PŘÍLOHA A.1.3-2 Výsledky dotazníkového šetření - spolky

Název

Poč. členů

Vývoj členů

1. Rozledna
2. T.O. Netopýr

Dětský
3. ochotnický
soubor

4.

SDH
Hostišová

5. Bábinky

6 setrvalý stav

Aktivity

Podmínky pro činnost

Spolupráce s obcí

Očekávaná podpora

Co postrádáte

budování rozhledny a
přilehlého areálu

přijatelné

nadprůměrné

ne

nic

potlach

bez problémů

bez problémů

nic

starou hospodu

veskrze kladně

zlepšení technického
zázemí, prostředky na
technické zázemí - místnosti na
obnovení kostýmů a rekvizit kulisy, kostýmy a rekvizity
a kulis

dobrá

vyšší finanční podpru

výbavu zásahové jednotky

obec může finančně
podpořit činnost
(proplacení jízdného na
vystoupení apod.)

činnost je vlivněna zvyšujícím se
průměrným věkem.
Předpokládáme, že obec podpoří
pokračování v tradici v pozdějších
letech, kdyby spolek zanikl.

stabilní, od
roku 2002
22
celkem 86
členů

premiéra a opakování
pohádky, vystoupení při
akcích

63 narůstá

taktická cvičení, sběr železa,
dopouštění koupaliště,
údržba techniky, doprovod oproti okolním obcím
sv. Mikuláše, příprava
nedostačující
"Našeho svátku", pohárová
soutěž

navazuje na tradici,
klesl o 1 z
zajišťuje pěvecká
16 důvodu věku a
vystoupení v obci, také na
zdrav. stavu
pozvání na akcích seniorů

vstřícné chování obce

náklady hradí ze svých
obec respektuje potřeby
prostředků, využívá
spolku a kladně hodnotí
služeb knihovny k
jeho aktivity
množení textů

6. o.s. BAOBABY

7. knihovna

8.

roste, zvyšuje
se zájem o
8 aktivity a
aktuálnost
tématu

130 stabilní

o.s. Horizont
Hostišová

9. maminky

10. farnice

propagace a inovace
přírodního stavitelství,
přednášky, workshopy,
BAOBABYfest, poradenství
stavebníkům, půjčování
míchačky na hlínu, výroba
balíků, podpora komunitní
tvorby (vytváření dětských
hřišť, veřejného prostoru)

kladně, obec poskytuje
materiálovou podpru
dobré, cítíme podporu (lavečky, stoly) při
od obce, která
pořádání BAOBABYfestu.
poskytuje krásné
V případě potřeby šíří
prostředí pro tvorbu. informace o našich
aktivitách (Hostišovské
noviny, web, rozhlas).

zajištění knihovnických
služeb

dobré, odpovídá
možnostem obce

stabilní

křížová cesta, pochod ClayEva, úklid černé skládky,
dobré
akce švec

není aktivní z
důvodu
nezájmu

sektání rodičů a dětí,
utváření dobrých
mezilidských vztahů mezi
dětmi, začleňování do
kolektivu

15

Myslivecké
11.
sdružení

12. mladí

4 stabilní

rybaření, sportování

špatné, nemáme
vlastní honitbu

Nemáme pocit, že bychom něco
postrádali. Možná bychom mohli
dostat šanci pomoci vymyslet a
vytvořit nějaký veřejný prostor.
Můžeme taky pomoci s hledáním
financí.

finanční podporu knihovny,
která je nutná pro
rozšíření prostor knihovny o část
zachování a rozvoj
chodby, nové pc
knihovnických služeb

dobře

nevyhovující - zničené
dětské hřiště,
snaží se vyjít vstříc
nevyhovující prostory vrámci možností
pro setkávání

modlení každý čtvrtek, úklid
kříže, křížová cesta, pietní
místa

klesá z důvodu
nezájmu
lovy a společné hony, 1x
5 (propagace
ročně myslivecký ples
sdělovacích
prostředků)

dobrá, obec se snaží
podpořit knihovnické
služby

jsme spokojeni, pokud
podpra a spolupráce
zůstane na úrovni, jaké je.
Uvítali bychom finanční
podporu, ale chápeme, že
po této stránce na tom obec
není dobře.

vybudování zázemí pro
setkávání dětí, bezpečné
hřiště ev. vybudování
střediska pro volný čas

místo, prostor

obec se snaží pečovat o
kapli

zabezpeční tří mší svatých

malý zájem občanů o společenské
dění

žádná, 1x do roka
sponzorský dar na ples

větší aktivitu co se týká
biopásů a zákaz nebo
vlastní honitbu
omezení pasení dobytka na
obecních pozemkích

místo, kde se scházet

Název

Jaké akce má obec uskutečnit?

Co můžete obci
nabídnout?

Akce 2013

Společný
kalendář

1. Rozledna

vše úměrné fin. situaci

vstup zájemců na
rozledu

2. T.O. Netopýr

nic (lanovku do Studenca)

cokoliv

potlach, čištění skládky

Dětský ochotnický
3.
soubor

Plánujeme opakování prvního představení
Hastrmanův kožich v původním obsazení
herců, dnes již dospělých. Zároveň oslavu
10 let naší činnosti a setkání všech dětí,
které našim souborem prošly.

Pokračování v
představeních
pohádek, spolupráci
při akcích obce,
smysluplné využití
volného času dětí.

vodění medvěda, divadlo
Hastrmanův kožich, Den matek,
oslavy osvobození, Den dětí, setkání
v dramatickém kroužku, vítání
ANO
občánků, beseda s důchodci. V
listopadu zahájení nacvičování nové
pohádky.

4. SDH Hostišová

jarní úklid zbrojnice, příprava
sportovního areálu, sběr železa,
pomoc při
zakoupit čerpadlo na napouštění koupaliště
příprava družstev na okrskovou
organizování obecních
(požární nádrž)
soutěž, příprava "Našeho svátku",
akcí
pohárová soutěž, svátek sv.
Mikuláše

5. Bábinky

z činnosti nevyplývají konkrétní požadavky. zpestření jednotlivých
vystoupení na mších 2.5. a 2.9.,
Možná fin. popora každoročního
kultruních akcí a
adventní čas, dle požadavku obce
vystoupení na sv. Hostýně.
zajištění účasti na nich

Komentáře

NE

Rádi bychom se představili i v jiných obcích a
zároveň pozvali ostatní soubory zase k nám.
Porovnlai a prodiskutovali své poznakty a
zkušenosti s jinými působícími v jiných obcích.

NE

ANO

Pěvecký spolek je význačný přispěním při
kultruních akcích a zaslouží si respekt od
občanů. Očekává pokračování v tradici i po
skončení své činnosti.

6. o.s. BAOBABY

7. knihovna

8.

nadále podpora naší tvorby na Strážné,
festivalu

pomoc při
projektování a
realizaci veřejného
prostoru. Chceme
rozvíjet komunitní
tvorbu...

obnovu PC sítě

zajištění co nejširších
služeb, hodnocení
čtení pohádek, výměna souboru,
knihovny ve srovnání s
výstavka
činností knihoven
Zlínského kraje

přednášky, kurzy, festival

o.s. Horizont
Hostišová

ANO

Činnost knihovny je na dobré úrovni ve
srovnání s jinými knihovnami kraje. Finanční
náročnost se neustále zvyšuje a je na
rozhodnutí obce, zda bude pokryta.

ANO

9. maminky

vytvoření podmínek a prostředků pro
bezpečné setkávání dětí

při obnově spolku
spolupráci a výpomoc
při kultních a
společenských akcích

10. farnice

oprava kaple

podpora
společenského života

založení biopásů a založení remízků na
11. Myslivecké sdružení zanedbaných a nebo ladem ležících
pozemcích

12. mladí

ANO

spolupráci

Vybudování předškolního zařízení, středisko
pro volný čas dět školního věku, zájmové
kroužky

NE

Štěpánský hon, Myslivecký ples

NE

Zlegalizovat vodní nádrž. Při stavbě čističky
odp. vod už myslet na výsadbu kolem tak, aby
vznikl remíz. Vykoupit ladem ležící pozemky a
tyto osadit tak, aby vznikl přijatelný prostor
pro odchov bažanů a další zvěře.

