Grafické výsledky dotazníkového šetření
V dotazníkovém šetření odpovědělo 97 respondentů, tedy 28% z celkového počtu obyvatel ve věku nad 15 let.
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přestěhoval/a jsem se před
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Hodnocení spokojenosti
informovanost o dění v obci

je mi to lhostejné
velmi nespokojen/a

infrastruktura (chodníky,silnice, plyn,voda, internet

spíše nespokojen/a
rozvoj obce
spíše spokojen/a
podmínky pro podnikání

velmi spokojen/a

péče o veřejné prostranství

krajina a příroda v okolí obce
sportovní vyžití
kultura a společenský život
veřejná doprava
oblast zdravotnictví a sociálních služeb

oblast školství
oblast bydlení
celkově jsem se životem v obci
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Co se vám v obci nejvíc líbí?
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Jaké služby vám v obci nejvíce chybí
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rychlost v celé obci 40km/h

nákup služeb místo obecních zaměstnanců

výkup pozemků pod chodníky

sociální byty pro seniory a mladé

Sokolovna a její okolí

obecní pozemky na výstavbu

koše na psí exkrementy po celé vsi

kultura - divadla, zájezdy,tradice

cyklostezka

kompostárna

cesta do lesa ze Zámku

fotovoltaika na budovách obce

oprava kamenné cesty na Zámku

minigolf

oprava studní v obci

na domácí ČOV

na revitalizaci obce - budov, veřejné prostranství

rozvoj knihovny

větší kanalizační rošty pro zachycení více vody

úprava parku

oprava "panelky"

platbu lidem, kteří udržují obecní pozemek u…

hospoda - úklid, oprava

výsadba zeleně

přestavba "koupaliště"

hřiště Hliník (oprava) - umělý povrch, workout

oprava komunikací

kanalizace splašková

oprava chodníků

nic

Použití financí obce
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Další vzkazy pro obec
více lamp VO na Zámku
terénní trať pro kola
prezentace obce navenek (ostatky, máj, …)
zadržení vody v krajině - projekt
cyklotrasa - spojnice "nové" cesty do lesa a oprava "panelky"
velkoobjemový kontejner BIO
více sportovních akcí pro děti a rodiče
obnovit nápisy na kříži v půli Hraniček
vysekat náletové dřeviny
uklidit nános bahna cesta z Hliníku
30km/h značka posunout za odbočku na Padělíčky při vjezdu do obce
Antonín Procházka -výstavy, propagace
nepíše se o nás v novinách
rozšíření mobilního signálu (O2, Vodafone)
pěkné a klidné bydlení
nic se nesděluje občanům
silnice k vodárně (Bohdalice)
placené parkování aut na obecním
studny opravit
lepší údržba celé veřejné zeleně
nejsou informace o činnosti ZO
omezení veřejného osvětlení po 22:00
chybí kulečník a TV v hospodě
skládka dřeva v šenku v pohostinství - nehezké
omezit hlášení v rozhlase na určité časy a oznámit jen znělkou
pokud používám obecní plac, tak max. do 3 měsíců uklidit, jinak pokuta
chodníky
intenzivněji sekat trávu a v celém katastru
zima na wc v pohostinství
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