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DOTAZNÍK PRO OBYVATELE DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ 
REGION PODLUŽÍ 

 
Mapa území dobrovolného svazku obcí  
Regionu Podluží: 

Vážení spoluobčané, 

dobrovolný svazek obcí (DSO) Region Podluží 
zpracovává Strategii rozvoje Regionu Podluží 2020 – 
2026. Při zpracování Strategie uvítáme vaše názory 
a náměty, které pomohou Strategii lépe připravit. 

K získání vašich názorů je připraven dotazník pro 
obyvatele Regionu Podluží starší 15 let. Dotazník je 
možné vyplnit jak v papírové, tak i elektronické 
verzi, která je k dispozici na webu Regionu Podluží 
www.podluzi.cz a www stránkách jednotlivých 
obcí. Tištěný dotazník lze získat také na obecním 
úřadě. Papírovou verzi dotazníku odevzdávejte na 
obecním úřadě ve své obci. Ukončení 
dotazníkového šetření je dne 25.9.2019. 

Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování Strategie rozvoje 
Regionu Podluží a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích 
budete informováni na webových stránkách obcí a webu Regionu Podluží. 
 

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí.  
 
1. Když se řekne Region Podluží?  

1. vím, o co se jedná a sleduji jeho činnost i aktivity 
2. vnímám jeho existenci, ale blíže se o jeho činnost nezajímám 
3. nic mi to neříká         

 

2. Jakým způsobem sledujete činnost Regionu Podluží? (můžete označit více 
možností) 

1. ze zpravodaje Zvony Podluží 
2. z webových či facebookových stránek Regionu Podluží 
3. z akcí podporovaných Regionem Podluží 

4. z www, facebooku, zpravodaje či kabelové televize své obce 
5. činnost Regionu Podluží nesleduji 
6. jiné: ………………………………. 
 

3. Region Podluží organizuje nebo zaštiťuje celou řadu akcí. Označte, kterou z níže 
uvedených znáte, či které jste se osobně zúčastnil(a)? (můžete označit více 
možností) 

1. ples Regionu Podluží 
2. přehlídka dětských folklorních souborů 
3. zpěváček Regionu Podluží 
4. cyklovýlet „Otevírání jara na Podluží a Hodonínsku“ 
5. přehlídka dětských verbířů z Podluží 
6. turnaj obcí v kuželkách 
7. Lužická laťka - soutěž ve skoku vysokém 
8. setkání mužských sborů na Podluží 
9. štafetový běh Boba Zháňala 
10. pochod slováckými vinohrady 
11. nenavštívil jsem žádnou akci Regionu Podluží 

 
4. Znáte zpravodaj Zvony Podluží?  

1. zpravodaj si čtu 
2. vím o něm, ale nečtu ho 
3. neznám 

 
5. Na jakou činnost či aktivitu (společnou pro obce v území) by se měl Region 
Podluží v budoucnu zaměřit? (zatrhněte maximálně 3 možnosti) 

1. rekonstrukce a budování cyklostezek mezi obcemi v Regionu Podluží 
2. kulturní, společenské a sportovní akce 
3. folklor a zachování kulturního dědictví 
4. vzdělávací programy pro veřejnost 
5. aktivity zaměřené na děti a mládež 
6. zlepšení stavu životního prostředí 
7. podpora rozvoje cestovního ruchu 
8. spolupráce obcí v problematice samosprávy 
9. jiné: …………………………………. 



6. Region Podluží v roce 2019 dokončil nový Generel cyklostezek. V rámci generelu 
bylo vytipováno 61 cyklostezek v našem území. Usnadněte nám rozhodování a 
vyberte úseky, které byste preferovali… (zatrhněte maximálně 5 úseků) 

1. Dolní Bojanovice - Josefov 
2. Dolní Bojanovice – Lužice (I/55) 
3. Hrušky - křižovatka s I/55 (u motorestu U Husára) 
4. Kostice - III/4245 směr Břeclav 
5. Ladná - Hrušky 
6. Lanžhot - železniční přejezd P3845  
7. Lanžhot - Anglická alej 
8. Lanžhot - Kostice 
9. Lužice - Hodonín (elektrárna) 
10. Mikulčice - Moravská Nová Ves (železniční koridor) 
11. Moravský Žižkov - Nový Poddvorov (úsek v k.ú. Prušánky) 
12. Moravský Žižkov - Prušánky 
13. Prušánky - Moravská Nová Ves (křižovatka I/55) 
14. Prušánky- Josefov 
15. Starý Poddvorov sklepy - Čejkovice  
16. Starý Poddvorov - Čejkovice  
17. Tvrdonice - Hrušky I/55 
18. Tvrdonice - Kostice 
19. Týnec – Tvrdonice (Kyjovka) 

 
7. Uvítali byste regionální naučnou stezku, která by propojila území Regionu 
Podluží a informovala by návštěvníky o zajímavostech a historii území? 

1. ano 
2. ne 
3. nedokážu posoudit 

 
8. Jak vnímáte současnou situaci zájmu o folklor a tradiční lidovou kulturu v území 
Regionu Podluží? 

1. zájem upadá 
2. situace kolem folkloru stagnuje 
3. zájem o folklor roste 
4. v obci, kde žiji je zájem o folklor, v regionu ne 
5. v obci, kde žiji, zájem o folklor upadá, v regionu ho vnímám jako vzrůstající 
6. nedokážu posoudit 

 

9. Jaké projekty byste preferovali v rámci zlepšení životního prostředí v Regionu 
Podluží? (zatrhněte maximálně 3 možnosti) 

1. výsadby zeleně v obcích (intravilán) 
2. výsadby alejí podél cest (extravilán) 
3. výsadby zeleně ve volné krajině - remízy, jednotlivé stromy, biokoridory 
4. protierozní opatření na zemědělských pozemcích - větrolamy, průlehy, meze 
5. zadržení vody v krajině - tvorba tůní, mokřadů, malých vodních nádrží 
6. zlepšení informovanosti veřejnosti o ochraně životního prostředí 
7. zadržování dešťové vody v intravilánech obcí 
8. zlepšování kvality vody 
9. zlepšování nakládání s odpady 
10. energetické úspory ve veřejných budovách 
11. jiné: ……………………………………………….. 

 
Doplňující informace: 
 
10. Jste? 
       1. muž    2. žena 
 
11. Váš věk? 
       1.  15–29 let   3.  50–64 let  
       2.  30–49 let   4.  65 a více let 
 
12. Zakroužkujte, ve které obci žijete: 
      
       Dolní Bojanovice Kostice Lužice        
       Hrušky    Lanžhot Mikulčice  
       Josefov Ladná Moravský Žižkov 
       Nový Poddvorov Prušánky Starý Poddvorov 
       Tvrdonice Týnec 
 
13. Na závěr můžete napsat vaše další náměty a komentáře k činnosti Regionu 
Podluží:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Děkujeme vám za spolupráci a projevený zájem. 

    Zpracovatelé Strategie rozvoje Regionu Podluží. 


