
PŘÍLOHY
Osnova řízeného rozhovoru pro klíčové osobnosti modelového území Svazku obcí 

mikroregionu Třemšín

1)
Údaje o obci………………………………..  
občanská vybavenost  
2 největší zaměstnavatelé  
kulturní a vzdělávací instituce  
ubytovací kapacita  
stravovací zařízení  
soukromí zemědělci  
řemeslná výroba  
zpracované rozvojové dokumenty
počet schůzí obecního zastupitelstva za rok
výše obecního rozpočtu

2)
Uveďte prosím své hodnocení dle stupnice 1 - závažný problém, 2 - menší problém, 3 - není náš 
problém, N - nevím

Zhodnoťte prosím závažnost daného problému ve své obci 1 2 3 N
Stav místních komunikací     
Nakládání s odpadní vodou     
Zásobení pitnou, příp. užitkovou vodou     
Třídění, odvoz odpadů     
Ekologie vytápění domů     
Upravenost soukromého prostoru (zahrady, záhumenky apod.)     
Vzhled veřejného prostranství     
Bydlení (nedostatek bytů, parcel pro novou výstavbu)     
Kriminalita (vandalismus, krádeže)     
Dopravní spojení s okolím     
Nedostatek pracovních míst     
Úbytek obyvatel     
Odliv mladých lidí
Rozpad či transformace klíčového podniku v obci v posledních letech     
Nezaměstnanost     
Finanční zdroje obce     
Zadluženost obce     
Nabídka vyžití pro děti, rodiče na RD, seniory     
Nedostupnost lékařských služeb
Společenské klima obce (sváry mezi starousedlíky, spolky, chalupáři apod.)     
Sousedství či blízkost vojenského prostoru     
 Jiný…     
     
     



3)
Uveďte prosím své hodnocení dle stupnice 1 - hlavní priorita, 2 - druhořadá priorita, 3 - není 
naší prioritou, N - nevím

Jaké jsou současné priority vedení obce? 1 2 3 N
Oprava a údržba obecního majetku     
Maximální využití obecního majetku     
Plné vybavení technickou infrastrukturou (vodovod, kanalizace s napojením na ČOV)     
Plynofikace obce     
Společné řešení vytápění domů (štěpky, teplárna na bioplyn apod.)     
Rozvoj bydlení     
Zvelebení obce, veřejných prostranství     
Oprava místních komunikací     
Podpora podnikání (jakého typu?) s cílem vytvoření pracovních míst a zvýšení daňové 
výtěžnosti     
Budování image obce na základě opakujících se veřejných událostí (slavnosti, 
posvícení apod.)     
Vzdělávání občanů v samosprávě     
Zajištění kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost     
Dosažení lepšího dopravního spojení obce s okolím     
Navázání partnerství v zahraničí (v rámci mikroregionu)     
Jiná     
     
     
     
     

4)
Uveďte prosím své hodnocení dle stupnice 1 - velký přínos, 2 - menší přínos, 3 - žádný přínos, 
N - nevím

Jak hodnotíte přínos účasti vaší obce ve Svazku obcí mikroregionu Třemšín? 1 2 3 N
celkový efekt     
     
Budování kanalizace, ČOV, vodovodu     
Rozvoj bydlení     
Tvorba pracovních míst     
Vzdělávání     
Opravy komunikací     
Údržba a vybavení veřejných prostorů     
Zvýšení podnikatelské aktivity     
Podpora spolkové činnosti     
Propagace obce     
Rozvoj cestovního ruchu     
Zkvalitnění prostoru pro trávení volného času- sportoviště apod.     
Opravy sakrálních objektů     



5) Byla vaše obec úspěšná v získávání prostředků z národních či evropských zdrojů?
rok projekt objem financí
   
   
   
   
   
   
   

6) Jsou v obci slyšet hlasy proti žádání o tyto dotace? Jaké jsou jejich argumenty?

7) Co považujete za symbol své obce? Čím se vaše obec pyšní?

8) Jmenujte prosím spolky, působící ve vaší obci. Kolik je v nich zapojeno obyvatel?

9) Má některý ze spolků potíže s náborem mladých členů?

10) Počet občanů ochotných aktivně se podílet na zkvalitnění života v obci se za posledních 
deset let a) výrazně zmenšil, b) spíše zmenšil, c) zůstal stejný, d) spíše zvýšil, e) výrazně zvýšil.

11) Odmítla vaše obec v posledních letech nabídku investora v oblasti průmyslové výroby? 
Pokud ano, z jakých důvodů?

12) V čem vnímáte přínos rekreantů pro obec?

13) Přináší rekreanti vaší obci nějaké problémy?

14) Jak hodnotíte přínos zavedení internetu do vaší obce, na obecní úřad? V čem nejvíce 
pomáhá vaší práci?

15) Jmenujte prosím klíčové osobnosti své obce. Jaký je jejich konkrétní přínos pro život 
v obci?



16)
Uveďte prosím své hodnocení dle stupnice 1 - velká spokojenost, 2 - průměrná 
spokojenost, 3 - nespokojenost, N - nevím

Považujete obyvatele své obce za spokojené s žitím právě zde?  

věk
míra 
spokojenosti

0-15  
16-26  
27-64  
65+  

17) Prosím, představte mi svou obec v roce 2030…

Osobní údaje

Vyplnil

Věk

Vzdělání

Ve funkci od roku

Způsob vykonávání funkce
uvolněný neuvolněný důchodce

Děkuji Vám za čas a ochotu, kterou jste mi věnoval.



Obrázek 1

Náměstí v Rožmitále od Třemšínem, v pozadí současné sídlo Muzea a ZUŠ J.J.Ryby

Obrázek 2

Rožmitálské zdravotní středisko



Obrázek 3

I obchodní středisko již mnohé pamatuje…

Obrázek 4

Domov důchodců v Rožmitále p. Tř zachovává rázovitost architektury socialistického budovatelství



Obrázek 5

Zatím jediný supermarket postavený „na zelené louce“ v Rožmitále p. Tř.

Obrázek 6

Většinu dne zeje vlakové nádraží prázdnotou (Rožmitál p. Tř.)



Obrázek 7

Kostel Povýšení Sv. Kříže byl svědkem prvního provedení České mše vánoční J.J.Ryby „Hej, Mistře“. 
(Starý Rožmitál)

Obrázek 8

Okrajová část vojenského prostoru se pomalu začíná otevírat i pro veřejnost (Nepomuk)



Obrázek 9

Dřevo je bezkonkurenčně nejlevnější palivo (Nepomuk)

Obrázek 10

Péče o lidovou architekturu je častěji v rukách chalupářů (Nepomuk)



Obrázek 11

Extenzivní chov dobytka se za poslední období v mikroregionu rozšířil (Sedlice)

Obrázek 12

Zato drobné hospodářství je stále vzácnější úkaz (Bezděkov p. Tř.)



Obrázek 13

Ukázka investice do návratu stromořadí do krajiny (Hutě p. Tř. — místní část Rožmitálu p. Tř.)

Obrázek 14

Lesy — chlouba mikroregionu (Hutě p. Tř.)



Obrázek 15

Vyvážená kulturní krajina mikroregionu (Rožmitálsko)

Obrázek 16

Ze západní části Březnicka máte jižní Čechy jako na dlani



Obrázek 17

Leletická „občanská vybavenost“ návsi — pumpa na užitkovou vodu, pomník obětem válek a boží muka 
(místní část Hvožďan)

Obrázek 18

Průměrně vybavené hřiště (Koupě)



Obrázek 19

Obnovená budova školy ve Věšíně

Obrázek 20

Příklad hovořící za mnoho jiných …


