Zpravodaj

ANKETA

3/2007

Třídění komunálního odpadu v obci.
1) Uvítali byste kontejnery na sběr nápojových kartonů?

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
2) Uvítali byste umístění velkoobjemového kontejneru na nadměrný odpad (podlahové
krytiny, umyvadla, toalety…) např. 1-krát za rok na určené místo

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
3) Uvítali byste umístění velkoobjemových kontejnerů na kompostovatelný odpad (tráva,
listí, větve, zeleninu, ovoce) např. 2-krát za rok na určené místo?

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
4) Myslíte si že v dostatečné blízkosti vašeho bydliště nejsou kontejnery na tříděný
odpad (bílé a barevné sklo, plast, kov)? Uveďte místo, kde by měly být doplněny.

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Zpravodaj

ANKETA

3/2007

Zábavně naučný kvíz – pro dospělé

Zpravodaj

ANKETA

3/2007

Zábavně naučný kvíz – pro děti

Znáte přírodu a terén v okolí?

Když vyřešíš tuto hádanku s tajenkou, dozvíš se,
co paní na obrázku říká.

1) Které 3 přírodní chráněné oblasti (z uvedených) se nacházejí nejblíže naší obci?

o
o
o

U glorietu
U houkvice
U černoblatské louky

o
o
o

Chropotínský háj
Broumarské slatiny
Přírodní park Orlice

2) Které 2 potoky (z uvedených) protékají nebo tečou nejblíže naší obcí?

o
o

Bezedný p.
Houkvický p.

o
o

Chropotínský p.
Pavlovský p.

3) Které 4 rybníky (z uvedených) se nacházejí nejblíže naší obci? (mimo katastru obce)

o
o
o
o

Křovský ryb.
Hlinský ryb.
Hluboký ryb.
ryb. Rozkoš

o
o
o

ryb. Brodek
ryb. Malá, Stř. a Vel.
Houkvice
ryb. Podjem.

4) Které 4 lesy (z uvedených) se nacházejí nejdále od naší obce?

o
o
o
o

Manství
Klabalák
Sádka
Horka

o
o
o
o

Křivina
Šárovec
Ledecké Bory
Hájek

Zde vyplňte svou adresu:

…………………… Příjmení : …………………………..
Adresa : ……………………………………………………......

Jméno :

Anketu prosím vložte do obálky nebo jen přehněte a předejte na obecní úřad.
Obě části ankety mohou být odevzdány zvlášť a i to anonymně.
Odměněna bude pouze zcela vyplněná anketa a kvíz vč. adresy.
Jméno a termín předání za nejlépe vyplněnou anketu a kvíz budou zveřejněny
v následujícím čísle tohoto zpravodaje.

Zde vyplňte svou adresu:

…………………… Příjmení : …………………………..
Adresa : ……………………………………………………......
Jméno :

Anketu prosím vložte do obálky nebo jen přehněte a předejte na obecní úřad.
Odměněn bude pouze zcela vyplněný kvíz vč. adresy.
Jméno a termín předání za nejlépe vyplněnou anketu a kvíz budou zveřejněny
v následujícím čísle tohoto zpravodaje.

