Příloha
Příloha 1: Rozčlenění sídelní jednotky na jednotlivé části – Česká Ves

Zdroj: www.mapy.cz + vlastní úprava

Příloha 2: Rozčlenění sídelní jednotky na jednotlivé části – Dlouhá Voda

Zdroj: www.mapy.cz + vlastní úprava

Příloha 3: Dotazník

Dotazník číslo:
Respondent (číslo popisné, jméno, přezdívka):
1. Jaké využíváte služby v Městě Albrechticích :
Pokaždé či

Několikrát za

téměř pokaždé

sezónu

když jsem v
lokalitě
místní úřad
pošta
úřad práce
policie
fara
obchody
Česká spořitelna
pizzerie
zmrzlina s
občerstvením
restaurace
střední škola
základní škola
základní umělecká
škola
pečovatelská služba
technické služby
penzion
koupaliště
hospody
rozhledna
tenisové kurty
Eldorádo Hynčice
Zámek Linhartovy

Výjimečně

Nikdy

2. Jste členem nějakého místního OS? Jakého? (Klub důchodců, golfový klub, klub
turistů, myslivci, fotbalový oddíl, tenisté, hasiči)
ano
ne

3. Účastníte se společenským akcí, které se konají v lokalitě?
Pokaždé či

Víckrát jsem

téměř

se účastnil

Výjimečně

Nikdy

Forma
a)svojí prací

pokaždé

b)finančně

když se akce

c)jako

koná

účastník

Zámek Linhartovy
Dětský den
Vánoční jarmark
Rozsvícení stromu
Festival dechových
hudeb
Plesy
Akce v rámci
příhraniční spol.
„Město se baví“ *
Školní akce



Fotbalové hřiště, turnaj, atrakce, zábava

4. Vyjmenujte osoby z České Vsi, na které jste se v minulosti obrátili za účelem:
a) Vyřízení nějaké osobní či pracovní záležitosti – něco půjčit, pomoci, poradit týkající
se lokality Česká Ves Matice 1
b) Vyřízení nějaké osobní či pracovní záležitosti – něco půjčit, pomoci, poradit týkající
se lokality Česká Ves, mimo lokalitu Česká Ves Matice 2
c) Přátelského popovídání v lokalitě Česká Ves Matice 3
d) Přátelského popovídání mimo lokalitu Česká Ves Matice 4
5. Další příklad Vaší výpomoci někomu z lokality.

6. Pozorujete nějaké změny vztahů v lokalitě vaší chaty?
a) určitě se zlepšují
b) spíše se zlepšují
d) jsou stabilní
e) spíše se zhoršují
f) určitě se zhoršují
g)nevím
další poznámky:
7. Pozorujete nějaké změny vztahů v lokalitě Česká Ves?
a) určitě se zlepšují
b) spíše se zlepšují
d) jsou stabilní
e) spíše se zhoršují
f) určitě se zhoršují
g)nevím
další poznámky:

8. IDENTIFIKÁTORY RESPONDENTA:
Věk

a)do 25 b) do 26 - 45 c) 46-59 d)60 +

Zaměstnání, profese
Bydliště
Kolik let v obci
Délka (geneze) vlastnictví
objektu
Forma získání objektu
Frekvence návštěv

a)celoročně o víkendu b) o víkendech v sezoně c)celá
letní sezona d)2 víkendy v měsíci e)jenom prázdniny
f)méně

Zdroj: Vlastní tvorba na základě podkladů od RNDr. Terezy Kůsové

