Výsledky dotazníkového šetření
Vážení spoluobčané,
dřív než vás seznámím s vyhodnocením
dotazníků, chtěla bych vám všem poděkovat za
jejich vyplnění. Jsem ráda, že jste se s námi
podělili o vaše bolesti, strasti i o to, co se vám v našem městě líbí a z čeho máte
radost. Někteří jste nám za dotazník poděkovali, jiní jste zkonstatovali, že je to
blbost, kdo to vymyslel, že je to pořád stejné a kolik to stálo…
Pokusím s vám na tyto otázky odpovědět.
Dotazníky sestavovala pracovní skupina lidí, kteří byli uvedeni, jako lidé, kteří vám
poradí při vyplňování dotazníků. Spolupracovali jsme také s RNDr. Blaženou
Huškovou, která má zkušenosti v této oblasti.
Otázky byly postaveny cíleně, a i když vypadaly některé jako se opakující, tak každá
sledovala trochu něco jiného. Z odpovědí se dá vysledovat, jestli preferujete
materiální nebo vztahové oblasti, jestli to, co se zhoršilo vám opravdu chybí ke
spokojenému životu nebo vám to jen vadí a potěšila by vás změna úplně něčeho
jiného, jednoduššího nebo složitějšího, co potřebujete jen k radosti a co je opravdu
zásadním problémem. Z vašich odpovědí se daly zjistit vaše priority, které nám
poslouží jako podklady ke strategickému plánování rozvoje města i drobnosti, které
vám vadí, a které můžeme odstranit hned. Otázka na co byste dali milion korun byla
cílena na plánování v oblasti investic a záměrně byla tak nastavená – ani velká,
abyste ji nedrobili, ani malá abyste o ní vážněji zapřemýšleli. Vždyť v RM je nás 5 a
v ZM 17 a můžeme si i při vší dobré vůli myslet něco jiného než vy. Na veřejná
zasedání ZM chodí málo občanů, málo občanů chodí za svými zastupiteli i za námi
radními. Dotazník byl skvělou příležitostí jak nám sdělit vaše i naše společné
problémy.
Získali jsme mnoho cenných informací, se kterými budeme pracovat. Děkuji i za vaše
vyjádření v sedmnáctém bodě – Chci něco dodat.
Bohužel musím zkonstatovat, že již nyní vidíme některé závažné problémy jako
těžko řešitelné. Lékárna – soukromý subjekt, ale stále jednáme, hledáme řešení,
Spořitelna – nepodařilo se udržet přes mnohá jednání bývalého vedení i nového –
opět soukromý subjekt, bankomat – jednali jsme i s dalšími bankami, ale buď to pro
ně není zajímavé, protože by bylo málo výběrů, nebo by to pro vás nebylo výhodné –
vyšší poplatky jako za výběr z cizího bankomatu, nebo by město muselo každý
neuskutečněný výběr do určitého množství doplácet atd. Vždy, když nejde bankomat,
tak okamžitě žádáme zjednání nápravy. Velmi často dochází k poškozování
úmyslnému. A Textilana a práce, to je kapitola sama pro sebe. S majiteli jednáme,
my i oni se snažíme kontaktovat firmy, které by měly zájem u nás podnikat. Je
zpravovaný nabídkový katalog – tzn. co areál nabízí. Je to ale velmi složité.
Zasahovat město do toho ani příliš nemůže, vždyť se jedná o opět soukromý subjekt.
V územním plánu je i lokalita na tzv. průmyslovou zónu.
Hodně věcí je o penězích, ale hodně věcí je o vztazích a chování lidí. Z dotazníků
vyplynul velký problém, a tím je naše soužití s romskou minoritou. Je to oblast, které
se budeme muset intenzivně věnovat a nedá se vyřešit tím, že někoho někam
vystěhujeme. To nelze. Myslím si, že je nutné najít takový konsensus, aby se nám tu
dobře žilo všem. Abychom se nebáli chodit po náměstí, abychom si měli kde
posedět, aby byla dodržována stejná pravidla, ale abychom byli také schopni

akceptovat to, že je někdo jiný, uznává jiné hodnoty, má jiné priority a jiný styl života.
Pojďme rozlišovat lidi na jen dobré a špatné.
A nyní již několik informací k vlastnímu dotazníku. Celkem jsme vytiskli a roznosili
cca 3 200 dotazníků, z toho 400 jich bylo v Novoměstských novinách. Mimo to bylo
vytisknuto cca 300 dotazníků pro děti, které je vyplňovaly ve školách. Děti měli jen 8
resp. 9 otázek a ty jsou vyhodnoceny zvlášť. Děti vyplnily celkem 269 dotazníků.
Náklady na roznesení dotazníků byly pro město minimální, protože je roznesly 2
členky pracovní skupiny a malé množství obecní pošťačka. Započítat by se dal
benzín na 30 km – rozvezení do Ludvíkova pod Smrkem a Hajniště. Výroba
dotazníků stála 5 087,-- Kč, dotisk cca 400,-- Kč a zpracování bylo provedeno
zdarma opět členy pracovní skupiny. Obálky byly použité staré - z voleb.Toto byla
informace převážně pro ty, které zajímalo, kolik ta blbost stála.
Samozřejmě, že distribuce a zpracování přinesly některá úskalí, jako to, že kdo
neměl schránku, tak jsme se snažili obálku někde zastrčit, kdo má jen PO BOX, nebo
je mu pošta doručována do modrých schrán, tak dotazník nedostal, ale mohl přijít na
úřad a dostal by ho. Také jsme mohli domyslet to, že do Ludvíkova a Hajniště mohla
být umístěna schránka na vyplněné dotazníky atd. Ale kdo nic nedělá, nic nezkazí a
pro příště si vezmeme ponaučení.
Celkem se nám vrátilo 263 vyplněných dotazníků, což je návratnost 9,4 %. Někomu
se může zdát toto procento malé, ale v průměru je návratnost 5 % a 10 % je již velmi
dobré.
Dotazník byl vyhodnocen také podle věkových kategorií 15 – 35 let, 36 – 50 let, nad
51 let.
Vzhledem k tomu, že není možné uvést na stránkách novin plné vyhodnocení,
uvádím jen základní informace. Grafy by byly obsáhlé a nečitelné a podrobné
vyhodnocení by zabralo mnoho místa. Z tohoto důvodu je najdete na webových
stránkách města (www.nmps.cz) a na informačních tabulích uvnitř MěÚ, který je
otevřen každý den, nejen v pondělí a ve středu.

1. Tři věci, které se mi v našem městě líbí:
Bez rozdělení do kategorií:
1. Bazén (98), 2. Koupaliště (79), 3. Okolí, příroda (74), 4. Náměstí (50),
5. Rozhledna (50)
Podle kategorií:
1. Okolí města (132) – Okolí, příroda (74), Kyselka (27), Poloha města (13), Lesy
(7), Hory (6), Pohled na město (2), Potok u Kyselky (1), Štoly (1), Možnost vycházek
(1)
2. Bazén (98)
3. Koupaliště (79)
4. Činnost (76) – MŠ (10), Knihovna (7), DDM (9), Mamiklub (8), Práce s mládeží
(5), ZŠ (5), Vedení města (4), Historie (3), Dopravní obslužnost (2), www stránky
města (2), Vztahy mezi církvemi (2), ZUŠ (3), Muzeum (2), Přestavba internátu (2),
Snaha občanů (2), ), Akce SJB (1), Dotazník (1), Hasiči Ludvíkov (1), Informovanost
(1), Nízká kriminalita (1), Občerstvení na koupališti (1), Práce MěÚ (1), Seniorklub
(1), Školní jídelna (1), Trhy (1)
5. Životní prostředí (70) – Pořádek (29), Klid (10), Třídění odpadů (7), Hodně
zeleně (4), Sběrný dvůr (4), Upravené domy a zahrady (2), Květinka (1), Malý
dopravní ruch (1), Zahrádky (1), Výskyt ryb (1), Opravené byty (1), WC (5)
6. – 7. Rozhledna, Náměstí (50)
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8. Budovy (38) – Hrobka (9), DPS (6), Zámeček (6), Katolický kostel (4), Okály (4),
MěÚ (3), Penzion (1), Pošta (1), Předsocialistická architektura (1), Dělnický dům (1),
Textilana (1), Pomník Menzela (1)
9. Hřbitov (29)
10. Komunikace (23) – Silnice nová – (13), Chodníky (10)
11. Fotbalové hřiště (14)
12. Nic (12)
13. Ostatní (6) – Velikost města (2), Vybavenost (2), Uspořádání města (1), Přístup
k majitelům psů (1)

2. Tři věci, které se mi v Novém Městě nelíbí:
Bez rozdělení do kategorií:
1. Romská populace (89), 2. Pracovní příležitosti (42), 3. – 4. Lékárna (37),
Odpadky, nepořádek (37), 5. Spořitelna (35)
Podle kategorií:
1. Služby (185) – Lékárna (37), Spořitelna (35), Obchody (20), Bankomat (10),
Dopravní obslužnost (10), Vietnamské obchody (8), Činnost MěÚ, ZM (7), Přímé
autobusy NMpS-F (6), Vysoké ceny v obchodech (6), Koupaliště (5), Pošta (3),
Školství (3), Trhy (3), Zásobování (3), Hospody a herny (3), Úklid sněhu (3), Zavření
bazénu v létě (2), Žádný hotel (2), Nedostatek vol. aktivit (2), Plynofikace (2), Není
bezpečná restaurace (2), Není slyšet rozhlas (2), Služby (2), Není cukrárna, kavárna
(1), Alkohol pod 18 let (1), Zavřené kino (1), Občanská vybavenost (1), Opravna
obuvi (1), Pečovatelská služba (1), Večerka nad náměstím (1), Zápach v řeznictví
(1), Zázemí pro turisty (1)
2. Budovy, stavby (162) – Areál Textilany (21), Náměstí+málo laviček (20),
Chátrající domy (19), Chodníky (19), Silnice (11), Nádraží (9), Jizeran (9), Kino,
divadlo (8), Neopravené sídliště (7), Kurty (4), Rampa (4), Areál Smrk (3), Byty (3),
Turistické cesty – stav (3), Bývalá MŠ (2), Kanalizace (2), Park u kostela (2), Rozbité
silnice (2), Rozhledna (2), Stavba místo internátu (2), Dělnický dům (1), Chybí
dopravní značení (1), Katolický kostel (2), Kanál na náměstí (1), Park (1), Splav (1),
Pila u nádraží (1), Okolí nádraží (1), Parkoviště na náměstí (1)
3. Romové (113) – Romská populace (89), Romové na náměstí (18), Lavičky plné
Romů (4), Využití volného času Romů (2)
4. Životní prostředí (86) – Odpadky, Nepořádek (37), Exkrementy (18), Toulání
psů (12), Nepořádek v okolí (5), Znečišťování ovzduší (3), Nesečení příkopů (2),
Skládky (2), Parkování na chodnících (1), Parkování u bytovek (1), Nepracování VPP
(1), Topení odpady (1), Úpravy zeleně (1), Zanedbanost (1), Auta na náměstí (1)
5. Sociální skupiny (58) – Poflakující mládež (26), Nepřizpůsobivý občané (7),
Alkoholici (6), Rušení nočního klidu (4), Hluk na náměstí (3), Drogy (2), Noční
závody aut (2), Sociálně slabé skupiny (2), Soukromníci (2), Dětský lékař (1),
Drogově závislí (1), Senior klub (1), Vliv církve na ZŠ (1)
6. Kultura, sport (53) – Málo kultury, sportu (21), Nejsou dětská hřiště (12), Hřiště
u sokolovny (10), Dopravní hřiště (4), Hřiště dole u ZŠ (3), Sportoviště pro děti (2),
Cvičení pro ženy (1)
7. Nedostatek práce (42)
8. Bezpečnost (32) – Vandalismus (13), Činnost policie (12), Kriminalita (3),
Bezpečnost (2), Nedodržování rychlosti (2)
9. Vztahy (15) – Chování MěÚ (5), Mezilidské vztahy (4), Rušení klidu o víkendech
(2), Neohleduplnost (2), Lhostejnost lidí (1), Starost o ostatní obce (1)
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10. Ostatní (15) – Atraktivita města (3), Nevybírání poplatků od všech (3), Minimální
turistický ruch (2), Chybí dominanta města (1), Neoznačení aut. zastávek (1),
Přejmenování Dělnického domu (1), Nízké ceny nemovitostí (1), Pověst města (1),
Určování preferencí v oblasti investic (1), Malá propagace města (1)

3. Za posledních 5 let se v našem městě zlepšilo:
Bez rozdělení do kategorií:
1. Bazén (89), 2. Silnice (84), 3. Chodníky (65), 4. Úklid (57), 5. Rozhledna
Podle kategorií:
1. Budovy, stavby (371) – Bazén (89), Silnice (84), Chodníky (65), Rozhledna (24),
Koupaliště (20), Náměstí (18), Stav budov (15), Veřejné WC (12), Zastávky autobusů
(8), Hřbitov (5), DDM (4), Kanalizace (4), Čistička odpadních vod (3), Plynofikace (3),
Výstavba bytů (3), Hrobka (2), Sál Dělnického domu (2), Zařízení pro seniory (2), ZŠ
(2), Oprava církevních památek (1), Muzeum (1), Parkoviště (1), Zámeček (1), ZUŠ
(1), Kyselka (1)
2. Životní prostředí (109) – Úklid (57), Třídění odpadů (19), Životní prostředí (16),
Úprava zeleně (9), Koše na exkrementy (2), Lesy (1), Černé skládky (1), Péče
občanů o své domy (1), Počasí (1), Sběrný dvůr (1), Vánoční výzdoba (1)
3. Služby (39) – Obchody (7), Dopravní obslužnost (6), Služby (5), Zásobování
obchodů (5), Koupaliště – akce (4), Osvětlení (4), Vietnamské stánky v budovách (1),
Mateřské centrum (1), Mateřská škola (1), Podnikatelská činnost (1), Pošta (1),
Restaurace – koupaliště (1), Stravování (1), Vybavení jídelny (1)
4. Úřad (35) – Komunikace, spolupráce s MěÚ (12), Vedení města (10),
Informovanost občanů (9), Internetové stránky (3), Webová kamera (1)
5. Kultura, sport (35) – Orientační značení (7), Turistické značení (6), Turistické
cesty (5), Turistický ruch (5), Fotbalové hřiště (2), Hřiště (2), Kultura (2), Sportoviště
(2), Zájmová činnost pro děti (2), Malý pohraniční styk (1), Práce s mládeží (1)
6. Nic (29) – Nic (19), O ničem nevím (10)
7. Ostatní (11) – Něco ano (5), Spolupráce na mezinárodní úrovni (4), Porodnost
(1), Starost o ostatní obce (1)
8. Zaměstnanost (4)

4. Za posledních 5 let se v našem městě zhoršilo:
Bez rozdělení do kategorií:
1. Nezaměstnanost (68), 2. Spořitelna, bankovní služby (64), 3. Lékárna (50),
4. Příchod Romů (47), 5. Obchodní síť (26)
Podle kategorií:
1. Služby (258) – Spořitelna (64), Lékárna (50), Obchodní síť (26), Dopravní
obslužnost (18), Služby (15) Bankomat (14), Školství (10), Vietnamské obchody (7),
Zásobování obchodů (6), Lékař (5), Rozmach Vietnamců (5), Úklid sněhu (4),
Osvětlení (3), Pohostinství (3), Práce MěÚ (3), Předražení (3), BS (2), Cukrárna (2),
Knihovna (2), Nájem (2), Školní jídelna (2), Švec (2), Koupaliště (2), Herny a
hospody (1), Parkování (1), Plán budování kanalizace (1), Pošta (1), Pozemkový
úřad (1), Příbytek pracovníků na MěÚ (1), Rozhlas (1), Veřejné WC (1)
2. Romové (82) – Příchod Romů (47), Romové (23), Nadržování Romům (8),
Řešení romské otázky (4)
3. Nezaměstnanost (68)
4. Bezpečnost (61) – Kriminalita (14), Množství aut, porušování předpisů (13),
Práce policie (12), Bezpečnost (11), Vandalismus (9), Rušení nočního klidu (1),
Požáry v paneláku (1)
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5. Budovy, stavby (55) – Stav Textilany (18), Silnice (7), Náměstí (6), Stav
paneláků (5), Budova bývalé MŠ (5), Stav budov (5), Chodníky (2), Jizeran (2),
Nádraží (2), Okolí Evangelického kostela (2), Stav objektů města (1)
6. Kultura, sport (42) – Kultura (15), Dětské hřiště (11), Sport, sportoviště (5),
Dopravní hřiště (3), Kurty (2), Péče o mládež (2), Relax. a sport. prostor (2), Změna
provozovatele sálu (2)
7. Životní prostředí (26) - Nepořádek, úklid (18), Exkrementy (3), Okolí výtopny,
čističky (3), Černé skládky (1), Péče o zeleň (1)
8. Vztahy (25) - Mezilidské vztahy (10), Přístup k přírodě (6), Apatie a nevšímavost
občanů (4), Vliv náboženství na ZŠ (2), Paní L. (1), Pověst NMpS. (1), Úplatky (1)
9. Občané (23) – Nepřizpůsobiví občané (12), Poflakování obyvatel (8), Alkoholici
(2), Drogy (1)
10. Vše (10)

5. Žiji v Novém Městě rád?
Bez rozdělení do kategorií:
1. Ano (134), 2. Ne (44), 3. Celkem ano (14), 4. Poslední dobou ne, už ne (13),
5. Jak kdy (7)
Podle kategorií:
1. Ano (178) – Ano (134), Celkem ano (14), Jak kdy (7), Částečně (6), Někdy ano
(5), Musím tu žít (4), Bez Romů ano (3), Jak se to vezme (2), Snažím se (2), Asi ano
(1)
2. Ne (69) – Ne (39), Už ne (13), Zvyk (5), Musím tu žít (4), Ani ne (3), Moc ne (2),
Spíš ne (2), Nedá se říci (1)

6. Co mi ve městě opravdu chybí ke spokojenému životu?
Bez rozdílu kategorií:
1. Kultura, spol. život (65), 2. Práce (43), 3. Nákupní centrum (40), 4. Lékárna
(28), 5. Spořitelna (22)
Podle kategorií:
1. Služby (167) – Nákupní centrum (40), Lékárna (28), Spořitelna (22), Kavárna
(16), Obchody (14), Dopravní obslužnost (12), Služby (10), Restaurace (4), Byty (3),
Lékaři (3), Čisté koupaliště (2), Pošta – pracovní doba (2), Bankomat (1), Fast food
(1), Fungující rozhlas (1), Odchytová služba (1), Pekárna (1), Rozšíření Nov. novin
(1), Sociální služby (1), Lepší školství (1), TV signál (1), Čajovna (1), Cukrárna (1)
2. Kultura, sport (152) – Kultura (65), Dětské hřiště (21), Sportovní centrum,
sportoviště (19), Kino (17), Areál Smrk (5), Sportovní akce (5), Cyklostezky (4),
Divadlo (4), Fitness (3), Bowling (3), Akce pro rodiče s dětmi (1), Centrum pro volný
čas – dospělí (1), Kvalitní posilovna (1), Oprava hřišť (1), Spinning (1), Diskotéky (1)
3. Práce (45) – Práce (43), Ekonomická aktivita (2)
4. Bezpečí (33) – Bezpečí (15), Policie v ulicích (14), Důraz na trestání (2),
Kamerový systém (1), Večerní klid v ulicích (1)
5. Životní prostředí (23) – Park (8), Pořádek (8), Lavičky (5), Čistota ovzduší (1),
Penalizace exkrementů (1)
6. Vztahy (20) – Mezilidské vztahy (10), Lepší chování lidí (6), Komunikace s úřady
(2), Rodina (1), Lepší komunikace s P. (1)
7. Klid (14)
8. Ostatní (10) – Peníze (4), Štěstí (2), Všechno (2), Tradiční Vánoční jarmark (1),
Vytvoření nové tradice (1)
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9. Budovy, stavby (8) – Oprava paneláků (2), Kvalitní silnice (2), Bezbariérové
přístupy (1), Nádraží (1), Obchvat (1), Zastřešení zastávek (1)
10. Romové (6) – Nekumulace Romů (3), Rovnost Romové – neromové (3)
11. Nic (2)

7. Jaká změna ve městě by mě potěšila?
Bez rozdělení do kategorií:
1. Práce (71), 2. Nákupní centrum (48), 3. Zkvalitnění služeb policie (36), 4. - 5.
Areál Smrk (27), Kultura (27)
Podle kategorií:
1. Služby (207) – Nákupní centrum (48), Lékárna (20), Spořitelna (19), Cukrárna,
kavárna (19), Oprava kina (15), Dopravní spojení (14), Byty (7), Divadlo (6),
Zkvalitnění péče o občany (5), Levnější nákupy (4), Odklízení sněhu (4), Změna
zaměstnanců MěÚ (4), Zrušení automatů (4), Parkoviště náměstí (3), Bezpečná
hospůdka (2), Chata na Smrku (2), Kulturní a inf. centrum (2), Levnější obědy (2),
Nádraží – lavičky, občerstvení (2), Noční příslužby v DPS (2), Oprava rozhlasu (2),
Víkendový spoj Praha (2), Zásobování (2), Centrum volného času + poradna (1),
Informovanost (1), Kontejner na nepořádek u paneláků (1), Kontejnery na listí a trávu
(1), Lepší zásobování (1), Ochota a rozhled úředníků MěÚ (1), Otevření pošty
v sobotu (1), Pobyt v DPS do smrti (1), Prac. a soc. odbor do Lbc (1), Restaurace (1),
Restaurace u Kyselky (1), Srozumitelná komunikace úřad – občan (1), Tržnice (1),
Vlaková zastávka pod Okály (1), Zlepšení chování pí L. (1), Zlepšení služeb (1),
Zrušení viet. obchodů (1)
2. Kultura, sport (154) – Areál na Smrku (27), Kultura (27), Dětské hřiště (25),
Sportoviště (13), Hřiště u sokolovny (8), Turismus (8), Zlepšení koupaliště (8),
Cyklostezka, in-line dráha (6), Kultura pro mládež (6), Oprava dopravního hřiště (3),
Akce pro děti (2), Něco místo kina (2), Nové tradice (2), Podpora neziskových org.
(2), Hřiště u ZŠ (2), Propagace města (2), „U“ rampa (1), Bowling (1), Cestovní ruch
(1), Hřiště pro bruslaře (1), Kurty (1), Propagace turistiky (1), Rozvoj zimní turistiky
(1), Squash (1), Sportovní vyžití (1), Vyhrát vzornou obec (1), Zapojení mládeže do
aktivit (1)
3. Práce (77) – Práce (71), Využití Textilany (5), Podpora podnikání (1)
4. Romové (70) – Méně Romů, nestěhování nových (27), Vystěhování Romů (19),
Rovnost Romové – neromové (16), Komunikace s Romy (2), Placení nájmů Romy
(2), Pozvat A.H. (2), Ne byt Romové mezi neromy (1), Ne Romové a puberťáci na
náměstí (1)
5. Bezpečnost (66) – Zkvalitnění služeb policie (36), Bezpečnost (13), Navýšení
policie (4), Snížit rychlost aut, měření (3), Vandalismus (méně) (2), Kamerový
systém (1), Měřiče rychlosti (1), Městská policie (1), Odklon dopravy z náměstí (1),
Parkoviště mimo náměstí (1), Šatlava pro výtržníky (1), Vytlačení problémových
z náměstí (1), Zpomalovací práh před ZŠ (1)
6. Budovy, stavby (57) – Náměstí vzhled + okolí (17), Kvalitní oprava silnic (9),
Opravené domy (9), Chodníky (6), Kanalizace (6), Oprava Kyselky (3), Bezbariérové
přístupy (1), Nezvyšovat kapacitu bytů (1), Odstranit buňku u sokolovny (1), Oprava
cesty ke Kyselce (1), Oprava katolického kostela (1), Oprava panelových domů (1),
Zbourání Textilany (1)
7. Životní prostředí (56) – Lavičky na náměstí (11), Park (10), Větší pořádek mimo
náměstí (10), Ochrana a zlepšení ŽP (8), Lavičky v okolí (3), Úklid po psech (3),
Úklid před vlastním domem (3), Čistota (1), Lesní rezervace (1), Nespalování plastů
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(1), Nevenčení psů na náměstí (1), Odstranit vzrostlé stromy u sokolovny (1), Úprava
zeleně (1), Generel zeleně (1), Útulnost (1),
8. Vztahy (21) – Spokojenost (4), Více vzájemné ohleduplnosti a slušnosti (3), Klid
(2), Pochopení ost. obyvatel (2), Slušnost, ohleduplnost (2), Aktivní zájem občanů
o rozvoj města (1), Dodržování nedělního klidu (1), Dodržování pravidel (1), Méně
zlých a nepořádných lidí (1), Věnovat pozornost zájmu občanů (1), Vyhláška – noční
klid (1), Změna myšlení lidí (1), Životní pohoda občanů (1)
9. Ostatní (9) – Vystěhování neplatičů (5), Plán rozvoje města (3), Spolupráce s EU
(1)

8. Moje oblíbené místo v našem městě je:
Bez rozdělení do kategorií:
1. Kyselka (67), 2. Koupaliště (66), 3. Lesy (38), 4. Příroda (30), 5. – 6. Okolí (29),
Můj dům (29)
Podle kategorií:
1. Příroda (289) – Kyselka (67), Koupaliště (66), Lesy (38), Příroda (30), Okolí (29),
Hory (25), Rozhledna, Smrk (13), Okolí kostela (6), Alej (2), Cesta na telefonku (2),
Cesta nad benzínkou (2), Lavička u vodárny (2), Cesta nad hájenkou (1), Cesta
přes prostor (1), Čtvrť pod Kyselkou (1), Novoměstský potok (1), Okolí MŠ (1),
Spálenka (1), Zahrádkářská kolonie (1)
2. Soukromí (55) – Můj dům (29), Má zahrada (25), Za zamčenými dveřmi (1)
3. Budovy, stavby (43) – Bazén (12), Okály (8), Náměstí (5), Hrobka (5), Dělnický
dům (3), Fotbalové hřiště (3), Hřbitov (3), Katolický kostel (1), Pošta (1), Sportoviště
(1), Tábor Kladno (1),
4. Služby (13) – Mateřské centrum (4), Bistro (2), Fara SJB (2), Měděnec (2),
Knihovna (1), Restaurace na Růžku (1), Restaurace u Slunce (1)
5. Žádné (12)

9. V našem městě se mi vůbec nelíbí toto místo:
Bez rozdělení do kategorií:
1. Textilana (61), 2. Náměstí po setmění (40), 3. Lavičky plné Romů (28), 4.
Nádraží (25), 5. Náměstí (24)
Podle kategorií:
1. Budovy, stavby (205) – Textilana (61), Nádraží (25), Náměstí (24), Chátrající
domy (18), Jizeran (11), Kino (9), Dřevosklad (9), Zelená prodejna nad náměstím (8),
Rampa (8), Chodníky (5), Střelnice a okolí (5), Evangelický kostel a okolí (4),
„Švajcák“ (2), Chátrající paneláky (2), Kulturní dům (2), Lesní ulice (2), Silnice
Ludvíkov-Hajniště (2), Stará kotelna (2), Vězení (2), Komín (1), Nevyužívání bývalé
MŠ (1), Rozhledna (1), Statek (1)
2. Romové (96) – Náměstí po setmění (40), Lavičky plné Romů (28), Domy
obývané Romy (12), Dům proti lázním (4), Katolický kostel – schody s Romy (4),
Romové (4), Romské komunitní centrum (2), Dětský dům u kat. kostela (1),
Jindřichovická u Jižního marketu (1)
3. Životní prostředí (21) – Nepořádek u paneláků (5), Exkrementy (4), Parkování
(4), Černé skládky (3), Hasičská zbrojnice – kompost (1), Náměstí plné aut (1)
Nepořádek u popelnic (1), Plocha parkoviště u Textilany (1), Přeplněné kontejnery
(1)
4. Kultura, sport (15) - Házenkářské hřiště (5), Sokolovna (3), Betonové hřiště (2),
Dopravní hřiště (2), Kurty (2), Hřiště u nádraží (1)
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5. Služby (12) – Bankomat (2), Herny a automaty (2), Koupaliště (2), Ceny
v obchodech (1), Lékárna (1), MěÚ (1), Restaurace naproti tabáku (1), Spořitelna (1),
WC (1)
6. Nepřizpůsobiví občané (9) – Opilci (7), Náměstí – nepřizpůsobiví (2)
7. Ostatní (1) – Rychlá jízda aut (1)

10. Na jakou jednu věc bych v našem městě dal 1 milión korun?
Bez rozdělení do kategorií:
1. Dětské hřiště (36), 2. Silnice, chodníky (31), 3. Vystěhování Romů (28), 4.
Sportoviště, cyklostezky, in-line dráhy (23), 5. – 6. Areál Smrk, lanovka (21),
Práce, otevření Textilany (21)
Podle kategorií:
1. Kultura, sport (123) – Dětské hřiště (36), Sportoviště, cyklostezky, in-line dráhy
(23), Areál Smrk, lanovka (21), Kultura (11), Kino (10), Oprava hřišť (6), Divadlo (5),
Dopravní hřiště (2), Naučná stezka štoly (2), Dětský vlek Máslovka (1), Diskotéky (1),
Lesopark s překážkovou dráhou (1), Skate-park (1), Centrum SJB (3)
2. Budovy, stavby (78) - Silnice, chodníky (31), Byty + výměna oken (16), Náměstí
(10), Kanalizace, plyn (7), Multifunkční zařízení (6), Demolice Textilany (2),
Vodovodní potrubí (2), Fasáda vojenských bytovek (1), Kostely (1), Kyselka (1),
Nádraží (1)
3. Služby (55) – Nákupní centrum (20), Domov pokojného stáří (4), Vybavení školy
(4), Hasiči, technika (3), Koupaliště (3), Parkoviště (3), Policie (3), MŠ (2),
Vzdělávací centrum (2), Zdravotnictví (2), Informační centrum (1), Dopravní
obslužnost (1), Hotel (1), Chata na Smrku (1), Kamerový systém (1), Lavičky –
náměstí (1), Obchod na okálech (1), Rehabilitace (1), Rozhlasová stanice (1)
4. Romové (33) – Vystěhování Romů (28), Romská kultura, oživení (3), Letenka do
Anglie (1), Vytvoření g. (1)
5. Práce (24) – Práce, otevření Textilany (21), Oplocení (1), Opravy domů (1),
Zpomalovací práh (1)
6. Životní prostředí (8) – Květinová výzdoba (4), Park (2), Rybník pro ryb. svaz (1),
Zrušení černých skládek (1)
7. Ostatní (2) – Nový zdroj energie a tepla (1), Zpracování projektů pro čerpání EU
(1)

11. Kterých tří lidí z našeho města si nejvíce vážím?
Bez rozdělení do kategorií:
1. p. Nádeník (50), 2. Rodina (30), 3. p. Smutný (19), 4. p. Jeřábek (18), 5.
Všichni dobří (14)
Podle kategorií:
Žijící: Nádeník (50), Smutný (19), Jeřábek (18), Novotný (12), Žáková (12),
Svobodová Y. (10), Babec (9), Bukovský (9), Maděra (9), Kozák (7), Brožková (6),
Funtánová (6), Pelikán (6), Sommer (6), Suková M. (6), Meinerová (5), Koštál (4),
Lufinková (4), Semeráková (4), Špálová (4), Žáček (4), Dolejší (3), Kratochvíl M. (3),
Makumbirofa (3), Nováková (pošta) (3), Selnekovič (3), Semerák (3), Svoboda
(železářství) (3), Vokounová (3), Funtán (2), Jalovičár (2), Jarošová (2), Kapek (2),
Kolečková (knihovna) (2), Kricnarová (2), Malý P. (2), Marková (učitelka) (2),
Mlejnková (2), Nedomanský (2), Petrovič (2), Rabina (2), Suk (2), Uxová (2),
Babcová st. (2), Bartáková (1), Beranová (1), Bílková (1), Bláhová (1), Bohatá (1),
Čech (1), Čengr (1), Grassl (1), Heinrichová (1), Horáček (1), Horák (1), Houserek
(1), Hubáček (1), Knížáková (1), Konečná (1), Králová (1), Kvapilová J. (1), Lode (1),
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Michel (1), Molák (1), Moláková (1), Mrázková (1), Novotný L. (1), Opatovský (1),
Pauch (1), Pelant (1), Richter (1), Semerádová (1), Skočdopole (1), Smutná (1),
Steffan (1), Straková (1), Svobodová B. (1), Svobodová L. (1), Šmídová (1), Špálová
I. (1), Trojan Jar. (1), Vojáček (1), Wöllner (1), Žabka (1), Žabková (1), Železný (1)
Nežijící: Lufinka (9), Maděrová (2), Klinger (1)
Ostatní: Rodina (30), Všichni dobří (14), Učitelé (5), Žádných (5), Lékaři+dětská
sestra (4), Farář (3), Hrobník (2), DDM (1), Pošta (1), Slušní a pracovití Romové (1),
ZUŠ (1)

12. Odkud se dozvídám o dění ve městě?
Bez rozdělení do kategorií:
1. Noviny (145), 2. Lidé (110), 3. – 4. Internet (54), Rozhlas (54), 5. Vývěsní
skříňky (44), Schůze zastupitelstva (17), Úřední deska (11), Plakátovací plocha (8),
Shromáždění SJB (3), Pozorování okolí (2), Mateřské centrum (1), Ostatní noviny
(1), Škola (1), Televize (1)

13. Jakých akcí se v našem městě účastním?
Bez rozdělení do kategorií:
1. Výstup na Smrk (34), 2. – 3. Koncerty ZUŠ (27), Žádných (27), 4.
Společenských (23), 5. Koncertů na koupališti (22)
Podle kategorií:
1. Kulturních (155) – Koncerty ZUŠ (27), Koncerty na koupališti (22), Kulturní (22),
Senior klub (18), Koncerty Veselost, divadlo (16), Akce pro děti (13), DDM (12),
Dětský den (11), Bohoslužby, akce SJB (10), Divadlo (4)
2. Žádných (58) – Žádných (27), Žádné nejsou (15), O žádných nevím (7), Žádné
vhodné (7), Nic slušného není (2)
3. Společenských (52) – Společenské (23), Čarodějnice (8), Mateřské centrum (8),
MŠ, pohádkový les (5), Den Země (4), Pořádané na náměstí (4)
4. Turistických (45) - Výstup na Smrk (34), KČT (11)
5. Sportovních (42) – Sportovní (21), Hasiči (11), Fotbal (6), Kuličkiáda (3),
Šachový turnaj (1)
6. Ostatních (18) - Trhy (7), Údržba čistoty (4), Zasedání ZM (4), Bazén (1),
Setkání ODS (1), Tradičních řemesel (1)
7. Všech, skoro všech (10)

14. Kdybych měl dnešní Nové Město pod Smrkem a život v něm
popsat třemi slovy, která by to byla?
1. Negativní vyjádření (156), 2. Pozitivní vyjádření 61)
Nejčastěji se opakující vyjádření:
Kladná: Klid (10), Pěkná příroda, příroda (10), Hezké (5), Skrytá skvělá budoucnost
(4), Hory (4), Ujde to (3), Není to nejhorší (3), Spokojenost (3), Pohoda (3)
Záporná: Romové (28), Nezaměstnanost, málo práce (22), Nuda (22), Bída,chudoba
(11), Nový špinavý Chánov, Chánov (9), Nevýraznost, zapomenutost (8), Strach
o bezpečnost (6), Upadající (5), Černo (5), Je to bída (4), Drahota (4), Chcípl tady
pes (4), Černé město pod Smrkem (3), Horší (3), Důchodci (3), Podprůměrné
příhraniční městečko (3), Ospalost (3)
Různých druhů vyjádření o městě bylo celkem cca 180, proto jsem je rozdělila na
kladné a záporné a uvedla jsem jen ta, která se opakovala nejméně 3x.
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15. Jsem hrdý na svoje město?
1. Ne (83), 2. Ano (52), 3. Někdy, jak kdy (17), 4. Ani ne (14), 5. Částečně (9)
Podle kategorií:
1. Ne (124) – Ne (83), Ani ne (14), Už ne (8), Moc ne (7), Zatím ne (7), Spíš ne (5)
2. Ano (78) – Ano (52), Mám ho rád (7), Převážně ano (6), Bude lépe (5), Chtěl bych
(4), S výhradami (2), Na město, ne na lidi (1), Začínám být (1)
3. Částečně (28) – Někdy, jak kdy (17), částečně (9), Nevím (2)

16. Žiji zde let, je mi roků:
Pořadí podle věkových kategorií/Počet vyplněných dotazníků
Žiji zde:
1. 26-30 let (32), 2. 41-50 let (30), 3. – 4. 31-35 let (28), 36-40 let (28), 5. 21-25 let
(25), 56-60 let (22), 16-21 let (21), 6-10 let (18), 2-5 let (15), 11-15 let (13), 0-1 rok
(7), 51-55 let (7), 61-65 let (7), 66-70 let (2)
Je mi roků:
1. 31-35 roků (37), 2. 26-30 roků (31), 3. 56-60 roků (29), 4. 46-50 roků (24), 5. 5155 roků (19), 66-70 roků (18), 61-65 roků (17), 19-25 roků (16), 41-45 roků (16), 7175 roků (13), 15-18 roků (5), 81-85 roků (4), 76-80 roků (2)

17. Chci něco dodat?
V dodatcích jsme od vás dostali poděkování za dotazník, ale i vynadáno, kdo tu
blbost vymyslel, dále pak jste si znovu postěžovali na lékárnu, bankomat, spořitelnu,
na úřad, na Romy, na to, abychom z města nedělali Chánov, na nedostatek kultury a
na vše ostatní, co vás trápí a co jste nám chtěli sdělit. Všemi podněty z této otázky
se budeme zabývat, některé z nich jsem už řešili.
A co říci na závěr?
Děkuji všem, kteří dotazník vyplnili i těm kteří se podíleli na jeho sestavení (pí
Huškové, Sukové, Meinerové, Karalové, Svobodové, p. Smutnému a Selnekovičovi).
Zvláště pak děkuji paní Miloslavě Sukové a své dceři Adrianě, které mi velmi
pomohly při distribuci i zpracování dotazníků. Děkuji také panu Marku Brylovi za
pomoc při sestavování grafů.

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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