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Statistika respondentů

790

236

1

552

29,9 %

Počet
návštěv

Počet
dokončených

Počet
nedokončených

Pouze
zobrazení

Celková úspěšnost
vyplnění dotazníku

Historie návštěv (01. 02. 2021 – 17. 03. 2021)
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Počet dokončených (236)

Celkem návštěv

Zdroje návštěv

Čas vyplňování dotazníku

29,9 %
18,6 %
46,4 %

70,0 %
26,2 %
99,6 %

Pouze zobrazeno (70,0 %)
Nedokončeno (0,1 %)
Dokončeno (29,9 %)

Přímý odkaz (99,6 %)
Neznámý zdroj (0,4 %)
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Výsledky
1. Znáte Zpravodaj obce Hradištko?
Výběr z možností , zodpovězeno 236x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano

233

98,7 %

ne

3

1,3 %
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2. Jakou cestou se k Vám Zpravodaj dostává?
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 236x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

chodí mi do schránky

168

71,2 %

čtu elektronickou verzi na webu obce

87

36,9 %

vyzvedávám si ho na úřadě/v obchodě/v knihovně

27

11,4 %

nedostávám ho, ani nečtu

3

1,3 %

Jiná

16

6,8 %

168 (71,2%)
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27 (11,4%)
3 (1,3%)
16 (6,8%)
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Kdyby byla možnost ho dostávat emailem, ráda bych ho četla.
Ani o něm nevím!
Většinou ho ne dostáváme
Pokud seženu papírovou jinak elektronickou.
Občas se ke mně dostane.
Náhodné získání od někoho.
do schránky přichází Bohužel jen občas.....
někdy soused-chatař mi ho přinese
RUZNE jak se k nemu dostanu,rada si ho prectu. Posledni cislo mi donesli mlada devcata
Čtu ho u taťky
Vymaham ho, jak to jde
Chodil mi do schránky, a nyní již nechodí.
Vytisknu z webu
vozí mi ho dcera
Čtu to když to čtou rodiče.
dostanu ho od mamky

3. Jak byste se popsal/a jako čtenář hradištského Zpravodaje?
Výběr z možností , zodpovězeno 236x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

100% - čtu od začátku do konce

56

23,7 %

80% - čtu většinu článků

137

58,1 %

40% - čtu pouze pár článků v některých vydáních

39

16,5 %

0% - nikdy jsem ho nečetl
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4. Jakou verzi Zpravodaje při čtení preferujete?
Výběr z možností , zodpovězeno 236x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

tištěnou

194

82,2 %

elektronickou

32

13,6 %

nevím, nemohu odpovědět

10

4,2 %

194 (82,2%)
32 (13,6%)
10 (4,2%)
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5. Jak často čtete následující rubriky?
Matice výběru z možností, zodpovězeno 236x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

Vždy

Často

Z jednání zastupitelstva

64
(27,1 %)

Zprávy z úřadu (např. články o odpadech, rozpočtu, omezení v
dopravě atd.)

Nevím, nemohu
odpovědět

Příležitostně

Nikdy

78
(33,1 %)

77 (32,6 %)

13
(5,5 %)

4 (1,7 %)

108
(45,8 %)

83
(35,2 %)

37 (15,7 %)

6
(2,5 %)

2 (0,8 %)

Téma čísla (např. gastronomie, historie rekreace atd.)

124
(52,5 %)

66
(28,0 %)

40 (16,9 %)

2
(0,8 %)

4 (1,7 %)

Rozhovor s osobností (např. s šéfkuchařem, dokumentaristkou,
farmaceutem atd.)

107
(45,3 %)

62
(26,3 %)

53 (22,5 %)

10
(4,2 %)

4 (1,7 %)

Škola, školka, knihovna

97
(41,1 %)

53
(22,5 %)

66 (28,0 %)

15
(6,4 %)

5 (2,1 %)

O lidech (vítání občánků, jubilanti, talentované děti atd.)

86
(36,4 %)

51
(21,6 %)

76 (32,2 %)

18
(7,6 %)

5 (2,1 %)

Spolky (zprávy od hasičů, myslivců, sportovců atd.)

81
(34,3 %)

83
(35,2 %)

63 (26,7 %)

7
(3,0 %)

2 (0,8 %)

Kultura (hudební festivaly, koncerty, výstavy atd.)

104
(44,1 %)

70
(29,7 %)

57 (24,2 %)

3
(1,3 %)

2 (0,8 %)

Z historie obce (zápisy z kroniky, období vystěhování atd.)

150
(63,6 %)

47
(19,9 %)

29 (12,3 %)

7
(3,0 %)

3 (1,3 %)

Z přírody, tipy na výlety (např. zajímavé dřeviny, rostliny, výlety do
okolí atd.)

130
(55,1 %)

67
(28,4 %)

30 (12,7 %)

6
(2,5 %)

3 (1,3 %)

77 (32,6%)

78 (33,1%)

64 (27,1%)

53 (22,5%)

62 (26,3%)

107 (45,3%)

57 (24,2%)

70 (29,7%)

104 (44,1%)
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6. Jaké články a témata Vás při čtení Zpravodaje v poslední době nejvíc zaujaly?
Textová odpověď, zodpovězeno 228x, nezodpovězeno 8x
Historie, planovane investicni akce
hradišťská gastronomie
Historie obce, okolni priroda a zajimavosti
Zprávy od spolků hasičů, myslivců a sportovců
rozšiřování obce (výstavba nových domů=architektura). vždy informace týkající se rozvoje obce jako takové = zámek = co s ním, jak využít, tak
aby to bylo přínosné pro obci, tak pro občany, rozšiřování kanalizace v obci atd.....
Nejvíce mě zajímají rozhovory a informace o životě v obci (praktické zprávy o dění).
Gastronomie Hráďa

Vždy rozhovory, na ty se těším nejvíce.
Mam rada rozhovory - cili se starostkou obce, sefkucharem, tanecnimi sourozenci. Clanky o mistnich restauracich
Škola
A co děti? Mají si kde hrát?
Dáreček přírodě
(3x) Nevim
Restaurace
Historie rekreace v nedávné minulosti.
Historie obce v období druhé světové války.
A s obojím spojená fotodokumentace.
Dále pak jsouv pro mne zajimavé fotografie obce z dřívější doby apod. Vůbec vše spojené s historií obce a blízkého okolí.
Zpravy o spolcich a lidech co tu ziji
Gastronomie na Hradištku
Gastronomie v Hradištku
O škole, o spolcích, plánované akce, rekonstrukce v obci
Rozhovor s šéfkuchařem Vaníčkem
Architektura, kanalizace
Nevím nedostavam ho
Nejvíce historie obce a obyvatel
Odpady. Prostor pro děti na hraní....
Historie obce a okolí.
(2x) nevím
Hradistska gastronomie
Vždy rozhovor s nějakou osobností Hradištka
Nemohu posoudit, nikdy jsem ho nečetla, ale začnu se zajímat
O lidech, rozhovor s osobností, historie obce, spolky, škola, školka, téma čísla
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Čtení o dění v obci. V minulém čísle například tour de restaurant apod.
Nevím ted jistě
Jde se ven
Témata všech čísel.. Speciálně Rekreace a Gastronomie. Také byl skvělý tip na výlet ke Mlýnu v Paxově luhu.
Zápis z obecní kroniky 1968
O místních restauracích
Rozhovor s osobnostmi, talentované děti
Spolecensky a kulturni zivot v obci, urbanisticke plany obce, pribehy pametniku.zpra
Gastronomie, V. Vaníček
V každém zpravodaji si ráda přečtu téma nebo rozhovor.
Děkuji za velmi pěkné čtení a vždy se těšíme na nové číslo.
Gastro
Kanalizace
(6x) Historie obce
Nevzpomínám si je to dávno co jsem ho dostala v tištěné podobě.
Pohovory s osobnostmi
nevím, zda "umím" poslední dobu, ale obecně historie obce v souvislosti se spol./politickými změnami, vzpomínky pamětníků, uvažování o
budoucnosti obce příp. s možností zapojení občanů, zajímaví místní lidé - v minulosti i současníci:-)
Informace o škole a školce. Další vývoj naši obce
historie, příroda
(5x) .
Zajímavosti o našich občanech nebo místě, které jsem neznala.
Popis gastroscény v Hradištku a zprávy o tom, jak se obce rozpočtově dotknou daňové změny kvůli boji s pandemií. Praktický byl i popis
fungování sběrného dvora.
Ráda čtu články z přírody a jejího okolí...
Škola, školka
Historie obce, zajimavi lide z Hradistka.
Už nevím, jak se článek jmenoval, ale byla tam statistika provozu vozidel ulicí Benešovskou, to bylo opravdu hodně zajímavé a poučné. Myslím,
že tohle by si zasloužilo větší prostor a třeba i srovnání provozu v zimě a v létě a podobně.
(2x) Nevzpomínám si.
Líbí se mi články o historii obce.
Čtu časopis pouze příležitostně.
z historie Hradištka a jeho občanů, vzpomínky, fotografie
x
Naposledy mě zaujala reportáž o všech restauracích v okolí Hradištka.
Našel se pes
zprávy z úřadu
Ochrana přírody.
Vše co se týká historie obce,tipy na výlety asoučasné dění v obci
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Hiszorie obce
Co nového se na Hradistku stalo od posledního vydání zpravodaje
Hradištské hospody a restaurace
Vše od hasičů
Vše z historie Hradištka
Mými oblíbenými články jsou články o historii a o zajímavých lidech, kteří mají zajímavé zaměstnání, zaliby, vztah k Hradištku.
historie Sekanky
HISTORIE OBCE , ZAJÍMAVÍ LIDÉ
Informace z uradu
Viz výše
Pionýrské tábory
Historie z války
hradištská gastronomie
vždy rozhovory
zajímavá místa
osobnosti, gastronomie
(4x) Historie
Rozhovor s p. Černým
rozhovor se sourozenci Krásovými, všechny články ze školy
Asi reportáž o restauracích a mysliveckem spolku
xxx
Historie Sekanky, článek o absenci dětského hřiště, článek o psích exkrementech,...
Všechny :-)
Momentálně nejvíc zprávy o dokončování kanalizace, hospodaření Hradištka
Vsechny
Dějiny obce a okolí
Uzavírky silnic
Výročí
O MŠ a ZŠ.
historie,plánované ,akce
Příroda
Výlet po hradištské gastronomii.
Účast v soutěži Knihovna roku
Baví mě např. clánky o hradistskych osobnostech nebo vzpomínkové články...
Informace o posázavské květeně z roku 2019, také historické články o obci a informace o knihovně
Nejraději si přečtu něco z historie obce a rozhovory.
Propagace segregace cyklistu v regionu nesmyslnymi zakazy v okoli stezky, to byla perla, kdyz jsme region turistiky, cyklistiky, vodactvi a
rekreace. Doufam ze v jinak povedenem zpravodaji se podobne clanky rozdelujici spolecnost a v obci obdobne zakazy, nebudou více objevovat.
různé
O rozvoji obce
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Hvozdy stacionar
Editorial paní starostky
historicke foto, zpravy spolku ........
(2x) N
historie obce a rozhovory s ruznými osobnostmi z obce,
Všechny starší dějiné události
D
Vždy mě zaujme historie obce a činnost spolků, zejména SDH a JSDH
Historie Hradištka- období války
Historie, clanky s obcany, kteří dokazali více než průměr a clanky o vyletech do okoli obce
Gastronomie Hradištko
xxxx
Plánovaný rozvoj obce.
Aktuální informace k novinkám a činnostem (současným, plánovaným) pro celou lokalitu obce.
Z historie
Nevím,nic mne nezaujalo
články z období II. sv. války a čl.s tematikou příroda
Události z práce hasičů
Kuchař Vaníček
Vše
O restauracích, jejich historii a současnost, o Pikovicích jako letním bytě Pražanů, o historii "účka"
Historie obce za období 2.světové války
rozhovor s kuchařem
Článek ohledně měření rychlosti a počtu aut. Bohužel bez jakýchkoliv řešení co s tím.
turistika
Zajímavé osobnosti mezi námi.
To, co se týká historie obce, veřejného prostoru, aktivit jejích občanů a výhledů do budoucna - tedy skoro všechno..
Cením si třeba článků, shrnujících více příkladů - jako třeba jako minule průvodce místní gastronomií - dobrý nápad.
Prohlednu vzdy vse, podrobne a se zajmem ctu o historii, osobnostech, prirode, typy na vylety.
O rekreacích ROH a o táborech - obecně exkursy do minulosti (povídání z války a další).
Téma Místní gastronomie
Nepamatuji se
Rozhovor s osobností
Kanalizace a rozvod vody, čekám na tuto akci v oblasti Vojtěška
Tadeáš a Aneta Krásovi, většina témat
Zajímá mě vše co se týká dění obce.
Všechny rozhovory. Paměti p. Michala.
Q
nejvíc mě zajímá historie Hradištka a aktuality
Pamatuji si, že se psalo o místních restauracích
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Veškeré info, týkající se věcí v obci, aktuálnosti a připravované investice
Bohužel jsem poslední číslo nedostala
o historii a dění v obci
Vše je zajímavé
O
Restaurace, zajímavé osobnosti, místa v okolí, historie
Mám ráda články z historie obce a jejího okolí (z poslední doby např. ten o rekreaci), líbil se mi i článek o místní gastronomii a mezi mé
nejoblíbenější patří také rozhovory.
Například rozhovor s kuchařem, který působí v restauraci Mlýnec.
Články o historii obce a jejího okolí, kultura.
Ve všem se najde něco zajímavého.
Rozhovory s talentovanými dětmi z Hradištka. O zaniklých osadách. Vlastně všechno.
válečná historie
čtu průběžně to, co mě zajímá
Ruzne
Všechny rozhovory . I témata - byla nápaditá
Historie Hradištka - vzpomínky na významné občany, články o koncentračním táboře, akce myslivců a SDH,
Články o gastronomii a historii
O lidech co pro obec něco dělají viz p Vala
zajímají mně osobnosti a co se chystá nového v obci
Deni v obci
Z historie obce.
Hradištské gastropodniky.
Mají si kde hrát?

A také: Co děti?

Oprava mostu E.Beneše
O historii a o přírodě
Historie Hradištka doplněná archivními fotografiemi
Velmi ráda čtu všechny příspěvky o obci a dění v ní.
Z jednání zastupitelstva. Zprávy z úřadu. Výstavba hřiště pro děti, konečně!
Článek o gastronomii
článek A co děti, mají si kde hrát?
Dopady covid na hospodaření obce
Zajímají mne všechny témata.
Hradištská gastronomie
Rozhovory s lidmi, z historie, tipy na výlety v okolí
Odborné články
žádné
historie obce
O lidech , místech
opravdu čtu celý Zpravodaj, ale nejraději mám články z historie, a rozhovory
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Informace o dění v obci a rozhovory s významnými občany naší obce
Časopis je dostatečně zajímavý, rád ho čtu, nedá se však říct, že by mne něco zaujalo "nejvíc".
Velmi mně zaujal článek "Přál bych si získat Michelinskou hvězdu"
Nejraději mám vzpomínky starších spoluobčanů.
Architektonické záměry obce
Historie obce
Restaurace
gastronomie na Hradištku
Gastronomie
o místních restauracích a gastro
Zaujal mě článek "Tadeáš a Aneta Krásovi". Obdivuji děti, které mají tak obrovský zájem o nějakého koníčka. A také rozsáhlý a zajímavý přehled
restaurací, cukráren a kaváren v článku "VÝLET PO HRADIŠTSKÉ GASTRONOMII".
n
informace o odpadovém hospodářství, investiční akce
V poslední době mi Zpravodaj již nechodí.
Články o historii Hradištka.
Vždy o přírodě, typ na výlet
O gastronomii na Hradištku, o šikovných dětech, o hasicich
5 otázek s paní starostkou
historie, gastronomie
historie
Témata historie a osobnosti v našem regionu, postup prací na rozšiřování kanalizace (kdy už se konečně dostane na Rajchardov a Brunšov),
doprava v regionu a výzkum počtu vozidel projíždějících vozidel. Zajímavé bude i jistě připravované téma opravy mostu Ed.Beneše, která se
dotkne všech od školáků po důchodce.
Radostné je čtení o sběrném dvoře na Brunšově a jistě se připravuje i článek a výstavba již zprojektovaného hřbitova (na který bohužel chybí
finance).
Zaujaly mě články se zajímavými osobnostmi, tipy na výlety, . zajímavé stromy, rostliny...
(2x) Všechno z historie.
Historie Hradistka
Zprávy z obecního úřadu, z jednání zastupitelstva a pod.
Zprávy z rozvoje infrastruktury obce - příprava, realizace apod.
malá harfistka
reportáž o restauracích
Restaurace na Hradištku
Vítání občánků
Neumím odpovědět - resp. viz výše.
O Škole
Hlavně z přírody ale teď jsem ho nečetla dlouho.
Líbí se mi obecně články o historii, vybavuji si třeba rozsáhlý článek o ubytovacích zařízeních, které bývaly v provozu v katastru obce.
Děláte moc pěkné rozhovory a v posledním čísle reportáž o restauracích
Uklízecí den mě nejvíc zajímá.
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Od dětí

7. Jaká témata či rubriky ve Zpravodaji postrádáte?
Textová odpověď, zodpovězeno 154x, nezodpovězeno 82x
Kalendar akci na naslwdujici mesic, jak kulturnich, tak i administrativnich, napr. Do....zaplatit odpady.
vyprávění pamětníků
Více informací o aktuálním vývoji obce, podrobnější zprávy o plánech (co děláme, co se nám daří/nedaří, co tomu brání...).
(5x) nevím

Psát více o lidech, co bydlí mezi námi. Covid způsobuje odcizení, mladá generace bude generací asociálů.
Tematicky pro rodice s malymi detmu - kam jit na vylet, i s kocarkem, kde jsou zvirata, kde jsou v okoli krouzky, hernicky, hriste, aktivity pro
male deti. Kam se jezdit s nimi koupat.
Tema otuzovani.
Rubrika pro děti – malé okénko, např. vybarvi si obrázek, spoj číslovky, co vznikne za tvar? oslovit i starší děti pubertálního věku. Nabídnout jim
možnost k vyjádření se. Např., napiš básničku, nakresli, vytvoř dílo v přírodě (street art) a vyfoť. Pošli do redakce a nejlepší výtvory uveřejníme.
Větší zapojení obyvatelstva do dění obce různými výzvami, soutěžemi.
(4x) Nic
Nevím.
Napln prace pracivni cety za davnych dob byla vice uklizena obec
(3x) Nic mě nenapadá
Perspektivní záměry a přání obce a občanů.
časové harmonogramy prací v obci - od do budeme čistit škarpy, od do budeme rekonstruovat kus chodníku, od do bude brigáda někde, víc
plánování čehokoliv ve vsi, spíš se pořád popisuje co bylo
Co pro děti, krouzky pro deti v Sokole i jinde?? Tezko se da dopátrat, kam deti mohou chodit
(2x) Žádné
Srozumitelná vize obce - články o činnosti zastupitelstva spíše popisují co se dělo než kam se jde. Líbila by se mi rubrika prezentující různé
názory na to co se v obci děje. Trochu mi chybí organizačně náročné ankety a rozhovory s těmi, kteří nás zastupují.
Více článků ze života dětí
Více o činnosti některých spolků, tipy na výlety na zajímavá a méně známá místa, více vzpomínek pamětníků
Více článků o sportovních rubrikách. Například okénko z fotbalového prostředí, jak si klub vede a nemyslím tím jen dospělé hráče ale celkově o
fotbale v Hradištku a nejen o fotbale. I jiných sportovních aktivitách. Myslím pravidelnou rubriku že sportovních akcí.
Dále i například nějaké pravidelné krátké info ze sbírky městské policie. Co za dané období řešila. Inspirováno zpravodajem z Týnce n. S.
Napadla mě nová rubrika už před časem - méně či více známé tipy na výlety do přírody s dětmi / bez dětí v okolí blízkém či vzdálenějším - v
této době myslím i rubrika nabízející se. (např. Krňanský vodopád apod. - zkrátka to, o čem všichni nemusí vědět...). Mohl by přispět v každém
čísle někdo jiný, nebo stálý. Já jsem takto díky Zpravodaji objevila cestu na kolo do údolí Paxův luh, potažmo k hospůdce v Nedvězí. Také Brdy
nejsou pro všechny objevené a my to máme z Hradištka vlastně nedaleko...
uvítala bych článek o plánované výstavbě supermarketu - bližší informace, návrh projektu, kdy se tato realizace plánuje atd...
Aktivity pro děti, zázemí pro děti a společné setkávání- hřiště, herna, tipy pro výlety a činnosti s dětmi, nabídku aktivních kroužků v obci a
nejbližším okolí, hlídání dětí, pomoc při péči o děti- kontakty na místního logopeda, speciálního pedagoga atd.
Zpravodaj je pestry, zajima mne, co se deje nebo bude dit v obci. Nepostradam nic.
Myslím, že Zpravodaj zahrnuje všechny oblasti obecního života
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Více reportáží z práce rychlé roty(co udělali , posekali,opravili)
Dětské hřiště a supermarket
Postrádáme spíš než ve zpravodaji dětské hřiště a nějaké využití pro maminky s dětmi.
Místopis ukolní krajiny
Názory občanů na různá témata.
(2x) .
žádné
Více "anketní" téma - například oslovení občanů, zastupitelů či odborníků, jak by podle jejich názoru bylo ideální zkultivovat centrum obce před
Japekou, případně jak a kde nejlépe vybudovat dětské hřiště atd... Šlo by o sesbírané hlasy na jedno konkrétní anketní téma, ideálně by vznikla
přehlídka názorů, nápadů a inspirace.
Asi nic
Otazky pro starostku, lide by psali, ona odpovidala. V kazdem zpravodaji cca 3 otazky a odpovedi.
Nic, podle mě je tam vše, co tam být má.
Potenciální rozvoj obce
(2x) Nevim
Rozhovory s rodáky obce.
Co, kdo, kdy a kde přímo tady i v okolí chystá, komu fandit, kam jít a kam nechodit a proč.
Zpravodaj je tak všestranný a témata se mění, takže nepostrádám nic.
Nepostradam
(3x) nic
Pravidelný, aktuální a úplný seznam služeb občanům - seznam firem poskytujících služby včetně kontaktů
Více by mě zajímaly plány a názory na rozvoj obce ve středně a dlouhodobějším výhledu 5-10-15 let jak od současných zastupitelů, tak asi i od
lidí, kteří k tomu mají co říci ( MÍSTNÍ architekti, ekonomové atp.)
Spokojenost
pravidelné slovo starostky
zahrada, stavby
Asi nic, myslím, že je všestranný.
Kultura, umění
tipy na výlety do okolí, cykloturistické trasy a trasy pěších výletů atd...
xxx
(2x) Myslím,že nepostrádám nic, úroveň Zpravodaje se mi líbí.
Přehled všech služeb poskytovaných v obci a okolí.
Mužský pohled na svět
Kde si mohou naše děti na Hradištku hrát.
Plány obce,investice do budoucna
Plány rozvoje obce
Zajimaly by mě informace o plánovaném rozvoji obce,něco,nač se můžeme těšit. Těchto informací bych uvítala více než dosud.
Líbily by se mi nějaké ankety o životě v Hradištku.
Možná něco pro děti, aby z toho taky něco měly :-)
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plány budoucího rozvoje obce, např : obchod
Nic mi nechybí
temata a rubriky podle mne si všímají veškerého dění v obci
Možná něco pro děti...
Sportovní akce.
xxxx
Možná nějakou občasnou právní osvětu v menší míře, příkladně možnosti řešení různých nešvarú v dané lokalitě, jako nadměrná hlučnost o
víkendech a svátcích, rozpory mezi sousedy a pod.
(2x) Sport
plány výstavby v centru obce
chybí mi větší medialisace nepořádku v obci
Více obrazů z minulosti krátké i vzdálené
Myslim, ze obsah je vyvážený, nic mi nechybí
více informací o tom co se děje v okolních obcích
Budoucnost obce , třeba info s mapou sítě kanalizace. Časový plán kdy kde cca bude . Jak to vypadá s dalšími vylepšováním obce plán co kde....
Hlavně věci které se týkají rozvoje obce.
trempig
Možná by se mohly občas objevit nějaké zkušenosti a náměty, týkající se třeba zahrad, s ohledem na hradištská specifika (sucho, místní půda a
pod.).
Nebo nějaké dobré příklady odkudkoli.
A možná něco pro děti.
Možná by bylo fajn mít tam přehled akcí konaných na území obce v následujícím půl roce - nějakou přehlednější tabulkou. Dost věcí tam sice je,
ale tak nějak rozházeně a asi ani ne vše (fesťáky, Oktoberfest).
Vtipy, hádanky, soutěže
Více o sport. akcích
Zpravodaj mi vyhovuje, tak jak je vydáván.
Strategické plány, rozvoj obce . Úplně chybi debata.
Nic mě nenapadá. Myslím, že i tak je s každým číslem spousta práce. Chudák rodina a hlavně manžel.
Vyhovuje mi vše
tipy na výlety, sportovní dění
Nedokážu posoudit
Aktuálně informace o plánech na získané prostory a pozemky okolo zámku a tiskárny. Financování ze strany obce (?) příp. možné jiné zdroje
financování (externí) - developer atd.
Tipy na zajímavosti a výlety v okolí
Úvahy a náměty, jak a kam se bude rozvíjet centrum Hradištka
Zpravodaj obsahuje vše potřebné a zajímavé.
O budoucnosti Hradištka. Plánuje se dětské hřiště? Plánuje se rozšíření MŠ? Kdy dojde k rekonstrukci Zámečku a jaké jsou plány s přilehlými
vybydlenými domky u Zámečku?
komics :-)
možná informace (články ) o některých zajímavostech z okolních obcí
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Co se děje v okolních vesnicích, vtipné fejetony ze života na Hradištku, rubrika pro děti, více soutěží ( ta fotografická: znáte dobře Hradištko je
fajn, můžeou tam být třeba i osobnosti z Hradištka, detaily budov...), více fotek z života Hradištka
(2x) Nevím
Více - pochval - pro slušné chataře.
Temeta na deni u nas na Slemine a castecne i Brunsove.
Nápady na kratší pěší výlety do 10km v obci a okolí s orientační mapou.
Je to natolik obsažné, že nemám žádný podnětný nápad.
Sport - například zdejší fotbalový klub TJ Slovan Hradištko
Nic nepostrádám.
Podileni se na zvelebování Hradištka, centra, parkoviště, zastávka, školka - spousta věcí s čím se nic nedělá ...Ankety, hlasování, výzkum co na
to říkají občané..a co pro to dělají zastupitelé
nic nepostrádám
Myslím, že je tam vse
Častěji (zejména v době covidové) tipy, doporučení na výlety (pěší, cyklo, vlakem) , hry, "domácí tvoření", výzvy (před a po např. ukliď okolí
svého domu....
O jaké dotace, granty obec žádá....
Jak je plánováno řešení dopravy v době rekonstrukce mostu ve Štěchovicích - jak bude zajištěna doprava, kde lze "lobbovat"...
Žádná
Více z historie, včetně fotografií a povídání s pamětníky. A také krásy okolí, aby lidé více vnímali své místo a udělali si k němu vztah.
Pro technické vzdělání naší mladé generace postrádám technické odborné články. Mladá generace postrádá technické znalosti protože
technologie
postupují světem příliš rychle a na venkov se dostávají pomalu.
Pravdivé, hlavně co se bude dít s majetkem v Dubí kde je 30 let volná parcela HEFA, která se rozpadá, jsou tam bezdomovci, děti chodící do ZŠ
Hradištko co tu sprejujou v budově zdi, rozbíjejí okna HEFY, dělají ramus..poslouchají rádio a fetují..nikdo po nich nejde,všichni v okolí tot ut
vidí,ale nikdo s tím nic nedělá, přes noc tu spějí bezdomovci, kteří tu dělají táboráky...všichni tu trneme,kdy tu HEFU zapálí
- dále by mne zajímalo volné parcely a chaty k prodeji
- dále kde se tu dá sehnat práce pro matky co jim skončímdovolená
- zda tu bude postavem nějaký obchod..např. LIDL? PENNY? BILLA
- zda se dá obec doporádku co se týče služeb pro občany, kdy se postaví tady velká budova, kde bude lékař, lékárna, čistírna , obchod a vše co s
tím souvisí
- stavějí se tu baráky,ale ten zákla dpro občany "služby" tu nenjsou..všude v ostatních obcích to "kvete" a tady "chcípl pes".... kde je chyba ve
vedení starostky a jejího okolí..
urbanistický rozvoj obce - více konkrétních informací
?
pozvánky na hlášené plánované akce, rubrika pro děti
Na každé číslo se těšíme a vždy tam najdeme něco co nás zaujme. Dotazník jsme vyplňovali s manželem, tudíž vyplnění "muž nebo žena" je za
nás oba.
Děkujeme za zpestření našeho života vždy pěkným "Zpravodajem".
Náměty čtenářů.
Plánování bezpečnosti v obci
Hlubší Informace o vývoji rozvoje obce - záměry, termíny
nepostrádám nic
pro chataře
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Možná nějaký cyklus o domech, vilách případně i chatách, které jsou zajímavé svými vlastníky (současnými nebo minulými), historií,
architekturou atd.
n
Inzerce
Typy na služby v obci a blízkém okolí
Já nic nepostrádam.
zařadila bych pravidelně 5 otázek s paní starostkou
Co třeba, kompletní seznam podnikatelů (ne jen reklamy) , kácení stromů, instalatéři, elektrikáři, dodavatel dřeva, úprava zahrad.....
Nebo ucelená, posloupná historie ( jako seriál, zajímavé fotky...) jednoho místa...
Téma o připravované výstavbě obchodního centra s parkovištěm.
(2x) Tipy na výlety, řemeslníci v okolí.
Jízdní řády , kontakty a pracovní doba lékařů v okolí .
více historie, vzpomínky pamětníků
Jde o obecní časopis a tak bych očekával větší zmínku o plánech v naší obci.
Historie
žádná
Neumím odpovědět.
Nic mi tam nechybí.
Nepostrádám nic.
Obsahuje vše
Uklízecí den a rozhovory.

8. Co byste změnili na současné grafické podobě?
Textová odpověď, zodpovězeno 133x, nezodpovězeno 103x
(12x) nic
respektuji současnou podobu vzhledem k nákladům. je prima, že občané se mohou dočíst co se v obci děje, nicméně si uvědomuji, že obec má s
tiskem/distribucí atd. Zpravodaje nějaké náklady. musí to být vyvážené. nepotřebujeme v obci časopis na křidovém papíru ...
(2x) Nemám výhrady.

Měnit styly, tedy měnit grafiky?
Vizualne sjednotit, jsem pro graficky minimalismus
Grafika se mi líbí svojí jednoduchostí. Poslední dobou jsou ale články na sebe hodně nahuštěné a už to postrádá lehkost a komfort při čtení.
(18x) Nic
Bylo by dobré zlepšit asi kvalitu tisku. Právě mnou oblíbené fotografie a to i že současné doby jsou často těžko čitelné, malé.
Vubec nic
nic, dobrá
(3x) Nevim
(3x) Nevím
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Více barevných fotek....
Nic - je tradiční a není rušivá, ale nejsem grafik, takže to možná nevidím.
nevím
Více barevných stránek uvnitř zpravodaje. Záleží samozřejmě na finančních možnostech vydavatele.
Za mě takto grafika vyhovuje. Líbí se mi vždy úvodní fotografie a také černobílé zpracování. Osobně nemám výtky. Pokud ale bude zájem o radu
na proměnu, můžu přidat názor.
Více barevnosti, větší písmena
Cte se dobre. Vyhovuje mi vetsi pismo.
Více barevnosti
Aby tišněná verze byla barevná
Přejít na celobarevný formát
kvalitu a velikost fotografií
Grafické zpracování je fajn.
.
Nemám zásadnější postřehy.
Grafická podoba je podle mě v pohodě, stejně jako u webové stránky obce.
(2x) Nic.
nepřemýšlela jsem nad tím, současná podoba mi vyhovuje, ale změnám se nebráním
Grafická podoba je velmi povedená. Osobně by se mi líbily u článků barevné fotky.
Černobílé fotky vyměnit za barevné (i třeba za příplatek případně předplatné)
Myslím, že by si zpravodaj zasloužil i barevný vnitřek :-)
Současná grafika mi vyhovuje, nejsem odborník, tak to nemohu posoudit.
Spokojenost
Asi nic, formát mi vyhovuje.
Nic, líbí se mi.
Asi celkem nic
xxx
(2x) Graficky se mi též Zpravodaj líbí.
Je hezký
Vše
Proti současné podobě nemám výhrady. Líbilo by se mi,kdyby zpravodaj vycházel měsíčně
Možná bych jednání ze zastupitelstva a zprávy z úřadu nedávala dopředu.
nic, takto to stačí
Graficka podoba je fajn
Je perfektní. Moc se mi líbí
líbí se mi zpravodaj v součaané podobě
Nic!
Nic bych neměnil.
xxxx
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Asi nic
(2x) vyhovuje
Je v pořádku
Připadá mi v pohodě, je věcná, přehledná, není nudná, vyhovuje mi, že na sebe nestrhává pozornost..
Tak leda něco malého pro změnu.
Grafická podoba se mi líbí.
Špatná kvalita fotografií
X
Nic, líbí se mi
nic není nutné měnit
Jsem se současnou úpravou spokojen.
Líbí se mi
vyhovuje mi
Vyhuvuje
Mně v podstatě vyhovuje, líbilo by se mi víc barevných fotografií a kvalitnější tisk.
VYhovující
Do toho se nemíchám.
nic mě nenapadá
nic, je o.k.
líbí se mi, jen některé fotky z akcí příliš malé a nevypovídající
Zachat současnou
U článků popisujících nějakou oblast, orientační mapku.
To je jednoduché : nic!
Hlavně si do toho nenechte mluvit,
děláte to dobře.
Za vaši práci moc děkuji.
Asi nic, ale když bude provedená grafická úprava, jedině dobře. Jít se má stále dopředu..
vyhovuje mi tak, jak je
recyklovaný papír, místo neekologického drahého křídového
Libí se mi. Takže nic.
Nic je přehledná a jednoduchá. Ale změna je život 
Zatím nic...
atraktivnější obálku, moderně pojatou
Grafika se nám líbí. Všem, kteří pro nás "Zpravodaj" dělají patří velký dík a přejeme Vám hodně chuti pokračovat i tak dále.
Nic, pro mne OK.
Přikláním se k inovaci, ale není nutná, pokud by znamenala větší finanční zatížení.
Nic bych neměnila, grafika je dobrá a pravděpodobně odpovídá přiděleným finančním prostředkům.
n
Myslím že nic
Je to bezva.
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Kvituji s povděkem pestrost obsahu a minimum reklam, jak je vidět často v okolních vydáních místních časopisů (pokud vůbec vycházejí tak
pravidelně jako náš výborný Zpravodaj...)
Grafická podoba je pro mne vyhovující.
Větší písmo trochu
nic, leda že by byl barevný
Neumím odpovědět.
Nic :-)
Vyhovuje
mohlo by to mít více obrázků.

9. Chceme rozšířit tým spolupracovníků. V případě, že máte zájem podílet se na
přípravě Zpravodaje, napište, s čím můžete pomoci.
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 34x, nezodpovězeno 202x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

mohu dodávat kvalitní fotografie z akcí, krajiny, zajímavosti nebo ilustrační snímky pro oživení článků

5

14,7 %

mám zájem Zpravodaj graficky proměnit

0

0%

mám zájem o psaní zpráv, reportáží, fejetonů atd.

7

20,6 %

rád/a bych tvořil/a stránky pro děti (komiks, kvízy, luštění)

7

20,6 %

mám nápad, s kým udělat rozhovor, o čem zajímavém napsat

2

5,9 %

Jiná

20

58,8 %

5 (14,7%)
0%
7 (20,6%)
7 (20,6%)
2 (5,9%)
20 (58,8%)
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Konzultace :-)
Příležitostně mohu psát o předem vydefinovaných tématech - formou reportáže, eseje, zamyšlení.
Jakožto fanda výletů do okolí s dětmi i na kole mohu přispět nějakým příspěvkem - tipem.
Pomoc s vybudováním zázemí pro děti
Psychologická informace:)
Snažím se přispívat
Editorská a korektorská výpomoc. Vzhledem k mým časovým možnostem ale reálná až koncem roku.
Snad přístupné uložiště fotek, ze kterých bys mohla vybírat. Třeba holky co běhají toho fotí mraky.
mohu spolupracovat, psát i editovat. BŠ
Ne děkuji!
Já už mám čas jen něco přečíst. Máte můj obdiv a díky za
Do časopisu občas přispívám
Rada bych posilala prispevky a fotila, kladne i zaporne zpravy z okoli Brunsova a Slemina.
Zatím mě nic nenapadá...
Žil jsem 40 roků v zahraničí po celém světě, rád bych dělal přednášky a psal články
n
Nemám zájem
nevím s čím bych mohla pomoci, ale už jsme se fotily do zpravodaje.
nechci nic dělat.
budu ho rozdávat

10. Pokud jste v předchozí otázce zaškrtli alespoň jednu z možností, napište nám
prosím své jméno, telefonní číslo a e-mail pro případnou pozdější komunikaci.
Textová odpověď, zodpovězeno 26x, nezodpovězeno 210x

Ráda zkusím tvořit něco pro děti

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Momentálně (po dobu stavby) ale zhruba do léta bydlím mimo Hradištko.

Již přispívám
J
bydlim zde 30 let a zda se mi ,ze obec na tuto lokalitu uplne zapomina,
i
I
J
j

11. Jste:
Výběr z možností , zodpovězeno 236x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

muž

82

34,7 %

žena

154

65,3 %

82 (34,7%)
154 (65,3%)
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12. Jste:
Výběr z možností , zodpovězeno 236x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

pracující

151

64,0 %

student

10

4,2 %

důchodce

51

21,6 %

žena, muž v domácnosti, mateřská dovolená apod.

17

7,2 %

nezaměstnaný

1

0,4 %

jiné

6

2,5 %
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51 (21,6%)
17 (7,2%)
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PRASE (pracující senior)
Pracující a zároveň student
Mateřská
hudebník
mateřská + částečný úvazek
Kavárnice :-)

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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13. Jaký je Váš vztah k Hradištku?
Výběr z možností , zodpovězeno 236x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

bydlím zde

178

75,4 %

jezdím sem na chatu

32

13,6 %

bydlím v blízkém okolí

9

3,8 %

Jiná

17

7,2 %

178 (75,4%)
32 (13,6%)
9 (3,8%)
17 (7,2%)
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Bydflím v okolí a děti zde navštěvují školu
Pocházím z Hradištka
Dcera chodí do školy
Chci tady bydlet
Dlouholetý chatař, v dohledné době snad už i s trvalým bydlištěm v Hradištku.
Před svatbou trvale bytem, nyní chatař.
Bydlím zde cca 8 měsíců v roce
pracuji zde
Chatu máme na Hradištku a bydlíme ve Štěchovicích
Žiji v pikovické chatě 10 měsíců v roce
jezdíme sem na chatu a trávíme zde jako dúchodci většinu roku.
Půl roku v Praze, půl roku na Hradištku
bydlela jsem tady, pracuji na Hradištku
Jezdíme na chatu celoročně - pohádka pro stáří
od jaro do podzimu bydlím, v zimě dojíždím
Bydlím i pracuji
mám tu chatu, ale spíš tu bydlím... :-)

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Nastavení dotazníku
Otázek na stránku

Všechny

Povolit odeslat vícekrát?

Povolit návrat k předchozím otázkám?

Zobrazovat čísla otázek?

Náhodné pořadí otázek?

Zobrazit ukazatel postupu?

Oznámení o vyplnění dotazníku na e-mail?

Ochrana heslem?

IP omezení?

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Příloha: dotazník
Zpravodaj obce Hradištko - dotazník
Dobrý den,
rádi bychom vnesli na stránky Zpravodaje čerstvý vítr a posílili redakční tým. Budeme rádi za Vaše připomínky a názory, které přispějí k jeho vylepšení.
Věnujte prosím 5 minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Za Vaše odpovědi předem děkujeme. Výsledky budou zveřejněny na webu obce.

1. Znáte Zpravodaj obce Hradištko?
ano
ne

2. Jakou cestou se k Vám Zpravodaj dostává?
chodí mi do schránky
čtu elektronickou verzi na webu obce
vyzvedávám si ho na úřadě/v obchodě/v knihovně
nedostávám ho, ani nečtu
Jiná

3. Jak byste se popsal/a jako čtenář hradištského Zpravodaje?
100% - čtu od začátku do konce
80% - čtu většinu článků
40% - čtu pouze pár článků v některých vydáních
0% - nikdy jsem ho nečetl

4. Jakou verzi Zpravodaje při čtení preferujete?
tištěnou
elektronickou
nevím, nemohu odpovědět

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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5. Jak často čtete následující rubriky?
Vždy Často Příležitostně Nikdy Nevím, nemohu odpovědět
Z jednání zastupitelstva
Zprávy z úřadu (např. články o odpadech, rozpočtu, omezení v dopravě atd.)
Téma čísla (např. gastronomie, historie rekreace atd.)
Rozhovor s osobností (např. s šéfkuchařem, dokumentaristkou, farmaceutem atd.)
Škola, školka, knihovna
O lidech (vítání občánků, jubilanti, talentované děti atd.)
Spolky (zprávy od hasičů, myslivců, sportovců atd.)
Kultura (hudební festivaly, koncerty, výstavy atd.)
Z historie obce (zápisy z kroniky, období vystěhování atd.)
Z přírody, tipy na výlety (např. zajímavé dřeviny, rostliny, výlety do okolí atd.)

6. Jaké články a témata Vás při čtení Zpravodaje v poslední době nejvíc zaujaly?

7. Jaká témata či rubriky ve Zpravodaji postrádáte?

8. Co byste změnili na současné grafické podobě?

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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9. Chceme rozšířit tým spolupracovníků. V případě, že máte zájem podílet se na přípravě
Zpravodaje, napište, s čím můžete pomoci.
mohu dodávat kvalitní fotografie z akcí, krajiny, zajímavosti nebo ilustrační snímky pro oživení článků
mám zájem Zpravodaj graficky proměnit
mám zájem o psaní zpráv, reportáží, fejetonů atd.
rád/a bych tvořil/a stránky pro děti (komiks, kvízy, luštění)
mám nápad, s kým udělat rozhovor, o čem zajímavém napsat
Jiná

10. Pokud jste v předchozí otázce zaškrtli alespoň jednu z možností, napište nám prosím své jméno,
telefonní číslo a e-mail pro případnou pozdější komunikaci.

11. Jste:
muž
žena

12. Jste:
pracující
student
důchodce
žena, muž v domácnosti, mateřská dovolená apod.
nezaměstnaný
jiné

13. Jaký je Váš vztah k Hradištku?
bydlím zde
jezdím sem na chatu
bydlím v blízkém okolí
Jiná
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