SOUHRNNÉ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MĚSTA ŠLUKNOV
V rámci zpracování analytické části Strategického plánu rozvoje města Šluknov programu
rozvoje města bylo zorganizováno dotazníkové šetření mezi veřejností, spolky-zájmovými
organizacemi, a podnikateli. Dotazníkového šetření se zúčastnil poměrně malý počet
respondentů města, avšak některé názory byly pro programový výbor inspirující a souhrnné
výstupy jsou zde uvedeny. Celkem bylo přijato a vyhodnoceno 130 dotazníků od
veřejnosti, 13 dotazníků od spolků a 17 dotazníků od podnikatelů.
Otázka

Veřejnost
Převažující (nebo opakující se) odpovědi

1. Jak se Vám ve městě žije?
2. Co se Vám na Vašem městě nejvíce líbí?
3. Co se Vám na Vašem městě nelíbí?

spíše dobře
blízkost přírody
nedostatek pracovních příležitostí
Jiné -stav sídliště - (nepořádek); nepořádek
v okolí domů i ve středu města; odpadky
kolem lesů, divoké skládky v okolí a přírodě;
ničení památek, vandalismus; krádeže
z kontejneru tříděného odpadu; psí výkaly po
celém
městě,
vysoký
počet
nepřizpůsobivých občanů stále se sem
stěhujících
4. Jaké služby Vám ve městě nejvíce chybí? Drobné služby, dostupná kvalitní lékařské
péče; gynekolog; málo zubařů; koupaliště;
bazén; lázně, obchody, zájmová činnost pro
děti - Dům dětí; hřiště pro děti; zájmové
aktivity pro mládež; sportovní vyžitívolnočasové aktivity; víceúčelový sportovní
areál; fotbalové hřiště; dopravní hřiště;
kvalitní cyklostezky; fit centrum; kluziště,
divadlo
5. Pokuste se zhodnotit město z hlediska Bydlení- Spíše spokojen
níže uvedených podmínek
Školství - Spíše spokojen
Zdravotnictví - Spíše nespokojen
Veřejná doprava - Spíše spokojen
Kultura a společenský život- Spíše spokojen
Sportovní vyžití - Spíše spokojen
Životní prostředí - Spíše spokojen
Péče města o své prostředí - Spíše spokojen
Podmínky pro podnikání- Spíše nespokojen
Rozvoj města - Spíše spokojen
Informovanost o dění ve městě- Velmi
spokojen
6. Mezilidské vztahy ve městě považujete za docela dobré
7. Myslíte si, že obyvatelé města mají spíše ano
dostatek
příležitostí
ke
vzájemným
společenským kontaktům?
8. Informace o dění ve městě sleduji a Šluknovské noviny – pravidelně, občas
zdrojem jsou pro mě
úřední deska- příležitostně
osobní jednání na MÚ - příležitostně
9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro nedovedu posoudit, spíše ano
rozvoj svého města?
35 návrhů pomoci spolupráce (brigáda;
Pokud ano jak se můžete zapojit?
pomoc při úklidu; úklid kolem r. domku a veř.
prostor
10. V jaké oblasti by se podle Vás mělo zvýšení možnosti volnočasových aktivit

město dále rozvíjet?

(hřiště,
prostory
pro
děti,
mladistvé a dospělé), zázemí pro využití
volného času všech věkových skupin,
sportovní (atletické hřiště, tenis, bruslení,
koupaliště), motoristický sport, veřejné
koupaliště
budování
infrastruktury
(chodníky); oprava komunikací; oprava silnic
chodníků na sídlišti; výbava sídliště; péče
o veřejné prostranství a veřejné budovy;
obnova a péče o vzhled města; zeleň;
pořádek ve městě
11. Představte si, že můžete rozhodnout o podpora
tvorby
pracovních
míst,
využití finančních prostředků, se kterými rekonstrukce místních komunikací, opravy
hospodaří město. Na co byste je přednostně památek ve městě
využil/a?
Vaše další náměty, připomínky komentáře
vyhlášku pro pejskaře - sběr psích výkalů,
pokuty
snížit stavy nepřizpůsobivých občanů, zákaz
heren
Spolky
Převažující (nebo opakující se) odpovědi
autocrossové závody, koncerty klasické
hudby, akce pro seniory, SDH města
Šluknov, sportovní aktivity, výchovná
a sportovní práce s dětmi, společenská
setkání, sociální služby, péče o honitbu,
rybářství, péče o živ. prostředí, zapojení do
spol. osob s hendikepem, včelařství
4. Jaké jsou ve městě podmínky pro činnost dobré
Vaší organizace?
5. Jak hodnotíte spolupráci s městem?
dobrá, velmi dobrá
6. Co očekáváte od města pro podporu Vaší Finanční a materiálová podpora, zázemí,
činnosti?
dobrá spolupráce
7. Co v současnosti ve městě pro Vaše součinnost a komunikace (autocross),
fungování a rozvoj Vaší činnosti nejvíce výraznější propagační plochu, vyhovující
postrádáte?
prostory, vylepšení sportovního zázemí,
výpomoc úředníků při vyjednávání s úřady,
součinnost TS Šluknov, bezbariérové
vstupy, řád na tržnicích Vietnamců, výstavy
drobného zvířectva a flóry
8. Jaké investiční či neinvestiční akce by legalizace
autocrossového
areálu,
mělo město v nejbližší době z hlediska propagační sloup, "Centrum záchranných
podpory Vaší činnosti uskutečnit?
sužeb",
rekonstrukce
tělocvičny
a sportovního areálu, kuželna, obnova
rybníka Balaton, klubovna, společenská
místnost,
oprava
Kulturního
domu,
cyklostezky – inline dráhy, výstavy
dr. zvířectva
9. Co můžete obci nabídnout?
Vyžití příznivců motoristického sportu,
kulturní zážitky, pohled na spokojené
spoluobčany-seniory,
zajišťováním
sportovních
volnočasových
aktivit,
výchovná a
sportovní
práce
s dětmi,
opravách památek, propagaci, pořadatelství,
sportovní aktivity pro všechny, udržení kaple
v provozuschopném
stavu,
přednášky
Otázka
3. Hlavní uskutečňované aktivity

a propagaci včelařství
10. Realizujete v rámci své činnosti Německo,
Holandsko,
Slovensko,
přeshraniční spolupráci? Pokud ano, s kým? spolupráce s německými sbory dobrovolných
hasičů FF Sohland a FF Beiersdorf,
spolupráce s německými sport. oddíly ze
Sohland, Sebnitz
11. Jaké akce plánujete v letech 2015 - autocrossové závody, koncerty, zájezdy,
2020?
hasičské soutěže, dětské tábory, sport.
soutěže–kopaná,
odbíjená,
nohejbal,
badminton, sportovní dny, výlety, procházky,
opravy památek, keramický kroužek, tvoření
pro veřejnost, oslavy výročí založení rab
svazu, rybářské závody, zprovoznění
Balatonu, kulturní akce, půjčky komp.
pomůcek, rekondiční pobyt, rozšíření
nabídky typů cvičení,
pálení čarodějnic, dětský den, přednášky
Vaše další náměty, připomínky komentáře
čisté město, Zachování rybníků Dobří i Luční
pro rybaření, realizovat pečovatelskou
službu v rodinách
Podnikatelé
Otázka
Převažující (nebo opakující se) odpovědi
2. Jak dlouho podnik ve městě působí (od Rozmezí let 4-100
kdy, počet let):
3. Zaměření činnosti/výroby
prodej, služby, zemní práce, nakládání
s odpady, léčebně preventivní, těžba
kamene, charita, zemědělství, výchova
a vzdělávání
4. Celkový počet zaměstnanců a jeho vývoj
Převažující rostoucí trend do roku 2014
Jaké množství Vašich zaměstnanců je Celkově cca 58 %
obyvateli města
5. Jaké jsou Vaše plány na nejbližších 5 let? rozšíření v rámci stávající činnosti - ano
rozšíření do jiné činnosti -ne
rozšíření působnosti firmy mimo město- ne
rekonstruovat současné objekty či zařízeníano
zahájit výstavbu nových objektů či zařízeníne
koupit další nemovitost - ne
pronajmout další nemovitost- ne
přemístit firmu mimo město - ne
odprodat nepotřebné nemovitosti - ne
6. Předpokládáte, že budete v budoucnosti 6 -ano, 5 - ne, 5 - nedovedu posoudit
nabírat nové zaměstnance?
7. Co pokládáte za největší překážky rozvoje Pokles
poptávky,
špatná
dopravní
Vašeho podniku?
infrastruktura, nedostatek kvalifikovaných
pracovníků, admini-strativní bariéry
8. Můžete nabídnout zájemcům volné plochy 6 – ano (skladovací, pro volný čas…), 12 –
a objekty v areálu podniku?(jaké?)
ne
9. Je pro Váš podnik důležitá nebo zajímavá 12 -ano, 1- ne
spolupráce s městem?
Pokud ANO, co očekáváte od města, příp. vstřícnost, pochopení, dostatek veřejných
co v současnosti nejvíce postrádáte
zakázek, pomoc finanční a poradenskou,
podpo-ra a vzájemná propagace, akceptaci
jiného přístupu k sociální práci, větší

Pokud ANO, co můžete Vy nabídnout
městu?

10. Jaké investiční či neinvestiční akce by
mělo město v nejbližší době z hlediska
rozvoje Vašeho podnikání uskutečnit?

11. Jaké investiční či neinvestiční akce z
hlediska rozvoje Vašeho podnikaní chystáte
uskutečnit s využitím dotačních programů?

Vaše další náměty, připomínky komentáře

propagaci na akcích v rámci města a okolí
Šluknova,
Služby, sponzoring, slevy na naše výrobky
kvalitní služby, přijatelné ceny, flexibilita
poskytuji akutní ošetření i nepřizpůsobivým
větší podpora od měs. policie ve dnech
výplat soc. dávek, již funguje občasný
sponzoring ve formě pekař. výrobků,
dostupnost péče pro obyvatele města,
kvalitní výchovu a vzdělávání dětí, zájmová
činnost, spolupráce s kulturou
spolupráci při řešení sociálních problémů,
lepší spolupráci na úseku zemědělství
oprava komunikací
snížit nezaměstnanost - dát lidem možnost
výdělku
z našeho pohledu se uskutečňuje poměrně
dost akcí, důležité se udržet v nastaveném
trendu
dokončit opravy mateřských školek (okna,
fasády atd.)
rekonstrukce úřadu a knihovny-dům dětí,
propagace-turistický ruch
sociální bydlení
zkvalitnit cesty a chodníky, napojení více
občanů na vodu, odpady a plyn
5xmomentálně žádné
pořízení zametacího stroje; logopedická
prevence,
inkluze,
dopravní
hřiště,
zabezpečení MŠ; rekonstrukce objektů;
rozšíření výroby/služeb v rámci stávající
činnosti; rozšíření výroby/služeb do jiné
činnosti; rozšíření působnosti firmy do
dalších míst mimo město; zahájit výstavbu
nových objektů či zařízení; koupit další
nemovitost; opravy zeměd. areálů, výstavba
pastevních areálů, nákup zem. techniky
Poskytuju městu služby a část daní. Město
se mi odvděčí tím, že sem pouští 2x v týdnu
pojízdnou prodejnu masa z Rumburku, tak
ať p. Formánek něco pro Šluknov udělá.
Velmi se těším, až si budu moci dovolit
ukončit
činnost
ve
Šluknově.
Můj
zaměstnanec se musel přestěhovat do
jiného města z důvodu nesnesitelné situace
na sídlišti. Větší využití lidí, kteří berou dávky
- pro úklid nejen středu města, ale i okolí
(viz. cesty, příkopy, plné odpadků). Tvrdší
sankce za černé skládky a poškozování
přírody a zlodějiny.

