Vážení spoluobčané,
zamýšlíme se nad tím, jak zlepšit život v našem městě
tak, aby se nám tu společně dobře žilo. Chtěli bychom
zahájit užší spolupráci a zlepšit vzájemné informování
mezi občany a vedením města.
Naši aktivitu v tomto směru zahajujeme dotazníkem, o jehož vyplnění Vás prosíme.
Vašich názorů si vážíme a budeme s nimi dále pracovat – připravujeme setkání spolků,
občanů apod. Dotazníky budou vyhodnoceny a výsledky se dozvíte na internetových
stránkách našeho města (www.nmps.cz), v Novoměstských novinách, na veřejných
vývěskách a informačních tabulích v budově MěÚ.
Vyplněné dotazníky můžete vhodit do sběrných boxů, které budou umístěny ve vstupní hale
MěÚ a knihovny, v budově MŠ, Zdravotního střediska a prodejny potravin u bývalé Textilany
nebo vyplnit elektronicky a zaslat na adresu: zastupce@nmps.cz.
Termín odevzdání je 25.09.2007.
Při vyplňování dotazníků Vám rádi poradí Mgr. R. Žáková, Ing. P. Smutný, pí M. Suková,
Mgr. Y. Svobodová, pí L. Meinerová, pí D. Karalová a p. J. Selnekovič.
Děkujeme za Váš čas, který věnujete vyplnění dotazníku.
Mgr. Radoslava Žáková
za realizátory

1. Tři věci, které se mi v našem městě líbí:

2. Tři věci, které se mi v Novém Městě nelíbí:

3. Za posledních 5 let se v našem městě zlepšilo:

4. Za posledních 5 let se v našem městě zhoršilo:

5. Žiji v Novém Městě rád?
6. Co mi ve městě opravdu chybí ke spokojenému životu?

7. Jaká změna ve městě by mě potěšila?

8. Moje oblíbené místo v našem městě je:

9. V našem městě se mi vůbec nelíbí toto místo:

10. Na jakou jednu věc bych v našem městě dal/a 1 milión korun?

11. Kterých tří lidí z našeho města si nejvíce vážím?

12. Odkud se dozvídám o dění ve městě?

13. Jakých akcí se v našem městě účastním?

14. Kdybych měl/a dnešní Nové Město pod Smrkem a život v něm popsat třemi
slovy, která by to byla?

15. Jsem hrdý/á na svoje město?
16. Žiji zde
17. Chci něco dodat?

let.

Je mi

let.

