Dotazník - Nezamyslice
Termín: leden 2015

Přehled:
• Počet otázek: 23
• Počet odpovědí: 225 (z toho 100 tištěných – celkové součty
u jednotlivých odpovědí nesouhlasí z důvodu neúplných
odpovědí tištěné verze)
• Použitá technologie: formulář Google
• Využití: pro další koncepci rozvoje a investic městyse
• Zpracovali: Dagmar Pavlíková, Petr Jordán, Iva Špičková

Kdo odpovídal

Občanská vybavenost

Občanská vybavenost

Občanská vybavenost

Občanská vybavenost

Občanská vybavenost, vztahy

Občanská vybavenost - zdraví

Občanská vybavenost - školství

Občanská vybavenost – kultura, sport

Zaměstnanost, podnikání

Bezpečnost, práce „úřadu“ a ZM

Pohled občana: „Co řešit nejdříve“

Pohled občana: „Co řešit nejdříve“
Zde se občané opravdu činili a výsledkem jsou 4 hustě popsané stránky A4.
Pro lepší orientaci jsou odpovědi rozděleny do tematických skupin.
Odpovědi jsou různorodé, nedá se říct, že občané chtěli úplně nejvíce to či ono.
Přesto i zde byly odpovědi časněji zmiňované než jiné.

Byly to:
- vybudování protipovodňových opatření
- možnosti nové výstavby RD
- dostavba ZŠ
- vybudování víceúčelového hřiště
- zrušení nebo úprava mlatového hřiště
Pro lepší představu o tom, co občany všechno trápí, jsem se snažila v této zprávě
zachytit všechny podněty od občanů i s vědomím toho, že některé věci nejsme schopni
zařídit, např. z důvodu toho, že požadovaná oprava bývalé mlékárny nebo budovy ČD
není z naší strany možná, protože tyto budovy nevlastníme.

„Co řešit nejdříve“ - investice
Vybudování venkovního sportovního areálu - víceúčelové hřiště, tenisové kurty,
volejbalové hřiště, např. na mlatovém hřišti, přístavba ZŠ, osvětlení cyklostezky do Těšic,
vybudování hřiště v Těšicích a v ulici Gen. Svobody, zrušení pejskařského hřiště a
zbudování místa pro zábavy, dodělat chodníky v parku, zbourat budovy naproti nákupního
střediska a zbudovat náměstí s možností parkování, zbudovat nová parkovací místa
v obci, zrušit provozovnu bývalé Primy a místo využít pro zástavbu RD, opravit cestu u
Primy, kterou firma zničila, vykupovat staré a zničené domy a po odstranění staveb je
prodávat jako stavební parcely, areál pro venkovní zábavu tak, aby měl vlastní elektřinu,
vodu, osvětlení.

Zastřešené posezení, startovací byty pro mladé, nový pečovatelský dům, opravit zbývající
chodníky v obci, zajistit možnost výstavby nových RD-ne v záplavové oblasti, hřiště na
fotbálek, hřiště na fotbal s umělou trávou, dostavba imitace tribuny na hřišti, opravit vjezd
do obce od ul. Vyškovská – nehezký prostor, „zatraktivnění“ ul. Gen. Svobody zvážením
možnosti zrušení parku a vytvořením stavebních míst, zbudování vodní plochy, která by
přitahovala vodní srážky, posilovna, bazén, zbudování cyklostezky kolem Trávníků až do
Dřevnovic - zřejmě myšlena dostavby cyklostezky podél trati.

„Co řešit nejdříve“
- Doprava + komunikace:
- zbudování přechodů u obchodu v Nádražní ulici, od
hotelu na ul. Tjabinova
- zvýšit počet spojů vlakových i autobusových-KM,
Zlín, zařídit zastavení alespoň jednoho spoje na
Kroměříž a na Brno v Těšicích
- oprava prohlubní na silnicích
- vyřešit dlouhé doby čekání u přejezdu ČD
- vybudovat osvětlení přechodu na Vyškovské
směrem ke hřbitovu
- omezit parkování na ul. Nádražní, 1. máje,
Nezamyslova, nám. Děk. Fr. Kvapila, Tjabinova
- zákaz jízdy a stání na chodnících

„Co řešit nejdříve“ - Pohřebnictví
- oprava smuteční síně
- lepší zázemí pro pohřební službu
- odstranit zbytky zrušených hrobů a úprava
pozemků nad nimi
- oprava chodníků a cesty ke hřbitovu
- přidání laviček na hřbitov
- oprava chodníku k urnovému háji
- oprava zídky kolem hřbitova

„Co řešit nejdříve“
– Občanské soužití
- postihovat občany, kteří topí tuhými palivy, popř. pet
lahvemi, zamořují okolí – podpora výměny kotlů za
ekologické
- přidat odpadkové koše hlavně kvůli psím výkalům
- působit na občany v tom smyslu, že pokud jsou
kontejnery na tříděný odpad plné, ať nepohazují
odpad k popelnicím
- zřízení obecní policie
- zřízení kamerového systému u školy
- omezovat příliv nepřizpůsobivých občanů do obce a
do ZŠ
- zaměřit se na bezpečnost

„Co řešit nejdříve“ – opravy a údržba
- důkladně provedená oprava zdravotního střediska popraskané příčky
- oprava památek
- rušení starých staveb
- opravit bývalý statek
- pietu u zdi kostela a faru
- oprava a vymalování společných prostor obecních
bytů
- opatření vedoucí ke zklidnění a ztišení dopravy přes
obec - ul. Nádražní, 1. máje, 30. dubna
- oprava domova důchodců
- častější sekání trávy na dětském hřišti a v parku

„Co řešit nejdříve“
– občanská vybavenost
-

zřízení rychlého občerstvení, cukrárny
více obchodů, obchod s oblečením pro dospělé
kluziště
letní kino, kino v SRC

Názor – citace:
„Vytváření nových stavebních míst přednostně formou demolice
chátrajících budov i za cenu výkupu a případně poskytování dotací na
demolici a podporu. Tedy spíše obnova středu obce, než nová
satelitní výstavba, která navíc esteticky příliš nekoresponduje
s charakterem obce. V případě nové zástavby dát důraz na estetiku
(i
formou
veřejné
soutěže
návrhů),
zeleň,
bezpečnost
(nepochopitelná zástavba v záplavové oblasti), zajištění soukromí a
praktických požadavků
(jednopodlažní domy s dostatečnou
odstupovou vzdáleností apod.)“

Co v městysi nejvíce postrádáte?
Na tuto otázku přišla řada různých odpovědí, které jsme
seřadili dle četnosti odpovědí:
-

bankomat v obci – 16x
spolehlivého praktického lékaře – 13x

Dále by respondenti uvítali: venkovní víceúčelové sportoviště –
tenisové kurty, volejbal, ledová plocha, stůl na stolní tenis venkovní,
fotbal, vybíjená, více odpadkových košů po celé obci i v parku,
lavičky v parku, vymahatelnost vyhlášek – pití alkoholu a pobíhání psů
po obci, klubovny pro seniory, matky s dětmi, mládež, lepší
bezpečnost, osvětlení chodníku do Těšic, obchod v Těšicích,
obecního policistu – 6x, fitnes a posilovna 4x, přechod u hotelu a
obecního úřadu 5x, kino, divadlo, stavební parcely, protipovodňová
opatření, pracovní příležitosti – 4x, lépe zásobovaný obchod
v Nádražní ulici, obchod s ovocem a zeleninou, kvalitní restauraci,
pohostinství v Nádražní ulici. Dále by si přáli větší aktuálnost
webových stránek, lepší grafiku a vyvěšování zápisů ze zastupitelstva
na web. Chtěli by řešení situace s nárůstem Romů v obci.

Co v městysi nejvíce postrádáte?
Zmiňovány byly: cukrárna, kavárna, supermarket, garáže, org. na způsob
DDM Němčice, rychlé občerstvení, sportovní kroužky jiné než fotbal pro děti
i dospělé, byli by rádi, kdyby zde stavěly rychlíky na Bohumín jako dříve,
vlakové spojení do Kroměříže bez čekání v Kojetíně, nová parkovací místa,
aleje, parky, posezení, větší zájem občanů o soužití s ostatními,
reprezentativní venkovní místo pro setkávání občanů, dopravu k vlakům a
zpět, větší všímavost občanů k poškozování věcí jinými spoluobčany,
dostavba ZŠ, stojan nebo přístřešek na kola u zastávky autobusu na ul.
Vyškovská, pedikúra, opravna obuvi, obchod obuv - textil pro dospělé,
masérské služby, rehabilitace, více lékařů specialistů, podpora podnikání,
zákaz parkování aut na nám. Děk. Fr. Kvapila, veřejné soutěže různých
estetických návrhů na chystané projekty, kulturní akce, skupinová cvičení,
sauna, podpora hasičů, kontejner na roztrhané věci a rozbité boty, kvalitní
ovzduší v Nezamyslicích – způsobeno spalováním čehokoliv několika málo
občany, dotovat vodu na koupališti, zákaz výherních automatů v obci,
chodník od hlavní cesty k restauraci Na Koupališti, delší otevírací doba
úřadu a pošty alespoň jeden den v týdnu, stánek se zmrzlinou, squash,
aerobik, zumba, hlášení místního rozhlasu v čase pro pracující a aby bylo
více slyšitelné, světelná informační tabule na SRC, kontejner na drobný
kovový odpad, přírodní koupaliště, zrušit chátrající domy v Těšicích.

Co v městysi nejvíce postrádáte?
Citace:
„Postrádám zdravý rozum
u všech obyvatel,
sám přiznávám, že i mně
někdy chybí.“

Bezpečnost občana a vyhlášky

Kulturní akce – zájem občana

Kulturní akce – jaký program?
Občané by uvítali pořádání divadelních představení a koncertů – 12x,
v letních měsících zábavy a kulturní vystoupení venku – 9x, pořádání
koncertů – 9x, kino v SRC nebo letní 5x, drakiáda. Dále byly
zmiňovány vystoupení dechových souborů, jednodenní výlety do hor,
turistické výlety, cyklovýlety, jednodenní výlety kamkoliv, vystoupení
známých osobností, dětský den, přednášky o podvodnících, cirkus,
grilování, otevření vinného sklípku, cestopisné přednášky - např. Jiří
Kolbaba z Impulsu, sdružování mladých a sportovní vyžití pro ně,
lampionový průvod, masáže a cvičení pro seniory – jóga, kroužky pro
seniory, loutkové divadlo, vystoupení M. Donutila, vystoupení
známých osobností, koncert U2, Beatles Revival, koncert hudby z TV
Šlágr – Veselá Trojka, rukodělné kroužky se zaměřením na tradice paličkování, malba kraslic, vyšívání, řezbářství, kurzy vaření
tradičních hanáckých receptů, stavění a kácení májky, turnaj ve
stolním tenise, badmintonu, zájezdy na muzikály, kurzy
společenského tance, odpolední čaje, historický šerm, táboráky,
čajové dýchánky.

Kulturní akce – jaký program ?
Dále je zájem o pořádání řemeslných, sedláckých, chovatelských,
zahrádkářských a farmářských trhů, pálenkový košt a také o změnu
programu na hody: „Na hody je super vinobraní. Ti, které ale
nezajímá fotbal a mažoretky, nemají moc výběr. Hody jsou
hlavně o fotbalu. Pěkné by bylo odpoledne s programem.“
„Cokoliv, kde se setkávají lidé a přestávají myslet jen na práci, a
ideální je pokud se na takových akcích schází celé rodiny.“
Také by občané stáli o sblížení generací: „Přiblížit mladou generaci
k té starší. Kdyby se děti např. ze školky, ale i školáci, potkávali
s pamětníky a mohli si třeba jen někde hodinku popovídat o tom, co
bylo dříve v obci, jak se žilo, pracovalo apod. Jak si hrály naše
babičky a dědové. Ať naše děti nemají pocit, že peníze se berou
v bankomatu a věci, co potřebují, se objednají přes internet.“
„Chyběla nám drakiáda pro děti, dětský den je opravdu
vyvedený, proč v tomto duchu nepořádat více akcí. Mažoreti
zde hrají také velmi výbornou složku, proto doufáme, že budou
pokračovat i nadále.“
Jsou i respondenti, kteří si myslí, že je všeho dost, od každého něco.

Kulturní akce – informovanost

Kulturní akce – příliš mnoho akcí…
Dle dotazovaných je příliš sportovních akcí a fotbalu – 18x a plesů
6x. Padl i návrh, aby se spolky spojily a pořádaly plesy spolu, snad
by se tak zvýšila návštěvnost.
Dále byla zmiňována vystoupení mažoretek a pálení čarodějnic, i
když ty jsou z podstaty věci pouze 1x ročně.
Po jedné odpovědi bylo: letní zahrádka před hospodou - rachot do
noci, příliš policejních akcí u pošty a těch se závorami (čekání na
žel. přejezdu), romské stěhování do naší obce.
Jeden z respondentů uvedl, že příliš je zatím jen práce.
Naopak cca 10 respondentů uvedlo, že akcí není nikdy dost.
Citace: „Akcí tady je tak průměrně. Ale smutné je, že se lidé na
ně nenaučili chodit. Každý jen remcá, že tu nic není, ale když je
nějaká akce, tak sedí doma.“

Dostavba hřiště – prvky pro dospělé

- jednoznačně nejčastější odpovědi byly posilovací stroje, stroje na kondiční cvičení cca 24 x
- další časté odpovědi byly prvky pro skateboard, bikrosové rampy, lanovka pro děti
- v odpovědích také bylo: minigolf, tenisové kurty, basketbalové hřiště, hrazdy,
venkovní zahrada, lezecká stěna, prostor pro lední hokej, hřiště na volejbal a
vybíjenou
Padla i zmínka o oplocení dětského hřiště kvůli tomu, že psi kálí po hřišti. Vadí jim
ničení hřiště mládeží a nepřizpůsobivými, používání hřiště mládeží a obecními
zaměstnanci. Také se nelíbí, že zde mládež kouří.
Jeden z dotazovaných by uvítal lavečky i se stolky, jiný ohrádku s domácími zvířaty,
které by děti mohly krmit, další pítko pro děti a houpačku pro dospělé.

Budova bývalé ZUŠ (ulice Gen. Svobody)
Pro tuto budovu vidí občané využití nejčastěji jako:
- dům s pečovatelskou službou pro seniory – 30x
- byty a malometrážní byty pro mladá manželství, matky s dětmi, lidi důchodového věku –
26x
-klubovny pro seniory, matky s dětmi, mládež – 21x
- několikrát bylo zmiňováno: ubytovna pro sociálně slabé ano X ubytovna pro sociálně
slabé ne, byt pro praktického lékaře, sídlo obecní policie s bytem, kino, zřízení obecního
muzea, fitness centrum, sauna, pronájem, rehabilitační místnosti, cukrárna - kavárna
- ojedinělé názory – zbourat, rychlé občerstvení, posilovna, restaurace, kancelářské
prostory, sál pro pořádání koncertů, přednášek, keramická dílna, zkušebna pro začínající
kapely, erotický klub, casino, internetová kavárna, prostor pro zájmové kroužky, pořádání
vzdělávacích kurzů – např. jazyky a první pomoc, něco jako DDM Orion, nízkoprahové
centrum pro mládež, turistická ubytovna, archiv.
Názor respondenta: „Osobně si myslím, že obec má dostatek budov, které musí udržovat.
Snažil bych se ji prodat, klidně i pod cenou. Rekonstrukci této staré budovy považuji za
špatnou investici, už jen z hlediska lokality. O nákladech na energie nemluvě.“

Občan - senior

Nejvíce by senioři uvítali pomoc s nákupy, donášku obědů – 24x, doprovod k lékaři – 19x,
drobné pomoci v domácnosti – 10x, vyzvednutí léků 5x, vycházky se seniorem 4x. Dále
byla zmiňována konverzace se seniorem, čtení knih, hry, vzdělávání, odvoz na nákupy,
úklid sněhu, pomoc dle potřeby seniorů, kontrola žití, zajištění poradenské činnosti
v případě problému, domácí zdravotní péče, pomoc při jednání na úřadě, taxi pro špatně
chodící lidi + odvoz na vlak. Několik respondentů uvedlo, že nejsou seniory, ale myslí si,
že by se služba určitě využila.

Celková spokojenost občana

Prezentace výsledků dotazníku
• Děkujeme za pozornost!
• Výsledky dotazníku budou k dispozici:
• Na webových stránkách městyse
• K nahlédnutí v tištěné verzi na několika místech v městysi:
•
•
•
•

Na úřadě městyse
Ve vestibulu SRC
U vstupu do základní školy (popř. mateřské školy)
V knihovně

