
Vyhodnocení anketního dotazníku 

Počet vyplněných dotazníků: 28 

1. Jak jste spokojen/a s úrovní služeb v obci a občanské vybavenosti, s jejich kvalitou? 

 Velmi 
spokojen/a   

spíš 
spokojen/a 

 spíš 
nespokojen/a 

velmi 
nespokojen/a 

 nemohu 
posoudit 

 

Kvalita 
zdravotní 
péče  

2 16 64% 0 0 0% 8 28% 

Mateřská 
škola 

2 6 29% 1 1 7% 17 61% 

Nakupování 4 7 39% 10 6 57% 0 0% 
Pohostinství 6 11 61% 1 0 4% 9 32% 
Dopravní 
obslužnost 

3 16 68% 2 1 11% 6 21% 

Odvoz a 
likvidace 
odpadu 

6 14 71% 5 1 21% 2 7% 

 Celkově převládá kladné hodnocení 93:28 
 Jednotlivě jsou převážně kladně hodnoceny všechny oblasti, kromě oblasti nakupování.  

  
2. Jsou nějaké služby, které v naší obci postrádáte nebo by se měly zlepšit? Pokud ano, vypište prosím 
jaké. 

 Obchod 4x 
 Odpadové hospodářství (více stanovišť na tříděný odpad, kontejner na větší rozměrnější odpad, svoz 

plastů) 4x 
 Služby (kadeřnice, pedikúra, manikúra) 3x 
 Moštárna 2x 
 Koupaliště 1x 
 Aktivity pro děti, studenty, zábavy 1x 

 
3. Domníváte se, že je v obci dostatek kulturního vyžití? 
Ano      13 46%     
Ne    8 29%    
Nemohu posoudit  5 18% 
 
4. Které kulturní a společenské akce Vám v obci chybí? 

 divadlo 6x 
 přednášky (přírodopisné, cestopisné) 4x 
 akce pro seniory 1x 
 akce pro děti, studenty, zábavy 1x 

 
5. Domníváte se, že obec nabízí dostatek sportovního vyžití? 
Ano      11 39%     
Ne    5 18%   
Nemohu posoudit  10 36% 
 
6. Co Vám v obci pro sport a volný čas nejvíce chybí? 

 Koupaliště 4x 
 Tenisové hřiště – přístup pro místní děti zdarma; využití i pro jiné účely 3x 
 Kvalitnější zázemí při pořádání akcí na hřišti „bouda“ 3x 



 Dráha na inline brusle 1x 
 Parky, lesoparky, tělocvična 1x 
 Síť na rohu hřiště 1x 
 Kroužky 1x 

 
7. Cítíte se být dobře informován/a o dění v obci? 
Ano      11 39%      
Ne     14 50% 

(3x zaznělo, neslyšíme rozhlas) 
Nemohu posoudit  0 
 
8. Jaký způsob informování by Vám nejvíce vyhovoval? 

 sms 13x 
 místní rozhlas 4x (nutné úpravy – rozhlas není slyšet, hlásit i v pozdějších hodinách, i opakovaně 

několikrát v týdnu) 
 e-mail 4x 
 webové stránky obce 2x 
 obecní zpravodaj 2x 
 úřední deska obce 1x 
 veřejná zasedání 1x 

 
9. Navrhněte, kam by obec v budoucnu měla investovat peníze z obecního rozpočtu. Na co byste je 
přednostně využil/a. 

 chodníky 9x 
 KD 8x 
 Vodovod 6x 
 Silnice (i „Vejvozy“, nad Klodnerovými) 5x 
 Obchod 4x 
 3x 

Čekárny  
Prostor na tříděný odpad 

 2x  
koupaliště, rybníky, OÚ na náves, potoky + zábradlí, veřejné osvětlení, zázemí na hřišti 

 1x  
WC pohostinství, herna pro maminky, pro mládež, rozhlas, parkoviště u MŠ a OÚ, venkovní 
posezení na návsi, „Bidmonovo“, stavební parcely, osvětlení na kapli 
 

10. Co konkrétně byste navrhoval/a, aby se zlepšilo? Co je největší problém obce?  
 Obchod 6x 
 4x 

Chodníky 
Odpadové hospodářství (více stanovišť na tříděný odpad, kontejner na textil, svoz plastů obecním 
traktorem) 

 Čekárny 3x 
 2x  

potoky, rybníky, obecní studny 
 1x 

Přerostlá zeleň, „Bidmonovo“, OÚ na náves, rozhlas (informovat s předstihem), osvětlení ke kapli (u 
kaple)                           
    Zpracovala: Pachovská 


