
3. Na kterou oblast zlepšování kvality života ve vaší obci by měl být podle Vás kladen největší důraz: 

(ohodnoťte podle důležitosti od 1 do 6 (1=nejvíce důležité, 6=nejméně důležité) 
                                  nejdůležitější             nedůležité 

                                                                      1              2               3        4              5              6 

1. Budování cyklostezek, cyklotras 
 

2. Podpora rozvoje malého podnikání 
 

3. Podpora rozvoje cestovního ruchu 
 

4. Investice do MŠ 
 

5. Investice do ZŠ 
 

6. Rozvoj spolkového života a volnočasových aktivit 
 

7. Podpora prorodinných aktivit, dobrovolnictví, sdílení zkušeností apod. 
 

8. Rozvoj sociálních služeb (např. péče o seniory, občany v nouzi, 

charitní    služby atd. 
 

9. Podpora neziskových a zájmových organizací 
 

10. Podpora uchování tradic a kulturního dědictví 
 

11. Vytváření nových pracovních míst 
 

12. Vzdělávací a osvětové aktivity pro občany 
 

13. Zlepšení stavu chodníků a místních komunikací 
 

14. Zlepšení vzhledu a využití veřejných prostranství 
 

15. Opatření ke zmírnění dopadu změn klimatu (využití dešťové vody, 

protipovodňová opatření apod.)   
 

16. Péče o přírodu a krajinu (zprůchodnění krajiny, výsadby zeleně, 

naučné stezky apod 
 

17. Zavádění moderních technologií pro zvýšení kvality života a 

komunikace v obci 
 

18. Podpora využití obnovitelných zdrojů energie 
 

19. Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů 
 

20. Bezpečnost v obci 

 
 

3. Uveďte, co ve vaší obci/městě/městysu nejvíc postrádáte: 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Pohlaví 

1) Muž 

2) Žena 
 

5. Věk 

1) 15 - 30 let 

2) 31 - 45 let 

3) 46 - 64 let 

4) 65 a více let 
 

6. Ekonomická aktivita 

1) Studující 

2) Soukromý podnikatel 

3) Zaměstnanec 

4) Důchodce 

5) V domácnosti, mateřská, rodičovská dovolená 

6) Nezaměstnaný/á 

Dotazník pro obyvatele obcí MAS Jižní Slovácko k přípravě rozvojové strategie 

2021-2027 
 

Vážení občané, 

 
obracíme se na vás jménem Místní akční skupiny (MAS) Jižní Slovácko, z. s., která působí na území 22 obcí a 

měst na Hodonínsku a Podluží. MAS je spolek obcí, aktivních občanů, neziskových organizací a podnikatelů, 

který se propojováním aktivit těchto subjektů snaží rozvíjet život na venkově a ve městech v celé jeho pestrosti. 

MAS prostřednictvím realizace své strategie podporuje aktivity, které mohou přispět ke zlepšení podmínek 

života obyvatel regionu. 

 
Strategie MAS Jižní Slovácko v současnosti prochází aktualizací, aby byly zmapovány potřeby a problémy území 

a bylo možné čerpat další finanční prostředky z fondů EU v období 2021-2027.  

Abychom další finanční prostředky zacílili co nejlépe, žádáme o vyplnění krátkého dotazníku. 

 

 

Dotazník, prosíme, vyplňte do 10. 5. 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Obec (město/městys), ve které žijete. (OZNAČTE) 

Pokud jste svoji obec v nabídce nenašli, pak náleží do jiné místní akční skupiny a tento dotazník, prosíme, 

nevyplňujte 

 

 

1) Čejč   2) Čejkovice 

3) Dolní Bojanovice  4) Dubňany 

5) Hodonín  6) Hrušky 

7) Josefov  8) Kostice 

9) Ladná   10) Lanžhot 

11) Lužice   12) Mikulčice 

13) Moravská Nová Ves  14) Moravský Žižkov 

15) Mutěnice  16) Nový Poddvorov 

17) Prušánky  18) Rohatec 

19) Starý Poddvorov  20) Terezín 

21) Tvrdonice  22) Týnec 

 

 

 

2. Pokuste se zhodnotit obec (město, městys), ve které žijete, dle níže uvedených oblastí. 
 

                                       velmi               spíše                 spíše                    velmi              nedokážu 

                                                                  spokojen        spokojen        nespokojen        nespokojen        posoudit 
 

1. Dostupnost bydlení 
 

2. Mateřská škola 
 

3. Základní škola 
 

4. Dostupnost zdravotní péče 
 

5. Sociální služby (např. péče o seniory a potřebné) 
 

6. Kultura a společenský život 
 

7. Spolkový a zájmový život 
 

8. Možnost sportování 
 

9. Komerční služby (obchody, opravny)  
 

10. Veřejná doprava 
 

11. Stav místních komunikací a chodníků 
 

12. Stav historických objektů a kulturních památek 
 

13. Pracovní příležitosti 
 

14. Vzhled/stav veřejných prostranství v obci 
 

15. Stav životního prostředí v obci a okolí 
 

16. Způsob třídění a svozu odpadu 
 

17. Komunikace mezi obcí a občany 
 

18. Využívání moderních technologií v obci 
 

 
 


