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PŘÍLOHA A.1.3-1

Výsledky dotazníkového šetření - občané

Jak se Vám v obci žije?
9; 5%

Jste spokojen/a se zajištěním
předškolní výchovy?

5; 3%
28; 16%
velmi dobře

50; 29%

32; 18%

spíše dobře

17; 10%

ani dobře ani špatně

83; 47%

126; 72%

spíše špatně

ano
ne
nedovedu posoudit

velmi špatně

Jiné:

Co se Vám na obci nejvíce líbí?

A vám se líbí??? Ten bordel viz zastávka + kulturák

jiné
vzhled obce

nejlépe funguje knihovna

sportovní vyžití

Funguje jen knihovna a Bábinky, jinak všechny složky obce nedělají nic.
trampské osady
moje žena
nic

kulturní a společenský život
dobrá dopravní dostupnost
blízkost krajského města
blízkost přírody
příznivé životní prostředí
dobré mezilidské vztahy
klidný život
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Co se Vám na obci nelíbí?
jiné
špatné podmínky pro podnikání
nepořádek v obci
nedostatečná bytová výstavba
nevyhovující veřejná doprava
špatná dostupnost lékaře
nedostatečný kulturní a společenský život
nedostatek či špatná dostupnost…
nedostatek pracovních příležitostí
málo kvalitní životní prostředí
nezájem lidí o obec
špatné vztahy mezi lidmi
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Jiné:
špatná dopravní síť, kanalizace a osvětlení
Hodně lidí mnoho mluví a málo dělá zadarmo. Zimní údržba. Dodržování
pracovní doby úřadu.
absence mužského družstva v hasičském sportu
špatné nezpevněné cesty kolem obce
špatné cesty kolem obce
prasečinec
příjezdová cesta
špatné chodníky 2x
Uprostřed obce je povolená změna užívání z občanské vybavenosti na
průmyslovou
prostředí autobusové čekárny a prostoru kolem obchodu katastrofální
špatná práce paní starostky a zastupitelstva
Částečné povolení průmyslové zóny uprostřed obce.
Nelíbí se mi průmyslová zóna uprostřed obce.
Nepořádek u točny
Parkování mimo vlastní pozemek (trvale)
Parkování vozidel v ulicích
Spalování odpadu
dostupnost internetu
nevyřešená kanalizace
obecní zastupitelstvo
blbí lidi
odpadky v lese, časté kácení stromů
Parkování, chodníky a komunikace
Havarijní příjezdová komunikace
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Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
pneuservis dotovaný obcí (viz obchod!)
kvalitní společenské místo pro obec, ať už ke scházení přes týden, tak pořádání různých zábav
kulturní vyžití pro mladší generaci
lépe, nebo spíš jinak vybavené sportovní centrum
zlepšení internetu po obci
pošta
školka
posilovna, letní kino
erotické služby
pracovník na úklid (hlavně kolem kulturního domu)
pořádný obchod
žádné, ale zastupitelstvo obce špatně pracuje
Žádná, přebývá služba, která uklízí kulturní dům.
Pořádek v obci
Úklid a pořádek v obci
Kosmetika
žádné, stávající vedení obce je velmi špatné
hezké pohostinství, více sportovního vyžití
sportovní vyžití (např. návaznost na cyklostezku Mysločovice??), pořádná hospoda - restaurace, lepší cesta do Mysločovic pro pěší, kočárky
žádné
žádné
masna, plyn
masna, plyn
veřejná doprava
posilovna, jinak je mi to u zadní části těla
Špatně dostupný internet (příklad zlepšení viz obec Lechotice), Moštěnka
Čistírna oděvů
Žádné
Obecní pracovníci
Nedovedu posoudit
Dostupnost lékaře, dobrý obchod
Lepší dostupnost lékaře, kvalitnější obchod + pedikúra
Pořádný obchod, doktor, pošta

4
Pošta, lékař
Pořádný obchod
Pošta, lékař
Kroužky pro děti, větší podpora bydlení, oprava komunikací
Kroužky pro děti, větší podpora bydlení, oprava komunikací
Nechybí, nebo o nich nevím
Masna, plyn
Údržba veřejných komunikací v zimě
Údržba vedlejších komunikací
Nevím
Lékař, školka
Doprava, pekařství - zásobování
Nevím
?
Kvalitní internet
Kvalitní internet (v dnešní době velký nedostatek)
Kvalitní internet, dobrá restaurace
Nepořádek
Pořádek v obci
Zábavy - ze začátku by stačily letní venkovní
Pořádná restaurace
Nedovedu prozatím posoudit
Odchytová služba blbých lidí
Automat na mléko
Na některých místech v obci není slyšet hlášení veřejného rozhlsu
Veřejný rozhlas není dobře slyšet
Sportovní a kulturní centrum
Starost o mládež - společenské vyžití
Plyn
Lepší obchod
MŠ, obecní dělník na údržbu obce
Sportovní aktivity
Lékař
Veřejný internet
ZŠ
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Lékař
Špatné veřejné osvětlení někde úplně chybí a vzimních měsících velmi špatné šetření pozemních komunikací posyp
Školka
Veřejné
Kroužky pro děti - musíme dojíždět do města a to je časově i finančně náročné
Nic mě nenapadá
Nevyužívám služeb v obci
Kroužky pro děti
Využití kulturního domu na různé akce, obecní úřad by mohl pořádat aspoň jeden ples, taneční zábavu, setkání maminek s dětmi.
Lékař
Řádná údržba všech komunikací - hlavně v zimním období
Chybí mi tu funční hřiště
Kulturní vyžití pro mladší obyvatele, např. v minulosti byla v tomto směru zřízena tzv. herna, kde byly k dispozici kulečník, šipky a fotbálek. Absencí této místnosti výše
uvedení občané buď hledají tyto aktivity v jiných obcích a nebo ve večerním čase se pohybují volně po obci a někteří se nechovají zrovna slušně.
Lékař
Nechybí nám služby, ale možnost využití volného času pro předškolní a mladší školní děti - téměř nový, ale přitom velmi zchátralý a zdevastovaný areál pro děti u KD
je dle mého jedna z nejhorších vizitek obce.
Nechybí mi žádné služby, vše je celkem dostupné v blízkém okolí.
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Mezilidské vztahy považujete za:
10; 6% 6; 4%

39; 22%

58; 33%

Myslíte si, že obyvatelé obce mají
dostatek příležitostí ke vzájemným
společenským kontaktům?

velmi dobré
docela dobré

15; 8%
15; 9%

24; 14%

rozhodně ano

ne moc dobré

spíše ano

špatné

61; 35%

nedovedu posoudit

72; 41%
49; 28%

spíše ne
rozhodně ne
nedovedu posoudit

Sledujete informace o dění v obci na
webových stránkách?
pravidelně (min. 1x za
týden)

19; 11%
56; 32%

občas (cca 1x za měsíc)
66; 37%
35; 20%

vůbec
nemám internet
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Jste spokojen/a s obsahem
Hostišovských novin?
10; 5%

10; 6%
32; 18%

28; 16%

rozhodně ano
spíše ano
spíše ne

97; 55%

rozhodně ne
Hostišovské noviny nečtu

Co byste změnil/a či doplnil/a:
měli by se chválit i lidé, kteří úkony pro obec dělají automaticky
ať píše Kája - Bizon
Jsou pod úroveň - nejsou férové! Na Hostišové nejsou masopusty ale ostatky.
Neseriózní, málo objektivní
Snažit se získat nové dopisovatele (přispivatele)
Nechutné články např. Klapaňa aj.
Informujte lépe a hlavně o všem.
Více informací
Více historie obce, lidí...
Nedostávám
Víc dopisovatelů
Pokud píší stejní lidé, nic se nezmění
Nepsat o jednom a tom samém, obec má asi 450 obyvatel
Konkrétní informace
Více článků a fotografií z historie
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Jste ochoten/ochotna udělat něco
pro rozvoj své obce?

45; 26%

30; 17%
rozhodně ano
spíše ano

9; 5%

18; 10%

74; 42%

Jak se můžete zapojit?
pár jedinců to nevytrhne
organizace sportovních událostí
Zapojuji se stále - před domem zametám výkaly od psů, které jejich majitelé
nechávají vesele pobíhat po naší obci.
úklid
úklid
pomoc při veřejných akcích
brigáda
brigáda

spíše ne
rozhodně ne

propagace kulturních a společenských akcí + jejich organizace a koordinace

nedovedu posoudit

Jak by se měla obec dále rozvíjet?

36; 20%

61; 35%

měla by zůstat přibližně stejně
velká
měla by se postupně rozrůstat
přibližně na 500-600 obyvatel

24; 14%
55; 31%

měla by se postupně rozrůstat
přibližně na 600 a více obyvatel
nedovedu posoudit

při organizaci kulturních akcí, článek do novin, tvorba nástěnek či jiná výzdoba
cvičení pro dívky, ženy i starší ženy
již se zapojuji
Sportovní akce
Pomoc při organizování
Já už nijak
Když mne někdo požádá.
Když mě někdo osloví, nemám problém pomoci.
Vzhledem k svému věku "již jen něco málo"
Kvůli věku a zdraví jen něco málo
Údržba kult. památek atd.
Brigádou apod.
Stačí zavolat
Jsem ochotna pomoct v případě, že by to bylo v mých silách a věděla bych, že to
bude přínosné pro obec
To záleží, na čem bude obec pracovat
Pokusil bych se realizovat projekt lezecké stěny (využití pro sportovní zařazení
mládeže i dospělých)
Chránit paní starostku před blbými lidmi
Pořádání společenských akcí, vytváření veřejného prostranství
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Jiné:

Na co byste přednostně využil/a obecní
finanční prostředky?
jiné
výstavba MŠ
opravy památek v obci
péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
podpora kulturních, společenských a…
rekonstrukce místních komunikací
zřízení dalších provozoven obchodu a…
častější spoje veřejné dopravy
podpora bytové výstavby (dobudování…
zlepšení podmínek pro podnikání
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x osvětlení
x vodovody, kanalizace, veřejné osvětlení, kanály
vodovod, kanalizace, komunikace vč. Veřejného osvětlení u nových obydlí, hřiště
pro děti
vybudovat místní komunikaci parcelní číslo 354/5, 354/1, 391
vybudovat místní komunikaci parcelní číslo 354/5, 354/1, 391
vybudovat sportovní areál na hřišti, udělat víceúčelové hřiště místo toho
betonu!
vybudování multifunkčního sportoviště - na fotbal, tenis, nohejbal, badminton
apod.
x Na opravu kulturního domu a zrušení provozovny obchodu. KD byl postaven k
jiným účelům.
Neměla být povolena průmyslová zóna uprostřed obce, ale v okrajové části, kam
patří. Zónu uprostřed povolí jen nerozumný člověk!
na kanalizaci!
x Oprava kříže spodek, tuje jsou blízko! Kaple - střecha
x Kanalizace - voda
x Vyřešení odpadních vod
x vybudování optické kabelové sítě
x dovedení kvalitní internetové sítě (např. kabelový)
x Výstavba odchytové stanice pro blbé lidi
x Rozvod plynu - topení!
x Plyn
x Rozvod plynu - topení
x Opravy komunikací v krajních částech obce
x Veřejný internet
x Oprava příjezdové komunikace
x Veřejné osvětlení v nových lokalitách
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Další náměty, připomínky, komentáře
Vadí mi hlavně nepořádek u KD
Myslím si, že by se obec měla zaměřit hlavně na děti a jejich aktivity, jelikož děti jsou budoucností obce.
Zateplení KD ne. Provést vnitřní úpravu.
Nelíbí se mi auta na chodníku a autobus.
Nelíbí se mi stání autobusu na chodníku a v nepřehledných zatáčkách, např. před hospodou.
Nelíbí se mi nezájem zastupitelů o lidi a o obec, jim stačí peníze? Investovat se má taky do opravy památek v obci. Jediná věc, co je v obci dobrá je knihovna. Co hodlá
udělat zastupitelstvo s parkujícími auty a kamiony na cestách v obci? Zajímalo by mě, proč současné zastupitelstvo nepokračuje v rozpracovaných akcích předchozího
starosty a navrhuje nové a nesmyslné akce pro své zviditelnění? (zateplení KD a HZ)
Nezájem zastupitelstva o dění v obci. Nelíbí se mi nepořádek v obci, investovat taky do podpory kutruních, společenských a sportovních aktivit, péče o veřejnou zeleň
a prostředí v obci, opravy památek. Nedáváte peníze na nic, jen pro sebe!
Nezájem zastupitelstva o rozvoj obce. Vyřešit pobíhání psů po vsi, parkování kolem cest.
Lidé by měli více dbát na pořádek u kontejnerů na tříděný odpad. Snaží se dát do nich odpad za každou cenu, i když jsou kontejnery přeplněné. Výsledek - poletující
odpad (plasty) po celé obci.
V zimě špatná údržba chodníků
V naší obci bych uvítal sportovní vyžití, např. posilovna by byla vhodná, je zde spousta mladých, kteří by sem určitě chodili.
Zapojení a propagace obce v rámci regionu
Nutná rekonstrukce dětského hřiště.
památník partyzána u kaple a socha na konci dědiny na horním konci (dezolátní stav)
Starostka ať zváží svou rezignaci…
A co obchod na kulturním domě? Nemělo by se s tím taky něco udělat?
V zájmu dobrého chodu obce by měla paní starostka odstoupit!
Špatný stav silnic (cesta lesem), zajímat se o činnost mládeže (nepořádek u tenisových kurtů apod.)
Líbí se mi sportovní vyžití a vzhled obce, nelíbí se mi nedostatečná bytová výstavba.
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Nelíbí se mi nezájem vedení obce o všechno dění v obci. Investoval bych též do péče o zeleň a prostředí v obci a do oprav památek. PŘÍLOHA: Proč obec (a
zastupitelstvo) - nepokračuje v rozpracovaných projektech bývalého zastupitelstva (strategický plán obce, úprava okolí kapličky...), - mění územní plán obce bez
projednání s občany (např. areál Kovářovi), - kulturní a sportovní komise nechává devastovat hřiště a ani je neudržuje, - pořád se před lidmi schovává (nikdo neví, kdy
je zastupitelstvo, když se projednávají důležité věci), bojíte se lidí, nestačí vývěska a internet, máme i rozhlas, - nedělá něco s věčným bordelem v obci, - parkování
kamionů a osobních aut místních lidí na cestách (nebezpečný provoz např. u kaple), - co může nabídnout kulturní a sportovní komise našim dětem. Připomínek mám
ještě celou řadu, ale nemyslím si, že to vůbec někdo ze zastupitelstva myslí s obcí dobře. Vždyť některé zastupitele lidi ani neznají. A na závěr, nevymlouvejte se, že na
nic nejsou peníze. Starostka a spol. jsou tam od toho, aby je sehnali. Dejte se už konečně dohromady a něco dělejte. Jste tam už dva roky, ale obec se vrátila zpět o 25
let. Výsledky ankety: tak na ty jsem moc zvědavý. Co to má být na nesmysl projekt zateplení kulturního domu a zbrojnice? Chce se jen zviditelnit?
Bývala dědina jako jedna rodina.
1. Nepořádek u OÚ - papírky, smetí, polámané keře, stromy, rozbité lavečky, v zimě neodhrnutý sníh na schodech! OÚ = vizitka obce - uklizeno, zameteno, odhrnuto,
muškáty v okně, to může dělat i sekretářka. 2. Nepořádek okolo obchodu - Edita Němcová - a co hygiena - nic? 3. Nepořádek u chalup - Marta Konečná - nové JZD?
Hrůza. 4. Ovce - Josef Pala. 5. Parkování aut na chodnících - hlavně že všichni mají doma dvory, vjezdy. 6. Parkování autobusů - p. Hubík. 7. Hovadíkova chajda ostuda! 8. Pobíhající psi po vesnici. 9. Tenisové kurty a kluziště - udržují vždy jedni a ti samí a pak tam chodí všichni i cití. A co se připojit i ostatní? 10. Koupaliště čistička?
Připomínky k obci: 1. Pořádek v obci - stavební buňka v zahradě Hovadíků, autobus na obecním chodníku, ohrada pro obce p. Pala, stání osobních automobilů na
chodníku. 2. Silnice do Lhotky: žádost o cyklostezku s možností použití dopravy do 3,5 tuny, jako je tomu mezi Mikulovem a st. hranicí s Rakouskem. 3. Koupaliště vybudovat čističku vody. 4. Asfaltové hřiště - položit umělý povrch.
Ot. 8 společenské kontakty spíše ano, pokud mají vlastní zájem
Výstavba MŠ - zase stěhovat do Mysločovic?
Vhodné vytvoření středu obce, náves a vhodné propojení jednotlivých částí obce.
Bylo by vhodné vytvořit centrum obce - náves a propojit lépe jednotlivé části obce.
Nelíbí se mi dětské hřiště.
Více košů po obci
Ot. 2 Dobré mezilidské vztahy - ale podporovat je, ne bourat! Ot. 3 Nezájem lidí o obec - v zapojení osobně; nepořádek v obci - zastupitelé - otevřít oči! K tomu je
třeba občas projít obec, sepsat závady, odstranit, případně vylepšit. Komentář: 1. Projevit větší aktivitu v práci pro obec u všech členů obec. zastupitelstva. 2) Zlepšit
vnitřní vybavení kult. domu, jako vytápění, vybroušení parket a jiné. Viz Machová, Karlovice atd.
Zastupitelé ať konečně otevřou oči kolem sebe a jdou se podívat po celé obci, jak to kde vypadá. Navrhla bych v KD opravit nebo vyřešit špatné vytápění, v jakém
stavu jsou parkety - vybrousit.
Dát do pořádku areál za kultur. domem.
Někteří lidé by se měli chytit za nos.
Finance bych využila též pro stavbu MŠ.
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Nelíbí se mi kontejnery na odpad před obecním úřadem, který by měl být vizitkou obce. Vadí mi volně pobíhající psi a tudíž jejich bezohlední majitelé, bezohlední
řidiči, kteří nepřizpůsobí rychlost při projíždění obcí a nepořádek u kontejnerů u OÚ. Všechno je to v lidech!!!
Nelíbí se mi parkování kamionů u kaple, auta na chodnících a Hubíkovy slepice na zastávce.
Ot. 8 - ale serou na to. Bez námětů, připomínek, komentářů.
Při projednávání územního plánu obce spolupracovat a dobře vyhodnotit a zvážit všechny připomínky... (je to budoucnost obce). Zamyslet se nad rozpracovanými
projekty nejen nynějšího zastupitelstva...
Jak pracuje zastupitelstvo - tak vypadá obec.
Nelíbí se mi přístup paní starostky.
Nic
Nemám
Bez komentáře
Opravte příjezdové komunikace, minimalizace nepříjemného zápachu z vepřína.
Vadí mi roztahování v obci domorodci.
Nejsem spokojena s vedením obce, nikam se obec nerozvíjí. Nelíbí se mi také nevyhovující veřejná doprava a nedostatečná bytová výstavba.
Nemám
Žádné nejsou
Žádné
Nemám
Je to v pohodě.
Bez připomínek
Nemám další připomínky
V obci parkují osobní automobily na místní komunikaci, na parkovišti u KD. Přitom každý má svůj pozemek, kde by mohl mít své stání. Žádám o zpoplatnění parkování,
jako je tomu v obci Mysločovice. Na KD je nějaká akce, ale na parkovišti se nedá zaparkovat, protože tu parkují místní. Stejná situace je na ulici Písky, každý má haradu dvůr, kde by mohl parkovat. I kolem KD je nepořádek, který zastupitelstvo asi nevidí... Do naší schránky nebyl dotazník doručen (4 ks).
Nemám
Uvítali bychom veřejné osvětlení v nových obytných lokalitách, zajištění přehlednosti v problematických místech veřejné komunikace - zrcadla /viz. zatáčka u domu
p.Knapové , křížení komunikací u domu Holubových /při jíízdě do kopce absolutní neviditelnost /plná zeď/ na křížící se silnici-zlevé strany nebezpečí vběhnutí dítěte
pod auto .
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Přijde nám až komické, že zrovna něco takového, jako je tenhle dotazník, naše zastupitelstvo vůbec vymyslí. Mezi jednotlivé připomínky a komentáře patří především: auta zaparkovaná na cestách a chodnících - pobíhající psy po vesnici, nemluvě o jejich výkalech - pořádek v obci na katastrofální úrovni - hostišovské noviny jsou dobré
tak leda na... ( pokud se zrovna někdo nechválí, tak si můžeme přečíst hostišovský slovník trochu pod úroveň) - co se týká hostišovských web stránek, tak by to chtělo
taky oživení - podpora mladých chuligánů v obci, příkladem může být propůjčení budky za kurtem, proč? (aby nekouřili a nedělali napořádek v zastávce?) Je toho
mnohem víc, nemá cenu zde něco vypisovat. V první řadě by měla obec udělat něco s cestama a auty stojícími na cestě. A k připomínkám?? Zrušil bych pana
místostarostu, na co zde je? Obec nestojí malé peníze. Je zde jen pro ostudu, místo toho aby obec podporoval, tak obci spíše škodí. Příkladem může být, že
průjezdnost silnic nezajistí, ale pošle dítě na cestu bruslit, tak kde to jsme?? Ot. 13 - Investoval bych také do oprav památek v obci.
Kromě funkčního dětského hřiště, jak už jsem psala v chybějících službách, si myslím, že obec se nestará ani o "návštěvníky". Hojně využívaná cyklotrasa Chlum Racková je bez jakéhokoli značení, o křížové cestě se také nemá náhodný návštěvník jak dozvědět... řešením by možná byly nějaké informační tabule?
Vše uvedeno v bodě 5.
Žádné. Ot. 2 - Líbí se mi také blízkost přírody a kulturní a společenský život.
Jako "nerodák" z Hostišové mám na některé věci poněkud kritičtější pohled než mnozí - hlavně dříve zarození . Velice mi vadí, když vidím místní omladinu, jak
beztrestně chodí po vesnici se zapálenou cigaretou, nebo vysedávají u kapličky s půllitrem piva v ruce. Nikdo z nich není plnoletý, mnozí chodí na ZŠ. Vím, že je to věcí
výchovy v rodině, ale často se zamýšlím nad tím, čím to asi je, že v okolních vesnicích, toto nevidím. A přitom u nás vídám i kamarády Hostišovských dětí z okolních
vesnic, kteří také po naší dědině chodí s cigaretou...a přitom u nich "doma" by je to ani nenapadlo. To samé platí o ničení místních houpaček u kulturáku. Není to tím,
že omladina moc dobře ví, co si kde může dovolit? Pochybuju, že např. v Mysločovicích kolem kostela je pocházených tolik krabiček od cigaret, jako u naší kapličky.
Nebo třeba ve Lhotce nebo v Sazovicích na zastávce, že stojí školáci společně s dospěláky a klidně si před odjezdem dají svou ranní cigaretu! Vím moc dobře, že toto
změnit není v moci obce, že tady musí nastoupit hlavně vliv rodiny. Ale je to prostě naše vizitka. Tak nás vidí okolí.
Nemám připomínky.

