DOTAZNÍK – Rozvoj obce KAŠAVA do r. 2021
Vážení spoluobčané, Obec Kašava v současné době zpracovává strategický plán rozvoje obce v letech 2016 – 2021.
Tato strategie by měla být vodítkem pro rozhodování o dalším směřování vývoje obce na následujících pět let,
o konkrétních projektech a aktivitách k získání dalších zdrojů pro rozvoj obce. Chtěli bychom, aby strategie byla
vytvořena především podle názorů vás občanů. Proto jsme pro vás připravili dotazník, jehož vyplněním můžete
budoucnost obce ovlivnit.
DOTAZNÍK NENÍ ANONYMNÍ, a to z důvodů eliminace duplicitních vyplnění dotazníků jedinou osobou. Žádáme Vás,
abyste k tomuto dotazníku přistupovali zodpovědně a vyplnili dotazník jen jeden. Jedině tak bude průzkum objektivní
a smysluplný. Můžete jej také pohodlně vyplnit na obecních webových stránkách www.kasava.cz. Pokud se
rozhodnete vyplnit dotazník v papírové formě, odevzdejte ho do 30. listopadu na těchto místech: Obecní dům,
Květinářství Jitky Řezníčkové, vestibul základní školy, Cukrárna u Šarmanů. V případě, že budete potřebovat více
výtisků, můžete si je vyzvednout na obecním úřadě nebo si je nakopírovat. Pro urychlení vyhodnocení Vás žádáme,
pokud Vám to možnosti dovolí, o vyplnění dotazníku prostřednictvím internetu.

1. Jak hodnotíte následující oblasti v obci Kašava?
(oznámkujte jako ve škole: 1=výborně, 5=nedostatečně, 0=nemohu posoudit, nemám zkušenost, nechci hodnotit)

Komunikace obecního úřadu s občany
Práce obecního úřadu
Práce zastupitelstva
Podpora zájmových organizací
Péče o památky
Místní komunikace včetně chodníků
Zimní údržba
Nakládání s odpady, třídění a recyklace
Celkový vzhled obce
Bezpečnost v obci
Přírodní prostředí v okolí obce
Množství a kvalita obecní zeleně
Dopravní spoje do okolí
Bezbariérovost obce
Dostupnost zdravotní péče
Kvalita zdravotní péče
Péče o nemocné a staré občany
Možnost nakupování
Možnosti pro výstavbu rod. domů
Dostupnost bydlení
Kvalita bydlení
Kvalita vzdělávání v ZŠ - 1. stupeň
Kvalita vzdělávání v ZŠ - 2. stupeň
Kvalita zájmového vzdělávání
Kvalita vzdělávání v ZUŠ MORAVA
Úroveň kulturního vyžití
Úroveň sportovního vyžití
Příležitost pro podnikání v obci
Pracovní příležitosti v obci
Mezilidské vztahy

2. Co je pro váš život v obci Kašava nejcennější?
(křížkem označte maximálně 5 odpovědí)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Hezké prostředí obce
Dostupné, nebo příjemné bydlení
Zdravotní péče
Možnosti dopravního spojení
Možnost pracovního uplatnění
Dobré nákupní možnosti
Možnost rekreace v okolí obce
Sportovní vyžití
Kontakty se sousedy a dalšími obyvateli obce
Kulturní vyžití
Možnost vzdělávání
Možnost podnikání
Bezpečnost v obci
Jiné:

3. Jaká zařízení Vám v obci chybí?
(křížkem označte maximálně 5 odpovědí)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Dětská hřiště, místa pro hraní dětí
Cyklostezky, případně jejich propojení
Volně přístupná víceúčelová hřiště pro různé
druhy sportů
Prostory s vybavením pro netradiční sporty
(minigolf, pétanque, rugby, lezecká stěna)
Informační centrum
Hřiště pro organizované sporty (fotbal, volejbal…)
Dráhy pro in-line brusle, skateboard…
Parkovací plochy - vypište kde:
Bowling, squash
Tenisové kurty
Koupaliště
Jiné:

4. Která kulturní zařízení či akce v obci postrádáte?
(křížkem označte maximálně 3 odpovědí)

□
□
□
□
□

Diskotéka, taneční zábava
Zájmové činnosti (Klubovny, zájmové kroužky)
Občanské iniciativy (Spolky, kluby, sdružení)
Možnosti dalšího vzdělávání (kurzy…)
Vystoupení známých osobností

□
□
□
□
□

Výstavy, galerie
Koncerty
Akce pro děti, karnevaly
Nic mi nechybí, současný stav je dostačující
Jiné:

5. Na které oblasti by se podle Vás měla obec
soustředit, měla by je řešit, podporovat?
(křížkem označte maximálně 10 odpovědí)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Bezpečnost v obci
Dostatek pracovních příležitostí
Údržba silnic, chodníků a parkovacích ploch
Kvalita prostředí obce – čistota vzduchu, hluk,
dostatek zeleně, upravená veřejná prostranství
Úroveň a dostupnost zdravotní péče
Sportovní vyžití v obci a okolí
Kulturní vyžití v obci
Úroveň školských zařízení (MŠ, ZŠ, ZUŠ)
Zapojování občanů do rozhodování, komunikace
s občany
Zapojování dětí a mládeže do realizace projektů
obce
Spoluúčast veřejnosti v péči o životní prostředí
Penzion – služby pro seniory
Možnosti podnikání
Údržba památek v obci
Dostupnost levného a kvalitního turistického
ubytování
Propagace zdravého životního stylu
Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace
Dopravní spojení s okolními obcemi a městy
Dopravní situace v obci
Provoz a výkon obecního úřadu
Propagace obce
Cestovní ruch
Biodiverzita a výsadba tradičních stromů a keřů
Jiné:

6. Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního
prostředí v obci?
(křížkem označte maximálně 3 odpovědi)

□
□
□
□
□
□
□
□

Černé skládky
Automobilová doprava
Znečištěné ovzduší (spalováním odpadů)
Neukázněnost občanů
Nedostatečná, nebo nepravidelná intenzita
odvážení odpadů
Nedostatek kontejnerů na tříděný odpad
Špatná informovanost o kvalitě životního prostředí
Jiné:

7. Jsou problémy s čistotou a vzhledem obce?
Pokud ano, jaké Vás trápí nejvíce?
(křížkem označte maximálně 3 odpovědi)

□
□
□
□
□
□

Nedostatečný úklid silnic
Znečištěné ovzduší
Nezájem o pořádek ze strany spoluobčanů
Nedostatek odpadkových košů
Údržba veřejné zeleně
Výsadba veřejné zeleně

□
□
□

Nedostatečný estetický vzhled kolem rodinných
domů
Neshledávám problémy s čistotou obce
Jiné:

8. Které problémové oblasti v obci by měly být
v nejbližší době prioritně řešeny?
(křížkem označte maximálně 3 odpovědi)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Místní komunikace od kostela ke hřbitovu a škole
Místní komunikace přes „Chalůpky“
Účelová komunikace ke Kruťom a na Kopnů
Komunikace k rodinným domům
Komunikace (cyklostezka) směr Slušovice kolem
přehrady
Komunikace (cyklostezka) směr Lukov a ZOO
Byty pro mladé (startovní byty)
Byty pro sociálně znevýhodněné a slabé
Sběrný dvůr
Areál fotbalového hřiště
Kabelová televize
Rekonstrukce vnitřních prostor školy
Jiné:

9. Která z aktivit sociálních služeb Vám v obci chybí?
□
□
□
□

Krátkodobé zapůjčení zdravotnických pomůcek a
zařízení (polohovací lůžko, berle…)
Placená služba sociální pomoci (odvoz k lékaři,
pomoc v domácnosti, nákup….)
Zajištění rozvozu obědů ze školní jídelny
jiné:

10. Jakou cestou získáváte
informace z obecního
úřadu?

Ohodnoťte
jejich
kvalitu

(oznámkujte jako ve škole: 1=výborně, 5=nedostatečně, 0=nemohu
posoudit, nemám zkušenost, nechci hodnotit)

□

Z občasníku Okénko

□

Z úřední desky a vývěsek

□

Z místního rozhlasu

□

Z infokanálu KBTV

□

Z internetu (www.kasava.cz)

□

Ze sociálních sítí (Facebook…)

□
□

Od známých, přátel, z doslechu
jiné:

Vyhodnocení dotazníků proběhne na veřejném zasedání,
které se uskuteční ve čtvrtek 10. prosince 2015.
Všichni jste srdečně zváni.
Děkujeme Vám za Váš čas strávený vyplňováním
dotazníku.
Jméno a příjmení: _______________________________
Číslo popisné:______________ Věk:_________________
V Kašavě bydlím _______________ let.
VYPLNĚNÝ DOTAZNÍK BUDE SLOSOVÁN O HODNOTNÉ CENY.

