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Statistika respondentů

253

157

0

95

Počet
návštěv

Počet
dokončených

Počet
nedokončených

Pouze
zobrazení

62,1 %
Celková úspěšnost
vyplnění dotazníku

Historie návštěv (18. 02. 2018 – 03. 04. 2018)
150
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19.02.

Počet návštěv (253)

26.02.

05.03.

12.03.

19.03.

26.03.

02.04.

Počet dokončených (157)

Celkem návštěv

Zdroje návštěv

Čas vyplňování dotazníku
6,3 %

29,7 %

14,6 %

17,1 %

37,7 %

31,6 %

62,3 %
70,3 %
29,1 %
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Pouze zobrazeno (37,7 %)
Nedokončeno (0 %)
Dokončeno (62,3 %)

Facebook (29,7 %)
Přímý odkaz (70,3 %)

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com

<1 min. (0,6 %)
1-2 min. (14,6 %)
2-5 min. (31,6 %)
5-10 min. (29,1 %)
10-30 min. (17,1 %)
30-60 min. (0,6 %)
>60 min. (6,3 %)
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Výsledky
1. Jak se Vám v obci žije?

Hvězdičkové hodnocení, zodpovězeno 157x, nezodpovězeno 0x

Počet hvězdiček 3,8/5
Odpověď

Responzí

Podíl

5/5

31

19,7 %

4/5

73

46,5 %

3/5

43

27,4 %

2/5

8

5,1 %

1/5

2

1,3 %

31 (19,7%)
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8 (5,1%)
2 (1,3%)
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2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 157x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Klidný život

118

75,2 %

Dobré mezilidské vztahy

29

18,5 %

Příznivé životní prostředí

46

29,3 %

Blízkost přírody

103

65,6 %

Dostupnost pracovních příležitostí

6

3,8 %

Dobrá dopravní dostupnost

8

5,1 %

Kulturní život

61

38,9 %

Sportovní vyžití

4

2,5 %

Vzhled obce

39

24,8 %

118 (75,2%)
29 (18,5%)
46 (29,3%)
103 (65,6%)
6 (3,8%)
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3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí?

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 157x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Špatné vztahy mezi lidmi

24

15,3 %

Nezájem lidí o obec

42

26,8 %

Málo kvalitní životní prostředí

24

15,3 %

Nedostatek pracovních příležitostí

72

45,9 %

Nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb

53

33,8 %

Nedostatečný kulturní a společenský život

8

5,1 %

Špatná dostupnost lékaře

59

37,6 %

Nevyhovující veřejná doprava

64

40,8 %

Nedostatečná bytová výstavba

21

13,4 %

Nepořádek v obci

42

26,8 %

Špatné podmínky pro podnikání

9

5,7 %

24 (15,3%)
42 (26,8%)
24 (15,3%)
72 (45,9%)
53 (33,8%)
8 (5,1%)
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64 (40,8%)
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9 (5,7%)
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4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?

Textová odpověď, zodpovězeno 140x, nezodpovězeno 17x
Sportovní vyžití pro děti i dospělé
sportovni centrum

Nějaké sportovní workout hřiště jako je například v Brodu nad Dyjí.
Bankomat,
(11x) Bankomat
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Dům služeb
Dětský lékař, bankomat.
nedostatečné služby pro turisty.
Zubař, dětský lékař
Dětský lékař, sportovní vyžití pro nejměnší děti (kroužky)
Dětský lékař, bankomat,
Cyklostezka
(2x) Sportovní vyžití
Mame dostatek sluzeb
(2x) Kadeřník
Pekárna,bankomat
Dětský lékař, obchod ENAPO,
Restaurace, ubytovani, obchody
(2x) Nic
Bankomat,fitness
detsky lekar
Parkoviště u prodejny Jednoty.
Bankomat, multifunkční hřiště
Nová radnice.
Doktor, doprava, obchody
Zubař, který by měl dostatečnou kapacitu na to přijmout obyvatele obce jako pacienty. Bankomat. Dětský lékař.
žádné
Lékař dětský,bankomat,
Cyklostezky upravené
Vlaková doprava, obchod s větším sortimentem
Sportovní
(3x) bankomat
(2x) Kadeřnictví
Policie
Jsem spokojena. Na vesnici je to dostačující.
Multifunkční sportoviště.
Dětský lékař, bankomat
Kvalitní restaurace
Chtělo by to udělat sportovní umělý trávník
Jako maminka na mateřské aktivity pro děti. Místa ke společnému setkávání, verejny prostor kde by to zkratka žilo v pátek/sobotu.. ideálně u
hřiště s občerstvením s aktivitami pro děti i dospělé, kde by se společně mohlo opékat atd pripadne mateřské centrum. Krouzky pro deti.
Nic mě nenapadá
kino
Více zubařů, dětský doktor, častěji ordinující praktický doktor. Betonový plácek na tenis, fotbálek, hokej atd.

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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nevím, na velikost naší obce si myslím, že jsou služby dostačující ... spíš se pozastavuji nad kvalitou poskytovaných služeb, především přístup
praktického lékaře je k zamyšlení hodný ...
Například elektro prodejna
Dětský lékař, holičství
Služby pro duchodce
pediatr
(2x) nic
více sportovního vyžití ,cyklostezka !!,nedá se nikde jezdit na in-linech ,venkovní posilovací prvky ,bazén krytý ,více květin a zeleně v obci
,silnice Husova,Dýjská ,Dělnická !
Kvalitní prodej (nabídka) masa. Dětský lékař. Veřejná doprava, zejména málo spojů na Brno. Pěší cesta k řece. Kvalitní cyklostezka napojena na
Pasohlávky a Jevišovku. Chodníky na Wolkerově ulici a až na výsluní.
Hernička pro děti, drogerie s větším sortimentem, dopravní spoje o víkendech i v týdnu.
lékaři
(2x) dětský lékař
kroužky, aktivity pro mládež v oblasti informatiky (IT) a sportu
Chybí dětský lékař, chybí zde služby, které tu byly před rokem 1989- komunální služby, sběrna prádla pro čistírnu apod. Smuteční síň, která by
byla dostatečně ozvučena. Služby pro turisty, které u nás navíc odrazuje celoroční smrad močůvky.
prodejna se sportovním vybavením,elektro.Vice českych obchodu ne wongu.A nedostatek mista na parkovaní
více účelové hřiště pro mládež, fitpark
víceúčelové hřiště zdarma pro veřejnost , výsadba ovocných álejí starých krajových odrůd ,
Špatná lékřská a stomatologické služba,prodejna obuvi a textilu, komunální služby(např. Sklenářství a td.)
Kulturní akce
(2x) Dopravní
Kvalitní masna, kvalitní restaurace.
zdravotnictvi
(2x) Dětský lékař
kosmetika,masáže
Přímé dopravní spojení s městem Brnem jako např. v Brodě nad Dyjí.
Dětský lékař. Sportovní vyžití .
Kvalitní papírnictví,galanterie a potřeby pro domácnost.(kovomat)
Nechybí mi žádná ze služeb.
více účelové sportovní hřiště, lepší spoje MHD
Dětský lékař,
Bankomat,vice obchodu,
Doprava
dětský lékař, sportoviště pro mládež
Prostory pro mladez, fitpark, viceucelove hriste
Kadeřnictví, obchod s oděvy, obchod s průmyslovým zbožím.
Sportovní vyžití pro děti.
Hřiště pro děcka,a né co je ve školce a je to pro školku postavené!!!

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Opravy domácích spotřebičů, hobby prodejny, supermarket
Prodejna obuvi a textilu
Elektroopravna, stolařství
Pečovatelská služba
Kovomat
Kovomat, švadlena
koupaliště
Znovu otevřen potravin + smíšeného zboží na Hrušovanské.
hodinářství
Častější vyvážení v letním a zimním období kontejnery s plasty.
kadeřnictví, čistírna, oprava TV, jesle, prodej nábytku, sklenářství, skloporcelan-elektro
Dětský lékař a ženský lékař
nevím, zatím žádné nepostrádám
Nevyhovující veřejná doprava
všechny
Kadeřnictví, čistírna šatstva
Stolař, klemíř, sklenář
Vadí mi nevyhovující nákupní středisko, které je zastaralé a vůbec neodpovídá dnešním požadavkům moderního nakupování.
Obecní policie, doprava, obchody, podnikání. Abychom nemuseli do Hrušovan, příznivějšípodmínky pro podnikání více konkurenceschopnosti
Nerozumíme rozhlasu
vlaky
Dětský lékař, klub seniorů - jaký býval dřív
samostatné papírnictví (i když toto není přímo služba), opravna (příp. rychloopravna) obuvi, pečovatelská služba pro seniory a zdravotně
omezené občany, dětský praktický lékař
dětský lékař, bankomat, na ZŠ více hudebních kroužků např. hra na klavír, housle, atp., hřiště pro starší děti dostupné i po vyučování, aby se
nescházeli u Jednoty, zastávky nebo na dětském hřišti u ZŠ a z dlouhé chvíle tyto prostory neničili. Děcka se nemají kde scházet a co dělat a
vymýšlí hlouposti. V obci by mohlo být více zeleně, keřů, květin, laviček, chybí stálý jehličnan na náměstí, který by sloužil jako vánoční stromek,
bezpečná cesta-chodník k Dyji a obecně více cest k procházkám.
Velmi slabý signál mob. operátorů (O2, T-mobile) na ul. Stavební, v obci není bankomat, špatný stav vozovky na ul. Brněnská
více obchodů různého zaměření
Žádné. V bodě 6 chybí kolonka Nedovedu posoudit.
Čistírna oděvů
Mrzí mne, že některé ulice si již vysloužily chodníky po obou stranách a jiné zatím žádné. A to ani nejnebezpečnější úseky na ulicích Wolkerova,
Brněnská či Husova nebo Havlíčkova.
Obchod pro Hrušovanskou ul. potraviny.
Pro Hrušovanskou ulici chybí obchod s potravinami - zvláště pro starší obyvatele.
Obchod s oblečením, galanterie, obuv. Lékaři.
slušná prodejna masa, čištění veřejné kanalizace
sportovní vyžití
čistírna

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Obchod s oblečením
Obchody, služby, bankomat, lékaři dětský, doprava, nesouhlasíme: výstavba nového kinosálu-finanční zátěžobce v zátopovéoblasti. blízkost
statku,nedos. využití. Lávka přes kanál na břeh Dyje zpevněný chodník na procházky.
cukrárna, vinárna, sportovní hřiště, obchod s dárkovými předměty
Lékaři - oční aj. Častější knihovnické služby, knihobudka , veřejná doprava ( častější spoje)
místo pro klidný odpočinek ( čajovna )
Dopravní spojení Brno

5. Mezilidské vztahy v obci považujete za:

Výběr z možností , zodpovězeno 157x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

velmi dobré

11

7,0 %

docela dobré

97

61,8 %

ne moc dobré

24

15,3 %

špatné

7

4,5 %

nedovedu posoudit

18

11,5 %

11 (7,0%)
97 (61,8%)
24 (15,3%)
7 (4,5%)
18 (11,5%)
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6. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek

Matice výběru z možností, zodpovězeno 157x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Bydlení

48 (30,6 %)

94 (59,9 %)

7 (4,5 %)

1 (0,6 %)

6 (3,8 %)

Školství

39 (24,8 %)

88 (56,1 %)

13 (8,3 %)

0

17 (10,8 %)

Zdravotnictví

5 (3,2 %)

47 (29,9 %)

66 (42,0 %)

30 (19,1 %)

9 (5,7 %)

Veřejná doprava

5 (3,2 %)

54 (34,4 %)

47 (29,9 %)

36 (22,9 %)

15 (9,6 %)

55 (35,0 %)

84 (53,5 %)

9 (5,7 %)

2 (1,3 %)

7 (4,5 %)

Sportovní vyžití

4 (2,5 %)

47 (29,9 %)

48 (30,6 %)

28 (17,8 %)

30 (19,1 %)

Životní prostředí

28 (17,8 %)

101 (64,3 %)

20 (12,7 %)

6 (3,8 %)

2 (1,3 %)

Péče obce o své prostředí

29 (18,5 %)

82 (52,2 %)

33 (21,0 %)

12 (7,6 %)

1 (0,6 %)

Podmínky pro podnikání

8 (5,1 %)

38 (24,2 %)

35 (22,3 %)

9 (5,7 %)

67 (42,7 %)

Rozvoj obce

23 (14,6 %)

99 (63,1 %)

29 (18,5 %)

3 (1,9 %)

3 (1,9 %)

Informovanost o dění v obci

56 (35,7 %)

81 (51,6 %)

8 (5,1 %)

4 (2,5 %)

8 (5,1 %)

Kultura a společenský život

Spíše nespokojen

48 (30,6%)

48 (30,6%)

28 (17,8%)

15 (9,6%)
5,7%

28 (17,8%)

20 (12,7%)

82 (52,2%)
38 (24,2%)

33 (21,0%)

35 (22,3%)

23 (14,6%)

5,7%

29 (18,5%)

56 (35,7%)
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7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným
společenským kontaktům?

Výběr z možností , zodpovězeno 157x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

rozhodně ano

59

37,6 %

spíše ano

76

48,4 %

spíše ne

11

7,0 %

rozhodně ne

0

0%

nedovedu posoudit

11

7,0 %

59 (37,6%)
76 (48,4%)
11 (7,0%)
0%
11 (7,0%)
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8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách nebo facebooku?

Výběr z možností , zodpovězeno 157x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

pravidelně (min. 1 x za týden)

77

49,0 %

občas (cca 1 za měsíc)

54

34,4 %

vůbec

14

8,9 %

nemám internet

12

7,6 %

77 (49,0%)
54 (34,4%)
14 (8,9%)
12 (7,6%)
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9. Jak by se měla obec dále rozvíjet?

Výběr z možností , zodpovězeno 157x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

měla by zůstat přibližně stejně velká

25

15,9 %

měla by se postupně rozrůstat na přibližně 2000 obyvatel

73

46,5 %

měla by být přibližně jako před druhou světovou válkou cca 3000 obyvatel

37

23,6 %

nedovedu posoudit

22

14,0 %

25 (15,9%)
73 (46,5%)
37 (23,6%)
22 (14,0%)
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10. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků.
Na co byste je přednostně využil/a?

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 157x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

zlepšení podmínek pro podnikání

13

8,3 %

podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)

75

47,8 %

častější spoje veřejné dopravy

52

33,1 %

zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci

59

37,6 %

rekonstrukce místních komunikací

99

63,1 %

podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit

52

33,1 %

péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci

79

50,3 %

opravy památek v obci

37

23,6 %
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Nastavení dotazníku
Otázek na stránku

Všechny

Povolit odeslat vícekrát?

Povolit návrat k předchozím otázkám?

Zobrazovat čísla otázek?

Náhodné pořadí otázek?

Zobrazit ukazatel postupu?

Oznámení o vyplnění dotazníku na e-mail?

Ochrana heslem?

IP omezení?

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Příloha: dotazník
Dotazník - Program rozvoje městyse Drnholec
Milí spoluobčané,
naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové
činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich ﬁnančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na
uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme
udělat.
Obracíme se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Vyplnění dotazníku Vám zabere maximálně 5 minut.
Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích
budete informováni na internetu a v Drnholeckém občasníku.
Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.
Jan Ivičič, starosta
Ing. Bronislav Kocman, místostarosta

1. Jak se Vám v obci žije?
Nápověda k otázce: Čím více hvězdiček, tím lépe.

/5

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí
Nápověda k otázce: Označ maximálně 3 možnosti

Klidný život
Dobré mezilidské vztahy
Příznivé životní prostředí
Blízkost přírody
Dostupnost pracovních příležitostí
Dobrá dopravní dostupnost
Kulturní život
Sportovní vyžití
Vzhled obce

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
Nápověda k otázce: zatrhněte maximálně 3 možnosti

Špatné vztahy mezi lidmi
Nezájem lidí o obec
Málo kvalitní životní prostředí
Nedostatek pracovních příležitostí
Nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
Nedostatečný kulturní a společenský život
Špatná dostupnost lékaře
Nevyhovující veřejná doprava
Nedostatečná bytová výstavba
Nepořádek v obci
Špatné podmínky pro podnikání

4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?

5. Mezilidské vztahy v obci považujete za:
velmi dobré
docela dobré
ne moc dobré
špatné
nedovedu posoudit

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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6. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
Nápověda k otázce: v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nespokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné

Bydlení
Školství
Zdravotnictví
Veřejná doprava
Kultura a společenský život
Sportovní vyžití
Životní prostředí
Péče obce o své prostředí
Podmínky pro podnikání
Rozvoj obce
Informovanost o dění v obci

7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nedovedu posoudit

8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách nebo facebooku?
Nápověda k otázce: www.drnholec.eu / www.facebook.com/drnholec

pravidelně (min. 1 x za týden)
občas (cca 1 za měsíc)
vůbec
nemám internet

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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9. Jak by se měla obec dále rozvíjet?
Nápověda k otázce: Celkový počet obyvatel městyse k 31. 12. 2016 činil 1 747 obyvatel.

měla by zůstat přibližně stejně velká
měla by se postupně rozrůstat na přibližně 2000 obyvatel
měla by být přibližně jako před druhou světovou válkou cca 3000 obyvatel
nedovedu posoudit

10. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je
přednostně využil/a?
Nápověda k otázce: zatrhněte maximálně 3 možnosti

zlepšení podmínek pro podnikání
podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)
častější spoje veřejné dopravy
zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
rekonstrukce místních komunikací
podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
opravy památek v obci

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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