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Upravit formulář

Publikovat analýzu

Souhrn
Jak se Vám v obci žije

16,3%
51,1%

29,6%

velmi dobře

40

29.6 %

spíše dobře

69

51.1 %

ani dobře ani špatně

22

16.3 %

spíše špatně

3

2.2 %

velmi špatně

1

0.7 %

Co se Vám na Vaší obci nejvíc líbí

klidný život
dobré mezilid…
příznivé život…
blízkost přírody
dostupnost p…
dobrá doprav…
kulturní a spo…
sportovní vyžití
vzhled obce
Ostatní
0

20

40

60

klidný život

85

62 %

dobré mezilidské vztahy

11

8%

80
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příznivé životní prostředí

33

24.1 %

blízkost přírody

90

65.7 %

dostupnost pracovních příležitostí

4

2.9 %

dobrá dopravní dostupnost

62

45.3 %

kulturní a společenský život

8

5.8 %

sportovní vyžití

14

10.2 %

vzhled obce

14

10.2 %

Ostatní

7

5.1 %

Co se Vám na Vaší obci nelíbí

špatné vzta…
nezájem ob…
málo kvalit…
nedostatek…
nedostatek…
nedostateč…
špatná dos…
nevyhovujíc…
nedostateč…
nepořádek…
špatné pod…
Ostatní
0

10

20

30

40

50

špatné vztahy mezi lidmi

33

24.8 %

nezájem obyvatel o obec

45

33.8 %

málo kvalitní životní prostředí

4

3%

nedostatek pracovních příležitostí

21

15.8 %

nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb

32

24.1 %

nedostatečný kulturní a společenský život

27

20.3 %

špatná dostupnost lékaře

53

39.8 %

nevyhovující veřejná doprava

4

3%

nedostatečná bytová výstavba

19

14.3 %

nepořádek v obci

27

20.3 %

špatné podmínky pro podnikání

8

6%

Ostatní

38

28.6 %
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Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí
Bankomat
Lékárna
bankomat
lékárna
obchod
potraviny ve Valtířově, sportovní hřiště pro veřejnost. hřiště na malou kopanou, nohejbal,
tenis ,,,,, s umělým povrchem
Lékárna, bankomat
Lékarna, zubař
obchod - potraviny
Kultura,bankomat,lekarna
kvalitní lékaři jak praktický, tak dětský, lékárna
Momentálně nic, a to co chybi si obstarame v UL
kvalitní lékař a lékárna
lékárna,bankomat
Obchod ve Valtířově
lékař pro dospělé
lékárna, cukrárna
vyžití pro náctileté
lékárna, kontrolní hlídky policie
jsou přiměřené velikosti obce
Ve Valtířova obchod potravin
kvalitní restaurace s venkovním posezením a živou hudbou, lékárna, ubytovací kapacity,
kemp, koupání - pískem vysypaná pláž Valtířov, upravené-vysekané a s kytičkami nábřeží s
promenádou,
Pořádný lékař
krátká provozní doba školky, koupaliště, posilovna
lékárna, bankomat
Spořitelna, bankomat, zubař
Bankomat, veřejné koupaliště
Bankomat, popelnice na bioodpad, kabelová TV, kabelový internet (ideálně TETANET)
Koupaliště, bankomat, svoz odpadu 1x ročně
Lékárna, koupaliště
Lékárna, domácí potřeby
Koupaliště, lékárna, bankomat
Diskotéky, kulturní vyžití
Společenské akce pro důchodce a výlety (divadla)
Lékaři - praktický, dětský, ženský, zubní, lékarná
Obchody a služby
Bankomat, lékárna, parkoviště u TJ Jiskra
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řeznictví, lékárna
Lékárna, zubař
Stavebniny, železářství, smíšené zboží, zubař, gynekolog, řeznictví
MHD, chodník směrem do Suletic, kontrola rychlosti jízdy na komunikacích
Zubař, lékárna, koupání
Potraviny Valtířov
Lékárna, kultura
Lékař, lékárna
Málo obchodů
Masna, bankomat
zdravotní a zubní
Bankomat, lékárna
Lékař, stomatolog
Obchod se základním zbožím ve Valtířově
Místo - hřiště pro teenagery
Železářství, stavebniny
Ubytování
spravedlivá komiserpzdělování finančních prodtředků pro sport
infocentrum, lékárna
veřejné záchody, infocentrum pro turisty
dostupnost k lékaři pro starší lidi
svoz odpadů (jarní, podzimní), zásobník na bioodpad
obchod - Valtířov, jarní svoz odpadu, zásobník na bioodpad
obchod, doktor
v obci nejsou žádné služby
doktor, obchod
smíšený obchod
obchod, sportovní vyžití
dostupnost k lékaři

Bydlení [Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespok…
Velmi nespok…
0

15

30

Velmi spokojen

59

42.1 %

Spíše spokojen

69

49.3 %

45

60
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Spíše nespokojen

9

6.4 %

Velmi nespokojen

3

2.1 %

Školství [Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespok…
Velmi nespok…
0

15

30

Velmi spokojen

53

37.9 %

Spíše spokojen

75

53.6 %

Spíše nespokojen

7

5%

Velmi nespokojen

5

3.6 %

45

60

Zdravotnictví [Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených
podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespok…
Velmi nespok…
0

10

20

Velmi spokojen

1

0.7 %

Spíše spokojen

33

23.6 %

Spíše nespokojen

58

41.4 %

Velmi nespokojen

48

34.3 %

30

40

50

Veřejná doprava [Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených
podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespok…
Velmi nespok…
0

15

30

45

60

11.10.2016 20:37

Formulář bez názvu - Formuláře Google

6 z 12

https://docs.google.com/forms/d/1zf0E3TDuZRmf3KWGDceNu9B1Iw...

Velmi spokojen

55

39.3 %

Spíše spokojen

73

52.1 %

Spíše nespokojen

10

7.1 %

Velmi nespokojen

2

1.4 %

Kultura a společenský život [Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže
uvedených podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespok…
Velmi nespok…
0

15

30

Velmi spokojen

10

7.1 %

Spíše spokojen

74

52.9 %

Spíše nespokojen

43

30.7 %

Velmi nespokojen

13

9.3 %

45

60

Sportovní vyžití [Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených
podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespok…
Velmi nespok…
0

20

40

Velmi spokojen

16

11.4 %

Spíše spokojen

91

65 %

Spíše nespokojen

26

18.6 %

Velmi nespokojen

7

5%

60

80

Životní prostředí [Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených
podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespok…
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Velmi spokojen

33

23.6 %

Spíše spokojen

90

64.3 %

Spíše nespokojen

14

10 %

Velmi nespokojen

3

2.1 %

Péče obce o své prostředí [Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže
uvedených podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespok…
Velmi nespok…
0

15

30

Velmi spokojen

9

6.4 %

Spíše spokojen

64

45.7 %

Spíše nespokojen

50

35.7 %

Velmi nespokojen

17

12.1 %

45

60

Podmínky pro podnikání [Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže
uvedených podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespok…
Velmi nespok…
0

15

30

Velmi spokojen

6

4.3 %

Spíše spokojen

75

53.6 %

Spíše nespokojen

44

31.4 %

Velmi nespokojen

15

10.7 %

45

60

Rozvoj obce [Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených
podmínek]
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Velmi spokojen

3

2.1 %

Spíše spokojen

66

47.1 %

Spíše nespokojen

50

35.7 %

Velmi nespokojen

21

15 %

Informovanost o dění v obci [Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže
uvedených podmínek]
Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespok…
Velmi nespok…
0

15

30

Velmi spokojen

21

15 %

Spíše spokojen

75

53.6 %

Spíše nespokojen

30

21.4 %

Velmi nespokojen

14

10 %

45

60

Sledujete informace o dění v obci na webu obce?

14,9%
56,7%
21,6%

Pravidelně (min. 1x týdně)

29

21.6 %

Občas (cca 1x za měsíc)

76

56.7 %

Vůbec

20

14.9 %

Nemám internet

9

6.7 %
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Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních
prostředků. Na co byste je přednostně využil/a?

zlepšení po…
podpora byt…
zřízení další…
rekonstrukc…
podpora ku…
péče o veře…
opravy pam…
výstavba no…
výstavba no…
rekonstrukc…
výstavba no…
obnova vod…
podpora ce…
Ostatní
0

10

20

30

40

50

zlepšení podmínek pro podnikání

6

4.4 %

podpora bytové výstavby

25

18.4 %

zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci

28

20.6 %

rekonstrukce místních komunikací

47

34.6 %

podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit

41

30.1 %

péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci

54

39.7 %

opravy památek v obci

21

15.4 %

výstavba nové školní jídelny

60

44.1 %

výstavba nové školní tělocvičny (sportovní haly)

41

30.1 %

rekonstrukce ubytovny v areálu FK JISKRA Velké Březno

10

7.4 %

výstavba nových sportovišť

15

11 %

obnova vodohospodářské infrastruktury v majetku obce

31

22.8 %

podpora cestovního ruchu

11

8.1 %

Ostatní

21

15.4 %

Váš věk?
19,1%
11%
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15 - 29 let

16

11.8 %

30 - 49 let

79

58.1 %

50 - 64 let

26

19.1 %

65 a více let

15

11 %

Vaše pohlaví?
50,4%

Muž

67

49.6 %

Žena

68

50.4 %

49,6%

Jak dlouho žijete v obci?

44,4%

15,6%

28,1%

žiji od narození

38

28.1 %

přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči

21

15.6 %

přistěhoval jsem se v dospělosti před více než 5 lety

60

44.4 %

přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních 5 letech

16

11.9 %

Typ vaší domácnosti?

57,5%

37,8%
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domácnost bez dětí

48

37.8 %

domácnost se nezaopatřenými dětmi (do 18 let)

73

57.5 %

Ostatní

6

4.7 %

Vaše další náměty, připomínky a komentáře
aby obyvatelé obce Valtířov neměli pocit, že tu jsou pouze do počtu
Valtířov - rekonstrukce a revitalizace celého prostoru náměstí u kostela by nebyla na škodu.
Pomník je počmárán grafiti - to je ostuda.
Uvitala bych v obci bankomat a lekarnu.
největší chybou z dob minulých bylo zbourání krásné restaurace Koruny. To co tam stojí teď
je ta nejhorší stavba přímo ve středu jinak krásné obce :(
zlepšit péči o střed obce (V. Březno i Valtířov) a tím nalákat víc turistů i mimo zámek a
pivovar
chybějící iniciativa a nadšení z vedení obce
Není vidět ani slyšet vedení obce. Připadá nám, že jsme tady my pro vás a ne vy pro nás.
2 ks vaku na odvoz zelene rocne je malo
Vadí mi, že lidé nerespektují noční klid a vyhlášku o nedělním klidu. Dále spí výkaly na
chodnících a na dětských hřištích.
Hlavně zajistit rozvoj a podporu bydlení - výstavba nových bytových domů, příp. podpora
pro stavební pozemky ve vlastnictví obce jako je tomu v jiných obcích např. na děčínsku ->
nabízí pozemky za symbolickou cenu s podmínkou výstavby nových domů -> zvýšení
obyvatelstva -> nárůst služeb, podnikání atd bude zajištěn trhem z důvodu vyšší poptávky.
Možná, kdyby se to nerozkradlo dříve, už to mohlo fungovat
Obecní úřad je přelidněn - tam bych viděl úsporu peněz
Sběrný dvůr nepovažuji za vhodné řešení likvidace a správy bioodpadu, původní svoz vaků
byl lepší, doporučuji řešit nabídkou popelnic na bioodpad pro obyvatele obce
Policie, výstavba propojovací cesty od přejezdu do VB k zámku se zákazem vjezdu pro auta
(pouze pro IZS)
Výměna tajemníka, příliš mnoho zaměstnanců na OÚ, odstranění černých skládek,
nekvalitní činnost VPP, pochvala pro paní Kaizrovou - jediná pracující
Chybí centrum obce - místo pro setkávání občanů, vyřešit Tivoli, zlepšit propagaci obce,
udržet turisty ve VB po delší dobu, využít potenciálu cyklostezky
Někteří pracovníci OÚ jsou spíše inventář než odborníci na svém úseku
Ve Valtířově v dolní části u dětského hřiště jsou potřeba zpomalovací prvky. U hřiště je
potřeba zajistit oplocení. Na cyklostezce je ve VB cca 15 laviček, ve Valtířově jen 3.
Za starosty Buriana naše obec žila, nyní obec "spí". Zveřejněte vaše platy a odměny, aby
občané mohli posoudit, co za ty peníze pro obec děláte.
Vadí mi tu bezdomovci
Pasivní vedení obce vůči sportovnímu a kulturnímu životu obce
Zástavka na znamení u čp. 248-252 Vítov. Zvýšit aktivitu vůči seniorům v obci
Lepší péče o zeleň, doplnit na web informace o opravářích na území obce (elektro, topení
apod.), zavést znovu rozhlas (je osobnější něž internet, který každý nemá)
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Vysadit stromy v areálu pískovny (výsadbu mohou provést rodiče s dětmi)
Umístit retardéry na vozovku směrem od vítovské hospody do Suletic
Na webových stránkách obce se špatně hledá
Začněte už konečně něco dělat s hasičskou fmou Panocha a Panocha
Velmi málo spolků
Je třeba něco udělat s centrem obce VB, revitalizovat oblast mezi zámky a Homolským
potokem, odstranit z centra pochybné autoservisy a autovrakoviště, zpracovat a dát
veřejnosti k diskuzi studii na zlepšení vzhledu obou částí obce
V posledních letech došlo ke stagnaci péče o vzhled obce. Není vysazována nová zeleň (viz
Alej sportovců). Peníze plynou pouze do fotbalového klubu. Potřeba revitalizovat škvárové
hřiště.
Obec by měla změnit koncepci péče o zeleň a obecní domy, tím se zlepší prostředí v obci.
Možnost většího rozvoje cestovního ruchu, obci chybí důstojné místo pro setkávání občanů
(špinavé náměstí, zanedbaná Tivoli).
jídelnu pro děti, tělocvična pro JUDO, kde nemusí děti ukládat žiněnku
mrzí mě, že děti musí zkládat tatami, je to těžké a časově náročné
jako člen JUDA bych byla pro tělocvičnu nebo prostor, kde by na stálo mohlo být tatami
časově náročné skládání žiněnky v hodinách judo
nutná oprava zdi kolem kostela
jediná silnice z obce Valtířov a je to současně cyklostezka - zvětšit dopravní opatření a
bezpečnost. předělat povrchy v pískovně, upozornit lidi, že neděle je den klidu.
předělat povrchy v pískovně. Na broušence se nedá sportovat, opětovně upozornit občany,
že neděle je den klidu
zvýšit bezpečnost u dětského hřiště, co je cyklotrasa Valtířov. Lépe označit silnici, cyklisti
jezdí rychle, jakoby tu bylo závodiště
pískovna- přidání dalších dětských možností, nové povrchy, oplocení hřiště, slouby pro sítě

Počet odpovědí za den
40
30
20
10
0
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