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1. Úvodní informace
Anketní šetření „Moje obec – místo, kde žiju“ je součástí tvorby Strategie rozvoje území místní
akční skupiny Aktivios (SCLLD MAS Aktivios) pro období 2021 - 2027. Cílem šetření bylo:
 zjistit aktuální potřeby obyvatel obcí v působnosti MAS Aktivios
 získat podklady pro diskusi k stanovení cílů a aktivit SCLLD MAS Aktivios
 oslovit potenciální zájemce o činnost MAS Aktivios
Anketa byla distribuována dvěma způsoby:
 elektronicky, kdy byla on-line anketa distribuována jednotlivým obcím
 prostřednictvím zpravodaje MAS Aktivios, kdy vyplněnou anketu repondenti
odevzdávali na obecní úřad ve své obci.
Celkem se anketního šetření zúčastnilo 730 respondentů. Následující tabulka ukazuje počet
respondentů z jednotlivých obcí v území, kde působí MAS Aktivios a jejich podíl ve vzorku
respondentů (31 respondentů svou obec neuvedlo).

Obec

Počet
Podíl Obec
respondentů

Počet
Podíl
respondentů

Obec

Počet
Podíl
respondentů

Blovice

40

5,7 %

Losiná

8

1,1 %

Řenče

6

0,9 %

Bolkov

1

0,1 %

Lužany

3

0,4 %

Seč

1

0,1 %

Borovy

5

0,7 %

Merklín

26

3,7 %

Skašov

4

0,6 %

Buková

0

0%

Mešno

3

0,4 %

Skořice

3

0,4 %

Čižice

7

1,0 %

Mirošov

2

0,3 %

Soběkury

8

1,1 %

Dobřív

1

0,1 %

0

0%

Starý
Plzenec

47

6,7 %

Dolce

18

2,6 %

2

0,3 %

Střížovice

2

0,3 %

Dolní
Lukavice

31

4,4 %

2

0,3 %

1

0,1 %

Drahkov

6

0,9 %

0

0%

Štěnovice

25

3,6 %

16

2,3 %

13

1,9 %

Štěnovický
Borek

6

0,9 %

Hrádek

0

0%

6

0,9 %

Štítov

1

0,1 %

Horní
Lukavice

6

0,9 %

50

7,2 %

0

0%

Chlum

2

0,3 %

Oplot

14

2,0 %

Tymákov

1

0,1 %

Chlumčany

9

1,3 %

Otěšice

1

0,1 %

Týniště

0

0%

Chválenice

4

0,6 %

Ptenín

6

0,9 %

Únětice

0

0%

Chocenice

4

0,6 %

Příchovice

31

4,4 %

Útušice

3

0,4 %

Jarov

1

0,1 %

Příkosice

17

2,4 %

Veselá

0

0%

Horšice

Mokrouše
Nebílovy
Netunice
Nevid
Nezdice
Nezbavětice
Nezvěstice

Šťáhlavy

Trokavec

Kakejcov

1

0,1 %

Předenice

1

0,1 %

Vísky

0

0%

Kbel

10

1,4 %

Přeštice

141

20,2 %

Vlčí

2

0,3 %

Kornatice

31

4,4 %

Radkovice

2

0,3 %

Vlčtejn

1

0,1 %

Letiny

5

0,7 %

Raková

1

0,1 %

Zdemyslice

2

0,3 %

Letkov

27

3,9 %

Roupov

11

1,6 %

Žákava

6

0,9 %

Lhůta

17

2,4 %

Roupov

8

1,1 %

Ždírec

1

0,1 %

2. Čeho si nejvíce ceníte na místě, kde žijete?
Na otázku odpovědělo celkem 721 respondentů. Devět osob na tuto otázku neodpovědělo.
Nejvíce si obyvatelé obcí v území, kde působí MAS Aktivios, cení kvality životního prostředí
(453 62,8%), dostupnosti mateřských a základních škol (401; 55,6%) a dobré dopravní
obslužnosti (300; 41,6%). Nejméně z nabízených možností respondenti volili bezbariérovost
budov (39; 5,6%) a dostupnost a nabídku sociálních služeb (64; 8,9%).

Čeho si nejvíce ceníte na místě, kde žijete?
Možnost získání bydlení

73

Pracovní příležitosti v obci

72

Dopravní obslužnost (četnost spojů hromadné dopravy)

300

Kvalita životního prostředí (čistota ovzduší, dostatek…

453

Dobrý stav chodníků a komunikací

114

Kvalitní technická infrastruktura (vodovod, kanalizace,…

239

Kulturní a historické dědictví obce (památky, kostely,…

241

Vzhled obce/architektura

166

Dostupnost mateřských a základních škol

401

Možnosti sportovního a kulturního vyžití

242

Fungující, kvalitní a lidem přívětivá veřejná správa

200

Mezilidské vztahy

209

Aktivní spolková činnost

213

Dostupnost zdravotnických služeb

179

Dostupnost a nabídka sociálních služeb

64

Bezbariérovost území a budov (úřadů, škol...)

39

Něco jiného. Prosím uveďte co:

38
0
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Možnost získání bydlení

10,1 %

Pracovní příležitosti v obci

10,0 %

Dopravní obslužnost (četnost spojů hromadné dopravy)

41,6 %

Kvalita životního prostředí (čistota ovzduší, dostatek zeleně)

62,8 %

Dobrý stav chodníků a komunikací

15,8 %

Kvalitní technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrické vedení)

33,1 %

Kulturní a historické dědictví obce (památky, kostely, tradice...)

33,4 %

Vzhled obce/architektura

23,0 %

Dostupnost mateřských a základních škol

55,6 %

Možnosti sportovního a kulturního vyžití

33,6 %

Fungující, kvalitní a lidem přívětivá veřejná správa

27,7 %

Mezilidské vztahy

29,0 %

Aktivní spolková činnost

29,5 %

Dostupnost zdravotnických služeb

24,8 %

Dostupnost a nabídka sociálních služeb

8,9 %

Bezbariérovost území a budov (úřadů, škol...)

5,6 %

Něco jiného. Prosím uveďte co:

5,3 %

38 respondentů využilo možnosti formulovat vlastní oblasti, kterých si na své obci cení.
V závorkách je uvedeno, kolik respondentů daný výrok uvedlo. Pokud u výroku závorka chybí,
byl uveden pouze jedním respondentem.
Množství zeleně a blízkost přírody
 Příroda (4x)
 Okolní lesy (2x)
 Zelený park v centru města (Cecima) + návaznost na zámecký park
 Řeka - dostatek zeleně a její úprava v okolí obce
Poloha obce
 Blízkost Plzně (4x)
 Blízkost Přeštic
Prostředí a atmosféra
 Klid (6x)
 Dostatek soukromí (2x)
 Celková atmosféra malého města (2x)
 Původní životní styl (domácí zvířata, zahrady)
 Pomalé životní tempo
 Málo lidí
Kvalita a dostupnost služeb či obchodů
 Dostatečná nabídka obchodů (2x)
 Z obchodů je tu alespoň večerka (2x)
 Dostupnost služeb v obci - pošta, lékárna.....

Správa obce
 Důvěra ve starostu (2x)
 Dobře fungující samospráva
Možnost koupání
 Bazén
 Možnost koupání
Rodná obec (2x)
Jiné
 Počasí
 Skaut
 Nic
 Velice solidní možnost likvidace odpadů
 Skvělá MŠ
 Možnosti sportovního vyžití
 Dobré klima v obci

3. Co Vám nejvíce vadí na místě, kde žijete?
Na otázku odpovědělo 693 respondentů. 37 osob na otázku neodpovědělo. Nejvíce
obyvatelům obcí, kde působí MAS Aktivios, vadí špatný stav chodníků a silnic (302; 43,6%),
nedostatek cyklostezek (245; 35,4%) a chybějící obchody a služby (203; 29,3%). Naopak
nejméně často respondenti z nabízených možností volili špatnou dostupnost mateřských a
základních škol (17; 2,5%), špatný stav historických a kulturních památek (43; 6,2%),
nedostatek prostoru pro podnikání (45; 6,5%) a nedostatečnou nabídku sociálních služeb (45;
6,5%).

Co Vám nejvíce vadí na místě, kde žijete?
Nutnost dojíždění za prací

119

Nedostatek prostoru pro podnikání

45

Chybí obchody či služby

203

Špatná dostupnost mateřských a základních škol

17

Nedostatečné či zastaralé sportovní a kulturní zázemí

175

Nekvalitní činnost veřejné správy

57

Minimální kulturně společenské dění v obci

101

Nedostatečná nabídka pro mimoškolní aktivity

125

Nedostupnost zdravotnických služeb

74

Nedostupnost a nedostatečná nabídka sociálních služeb

45

Špatný stav chodníků a silnic

302

Nedostatek cyklostezek

245

Nevyhovující nebo chybějící technická infrastruktura…

127

Nekvalitní připojení k internetu

68

Špatný stav historických a kulturních památek

43

Špatná kvalita životního prostředí (ovzduší, voda,…

65

Neefektivní nakládání s odpady

65

Špatné mezilidské vztahy

87

Místa se slabým či žádným mobilním signálem

49

Něco jiného. Prosím uveďte co:

121
0

Co Vám nejvíce vadí na místě, kde žijete?

50

100

150

200

250

300

350

Podíl

Nutnost dojíždění za prací

17,2 %

Nedostatek prostoru pro podnikání

6,5 %

Chybí obchody či služby

29,3 %

Špatná dostupnost mateřských a základních škol

2,5 %

Nedostatečné či zastaralé sportovní a kulturní zázemí

25,3 %

Nekvalitní činnost veřejné správy

8,2 %

Minimální kulturně společenské dění v obci

14,6 %

Nedostatečná nabídka pro mimoškolní aktivity

18,0 %

Nedostupnost zdravotnických služeb

10,7 %

Nedostupnost a nedostatečná nabídka sociálních služeb

6,5 %

Špatný stav chodníků a silnic

43,6 %

Nedostatek cyklostezek

35,4 %

Nevyhovující nebo chybějící technická infrastruktura (vodovody, kanalizace, plynovod, elektrické
vedení)

18,3 %

Nekvalitní připojení k internetu

9,8 %

Špatný stav historických a kulturních památek

6,2 %

Špatná kvalita životního prostředí (ovzduší, voda, nedostatek zeleně v obci, ...)

9,4 %

Neefektivní nakládání s odpady

9,4 %

Špatné mezilidské vztahy

12,6 %

Místa se slabým či žádným mobilním signálem

7,1 %

Něco jiného. Prosím uveďte co:

17,5 %

121 respondentů využilo možnosti formulovat vlastní témata, která jim vadí. V závorkách je
uvedeno, kolik respondentů daný výrok uvedlo. Pokud u výroku závorka chybí, byl uveden
pouze jedním respondentem.
Vybavenost obcí
 Chybí koupaliště či bazén (8x)
 Bankomat (7x)
 Chybějící dětská hřiště či jejich špatný stav (6x)
 Domov pro seniory (3x)
 Nedostatek okružních cest pro pěší mimo obec (2x)
 Nedostatek veřejných sportovišť (2x)
 Chybí stezka pro kolečkové brusle
 Chybí střední školství
 Chybí cyklostezky
 Chybí infocentrum
 Nejsou příjemné přírodní odpočinkové zóny
 Zimní stadión
 Nedostatek odpadkových košů
 Není specializovaná lékařská péče
 Špatná srozumitelnost místního rozhlasu
 Nedostačující kulturní zázemí
 Bezbariérovost veřejných budov
 Chybějící slušná restaurace / kavárna
 Nedostatecné sportovní zázemí
 Stezka podél řeky
Obchody a služby
 Chybí supermarket (4x)
 chybí obuvník, sklenář a postupně očekávám další úbytek služeb a přibývání drogerií,
vietn.večerek
 chybí kvalitní obchod

Životní prostředí
 Dopravní zatížení (13x)
 Nedostatečná kapacita či absence kontejnerů pro tř.odpad (5x)
 Nečetnost odvozu tříděného odpadu (3x)
 Špatné ovzduší v topné sezóně (4x)
 Volné pobíhaní psů a jiných zvířat
 Postřiky polí
 Světelný smog
 Kůrovcem zničené lesy
 Nulová péče o krajinu a její prostupnost - polní i lesní cesty
 Chybí voda
 Hluk
Infrastruktura
 Chybí obchvat obce (9x)
 Chybějící vodovod (4x)
 Chybějící či nevhodné chodníky (4x)
 Špatný stav silnic (4x)
 Nedostatek parkovacích míst (2x)
 Chybějící ČOV
 Špatná činnost technických služeb
 Absence lávky přes řeku, ohrazení lesů
 Zaparkovaná auta na veřejném prostranství
 Chybějící kanalizace
Kultura, sport a volný čas
 Málo kulturních akcí (2x)
 Chybí větší nabídka kroužků, aktivit pro děti
 Chybí kvalitní kroužek atletiky
 Není volný přístup na sportoviště
 Motocrossová trať u rodinných domů
Klima obce
 Špatné klima v obci
 Ztráta vesnického stylu života
 Přelidněnost
Dopravní obslužnost
 Špatná dopravní obslužnost (6x)
 Chybějící MHD
 Špatná obsazenost MHD
Vzhled obce
Silnice znečištěné od zemědělců (2x)
 Nepořádek na veřejných prostranstvích (2x)
 Vzhled obce

 Nulový zájem občanů o péči o alespoň část veřejného prostoru, sousedícího s jejich
nemovitostí
 Vzhled obce/architektura nové zástavby. V této oblasti chybí jakákoliv regulace.
 Špatná údržba veřejných budov a infrastruktury
 Nepořádek u silnic
Bydlení
 Chybí dostupné bydlení (3x)
 Malá podpora bytové výstavby (2x)
 Nejsou stavební parcely (2x)
 Zničení zemědělské půdy k výstavbě satelitu...
 Chybí výstavba nových rodinných domů
 Výstavba nových rodinných domů
Jiné
 Nic (5x)
 Fungování městské policie
Vedení obcí
 Nečinnost zastupitelstva (2x)
 Starosta zaměstnává členy rodiny. Platí jim za to z rozpočtu obce.
 Nevzdělané zastupitelstvo - nevidí význam péče o krajinu a tvorby kvalitní architektury
 Nerovnoměrná podpora spolků ze strany obce
 Chybí vize rozvoje obce

4. Do jaké oblasti by měla směřovat dotační podpora?
Na otázku odpovědělo 722 respondentů. Osm lidí na otázku neodpovědělo. Podle
respondentů by největší finanční podpora měla směřovat do opravy a rekonstrukce chodníků
a místních komunikací (393; 54,4%), hospodaření s vodou, zadržování vody v krajině, boj se
suchem/povodněmi (303; 42%) a podpory výstavby a obnovy cyklostezek (294; 40,7%).
Naopak nejméně respondenti z nabízených možností volili oblast sociálních služeb (90; 12,5%),
podporu bytové výstavby včetně sociálního bydlení (104; 14,4%) a podporu místních malých
a středních podnikatelů (118; 16,3%).

Do jaké z následujících oblastí by podle Vás měla
směřovat finanční podpora?
Podpora místních malých a středních podnikatelů

118

Zlepšování životního prostředí a péče o krajinu

245

Veřejná prostranství a veřejná zeleň v obci

263

Oprava a rekonstrukce chodníků a místních…

393

Podpora výstavby a obnovy cyklostezek

294

Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace,…

197

Podpora bytové výstavby včetně sociálního…

104

Školství a vzdělávání

169

Obnova a oprava památek

120

Podpora kulturních, společenských a sportovních…

284

Sociální služby

90

Nakládání s odpady

124

Hospodaření s vodou, zadržování vody v krajině,…
Někam jinam. Prosím uveďte kam:

303
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Podíl

Podpora místních malých a středních podnikatelů

16,3 %

Zlepšování životního prostředí a péče o krajinu

33,9 %

Veřejná prostranství a veřejná zeleň v obci

36,4 %

Oprava a rekonstrukce chodníků a místních komunikací

54,4 %

Podpora výstavby a obnovy cyklostezek

40,7 %

Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plynofikace, elektrické vedení)

27,3 %

Podpora bytové výstavby včetně sociálního bydlení

14,4 %

Školství a vzdělávání

23,4 %

Obnova a oprava památek

16,6 %

Podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit včetně zázemí

39,3 %

Sociální služby

12,5 %

Nakládání s odpady

17,2 %

Hospodaření s vodou, zadržování vody v krajině, boj se suchem/povodněmi

42,0 %

Někam jinam. Prosím uveďte kam:

6,1 %

44 respondentů využilo možnosti formulovat vlastní témata, která jim vadí. V závorkách je
uvedeno, kolik respondentů daný výrok uvedlo. Pokud u výroku závorka chybí, byl uveden
pouze jedním respondentem.

Infrastruktura
 ČOV (2x)
 Vodovod
 Řešení dopravní situace
 Více parkovacích míst
 Cesty pro pěší
 Rekonstrukce neobývaných budov
 Silnice
Volnočasová, kulturní či zájmová oblast
 Podpora stavby skautské klubovny (5x)
 Mimoškolní aktivity (2x)
 Koupalistě (2x)
 Dětská hřiště (2x)
 Volnočasové aktivity
 Kulturní aktivity
 Spolková činnost
 Dětská cyklostezka
 Dětské aktivity
 Setkání rodáků a vítání občánků
 Skate park
 Basketbalové hřiště
 Fotbalová tréninková stěna
 Venkovní sportoviště
Dopravní obslužnost
 Přidat autobusové linky (2x)
 Lepší napojení na plzeňskou MHD
Obchody, služby a podnikání
 Zlepšení internetového připojení (3x)
 Výstavby supermarketu (3x)
 Do otevření hospody
 Podpory ekologického a sociálního zemědělství
 Obchodní sítě a služby
 Nový obchod s potravinami
Životní prostředí
 Údržby stávající zeleně (2x)
 Míst pro ukládání bioodpadu (2x)
 Monitorování kvality ovzduší a kontrola lokálních topeništ
 Péči o krajinné prvky a prostupnost krajiny
 Pořádek v obci
 Míst pro třídění jedlých olejů
 Protihlukových opatření

Sociální oblast
 Bezbariérovosti budov
 Výstavby domova pro seniory
Veřejná správa
 Do koncepčních oprav
 Zajistit kvalitu oprav
 Plánování strategických rozhodnutí regionu s veřejností
 Víc finančních prostředků do místních částí

5. Další podněty
Poslední otázka anketního šetření sloužila respondentům k vyjádření dalších podnětů a
připomínek k rozvoji své obce či regionu. V rámci otázky nebyly předdefinovány žádné
možnosti odpovědí. Své podněty a připomínky zde vyjádřilo 137 respondentů, 593 tuto
možnost nevyužilo.
Vybavenost obcí
 Chybí dětské hřiště či herní prvky pro děti (10x)
 Chybí bazén či koupaliště (6x)
 Chybí hřiště pro starší děti (6x)
 Kvalitnější péče o kulturní dědictví (4x)
 Chybí mateřská školka (2x)
 Chybí kulturní dům (2x)
 Chybí atletický stadion
 Není bankomat
 Je nutná rekonstrukce smuteční síně
 Chybí kluziště
 Chybí informační centrum
 Chybí základní škola
 Nepřístupné kulturní památky
 Chybí lesní školka
 Chybí střední školy
 Chybí sportovní hřiště
 Málo odpočinkových míst
 Chybí galerie
 Chybí muzeum
Bydlení
 Nejsou dostupné stavební pozemky (2x)
 Chybí dostupné bydlení (2x)
 Je nutná regulace další výstavby (2x)
Infrastruktura
 Nevhodné či chybějící chodníky (11x)

 Chybí obchvat obce (8x)
 Rekonstrukce silnic a místních komunikací (7x)
 Chybí cyklostezky (6x)
 Chybí kanalizace (5x)
 Chybí vodovod (5x)
 Odstranění/rekonstrukce nevhodných/zdevastovaných staveb v obci (4x)
 Chybí ČOV (3x)
 Špatná péče o pěší stezky (2x)
 Neoficiální parkování (2x)
 Chybí kvalitní internetové připojení (2x)
 Zemědělci znečišťují silnice i veřejná prostranství (2x)
 Chybí přechody pro chodce
 Je nutná obnova historických cest
 Chybí parkoviště
 Kvalitnější silniční propojení regionu
Sociální a zdravotní oblast
 Chybí zdravotní středisko či poliklinika (3x)
 Chybí bezbariérovost veřejných budov a veřejných prostranství (3x)
 Chybí zubař (2x)
 Nedostatek speciální zdravotní péče (2x)
 Rozšíření pečovatelské služby
 Výstavba pečovatelského domu vč. vývařovny pro rozvoz obědů.
 Chybí lékárna
 Nedostatečná kapacita domova pro seniory
Kulturní, sportovní a volnočasová činnost
 Chybí skautská klubovna (8x)
 Nejsou vycházkové trasy (4x)
 Málo akcí pro děti (3x)
 Rozšíření mimoškolních aktivit (2x)
 Chybí volnočasové aktivity (2x)
 Větší investice do sportu (2x)
 Podpora tradičních venkovských akcí
 Zřídit working place – jako v plzeňském Depu (možnost vlastního vyrábění a tvorby)
 Chybí zázemí pro spolkovou činnost
 Chybí aktivita občanů
 Nerovnoměrná podpora místních spolků
 Chybí sportovní aktivity pro děti
Dopravní obslužnost a dostupnost
 Špatná dopravní obslužnost (7x)
 Dobrá dostupnost Plzně

Životní prostředí
 Lepší úklid a péče o veřejná prostranství (10x)
 Lepší systém třídění odpadů (6x)
 Dopravní zatížení (3x)
 Černé skládky (2x)
 Větší péče o vodní toky a prameny (2x)
 Lepší péče o krajinu (2x)
 Více odpadkových košů
 Upustit od chemického postřiku polí
 Světelné znečištění
 Kontrola způsobu vytápění v zimních měsících
 Nepojízdná auta na veřejném prostranství
 Více zeleně v obci
Obchody a služby
 Chybí supermarket (5x)
 Chybí specializované obchody (3x)
 Chybí hospoda či restaurace (2x)
 Chybí řezník
 Chybí malý market
 Chybí podpora podnikatelů
Místní samospráva
 Nekvalitní samospráva (7x)
 Nutná kontrola hospodaření obcí (3x)
 Chybí zapojování veřejnosti do rozvoje města (3x)
 Koncept pro vzhled obce (2x)
 Větší informovanost ze strany obce (2x)
 Spolupracovat s krajinnými architekty
 Větší spolupráce mezi obcemi
 Větší snaha o získání dotací na rozvoj obce
 Větší podpora výstavby a rozvoje obce
 Obec se rozvíjí dobrým směrem
Jiné
 Držím palce celému vašemu týmu, ať jste stále nadšení a výsledky práce vaší organizace
ať dělá radost nám všem.
 Přistěhovala jsem se odjinud a o obnovu venkova se zajímám už dlouho. Jsme rádi, že
jsme si tu mohli dovolit koupit dům, který rekonstruujeme, jinde by to bylo těžší.
Oceňujeme místní klid. Práci mám zatím jinde či on-line a nevadí mi to, s VŠ se asi nic
jiného čekat nedá.
 K spolku Aktivios. Děláte velmi záslužnou činnost, ale sponzorovat zemědělcům nákupy
techniky, to se mi nelíbí. Prostředky MAS Aktivios by měly být použity na věci, které







budou pro všechny. Nákupy aut pro sociální služby OK. Nemám naprosto nic proti. Ale
shrnovače pro zemědělce? Sušárna dřeva?
Podle tohoto dotazníku se nedá připravit kvalitní strategie. Skutečnost, že se v padesáti
otázkách odbývá podpora podnikatelům jedním bodem, stejně jako péče o krajinu
svědčí o tom, že MMR je úplně mimo mísu. Zato budeme ve strategii řešit mezilidské
vztahy, bezbariérové přístupy na návsi a přívětivost státní správy. Jak asi? Uděláme na
to také nějakou Fichi?
Pro vytvoření strategie je nutné vymyslet vlastní, lepší dotazník, který bude lépe
odrážet problémy venkova.
Je toho hodně, ale i za málo bych byla ráda.
Na srdci toho mám dost, ale nelze vše realizovat. A hlavně, aby už skončil covid 19.

6. Charakteristika respondentů
Dotazníkového šetření se účastnilo 462 žen a 260 mužů. Nejvíce respondentů bylo ve věku od
40 do 49 let (214; 29,5%) a v rozmezí od 30 do 39 let (191; 26,3%). Nevíce účastníků šetření
uvedlo, že jsou pracující (529; 73%).

Muž

Žena

260; 36%

462; 64%

Věk respondentů
Děti do 12 let

2

12 - 17 let

11

18 - 29 let

75

30 - 39 let

191

40 - 49 let

214

50 - 59 let

121

60 - 69 let

78

70 - 79 let

25

80 - 89 let

9

90 a více let

0
0

50

65; 9%

100

13; 2%35; 5%

150

200

250

Studující

Pracující
76; 10%
Nezaměstnaný/á

5; 1%

Důchodce (starobní, invalidní)

Osoba v domácnosti (vč.
mateřské/rodičovské dovolené
aj.)
Jiná možnost:
529; 73%

Jiné







OSVČ (5x)
Pracující senior (2x)
Studující a pracující (2x)
Starosta obce
OSVČ + rodičovská dovolená
Osoba pečující o postiženo syna a seniora s demenci
 Podnikatel

