano.
V rámci svých osobních časových možností ano.
Zapojuji se.
Pokud mi to čas dovolí, tak mám. Není mi lhostejné, jakým způsobem se obec bude i
nadále rozvíjet a posouvat.
Ano, zapojujeme se a máme vždy zájem.
Vždycky budeme ochotni se vším pomoci, dokud budeme mít sílu.
A tím pádem máme zájem.
Ano mám, teď tam jsem, tak vliv mám… aktivně se podílím i z mé pozice zastupitele…dělám spoustu dílčích věcí dle domluvy… letáky, ale spoustu dalšího…atd. dokavaď to jde.
Aktivně se zapojuji.
Samozřejmě se nebráním. Pokud mohu, k dobré myšlence se vždy připojím.
Já jsem nějakým způsobem zapojený, jsou to jednorázové akce, i dle časových možností.
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„NE“
-

Ne úplně aktivně.
Nemám.

6. SOCIÁLNĚ SLABŠÍ A SVÉPOMOC
Poslední okruh otázek se zaměřil na otázky solidarity, svépomoci, pomoci slabším a péči o
ně v kontextu obce.

6.1. Víte o někom ve vašem okolí, kdo to má v životě těžké (je opuštěný, sociálně
slabý, má dluhy nebo exekuce, je zdravotně nebo jinak handicapovaný atp.)?
Odpovědi na první otázku poslední série ukazují, že asi dvě třetiny dotázaných o lidech,
kteří to nemají v životě jednoduché a patrně by v obci potřebovali podporu a pomoc druhých,
vědí. Značná část z nich odpovídá velmi jednoznačně, a dokonce vyjmenovávají konkrétní
osoby (3x). Menší část respondentů výskyt těchto osob lokalizuje do jiné části obce a srovnatelně malá skupina dotázaných o takových lidech v obci neví.
ILUSTRATIVNÍ VÝPOVĚDI A ZAJÍMAVÉ VHLEDY:
„URČITĚ ZNÁM“
-

-

Ve Chvojně určitě znám takové lidi / Ano, vím. (4x)
(konkrétní jména 3x)
Vnímám lidi ve svém okolí. Každý to nemá jednoduchý.
Víme o pár lidech v okolí, nemají to úplně lehké ze sociálního hlediska, zabezpečení
financemi, opuštěné se snažíme zapojovat, aby nebyli úplně. Ze zdravotního hlediska
úplně nevíme, ve vedlejší vesnici ano.
Myslím si, že v našem prostoru je dost takových lidí. Spíš než sociálně slabých, spíš
osamocených, zejména starší ženy, vnímám to, že v této době strádají, byť byly dříve
tahouny (různé instituce tehdejší doby), tak jsou dnes spíše zapomenuté…chybí pro ně
komunitní akce, jsou spíše izolované, kontakt se svou rodinou a jinak nic, a tím chřadnou…myslím se, že je to celospolečenský problém.
Pokud vím, tak tady v MCH ano. Za některé věci si lidé mohou sami. Vím o nich, děti
jsou vychované, slušné, ale podrobnosti nevím o jejich situaci (jedna rodina). Těžko říct,
ale myslím jinak, že tu jsou dobré rodiny, které se starají.
Určitě tu takoví lidé jsou, vidíme to dost v reálu.

„U NÁS NE“
- Tady v Lučnáku snad nikdo takový není. Snad každý má svou rodinu, děti, které pomáhají.
- Možná ve Velkém Chvojně. Tady je jen jeden takový bezdomovec ve statku.
- Nevíme, ale tušíme, že všichni nejsou úplně v pohodě. Nakonec se nám vybaví i konkrétní lidi, ale zde v Lučním Chvojně je jich minimum. Ve Velkém Chvojně to bude horší.

„NEZNÁM“
- Neznám, nevím. Nevíme. (3x)
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6.2. Co dělá obec pro to, aby se jim žilo lépe?
Další otázka zjišťovala konkrétnější představy respondentů o tom, co obec dělá na podporu
sociálně slabších. Dlužno podotknout, že „obec“ si v této otázce respondenti opět téměř bezvýhradně ztotožňují s „obecním úřadem“ a „vedením obce“. Je znát, že obec v tomto směru je
aktivní a většina respondentů ji v odpovědích vnímá jako toho, kdo se aktivně snaží dělat maximum, a to i když má značně omezené možnosti. Část respondentů uvádí i konkrétní příklady.
Velmi okrajově se objevuje názor, že obec v tomto směru nedělá nic nebo že respondent neví,
že nemá představu.
ILUSTRATIVNÍ VÝPOVĚDI A ZAJÍMAVÉ VHLEDY:
„OBEC DĚLÁ, CO MŮŽE“
-

-

-

Dělá pro něj maximum, co může, ale nejen obec, i sousedé.
Vím o tom, že obec sehnala grant pro jednu občanku, aby se jí splnil sen a podívala se
do Amsterdamu. Pomáhá se sociálně slabším s bydlením v bytovkách díky nižšímu nájmu, mluví se o nízkých nájmech zde. S nákupy osamoceným nebo zdravotně postiženým, starším apod. Obec pomáhá hodně sociálně slabším.
Obec má omezené možnosti, (jméno) řeší sociální pracovnice z Libouchce.
(jméno) jsou běžní důchodci, kteří mají svoje děti, (jméno) obec pomohla při vybavení
bytu.
Obec aktivně spolupracuje se sociálním pracovníkem obce Libouchec a dalšími institucemi. Aktivně se angažuje v řešení problémů těchto lidí.
Obec má v majetku byty, které pronajímá občanům za minimální náklady. Pokud je někdo na dně, určitě obec pomůže, nabídne řešení. Ale lidé by se měli snažit o sebe postarat především sami.
Myslím si, že obec takového člověka pravidelně kontaktuje. Zajímá se o něj. Obec má
občas příležitost pracovního poměru, nabízí levné bydlení – obecní, sociální. Zkontaktuje ho se sociálním pracovníkem obce Libouchec apod.
Obec se stará, pokud se o takovém člověku dozví. V rámci obecního bydlení se zohledňují možnosti ubytování např. hendikepovaným lidem v přízemí apod. Nízké nájmy, vycházejí vstříc při momentální finanční tísni…
Paní starostka je akční, tak pomáhá…
Určitě mu nějakým způsobem pomáhá. Pomáhá při zabezpečení jeho zájmů. Napojení
na sociální systém se službami a finanční zabezpečení.
Já si právě myslím, že akce pro tyto konkrétní lidí (viz výše) chybí. Obec se snaží, ale
myslím si, že se to úplně nedaří vytrhnout tyto lidi z toho svého. Často tito lidé možnosti
nevyužijí z důvodu pocitu nekomfortu. Střediskem je opět VCH a ostatní menší části
jsou tak trochu odtržené…tahle generace toto vnímá ještě silněji (dělení části obcí).
Pokud vím, obec se snaží např. o zprostředkování vyřízení sociálních dávek, podpora
výuky online, zajištění internetu pro děti (distanční výuka). Dodávka stravy pro lidi v karanténě z potravinové banky.
Myslím si, že to základní dělá obec pro všechny, ale tyhle lidi jsou méně komunikativní.
Kdyby něco potřebovali a řekli, tak obec se vynasnaží pomoci, ale myslím si, že je to
jednostranná záležitost.

„NEVÍM“
- Myslím, že nic moc.
- Netuším. Nevíme.

Hned následující otázka směřovala k osobnímu nasazení konkrétních osob, tedy k pomoci
či svépomoci v rámci „obce“ ve smyslu „společenství“.
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6.3. Co pro to děláte vy nebo jiní sousedé?
Drtivá většina respondentů se shoduje, že běžná sousedská výpomoc v obci spontánně
funguje velmi dobře, všímají si, že je v něm velmi aktivní vedení obce, především starostka
osobně, a podstatná část respondentů se do sousedské pomoci také sama aktivně zapojuje
nebo ji nabízí.
ILUSTRATIVNÍ VÝPOVĚDI A ZAJÍMAVÉ VHLEDY:
-

-

(jméno) pomáháme, když potřebuje. (2x)
(jméno) jsem v době nouzového stavu nabídla nákupy, a jinak jim stále nabízím, kdyby
cokoliv potřebovali, ať zajdou nebo zavolají. (jméno) jsem ušila záclony.
Dle svých osobních možností maximum.
Vypomáhám nejen já, ale i jiní sousedé aktivní sousedskou výpomocí.
Dle možností, pokud to lze, vypomůžeme s vyzvedáváním věcí ve městě, drobné nákupy.
Zajímám se o takového člověka, pravidelně ho kontaktuji, nabízím mu základní výpomoc jako třeba dovoz nákupu apod., což považuji za běžnou sousedskou výpomoc.
Já ve vztahu ke svému povolání lidem (referentka HN) pomáhám s poradenstvím, lidé
si mně vyhledávají sami. Sousedská výpomoc zde funguje.
Snažíme se běžnou sousedskou výpomoci vyjít vstříc těmto sousedům, opuštěné zapojujeme, kontaktujeme.
Já se snažím tyto lidi motivovat k setkávání, k využití nabízených akcí. Sám vnitřně
přemýšlím o vytvoření „rady starších“ (v rámci spolku), ale tuhle myšlenku jsem zatím
nedotáhl.
Když někdo potřebuje pomoct, tak pomůžu, ale nejsou to lidé nějak zdravotně handicapovaní, není zde nikdo závislý na pomoci druhých, ale pokud je třeba, nabídneme pomocnou ruku. To určitě funguje.
Co ostatní sousedé nevím, ale já pokud mi někdo z obce řekne, ať zajdu pro navázání
komunikace, rozhodně půjdu, nemám problém.
V rámci školy zajištění obědů zdarma, zajištění projektů na volnočasové a sportovní
aktivity, projekty ke zdravému životnímu stylu, apod. dále např. doučování.
Nabízela jsem se v rámci pomoci těmto lidem. Nakonec dost věcí zajišťovali hasiči a
paní starostka. Oslovena jsem nebyla. V rámci obcházení s informovaností o ÚP jsem
upozorňovala obec na starší nezaopatřené seniory a obec jim pak pomáhala. Zapojovala jsem se do šití roušek.
My nevíme o někom, kdo by takový tu byl. Nebudeme se nikomu vnucovat, je to i nevděčné.

Poslední otázka tohoto okruhu ohledává prostor pro konkrétní nápady a náměty na to, co
by v této oblasti bylo možné dělat, jaké jsou další příležitosti pro konkrétní zapojení a vlastní
iniciativu.

6.4. Je ještě něco jiného, co byste mohli dělat?
V tomto směru se v odpovědích objevují již jen dílčí, doplňující náměty. Zazní také názor,
že pomoc nemusí být vítána.
ILUSTRATIVNÍ VÝPOVĚDI A ZAJÍMAVÉ VHLEDY:
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Stále se hledají další možnosti pomoci s tím, že se snažíme o soběstačnost dotyčných
občanů.
Kromě toho všeho děláme vzdělávání k finanční gramotnosti, čtenářská gramotnost,…
sport ve škole…
Máme zde prostor pro posilování a jsem správce těchto prostor.
Myslím ze zkušeností, že canisterapie pomáhá. Kontakt pro seniory s pejskem a jejich
rozzářené oči. Na chvíli je to rozptýlení pro seniory. Nemám ale představu, jak by se to
mohlo realizovat, resp. jak často. Dále klubovny pro osamělé, ale schopné seniory.
Když budu umět, můžu dělat dost. Pokud je potřeba, vždy se snažím najít nějaké řešení…
Když bych věděla konkrétně o takovém člověku, dají se dělat individuální záměry - neziskové organizace. Vždy záleží na konkrétním problému.
Když můžeme, tak pomůžeme.
Myslím, že už bylo řečeno…zapojení, návrhy pro spolky…nemusí to být vždy otázka
pro obec, třeba spolupráce s dětmi (ZŠ, MŠ, babička na víkend)
Pomáháme místním seniorům různým způsobem – dřevo, uhlí, nákup, léky. Určitě bych
byl schopen pomoci, kdybych věděl konkrétně jak, konkrétní požadavek, jsem tomu
otevřen.
Záleží, co by bylo potřeba.
Záleží vždy na okolnostech.
Nevíme.
Já nejsem úplně zastáncem se o všechny starat. Neřeší to vždy úplně problém člověka.
Sám se pak nesnaží.
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