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1. Úvod
Názorový průzkum realizovala obec Husinec - Řež za asistence Agory CE, o.p.s. Tento názorový průzkum i navazující
veřejné setkání jsou vedeny snahou dát obyvatelům Husince a Řeže prostor pro vyjádření svého názoru na další rozvoj
obce a tyto názory následně zohlednit při tvorbě nového strategického plánu obce. Strategický plán obce je dokument,
který říká, jak by se měla obec dále rozvíjet, co může ohrozit její budoucnost i jaké jsou silné stánky a výhody, jichž
může Husinec - Řež využít pro další rozvoj. Příprava strategického plánu bude probíhat v průběhu roku 2017.

1.1. Metodologie průzkumu
Názorový průzkum obyvatel obce probíhal v prosinci roku 2016. Průzkum se uskutečnil ve dvou formách: Internetové
dotazování, kdy byla možnost vyplnit dotazník on-line prostřednictvím internetu. Dále obdrželi obyvatelé Husince a
Řeže tištěný dotazník, který byl distribuován do každé domácnosti v obci jako součást prosincového vydání obecního
zpravodaje.
Cílem názorového průzkumu bylo zjistit postoje obyvatel na současnou situaci v obci, a to z mnoha hledisek: přednosti
a nevýhody Husince a Řeže, problémy s dopravou, kvalita vzdělávání, trávení volného času atd. Názorový průzkum
zároveň zjišťoval názory lidí i na další rozvoj obce. Lze namítnout, že dotazník nepostihl v plné šíři všechny oblasti
života v obci, to ale nebylo jeho cílem. Smyslem dotazníkového průzkumu bylo zejména podnítit zájem občanů o dění
v obci, připravit podmínky pro komunikaci mezi občany a obecním úřadem, ale hlavně pomoci obyvatelům zamyslet se
nad budoucností Husince a Řeže. V rámci veřejného setkání s představiteli obce bude možnost diskutovat jak nad
aktuálními problémy života v Husinci a Řeži, tak i nad dalším rozvojem obce.

Názorový průzkum měl anketní charakter, což znamená, že:
 každá domácnost obdržela jeden tištěný dotazník s tím, že v případě potřeby byly další dotazníky k dispozici v
budově obecního úřadu. Občané vhazovali vyplněné dotazníky do připravených sběrných boxů umístěných na
často navštěvovaných místech. Zároveň měl každý možnost vyplnit dotazník prostřednictvím internetu.
 pro dotazníkovou akci neexistoval žádný výběrový vzorek občanů, kteří by měli být osloveni. Rozhodnutí vyplnit
a odevzdat dotazník tak bylo na uvážení každého občana, resp. domácnosti – tedy forma tzv. samovýběru.
 S ohledem na výše uvedené nelze tento průzkum vydávat za zcela reprezentativní obrázek názorů veřejnosti
v Husinci a Řeži. Můžeme ale tvrdit, že každý dostal stejnou možnost účastnit se dotazníkové akce.
Předpokládáme, že získané odpovědi představují názory aktivních a zainteresovaných obyvatel obce.
Celkem bylo do domácností distribuováno cca 500 dotazníků, vrátilo se 102 kompletně a správně vyplněných
formulářů, což představuje návratnost 20%. Dalších 51 dotazníků bylo vyplněno prostřednictvím internetu. Dohromady
jsme tak pracovali se souborem 153 respondentů (tedy těch osob, které se zúčastnily názorového průzkumu).
S ohledem absolutní čísla se může zdát, že se vrátilo spíše méně vyplněných dotazníků. Při relativním vyjádření
(zapojila se každá pátá domácnost v obci) je to naopak docela úspěšné dotazování. Znovu zdůrazňujeme, že vyplnit
dotazník bylo dobrovolné a svobodné rozhodnutí každého obyvatele. Každému, kdo se do dotazování zapojil, je třeba
vřele poděkovat.
Mezi odpověďmi z internetového dotazování a tištěními dotazníky byly občas zaznamenány výraznější rozdíly. Ty
mohou být způsobeny jak odlišnou strukturou vzorku respondentů (každou formu dotazování volily jiné sociální
skupiny), tak samotnou metodou. Dále v textu představujeme výsledky obou dotazování společně a zároveň vždy
upozorňujeme, pokud byly zaznamenány výraznější rozdíly v odpovědích.
Na následujících stránkách pracujeme s velkým množstvím grafů a tabulek. U každého grafu či tabulky je uvedeno číslo
N, které představuje počet dotázaných, kteří odpověděli na danou otázku (Např. N = 151 znamená, že na otázku
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odpovědělo 151 respondentů). Je naprosto přirozené, že ne každý respondent odpověděl na všechny otázky. V textu
se většinou k počtu respondentů, kteří na danou otázku odpověděli, nevracíme. Přesto čtenářům doporučujeme, aby
pečlivě sledovali údaje o počtu respondentů, kteří na danou otázku odpověděli. Pokud mohli dotázaní uvést více než
jednu odpověď, jsou procentuální podíly vztaženy k počtu respondentů a součet „procent“ pak neodpovídá 100%.

1.2 Informace o dotázaných – aneb kdo nám odpověděl
Ještě než přistoupíme k samotné analýze názorů obyvatel obce, je třeba popsat dotázaný vzorek. Informace o tom, kdo
nám odpověděl, jsou o to důležitější, že průzkum nebyl založen na pravděpodobnostních metodách výběru
respondentů. Můžeme říci, že názorový průzkum zaujal významnou část obyvatel obce, a to jak jeho tištěná, tak i
elektronická podoba. Vyplněnou tištěnou verzi dotazníku vhodilo do sběrných boxů 102 obyvatel Husince a Řeže a
elektronickou verzi dotazníku vyplnilo prostřednictvím internetu dalších 51 osob. Celkově jsme tedy získali odpovědi
od vzorku 153 občanů Husince-Řeže. Elektronickou verzi volili zejména mladší respondenti a zároveň ti, kteří v obci
nebydlí příliš dlouho. Starší dotázaní a starousedlíci naopak raději sáhli po papírové verzi.
Ve věkové struktuře respondentů, převažovala věková skupina 36-45 let (více než třetina všech respondentů) a dále
lidé těsně před odchodem do důchodu (věk 56-65 let, tvořili cca pětinu všech respondentů). Dále byla početněji
zastoupeni mladší dotázaní ve věku 26-35 let.

Graf 1.1. Věková struktura dotázaných
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Graf 1.2. Kde v obci bydlíte?
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Ve všech věkových skupinách byli zastoupeni muži i
ženy s tím, že mezi staršími respondenty spíše
převažovaly ženy. Jinak byl poměr dotázaných mužů a
žen poměrně vyrovnaný (48% mužů a 52% žen).

S délkou pobytu v obci souvisí i místo bydliště. Nejvíce
dotázaných žije v části Řež (celkově více než 70%
respondentů) a to zejména v oblasti Horní Řeže.

N=150
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odpovědi

Každý desátý respondent (resp. 12%) žije v Husinci Řeži méně než 5 let. Zbývající respondenti se rozdělili
do dvou stejně velkých skupin na ty, kteří v obci žijí
buď méně než 20 let, a nebo déle (shodně okolo 44%).
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Graf 1.3. Složení domácnosti

Graf 1.4. Vzdělanostní složení respondentů
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Vzhledem k věkovému složené dotázaných nepřekvapí, že polovina respondentů žije v domácnosti s dětmi. Společné
žití s manželem/partnerem a bez dětí (22%) či život jednotlivce pak volili nejstarší (obvykle žijí spolu a děti jsou již starší
a mají vlastní rodiny) a nejmladší respondenti.
Tab. 1.1. Ekonomická aktivita respondentů
kategorie

Stejně tak není překvapivá ani ekonomická aktivita, kde
převažují kategorie zaměstnanec a důchodce.

podíl

zaměstnanec

53%

důchodce

22%

podnikatel

11%

v domácnosti

9%

student

3%

nezaměstnaný

1%

nevím

1%

Překvapivé je, že se názorového průzkumu zúčastnilo velké
množství vysokoškolsky vzdělaných osob. Ačkoliv je i dle
dostupných statistických dat vzdělanostní struktura obce
1
velmi dobrá, je třeba získané výsledky posuzovat s ohledem
na to, že do průzkumu se zapojili zejména respondenti
s vyšším vzděláním.

N=150

Graf 2.1. Čím se pochlubit návštěvě?

2. Úvodní otázky

příroda v okolí
V úvodu dotazníku dostali obyvatelé možnost zhodnotit
klady a zápory obce. Za přednosti Husince a Řeže,
kterými by se pochlubili návštěvě, označili zejména
přírodu v okolí (72%), klidné bydlení (57%) a dobrou
dostupnost Prahy veřejnou dopravou (42%). Každý
čtvrtý respondent ocenil příjemnou atmosféru místa.
Častěji to uváděli lidé s vysokoškolským vzděláním.
Zejména střední generace dotázaných si pak více
všímala bohatého spolkového života.
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Např. dle SLBD 2011 žilo v obci cca 30% vysokoškolsky vzdělaných obyvatel.
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Polovina dotázaných není v obci pyšná na
omezování veřejné zeleně a častěji na
Graf 2.2. A na no co nejste pyšný/á?
tento nešvar upozorňovali mladší dotázaní.
omezování zeleně a volného…
51%
Dvě pětiny dotázaných pak upozornilo buď
chybí regulace…
43%
na absenci regulace architektury (častěji to
malá kapacita školských zařízení
41%
byli lidé s vyšším vzděláním) a také na
parkování
30%
malou kapacitu školských zařízení v obci
nedostatečný počet spojů…
24%
(více uváděli mladší respondenti, kteří mají
stav
a
údržba
silnic
a
chodníků
11%
děti ve školním věku). Téměř třetina
dopravní bezpečnost
10%
dotázaných si stěžovala na parkování.
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N=14
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také využilo možnost a uvedlo i další
8
nešvary v obci. Častěji se objevily stížnosti
0%
20%
40%
60%
na volnočasové vyžití a také stížnosti na
bezpečnost (včetně bezpečnosti dopravní).

3. Školství, volný čas a společenský život v obci
Je pochopitelné, že školství trápí zejména respondenty s dětmi ve školním věku. Také proto na otázku po zvýšení
kapacit mateřské a základní školy odpověděla třetina dotázaných, že neví/nedokáže posoudit. Jednalo se přitom
zejména o nejmladší a nejstarší dotázané obyvatele obce.
Ze všech třech nabízených možných řešení nebylo žádné voleno výrazně více než jiné. Každý čtvrtý vidí zlepšení ve
výstavbě nové budovy MŠ. Pětina respondentů pak hovoří o větší podpoře dětských skupin jako určité alternativě
k MŠ. Konečně 16% dotázaných vidí řešení ve finanční podpoře rodin, jejichž děti se nedostaly do obecní MŠ a
navštěvují místní soukromou školku. U kategorie „jiné“ respondenti ještě uváděli i možnost přistavět jedno patro na
stávající budovu MŠ.
I v otázce na zlepšení kvality vzdělávání v obci platí, že odpovídali zejména respondenti s dětmi. Více než polovina
dotázaných přitom vidí jednoznačnou potřebu vybudovat v obci tělocvičnu. Častěji se pro tělocvičnu vyslovovali lidé
s nižším vzděláním. Naopak respondenti s vyšším vzděláním dávali častěji přednost zavedení alternativních způsobů
výuky. Každý desátý dotázaný pak uvedl i potřebu zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči. Mezi vypisovanými
odpověďmi bylo několikrát (celkem 4x) zaznamenáno volání po změnách ve vedení ZŠ.

Graf 3.1. Jak zajistit místa v MŠ a ZŠ?
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Graf 3.2. Jak zlepšit kvalitu vzdělávání v obci?
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Další sledovanou kategorií byl volný čas v obci. Zdá se, že respondenti mají poměrně jasno v tom, co jim v tomto směru
v Husinci a Řeži chybí. Polovina respondentů si přeje budovat nové a udržovat stávající pěší cesty, které propojují obec
s přírodním okolím. Významná část dotázaných pak (vždy okolo dvou pětin) pak preferuje sportovní či hrací prvky
venku, volně přístupná sportoviště a veřejné prostranství pro setkávání lidí.
V případě chybějících či nedostatečných zařízení a prostor v obci je situace ještě jednoznačnější a dvou třetinám
dotázaných chybí sportovní hala, což odpovídá i volání po tělocvičně v případě vybavení školy. Polovina dotázaných
také uvedla chybějící místo pro společenské akce. Každý pátý respondent by pak uvítal vybudování menších prostor a
kluboven pro místní spolky.
Volání po všech uvedených zlepšeních pro trávení volného času v obci jde víceméně napříč sledovanými
sociodemografickými charakteristikami.
Tab 3.1. Jak zlepšit trávení volného času venku

Tab 3.2. Jaká zařízení či prostory v obci chybí?

kategorie
podíl
budovat nové nebo udržovat stávající cesty pro pěší
procházky do okolí
52%
umístit sportovní či hrací prvky venku (outdoorová
tělocvična,
betonový
ping-pongový
stůl,
basketbalový koš apod.)
44%
zřizovat volně přístupná sportoviště (včetně různých
„plácků“ pro sportování)
43%

kategorie
sportovní hala (využitelná
tělocvična pro školu)

vytvořit veřejné prostranství pro setkávání lidí

40%

nevím/nedokážu posoudit

7%

vytvořit odpočinková místa (s lavičkami apod.)

21%

větší prostory pro knihovnu

5%

zřídit tzv. přírodní pobytový prostor (místo, kde
mohu udělat táborák, grilovat, potkat se s přáteli
atd.)
nevím

podíl
i

jako

místo pro společenské akce (větší sál
pro pořádání plesů, setkání atd.)
menší prostory a klubovny pro místní
spolky

68%

50%
21%

jiné
18%

5%

7%

žádná, stávající stav je dostatečný

jiné

5%

N=149
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3%

3%
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Graf 3.3. Která věková skupina má
nejhorší podmínky pro trávení
volného času?
13%

děti ve věku 6-12
let
mládež (13-18 let)

3%

38%

děti předškolního
věku

žádná, stávající stav
je dostatečný

3%
43%

Trávení volného času se vždy velmi týká dětí a
mládeže. Ptali jsme se proto, která věková skupina
dětí a mládeže má v tomto směru nejhorší podmínky
v obci. Dle respondentů to jsou jednoznačně
teenageři (více dvě pětiny dotázaných). Respondenti
mohli i uvést konkrétní nápady, jak situaci dané
věkové skupiny zlepšit. Ve vypisovaných odpovědích
se často objevily různé formy klubovny, klubu pro
mladé a dále volně přístupná sportoviště a plácky pro
sport i tělocvična či multifunkční hala, a také skate
park.

Ačkoliv jen menší část dotázaných uvedla, že i mladší
a nejmenší děti mají špatné podmínky pro trávení
volného času, v textových odpovědích se opět
objevilo přání po nějakém prostoru, kde by se mohly menší děti (třeba i s rodiči) scházet, a také potřeba různých forem
hřišť či sportovišť.

N=146

nevím/nedokážu
posoudit
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Tab 3.3. Jak se zapojit do života v obci?
kategorie
podíl
pomáhat s udržováním pořádku v obci
(např. v rámci akce „ukliďme Česko“)
37%
pomáhat při akcích pro děti
32%
pomáhat při sportovních akcích
27%
pomáhat při kulturních akcích

25%

pomáhat při akcích pro seniory

12%

nemám zájem o podobné aktivity

4%

jiné

2%

nevím/bez odpovědi

15%

Na závěr této kapitoly jsme se obyvatel ptali, zda jsou sami
ochotni se nějakým způsobem zapojit do života v obci. Potěšující
je, že jen 4% respondentů rovnou řeklo, že o podobné aktivity
nemá zájem. Jinak je potenciál „něco dělat“ v obci relativně
vysoký. Největší zájem je přitom o pomoc s udržováním pořádku
v obci, kdy by se takto chtěly zapojit téměř dvě pětiny
dotázaných. Větší zájem takto pomáhat měli spíše lidé s vyšším
vzděláním a mladší dotázaní. Téměř třetina by také byla ochotna
pomoci při akcích pro děti a pochopitelně největší zájem byl mezi
respondenty s dětmi. Přibližně čtvrtina dotázaných by pak byla
ochotna pomáhat při kulturních nebo sportovních akcích. Pomoc
při sportovních akcích nabízeli více muži, zatímco ženy se
nepatrně častěji klonily k pomoci při kulturních akcích.

N=145

4. Život v obci
V rámci dopravy jsme v dotazníku
Graf 4.1. Jak zlepšit parkování?
zjišťovali názory zejména na
parkování a bezpečnost dopravy.
rozšířit parkoviště u ÚJV
41%
Parkování je v Husinci - Řeži
zlepšit obslužnost veřejnou dopravou
29%
relativně významným problémem,
rozšířit parkoviště ve vybraných lokalitách
který by bylo možné řešit zejména
25%
rozšířením parkoviště u ÚJV (dle
vytvořit lepší podmínky pro cyklodopravu
17%
názoru
40%
respondentů),
zavést rezidenční parkování
17%
zlepšením obslužnosti veřejnou
dopravou (29% dotázaných), a také
nevím/bez odpovědi
7%
vybudováním parkovišť v různých
jiné
3%
dalších
lokalitách
(čtvrtina
dotázaných). Mezi těmito lokalitami
nic není třeba
N=145
6%
se častěji objevila lokalita Červená
0%
20%
40%
60%
skála, sídliště, u lávky/u vlaku či u
školy. Pro možnost vytvořit zóny
s rezidenčním parkováním ve vybraných lokalitách a zlepšení podmínek pro cyklodopravu se vyslovilo 17%
respondentů. Pouze 6% dotázaných nevidí v parkování žádný problém. Názory na zlepšení parkování jsou pochopitelně
velmi spjaty s místem bydliště respondentů. Obyvatelé Dolní Řeže by si ve větší míře přáli rozšířit parkování u ÚJV.
Z Horní Řeže pak častěji zaznívala přání na zavedení rezidenčních zón a Obyvatelé z Červené skály a Husince by uvítali
zlepšení obslužnosti veřejnou dopravou.
Dvě třetiny dotázaných se domnívají, že bezpečnost dopravy v obci je možné zvýšit zejména budováním chodníků
podél silnic. Častěji jsme volání po budování chodníků zaznamenali od obyvatel z Husince a Červené skály a obecně
také od mladších dotázaných. Téměř třetina by pak uvítala semafory reagující na rychlost projíždějících aut (opět
častěji od lidí bydlících na Červené skále) a více kontrol a pokut za přestupky. Každý čtvrtý respondent pak zaškrtl i
možnost budovat bezpečnější přechody. 15% dotázaných reagovalo na možnost umístit zrcadla na nepřehledných
místech nebo vybudovat více retardérů.
S bezpečností souvisí i možnost uvést konkrétní dopravně nebezpečné místo. Této možnosti využila více než polovina
dotázaných. Mezi vypisovanými odpověďmi se objevila celá řada míst z různých částí obce. V příloze č. 1 je přehled
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všech uvedených míst. Zde pouze uvedeme, že v přehledu se velmi často objevovala ulice hlavní, a to různé její části.
Dále různá místa a problémy v ulici Nad Údolím a také v okolí školy.

Tab 4.1. Jak zlepšit bezpečnost dopravy v obci?
kategorie
podíl
budovat chodníky podél silnic
65%
instalovat semafory reagující na rychlost
projíždějících aut
více kontrolovat a pokutovat přestupky
řidičů
budovat bezpečnější přechody
umístit více tzv. retardérů

31%

umístit zrcadla na nepřehledných místech

29%
25%
15%
15%

snížit maximální povolenou rychlost v obci

8%

zúžit jízdní pruhy a donutit tak řidiče jet
pomaleji
nic není třeba
jiné
nevím/bez odpovědi

6%
6%
5%
1%

N=151

Obec uvažuje o vybudování kamerového systému. Respondenti nemají jednotný názor na vybudování kamerového
systému v obci a rozdělili se do třech skupin. Přibližně třetina dotázaných s kamerovým systémem souhlasí a stejně
velká skupina nikoliv. Pro kamerový systém byli častěji obyvatelé Dolní Řeže, ženy a také lidé s nižším vzděláním.
Téměř 30 % navíc na rozmístění kamer nemá jasný názor. Respondenti mohli i uvést konkrétní místa, kde by mohly být
kamery umístěny. Nejčastěji dotázaní obyvatelé uváděli vjezd/výjezd z obce a dále okolí školy, parkovišť či sídliště.
Respondenti mohli uvést, na co by se měla zaměřit obec přímo v místě jejich bydliště. Téměř dvě třetiny si přejí
zachovat pěší prostupnost obcí, což znamená ponechat průchody a zkratky pro pěší. Pro zachování pěší prostupnosti
se více vyjadřovali obyvatelé horních částí obce (Horní Řež a Červená skála). Téměř polovina respondentů také volala
po budování chodníků a komunikací (či zlepšení jejich stavu) a opět se častěji jednalo o obyvatele z Červené skály. 38%
dotázaných si přeje být více informováno o záměrech a plánech obce s tím, že více informací touží lidé s vyšším
vzděláním a pak také mladší dotázaní (zejména ve věku 26-35 let) a nejstarší respondenti.
Obec se snaží pomáhat různým sociálním obyvatel v obci. Respondenti měli možnost uvést, jakým sociálním skupinám
by obec měla věnovat více péče než dosud. Zdá se, že byli touto otázkou trochu zaskočeni a téměř třetina zaškrtla
odpověď nevím. Pakliže je ale třeba někomu více pomáhat pak by to měli být senioři (třetina respondentů) a riziková a
problémová mládež (přibližně každý čtvrtý dotázaný).
Tab 4.2. Na co se zaměřit v místě bydliště?

Tab 4.3. Komu zajistit více než dosud?

kategorie
zachování pěší prostupnosti obcí
stav chodníků a komunikací, či jejich budování
informovanost a diskuse o záměrech a
činnostech, které chce obec realizovat
zvýšení bezpečnosti
úklid a pořádek na veřejných prostranstvích

podíl
65%
44%

budování a zkvalitňování technické infrastruktury

11%
5%

nic, všemu je věnována dostatečná pozornost
jiné

38%
15%
11%

3%
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kategorie
seniorům
rizikové a problémové mládeži
rodinám s dětmi
zdravotně postiženým
nikomu, všem je věnována dostatečná péče
sociálně slabým domácnostem
jiné
nevím/bez odpovědi

podíl
34%
23%
17%
12%
12%
8%
3%
29%

nevím/bez odpovědi

3%

N=145

N=149

5. Další rozvoj obce
U otázek směřujících k dalšímu rozvoji obce měli respondenti nejprve určit důležitost různých aspektů kvalitního života
v obci a poté i říci, jak jsou spokojeni se současným stavem jejich řešení. Z tabulky je vidět, že téměř všechny nabídnuté
aspekty jsou pro dotázané obyvatele obce důležité. Kromě procentuálního zastoupení jednotlivých odpovědí uvádíme i
průměrné hodnoty získaných odpovědí (každá odpověď získala známku jako ve škole, tedy pro hodnocení důležitosti to
bylo 1 = velká důležitost, 2 = střední důležitost a 3 = malá důležitost; pro hodnocení spokojenosti známky 1 = velmi
spokojen, 2 = spíše spokojen, 4 = spíše nespokojen, 5 = velmi nespokojen). V rámci tohoto hodnocení mohli
respondenti uvést i další oblast. Této možnosti využilo jen 7 respondentů a ti ještě ne vždy přidali své hodnocení. Proto
kategorie „jiné“ není v přehledové tabulce řešena.
Pro dotázané obyvatele Husince a řeže je nejdůležitější zachování zeleně v obci a okolí, klidový ráz obce a dostupnost
do Prahy veřejnou dopravou (jako velmi důležité to označilo vždy více než 70% respondentů). Větší důraz na tyto
aspekty kvalitního života kladli mladší dotázaní a lidé s vyšším vzděláním. Za poměrně důležitou označili respondenti i
oblast bezpečnosti a dostupných kvalitních školských zařízení v obci. Při letmém pohledu na spokojenost s nabízenými
oblastmi je patrné, že s oblastmi, které lidé vnímají jako důležité, jsou aktuálně více spojeni než s těmi méně
důležitými.
Podívejme se ale podrobněji, kteří respondenti hodnotili spokojenost s těmito oblastmi hůře než ostatní. V případě
zachování zeleně byla nepatrně menší míra spokojenosti zaznamenána u obyvatel z Horní Řeže. Zachovávat klidový ráz
obce se méně daří dle názoru mladších dotázaných. Menší spokojenost s dostupností Prahy byla zaznamenána u
obyvatel Červené skály a pak také u respondentů ve středním věku. Nespokojenost s bezpečností roste s věkem
dotázaných (starší jsou méně spokojeni). Spokojenost s dostupností a kvalitou škol v obci byla logicky nižší u
respondentů s dětmi a také u vysokoškolských dotázaných. Parkování se ukazuje jako problém zejména pro
respondenty z Horní i Dolní Řeže.
Tab 5.1. Důležitost různých aspektů kvalitního života v obci a spokojenost s nimi
Důležitost
kategorie
zachování zeleně v obci i
jejím okolí
zachování klidného rázu
obce
zajištění dostupnosti Prahy
a okolí veřejnou dopravou
zajištění bezpečnosti v obci
dostupnost a kvalita
školských zařízení
řešení problémů
s parkováním v obci
spolkový život v obci

Spokojenost
spíše
spíše
ano
ne

průměr

velká

střední

malá

průměr

velmi
ano

velmi
ne

1.23

78%

20%

2%

2,15

18%

67%

12%

3%

1.28

74%

23%

3%

2,22

22%

57%

19%

2%

1.31
1.45

72%
61%

24%
34%

4%
5%

2,29
2,20

23%
17%

52%
65%

24%
17%

1%
1%

1.45

61%

32%

7%

2,98

6%

45%

41%

8%

1.90
1.99

29%
21%

53%
60%

18%
19%

2,99
2,49

8%
12%

43%
58%

40%
28%

9%
2%

Opakovaně byla respondenty zmiňována potřeba zachování obce jako příjemného místa k životu a nabízející svým
obyvatelům klid. V další otázce jsme nabídli obyvatelům obce vyjádřit svůj názor na tři možné rozvojové směry obce.
Všechny se zabývají rozsahem nové výstavby, která do budoucna bude zřejmě zásadním způsobem ovlivňovat právě
charakter celé obce. Z odpovědí je patrné, že respondenti si uvědomují hodnoty, které jim přináší stávající charakter
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obce a přejí si jej co nejdéle zachovat. Výraznou podporu dotázaných získalo tvrzení hovořící o rozumné a postupné
zástavbě v souladu s charakterem obce (souhlas vyjádřilo 85% respondentů). Téměř dvě třetiny dotázaných by rovněž
souhlasila s tím, aby nová zástavba byla povolována jen výjimečně a opět s v souladu s rázem obce. Většinově pak
respondenti (81%) odmítli možnost maximálního možného využití volných ploch pro novou výstavbu. Pro výjimečné
povolování nové zástavby se častěji vyjadřovali lidé s nižším vzděláním a také dotázaní obyvatelé z Husince a Dolní
Řeže. Naopak lidé s vyšším vzděláním více volili variantu rozumné výstavby respektující ráz obce.

Graf 5.1. Souhlas s tvrzeními o dalším rozvoji obce
12%

Nová zástavba narušuje unikátní charakter
obce. Musí být povolována výjimečně a pouze v
souladu s rázem obce

47%

14%

26%

1%
4%

Nová zástavba je přirozeným rozvojem obce.
Musí probíhat rozumně, postupně a v souladu s
charakterem obce

50%

35%

10%

1%

55%
Nová zástavba je zdrojem rozvoje obce. Pro
rozvoj bydlení je třeba využít volné plochy
N=142

3% 13%
0%

určitě souhlasím

spíše souhlasím

26%

20%
spíše nesouhlasím

70%
58%
43%
33%
25%
21%
19%
3%
1%

0%

N=150
50%

100%

Graf 5.3. Příležitosti rozvoje obce
dobrou dostupnost do Prahy

68%
66%

přírodu a kvalitní životní…
poklidný charakter obce

51%
46%

příjemné místo k životu
základní vybavenost obce

21%
16%
7%
1%
1%

dobré sousedské vztahy
spolkový život
nevím/bez odpovědi
jiné

N=148

0%

50%

40%
60%
určitě nesouhlasím

80%
100%
nevím/ nedokážu posoudit

Pro další rozvoj je důležité, jakých příležitostí či
předností lze do budoucna využít a zároveň na co
je třeba si dát pozor.

Graf 5.2. Rizika rozvoje obce
nárůst dopravního zatížení obce
narušení rázu obce rozsáhlou…
úbytek veřejně přístupné zeleně
nedostatečné kapacity škol
oslabení vztahu obyvatel k obci
zvýšení kriminality
nárůst anonymity obyvatel
jiné
nevím/bez odpovědi

3%

100%
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Za největší rizika rozvoje obce označili
respondenti možný nárůst dopravního zatížení
(70%) a opět narušení rázu obce rozsáhlou
zástavbou (58%). Úbytku veřejné zeleně se
obávají dvě pětiny respondentů a každý třetí vidí
i hrozbu v nedostatečných kapacitách škol v obci.
Neúnosného dopravního zatížení se více obávají
respondenti s nižším vzděláním. Narušení rázu
obce jako riziko vnímají více dotázaní obyvatelé
z Husince a Dolní Řeže. Na úbytek zeleně a
problémy se školami více upozorňovali mladší
dotázaní.
Mezi příležitosti pro další rozvoj Husince a Řeže
pak dvě třetiny dotázaných zařadilo dobrou
dostupnost do Prahy a přírodu a kvalitní životní
prostředí. Polovina respondentů vyzdvihuje
poklidný charakter obce a téměř polovina hovoří
o tom, že Husinec - Řež je obecně příjemné
místo k životu. Dostupnost hlavního města je
výhodou zejména dle respondentů ve středním
věku. Přírodu pak vyzdvihují více dotázané ženy
a mladší dotázaní a lidé v předdůchodovém
věku. O poklidném charakteru obce častěji
hovořili lidé s vysokoškolským vzděláním.

V poslední otázce tohoto bloku měli respondenti možnost vypsat až 3 věci, které podle nich budou důležité pro
spokojený život v obci za cca 10 let. Této možnosti velká část dotázaných využila. Vzhledem k tomu, že respondenti své
odpovědi uváděli v pořadí od nejdůležitějšího po nejméně důležitý, naskýtá se možnost i zhodnotit uváděné odpovědi
s ohledem na pořadí. Za tímto účelem jsme každé odpovědi uvedené na prvním místě dali 3 body, na druhém místě 2
body a podnětu na třetím místě 1 bod. Všechny vypsané odpovědi jsme pak sloučili do tematických skupin a ze součtu
bodů za odpovědi každé skupiny jsme získali tzv. “skóre důležitosti” pro danou tematickou oblast.
tab.5.2. Nejdůležitější věci pro spokojený život v obci
Tematická oblast
četnost skóre
urbanismus a rozvoj obce
klidná a příjemná obec
doprava a dopravní obslužnost

31
25
26

68
57
56

spolkový život a vztahy
volný čas
příroda, zeleň a pořádek v obci
bezpečnost
občanská vybavenost
školy a vzdělávání

24
23
24
16
18
10

53
53
51
35
34
21

9
5
6

18
9
16

infrastruktura
práce obecního úřadu
různé
N=153

Vidíme, že největší hodnotou do budoucna je pro
respondenty rozumný urbanistický rozvoj obce založený na
kvalitní architektuře a spíše omezené nové výstavbě. S tím
také souvisí i druhá nejdůležitější vypisovaná odpověď a to
zachování poklidného a příjemného charakteru obce. I
s ohledem na předešlé odpovědi lze tyto dva aspekty
považovat za klíčové pro další rozvoj obce. Dalším často
uváděným aspektem spokojeného života je doprava a
dopravní dostupnost, a to zejména do Prahy. Respondenti si
ale také uvědomovali, že pro spokojený život v obci je třeba
fungující spolkový život a dobré mezilidské vztahy mezi
obyvateli i ve vztahu k obci. S tím také souvisí kvalitní
možnosti trávení volného času v obci. Za aktivním trávením
volného času je třeba hledat jak možnost sportovního vyžití,
tak i bohatý kulturní a společenský život (včetně budování
míst a prostor, které to umožňují). Častěji se také objevila
přání po kvalitním životním prostředí, zeleni a přírodě
v obci i jejím okolí.
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Shrnutí
Názorový průzkum proběhl v prosinci 2016 a zapojilo se do něj 102 respondentů prostřednictvím vyplnění tištěného
dotazníku a 51 obyvatel obce vyplnilo dotazník on-line. Rozhodnutí vyplnit dotazník bylo čistě na uvážení každého
obyvatele Husince a Řeže a získané výsledky tak reprezentují názory aktivnějších obyvatel obce.
Občané, kteří se zapojili do průzkumu, oceňují v Husinci a Řeži zejména okolní přírodu, klidné bydlení a dostupnost
Prahy veřejnou dopravou. Kritičtí jsou naopak hlavně vůči omezování zeleně a volného prostoru, absenci regulace
architektonického stylu v obci a nedostatečné kapacitě školských zařízení v obci.
Zvýšení kapacity školských zařízení je dle mínění respondentů možné ve výstavbě nové budovy MŠ, podpoře vytváření
tzv. dětských skupin. Na tuto otázku ale téměř třetina respondentů volila odpověď „nevím“. Vyšší kvalitě vzdělávání
v obci by pak pomohla výstavba tělocvičny a příp. i podpora alternativních způsobů výuky.
Pro lepší trávení volného času by pomohlo budovat nové a udržovat stávající pěší cesty a venku umisťovat různé hrací
prvky a vytvářet volně přístupná sportovní hřiště či plácky. V rámci prostor pak v obci chybí sportovní hala a prostor
pro společenské akce. Větší podporu při trávení volného času si zaslouží zejména dospívající mládež (teenageři).
Dotázaní jsou připraveni pomáhat v obci, a to buď při úklidu a udržování čistoty, při různých akcích pro děti, či
sportovních a kulturních akcích.
Zlepšení parkování by nejspíše pomohlo rozšíření parkování u ÚJV a také zlepšení dopraní obsluhy či větší parkovací
plochy ve vybraných lokalitách. Bezpečnost dopravy by pak zvýšilo budování chodníků podél silnic, instalace semaforů
či důslednější pokutování přestupků. V obci je velké množství nebezpečných míst, zejména různá místa ul. Hlavní, dále
třeba o ulici Nad údolím či okolí školy. Respondenti zatím nemají jednotný názor na vybudování kamerového systému
v obci a dá se říci, že jsou rozděleni do přibližně stejně velkých skupin příznivců a odpůrců. Zkvalitnění života v obci
také prospělo zachování pěší prostupnosti obcí, opravy a budování chodníků a komunikací a větší informování o
záměrech a plánech obce. Z různých sociálních skupin v obci by se měla větší podpora soustředit zejména na seniory a
rizikovou mládež.
Pro kvalitní život v obci je zásadní zachování množství zeleně v obci i okolí, zachování klidového rázu celé obce a její
dostupnost do Prahy. S těmito oblastmi jsou také respondenti zatím relativně spokojeni. Další rozvoj obce by měl být
založen na rozumné a spíše omezené nové výstavbě, která by navíc měla respektovat architektonický ráz obce. Do
budoucna se respondenti obávají zejména nárůstu dopravního zatížení, narušení klidového rázu obce a úbytku veřejné
zeleně. Naopak výhodou pro další rozvoj je dobrá dostupnost do Prahy, příroda a životní prostředí, opakovaně
zmiňovaný poklidný charakter obce.
Na závěr mohli respondenti vypsat až 3 věci, které podle nich budou důležité pro spokojený život v obci v budoucnu.
Opět se objevily již zmiňované aspekty jako rozumný urbanistický rozvoj a zachování obce jako klidného a příjemného
místa k životu, řešení dopravy a dopravní obslužnosti a posilování spolkového života a zlepšování mezilidských vztahů.
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Příloha č.1 – Přehled uvedených dopravně nebezpečných míst v Husinci-Řeži (doslovný přepis)
ulice Hlavní
 Hlavní ulice
 Hlavní ulice
 Nad údolím x Hlavní
 křižovatka hlavní
 ul. Hlavní směrem ke hřišti
 chybějící úsek chodníku Horní Řež na hl ulici
 Hlavní ulice
 hlavní silnice
 ul Hlavní
 kolem ul. Hlavní
 serpentiny, často se jezdí rychle u chodníku
 podél celé silnice
 Hlavní v horní Řeži
 Ulice Hlavní
 Hlavní, vyústění pěší cesty (Novačky) ulici
Hlavní a dále příchod k lávce
 Úsek bez chodníku ulici Hlavní mezi
Červenou skálou a Horní Řeží














Dolní Řež
 pod školou podél řeky
 dolni rez "u lipy"
 křižovatka zahradní U Radnice
 silnice u Vltavy u bývalého přívozu
 vedl. Silnice v Dol. Řeži(zahradní)
 východ od schodů vedocích do H. Řeže v D.
Řeži na hlavní ulici
 přechod k atobus. Zast. Husinec Řež závod
 příjezd k ÚJV zast. Autobusů-vlak nelze
přejít ulici ráno ani odpoledne
 ul. U pošty U obecního úřadu
 okolí ÚJV
 křížení cesty lesem od bytovek se silnicí u
UJV
 některé výjezdy z dolní Řeže












Okolí školy
 zatacka ulice nad lesikem a odbocce ulice ke
skole
 Silnice pod školou
 U školy
 křiž Hlavní ul. Ke škole neukáznění řidiči
parkující v zatáčce






Horní Řež
 zrušit nebo snížit porosty na sídl. před domy
121-122
 směr Rokle na silnici
 sídliště bez chodníků
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výjezd ul. Hlavní, malý rozhled zrcadlo
Hlavní
Hlavni, od cervene skaly az k Hudeckum. U
obchodu.
chybějící chodník Hlavní ulici mezi Horní
Řeží a Červenou skálou
přechod přes Hlavní u ulice nad údolím
chybějící část chodníku podél Hlavní cestou
na Červenou skálu
Chybějící chodník mezi ČS a obcí.
chodci ve vozovce k Č. Skále chybí chodník
z ČS za retardérem a po pravé straně není
chodník
nahoře-část bez chodníku
pod Čs chybí kus chodníku u hlavní silnice
přechod v horní části obce není osvětlen ul.
Hlavní

chybějící přechod a chodník u hlavní
komunikace při příchodu od vlaku (před
schody do Horní Řeže).
Křižovatka Rokle x Pod lesem
okolo Hudečků
od Lípy k ÚJV
hlavní silnici v úseku několik stovek metrů
od závodu, kde je úzký chodník (pro
kočárek, vyhýbání).
chybějící chodník dolní Řež (ulice Hlavní)
chybějící přechod u vyústění tzv. Nové cesty
Hlavní u ÚJV (pod schody)
vyústění schodů z horní Řeže u ústavu

zatáčka u školy ul, U samoobsluhy Nád
údolím
odbočka do školy
Pod školou, zatáčka u zrcadla
ústí ulice Ke Škole a zatáčka Hlavní přecházející lidé, parkující auta

př. přechod silnice od schodů pod cestou ze
sídliště (přechody vyzčit)
v Horní Řež a naproti krásný bazén
špatně vyřešený přechod u autobusové
zastávky Sídlišti

Ulice Nad Údolím
 ulice nad Údolím (opět chybějící chodník a
silnější doprava)
 ul. nad Údolím
 nad Údolím
 ulice Nad údolím
 nad Údolím





Červená skála
 hlavní silnici mezi Červenou skálou a
zahrádkářskou kolonií
 od Červené Skály k tříděnému odpadu u
garáží






Husinec
 husinecké zatáčky
 Husinec nejsou chodníky
 zastávka Husinec rozcestí




Okraj obce
 rovinka od kraje obce k retardéru
 příjezd do Řeže shora
 od vjezdu do obce až k 1. retardéru aut. St.
Ke křížku
 při vjezdu do obce lidem to trvá než zpomalí
 vjezd/výjezd z obce, kde ústí stezka do
Husince

Obecné













obecně autobusové zastávky
na rovných úsecích
nebezpečí hrozí chodcům na silnici
cesty k obchodu
ta kde chybí chodníky podél silnic
Nebezpečná jsou i nečekaná setkání s
vozidly polních a lesních cestách

-15-

ulice nad Údolím (opět chybějící chodník a
silnější doprava)
nad Údolím chodci nemají chodník, v noci
není vidět
Chybí chodnik v ul. nad Udolim, k Červene
skále

Autobusová zastávka u Červené skály. Je
špatně osvětlená a auta do ni vjíždějí rychle.
parkování na Červené Skále
zast. HUSINEC-Řež, Rozcestí
Červená Skála směr od Prahy

Jednoznačně husinecké serpentiny (zvláště
pro procházky s kočárky)
zatáčku u penzionu H.

Hlavni ulice v casti od zacatku obce az ke
garazim
vjezd do obce, křižovatka k "nad Údolím"
Výjezd z obce, Červená skála v ulicích
Pravotočivá zatáčka hlavní komunikace u
výjezdu z Husince směrem Prahu
Příjezd do obce a okolí autobusové zastávky
Husinec, rozcestí, kde mají auta ještě plnou
rychlost

Příloha č. 2 Přehled psaných odpovědí na otázku – Vypište nejvýše 3 věci, které budou podle Vás
důležité pro spokojený život v obci za 10 let
I.věc

II.věc
urbanismus a rozvoj obce (skóre=68)

III.věc

rozumný rozvoj zástavby

omezit výstavbu a s tím
související dopravu v obci

omezení zástavby v obci

Vzhledem k plánované výstavbě (a
nejen přímo v Řeži) si vůbec
nedovedu představit, jak to tady za
10 let bude vypadat. Už teď se
dostat ráno do práce je o nervy.

vždycky jsem ji vnímal jako
koncentraci téměř všeho
cenného, co je charakteristické
pro tuto zemi ministurní ploše a
očekávám, že se to nezmění

příjemné bydlení

zachování genia loci obce

Uplne zastaveni dalsi vystavby

III. nedojde k extrémnímu zvýšení
počtu obyvatel

Řež prakticky bez zeleně, maximálně
s uměle vytvořenými parky

Rozumné povolování nových
staveb - i z architektonického
pohledu

vybudování náměstíčka v prostoru
ubytoven

Dostatek zeleně

jak se podaří obci řídit zástavbu u
developerských projektů

vytvoření náměstí, veřejná místa
prosetkávání

stavební uzávěra
vybudovat lesní cestu pro pěší

méně zastavěného území než je
plánováno
kontrolovat novou výstavbu

najit vhodny prostor pro namesti
obec neřozšiřovat
omezení plošné zástavby
žádná další masová zástavba
Neudělat satelitní obec
nerozšiřování zástavby
zachování stávajícího poměru
zástavby a volného veř. Prostranství
a zeleně v obci
nové náměstí
omezení výstavby

poklidný charakter obce
Klidný ráz obce
Bude důležité zachovat klidný
charakter obce
dobré místo k životu ( zeleň a
sousedé )
klid
zachování klidného rázu obce
poklidný život v obci
klid
Klidné bydlení
zachování obce jako vesnice
obec zůstane klidnou obcí

ráz charakter obce nestane se
Řež předměstím?
stopstav rozsáhlé výstavbě

klidná a příjemná obec (skóre=57)
klid
klidná obec s kvalitním životním
prostředím

kvalitní urbanismus, regulace
výstavby

zachování klidné vesnice
příjemné místo k životu

klid

klid

klidný život v obci
klidný ráz-žádná dálnice
zachování klidného rázu ne
dálnice
klidný ráz-žádná dálnice
zachování zeleně a klidného rázu
obce
zachování zeleně a klidného rázu
obce

klidná obec blízko Prahy
poklidný charakter obce
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příjemné místo spolkový život

Dostupnost do Prahy

doprava a dopravní obslužnost (skóre=56)
dobrá dostupnost do Prahy

zlepšení dopravní obslužnosti prahy
osvětlit serpentiny do Husince
dopravní dostupnost

dobrá dostupnost Prahy
dobra dostupnost do Prahy
vlakové /autobusové spojení

dobrá dopravní dostupnost
retardéry znemožňující vyšší
rychlost
dobrá dopravní obslužnost
snížení vozového parku v obcí

Vyrazne zlepseni dopravniho spojeni
s Prahou

dopravní dostupnost

vylepšená doprava do Práhy

dopravní dostupnost Prahy
dobrá dostupnost do prahy
dostupnost do Prahy

dopravní obslužnost
dopravní obslužnost
zvýšení dopravní bezpečnosti
dostupnost do Prahy MHD

zajištění dostat. Spojů do Prahy -děti
v pubertě
doprava
udržet dopravu do ÚJV v mezích
dopravni obsluznost
dobrá dopravní dostupnost Prahy

dopravní obslužnost

spolkový život a vztahy (skóre=53)
Zásadní je identifikace obyvatel s
obcí (jejich zapojení do veřejného
života)
občanská sounáležitost
dobré lidské vztahy
Dobří sousedé
kulturní a sociální sourodost
dobré vztahy mezi obyvateli
Sousedske vztahy
dobré sousedské vztahy
podpora setkávání obyvatel
dobré sousedské vztahy
spolkový život v obci

spolkový život padrť kvůli
extrémnímu nárůstu počtu
obyvatel.

společenský život.

transparentní komunikace
správy obce vč. Zastupitelstva

restaurace atd..., vytvoření
podmínek pro spolkový život

spolkova cinnost
slušné chování místních sousedů

spolecenske akce v obci
pohodoví spoluobčané

bohaty spol. život
co nejvíc spol. akcí
společenský život komunita

pravidelné tradiční obecní akce
sport jarmarky čáry, pošta lékař
spolkový život

volný čas (skóre=53)

koupaliště,
Více využít břeh Vltavy pro
sportování, rekreaci alá Klecánky,
cyklostezky sever a jih po obou
stranách Vltavy, využít lezecké
terény u Vltavy, pláž, koupaliště,
sportovní hala, sportoviště

místo ke společenskému životu

péče o mladší děti díky ZŠ a MŠ ( v
zařízení je přiměřeně akcí pro tuto
skupinu)

využití pro děti 12-18 let

kroužky pro děti.

Měl by tu být multifunkční
"Kulturák"
veřejné sportovní hřiště

využitelné prostory pro kulturní
život
stavba sálu pro spol. akce

sport!
sportovní, kulturní spol. vyžití

vyžití pro děti
Chybí místo pro spolkový život

kavárna park spolkový život
společenský sál
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důstojné místo pro setkávání spol.
místnost

I. sportoviště
místa pro setkávání mládeže
využitelná sportovní hala
sportovní vyžití pro děti
dostatečný prostor pro každého
sportovní a společenský areál u
hřiště

Zeleň , čistota
příroda azeleň
zeleň
příroda azeleň
Příroda
příroda azeleň

příroda, zeleň a pořádek v obci (skóre=51)
příroda
zachování přírody
udržení zeleně
zeleň
zachování a údržba zeleně

dostatek zeleně
příroda
kvalitní životní prostředí

zachování zeleně a přírody
zachování zeleně
čistá, upravená bezpečná obec
krásná příroda
příroda
udržení přírodního rázu obce
zachování přírodního prostředí
obce
aby bylo kam chodit na procházky

život prostředí a příroda
příroda, Vltava

I. základní, ale kvalitní vybavení
základní vybavenost obce
vybudování staveb občanské
vybavenosti
supermarket

občanská vybavenost (skóre=34)
pečovatelská služba
doplnění občanské vybavenosti
základní vybavenost obce
občanská vybavenost obchod
rozšížení služeb - další obchody
dostupnost služeb, které v tak
malé obci být nemohou díky
MHD
lékař
občanská vybavenost

základní vybavenost obce
vybavenost obce
poliklinika
prodejna potravin
dobrá občanská vybavenost.

vice nabizenych sluzeb

bezpečnost (skóre=33)
bezpečná obec s dobrou dopravní
dostupností Prahy
bezpečí
bezpečnost 0 kriminalita
zřízení obecní policie

bezpečnost
bezpečnost
bezpečné místo ( škola a školka )
bezpečnost
bezpecnost
bezpečnost pro děti
potlačení kriminality
bezpečné prostředí
bezpečnost sportovní kulturní
vyžití
školy a vzdělávání (skóre=21)
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bezpečnost (personální)
bezpečnost
bezpečnost v obci

školky a školy
Dostatek školských zařízení
rozšíření kapacity vzdělávacích
zařízení
děti-zajistit vzdělávání

infrastruktura
Optický internet v celé obci

kvalitní školská zař ízení
velká pozornost pro MŠ a ZŠ
dostatečně kapacitně velká
škola/školka

infrastruktura (skóre=18)
fungující infrastruktura a
dostupná technická vybavenost
(př. kalizace!)
veřejná vybavenost
vybudovat hrbitov
zajištění dostatečné
infrastruktury
zajistit internetovou síť v Husinci

kvalitní a komunikující škola
skolstvi
školní zařízení+domoseniorů

sluzby
zajistit síť na mob. Telefony

práce obecního úřadu (skóre=9)
starosta který umí obec sjednocovat
a ne ji rozdělovat

nic zásadního neměnit
stejně, jako dnes

Rozumné a s občany
komunikující vedení obce

III. transparentní práce
zastupitelstva ( zpětná vazba )

rozumné zastupitelstvo

Realizace dobře promyšlených
aktivit a projektů

různé (skóre=16)
něco jako sokolov
nejistá budoucnost ústavů

zvýšení věkového průměru
v obci jsem vyrostl a dospěl a na
konci produktivního života se do ní
vracím: vítám, že její atmosféra
zůstává - a věřím, že zůstane - stejně
unikátní, jako byla v mém dětství
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