VII. ročník Číslo 5 Prosinec 2016

Troskotovický kurýr

______________________

Obec

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel
Vážení spoluobčané,
V mimořádném vydání Troskotovického kurýra přinášíme výsledky
průzkumu, který proběhl v minulých dnech. Předně Vám všem moc
děkujeme za účast na této akci, která má pro vedení městyse podstatný
význam. S Vašimi informacemi a názory budeme dál pracovat. První reakce
na Vaše podněty zaznamenáte již v nadcházejícím roce 2017.
Výsledky průzkumu nejsou zatím nijak komentovány, jedná se pouze
o celkové shrnutí. Seznamte se prosím i s názory ostatních spoluobčanů…
Vyhodnocení dotazovací akce připravujeme na společné setkání 10.12.2016,
v Kulturním domě, kde Vám představíme i projekty na rok 2017-18, o
kterých bychom s Vámi chtěli diskutovat. Součástí našeho společného
setkání bude i vyhodnocení hospodaření městyse za rok 2016.

POZVÁNKA
Srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast na společném setkání
10.12.2016 v 15:00 hodin, v KD, kde budete i Vy spolurozhodovat o
budoucnosti Troskotovic.

Váš starosta
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Celkem bylo zaevidováno 122 vyplněných dotazníků, což představuje 22,4%
z celkového počtu 545 oslovených. Ne všechny údaje byly vyplněny (včetně
rozlišení muž/žena), možná i z důvodu větší míry anonymity. Údaje
“Celkem“ tak nejsou vztaženy k součtu muži + ženy, ale k celkovému počtu
respondentů. Prezentovány jsou následující okruhy otázek:










Účast na průzkumu
Jak dlouho žijete v Troskotovicích
Věková struktura respondentů
Jak jste celkově spokojeni se životem v městysu
Změní se život v Troskotovicích
Zdroj informací
Třídíte odpad
Do čeho byste investovali
Hodnocení městyse

V jednotlivých tabulkách jsou uvedeny počty respondentů, v grafech pak
procentuální hodnoty.
Účast na průzkumu
1. muž
2. žena
3. celkem

Počet
Počet obyvatel
respondentů
18-99 let
42
265
72
280
122
545

Účast
v průzkumu [%]
15,8%
25,7%
22,4%
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Jak dlouho žijete v Troskotovicích ?
1. méně než 5 let
2. 6‐10 let
3. 11‐20 let
4. 21 let a více
5. nežiji zde

Věková struktura respondentů
1. 15‐20 let
2. 21‐30 let
3. 31‐40 let
4. 41‐50 let
5. 51‐60 let
6. 61+ let
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Muži
5
5
4
28
0

Muži
0
7
7
9
8
11

Ženy
8
6
8
51
0

Celkem
13
11
12
79
0

Ženy
5
10
8
8
15
27

Celkem
5
17
15
17
23
38

Obec

Jak jste celkově spokojeni se životem v
městysu ?
1. velice
2. spíše ano
3. spíše ne
4. vůbec ne

Změní se život v Troskotovicích ?
1. ano, zlepší se
2. ne, zůstane stejný
3. ano, zhorší se

Muži

Ženy

Celkem

4
33
4
1

16
47
7
0

20
80
11
1

Muži
34
5
2

Ženy
59
8
2

Celkem
93
13
4
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Zdroj informací
1. přátelé, známí
2. webové stránky městyse
3. Troskotovický kurýr
4. sociální sítě
5. účast na jednání zastupitelstva
6. dotaz na úřad
7. úřední deska, vývěsky
8. místní rozhlas
9. dění nesleduji
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Muži
31
17
35
4
10
8
6
24
0

Ženy
51
29
62
4
11
17
17
55
2

Celkem
82
46
97
8
21
25
23
79
2

Obec

Třídíte odpad ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ne
ano:
sklo
papír
plast
bio
kovy
textil
další:

Muži

Ženy

Celkem

4
38
34
30
33
28
27
21
2

16
56
49
49
51
40
28
38
1

20
94
83
79
84
68
55
59
3

Pozn.: mezi další tříděné komodity patří výhradně baterie
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Do čeho byste investovali ?
1. údržba a opravy místních komunikací
a chodníků
2. zajištění větší četnosti spojů veřejné
dopravy do městyse
3. budování cyklostezek, turistických
stezek
4. modernizace technické infrastruktury
(voda, plyn…)
5. výsadba a údržba zeleně
6. rozšíření provozoven obchodů a
služeb v obci
7. obnova památek
8. podpora sociálních služeb (pro
seniory, startovací byty)
9. rozšíření ordinačních hodin lékaře v
městysi
10. modernizace obecních objektů a
budov
11. podpora kulturního vyžití
12. podpora sportovního vyžití
13. podpora bytové výstavby
14. podpora individuálního bydlení
(nabídka pozemků pro
15. výstavbu RD, RD na klíč)
16. podpora bezpečnosti (obecní policie,
hasiči, bezpečnostní kamery)
17. vytváření nových pracovních míst v
městysi
18. podpora malého a středního
podnikání
19. podpora spolků
20. zřízení poštovního úřadu
21. jiné ‐ prosím specifikujte :
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Muži

Ženy

Celkem

21

38

59

4

6

10

6

15

21

32
14

49
15

81
29

11
10

37
14

48
24

7

15

22

4

13

17

6
10
8
5

4
18
13
4

10
28
21
9

6
0

12
0

18
0

5

12

17

4

14

18

7
11
12
6

7
6
41
6

14
17
53
12

Obec

Do čeho byste investovali ? - 21. jiné
Čistička odp. vod
Doprava směr M. Krumlov, Miroslav
Dosázení stromů, hlavně lip.
Klubovna pro děti.
Odpadkové koše a sáčky na psí exkrementy, jsou úplně všude!!!
Odpadkové koše, koše na psí exkrementy!!!
Ordinace praktického lékaře
Pokrytí rychlejším internetem
Popelnice na tříděný odpad
Restaurační zařízení.
Uzavřít a zabezpečit dětské hřiště + sportovní.
Vytvoření spolku Veřejná zeleň.
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V další tabulce je uvedeno hodnocení městyse v jednotlivých oblastech.
Nejlepší hodnocení = 1, nejhorší = 4. Prezentovány jsou průměr. hodnoty.
Hodnocení městyse
1. nabídka pracovních míst přímo v
Troskotovicích
2. nabídka pracovních míst v okolí
3. mateřská škola
4. základní škola
5. nabídka sportovních volnočasových aktivit
6. nabídka kulturního vyžití
7. nabídka obchodů
8. veřejná doprava
9. množství parkovacích míst
10. stav místních komunikací a chodníků
11. dostupnost a kvalita sociálních služeb
(služby pro seniory, pro potřebné)
12. dostupnost a kvalita zdravotní péče
13. nabídka dětských hřišť a hřišť pro mládež
14. možnosti pro výstavbu bydlení
15. kvalita bydlení (prašnost, hluk)
16. bezpečnost
17. úroveň technické infrastruktury
(vodovody, kanalizace, plyn, el. energie)
18. počet a dost. sběr. míst na tříděný odpad
19. počet a dostupnost odpadkových košů
20. kvalita životního prostředí, stav krajiny
21. stav veřejných prostranství
22. stav památek a historických budov
23. stav obecních objektů a budov
24. kvalita poštovních a doručovacích služeb
25. komunikace mezi obcí a občany
26. mezilidské vztahy v městysi
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Muži

Ženy

Celkem

2,9
2,5
1,8
1,8
2,5
2,4
2,8
2,1
2,0
2,7

3,1
2,5
1,5
1,6
2,5
2,3
2,9
1,8
2,0
2,6

3,1
2,5
1,6
1,7
2,5
2,4
2,8
1,9
2,0
2,7

2,6
3,1
1,7
2,9
2,2
1,9

2,6
3,0
2,0
2,5
2,3
2,2

2,6
3,0
1,8
2,7
2,3
2,1

2,7
2,2
2,5
2,1
2,0
2,5
2,1
2,3
2,1
3,1

2,8
2,0
2,5
2,2
1,8
2,3
2,0
2,4
2,0
3,1

2,8
2,1
2,5
2,1
1,9
2,3
2,0
2,4
2,0
3,1

0

1. nabídka pracovních míst přímo v Troskotovicích
2. nabídka pracovních míst v okolí
3. mateřská škola
4. základní škola
5. nabídka sportovních volnočasových aktivit
6. nabídka kulturního vyžití
7. nabídka obchodů
8. veřejná doprava
9. množství parkovacích míst
10. stav místních komunikací a chodníků
11. dostupnost a kvalita sociálních služeb (služby pro…
12. dostupnost a kvalita zdravotní péče
13. nabídka dětských hřišť a hřišť pro mládež
14. možnosti pro výstavbu bydlení
15. kvalita bydlení (prašnost, hluk)
16. bezpečnost
17. úroveň technické infrastruktury (vodovody,…
18. počet a dostupnost sběrných míst na tříděný…
19. počet a dostupnost odpadkových košů
20. kvalita životního prostředí, stav krajiny
21. stav veřejných prostranství
22. stav památek a historických budov
23. stav obecních objektů a budov
24. kvalita poštovních a doručovacích služeb
25. komunikace mezi obcí a občany
26. mezilidské vztahy v městysi

Obec

Hodnocení městyse

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

1: maximálně spokojen, 2: spíše spokojen, 3: spíše nespokojen, 4: nespokojen
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0,0

1. nabídka pracovních míst přímo v Troskotovicích
2. nabídka pracovních míst v okolí
3. mateřská škola
4. základní škola
5. nabídka sportovních volnočasových aktivit
6. nabídka kulturního vyžití
7. nabídka obchodů
8. veřejná doprava
9. množství parkovacích míst
10. stav místních komunikací a chodníků
11. dostupnost a kvalita sociálních služeb (služby pro…
12. dostupnost a kvalita zdravotní péče
13. nabídka dětských hřišť a hřišť pro mládež
14. možnosti pro výstavbu bydlení
15. kvalita bydlení (prašnost, hluk)
16. bezpečnost
17. úroveň technické infrastruktury (vodovody,…
18. počet a dostupnost sběrných míst na tříděný…
19. počet a dostupnost odpadkových košů
20. kvalita životního prostředí, stav krajiny
21. stav veřejných prostranství
22. stav památek a historických budov
23. stav obecních objektů a budov
24. kvalita poštovních a doručovacích služeb
25. komunikace mezi obcí a občany
26. mezilidské vztahy v městysi

Obec

Hodnocení městyse - věkové skupiny

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

15-20

21-30

31-40

51-60

61+

Celkem
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41-50

1: maximálně spokojen, 2: spíše spokojen, 3: spíše nespokojen, 4: nespokojen

Obec

3 silné stránky – jednotlivé dotazníky (co se nám líbí)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Práce s dětmi. Oddlužování obce. Historie obce.
Transparentnost OÚ. Obec co slíbí to taky splní "kontejnery". Hody
+ KD.
Pozitivní změny od posledních voleb. Opravy obecních objektů.
Opravy cest a chodníků.
Především dobrá dostupnost do Brna a okolí. Krásný kostel. Tradiční
krojované hody.
Kompletně je to hezky situovaná obec, je příjemné se po ní
procházet. Nádherný kostel a náměstí. Dobrá dostupnost do Brna.
Dodělat chodníky. Stálá úprava chodníků a úklid veřejných
prostranství.
Oprava chodníků a parkoviště u penzionu.
Pohoda, klid. Dobré mezilidské vztahy v našem okolí. Průběžná
informovanost občanů (zastupitelstvo …… Kurýr). Vybudování
veřejného osvětlení, oprava chodníku, úprava kolem hřbitova.
Veliká pohoda a klid. Dobré soužití a sousedské vztahy v našem
okolí. Za krátkou dobu bydlení jsem ocenila zlepšení - údržba.
Hřbitovní zdi, nátěr mříže a květinová údržba kolem hřbitova, oprava
školy a chodníků.
Aktivita zastupitelstva. Plně souhlasím s postojem p. starosty
a zastupitelstva k otázce místní TJ.
"Umělka" Dětské hřiště při ZŠ a MŠ. Fotbalová utkání.
Údržba parků. Využití akcí pro seniory. Obnova okolí hřbitova.
Pomoc obecního úřadu občanům. Moc Vám za to děkuji.
Komunikace OÚ s občany. Úprava hřbitova. Udržování čistoty ve
vesnici, sekání trávy.
Pořádek, čistota. Veřejné akce (hody, Halloween…) Obecní úřad
(komunikace s občany).
Výrazné zlepšení vzhledu a pořádku v obci po odchodu bývalého
starosty.
Obec náleží v krásné lokalitě. Kultura. Zachování některých
kulturních památek (stavby, kříže, kaplička) a sídelní struktura.
Péče o vzhled veřejných prostranství. Informovanost občanů. Škola
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19. Péče o veřejné prostředí. Informovanost občanů. Podpora MŠ
a ZŠ.
20. Výsadba a údržba zeleně.
21. Upravenost obce (výsadba zeleně, upravený objekt hřbitova, obecní
úřad, škola…) Dětské hřiště ve školce a s tím spojené aktivity pro
děti, které pořádá obec. Seriózní přístup p. starosty.
22. Větší četnost kulturních akci, než v přechozích letech. Více akci pro
maminky a především děti (dětský den, drakiáda, lampiony aj…)
Upravenost obce v posledním roce (čistší obec).
23. Sportovní zázemí (umělka, tenisové kurty atd.) Více kulturních akcí
než v přechozích letech. Upravenost obce (nové chodníky, úprava
kulturního domu, hřbitova).
24. Oprava a podpora MŠ a ZŠ. Známky pro psy. Chuť nového vedení
obce konečně něco změnit (např. kanalizace, hospodaření
a celkově udělat něco pro lidi).
25. Práce současného vedení obce. Na pár individuí poměrně klidná
a bezpečná obec.
26. Úpravy veřejných prostranství. Dobrá komunikace mezi obcí
a občany. Auto. doprava do obce.
27. Nové vedení. Údržba Troskotovic. Nová perspektivní ředitelka.
Aktivita spolků a jejich podpora z obce.
28. Je jich tolik, že by se sem ani nevešly všechny vepsat, každý kdo má
oči to vidí, jak se celá obec mění každým dnem k lepšímu. Nic
jiného mi nezbývá než Vám všem, v čele našeho p. starostu Materny
patří velké "Díky" za Vaši obětavou práci.
29. Doprava. MŠ
30. Veřejná doprava. Zvelebování obce. Veřejné setkávání s občany.
31. Veřejná doprava. Zvelebování obce. Veřejné setkávání s občany.
32. Všechno co se udělalo za poslední roky v obci.
33. Upravená a čistá. Aktivity pro děti a mládež.
34. Aktivity pro děti konané školou, obcí, spolky… Oproti jiným let
zde byla obec letos krásně upravená a čistá.
35. Celkový vzhled obce se začíná zlepšovat. Oddlužování obce pod
vedením nového starosty. Rekonstrukce OÚ, KD, hřbitova a jeho
okolí.
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Čistota obce. Úprava hřbitova. Vstřícnost představitelů obce.
Starosta Spojení Stav veřejných prostranství.
Herní odpoledne, které pořádá spolek Vitas.
Po letech vedení obce (starosta + zastupitelstvo). Okolí Spousta
dobrých a chytrých lidí.
Důchoďák, Škola, Kulturák.
Školní hřiště. Upravené veřejné prostranství.
Prostory hřbitova.
Pohoda, klid. Krásné okolí lužních lesů a rybníků. Pracovitost
místních lidí na polích a zahrádkách.
Zeleň
Čistota v obci
Údržba volného prostranství.
Snaha o zlepšení vedení obce.
Umístění kontejnerů na odpad (odpad už není kolem obce). Úklid
městyse (posečená tráva, zametené ulice). Práce většiny
zastupitelstva a hlavně starosty.
Obec - veřejné prostory jsou uklizené. Kontejnery na odpad. Ulice od
Hrdličků k myslivně.
Vedení obce - konečně to má štábní kulturu. Odpadové hospodářství.
Komunální služby si dost polepšily.
Udržované chodníky a hřbitov. Sekání trávy. Pořádání Václavských
hodů a setkání seniorů.
Celková úprava městyse - hřbitov, náves. Dopravní dostupnost,
třídění odpadů - dostupnost. Vstřícnost zaměstnanců úřadu.
ZŠ a MŠ, práce s dětmi a pro děti. Údržba zeleně a veřejného
prostranství. Organizace hodů.
Organizace hodů. Údržba veřejného prostranství. Dopravní
dostupnost.
Podpora školství v obci. Údržba veřejných prostranství. Veřejná
doprava.
Tradiční krojované hody. Okolí Troskotovice. Kostel.
Tradiční krojované hody. Okolí Troskotovice. Kostel.
Pořádek v obci. Fungování OÚ. Kulturní akce.
Udržované chodníky - park - atd. Sekání trávy. Velké kontejnery.
Údržba městyse - sekání trávy, zametání chodníků…
Troskotovický kurýr | 15

Obec

61. Udržované chodníky. Sekání trávy. Velké kontejnery - postupně
rozmístěné po vesnici.
62. Rozvoj Troskotovic. Zlepšení v oblasti výuky MŠ+ZŠ. Úprava
hřbitova (vstup).
63. Nové vedení ZŠ + MŠ Nový vzhled hřbitova.
64. Podpora spolků.
65. Aktivita TJ Troskotovice bez podpory obce. Hody. Plánovaná
komplexní úprava.
66. Udržovaná zeleň parků, celkový úklid městyse, čistota v ulicích
a veřejných prostorách městyse.
67. Oprava autobusových zastávek. Oprava hřbitova. Celková údržba
zeleně. Rozšíření kulturních a soutěžních akcí.
68. Sportovní hřiště.
69. Příloha
70. Veřejná doprava. Kulturní akce.
71. Je tu dostatek inteligentních lidí, kteří dokázali svými hlasy změnit
strukturu celého zastupitelstva a učinit konec Ordošově monarchii.
72. Líbí se mi úprava veřejného prostranství. Komunikace úřadu s
občany. Líbí se mi aktivita úřadu.
73. Opravený hřbitov.
74. Nejsem kouzelník.
75. Multifunkční hřiště (chybí správce!)
76. Práce obecního zastupitelstva vč. starosty.
77. Práce obecního úřadu za poslední rok je hodně vidět. Škola
se začíná taky zapojovat. Super. Sportovní vyžití.
78. Práce obecního zastupitelstva a práce starosty.
79. Dobrá dostupnost do Brna. Dobré zastupitelstvo + starosta.
Znovuobnovení dobrovolných hasičů.
80. Zlepšení péče o obec (údržba a opravy chodníků, obecních budov
a veřejné prostranství). Klidná obec. Dobrá dostupnost do Brna.
81. Klidná obec. Dobrá poloha obce.
82. Dobrá poloha - blízko do Brna i Znojma. Klidná obec. Možnost
rozvíjet se dle potřeb občanů. Vinařská turistická oblast (obec toho
nevyužívá).
83. Že to tu konečně dostává nějaký řád a pravidla….
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84. Že je tu parta dobře smýšlejících lidí, kteří dokáží udělat ve svém
volném čase kus poctivé práce a ne jen mlátit prázdnou slámu…
85. Perfektně udržovaná zeleň i chodníky za což patří díky nejen
holkám, ale i Honzisovi….
86. Zvláštní dík i p. Přibilové, za údržbu zastávky…
87. Občasník Troskotovický Kurýr. V dnešní hektické uspěchané
elektronické době, kdy všichni mají telefon, email, ale nedokáží
spolu pořádně promluvit, jsem šťastný, když si mohu přečíst, co se v
obci děje, a to krásně černé na bílém v papírovém provedení.
Nádhera !!! Díky všem, kdo v tom má prsty :-)) Jen drobnost,
myslím že písmo by mohlo být trošku větší, kvůli našim starším
spoluobčanům.
88. Údržba obecních prostor a obecního majetku.

3 slabé stránky – jednotlivé dotazníky (co se nám nelíbí)
1. Ordinace a přístup k pacientům MUDr. Svobodové !! Rozpor až
nenávist některých občanů. Pivní či tzv. sportovní "klika" ochotná
kdykoliv podrazit nohy zastupitelstvu. Neúčast místních podnikatelů
na dění v obci.
2. Pohostinství Troskotovice. Mezilidské vztahy. Teplé pivo na hodech.
3. Zanedbaná umělka. Stav silnic a chodníků. Chybí lékař, pošta,
obchody, restaurace.
4. Převaha lidí sem přistěhovaných a úbytek lidí tady narozených.
Šílený nápad vybudovat uprostřed obce sběrný dvůr.
5. Vztah vedení obce k zeleni v obci, malá výsadba stromů a keřů.
Budovat sběrný dvůr (citace z Kurýru) "neustoupit z tohoto záměru"
na místě uprostřed mokřadů, které ostatní obce budují. My je zde
máme a nerespektujeme přírodu a život v ní !!!
6. Potřeba kanalizace. Doopravit silnice. Skladiště stav. materiálů
kolem domů, větve stromů a keřů zasahujících do chodníků.
7. Kanalizace splašková. Některé vozovky. Časté vypínání el. proudu!
8. Nezájem některých občanů o dění v Troskotovicích (malý zájem
o veřejné zasedání).
9. Sjednotit řízení společenských organizací (TJ, hasiči….) každý
si hraje na svém.
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10. Některé totalitní nápady p. starosty (zákaz sekání, řezání v neděli
apod.) (židé asi v sobotu)? (a muslimové na ramadán) PS. ale jinak
starosta OK !
11. Počínaje vedením městyse, konče komunikací mezi obcí a občany
včetně mezilidských vtahů v obci.
12. Nejde slyšet rozhlas, rezonuje. Nejde budovat bydlení pro mladé
rodiny (nejsou vhodné podmínky). Více kroužků pro děti + místní.
13. Špatně zásobovaný obchod.
14. Jednání bývalého starosty.
15. Zničená umělka. Památky (rekonstrukce kostela, podloubí). Okolí
hřiště.
16. Snaha bývalého starosty o rozvracení vztahů mezi občany a jeho
snažení se dostat znovu do funkce starosty (doufám, že k tomu
nedojde, to co předvedl, už stačilo).
17. Nelíbí se mi záměr o zbudování sběrného dvora za potokem, určitě
by se našlo jiné místo v Troskotovicích, kde by mohl vzniknout.
18. Slabší údržba zeleně - málo výsadeb, bez vhodné údržby, žádný
kvalifikovaný pracovník údržby zeleně. Nevhodné hospodaření
v zemědělství - malé pěstování mezi plodin či pásové střídání plodin
má špatný vliv na krajinu Městyse. Málo mobiliářů vč. laviček,
odpadkových košů.
19. Špatná místní komunikace. Chybí pošta.
20. Pobíhající psi. Špatný stav vozovky. Osvětlení obce.
21. Sportovní a dětské hřiště zabezpečit a uklidit.
22. Mezilidské vztahy v obci (nenávist, pomluvy a věčné boje).
Chybějící příjemné nekuřácké prostředí (kavárna, cukrárna,
hospoda). Více kulturních a společenských aktivit. Kroužky pro děti,
bazén pro děti.
23. Nedostatečné stavební místa pro výstavby RD (mladí lidé nemají kde
stavět). Katastrofální vztahy v obci (neustálé válčení). Chybějící
hezké, klidné a příjemné místo pro posezení s přáteli (hospoda,
kavárna, cukrárna, restaurace, vinotéka aj….)
24. Chybějící stavební místa pro místní mládež s rodinami. Chybějící
pohostinství, hospoda (na úrovni), kavárna kde by se dalo posedět s
přáteli. Neustálé válčení v obci.
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25. Absence kanalizace. Neustálé opravy vody a elektřiny. Nápravný
výchovný ústav.
26. Hostinec u Ordošů - hnízdo tup** vedených "rodákem" * ****** *
*******. Hostinec na výsluní - nefunguje.
27. Zanedbalé větrolamy a vinohrady = draze oplocené, plné plevelů
a některé pozemky rádoby majitelů a nejsou ani jednou posečené.
28. Špatné zásobování, nabídka zboží nedostatečná a neochota vedoucí
"Jednoty". Nedostatečná zdr. péče pro seniory v obci. Žádná prac.
místa především přímo v Troskotovicích.
29. Chybí nekuřácké "zařízení" (vinárna, hostinec…) Práce se seniory klub důchodců. Lavičky, zeleň. Lékař.
30. Nelíbí se mi náš lesík, směr Vlasatice, kdysi oblíbené místo na
procházky. A ty naše kříže na začátku a konci obce. Kam nám
zmizely? Byl by to hezký návrt na jejich místo.
31. Infrastruktura Silnice Není zde pošta.
32. Není kde si posedět. Mezilidské vztahy.
33. Není pořádná hospoda. Není obchod se zeleninou a ovocem.
34. Nevraživost a pomluvy mezi dospělými občany. Chování mládeže na
veřejnosti a ničení obecního a soukromého majetku.
35. Žádné cyklostezky v obci. Katastrofální mezilidské vztahy.
36. Mezilidské vztahy. Žádné cyklostezky okolo Troskotovic. Často
kvůli haváriím neteče voda či nejde elektřina.
37. Rozdělení na dva tábory. Malý zájem občanů o dění v obci. Snaha
bývalého starosty škodit obci.
38. Politické rozdělení obce na 2 tábory. Pálení odpadu na zahradách.
Rušení nočního klidu v pracovní dny.
39. Výstavba kanalizace. Nádoby na tříděný odpad do domácností. Hluk
ze sekaček atd. - chybí zákaz např. o víkendech atd. Totéž omezení
časté pálení (trávy atd.) Upravit rychlost aut na hlavní silnici
(retardéry na začátku obce).
40. Komunikace mezi občany. Mezilidské vztahy v městysi. Dostupnost
a kvalita zdravotní péče.
41. Mezilidské vztahy. Umělka špatně postavená (často pod vodou).
42. Pomluvy, lži, závist, neinformovanost.
43. Třešňovka Kostel (fasáda) Zavření restaurace.
44. Dostupnost sběrných míst. Málo laviček. Rozšíření kolumbária.
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45. Dostupnost sběrných míst. Málo pohostinství.
46. Kanalizace, čistička.
47. Žádné kulturní vyžití pro mladé občany. Špatná dopravní dostupnost
v nočních hodinách.
48. Kácí se stromy kolem městyse, větrolamy už jsou prořídlé.
Parkování aut kolem silnice i v nepřehledných úsecích.
49. Zachování stromů, které vysazovali ti co už nežijí. Zachování lip,
žádná z nich není lidem tak nebezpečná, aby se kácela.
50. Člověk pracující od 6.00 do 16.00, nemá šanci dostat se na poštu pro
zásilky. Častější havárie vodovodního potrubí. Stav některých p.
komunikací. Irituje mě parkování na hlavní silnici.
51. Volně pobíhající psi. Rozhazování odpadků a nedopalků cigaret.
Chybí chodník k umělce (bezpečnost dětí).
52. Místní komunikace - chybí chodníky a silnice. Veřejné osvětlení.
Zrušení černých skládek v okolí obce.
53. Chybí sběrný dvůr a kanalizace. Špatný stav místních komunikací a
chodníků.
54. Některé úseky silnic a chodníků. Chybí kanalizace.
55. Stav místních komunikací a chodníků. Kanalizace chybí.
Volnočasových aktivit pro děti a mládež (klubovna, sportovní hala).
56. Stavba sběrného dvora. Malé zeleně. Kácení stromů.
57. Stavba sběrného dvora. Málo zeleně. Kácení stromů.
58. Mezilidské vztahy. Nespolupráce TJ s obcí. Urážky z TJ. Špatná
komunikace a urážky bývalého starosty.
59. Psi na ulici. Bláto na silnici. Prostor Obecní úřad - Jednota.
60. Venčení psů (i velkých plemen) bez vodítka, neuklízení exkrementů.
Parkování aut na chodnících. Odhazování odpadků a nedopalků.
61. Stále pobíhající psi. Bezohlední spoluobčané (ničení chodníků, jízda
po nich). Chybí chodník k umělce (slibovaný za minulého starostu)
pro bezpečnost dětí mezi Marťákovým a Polčákovým.
62. Vztahy. Jižní svahy. Chodník přes potok u rozvaděče.
63. Možnost odpočinkové zóny k vlasatickému rybníku - vybudování
cesty.
64. Absence sběrného dvora a kanalizace.
65. Chybí kanalizace.
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66. Mezilidské vztahy.
67. Účelová likvidace TJ ze strany městyse. Pošta !!! Digitalizace
katastrální mapy.
68. Stávající restaurace neodpovídající ani 4.třídě, chybí stravovací
zařízení! Nejsou fungující požárníci! Chybí ordinační zařízení
městyse! Ordinační hodiny lékaře v Troskotovicích.
69. Není tady pošta a zdravotní středisko. Nepořádek na neoploceném
mul. hřišti bez správce.
70. Chybí některé služby (kadeřnice, pedikúra, švadlena, úprava oděvů).
71. Špatná komunikace v některých částech obce! Chybí pošta. Dohled
nad čistotou sportovních hřišť.
72. Mezilidské vztahy. Není kanalizace.
73. Hospoda u Ordošů. Je to nejlepší místo pro vytváření propagandy.
74. Vadí mi snaha bývalého starosty vrátit se zpět. Kvůli němu a jeho
pár blízkým se tu nedá jít na některé akce. Stále má snahu škodit
novému starostovi. A je kvůli němu rozdělená obec na dvě části.
Jinak by tu bylo moc hezky.
75. Nespolehlivý zastupitelé (neúčast na zasedání zastupitelstva).
Vulgární vyjadřování při zasedání. Zaměstnávání rodinných
příslušníků zaměstnanců OÚ. Neinformovanost občanů obce
o prodeji opotřebovaného majetku obce. Upřednostňování určité
skupiny občanů před jinými.
76. Paní Mičková, Haluzová, Křížová, Lipovská a páni Vlach, Herko,
Pavlačka, Burian, Ševčík, Náhlík a další zastupitelé - vytvořený
velký klientelismus a tím si pane starosto řežete pod sebou větev.
77. Chybí pošta, doktor, kultura.
78. Obchod - slabota - pečivo nelze koupit v odpoledních hodinách,
malý výběr. Chybí pošta, lékárna. Kultura Žádný přechod pro
chodce u školy nebo zastávky. Chybí koše na dětském hřišti.
79. Nedostatečná informovanost občanů o plánovaných záměrech obce.
Chybí hospoda pro opozici p. Ordoše. Málo služeb.
80. Okolní krajina - málo zeleně. Bývalý starosta.
81. Chybí dětské hřiště pro malé děti. Vesnice je rozdělená na dva
tábory. Pomluvy a házení špíny jeden na druhého.
82. Nesnášenlivost a pomluvy mezi občany.
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83. Nepořádek v okolí dětského hřiště a sportoviště, chybí odpadkové
koše. Informovanost o místních spolcích, sportovních aktivitách
a kulturních akcích.
84. Chybí dostatečné, podrobné a aktuální webové stránky: kontakty na
místní podnikatele a živnostníky, hlášení rozhlasu - přepis do
aktualit, lepší přehled kulturních i sportovních akcí. Více sportovních
akcí pro děti a dospělé (ve spolupráci s okolními obcemi). Chybí
lávka pro pěší přes potok (chodec musí po silnice za zatáčkou.
85. Smýšlení a chování některých lidí :-(
86. Vadí mi (snad záměrné?) projíždění veškeré těžké zemědělské
techniky obcí. Tuna bláta na jaře a tuny prachu v létě. Proč? Polní
cesty si rozorali, nebo se o ně nestarají. .. Na jedné straně je snaha
vesnici udržet čisťoučkou, pak prosviští několik strojů a je vše
vniveč, nehledě k tomu, že praskají zdi a ničí se komunikace. Vím že
žijeme na vesnici, ke které přirozeně, neodmyslitelně patří
zemědělství, ale tohle nikdy nebylo, nehledě na to, že tyhle stroje
jsou X násobně těžší a taky mnohem rychlejší !!!
87. Absolutně nevyhovující veřejné osvětlení, ale tuším, že tyto bludičky
jsou již v řešení…
88. Chování některých zastupitelů na ZMT .
89. Mezilidské vztahy v obci.
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Komentář k dotazovací akci
?
Anketa se mi líbí a velice ji vítám. Doporučuji ji dělat každým rokem.
Využijte více webové stránky pro různé konkrétní ankety, když budete
chtít znát názory občanů na konkrétní plány a rozhodnutí. Další možnost
na webové stránky umístit inzeráty, práce, bazar atd.
Bez komentáře.
Byla bych ráda, pokud by obec začala výhodně poskytovat stavební místa
pro mladé místní lidi s rodinami tak, jako je to v jiných obcích. Kvůli
tomuto nedostatku obec ztratila již spoustu občanů, kteří šli bydlet do
okolních vesnic. Uvítala bych, pokud by obec začala řešit Jižní svahy a dala
možnost koupit pozemek.
Dobrá myšlenka zjistit, co si lidé myslí a očekávají.
Dobrá věc.
Dobrý nápad.
Dobrý nápad… Ovšem pokud se nenajde skupina chytráků, kteří budou
tuto věc úmyslně sabotovat.
Dotazník je dobrá věc. Přeju starostovi hodně úspěchů a štěstí. Jen tak
dál! Určitě to nemá snadné a držím mu palce! :-)
Doufám, že to bude mít pozitivní ohlas a hlavně smysl.
Hm - OK
Chtěla bych, aby se situace ve vesnici uklidnila a byl zde normální a klidný
život, jako kdysi. Chtěla bych, aby se obec neustále modernizovala a měli
jsme to tady hezké, čisté a moderní.
Je to dobré, jen aby se občané toho chytli a vyplnili "dotazník".
Na podzim bych uvítala (odvoz) sběr bioodpadu na listí, Jelikož jeho pálení
je nepříjemné. Chybí popelnice na tříděný odpad - kartony od nápojů.
Není to špatná věc, něco dostat z troskáčů, kteří moc nemluví, aspoň
budete vědět co si myslí.
Pěkný nápad. Tyto dotazníky by mohly být častěji.
Pokud bude zastupitelstvo obce o požadavcích uvedených v dotazníku
zodpovědně jednat a některé se podle možností uskuteční, bude
soudržnost občanů lepší, i celkový život v Troskotovicích.
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Komentář k dotazovací akci
Pokud budete počítat jednotlivé názory, tak je prosím počítejte 2x, paní
má stejný názor a stále trvale bydlí v Troskotovicích.
Potěšil, SWOT sem dlouho nedělal. Obci se snad daří. Jen tak dál.
Super akce.
Věřím, že to nebude jen další zbytečná akce a připomínky budou přínosem
pro nás do budoucnosti.
Výborný nápad.
Zájem o názory občanů - cením.
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Projekty 2017-2018
V následující tabulce je uveden přehled projektů, těch menších, které
financujeme z našich rozpočtů. Větší akce, jako např. rekonstrukce rozvodů
nízkého napětí, rekonstrukce vodovodního přivaděče a hlavního
vodovodního řadu, výstavba kanalizace a ČOV a další jsou již naplánované,
ale nejsou do tohoto seznamu zařazeny.

Projekt

2016

2017

2018

Pozn.

Přeložka VN (Jižní svahy)
Rekonstrukce VO Boubín (2015)
Oprava komunikací
Škola – oprava střechy
Oprava chodníků spodní náměstí
Oprava chodníků - ke KD
Oprava chodníků pod
úřadem
OÚ – oprava omítek
OÚ – rekonstrukce WC
OÚ – ústřední topení
KD - ústřední topení
KD – nová okna
Šachta u myslivny
CHBJ24 - chodníky
Škola – oprava
obvodových zdí a fasády
Petermannová - oprava
příkopu u silnice
OÚ – odizolování + sokl

687 000

0

0 hotovo

635 000
150 000
1 000 000

0
0
0

0 hotovo
0 hotovo
0 hotovo

100 000
100 000

0
0

0 hotovo
0 hotovo

100 000
50 000
100 000
200 000
30 000
100 000
15 000
20 000

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

50 000

0

0 hotovo

10 000
30 000

0
0

0 hotovo
0 hotovo

hotovo
hotovo
hotovo
hotovo
hotovo
hotovo
hotovo
hotovo
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Projekt
Škola – výměna plotu u
hlavní silnice
Škola – oprava zděného
plotu
CHBJ24 - terasa
CHBJ24 - parkoviště
Rekonstrukce zastávky u
UMT
Kanalizace a ČOV
(projekty)
Kanalizace a ČOV
(projekty) 2
Oprava chodníků u
kapličky
Škola – odvodnění
pozemků + odizolování
Škola – fasáda
Škola – termo hlavice
ŚKOLA - 10%
SPOLUÚČAST IROP
Podloubí
Odpočinkové místo
v parku pod školou
KD - terasa
KD - podlaha
KD - sociálky
KD – terasa, pergola +
opěrná zeď + dveře
CHBJ24 – zatravňovací
tvárnice
Hřbitov - oprava soklu,
rozšíření kolumbária
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2016

2017

2018

Pozn.

20 000

0

0 hotovo

30 000
20 000
120 000

0
0
0

0 hotovo
0 hotovo
0 hotovo

20 000

0

0 hotovo

120 000

0

0 hotovo

0

305 000

0

0

500 000

0

0
0
0

100 000
100 000
30 000

0
0
0

0
0

300 000
100 000

0
0

0
0
0
0

250 000
100 000
150 000
150 000

0
0
0
0

0

300 000

0

0

75 000

0

0

200 000

0
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Projekt
Hřbitov - chodníky
Malíková - odvodnění
pozemku u silnice
Třešňovka
Hřbitov - rozvod vody
Tříděný odpad
(plasty/papír)
Lávka přes potok u trafa
Lávka přes potok (k
umělce) + cesta
Požární nádrž hasička
VO 2017
VO 2018
Škola – tělocvična
podlaha
Chodník k rybníku
Rekonstrukce náměstí
KD – izolace + fasáda
Umělka – soc. zázemí +
oplocení
Hasička rekonstrukce
Prostor za Hasičkou
Mokřad pod rybníkem
Sběrný dvůr
??
Celkem

2016

2017

2018

Pozn.

0

300 000

0

0
0
0

100 000
100 000
50 000

0
0
0

0
0

120 000
200 000

0
0

0
0
0
0

150 000
300 000
2 000 000
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
3 707 000

0
0
0
0
0
0
5 980 000

0
0
0 spoření
1 500 000
300 000
100 000
250 000
75 000
0
??
??
??
??
??
2 225 000

zatím
nic
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Příspěvky, náměty a připomínky zasílejte na uvedenou emailovou adresu.
V případě zájmu o inzerci nás prosím kontaktujte.
Redakce : Denisa Haluzová, Hana Řezáčová
Email, Web : kuryr@troskotovice.cz, www.troskotovice.cz
Sazba a graﬁcká úprava : Ivan Materna
Distribuce : městys Troskotovice
Náklad : 250 výtisků
Četnost : občasník
Výtisk je neprodejný.
Časopis je od 19. 2. 1999 evidován na Ministerstvu kultury

