6

Dotazník obce

Ano

6.1

Vážení spoluobčané,

6.2

rozvoj naší obce neprobíhá živelně, ale řídí se strategickým plánem pod názvem „Program rozvoje obce
Žabeň“. Stávající dokument má platnost do konce roku 2022. Je proto potřeba dívat se dále a již teď
připravovat nový strategický dokument, ve kterém chceme stanovit směr, kterým se budeme ubírat
v dalších letech. Víme, že správně nastavený strategický plán by měl odpovídat potřebám občanů
a zároveň našim finančním možnostem. Strategický plán se nám navíc bude hodit i při získávání dotací
na uskutečnění vybraných záměrů.

6.3
6.4
6.5

Průzkum je anonymní a získané výsledky poslouží jako podklad pro zpracování strategie rozvoje. Zapojte se, vyplňte dotazník a přispějte svým pohledem k rozvoji Žabně.
Vyplněný papírový dotazník odevzdejte do pondělí 23. 8. 2021 do sběrné schránky
v Obchodě H+H. Řekněte o této možnosti i svým blízkým a přátelům.
Je vás doma více? Vyzvedněte si další dotazníky na obecním úřadu, nebo jej vyplňte online na stránkách
obce. Děkuji za spolupráci a váš zájem.
David Hejneš
starosta
1

2

Autobus

Vlak

6.8

7

Kolo

Chůze

Velmi spokojen/a
Spokojen/a
Nespokojen/a
Velmi nespokojen/a
Nedokážu říct

Jiné

Mezilidské vztahy:

Velmi spokojen/a
Spokojen/a
Nespokojen/a
Velmi nespokojen/a
Nedokážu říct

8

Co se Vám na životě v Žabni líbí?

A

9

B

Spíše
Ne

Ne

Ovzduší je v teplých měsících
v obci a okolí příjemné.

Ovzduší je v zimních měsících
v obci a okolí příjemné.

Jako cyklista, chodec i řidič se cítím
na komunikaci bezpečně.
Ve veřejném prostoru
se cítím bezpečně.
Osvětlení ulic
je dostatečné.

Dostupnost služeb v obci odpovídá
mým potřebám (potraviny, drogerie, restaurace, aj.).
Nabídka zboží v místním
obchodě je dostatečná.

Jak jste spokojeni ?

7.1

Sportovní vyžití

7.2

Volnočasové a společenské vyžití

7.3

Dětská hřiště

7.4

Mateřská škola

7.5

Základní škola 1.-5. třída

7.6

Možnosti aktivit v místních spolcích

7.7

Údržba chodníků, komunikací, osvětlení,
veřejné zeleně aj.

Obec ve snaze zlepšit dopravní bezpečnost instaluje na svých místních komunikacích zpomalovací prahy, zrcadla, zavádí omezení rychlosti a přechody. Jsou opatření dostatečná?
Ano

B

Co se Vám na životě v Žabni nelíbí?

Nedokážu
říct

Velmi spokojen/a
Nedokážu říct
Velmi nespokojen/a
Spokojen/a
Nespokojen/a

Jak jste celkově spokojen/a s životem v obci?

A
5

6.7

Jakým prostředkem nejčastěji dojíždíte do zaměstnání / do školy / k lékaři?

Místo pro život:

4

6.6

Spíše
Ano

Komunikace obce směrem
k občanům je na dobré úrovni.

Pokud dojíždíte do zaměstnání / do školy mimo obec, uveďte kam.

Auto
3

Souhlasíte?

Ne, doplnil/a bych

Souhlasíte se zřízením kamerového systému?
Ano

Ne, protože

10 Jste ochotný/á podílet se na aktivitách zvyšujících atraktivitu vašeho okolí?

Ano, na úklidu prostranství, přírody.
Ano, na ekologických pracích (výsadba stromů, pečování o zeleň aj.).
Ano, s organizací a účastí na kulturních, sportovních akcí, akcí pro děti aj.
Nemám zájem se zapojit do žádných aktivit.
Ano, jinak: _____________________________________________

Mobilní rozhlas
Zpravodaj obce
Jiné ____________________________________

12 Víte, že je Vaše obec součástí Dobrovolného svazku obcí Region Slezská Brána?

Ano a znám i jeho projekty

Ano, ale činnost neznám

Ne

13 Víte, že je Vaše obec součástí Dobrovolného svazku obcí Olešná?

Ano a znám i jeho projekty

Ano, ale činnost neznám

19

Chtěli byste, aby obec v budoucích letech přednostně vystavěla dům pro seniory? (Jednalo by se o malometrážní byty pro seniory).
Ano, protože ...

11 Odkud čerpáte informace o dění v obci nejčastěji?

Webová stránka obce
Úřední deska obce
Facebookový profil obce

18 Jaké kulturní akce byste v obci chtěli mít?

Ne

20 Chtěli byste, aby obec v budoucích

letech přednostně vystavěla dům se
startovacími byty pro mladé?
Ano

16 Co Vám v obci chybí a proč?

seniory společně v jedné budově se startovacími byty pro mladé?

Ne

Ano

Ne

23 Podnikáte v obci? Pokud ano, měli byste zájem o některou z následujících aktivit?

Pravidelná setkání podnikatelů
Možnost konzultací zprostředkování Moravskoslezského Inovačního centra
Podpora ze strany obce např.: využívání přednostně vašich služeb, představení
ve zpravodaji, ukazatele v obci aj.
Jiné: _____________________________________________

Identifikační otázky:
24

Ano, protože
Ne, protože

21 Dokážete si představit, výstavbu bytů pro

22 Existuje něco, z čeho máte do budoucna v obci obavy? Vysvětlete proč.

14 Jakou byste chtěli obec za 10 let?

15 Jste pro rozšiřování zástavby?

Ne, protože

Jste?
Žena

26

25

Muž

Váš věk?
15–35 let

36–50 let

51–64 let

65 let a více

Žijí ve Vaší domácnosti děti mladší 18 let?
Ano

Ne

Jestliže ano, kolik ____________

27 Máte ještě něco na srdci?

17 Jaké nové stavby byste chtěli v obci mít (tělocvična, obecní byty, centrum, zastávky, aj.)?

28 Co by Vás motivovalo k přihlášení se k trvalému pobytu v obci Žabeň, jestliže nemáte?

