Vzhled obcí a životní prostředí
1)

Jak se změnil vzhled Vaší obce nebo města od roku 1990?
a) zlepšil
b) zhoršil
c) zůstal stejný jako dřív
d) nedokážu posoudit

2)

Co kazí vzhled Vaší obce?
a) nepořádek na veřejných prostranství, ulicích
b) špatná údržba veřejné zeleně a travnatých ploch
c) černé skládky, lidé odkládají věci kdekoliv
d) nepořádek okolo domů a na soukromých pozemcích
e) něco jiného ........................................................................................

3)

Nač by se měla zaměřit ochrana přírody a krajiny, aby se kvalita prostředí
uchovala pro Vaše děti?
a) lepší péči o krajinu – udržování a obdělávání polí a luk
b) lepší péči o lesy a jejich obnovu
c) šetrné (ekologické) zemědělství
d) omezení škodlivých vlivů průmyslu a jiné lidské činnosti
e) usměrňování turistiky
f) osvětu a výchovu lidí k šetrnému chování k přírodě

4)

Jak hodnotíte ochranu přírody a krajiny na Broumovsku prováděnou Správou
CHKO Broumovsko?
a) opatření na ochranu přírody a krajiny jsou velmi přísná
b) poměrně přísná, ale správná
c) poměrně volná
d) velmi volná (umožňují poškozování přírody, krajiny a životního prostředí)
e) nedokážu posoudit

Ekonomika, podnikání, zaměstnanost
5)
Co je podle Vašeho názoru překážkou pro rozvoj podnikatelských aktivit na
Broumovsku?
(uveďte, prosím, 3 možnosti)
a) špatná dopravní dostupnost
b) nedostatečná kvalifikace pracovních sil
c) vysoká konkurence v oboru
d) malý podnikatelský potenciál (málo podnikatelů vytvářejících pracovní příležitosti)
e) omezení kvůli ochraně přírody a krajiny
f) postoje městských a obecních úřadů
g) jiná překážka ...................................................................
6)

Měla by být na Broumovsku nějaká instituce, která by pomohla a poradila při
zahájení vlastního podnikání, zprostředkovávala rekvalifikaci, pomáhala
organizovat další vzdělávání pro dospělé?
a) ano
b) měla by tady být, ale osobně bych ji nevyužila

c) zbytečné
7)
Uvažujete o tom, že byste po vstupu ČR do EU využil možnosti pracovat v
zahraničí?
a) ano, uvažuji v Polské republice
v západní Evropě
b) ne, neuvažuji
8)

Uvažujete nebo uvažoval(a) jste o vlastním podnikání?
a) ano - v oboru .....................................................................
b) ne
c) nedokážu posoudit

9)
Byl(a) byste v případě ztráty zaměstnání ochoten (ochotna) rekvalifikovat se pro
jinou profesi?
a) ne - proč?...............................................................................
b) ano - jak? v rekvalifikačním kursu
v oboru..........................
budu se snažit sám (sama) něco se naučit
v oboru..........................
nechám to, jak se to vyvine
Obchod, služby
10)

Jak jste celkově spokojen(a) s úrovní následujících služeb ?
(1=výborný, 2=velmi dobrý, 3=dobrý, 4=horší, 5=špatný)
známka
název obce
a) denní nákupy (potraviny, běžné domácí potřeby)
.....................
……………..
b) nákupy běžného textilu
.....................
……………..
c) běžné služby (holič, kadeřník, čistírna, opravna obuvi apod.)
.....................
……………..
d) návštěva spořitelny, banky, pojišťovny
.....................
……………..
e) návštěva lékaře
.....................
……………..
f) návštěva lékárny
.....................
……………..
g) nákupy spec. průmyslového zboží (elektro, spotřebiče apod.)
.....................
……………..
h) nákupy spec. výběrového zboží (klenoty apod.)
.....................
……………..
i) návštěvy tanečních zábav
.....................
……………..
j) návštěvy knihovny
.……………
……………..
k) zájmové spolky
…………….
……………..
l) veřejná hromadná doprava
.……………
……………..
m) jakou službu postrádáte ve Vaší obci ……………………………………………..

Zdravotnictví a sociální služby
11)

Měly by se rozšířit služby ve zdravotnictví o další odborné lékaře ?
a) ano – o jaké ……………………………………….
b) ne, je jich dostatek
c) nedokážu posoudit

12)
Využíváte Vy nebo někdo z Vašich blízkých v současné době nějakou sociální
službu?
a) ano – jakou ………………………………………..
a jste spokojen?
……………………………………
b) ne
c) nedokážu posoudit
13)

Byli byste ochotni zaplatit za sociální služby, které potřebujete?
a) ano – kolik …………………………….
b) ne
c) nedokážu posoudit

14)

Jakému způsobu péče o seniory byste dal(a) přednost?
(vyberte jednu možnost)
a) doma sám (sama)
b) doma s pomocí pečovatelské služby (zajištění nákupů, obědů, úklidu)
c) doma s pomocí placeného asistenta
d) v domě s pečovatelskou službou
e) v domově důchodců

15)

Využil(a) byste služeb terénního pracovníka, který by zajišťoval další péči o
staré lidi (zajišťování drobných prací a oprav, doprava k holiči, zařizování na
úřadech apod.), a to i v případě, že se bude jednat o placenou službu?
a) určitě ano
b) možná ano
c) asi ne
d) určitě ne
e) nevím

16)
Jakým sociálním skupinám obyvatel by se mělo dostat v regionu více péče než
doposud?
(vyberte jednu nebo více odpovědí)
a) seniorům
b) zdravotně postiženým
c) rodinám s postiženými dětmi
d) rizikové a problémové mládeži
e) osobám ohroženým závislostí na návykových látkách
f) osobám v obtížné životní situaci (bez přístřeší, po výkonu trestu apod.)
g) jiným …………………………………………….

Školství, vzdělávání
17)

Chybí na Broumovsku střední nebo jiná(é) škola (školy), navrhněte typ a obor
školy, která chybí (navrhněte 2 možnosti):
a) učební obory:
technické
střední školy:
technické
zemědělské
humanitní
ekologicko-krajinářské
ekologicko-krajinářské
ekonomické
zdravotní
cestovní ruch
ekonomicko-správní
umělecká řemesla
umělecké
jiný………………
cestovní ruch
jiné ………………….
b) vyšší odborná škola …………………………… uveďte obor …………………
c) vysoká škola ………………………………...…. uveďte obor …………………
d) nechybí, nabídka škol je dostatečná

18)

Považujete za potřebné další vzdělávání dospělých a zvyšování kvalifikace?
a) určitě ano – v jakém oboru ……………………………..
b) spíše ano
c) nevím
d) spíše ne
e) určitě ne

Volný čas, sport, kultura
19)

Trávíte svůj volný čas v místě vašeho bydliště ?
a) ano, jsem zvyklý(á) trávit volný čas doma
b) ne, za rekreací,
zábavou a kulturou musím dojíždět – uveďte kam
…………………………….
c) nemám volný čas pro rekreaci a zábavu
20)

Jaké možnosti pro využití volného času sportem a kulturou Vám ve Vaší obci a
okolí (na Broumovsku) chybí?
a) pro sportovní činnosti:
1. volně přístupná víceúčelová hřiště
2. hřiště určená pro některý druh sportu
3. dětská hřiště, místa pro hry dětí
4. koupaliště
5. krytý bazén
6. zimní stadion
7. místo, pro netradiční sporty
8. jiné ……………………………..
b) pro kulturní vyžití:
1. divadlo
2. koncerty
3. výstavy
4. kino
5. plesy, taneční zábavy, diskotéky
6. jiné ………………………………………
c) pro setkávání s jinými lidmi stejných zájmů, pro společnou zábavu:
1. zájmové
kluby
2. spolky

3. vzdělávací akce
4. diskusní setkání
5.
jiné
……………...
d) nechybí žádné, raději zmodernizovat a dovybavit stávající zařízení
21)

Ovlivňuje Vaši návštěvu kulturních a sportovních podniků nabídka programu
nebo cena vstupného?
a) nabídka 1. ano
b) cena
1. ano
2. ne
2. ne
3. nedokážu posoudit, nezajímám se
3.
nedokážu posoudit,
nezajímám se
Postavení Broumovska navenek
22)

Je propagace Broumovska dostačující?
a) rozhodně ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) rozhodně ne
e) nedokážu posoudit, jakou kvalitu má propagace Broumovska v současné době

23)

Co se domníváte, že by přinesl rozvoj cestovního ruchu na Broumovsko?
a) větší známost v republice i ve světě
b) zvýšení podnikatelské aktivity a nová pracovní místa
c) větší kulturní nabídku
d) zvýšení životní úrovně
e) zlepšení péče o kulturní památky
f) celkové oživení
g) nepřeji si více turistů na Broumovsku

24)

Domníváte se, že by pohraniční oblasti České republiky, jako je Broumovský
výběžek, měly být více podporovány – zvýhodněny státní politikou?
a) ano
b) ne
c) nedokážu posoudit

Veřejná správa
25)

Na co by se měl obecní (městský) úřad více zaměřit v místě Vašeho bydliště?
(vyberte maximálně 3 odpovědi)
a) úklid a pořádek veřejných prostranstvích
b) údržba chodníků a cest
c) údržba a rekonstrukce obecních bytů a domů
d) výstavba nových bytů
e) budování a zlepšování technické infrastruktury (kanalizace, plyn apod.)
f) kultura, sport, rekreace
g) sociální služby
h) podpora podnikání a vzniku pracovních míst
i) školství

j) památky
k) jiné………………………………………………………………………
l) všemu je věnována dostatečná pozornost
26)

Jakou cestou získáváte informace z obecního (městského) úřadu?
(označte jednu nebo více odpovědí)
a) z úřední desky, případně dalších vývěsek
b) z místního nebo regionálního tisku (zpravodaj apod.)
c) z internetu (webová stránka města Broumov a obcí Broumovska)
d) z informačního centra
e) z doslechu
f) jinak ……………………………………………….
g) tyto informace nevyhledávám

27)

Jak byste hodnotil(a) vztah mezi občanem a obecním úřadem ve Vaší obci?
(1=výborný, 2=velmi dobrý, 3=dobrý, 4=horší, 5=špatný)
………………………..

28)

Chtěl(a) byste se zúčastnit veřejné diskuse o výsledcích tohoto průzkumu a
rozvoji obce–města–regionu?
a) určitě ano
b) spíše ano
c) asi ne
d) určitě ne
e) nezajímá mě to

Bezpečnost
29)

Jste spokojen(a) s tím, jak se policie ČR stará o bezpečnost občanů ve Vaší obci?
a) naprosto spokojen(a)
b) spíše spokojen(a) než nespokojen(a)
c) spíše nespokojen(a) než spokojen(a)
d) naprosto nespokojen(a)

30)

Jaká opatření byste udělal(a) ke zlepšení bezpečnosti obyvatel?
a) více policejních hlídek
b) dohlížení na nebezpečná místa obce
c) zlepšení veřejného osvětlení

Polsko
31)

Kolikrát jste za poslední rok navštívil(a) Polsko?
a) 21x a více
b) 11 – 20x
c) 6 – 10x
d) 1 – 5x
e) ani jednou

32)

Jaký účel cesty při vašich návštěvách převažoval?
a) pracovní cesta
b) návštěva známých, příbuzných
c) rekreace, turistika
d) nákupy
e) tranzit – zkrácení cesty
f) jiné ………………………….

33)

Jak hodnotíte česko-polské vztahy na Broumovsku?
a) měly by se prohlubovat
b) přiměřené
c) měly by se omezovat
d) nedokážu posoudit

34)

Většinu svých cest jste uskutečnili:
a) autem
b) autobusem
c) vlakem
d) na kole
e) pěšky

35)

Myslíte si, že členství ČR v EU přinese Broumovsku prospěch?
a) vše zůstane beze změny
b) nezaměstnanost na Broumovsku bude ještě horší
c) zlepší se informovanost o Broumovsku
d) budou dostupné finanční prostředky na investice
e) zvýší se podnikatelská aktivita a počet pracovních příležitostí
f) rozvoj cestovního ruchu a příjmy z něj
g) celkové oživení
h) nedokážu posoudit

Závěr
36)

Vezměte, prosím, v úvahu všechny stránky Vašeho života a zhodnoťte, jak vidíte
svou životní perspektivu na Broumovsku :
(1=výborná, 2=velmi dobrá,3=dobrá,4=horší,5=špatný)
…………a proč ……………………………………….

37)

Co považujete za největší problém Vaší obce – města?
………………………………………………………………………………………

38)

Jaké jsou podle Vašeho názoru přednosti a nedostatky Vaší obce – Broumovska?
Odpovídat buď za Vaši obec nebo za Broumovsko nebo za obojí dohromady – označit

Odpovídám za: obec, Broumovsko,
obojí
Pracovní příležitosti
Úroveň bydlení
Zdravotní péče
Sociální péče
Úroveň škol a možnosti vzdělávání
Kulturní vyžití
Sportovní vyžití
Nákupy a služby
Přírodní prostřední
Památky
Osobní bezpečnost, kriminalita
Dopravní obslužnost a dostupnost
Celkový vzhled obce – regionu
Jiné – vypište

Přednost

nedostatek

nevím

Dovolujeme si Vás požádat při zachování naprosté diskrétnosti o
několik údajů ke statistickým účelům:
pohlaví:

muž

žena

věk číslem:

………………………

dosažené vzdělání:

základní

střední bez maturity

střední s maturitou

VŠ

původní profese:
………………………………………………………………………………
zaměstnání:
………………………………………………………………………………

