
  

1 

 

Dotazníkové šetření   

„Život na Českomoravském pomezí“ 

Obec LÍPA    místní část:........................... 

Toto dotazníkové šetření je prováděno za účelem zjištění potřeb místních obyvatel a potenciálu 

rozvoje jednotlivých obcí v území MAS Českomoravské pomezí o.p.s. Výstupy ze šetření 

budou použity při tvorbě nové strategie (CLLD) pro programové období 2021–2027 a budou 

předány jako podklady pro zastupitele jednotlivých obcí.  

Velmi nám pomůžete, když vyplníte anonymní dotazník (viz níže). Jeho zpracování zabere jen 

pár minut. 

 Anketní šetření je prováděno anonymně.  

 Podmínkou pro vyplnění je občan starší 15 let trvalým pobytem v dané obci, nebo 

osoba zde podnikající 

 Vyplněné dotazníky vložte do schránky OÚ 

 Dotazník je možné vyplnit i elektronicky: http://www.mascmp.cz/dotazniky-2021/ 

 Dotazníkové šetření probíhá v období od 20. 11. 2020 do 20. 12. 2020. 

 

Děkujeme, tým MAS Českomoravské pomezí o.p.s. 

 
Obce v území působnosti MAS Českomoravské pomezí: Arnolec, Brzkov, Dobronín, Dobroutov, Herálec, 

Jamné, Jersín, Kamenná, Kochánov, Květinov, Lípa, Měšín, Michalovice, Nadějov, Nížkov, Okrouhlička, 

Poděšín, Polná, Rosička, Rybné, Sirákov, Slavníč, Smrčná, Stáj, Střítež, Šlapanov, Štoky, Úhořilka, Úsobí, Věž, 

Věžnice (HB), Věžnice (JI), Věžnička, Záborná, Zhoř, Ždírec 

 

1. Pohlaví:  

⃝ žena 

⃝ muž 

2. Zvolte Vaši věkovou kategorii:  

⃝ 15-26 

⃝ 27-45 

⃝ 46-64 

⃝ 65 a více 

3. Pokud jste zaměstnanec či OSVČ, pracujete:  

⃝ v obci 

⃝ v území do 20 km od místa bydliště  

⃝  v území 21–50 km od místa bydliště 

⃝ jiné: 
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4. Nejčastěji k cestě do práce využíváte: 

⃝ pěšky, kolo 

⃝ osobní automobil 

⃝ spolujízda 

⃝ veřejná doprava (vlak, autobus) 

⃝ netýká se mně 

 

5. Zajištění předškolního vzdělávání: 

⃝ využíváte možnosti „spádové“ školky 

⃝ spádová školka byla plně obsazená, dítě navštěvuje školku v okolí 

⃝ dítě navštěvuje školku v místě pracoviště rodiče/rodič si vozí dítě do školky, 

kterou má cestou do zaměstnání 

⃝ jiné důvody (např. dítě navštěvuje dětskou skupinu)  

⃝ netýká se mně 

 

6. Zajištění základního vzdělávání: 

⃝ Vaše dítě navštěvuje místní školu 

⃝ Vaše dítě navštěvuje spádovou školu 

⃝ Vaše dítě navštěvuje základní školu mimo spádové území  

⃝ netýká se mně 

 

7. Dostupnost volnočasových aktivit pro děti v obci: 

⃝ tyto aktivity zajišťuje v obci škola, obec a místní spolky 

⃝ tyto aktivity v obci nejsou, dítě vozím/dojíždí jinam 

⃝ dítě o tyto aktivity nejeví zájem 

⃝ netýká se Vás 

 

 

 



  

3 

 

 
8. Je ve Vaší obci dostatek kulturního a společenského vyžití?  
(besídky, taneční zábavy, různá představení, přednášky, pouťové oslavy, akce pro děti, 

tvořivé dílny, výlety ...)  

⃝ těchto akcí je v obci dostatek 

⃝ těchto akcí je v obci nedostatek 

⃝ o tyto akce v obci nemám zájem 

⃝ Váš názor nebo nápad na doplnění:  

 

9. O jaké z níže uvedených služeb pro seniory a byste měli zájem (teď 

nebo v budoucnu)? Vyberte jednu nebo více odpovědí 

⃝ terénní sociální služby (paliativní, osobní služby) 

⃝ terénní zdravotní služby (měření tlaku, injekce, převaz...) 

⃝ poradenství – úřady, finance... 

⃝ denní stacionář (vícehodinový pobyt seniorů ve společném zařízení) 

⃝ hlídání seniorů (dohled pokud nemůže nikdo z rodiny) 

⃝ občasné návštěvy pracovníka nebo dobrovolníky z obce 

⃝ sousedská výpomoc 

⃝ doprovod k lékaři, vyzvednutí léků v lékárně 

⃝ pomoc v domácnosti 

⃝ zajištění nákupů 

⃝ volnočasové aktivity pro seniory (semináře, společné posezení, výlety, cvičení) 

⃝ Váš nápad na další aktivity či služby, které by bylo možné realizovat:  

10. Na co by se měla zaměřit pozornost ve Vaší obci? 

Vyberte jednu nebo více odpovědí 

⃝ zelené plochy v intravilánu obce (nové osazení, péče a zachování stávající, 

rozšíření) 

⃝ péče o kulturní a historické památky (opravy) 

⃝ životní prostředí v obci (správné třídění, skládky, voda a sucho, kompostování, 

ČOV) 

⃝ vzhled veřejných budov 

⃝ dopravní infrastruktura 

⃝ inženýrské sítě (kanalizace, vodovod) 

⃝ podpora komunitního života v obci (setkávání, společné akce, akce pro děti,..) 

⃝ Jiná – na co dalšího by se obec měla zaměřit?............ 
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11.  Přidělte body jednotlivým oblastem – podle důležitosti, kterou jim 

přikládáte.  
 

10 = nejdůležitější, 1 = nejméně důležité. Stejně důležitým zlepšením můžete dát stejný počet bodů
  

Zlepšení v našem regionu 
Přidělené 

body: 

Komentář, popř. návrh 

řešení  

 

Opravy a vylepšení veřejných budov 
Školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd. 

    

Investice do veřejných prostranství 
Chodníky, náměstí, návsi, parky, veřejná zeleň atd. 

    

Budování a zlepšení zázemí pro volný čas 
Dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd. 

    

Opravy místních komunikací 
Silnice, chodníky, cesty atd. 

    

Zlepšení dopravní obslužnosti veřejnou dopravou 
Počet spojů, kvalita cestování, cena, umístění zastávek atd. 

    

Péče o nemovité památky 
Kostely, kapličky, pomníky 

    

Řešení negativních společenských jevů 
Kriminalita, sociální vyloučení, závislosti, nemoci atd. 

    

Podpora kvalitního školství – MŠ, ZŠ 
Dopravní dostupnost do školy, kvalita výuky, mimoškolní 

aktivity….. 
    

Dostupnost kvalitní zdravotní péče 
Dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna, specializovaní lékaři, 

atd. 
    

Podpora zdravého životního prostředí 
Třídění odpadu, ochrana ovzduší, kanalizace, vodovod atd. 

    

Podpora služeb pro specifické skupiny obyvatel 
Rodiče na mateřské, senioři, zdravotně postižení atd. 

    

Podpora péče o krajinu a místní produkce 
Zemědělství, lesnictví, rybářství, farmářské trhy atd. 

    

Rozvoj cestovního ruchu 
Naučné stezky, ubytovací kapacity, cyklostezky, propagace atd. 

    

Podpora podnikatelů  
Modernizace provozoven, inovace, sociální podnikání atd. 

    

Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst 
Tvorba pracovních míst, rekvalifikační programy, veřejně 

prospěšné práce 
    

Dostupnost kvalitního bydlení 
Bydlení pro mladé rodiny, sociální byty atd. 

    

Podpora aktivit občanů 
Spolky, neziskové organizace, pořádání kulturních a sportovních 

akcí atd. 
    

 

12. Co se Vám na Vaší obci líbí? 

Děkujeme  
 


