Dotazník pro občany obce Všeň
Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Abychom naši obec
mohli vést ku prospěchu jejích obyvatel, potřebujeme vědět, co Vás, občany, nejvíc
trápí, co se Vám na naší obci naopak líbí a jak by se obec podle Vás měla dále
rozvíjet. Proto jsme vytvořili tento dotazník, abyste se i Vy mohli podílet na rozvoji
naší obce a abychom informace od Vás mohli využít při tvorbě Plánu rozvoje obce.
Plán rozvoje obce je dokumentem, který říká, jak by se obec chtěla v dlouhodobějším horizontu dále rozvíjet, co je třeba více podporovat, čeho se vyvarovat
a jak se připravit na budoucí výzvy a hrozby. Bez tohoto dokumentu nemá obec
právo vůbec čerpat některé dotace.
Pokud bude z Vaší strany zájem, rádi bychom na vyplnění dotazníků navázali
společným setkáním se zastupiteli obce, kde budete mít možnost se přímo vyjádřit k tomu, co Vám v obci chybí a co byste chtěli zlepšit a se zastupiteli tyto
záležitosti osobně prodiskutovat.
Výsledky dotazníkového šetření a výstupy z veřejného setkání využijeme při přípravě Plánu rozvoje obce.
Dotazník je anonymní a je distribuován do každé domácnosti jako příloha Obecních novin.
Věřím, že si najdete čas na jeho vyplnění a předem Vám děkuji za ochotu přispět
k rozvoji obce.
Radek Vytina
Starosta obce

INSTRUKCE:
Dotazník je anonymní a každá domácnost
obdržela 1 výtisk. V případě, že by jej chtěli vyplnit i ostatní členové domácnosti, je
k dispozici na Obecním úřadě nebo v elektronické verzi ke stažení na www.vsen.
cz. Po vyplnění vhoďte prosím dotazník
do schránky na Obecním úřadě, v Obecním konzumu nebo v Hostinci u Loudů. Občanům se sníženou pohyblivostí nabízíme
možnost vyzvednutí vyplněných dotazníků
přímo u Vás doma. Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte nás prosím na tel.
481 329 511.
Dotazník také můžete odeslat poštou
na Obecní úřad.
Sběr dotazníků končí 10.2.2019
U každé otázky označte prosím pouze
1 odpověď, pokud není uvedeno jinak!

1. Jak se Vám v obci žije?
zaškrtněte "X"
Velmi dobře

Spíše dobře

Ani dobře, ani špatně

Spíše špatně		

Velmi špatně

2. Pokuste se zhodnotit prostředí a služby v obci
zaškrtněte "X" hodnocení 1-5 (jako ve škole 1-nejlepší, 5-nejhorší) / N-nevím
Možnost kulturního vyžití

1 2 3 4 5 N

Klid v obci (1-ticho, 5-hluk)

Možnost sportovního vyžití

Čistota ovzduší

Služby pro seniory

Čistota vod

Dostupnost mateřské školy

Nakládání s odpady, jejich
třídění a recyklace

Fungování mateřské školy
Dostupnost základní školy

1 2 3 4 5 N

Celkový vzhled obce

Fungování základní školy

Úroveň dopravní infrastruktury
(silnice)

Dostupnost volnočasových
aktivit pro děti

Dopravní obslužnost
veřejnou dopravou

Kvalita bydlení

Úroveň technické infrastruktury

Možnosti pro výstavbu
rodinných domů

(odkanalizování, zásobování vodou, plynem, el. energií)

Možnosti nakupování

Činnost spolků v obci

Bezpečnost v obci

Podmínky pro cestovní ruch
Množství a kvalita zeleně

Pozor - sběr dotazníků končí 10.2.2019!

3. Co konkrétně Vám v obci nejvíc chybí?

7. Co by podle Vás pomohlo místním
obyvatelům pro aktivní trávení volného
času venku? (zaškrtněte MAX. 3 ODPOVĚDI)
Umístění sportovních či hracích prvků venku

(outdoorová tělocvična, betonový ping-pongový stůl apod.)

Stavba dětského hřiště
Vytvoření veřejného prostranství
pro setkávání lidí

nevyužívám

Osobně na obecním úřadě

občas

VYUŽÍVÁM
pravidelně

4. Jakými způsoby získáváte
informace o dění v obci?

Zřízení tzv. přírodního pobytového prostoru
(místo, kde mohu grilovat, udělat táborák,
potkat se s přáteli atd.)

Budování nových nebo údržba stávajících
cest pro pěší procházky po okolí
Vytvoření odpočinkových míst
(s lavičkami apod.)

Vývěsky
Úřední deska

Nic není potřeba, stávající stav je dostatečný

Rozhlas

Jiné, vypište:

Obecní noviny
Webové stránky obce
Jiné

Pokud využíváte jiné způsoby komunikace,
tak je zde můžete uvést:
Nevím

Pokud Vám některé způsoby komunikace
chybí, tak uveďte které:

8. Jak by se měla obec v rámci
nynějšího katastru rozrůstat?
Měla by zůstat přibližně stejně velká
Měla by se postupně rozrůstat
výstavbou na přibližně 800 obyvatel

5. Jaké jsou podle Vašeho názoru
mezilidské vztahy v obci?
Velmi dobré

Špatné

Spíše dobré

Nedovedu posoudit

Ne moc dobré

6. Představte si, že můžete rozhodnout
o využití finančních prostředků obce. Na jaké
investice byste je přednostně využil/a?

Obec by měla růst i nad 800 obyvatel
Nedovedu posoudit

9. Měla by obec budovat novou splaškovou
kanalizaci a čistírnu odpadních vod?
Určitě ano		

Spíše ano

Spíše ne		

Určitě ne

Nedovedu posoudit

10. Které části obce považujete
za dopravně nebezpečné?
Takové místo není
Nevím
Místa vypište:

Pozor - sběr dotazníků končí 10.2.2019!

11. Jakým způsobem byste byl/a ochoten/
ochotna se více podílet na životě v obci?
(zaškrtněte MAX. 2 ODPOVĚDI)

12. Na co by se měla obec více zaměřit
přímo v místě Vašeho bydliště?
(zaškrtněte MAX. 3 ODPOVĚDI)

Pomáhat při sportovních akcích

Stav chodníků a komunikací, či jejich
budování, můžete uvést, kde

Pomáhat při kulturních akcích

Úklid a pořádek na veřejných
prostranstvích

Pomáhat při akcích pro děti
Pomáhat při akcích pro seniory

Budování a zkvalitňování technické
infrastruktury (kanalizace, plyn apod.)

Pomáhat s udržováním pořádku v obci
(např. v rámci akce „Ukliďme Česko“)
Nemám zájem o podobné aktivity

Informovanost a diskuze o záměrech
a činnostech, které chce obec realizovat

Nevím-bez odpovědi

Veřejné osvětlení

Jiné, vypište:

Nic, všemu je věnována
dostatečná pozornost
Nevím-bez odpovědi
Jiné, vypište:

13. Co je podle Vás důležité pro kvalitní život v obci?

U každé oblasti z následujícího seznamu označte „X“ míru její důležitosti
a Vaši spokojenost se současným stavem.

Dostupnost a kvalita školských zařízení
Zachování zeleně v obci a jejím okolí
Zajištění dostupnosti Turnova
a okolí veřejnou dopravou
Zachování klidného rázu obce
Spolkový život v obci
Zachování pošty
Zachování konzumu
Restaurace
Jiné: ..............................................................................

Pozor - sběr dotazníků končí 10.2.2019!

velmi
nespokojen

spíše
nespokojen

spíše
spokojen

velmi
spokojen

Hodnocení spokojenosti
malá

velká

Oblast

střední

Důležitost

14. Jste muž nebo žena?
Muž

		

19. Jaké je Vaše zaměstnání?

Žena

Pracující, zaměstnanec
Student/ka
Podnikatel/ka

15. Jaký je Váš věk?
15-29 let		

30-49 let

Nezaměstnaný/á

50-64 let		

65 a více let

Důchodce/důchodkyně
V domácnosti, příp. na mateřské
(rodičovské) dovolené

16. Ve které části obce bydlíte?
Všeň		

Mokrý

Ploukonice		

Borčice

V invalidním důchodu-práce neschopný/á

20. V obci:
Žiji od narození

17. Jaké je složení Vaší domácnosti?

Přistěhoval/a jsem se v dětství
spolu s rodiči

Jednotlivec
Oba rodiče s dítětem (dětmi)
Jeden rodič s dítětem (dětmi)

Přistěhoval/a jsem se v dospělosti
před více než pěti lety

Manželé (partneři) žijící v domácnosti bez dětí
(příp. děti jsou starší a žijí jinde)

Přistěhoval/a jsem se v dospělosti
v posledních pěti letech

Vícegenerační domácnost
Jiný typ

18. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

21. Byl/a byste ochoten/ochotna strávit
večer diskuzí se zastupiteli obce a dalšími
občany obce o výsledcích tohoto
průzkumu a dalším rozvoji obce?

Základní			

Vyučen/a

Ano

Střední s maturitou		

Vyšší odborné

Ne

Vysokoškolské		

Nevím-bez odpovědi

Nevím-bez odpovědi

Využijte zbývajícího místa a sdělte radnici
své další náměty a připomínky:

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku!!!
Pozor - sběr dotazníků končí 10.2.2019!

www.vsen.cz

