Podluží plánuje společně CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007371
Program rozvoje obce Tvrdonice na období 2019 -2025: Dotazník pro obyvatele
Vážení spoluobčané,
naše obec zpracovává program rozvoje, ve kterém chceme stanovit perspektivu obce
ve všech oblastech působnosti na následujících 7 let. Vypracování programu rozvoje je
nezbytnou součástí žádostí o dotace. V rámci tvorby programu rozvoje považujeme za
velmi důležité zjistit vaše názory, a proto se na vás obracíme se žádostí o zodpovězení
následujících otázek. Kromě vyjádření k situaci v obci bychom chtěli rovněž zjistit další
konkrétní podněty.
Dotazník můžete vyplnit i elektronicky na webových stránkách obce
www.tvrdonice.cz.
VYPLNĚNÝ DOTAZNÍK ODEVZDEJTE NA OBECNÍM ÚŘADĚ VE TVRDONICÍCH, NEBO
VHOĎTE DO SCHRÁNKY OBECNÍHO ÚŘADU, DÁLE PAK V KNIHOVNĚ A NA POŠTĚ
PARTNER. DOTAZNÍK ODEVZDÁVEJTE NEJPOZDĚJI DO 14.12. 2018.
Dotazník je anonymní a jeho výsledky poslouží výlučně jako podklad pro zpracování
programu rozvoje obce. Poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích
budete informováni na webu obce, ve zpravodaji a na besedě s občany Tvrdonic.
Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.
Zastupitelstvo obce Tvrdonice.
Pokud není uvedeno jinak, zakroužkujte vždy jen jednu z nabízených odpovědí.
1. Jak se Vám ve Tvrdonicích žije?
1. velmi dobře
2. dobře
3. špatně
2. Mezilidské vztahy ve Tvrdonicích považujete za:
1. velmi dobré
2. dobré
3. špatné
4. nedovedu posoudit
3. Co by se mělo v naší obci především zlepšit? (vyberte maximálně 5 možností)
1. stav místních komunikací
2. stav chodníků
3. rozsah cyklostezek do okolních obcí

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
4.

nabídka sportovního vyžití
nabídka kulturního a společenského vyžití
zájem občanů o dění v obci
nabídka pracovních příležitostí
dostupnost obchodů a služeb
péče o životní prostředí
jiné: …………………………………………………………………………………………….……...…..

Pokuste se zhodnotit prostředí a služby v obci:

Každý bod oznámkujte jako ve škole známkami 1–5 dle toho, jak jste s ním spokojeni:
1
2
3
4
a) Dostupnost zdravotní péče
O
O
O
O
b) Úroveň zdravotní péče
O
O
O
O
c) Dostupnost a fungování mateřské školy
O
O
O
O
d) Dostupnost a fungování základní školy
O
O
O
O
e) Volnočasové aktivity pro děti
O
O
O
O
f) Volnočasové aktivity pro dospělé
O
O
O
O
g) Celkový vzhled obce, zeleň
O
O
O
O
h) Služby pro seniory
O
O
O
O
ch) Bezpečnost silniční dopravy
O
O
O
O
i) Úroveň dopravních komunikací
O
O
O
O
j) Práce a komunikace úřadu a zaměstnanců obce O
O
O
O

5
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

5. Jaké služby Vám v obci schází?
.............................................................................................................................
6. Jak hodnotíte obslužnost obce prostřednictvím veřejné dopravy?
1. dobrá
2. špatná
3. nedovedu posoudit, nejezdím autobusem
7. Pokud hodnotíte veřejnou dopravu v obci jako špatnou, uveďte největší
problémy:
…………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Na co byste přednostně využil/a finanční prostředky obce?
(zatrhněte maximálně 5 možností)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

rekonstrukce a dobudování místních komunikací a chodníků
rekonstrukce a dobudování cyklostezek
zkvalitnění podmínek pro činnost základní a mateřské školy
opravy, rekonstrukce a budování nových prostor pro sportovní a kulturní
vyžití občanů a jejich vybavení
zlepšování vzhledu obce
výstavba nové hasičské zbrojnice
rozšiřování a zkvalitňování zeleně
podpora činnosti spolků
rekonstrukce kanalizace a čistírny odpadních vod

10. jiné: ……………………………………………………………………………………………………………
9. Měla by se obec zaměřit na rozvoj cestovního ruchu?
1. ano
2. ne
3. nedokážu posoudit
10. Měla by obec investovat do výstavby chráněného bydlení pro seniory?
1. ano
2. ne
3. nedokážu posoudit
11. Měla by obec investovat do dokončení přestavby „staré školy“ pro potřeby
obecního úřadu a pošty, se zázemím pro spolky?
1. ano
2. ne
3. nedokážu posoudit
12. Měla by obec investovat do vybudování obecního muzea?
1. ano
2. ne
3. nedokážu posoudit

13. Kterou z uvedených možností poskytování informací občanům nejvíce
využíváte? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. místní rozhlas
2. infokanál
3. webové stránky obce, facebook
4. informační tabule, vývěsky
5. osobní jednání na obecním úřadě
6. osobní jednání se členy zastupitelstva obce
7. telefonuji na obecní úřad
8. elektronickou poštou

14. Třídíte odpad?
1. důsledně
2. občas
3. vůbec
15. Vyhovuje Vám systém třídění odpadů nastavený v obci?
1. vyhovuje
2. celkem vyhovuje
3. nevyhovuje
16. Pokud Vám nevyhovuje systém třídění odpadů, uveďte proč:
………………………………………………………………………………………………………….
17. Uvítali byste rozšíření provozní doby sběrného dvora?
1. ano, v pondělí odpoledne
2. ano, v sobotu odpoledne
3. není třeba, vyhovuje mi současný stav
4. jindy:……………………………………………………………………………………………
18. Jste:
1. muž
2. žena

19. Váš věk:
1.
2.
3.
4.

15 –29 let
30 – 49 let
50 – 64 let
65 a více let

20. V obci:
1. žiji od narození
2. žiji méně, než 5 let
3. žiji déle, než 5 let

21. Typ Vaší domácnosti:
1. domácnost bez dětí
2. domácnost s dětmi do 18. let
3. jiná
22. Vaše další náměty, připomínky, komentáře
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Děkujeme za vyplnění dotazníku.

