Vyhodnocení dotazníkového šetření – duben 2016
Účast
Sběr dat probíhal v dubnu 2016. Forma sběru dat byla přizpůsobena jednotlivým kategoriím:
Děti
Menší děti a žáci ZUŠ se vyjadřovali výtvarně prostřednictvím obrázku na zadané téma.
Žáci ZŠ Ivančická se zapojili formou slohové práce, žáci ZŠ Klášterní dodali k zadanému
tématu své návrhy.
Místo sběru dat
počet zapojených osob
forma
MŠ
12
obrázky
ZUŠ
18
obrázky
ZŠ Klášterní
18
návrhy dětí
ZŠ Ivančická
51
slohová práce
celkem
99
Mládež
Sběr dat probíhal formou dotazníkového šetření.
Místo sběru dat
kapacita
Gymnázium
130
Coolna
30
celkem
160

vyplněných dotazníků
65
6
71

účast [%]
50,0
20,0
44,4

Dospělí
Sběr dat probíhal formou dotazníkového šetření.
Místo sběru dat
kapacita
MŠ
170
ZŠ Ivančická
230
ZŠ Klášterní
230
celkem
630

vyplněných dotazníků
23
16
50
89

účast [%]
13,5
7,0
21,7
14,1

Senioři
Data byla získána na besedě, které se zúčastnilo 15 osob.
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Děti
Zadání: Co byste si přály v Moravském Krumlově, co Vám tu chybí…
Kategorie: děti – MŠ
Počet odpovědí: 12 obrázků → 12 námětů
Odpovědi:
 Koupaliště
 Cukrárna
 Květinová zahrada
 Vojenské muzeum
 ZOO
 Obchodní centrum
 Muzeum
 Hřiště
 Středověké muzeum
 Hřiště na fotbal
 Hřiště s vodotrysky
 Lanovka na Floriánek
Zadání: Co byste si přály v Moravském Krumlově, co Vám tu chybí…
Kategorie: děti – ZUŠ
Počet odpovědí: 18 obrázků → 24 námětů
Odpovědi:
 Biatlonový areál
 Městské lázně v areálu Vertexu (sauny, masáže)
 Nový !! Moravský Krumlov -náměstí s obchody, restaurací, kinem
 Obchodní centrum v areálu jatek
 Lanové centrum v parku
 Vyčištěný a uklizený splav pod zámkem
 Dětské hřiště na sídlišti
 Lezecká stěna
 Vegan market
 Opravené silnice v dezolátním stavu
 Více odpadkových košů
 Více sáčků na psí exkrementy
 Znovuotevření tržnice Vanessa
 Náměstí s lavičkami, vzrostlými stromy a McDonaldem
 Obchod s počítačovými hrami a mobily
 Cyklostezka na kolečkové brusle
 Hřiště na paintball 100x100m
 Místo, kde se mohou scházet mladí-ne hospoda
 Klubovna pro začínající kapely
 Sál na konání plesů
 Příležitost vydělat si na brigádách (roznos letáků, úklid města)
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Přísnější policie na ty, kdo kouří a užívají drogy
Kampus pro studenty, něco jako školní menza, kde můžou trávit i volný čas
Zrušení Vanessy a vybudování sportovní haly

Zadání: Co byste si přály v Moravském Krumlově, co Vám tu chybí…
Kategorie: děti – ZŠ Klášterní
Počet odpovědí: 18 návrhů
Odpovědi:
 Kino
 Skatepark
 Obchodní centrum
 Cyklostezku
 Sportovní centrum, víceúčelové hřiště, relaxační prostory, venkovní (zdarma
přístupnou) posilovnu
 Krytý bazén
 Víc laviček, odpadkových košů a toalet
 Osvětlení v parku
 Čistou řeku a přírodu, více zeleně
 Opravit zámek, prostor kolem hradeb a schodů
 Hotel s bazénem, saunou, tenisem
 Volnou wifi ve městě, veřejné nabíjecí stanice pro mobily
 Zeď na sprejování
 Využit areál Vertexu
 Zákaz kouření v restauracích
 Dotované školní zájezdy do zahraničí
 Knihkupectví
 Větší kontrolu nad používáním návykových látek
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Zadání: Co byste si přály v Moravském Krumlově, co Vám tu chybí…
Kategorie: děti – ZŠ Ivančická
Počet odpovědí: 51 slohových prací → 193 námětů

Co byste si přály v Moravském Krumlově, co Vám tu chybí...
Obchodní centrum

15

Cyklostezka

14

Dětské hřiště

14

Kino

13

Skate park

8

Kavárna

8

Fast-foody

8

Delší tobogan na koupališti

7

Odpadkové koše

6

Lanové centrum

6

Opravit schody u ZŠ Ivančické

5

Hezčí náměstí

5

Obchodní centrum z bývalých jatek

5

* Hřiště na ZŠ Ivančická-upravit, dát umělý…

5

Více kroužků

5

Pohotovost

4

Obchody se školními potřebami

4

Umělý povrtch na hřišti u ZŠ Ivančická

4

Oprava horního parku

4

Krytý bazén

4

Oprava zámku

4

Prodloužení umělé trávy na Sídlišti

počet odpovědí

4

Lampy, lavičky

3

Kryté autobusové zastávky

3

Dopravní hřiště

3

Lunapark

3

WC v parku

3

Obchod Bubleology

3

** Baseballové hřiště + přechod pro chodce u…

3

Poutě

2

*** Autobusová zastávka u polikliniky-je tam…

2

Candystore

2

Jiné
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* Hřiště na ZŠ Ivančická-upravit, dát umělý povrch na trénování atletiky
** Baseballové hřiště + přechod pro chodce u Alberta
*** Autobusová zastávka u polikliniky-je tam nebezpečný přechod
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Další odpovědi (v grafu v kategorii „Jiné“):
 Tenisové hřiště v parku
 Zastávka autobusu u ZŠ Ivančická od Jamolic
 ZOO
 Dříve otevírat koupaliště
 Oprava chodníků
 Více akcí
 Trampolína
 Parkoviště u Ivanky
 Psací potřeby pro žáky
 Zahrady s kytičkami
 Zábradlí
 Slušní lidé, kteří neznečišťují okolí
 Polánka -lampy, přechod pro chodce u hospody, větší obchod
 Chodník na nádraží
 Stop kácení stromů
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Mládež
1. Napište 3 konkrétní věci, které by životu Vaší rodiny v Moravském Krumlově
nějak pomohly, zpříjemnily ho nebo zjednodušily.
Kategorie: mládež
Počet odpovědí: 50

1. Napište 3 konkrétní věci, které by životu Vaší rodiny v
Moravském Krumlově nějak pomohly, zpříjemnily ho nebo
zjednodušily
Obchodní centrum s kvalitním zbožím

13

lepší autobus. a vlakové spojení do Krumlova z
okolních vesnic

8

čekárna na autobus. nádraží – věčně zavřenádelší otevírací doba

5

Lepší bezpečnost, policejní hlídky

4

Místo pro setkávání mladých

počet odpovědí

3

Zpřístupnění zámku veřejnosti

2

Výrobky od českých pěstitelů a farmářů

2

Jiné
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Další odpovědi (v grafu v kategorii „Jiné“):
 Omezit discgolf
 Udělat něco s Davidem Ostrovským
 Veřejný dům, synagoga, mešita
 Zrušit vietnamskou restauraci
 Více bankomatů
 Knihkupectví
 autobusové zastávky-využívání všech
 Rychlejší internet
 Rozhlas -lepší pokrytí
 McDonald, KFC, gyros
 Udělat něco s enormní cenou vody
 Obnovit tržnici Vanessa
 Informovanost o způsobech a možnostech podávání návrhů a stížností
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2. Napište jednu věc, kterou podle Vás nejvíce postrádají všechny rodiny
v Moravském Krumlově.
Kategorie: mládež
Počet odpovědí: 93

2. Napište jednu věc, kterou podle Vás nejvíce postrádají
všechny rodiny v Moravském Krumlově
Kino

29

Více kulturních a sportovních akcí pro rodiny

19

Kulturní místo nebo sál pro setkávání rodin,
mladých

11

Pracovní příležitosti, brigády

8

Hotel do vlastnictví města, jeho oprava

7

Obnovit sál v hotelu

5

Stavební místa, byty

5

Peníze

počet odpovědí

4

Letní kino

2

Jiné
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Další odpovědi (v grafu v kategorii „Jiné“):
 Kritické myšlení
 Dobré vztahy
 Tramvaje po Krumlově
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3. Navrhněte pro Vaši rodinu alespoň jedno zlepšení týkající se školní péče.
Kategorie: mládež
Počet odpovědí: 49

3. Navrhněte pro Vaši rodinu alespoň jedno zlepšení týkající se
školní péče
Více praktické výuky

7

Automaty se zdravějším jídlem

6

lepší učitelé

5

Více výletů, kulturních akcí

5

Samostatná školní jídelna pro gymnázium

4

Tělocvična pro gympl

počet odpovědí

3

Vybavenost tříd

2

Jiný přístup učitelů

2

Příspěvky na učebnice

2

Jiné
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Další odpovědi (v grafu v kategorii „Jiné“):
 Lepší příprava na VŠ
 Nadchod mezi budovami GMK
 Lepší kvalita výuky v technických oborech
 Přísnější profesorský sbor na zemědělce
 Kroužky
 Tužky zdarma
 Více školních soutěží ve sportu
 Propustit pár starších učitelů
 Školní autobus, který by svážel žáky a studenty do Krumlova
 Větší podpora škol od města
 Podpora spolupráce základních škol – rozdělit děti rovnoměrně
 Mikrovlnná trouba ve škole na ohřátí jídla z domu
 Nenutit žáky se přezouvat
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4. Navrhněte pro Vaši rodinu alespoň jedno zlepšení týkající se trávení volného
času.
Kategorie: mládež
Počet odpovědí: 80

4. Navrhněte pro Vaši rodinu alespoň jedno zlepšení týkající se
trávení volného času
Cyklostezky (i na kolečkové brusle)

21

Nová dětská hřiště

14

Krytý bazén

9

Sportovní hřiště

6

Naučné zájezdy do okolí i do zahraničí

5

V létě festivaly, v zimě každý týden v kinosále
promítání filmu
Rozšířit koupaliště o bazén a tobogany, skákací
prkno

počet odpovědí

4
4

Turistické trasy

4

Více krytých prostor na trávení volného času

3

Jiné
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Další odpovědi (v grafu v kategorii „Jiné“):
 Fotbalové hřiště otevřené veřejnosti
 Zábavní centrum s dětským koutkem
 Paintball
 Skatepark
 Horská dráha, kolotoče
 rozhledna
 Postavit tenisové kurty
 Více veřejných oslav (čarodějnice, Halloween, konec školy…)
 Více aktivit pro dospívající – taneční, jazykové kurzy
 ZUŠ -zlepšit přístup k dětem, nenutit je do koncertů a nebrat se jako škola, ale zábava
pro volný čas
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5. Navrhněte pro Vaši rodinu alespoň jedno zlepšení týkající se vzhledu a
prostředí města.
Kategorie: mládež
Počet odpovědí: 106

5. Navrhněte pro Vaši rodinu alespoň jedno zlepšení týkající se
vzhledu a prostředí města
Oprava zámku

18

Oprava silnic (hlavně k vlak. nádraží) a…

11

Kačenka -chodník a osvětlení na Kačenku

9

Více zeleně, méně betonu

7

Zámecký park -vybudování altánků, oprava…

7

Odpadkové koše, i v přírodě

5

Náměstí-modernizace, zeleň

5

Zámecký park – lepší využití, nejen pro…

5

Více košů na psí exkrementy

4

Vrabčák – vyčistit a využívat k rekreaci

4

Borovičky – chodník asfaltový, osvětlení

4

Více laviček

4

Nekácet stromy a keře, ale udržovat je

4

Více parkovacích míst

počet odpovědí

3

Střelnice – udělat tu sportovní areál, např.…

3

Oprava poničených domů

3

Jiné
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Další odpovědi (v grafu v kategorii „Jiné“):
 Pokuty za znečišťování prostředí
 Oprava autobusových zastávek
 Postavit čističku vody
 Floriánek – zpřístupnění
 Rozlišit ceny za svoz odpadu-kdo vyváží méně často, má platit méně
 Modernizovat-zbourat budovy starší 30 let
 Mladší zaměstnanci MěÚ
 Vytvořit umělecké dílo na náměstí, zbourat kašnu
 Lepší osvětlení, lampy
 Lepší značení
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6. Napadá Vás, co byste sami mohli udělat pro lepší život rodin v Moravském
Krumlově?
Kategorie: mládež
Počet odpovědí: 21

6. Napadá Vás, co byste sami mohli udělat pro lepší život rodin
v Moravském Krumlově?
Sbírat odpadky, udržovat pořádek, udělat
brigádu

8

Třídit odpad

3

počet odpovědí
Přidat se do aktivní organizace, např. Domeček

2

Jiné

8
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2

4
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Další odpovědi (v grafu v kategorii „Jiné“):
 Hlídat děti ve svém volném čase
 Zapojovat se do organizace akcí
 Šetřit vodou
 Chovat se ohleduplně
 Být milý, přátelský
 Podílet se na návrhu uměleckého díla na náměstí
 Začít u sebe, kdyby byly příležitosti, zapojí se – stavba kina, bazénu – brigády
 Tolerance, ohleduplnost
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7. Máte nějaký jiný nápad, jak udělat z Moravského Krumlova město přátelské
k rodinám?
Kategorie: mládež
Počet odpovědí: 55

7. Máte nějaký jiný nápad, jak udělat z Moravského Krumlova
město přátelské k rodinám?
Kvalitní restaurace

17

Zavřít klub Maxxim a Aneri Disco – drogy

11

Kavárna, čajovna

8

Zrušit ubytovnu v hotelu

5

Zredukovat drogově závislé

počet odpovědí

4

Více akcí ke sbližování lidí

3

Jiné
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Další odpovědi (v grafu v kategorii „Jiné“):
 Pořádání zájezdů, výletů
 Zabránit dětem z VÚ, aby neokrádaly občany
 Je to v lidech
 Automaty na krmivo pro toulavé psy
 Uvítací cedule pod názvem Moravský Krumlov s textem vítáme Vás, přejeme příjemný
pobyt a za tím smajlík
 Změnit přístup lidí – jsou zatrpklí, nespokojení, bezohlední
 Zaměřit se na děti -více hřišť a aktivit pro volný čas
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Dospělí
1. Napište 3 konkrétní věci, které by životu Vaší rodiny v Moravském Krumlově
nějak pomohly, zpříjemnily ho nebo zjednodušily.
Kategorie: dospělí
Počet odpovědí: 181

1. Napište 3 konkrétní věci, které by životu Vaší rodiny v
Moravském Krumlově nějak pomohly, zpříjemnily ho nebo
zjednodušily
Více bezpečných dětských hřišť kdekoli (nyní…

27

Cyklostezky, cyklookruhy (např. Krumlov-…

27

Asfaltová cyklostezka i na kolečkové brusle

16

Krytý bazén

12

Dětské hřiště v centru města

8

Zimní stadion

6

Krytá herna pro děti, krytý zábavný park

6

Dětské hřiště v zámeckém parku

6

Obchodní centrum

5

Lanové centrum

5

Víceúčelové sportovní hřiště

5

Zřízení mateřského centra

4

Přístupné veřejné WC

4

Bezbariérový přístup na Městský úřad,…

počet odpovědí

4

Dopravní hřiště

4

Delší provozní doba obchodů (např. v sobotu)

3

Postupně pracovat na bezbariérovém vstupu…

3

Oprava hřiště na ZŠ Ivančická

3

Více autobus. spojů mezi vesnicemi

2

Více obchodů se školními potřebami

2

Obnova tenisových kurtů v zámeckém parku

2

Dětské hřiště v Rakšicích – volně přístupné…
Dětské hřiště na Hříbku

2
2

Jiné
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Další odpovědi (v grafu v kategorii „Jiné“):
 Rozšíření hřiště na Vrabčáku i pro malé děti
 Rekonstrukce stávajících pískovišť na Sídlišti
 Bazén pro malé děti
 Zabránit mládeži kouřit v okolí řeznictví Bažant
 Ohleduplnost k dětem, když jsou venku a křičí
 STOP SHOP
 Rozhledna
 Paintballové hřiště
 Méně byrokracie na úřadech
 Snížení poplatků za komunální odpad
 Úprava cesty od parku k zahradám směr do Polánky
 Lepší dostupnost bytů pro rodiny méně finančně založené
 Obnova tradic
 Nekupovat zámek a peníze investovat do zaměstnanosti
 Semafory na přechodech
 Zdarma parkování pro místní občany
 Minigolf
 Sjezdovka
 Lyžařský areál
 Stezka bosou nohou
 Snížení poplatku za daň z nemovitosti
 Rozšíření služeb ve městě
 Bobová dráha na Bubnu
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2. Napište jednu věc, kterou podle Vás nejvíce postrádají všechny rodiny
v Moravském Krumlově.
Kategorie: dospělí
Počet odpovědí: 122

2. Napište jednu věc, kterou podle Vás nejvíce postrádají
všechny rodiny v Moravském Krumlově
Více pracovních příležitostí

40

Kino

28

Více akcí pro rodiny s dětmi

8

Letní kino

8

Lékařská pohotovost

7

Společenský sál pro plesy, karneval apod. ve…

5

Více odborných lékařů

3

Veřejná dětská herna (sportoviště) s…

2

Zkrácené pracovní úvazky pro maminky s…

2

Domov důchodců

2

Bydlení

2

Zubní pohotovost

2

Vrátit Slovanskou epopej do MK

2

počet odpovědí

Jiné
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Další odpovědi (v grafu v kategorii „Jiné“):
 Pracovní příležitosti pro VŠ/SŠ
 Zábavné středisko pro rodiny s kinem, restaurací, bowlingem, krytou hernou pro děti
 Více dětských lékařů
 Specializované dětské ambulance (ortopedie, fyzioterapie, oční..)
 Dobrý dětský lékař
 Ordinační doba + kontakty na všechny lékaře na webu města
 Delší ordinační doby lékařů
 Více městských bytů
 Vyšší finanční dar města pro nově narozené občany
 Webová stránka, kde budou všechny kulturní a sportovní akce v MK a okolí
 Sdružování rodin
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3. Navrhněte pro Vaši rodinu alespoň jedno zlepšení týkající se školní péče.
Kategorie: dospělí
Počet odpovědí: 74

3. Navrhněte pro Vaši rodinu alespoň jedno zlepšení týkající se
školní péče
Kvalitnější stravování

11

Delší otevírací doba ve školce

9

Cizí jazyky – výměnné pobyty, rodilí mluvčí

4

Hřiště u ZŠ Klášterní, pobyt venku pro děti ze
školní družiny

4

Interaktivní tabule

3

Méně žáků ve třídách na ZŠ

3

Internetový přístup pro rodiče (kontrola
známek, úkolů)

2

Více kulturních akcí pro školy

2

Naslouchat dětem

2

počet odpovědí
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Další odpovědi (v grafu v kategorii „Jiné“):
 V MŠ zrušit věkově smíšené třídy
 Kurzy plavání pro ZŠ v hotelu Ryšavý Vémyslice
 Kurzy plavání v Nové Vsi – a ne přes zimu (Znojmo zbytečně daleko)
 Škola v přírodě
 ZŠ Klášterní-zlepšit stojany na jízdní kola s možností zamčení
 Širší výuka angličtiny na ZŠ Klášterní
 Více aktivit ve školce- plavání, angličtina, výlety do přírody
 Zrušení školních automatů a zavádění zdravé stravy ve školní jídelně
 Více se zaměřit na prevenci šikany a drog
 Lepší chování dětí na ZŠ a respektování autorit učitelů
 Větší kontrola docházky dětí ze strany rodičů
 Zájmové kroužky pro předškoláky (tělesná výchova)
 Neplatit školné v MŠ
 Školní psycholog=zaměstnanec školy
 Zapojit i žáky 2. stupně ZŠ do kroužků a mimoškolních činností
 Hravější učení
 Předměty Jak uspět a žít spokojený život
 Autobus MHD přímo k ZŠ Ivančická
 Odstranění automatů ze škol
 Rodilé mluvčí na výuku jazyků
 Oprava a modernizace interiéru ZŠ Klášterní
 Zubní lékař – pravidelné kontroly
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Aktuální web na ZŠ Klášterní
Nové učebnice
„ozdravné“ kouty pro relaxaci
Zvýšit kapacitu ZUŠ
Lepší vybavení tříd
Školní uniformy
Zrušení inkluze
Školní autobus
Možnost e-mailem komunikovat se všemi vyučujícími, nejen s třídním
Méně učebnic
Škola nemá pečovat, ale učit
Školní pomůcky
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4. Navrhněte pro Vaši rodinu alespoň jedno zlepšení týkající se trávení volného
času.
Kategorie: dospělí
Počet odpovědí: 57

4. Navrhněte pro Vaši rodinu alespoň jedno zlepšení týkající se
trávení volného času
Více kulturních a jiných akcí pro rodiny

12

Lepší využití zámeckého parku

6

Poznávací procházky (projížďky) do okolí města

6

Odpočinkové zóny - více pískovišť,…

4

Více míst k trávení volného času s rodinou

4

Vrabčák – vytvořit z něj místo k setkávání,…

4

Více zájmových kroužků

počet odpovědí

4

Jednodenní zájezdy pořádané městem pro…

3

Více dětských představení

2

Rozšířit workoutové hřiště

2
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Další odpovědi (v grafu v kategorii „Jiné“):
 Více příměstských táborů (pokrytí větší části prázdnin)
 Levnější kroužky
 Volně dostupný tenisový kurt
 Divadlo
 Cvičiště pro psy
 Zvýšit kapacitu občerstvení na koupališti v sezóně+1
 Zavést víkendové hudební zábavy v parku (jako dřívější taneční „čaje“ pro mladé)
 Klubovna pro náctileté
 Více akcí pro seniory
 Centrum volného času pro děti přístupné celý den
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5. Navrhněte pro Vaši rodinu alespoň jedno zlepšení týkající se vzhledu a
prostředí města.
Kategorie: dospělí
Počet odpovědí: 193

5. Navrhněte pro Vaši rodinu alespoň jedno zlepšení týkající se
vzhledu a prostředí města
Oprava silnic (nejčastěji těch s kostkami, )

23

Sbírání psích exkrementů – kontrola, přísné…

19

Oprava zámku

17

Náměstí – zlepšit celkový vzhled, více zeleně

14

Oprava chodníků, dodělání tam, kde chybí

12

Více zeleně na sídlišti i v jiných částech města

9

Brigáda, úklid města

7

Třídění odpadu

7

Udržovat čistotu a pořádek

5

Více laviček (ve městě i přírodě, u řeky)

4

Přechody pro chodce

4

Náměstí -oprava nebo postavení nové hezčí…

4

Více odpadkových košů ve městě i přírodě…

4

Více parkovacích míst na Sídlišti

3

Borovičky – úprava, osvětlení

3

Nádoby na bio-odpad u domů

3

Více kontejnerů na tříděný odpad

3

Chodník na Kačenku

3

Slušné chování

2

Lepší úklid města

2

Vyčlenit místa na venčení psů

2

řeka Rokytná – úklid okolí, údržba…

počet odpovědí

2
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Další odpovědi (v grafu v kategorii „Jiné“):
 Lavičky v obytné části Bří Čapků
 Retardéry nebo obytnou zónu na Václavské ul., zrušit zde přednost zprava
 Retardéry na Znojemské ulici
 Po ořezání dřevin zůstaly pahýly v zemi, ty zarostly trávou a jsou nebezpečné
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Nepálit odpad, ani ze zahrad
Krytá autobusová zastávka u Jatek
Zastavování všech autobusů na náměstí a u polikliniky
Autobusy-lidé vystupují ve městě a ne na autobus. nádraží, busy to jen zbytečně objíždí
Autobusy -lepší spojení do okolních obcí
Umístění dopravního zrcadla na silnici u stanice STK (mezi Sídlištěm a Rakšicemi)
Lepší osvětlení u MŠ Husova
Větší parkoviště u Alberta – od Sídliště
Třídit odpad, udržovat pořádek
Razantní postup policie proti opilcům a vandalům
Dohled Městské policie na Vrabčáku (podivné existence)
Lepší údržba silnic v zimě
Větší bezpečnost ve městě pro děti
Využití rybníku Slatiny
Střelnice – lepší údržba, sečení trávy, úprava areálu
Chátrající budovy- nabídnout investorům k využití, zatím se tam jen schází rizikové
skupiny
Chodit k volbám
Více využívat cyklotrasy a pěší schůdné trasy a nezatěžovat ovzduší auty
Dbát na čistotu prostředí, zapojit školy v rámci Dne Země
Kompostárna – zvýhodnit cenu občanům, kteří třídí nebo sami kompostují
Aktivity pro těhotné
Ohleduplné chování vůči lidem a přírodě
Nezávidět, nepomlouvat, chovat se slušně, vážit si věcí a osob
Vést děti ke slušnému chování
Restaurace
SOP Polánka - pořádají akce pro veřejnost
Dát Krumlovu život
Celoročně udržují okolí domu-velký obecní pozemek
Nehonit se za penězi, naslouchat mladým, tvořit
Provozovat ochotnické divadlo
Nenechat zaniknout remízky na polích
Nepoužívat prášky a postřiky
Otevřít dětskou kavárnu
Nabídnout maminkám hlídací služby (na vyřizování na úřadech apod.)
Více se zapojovat do společných akcí, nebýt lhostejný
Pomoc při organizaci akcí
Být členem nějaké organizace, která pořádá akce pro děti
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6. Napadá Vás, co byste sami mohli udělat pro lepší život rodin v Moravském
Krumlově?
Kategorie: dospělí
Počet odpovědí: 42

6. Napadá Vás, co byste sami mohli udělat pro lepší život rodin
v Moravském Krumlově?
Brigáda, úklid města

7

Třídění odpadu

7

Udržovat čistotu a pořádek

5

slušné chování

počet odpovědí
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Další odpovědi (v grafu v kategorii „Jiné“):
 Chodit k volbám
 Více využívat cyklotrasy a pěší schůdné trasy a nezatěžovat ovzduší auty
 Dbát na čistotu prostředí, zapojit školy v rámci Dne Země
 Kompostárna – zvýhodnit cenu občanům, kteří třídí nebo sami kompostují
 Aktivity pro těhotné
 Ohleduplné chování vůči lidem a přírodě
 Nezávidět, nepomlouvat, chovat se slušně, vážit si věcí a osob
 Vést děti ke slušnému chování
 Restaurace
 SOP Polánka - pořádají akce pro veřejnost
 Dát Krumlovu život
 Celoročně udržují okolí domu-velký obecní pozemek
 Nehonit se za penězi, naslouchat mladým, tvořit
 Provozovat ochotnické divadlo
 Nenechat zaniknout remízky na polích
 Nepoužívat prášky a postřiky
 Otevřít dětskou kavárnu
 Nabídnout maminkám hlídací služby (na vyřizování na úřadech apod.)
 Více se zapojovat do společných akcí, nebýt lhostejný
 Pomoc při organizaci akcí
 Být členem nějaké organizace, která pořádá akce pro děti
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7. Máte nějaký jiný nápad, jak udělat z Moravského Krumlova město přátelské
k rodinám?
Kategorie: dospělí
Počet odpovědí: 44

7. Máte nějaký jiný nápad, jak udělat z Moravského Krumlova
město přátelské k rodinám?
Kavárna (s dětským koutkem, letní zahrádkou)

11

Zrušení ubytovny v hotelu

9

Kvalitní a čistá restaurace např. pro rodinný
oběd

5

Zvýšení nabídky stavebních pozemků

4

Na náměstí jednoduché herní prvky pro děti i
teenagery, více venkovních posiloven

2

Více míst k setkávání celých rodin

2

počet odpovědí
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Další odpovědi (v grafu v kategorii „Jiné“):
 Více bytů
 Hledat způsob, jak to udělat a ne důvody, proč to nejde
 Vyřešit, kam s dětmi o prázdninách a volnu, když je rodiče nemají kam dát
 Nepodporovat jen fotbal, ale i jiné sporty
 Odklonění dopravy mimo Krumlov
 Zábavy-čaje v horním parku
 Zoologická nebo botanická zahrada v dolním parku
 Tržnice Vanessa – využití prostor
 Plnit předvolební sliby
 Brát ohled na druhé a hlídat si své psy
 Aby se měli všichni rádi a byli kamarádi na celý život !!
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Senioři
Otázka: Které věci by Vašemu životu v Moravském Krumlově nějak pomohly,
zpříjemnily ho nebo zjednodušily?
Kategorie: senioři
Počet odpovědí: 11
Odpovědi:
 Zastávka autobusu Václavská – směr vlakové nádraží – u výstupu je křivá vozovka,
díra v místě, kde se vystupuje, vystupují do hloubky, nedokáží udělat tak velký krok,
hrozí pád, zlomení nohy…….jednoznačná shoda všech přítomných !
 Po zrušení pečovatelské služby v noci – kdo bude otevírat v noci dveře, pokud přijede
sanitka?
 Mají dostat náramek – cena 550,- Kč za měsíc je pro někoho moc
 Potraviny jsou drahé, Jednota je dražší než ostatní obchody, nemůžou využívat
výhodných nabídek v Penny a Albertu – uvítali by nějakou donášku nákupů v akci
 Pečovatelkám se za donášku platí, zboží se tím prodraží
 Více letáků z krumlovských obchodů
 Více informací o kultuře a akcích ve městě – internet nevyužívají
 Pokud jsou nějaké kulturní akce ve městě– zajistit odvoz tam a zpět
 Velmi pozitivní hodnocení ! : trénování paměti (jen jich chodí málo a ti stejní),
vystoupení gymnazistů, SENIOR TAXI
 Někteří by uvítali chodit někam tančit
 Uvítali by pomoc dobrovolníků, studentů – donášky z města
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