VYSVĚDČENÍ MĚSTA STOCHOV
– VYSTAVTE MĚSTU STOCHOV VYSVĚDČENÍ –
Vážení obyvatelé města Stochov,
vystavte svému městu vysvědčení, ať ví, co pro vás má v následujících letech zlepšit a kudy se vydat cestou
za lepšími životními podmínkami svých obyvatel, podnikatelů, organizací i návštěvníků.
Udělte, prosím, známky jako ve škole:
1 – Výborně: vše funguje, je ve výborném stavu
2 – Chvalitebně: některé drobnosti by bylo třeba upravit
3 – Dobře: částečně v pořádku, ale je třeba zjednat nápravu některých věcí
4 – Dostatečně: jen drobnosti jsou v pořádku, je třeba zjednat nápravu mnoha věcí
5 – Nedostatečně: kritická oblast, nutno bezodkladně řešit
Pokud vám některý „předmět“ není blízký, známkovat jej nemusíte.
Vyplněné vysvědčení, prosím, vložte do jednoho z boxů, které jsou umístěny zde: Infocentrum v přízemí
Městského úřadu Stochov, Dům s pečovatelskou službou, Základní škola Stochov – vstupní hala hlavní
budovy, Restaurace Slovanka, Sportovní hala města Stochov – recepce, Čelechovice – Hospoda U Dity,
do čtvrtka 20. 6. 2019.
Město můžete oznámkovat i on-line na: https://vysvedceni-mesta-stochov.vyplnto.cz/
Předmět
Akce pro rodiny s dětmi (pořádané
městem, místními organizacemi)
Akce pro seniory (pořádané městem,
místními organizacemi)
Bezpečnost ve městě
Bydlení (ceny, kvalita, dostupnost)
Čistota a pořádek ve městě
Dětská hřiště (počet, umístění,
vybavení prvky, lavičkami, stromy)
Dům s pečovatelskou službou a
pečovatelská služba (kvalita služeb,
počet míst)
Doprava na kole (cyklostezky, jízda na
kole po městě)
Dopravní spojení do okolních obcí a
měst (za prací, nákupy, lékaři ad.) –
veřejná doprava
Hotely, penziony, ubytovny
(dostupnost, kapacity, kvalita)
Chodníky, náměstí, vnitrobloky
(kvalita, množství)

Známka

Co konkrétně je potřeba zlepšit?
V čem jsou hlavní nedostatky?
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Kvalita a dostupnost předškolního
vzdělávání
Kvalita a dostupnost základního
vzdělávání
Kvalita a dostupnost středního
vzdělávání
Muzeum, knihovna, Multifunkční
centrum Čelechovice, Infocentrum
Možnosti pro trávení volného času a
sportu
Nabídka kulturních akcí v Kulturním
domě
Obchody, služby, restaurace (nabídka,
ceny, kvalita)
Parky a zeleň ve městě
Podpora podnikání a podnikatelů ze
strany města
Přístup města k ekologii (využití
obnovitelných zdrojů, „zelená“ řešení,
odpadové hospodářství)
Služby městského úřadu (kvalita,
ochota, úřední hodiny)
Sociální služby (dostupnost, kvalita)
Sportovní kluby (aktivity, sportovní
zaměření)
Zahrádky (dostupnost, využití, kvalita)
Zdravotnické služby – lékaři (kvalita,
dostupnost oborů)
Podtrhněte, prosím, ke které místní části se nejvíce váže váš názor: Stochov / Čelechovice / Honice.
Prostor pro vaše další připomínky a doporučení, co je třeba ve Stochově zlepšit:

Anketu realizuje Město Stochov v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje města Stochov 2020+. Jaké
vysvědčení získalo Město Stochov od svých obyvatel, se dozvíte v některém z příštích čísel měsíčníku
Naše město Stochov.
Děkujeme za vaši účast a váš čas věnovaný rozvoji našeho města!
Ing. Roman Foršt, starosta města

