PŘÍLOHA Č. 4

Analýza dotazníkového šetření
Obec Viničné Šumice
A. Údaje o respondentovi
V dotazníkovém šetření „Jak se žije ve Viničných Šumicích“ byli oslovení občané s trvalým
pobytem v obci a starší 15 let - tj. celkem 1 112 občanů. Na dotazník pak odpovědělo 272
respondentů, návratnost dotazníků tedy představuje 24,5 %.
Na dotazník odpovídali především respondenti ve střední a starší věkové kategorii.
Respondenti patří nejčastěji do kategorie, jež se do obce nastěhovala v dospělosti před více
než 5 lety, druhou nejpočetnější skupinou byli dotazovaní žijící v obci od narození. Co se
týče vzdělanostní struktury občanů, převažuje u respondentů vzdělání střední s maturitou,
následováno vysokoškolským vzděláním a dále středním odborným vzdělání.
Věk:
15 - 20 let
21 - 30 let
31 - 50 let
51 - 65 let
66 a více let
Bez odpovědi

13
19
107
65
63
5

4,8%
7,0%
39,3%
23,9%
23,2%
1,8%

V obci:
žiji od narození
přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči
přistěhoval jsem se v dospělosti před více, než pěti lety
přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech
Bez odpovědi

Vaše vzdělání:
základní
střední odborné
střední s maturitou
vyšší odborné
vysokoškolské
Bez odpovědi

22
65
85
14
84
2

8,1%
23,9%
31,3%
5,1%
30,9%
0,7%

1

102
24
127
19
0

37,5%
8,8%
46,7%
7,0%
0,0%

B. Veřejná správa
1. Jste spokojen/a s přístupen zastupitelů k řešení podnětů od občanů?

2. Vyhovuje vám osobně provozní doba úřadu?

3. Jste spokojen/a s prací úředníků na obecním úřadě?
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4. Jste spokojen/a s informovaností o hospodaření obce?

5a. Odkud získáváte informace týkající se dění v obci?

často

občas

nikdy

Bez odpovědi

webové stránky obce (internet)

30,5%

47,8%

11,8%

9,9%

Zpravodaj

55,5%

38,2%

2,6%

3,7%

Rozhlas

32,4%

48,2%

15,1%

4,4%

Vývěsky

8,1%

42,3%

39,3%

10,3%

veřejná jednání zastupitelstva
neformální kontakt se
zastupiteli

3,7%

17,6%

67,6%

11,0%

7,7%

38,2%

41,5%

12,5%

SMS zprávy na mobil

23,9%

19,1%

46,7%

10,3%

Jiné:
V otevřené otázce k získávání informaci se vyjádřilo 23 (8,5 %) respondentů. Občané
uváděli, že informace dále zjišťují prostřednictvím Facebooku a aplikace Munipolis. Názory
vyjadřující se k rozhlasu uváděly jeho špatnou slyšitelnost v některých částech obce. Kromě
těchto zdrojů dále respondenti uváděli ještě získávání dalších informací od sousedů či z emailu nebo webu obce.

5b. Je zdroj informací kvalitní?
ano

spíše ano

spíše ne

ne

nevím

Bez odpovědi

webové stránky obce (internet)

26,1%

41,9%

5,5%

3,3%

12,1%

11,0%

Zpravodaj

40,4%

40,4%

8,1%

1,5%

3,3%

6,3%

Rozhlas

33,1%

33,8%

9,6%

5,5%

11,4%

6,6%

Vývěsky

13,6%

26,5%

7,0%

2,2%

36,4%

14,3%
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veřejná jednání zastupitelstva
neformální kontakt se
zastupiteli

2,9%

13,6%

7,4%

4,0%

53,3%

18,8%

12,1%

26,8%

6,3%

2,2%

33,8%

18,8%

SMS zprávy na mobil

20,2%

19,1%

5,9%

4,8%

33,8%

16,2%

6. Další připomínky k fungování veřejné správy: 27 odpovědí
•

více informací k investiční činnosti obce, o schválených plánech a dlouhodobých
záměrech, průhlednější rozpočet obce
•

Příspěvky ve zpravodaji nejsou vždy objektivní

•

rozhlasu nejde rozumět, jelikož jsme mezi dvěma reproduktory a jeden z nich je
opožděný, takže nejde poznat co se říká. Uvítal bych přepis rozhlasu na webu obce

•

výtky pouze ke starostovi

•

chybí mi názvy ulic

•

zřídit na webových stránkách interaktivní kalendář - i s vyznačením příslušných
událostí v daný den - např. uzavřena knihovna, svoz odpadu, pošta jen do x hod. atd.
svoz odpadu se špatně dohledává, i jiné události v aktualitách

•

špatná komunikace zastupitel - občan

•

na pozvánce na zasedání zastupitelstva jsou jen body jednání a nejsou tam
podrobnosti

•

netransparentnost - zápisy z jednání zastupitelstva (ani audiozáznam) nejsou
zveřejňovány

Veřejná správa – shrnutí
Občané jsou všeobecně s fungováním veřejné správy relativně spokojení. Kladně
hodnotí provozní dobu úřadu (90,8 % spokojeno/spíše spokojeno), práci úředníků
(90,1 % spokojeno/spíše spokojeno). Mnohem méně kladně pak vyplynulo poskytování
informací o hospodaření obce (64 % spokojeno/spíše spokojeno, 17,3 %
nespokojeno/spíše nespokojeno). A nejhůře respondenti hodnotili práci zastupitelstva
ve smyslu přístupu zastupitelů k řešení podnětů od občanů (61 % spokojeno/spíše
spokojeno, 21,7 % nespokojeno/spíše nespokojeno).
Jako základní zdroj informací ohledně dění v obci občané nejvíce využívají zpravodaj,
hlášení rozhlasu a webové stránky. Všechny tři zmiňované zdroje hodnotí jako kvalitní
zdroj informací, byť se konkrétně k rozhlasu a webu obce objevily v otevřené otázce
připomínky. Nejčastěji se jednalo o připomínky ke špatné slyšitelnosti rozhlasu po
jeho výměně a o nevkládání informací z rozhlasu na web obce.
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C. Životní prostředí
7a. Jaké odpady třídíte?

7b. Kam je ukládáte?
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8. Vyhovuje vám otevírací doba sběrného dvora? 268 odpovědí

Pokud ne, proč?10 odpovědí
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sběrný dvůr by mohl být otevřen celý víkend i odpoledne.
O víkendu příliš krátká otevírací doba
Ocenila bych v sobotu celodenní provoz.
preferoval bych více dní v týdnu
nestíháme v denních hodinách
je daleko a otevírací doba nevyhovující
víkend jen dopoledne
otevřeno málo dnů
chybí provoz odpoledne - večer

9. Vaše další náměty a připomínky k odpadům: 91 odpovědí
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 91 (33,5 %) respondentů. Občané by uvítali doplnit
nebo častěji vyvážet kontejnery, a to hlavně na papír, bio a plasty. Uváděli především lokality
v serpentinách, u sauny, na ul. Vítovické. Dále občané vyjádřili přání zavést třídění odpadů
formou door to door či doplnit další kontejnery na hliník, tuky, drobné elektro a přidat další
koše na odpadky.
•

•
•
•

přeplněnost - častější vývoz či doplnění kontejnerů
o papír 26x
▪ např. u samoobsluhy
o bioodpad
17x
▪ např. v Psénkách
o plast 13x
zavedení door tu door
8x
chybí více kontejnerů na hliník, tuky, drobné elektro
více košů
3x
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72x

3x

10. Jste spokojen/a s kvalitou údržby veřejné zeleně v obci?

11. Jste spokojen/a s kvalitou ovzduší v obci?

12. Jste spokojen/a se stavem vodních toků?
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13. Jste spokojen/a s hlukovou zátěží v místě bydliště?

14. Jaké konkrétní problémy v oblasti životního prostředí vás trápí? 93 odpovědí
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 93 (34,2 %) respondentů. Zásadní problém většina
dotazovaných spatřuje v pálení odpadu a trávy v lokálních topeništích, ať už se jedná o
topení v kamnech nevhodným topivem či spalování odpadu ze zahrad. Stejně tak si stěžovali
na hluk jak z dálnice a dopravy, tak z používání hlučných strojů o víkendech a svátcích.
Dalším problémem, na který bylo poukazováno, byl zápach z Bonagra, kdy občané uváděli,
že se nedá mnohdy ani otevřít okno či sušit prádlo. V neposlední řadě uváděli jako další
problémy životního prostředí znečištění potoka vypouštěním např. močůvky či odpadních
vod, dále provoz, nesečení zeleně, psí exkrementy ad.

• hluk
o
o
o
o
o

27x
z dálnice, při přejezdu retardérů,
používání hlučných strojů (sekačky, pily, drtiče větví apod.) v neděli a o svátcích
Vyšší hlučnost způsobená běžnou dopravní zátěží a také činností zemědělského
družstva (i když chápu nutnost krmení, je někdy hlučnost zejména brzy po ránu
extrémní a bezohledná)
z biotopu každý pátek a sobotu do ranních hodin po celou letní sezónu, je absolutně
nemožné přitom spát.
obtěžování hlukem ze sportovního letadla

• pálení odpadů
o
o
o

• zápach
o
o
o

14x

Od výstavby kravina zemědělského podniku není řešen zápach. V jarních, letních a
podzimních měsících se nedá mít otevřená okna ani sušit prádlo venku. Tento
nesnesitelný zápach je nejvíce cítit v odpoledních hodinách a v noci.
Stále se opakující zápach močůvky. Rozvoz močůvky o víkendech a v nočních
hodinách.
Někteří lidé pálí nějaký nechutný odpad (strašný smrad). Z Bonagra bývá cíti t
zápach.

• znečištění potoka
o

27x

pálení odpadů na ulici Milionářská, neskutečně černý kouř, zřejmě topí
pneumatikama
v zimě spalují občané odpady v kotlech
pálení odpadů ze zahrad - jen v daném termínu, suchý.....

10x

znečištěný potok za zahradami (Dražka), za deště přepad vrtu z hřiště (teče po
cestě)
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o
o
o

Někteří jedinci stále vypouštějí do potoka odpadní vody (dá se vysledovat, pokud by
byl zájem)
močůvka v potoce
znečištěný potok z agra - zapáchá

• další méně časté připomínky: hladina spodní vody 9x, provoz 9x, nesečení
zeleně 7x, veřejná zeleň 5x, psí exkrementy 4x, prach 3x, vylévání potoka při
přívalových deštích 3x

Životní prostředí – shrnutí
Co se týče otevírací doby sběrného dvora, většina občanů ji hodnotí jako vyhovující.
Objevilo se i přes to několik připomínek k jejímu prodloužení či zvýšení četnosti
otevírací doby v průběhu týdne, ale i o víkendu.
Z dotazníkového šetření vyplynul zájem občanů o třídění odpadů, nejvíce se pak
v obci vytřídí plasty, sklo, papír, elektrospotřebiče a nebezpečný odpad. Mezi nejméně
tříděné složky pak patří hliník. Občané by především uvítali doplnit nebo častěji
vyvážet kontejnery, a to hlavně na papír, bio a plasty. Uváděli především lokality
v serpentinách, u sauny, na ul. Vitovické. Dále občané vyjádřili přání zavést třídění
odpadů formou door to door či doplnit další kontejnery na hliník, tuky, drobné elektro
a přidat další koše na odpadky.
Problémem vedle hlukové zátěže (viz výše) z používání techniky o svátcích či
víkendech a z dopravy zůstává také pálení odpadů a trávy, což je také nejčastěji
uváděná připomínka z oblasti životního prostředí. Pálení má mimo jiné dopad také na
kvalitu ovzduší, se kterým je však nespokojeno pouze 16,2 % respondentů, na druhou
stranu více než 78 % respondentů nemá větší výhrady (je spokojeno/spíše spokojeno).
Naopak, co se hlukové zátěže, je s ním nespokojena necelá 1/3 respondentů (29,8 %) a
jedná se tudíž o nejproblémovější oblast podle hodnocení občanů.
Co se týče veřejné zeleně, 76,8 % dotazovaných je se současným stavem spokojeno.
Nižší spokojenost respondenti vyjadřovali se stavem vodních toků (59,9 %
spokojeno/spíše spokojeno, 25,7 % nespokojeno/spíše nespokojeno), v otevřené
otázce dotazovaní poukazovali na znečišťování potoka vypouštěním odpadních vod či
močůvky ad.
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D. Územní rozvoj a infrastruktura
15. Znáte územní plán obce? 258 odpovědí

16. Při podpoře výstavby (obytné, průmyslové) by se obec měla soustředit na:251
odpovědí

Hodnota
využití volných ploch a nevyužitých objektů ve stávající zástavbě
výstavbu na nových plochách mimo stávající zástavbu obce, označených v současném
územním plánu k zastavění
hledání ploch pro budoucí výstavbu mimo stávající zástavbu obce a za plochami
určenými v územním plánu k zastavění
domnívám se, že obec by neměla podporovat další výstavbu
Ostatní*

Počet
160
53
27
83
25

*Ostatní:
•

Z urbanistického pohledu na zástavbu bych byl velmi střídmý na rozšiřování zástavby v
polích, aby obec neztratila ráz a kouzlo vesnice a nestal se z ní pouze příměstský satelit
podobně jako např. Holubice. Rekonstrukce či nahrazení starých domů novými bez
problémů. Průmyslové objekty díky úzkým a nekvalitním cestám k obci bych nepovolil

•

Nevidím důvod pro průmyslovou výstavbu v obci, nechme pole na zemědělství nebo vyžití.

•

Dát do územního plánu zástavbu kolem potoka od sauny směrem do zahrad.

•

Jsem proti rozšiřování ploch určených k zastavění. Souhlasím s využitím volných ploch ve
stávající zástavbě a nevyužitých objektů, ale pouze u již zpevněných komunikací.
Nepodporuji budování nových komunikací a zastavování ve volné krajině (např. nad
vinohrady).

•

Pokud další výstavba (nejsem proti), tak nejdříve přistavět nutnou infrastrukturu. Obec
nemá dostačující kapacitu školky (to hlavně!!!) ani školy pro současné děti. Při podpoře
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další zástavby tento problém ještě naroste. Slušný supermarket atd. také chybí. Za těchto
okolností nedává další výstavba žádný smysl.
•

využívat plochy hůře přístupné zemědělské výrobě

•

povolit výstavbu pouze pro místní

•

výstavba pečovatelského domu pro staré občany

•

jsem i pro novou výstavbu, ale obec by se měla zamyslet, jestli je na to připravena s
ohledem na kvalitu komunikací, kapacity MŠ a ZŠ, velikost obchodu

•

žádné satelitní rozšiřování developerů

•

současná infrastruktura obce neodpovídá plánované zástavbě dle ÚP

17. Jste spokojen/a s řešením následujících oblastí?
a) Odpočinkové zóny (parky, posezení, lavičky)

b) Dětská hřiště, sportovní hřiště
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c) Inženýrské sítě (voda, elektřina, plyn, kanalizace)

d) Chodníky (údržba, stav)

e) Veřejná doprava (autobus)
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f) Parkování v obci

g) Provoz na komunikacích (bezpečnost, značení)

Komentář k otázce 17.:
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 105 respondentů (38,6 %). Občané nejkritičtěji
pohlížejí na stav chodníků a silnic (uváděli konkrétní lokality), chybějící komunikace pro pěší
a také nevyhovující údržbu v průběhu roku. V souvislosti s chodníky také souvisí další
zmiňovaný problém týkající se nevyhovujícího parkování, kdy respondenti poukazovali na
likvidaci chodníků v důsledku odstavování aut a vznik nebezpečných situací a ohrožení
chodců. Poukazovali také na nedostatek hřišť pro děti, jak pro malé, tak i ty velké, či
chybějící další volnočasovou infrastrukturu i pro dospělé. Dotazovaným také chybí více
laviček a odpočinkových míst po obci. Respondenti taktéž negativně hodnotí rychlou jízdu
vozidel a hustý provoz či chybějící dopravně-bezpečnostní prvky jako jsou měřiče rychlosti,
retardéry a přechody pro chodce.
Nejčastější připomínky jsou uvedeny podle četnosti:
•

chodníky, silnice
o

44x

Chodník na ulici kde je fotbalové hřiště směr Rousínov není žádný
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o
o
o
o
o

•

parkování
o
o

o
o

•

o
o
o

o
o
o

o
o

•

19x

chybějící přechod pro chodce u zastávky Hradská. Každý den tudy chodí hodně dětí
do ZŠ.
prosím o vybudování zrcadla na křižovatce při výjezdu ze sauny směrem do
Kovalovic
chybí radar ve směru z a do Rousínova
nebezpečná křižovatka u hasičárny - označit DZ, DZ u cesty z Louček a od lesa v
Psénkách

odpočinkové plochy, mobiliář
o

23x

Na silnice směr JZD nikdo nejezdí 50 km/h
Na Dražkách je často překračovaná rychlost vozidel v obci. Umístit upozorňovaci
měření rychlosti

Chybějící dopravně-bezpečnostní prvky
o

•

24x
nová podoba hřiště je celkově nešťastná, nevyhovuje potřebám ani jedné věkové
kategorie dětí. Chybí prostor pro větší děti k volnému trávení času.
Uvažoval bych o výstavbě workoutového hřiště pro začátečníky i pokročilejší, včetně
"posilovacích" stojů pro starší obyvatele.
- dětské hřiště pouze jedno malé kapacitně nedostatečné, venkovní plochy pro
sportovní aktivity pro veřejnost žádné.
Multifunkční sportovní hřiště výrazně chybí. Pro starší děti zde není žádné vyžití
kromě fotbalu.

nedodržování povolené rychlosti, provoz
o
o

•

30x

Nevyhovující parkování u školy/obchodu.
Parkování na Hradské je katastrofa. Když někdo vlastní 3 vozy které nepoužívá,
blokuje parkovací místa dalším sousedům, kteří už nemají možnost zaparkovat.
Hradskou opatřit vyhrazeným stáním na SPZ. Některá místa opatřit zákazem stání.
Protože se najdou i takoví, kteří vám parkujícím vozidlem zablokují příjezdovou
cestu nebo vám zaparkuji před vjezdem do garáže.
Vadí mi parkování na chodníku. Auta ničí chodníky, chodec musí vstupovat do
vozovky a obcházet auta.
Nevyhovující parkování na nebezpečných místech(ulice Vítovická,u kina)

Hřiště
o

•

Chodníky se nestíhají udržovat (štěrk, občas zarůstají plevelem), chybí bezbariérové
zakončení a často chybí chodníky úplně (serpentýny, na křižovatce Dražky-Obecní
úřad, k hasičce atd.)
chodníky si udržujeme sami, nikdo nám je neudržuje
chodníky v řadě části obcí chybí
Havarijni stav povrchu silnice hradska, mohlo by se protahnout až po odbočku na
cestu nad vinohrady a upravit rozšíření pro otáčení aut a parkování
Silnic v oblasti Louček je v dezolátním stavu. Tady je potřeba opravdu nutně oprava.

16x

nemáme žádný střed obce, kde by se lidé potkali, posezení v obecním prostoru
minimální
Odpočinkové zóny chybí - např. náves se k tomuto účelu přímo nabízí v místě pod
stromy, ale místo odpočinkové zóny tam je "zřícenina" a kontejnery.
více laviček a posezení

méně časté odpovědi: spojení veřejnou dopravou (směr Slavkov, Rousínov) 13x,
nebezpečná místa na komunikacích 11x, inženýrské sítě 4x

Územní rozvoj a infrastruktura – shrnutí
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že více než polovina respondentů (54,4 %) územní
plán obce vůbec nezná. Na dotaz podpory další výstavby se jich nejvíce (46 %) přiklání
k variantě využití volných ploch a nevyužitých objektů ve stávající zástavbě.
Co se týče infrastruktury, občané jsou nejvíce spokojeni s veřejnou dopravou (84,9 %
spokojeno/spíše spokojeno), byť se v otevřené otázce objevilo několik připomínek
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k chybějícím spojům na Rousínov či Slavkov u Brna. Respondenti dále velmi kladně
hodnotí stav inženýrských sítí (80,9 % spokojeno/spíše spokojeno). Dále již
respondenti nebyli tak spokojení:
•

dětská hřiště - 50,7 % spokojeno/spíše spokojeno, 33,8 % nespokojeno/spíše
nespokojeno – respondenti poukazovali na nedostatek hřišť celkově, a to pro
všechny věkové kategorie

•

provoz – 50,4 % spokojeno/spíše spokojeno, 40,1 % nespokojeno/spíše
nespokojeno

•

odpočinkové zóny – 49,3 % spokojeno/spíše spokojeno, 40,1 %
nespokojeno/spíše nespokojeno – občané vnímají nedostatek takovýchto ploch
nebo alespoň laviček na klidných místech

•

parkování – 42,3 % spokojeno/spíše spokojeno, 46 % nespokojeno/spíše
nespokojeno – nevhodné parkování na chodnících, silnici, nebezpečí pro
chodce kvůli vstupu do vozovky při vyhýbání se zaparkovaným vozům

•

chodníky (stav, údržba) – 47,4 % spokojeno/spíše spokojeno, 50,4 %
nespokojeno/spíše nespokojeno – likvidace chodníků v důsledku nevhodného
parkování, v některých lokalitách chodníky zcela chybí, kritika údržby

E. Život v obci
18. Hodnocení kulturně společenského vyžití:
ano

spíše ano

spíše ne

ne

nevím

Se spolkovou činností

30,9%

37,1%

6,3%

1,8%

20,2%

Bez
odpovědi
3,7%

S nabídkou kulturních akcí

28,7%

41,2%

13,2%

4,0%

9,9%

2,9%

Se stavem kulturních zařízení

24,6%

41,2%

11,8%

6,6%

13,2%

2,6%

S nabídkou sportovních aktivit

19,5%

37,9%

14,3%

11,0%

14,7%

2,6%

Volný čas - nabídka vyžití pro děti 14,3%

20,6%

16,9%

9,6%

35,3%

3,3%

Knihovna

19,5%

1,5%

1,5%

33,5%

2,2%

41,9%

Komentář k otázce 18.:35 odpovědí
•

chybí zázemí pro kulturní akce
o
o

•

mateřské centrum
o
o

•

7x

Chtělo by to vytvořit prostor pro pořádání venkovních akcí (např. bývalé kurty)
Mohl by tu být nějaký kulturák, s tím by se dala spojit další nabídka např. služeb.

7x

Musím pochválit Mateřské centrum ve Viničných Šumicích. Spok ojenost, vstřícné,
ochotné a hodné maminky. Pro ně bych vyhradila větší rozpočet na dětské a
kulturní akce a především na opravu budovy mateřského centra.
Budov mateřského centra je v hrozném stavu.

chybějící sportovní zázemí a celkově vyžití
o

7x

chybí mi moderní víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem pro veřejnost
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o

•

o

•
•

chybí hřiště pro malé děti směr sokolovna a Vítovice, workoutové hřiště pro dospělé

chybějící sportovní aktivity pro děti

5x

využili bychom sportovní kroužky v rámci Sokola, ale je malá nabídka, rozšířit
sportovní aktivity pro mládež v rámci Sokola

málo kulturních akcí
málo informací o možnostech využití volného času, nabídce

4x
4x

19. Základní a mateřské školství:
a) Jste spokojen/a s činností mateřské školy?

b) Jste spokojen/a s činností základní školy?

Komentář k otázce 19.: 28 odpovědí
•
•

nedostatečná kapacita MŠ
problém šikany v ZŠ
o

•

Velkým problémem jsou dlouhodobé problémy se šikanou, které škola neumí a asi ani
nechce řešit, dochází k bagatelizaci problémů mezi dětmi, které často vyústí k
přechodu na jinou školu.

nespokojenost se stravováním
o

•

8x
5x

4x

ve školní jídelně dětem chutná, já mám výhrady k použití dochucovadel, polotovarů a
sladkostí (dezerty)

problém s online výukou v covidu
o

3x

Během online výuky byla výuka nedostatečná. V tomto škola naprosto selhala.
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20. Zdravotní a sociální služby:
a) Jste spokojen/a s nabídkou sociálních služeb v obci?

b) Souhlasil/a byste s výstavbou bydlení pro seniory v naší obci?

c) Využil/a byste teď aktuálně bydlení v zařízení pro seniory v naší obci?
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d) Jste spokojen/a s nabídkou zdravotních služeb v Pozořicích?

Komentář k otázce 20.:27 odpovědí
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nevyhovující výtah ve zdravotním středisku. Malý pro lidi na vozíku ! Po rekonstrukci
je kratší, klient na vozíku se tam nevleze. Už vůbec ne, pokud potřebuje ve výtahu
asistenci, např. uvedení výtahu do provozu. A lékaři jsou v 1 poschodí.
Spokojenost se zdravotními službami se výrazně liší podle specializace.
V Pozořicích pediatr nepřijímá jiné děti než novorozence
Chybí stálá dětská lékařka.
Jsem spokojena se zubním střediskem. Nejsem spokojena s nestálostí pediatrické
péče. Člověk nikdy neví, jakého lékaře tam zastihne, pokud vůbec nějakého.
málo lékařů (zubařů) na poměrně velkou spádovou oblast, malá kapacita
zubaři - katastrofa
nelíbí se nám služby dr. Blažkové - 4x
dětské oddělení je po odchodu pana růžičky naprostá katastrofa

21. Schází vám v obci některé služby? 248 odpovědí
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Komentář k otázce 21. - pokud jste odpověděli kladně, jaké služby v obci
postrádáte?63 odpovědí

22. Jste spokojen/a s bezpečností v obci? 266 odpovědí

23. Co považujete za nejnebezpečnější místa a jevy v obci? 119 odpovědí
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 119 respondentů (43,8 %). Nejčastější připomínky se
týkaly hustého provozu projíždějícího přes obec především v době kolon na D1 a silnici 430,
kdy řidiči volí Šumice jako jednu z objízdných tras. V souvislosti s provozem vznikají na
komunikacích nebezpečná místa, respondenti poukazovali především na nebezpečí při
obcházení vozidel v důsledku nevhodného parkování či úzké silnice. Nebezpečí vnímají také
v lokalitách, kde chybí chodníky (např. chodník do Šumic od točny, u školy, do Pozořic,
v serpentinách ad.). Nebezpečí vzniká také v souvislosti s nevhodně zaparkovanými vozy na
chodnících nebo v části křižovatek a způsobuje komplikace a mnohdy i hrozbu kolize jak
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v automobilovém, tak pěším provozu. V neposlední řadě občanům chybí dopravně
bezpečnostní prvky (přechody, retardéry, radary).
• provoz, nedodržování rychlosti
47x
o
o
o
o

•

chodníky
o
o
o
o

•

o
o
o

o
o

12x

absence přechodu na zast. hradská,
možná by pomohl retardér na mostku
absence radaru na rovných komunikacích
Naprosto žádné prvky omezující rychlost vozidel

nevhodné parkování
o

25x

křižovatka zrcadel (na dražka)
úzké místo u zrcadla Hradské, úzká silnic u pivovaru, odbočka na Vítovice
v serpentinách
přednost zprava u černých (zavazí tůje - nepřehledné)
dopr. situace u obchodu (školy)
neosvětlená komunikace Bendovi - Mendlovi

chybějící dopravně bezpečnostní prvky
o
o
o
o

•

38x

chybí zde chodníky - u školy, na Loučkách, v serpentýnách! - matky jezdí s kočárky po
silnici!
silnice za humny - bezpečnější pro děti - vybudovat chodníky
nedokončený chodník k Pozořicím a chodník od točny do Šumic
nespravené chodníky směrem zastávka Psenky

nebezpečná místa na komunikacích
o
o

•

ranní doprava u školy, školky a obchodu
Provoz aut v místech bez chodníků.
Rychlost a četnost průjezdů zemědělských strojů.
od Rousínova a na Dražkách jezdí jako blázni, serpentiny - příliš rychlá jízda

12x

Okolí Hradské Restaurace, kde se z důvodu parkujících aut na chodníku nedá chodit
jinak než po silnici.
Parkování na nepřehledných místech
cesta od obecního úřadu k sokolovně s kočárkem - nelze se vyhnout autům

• méně časté připomínky: vandalismus 5x, polní cesty 2x, zeleň 2x,
krádeže 1x
24. Jste spokojen/a s podmínkami pro podnikání v obci? 261 odpovědí
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25. Podnikáte?226 odpovědí

26. Jak by podle vás obec mohla podpořit podnikání?15 odpovědí
•

Krom informací o novém podnikání na nástěnkách nebo v rozhlase nevím...

•

Zastávat se podnikatelů při jednání s jinými úřady. Nezavírat oči před podnikáním "na
černo". Vzniká tak nezdravá nekalá konkurence

•

Investice do průmyslové zóny

•

Nevim, mozna nejakou ulevou na danich v prvnich dvou letech podnikani?

•

zásilkovna

•

prostory pro podnikání

•

podatelna zásilkovny, ne pouze výdejní box

•

neměla by podporovat jen pekárnu

•

myslím, že obec nedělá problémy těm, co chtějí podnikat

27. Které oblasti cestovního ruchu by měla obec podporovat?260 odpovědí
Hodnota
Cyklostezky
turistické stezky
Muzeum
napoleonská historie
folklór, místní tradice
ubytovací kapacity
Polní a lesní cesty jsou v katastrofálním stavu. Jízda na kole či běh je po nich takřka nemožná.
Nevím, jestli obec má toto na starost, každopádně jednou za čas traktor s pluhem by je srovnat
mohl.
Víno
Jsem proti podporování cestovního ruchu, současný stav stezek je naprosto dostatečný a
vyhovující a nepřeji si zvyšování ruchu v obci. Jsem zásadně proti budování nových asfaltových
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Počet
203
207
27
66
161
70
1
1
1

Hodnota

Počet

cyklostezek, které by pouze zničily krajinu a přitáhly "líné turisty" na elektrokoloběžkách apod. I
bez stezek už jich je v okolních lesích až dost.
Kavárna
pozn. cyklostezky podporovat i pro dopravu do práce (např. projekt Mikroregionu Šlapanicko síť cyklostezek)
Farmářské trhy, dostupnost a propagace místních potravin a výrobků.
parkování pro návštěvníky
parkovací plocha pro návštěvníky obce
historie, pamětní desky, foto, ...
omezot vjezd jezdcům na koních do ulice hradská, často chybí jen málo k nehodě, zvířata se
plaší a je tam málo místa

1
1
1
1
1
1
1

28. Co se podle vás v obci v posledních letech podařilo?148 odpovědí
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 148 respondentů (54,4 %). Nejvíce si chválili
vybudované či rekonstruované silnice a chodníky. Dále jsou spokojeni s opravami nebo
výstavbou budov v obci jako je ZŠ, víceúčelová budova a se stávajícím sportovním
zázemím. Chválili též zbudování sběrného dvora v obci.
• chodníky, silnice, schody, osvětlení
58x
o

•

ZŠ, MŠ
o

•

46x

hasička + knihovna

sportovní zázemí
o

•
•

51x

nástavba školy

víceúčelová budova
o

•

schody v serpentinách, část chodníku Šumice-Pozořice, Oprava komunikace směrem
do Pozořic, oprava mostu v Rékoví, schody na Psénkách

41x

prolézačky u hřiště pod lesem, fotbalové hřiště

sběrný dvůr
34x
méně časté připomínky: zeleň 28x, sítě 15x, vodní toky, vodní plochy 11x, pekárna
10x, fungující potraviny 9x, mateřské centrum 6x, zásilkovna 5x, dopravně
bezpečnostní prvky 2x

29. Co se nepodařilo? 110 odpovědí
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 110 respondentů (40,4 %). V rámci této otázky
respondenti poukazovali opakovaně na nevyhovující nebo úplně chybějící chodníky (ke
škole, do Pozořic, od točny do Šumic) či poškozené silnice. Dále uváděli nespokojenost
s již vybudovaným schody v Psénkách a v serpentinách, upozorňovali na chybějící
centrum obce v serpentinách. V neposlední řadě uváděli, že se nepodařil územní plán,
který povoluje novou výstavbu staveb, které neodpovídají venkovskému rázu či
kritizovali dětské hřiště u školy.
• chodníky, silnice
34x
o
o
o
o
o
o
o
o

vystavět nové chodníky v obci
zajistit opravu silnice po opravě vody pod kopcem pod knihovnou
chybějící chodníky - např. spojení od pivovaru k úřadu, chodník do Pozořic.
Komunikace ohledně zamýšleného rozšíření pekárny
nezbudoval se chodník dolů na točnu autobusu
cesta a chodníky ke škole
chybějící chodník v serpentinách
komunikace na dolním konci u č. p. 164-166 - díry v asfaltu
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o
o
o

•

schody
o

•

o
o

11x

Povolování některých staveb nezapadajících do terénu je nejen nevkusné, ale i
bezohledné k ostatním. Obec by měla více dbát na nízkopodlažní zástavbu namísto
nesmyslně vícepodlažních domů.
Rozšíření územního plánu ve prospěch pekárny, na úkor přírodní památky.
Zakázat výstavbu "sídliště" na západní straně obce.

dětská hřiště
o

•

12x

posunout dál úpravu středu obce (serpentiny)
chybí mi venkovní shromaž. centrum obce pro obyvatele (pro případ oslav / mimoř.
událostí atd.) - jakési srdce obce

územní plán – nová výstavba
o

•

14x

Schody v Psénkách (k ničemu), schody v serpentýnách opět bez možnosti projet
kočárkem

prostor v serpentinách
o
o

•

neopravená vozovka na Hradskou
úprava komunikace před pomníkem
silnice po kanalizaci v některých částech obce

11x

Hřiště u školy mělo bylo více zapuštěné do země vyčuhují ostré hrany a pro menší
děti nebezpečné a bez pomoci nedostupné.

méně časté připomínky: parkování 9x, výstavba MŠ 8x, prostranství před školou 6x,
víceúčelové hřiště 5x, cyklostezky 5x, kácení stromů 5x, dopravně-bezpečnostní
prvky 4x, veřejné osvětlení 4x, doprava 2x

30. Jaká je podle vás největší přednost života v obci?173 odpovědí
•
•
•
•
•
•

klid, pohoda
81x
příroda, zeleň
70x
dobrá dostupnost na brno
35x
blízkost brna - poloha
28x
lidé, téměř všichni se znají, vzájemné sousedské vztahy
27x
méně časté připomínky: kultura, tradice 14x, vybavenost 9x, bezpečnost 8x,
infrastruktura 4x, zahrada 4x, vesnický charakter 3x, sport 3x, menší provoz 3x,
čistota 3x, upravený vzhled obce 2x, soukromí 2x

31. Jaký je podle vás nejpalčivější problém života v obci? 131 odpovědí
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 131 respondentů (48,2 %). Jako zásadní problém
v obci občané spatřují mezilidské vztahy. Opakovaně zmiňovali také chybějící chodníky
(např. chodník do Šumic) a špatný stav vozovek. Dále se objevila kritika k vedení obce,
uváděli názorovou nejednotnost zastupitelstva či neřešení problémů občanů. Jako problém
vnímají také budoucí zástavbu, kterou umožňuje územní plán. V neposlední řadě pak uváděli
hustou dopravu přes obec především v důsledku kolon na D1 a silnici 430 a také problém
parkování automobilů na nevhodných místech (chodníky, nepřehledná místa na
komunikacích).
• mezilidské vztahy
26x
o
o
o

•

nesnášenlivost mezi občany
Sobeckost a bezohlednost
soužití starousedlíků a náplav, což je ve všech obcích, jedni razí názor: vždycky jsem
to tak dělal a měnit to nebudu a druzí: zaplatil jsem si drahý pozemek, abych měl klid,
schovám se za 2m plot a ať mi sem nikdo nekouká, dva tábory oddělené zdí nikdy
společnou cestu nenajdou

komunikace (chodníky, silnice)

23x
23

o
o
o
o

•

vedení obce
o
o
o

•

o

12x

houstnoucí doprava
provoz a nedodržování předpisů hlavně ve chvíli, kdy D1 a 430 jsou neprůjezdné
velký provoz zemědělských strojů

parkování
o
o
o

•

12x

Budoucí problém může být územní plán, protože dovoluje výstavbu "satelitu" u
Pozořic... izolované městečko, zdejší obyvatelé budou mít do Šumic daleko, budou
požadovat služby po obci, ale v bližších Pozořicích. To je neřešitelná situace. I
sousedsky se těžko mohou cítit "Šumickými občany", když do Šumic budou jezdit
max. z donucení, proto, že jinde jim nevezmou děti do školky.
Nestavět další rod.domy. Nezvětšovat obec.

provoz
o
o
o

•

13x

členové zastupitelstva obce nejsou jednotní v názorech na potřeby obce
špatné vedení obce, žádná vize, netransparentnost, klientelismus
nechuť zastupitelů obce řešit malé problémy občanů

nová zástavba
o

•

chybějící chodníky, špatný stav vozovek, (spousta jich je v dezolátním stavu a
vypadají spíš jako polní cesty)
polovicni chodnik do Pozoric. Je to tam nebezpecne.
špatná údržba chodníků
chybí komunikace u pomníku padlých

11x

odstavené automobily u školy
parkování na chodnících
nevyhovující parkoviště u pomníku

méně časté připomínky: zápach z Bonagra 9x, nedodržování povolené rychlosti 8x,
ZŠ, MŠ 8x, nedostatek kontejnerů 5x, chybějící aktivity pro děti 4x, spojení na
Slavkov a Rousínov 3x, prostranství před školou 2x

Život v obci – shrnutí
1. Kulturně-společenské vyžití
Co se týče kulturně-společenského vyžití, jsou respondenti relativně spokojeni. Nižší
spokojenost respondenti vyjadřovali hlavně s nabídkou sportovních aktivit pro děti a
nabídky volnočasových aktivit pro děti. Respondentům také chybí zázemí pro kulturní
akce, především pro pořádání venkovních aktivit. Dále chválili práci mateřského
centra a uváděli nutnost oprav budovy, ve které sídlí. V neposlední řadě jim chybí
zázemí pro sportovní aktivity jako je např. víceúčelové hřiště, další hřiště pro děti či
workoutové hřiště.
2. Fungování MŠ a ZŠ
V obci je základní i mateřská škola. S činností mateřské/základní školy jsou občané
převážně spokojeni. U otevřené otázky občané zmiňovali např. obavy ohledně
nedostatečné kapacity MŠ, zmiňovali také problém šikany na ZŠ či nespokojenost se
stravováním ve školní jídelně.
3. Sociální a zdravotní služby v obci
V obci se nenachází zařízení, které by sloužilo k poskytování sociálních služeb.
Občané nejčastěji navštěvují zdravotní středisko v Pozořicích. 28,3 % respondentů
odpovědělo, že jsou spokojeni s nabídkou soc. služeb, 18,4 % není spokojeno a 47,4 %
pak nemá informace a nemůže tyto služby hodnotit. Co se týče zdravotních služeb,
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68,8 % je s nimi spokojeno, 18,4 % nespokojeno a 12,1 % nemá informace o
zdravotních službách a nemůže je hodnotit. V otevřené otázce se však nejčastěji
objevovala kritika na služby dr. Blažkové.
K výstavbě zařízení pro seniory v obci se přiklání 84,9 % respondentů a aktuálně by ho
využilo asi 13,2 % dotazovaných (tj. aktuální poptávka = 36 osob).
4. Ostatní
•
•

•
•

•

Občané by uvítali v obci zejména kavárnu/cukrárnu, opravnu obuvi, kvalitní
restauraci, kadeřnictví, kosmetiku, masáže, lépe zásobené potraviny ad.
Největší nebezpečí občané spatřují v souvislosti s hustým provozem
projíždějícím přes obec především v době kolon na D1 a silnici 430, kdy řidiči
volí Šumice jako jednu z objízdných tras. V souvislosti s provozem vznikají na
komunikacích nebezpečná místa, respondenti poukazovali především na
nebezpečí při obcházení vozidel v důsledku nevhodného parkování či úzké
silnice. Nebezpečí vnímají také v lokalitách, kde chybí chodníky (např. chodník
do Šumic od točny, u školy, do Pozořic, v serpentinách ad.). Nebezpečí vzniká
také v souvislosti s nevhodně zaparkovanými vozy na chodnících nebo v části
křižovatek a způsobuje komplikace a mnohdy i hrozbu kolize jak v
automobilovém, tak pěším provozu. V neposlední řadě občanům chybí
dopravně bezpečnostní prvky (přechody, retardéry, radary).
Podpora cestovního ruchu – zejm. turistické stezky, cyklostezky, folklór a
místní tradice.
Pozitivní hodnocení (aneb co funguje): chválili vybudované či rekonstruované
silnice a chodníky. Dále jsou spokojeni s opravami nebo výstavbou budov v
obci jako je ZŠ, víceúčelová budova a se stávajícím sportovním zázemím.
Chválili též zbudování sběrného dvora v obci.
Negativní hodnocení (aneb co nefunguje): opakovaně zmiňované nevyhovující
nebo úplně chybějící chodníky (ke škole, do Pozořic, od točny do Šumic) či
poškozené silnice. Dále uváděli nespokojenost s již vybudovaným schody v
Psénkách a v serpentinách, upozorňovali na chybějící centrum obce v
serpentinách. V neposlední řadě uváděli, že se nepodařil územní plán, který
povoluje novou výstavbu staveb, které neodpovídají venkovskému rázu či
kritizovali dětské hřiště u školy.

F. Závěr
Místo pro vaše další postřehy a připomínky k životu v obci:
●

●

●

●

pojďme se zamyslet nad klientelismem, zkusme se inspirovat budováním v okolních
obcích, např. v Sivicích
Vzhledem k provozu na ulici Vítovická by bylo dobré v budoucnu vybudovat chodníky
případně opravit další část komunikace.
"Vadila mně kauza s pekárnou, jelikož dost vyhrotila vztahy v obci a zás adně společnost
rozdělila, převážně na starousedlíky a přistěhovalé. Myslím, že včasná a větší
informovanost např. formou zpravodaje anebo webu by situaci předcházela.
Co mě vadí ale zdaleka nejvíce, je masivní výstavba v polích naproti holubické betonárky.
Nevím jestli obec do projektů má právo mluvit, když nejsou v jejím katastru, ale velmi se
obávám navýšení dopravy s tím spojené."
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●

●

Starosta a zastupitelstvo by měli být služebníky, nikoliv "rasa nadřazená a neomylná".
díky, že se zajímáte o názory občanů. Teď se ještě naučit s podněty pracovat a vyvodit a
realizovat řešení.

●

"Moc pěkně zrevitalizovaný tok Kovalovického potoka.

●

A trošku obava, co s klidem kolem potoka udělá nová velká výstavba..."

●

Nutnost opravy komunikace nad Hradskou.

●

●

●

●

●

Bylo by fajn udělat z úzkých silnic, zejména kolem školy, jednosměrky, snad by to snížilo
jejich nebezpečnost.
"Zpravodaj by si zasloužil kompletně novou koncepci a jasná pravidla. Myslím, že některé
příspěvky do zpravodaje vůbec nepatří (často se vůbec netýkají obce), při vší úctě k
aktivitě některých lidí. Když už se berou příspěvky od občanů, tak mi nepřijde férové
vstupovat autorovi do textu. Navíc nebylo jasně definováno, kdo je autorem komentářů....
Nicméně to bylo pouze projevem jakési nadřazenosti či arogance. Už vůbec nepochopím,
že je povoleno otisknout anonym...
Dále jen opakování už uvedeného - bylo by dobré vyřešit dopravu v obci a náves místo
např. nepovedených schodů v Psénkách, které nedávají moc smysl, když ani nejsou
bezbariérové. Kolik lidí to reálně využije občanů z celkových cca 1300? Nevybavuji si, že
by po nich někdo šel... "
Obec Viničné Šumice je krásná obec svou polohou, nicméně procházka obci je velmi
náročná. Není zde odpočinkové posezení, absence laviček je citelně znát. Hřiště pro malé
děti s pískovištěm a lavičkami pro maminky, workoutové hřiště pro teenagery by v
Šumicích určitě bylo využité. Co tu naopak funguje na 100 % je mateřské centrum pro
maminky s těmi nejmenšími dětmi. Dobře je, že prostory MC mohou být využity i pro akce,
které s MC nesouvisí. Šumický pivovar vaří velmi dobré pivo, které je známé i na opačném
konci našeho kraje. Společenské akce mají velmi dobrý ohlas v celém okolí. Hody, vánoční
setkání, betlémy či akce pod lesem jsou vždy hojně navštěvovány. Je zde mnoho lidí, kteří
jsou ochotni se zapojit do příprav různých akcí. Děkuji za ně.
Do Šumic jsme se přestěhovali, protože tam je krásně a je tam klid a příjemná atmosféra.
Byli bychom rádi, kdyby to tak zůstalo. I proto moc nepodporujeme novou výstavbu, i když
chápeme, že lidi potřebuji někde bydlet. Nemělo by se to dělat bezhlavě.

●

Netahat do obce další lidi novou výstavbou.

●

U dál nezvětšovat obec. Klid.

●

Budova, kde je nyní Mateřské centrum, by po rekonstrukci mohla bych prospěšná i jinak kavárna, kino, sport...

●

Nemám co víc dodat, jen tak dál, dobrá práce

●

ocenil bych rozšíření kapacity/výstavbu mateřské a základní školy

●

zhoršená dopravní situace v okolí dálnice v důsledku nové investiční výstavby

●

"1) na ulici Vítovická žádáme dvě lavičky (místo máme vybrané) na obecním pozemku

●

2) kontejner na sklo"

●

"velice mi vadí přetékání v údobí sucha vody z vrtu na hřišti do potoka, zbytečná investice,
mohla se využít voda ze střechy sokolovny, šetřit vodou jako všichni, voda je všech, nejen
sokolů.
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●

●

●

●

●

●

větší využití odtékajícího potoka - Kovalovický, může být malý rybníček na zadržení vody v
krajině - tři kohouti - Bahňák, jsou tam mokřiny"
jediné čeho se obávám je, aby obec v rámci stavebního šílenství nepodpořila nějakého
developera a my tu dopadly jako Holubice, to je odstrašující případ, jak může dopadnout
pěkná vesnice, jinak díky vedení obce a starostovi myslím, že se nám tu žije skvěle
"- bylo by užitečné dbát na to, aby stavebníci, kteří nechají rozkopat kvůli vlastním
přípojkám komunikace, po připojení komunikace také nechali opravit.
v zimě by měla být ve svazích k dispozici posypová sůl. případně by měly být silnice solí
ošetřovány podle potřeby, kamínky rovněž podle potřeby"
občas je mi smutno z posledních stran zpravodaje, kde si až někteří vyřizují osobní účty
nevím, proč tyto dotazníky píšeme, když s nimi nikdo nepracuje, jaké vedení obce jsme si
zvolili, takovou obec máme, chybí tu empatie ke starým lidem, děti tu nemají prostor,
zastavil se tu čas, je vidět, že to mnohým na obci nedochází a nevidí svoje limity, ale jen
svoje zájmy, školka ano, ale za jakou cenu? komunikace s občany je postkomunikastická:
kdo nejde s námi, jde proti nám, beru to tak, naučil jsem se s tím žít
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