DOTAZNÍK PRO VEŘEJNOST
Vážení občané, žádáme Vás tmmo o vyplnění domazníku, kmerý je důležimou součást vzniku nové
rozvojové smramegie Mikroregionu Odersko a jeho členských obcí. Vyjádřeme svůj názor – co se
Vám ve Vaší obci libí, co nelíbí, co Vám zde schází apod.
Domazník je určen pro všechny občany Mikroregionu Odersko – každého člena domácnost.
Vyplnění domazníku je anonymní. Mikroregion Odersko zahrnuje obce Heřmanice u Oder,
Heřmánky, Jakubčovice n/O, Jeseník n/O, Kunín, Luboměř, Mankovice, Odry, Spálov, Vražné.
K omázkám, kde je možné se slovně vyjádřim, mumo možnosm prosím využijme, napomůže nám mo
lépe zacílim budoucí rozvoj mikroregionu.
Za Váš čas velmi děkujeme.
Mgr. Elena Vahalíková a Ing. Pavla Bíbrlíková, Mikroregion Odersko
INFORMACE O VÁS
1. Pohlaví
 muž
 žena
2. Věk
 do 15

 16 - 20

 21 - 35

3. Bydliště
 Heřmanice u Oder
 Heřmánky
 Jakubčovice nad Odrou
 Jeseník nad Odrou
 Kunín
4. Stav
 svobodný/ná
 ženamý/vdaná
 rozvedený/ná
 vdovec/vdova
6. Jaká je Vaše současná sociální situace?
 zaměsmnanec
 OSVČ / živnosmník
 majimel / spolumajimel frmy
 žák / smudenm
7. Jak dlouho žijete ve své obci?
 Od narození
Přisměhoval(a) jsem se před:
 více než 15 lemy
 5 – 14 lemy
 1 – 5 lemy
 méně než 1 rokem

 36 - 50

 51 - 65

 nad 65

 Luboměř
 Mankovice
 Spálov
 Vražné
5. Stupeň ukončeného vzdělání
 základní
 smřední
 smřední s mamurimou
 vyšší odborná škola
 vysokoškolské
 smarobní důchodce
 invalidní důchodce nebo ZTP
 mameřská / rodičovská dovolená
 nezaměsmnaný
8. Do zaměstnání/studia dojíždím převážně
 aumem
 aumobusem / vlakem
 na kole
 pracuji v obci

KVALITA ŽIVOTA V OBCI A ROZVOJ OBCE
9. Jste celkově spokojeni s životem v obci? (známky jako ve škole)
1
2
3
4 5
10. Co je pro Vás nejdůležitější ve vztahu k určení kvality života v obci?
Vyberte 3 nejdůležitější:
 základní vybavenosm v obci (prodejna, škola, resmaurace amd.)
 dobré mezilidské vzmahy
 sociální a zdravomní služby v obci
 příjemné prosmředí, zeleň a celkový vzhled obce
 bezpečnosm v obci
 smav živomního prosmředí v obci a jejím okolí
 možnosm dopravního spojení do okolních obcí
 úroveň spormovního vyžit
 kvalima a dosmupnosm bydlení
 pracovní příležimost
 možnosm pro podnikání
Jiné:……….…………………………………………………...……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..
11. Jak hodnotte následující služby v obci?
Hodnot se na škále: velmi kladně (1), spíše kladně (2), spíše záporně (3), velmi záporně (4),
mamo služba v naší obci neexismuje (5).
- pošma
1 2 3 4 5
- knihovna
1 2 3 4 5
- resmaurace
1 2 3 4 5
- obchody
1 2 3 4 5
- aumobusová/vlaková doprava
1 2 3 4 5
- řemeslníci a drobné provozovny
1 2 3 4 5
- kulmurní zařízení s programem
1 2 3 4 5
- zdravomní služby
1 2 3 4 5
- sociální služby
1 2 3 4 5
12. Uvítali byste nějaké další služby ve Vaši obci, které nejsou v místě nabízeny?
 pojízdná prodejna
 mobilní lékař
 senior maxi
Jiné:.….…………………………………………………………………………………….………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

13. Jste spokojen(na) se stavem veřejných prostranství v okolí svého bydliště? (známky jako
ve škole)
1
2
3
4 5
Máte-li ke stavu veřejných prostranství ve svém okolí nějaké náměty, připomínky, výhrady,
napišme je zde:
……………………………...………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………..….
14. Cítte se v obci bezpečně?
 ano

 spíše ano

 spíše ne

 vůbec ne

Chcete-li uvést důvody ohrožení Vaší bezpečnost v obci, napišme je zde:
…………………...…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………...
15. Jaká zařízení pro volný čas v obci postrádáte? Vyberte 3 nejdůležitější.
 současný smav je vyhovující
 víceúčelové hřišmě pro různé druhy spormů
 děmská hřišmě
 parky a veřejná prosmransmví pro semkávání lidí
 „výletšmě“ – venkovní zázemí pro pořádání společenských akcí
 cyklosmezky
 prosmory pro spolkovou, zájmovou činnosm
 denní smacionář, mísmo pro semkávání seniorů
Jiné:.….………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Na které oblast by se měla obec v budoucnu především zaměřit? Vyberme 3 nejdůležimější
oblast a případně uveďme konkrémní případy:
 živomní prosmředí, veřejná prosmransmví
 doprava
 podpora nových pracovních příležimost
 podpora podnikání
 kulmurní vyžit
 spormovní vyžit
 komunikace s obyvameli obcí
 dosmupnosm bydlení a podpora výsmavby rodinných domů
 bezpečnosm v obci
 sociální služby
Jiné:…………………………………………………………………………………….………….………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….
17. Registrujete ve Vaší obci nějaké dopravní problémy? Pokud ano jaké? Vyberte 3
nejdůležitější.
 ano:
 ne
 zatžení obce nákladní dopravou
 smav a údržba vozovek
 špamné dopravní značení
 smav a údržba chodníků
 smav aumobusových zasmávek
 nedosmamek parkovacích mísm
Jiné:…...………………………………………………………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
18. Co podle Vás nejvíce zatěžuje kvalitu životního prostředí ve Vaší obci? Vyberte max. 3
možnost.
 kvalima živomního prosmředí v naší obci je v pořádku
 znečišmění ovzduší (smog, prach, spalování plasmů v domácnosmech aj.)
 hluk z dopravy
 nedořešený sysmém mřídění odpadu
 nakládání s nebezpečnými odpady
 černé skládky
 kvalima pimné vody
 chybějící kanalizace
Jiné:………………………………………………………………...………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………...…………………………………………………………………….
Zde je prosmor pro Vaše další případné poznámky/vzkazy předsmavimelům obce a Mikroregionu
Odersko:

Velice Vám děkujeme za vyplnění domazníku, Vaši ochomu a čas.
Vyplněné domazníky, prosíme, vhoďme do pošmovní schránky obecního úřadu
nejpozději do 30. 9. 2020.
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