DOTAZNÍK
KONCEPCE SPORTU A KONCEPCE KULTURY
A VOLNÉHO ČASU MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU
Vážení spoluobčané,
Týnec nad Sázavou sestavuje koncepci sportu a koncepci kultury a volného času. Obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci formou
zapojení se do dotazníkového šetření. Dotazník je rozdělen na dvě tematické části. Cílem první oblasti je zjistit spokojenost, preference,
potřeby a představy občanů města Týnec nad Sázavou v oblasti sportu, druhá část je zaměřena na oblast kultury.
Průzkum je realizován v podobě krátkého dotazníku, jehož vyplnění Vám nezabere více než 20 minut času. Odpovědi, prosím, křížkujte, případně doplňte vlastní komentáře. Dotazník je anonymní a závěry tohoto šetření budou sloužit jako jeden z podkladů při tvorbě
koncepcí města. V případě potřeby se obracejte na Martinu Höhnovou, odbor projektového řízení Městského úřadu Týnec nad Sázavou
(tel: +420 774 616 600, hohnova@mestotynec.cz). Dotazníky můžete odevzdávat do 24. 5. 2019 na podatelně městského úřadu nebo
v knihovně. Dotazník je možno vyplnit i elektronicky na adrese https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/koncepce-mesta-tynec/
(do 30. 4. 2019), odkaz a informace k dotazníku jsou uvedeny i na webu a Facebooku města.
Předem děkujeme za vyplnění.

SOCIODEMOGRAFICKÉ OTÁZKY
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Kolik je Vám let?
15-29 let
30-39 let
40-49 let
50-59 let
60-69 let
70 a více let

2. Uveďte, prosím, Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:
Základní vzdělání
Střední bez maturity
Střední s maturitou
Vyšší odborné
Vysokoškolské
3. V jaké místní části žijete? Vyberte jednu z možností.
Brodce
Čakovice
Chrást nad Sázavou
Krusičany
Pecerady
Podělusy
Zbořený Kostelec
Týnec nad Sázavou

A. SPORT VE MĚSTĚ
1. Jakým sportovním aktivitám se v Týnci nad Sázavou
věnujete? Vypište

2. Jaká sportovní aktivita Vám v Týnci nad Sázavou
chybí a musíte proto jezdit mimo město?

3.	Uveďte 3 sportovní akce/události, které považujete
v Týnci nad Sázavou za nejzajímavější.
1.
2.
3.
4.	Uveďte 3 sportovní zařízení, která považujte v Týnci
nad Sázavou za nejlepší.
1.
2.
3.
5.	Jaká výstavba, modernizace či rekonstrukce objektu
sloužícího ke sportovním účelům se v posledních 10
letech ve městě mimořádně vydařila a proč (u každé
takové investice uveďte stručné odůvodnění).
1.
2.
3.
6. Jaké nové sportovní aktivity byste ve městě uvítali?
1. in-line dráha
2. fitness
3. koupaliště
4. kluziště
5. lezecká stěna
6. Jiné
7.	Uveďte 3 konkrétní spolky působící v oblasti sportu,
které podle Vašeho názoru nejvíce přispívají k zlepšení sportovního vyžití ve městě.
1.

2.
3.
8.	Odkud získáváte informace o konání sportovních
akcí v Týnci nad Sázavou?
a. Webové stránky města
b. Facebook města
c. Zpravodaj města Týnecké listy
d. Vývěsní tabule a plakátovací plochy
e. Webové stránky spolků
f. Jiné, vypište:
g. Žádné jsem nevyužil/a
9.	Odkud získáváte informace o možnosti využití
sportovních zařízení v Týnci nad Sázavou?
a. Webové stránky města
b. Facebook města
c. Zpravodaj města Týnecké listy
d. Vývěsní tabule a plakátovací plochy
e. Osobní kontakt
f. E-mailová korespondence
g. Jiné, vypište:
h. Žádné jsem nevyužil/a
10. Co byste z hlediska rozvoje sportovního vyžití v
Týnci nad Sázavou změnili, pokud byste měli možnost? Vypište

11. Další sdělení a náměty k sportovnímu vyžití
v Týnci nad Sázavou. Vypište

B. KULTURA A VOLNÝ ČAS VE MĚSTĚ
12. Jaké kulturní akce v Týnci nad Sázavou navštěvujete? Vypište
13. Uveďte typ kulturních/volnočasových aktivit či zařízení, které Vám ve městě chybí. Vypište

14. Uveďte 3 kulturní/volnočasové akce, které považujete v Týnci nad Sázavou za nejzajímavější.
1.
2.
3.

15. Jaká 3 kulturní/volnočasová zařízení nejčastěji navštěvujete?
1.
2.
3.
16. Jaký nový typ koncertu/představení/akce byste ve
městě uvítali? Vypište
17. Uveďte 3 konkrétní spolky působící v oblasti kultury/volnočasového vyžití, které podle Vašeho názoru nejvíce přispívají k zlepšení kulturní/volnočasového vyžití ve městě.
1.
2.
3.
18. Odkud získáváte informace o konání kulturních/
volnočasových akcí v Týnci nad Sázavou?
a. Webové stránky města
b. Facebook města
c. Zpravodaj města Týnecké listy
d. Vývěsní tabule a plakátovací plochy
e. Webové stránky spolků/kulturních subjektů
f. Jiné, vypište:
g. Žádné jsem nevyužil/a
19. Odkud získáváte informace o možnosti využití
kulturních/volnočasových zařízení v Týnci nad
Sázavou?
a. Webové stránky města
b. Facebook města
c. Zpravodaj města Týnecké listy
d. Vývěsní tabule a plakátovací plochy
e. Osobní kontakt
f. E-mailová korespondence
g. Jiné, vypište:
h. Žádné jsem nevyužil/a
20. Co byste z hlediska rozvoje kulturního/volnočasového vyžití v Týnci nad Sázavou změnili, pokud
byste měli možnost? Vypište

21. Další sdělení a náměty ke kulturnímu/volnočasovému vyžití v Týnci nad Sázavou. Vypište

