
PŘÍLOHA Č. 2 

Analýza dotazníkového šetření 

Obec Měnín 

A. Údaje o respondentovi 

V dotazníkovém šetření „Jak se žije v Měníně“ byli oslovení občané s trvalým pobytem v obci 
a starší 15 let - tj. celkem 1510 občanů. Na dotazník pak odpovědělo 354 respondentů, 
návratnost dotazníků tedy představuje 23,4 %.  
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 odborné, 
následováno středním s maturitou a dále vysokoškolské vzdělání. 

Věk: 

15 - 20 let 16 4,5 % 

21 - 30 let 19 5,4 % 

31 - 50 let 151 42,7 % 

51 - 65 let 71 20,1 % 

66 a více let 88 24,9 % 

Bez odpovědi 9 2,5 % 

V obci: 

žiji od narození 139 39,3% 

přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči 27 7,6% 

přistěhoval jsem se v dospělosti před více, než pěti lety 157 44,4% 

přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech 25 7,1% 

Bez odpovědi 6 1,7% 

Vaše vzdělání: 

základní 46 13,0% 

střední odborné 122 34,5% 

střední s maturitou 98 27,7% 

vyšší odborné 11 3,1% 

vysokoškolské 73 20,6% 

Bez odpovědi 4 1,1% 



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? 

 



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) 21,8% 41,8% 17,2% 19,2% 

Zpravodaj 61,0% 28,8% 2,3% 7,9% 

Rozhlas 33,6% 51,1% 9,9% 5,4% 

Vývěsky 13,3% 39,8% 31,4% 15,5% 

veřejná jednání zastupitelstva 1,4% 4,8% 70,9% 22,9% 

neformální kontakt se 
zastupiteli 4,2% 33,6% 41,8% 20,3% 

SMS zprávy na mobil 6,8% 15,5% 56,5% 21,2% 

 

Jiné: 

V otevřené otázce, odkud občané získávají informace týkající se dění v obci, respondenti (34 
respondentů) zmiňovali nejčastěji získávání informací z Facebooku (13 z nich), méně z nich 
pak z mobilního rozhlasu (4 osoby). Dále se zde objevily i odpovědi ke zlepšení jednotlivých 
způsobů komunikace jako např.: 

• Webové stránky nejsou ve většině případů aktuální. 

• Vstřícnost k řešení k podnětům od občanů-žádná. Informovanost o hospodaření má být 
konkrétnější a podrobnější (kolik a kam přesně odchází). 

• Chybí více informovanosti ze strany starosty obce. Byl by vítán zápis z jednání zastupitelstva 
ve zpravodaji, jak tomu je u ostatních obcí už standartní. Více informací o akcích obce 
(stavební práce, kácení stromů apod). 

• Bylo by skvělé, kdyby všechny relevantní informace poskytované měnínským rozhlasem byly 
zároveň poskytovány prostřednictvím služby Rozhlas v mobilu. Ne každý je přes den v obci. 
Zdá se mi, že tato služba nevyužívá zcela potenciál, který má. Řadu informací se člověk dozví 
z Facebookových stránek obce, bohužel ale víceméně náhodně, pokud se mu zobrazí na FB 
zdi. Rozhlas v mobilu by měl prostřednictvím SMS, případně v aplikaci samotné o těchto 
událostech informovat pravidelně. Webové stránky obce nejsou pravidelně aktualizovány a 
celá řada informací je neaktuálních. Pro nově přistěhovavšího občana je to často první zdroj 
informací o obci a službách v ní. 



• Chybí mi místo, kde najdu všechny informace o dění v obci na jednom místě - něco je ve 
zpravodaji, něco na webu, jiné informace nikde a musím psát na úřad. 

• SMS zprávy na mobil dříve chodily, pak přestaly. aktivovala jsem si kvůli tomu mobilní rozhlas 
a stejně nechodí. je důležité vědět, kdy se ZASE vypne proud. 

• Hlášení rozhlasu je špatně slyšet. 

5b. Je zdroj informací kvalitní? 

  ano 
spíše 
ano spíše ne ne nevím 

Bez 
odpovědi 

webové stránky obce (internet) 18,4% 31,6% 11,6% 4,0% 12,4% 22,0% 

Zpravodaj 46,9% 31,9% 5,1% 1,1% 2,3% 12,7% 

Rozhlas 34,5% 31,9% 6,2% 3,4% 10,2% 13,8% 

Vývěsky 18,9% 24,3% 3,7% 0,8% 26,0% 26,3% 

veřejná jednání zastupitelstva 2,8% 3,7% 1,1% 1,4% 55,9% 35,0% 

neformální kontakt se 
zastupiteli 9,0% 17,2% 4,0% 2,5% 34,5% 32,8% 

SMS zprávy na mobil 7,1% 10,7% 2,3% 4,5% 42,7% 32,8% 

 

6. Další připomínky k fungování veřejné správy a získávání informací: 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 40 respondentů (11,3 %). Občané v otevřené otázce 
poukazovali na nepřehlednost a zastaralost webových stránek obce, na potřebu zlepšit 
informovanost občanů např. o hospodaření obce či o důležitých projektech a informovat o 
jednáních zastupitelstva a též se respondenti vyjadřovali ke špatné slyšitelnosti rozhlasu. 

Nejčastější připomínky: 

• web        9x 

o Jako kvalitní zdroj informací bohužel není možné využívat internetové stránky obce. 
Jsou nepřehledné, graficky nehezky zpracované, informací je k dispozici minimum, ty 
aktuální často chybí. Naopak lze narazit na informace značně neaktuální, namátkou 
např. v sekci Zajímavosti - odkazy místo zajímavostí o obci nalezneme (pouze) info o 
dopravní nehodě ze 4.9.2009, s neplatným odkazem. V záložce Služby a firmy je 
zapsané kadeřnictví, které sídlí v Praze 6, trochu daleko, ne? Předpokládám, že díky 
možnosti si firmu přidat po zaregistrování sám. Doporučuji schvalování příspěvků. V 
záložce Obec, kultura, sport a volný čas je uveden Taneční kroužek pro nejmenší, 
informace z roku 2014 - opravdu ještě funguje? Zcela chybí něco z historie obce, 
turistické cíle a zajímavosti, informace o cyklostezce, hody, fotografie obce,... 
Případní turisté a návštěvníci by to jistě ocenili. Jako vzor doporučuji například 
webové stránky sousední Telnice. 

o Bylo by fajn, aby hlášení bylo přepsáno na WWW stránky či Facebook, aby si ho 
mohli přečíst i lidé, kteří v době hlášení nejsou doma 

• informování občanů, jednání zastupitelstva  7x 

o Neřešení opakovaných stížností občanů na rušení nočního klidu v areálu fotbalového 
hřiště (neohlášené akce, soukromé akce, reprodukovaná hudba bez časového 
omezení). 

o Před veřejným jednáním zastupitelstvy by mělo být zveřejněn podrobnější program 
jednání. 

o informace ve vývěskách obecního úřadu jsou psané příliš malým písmem 



o špatná informovanost občanů o důležitých projektech (hala, třídírna elektroodpadu) 

• rozhlas       7x 

o zprávy z rozhlasu dát také na internet - stránky obce 
o rozhlasu není rozumět 

 

Veřejná správa – shrnutí 

Občané jsou všeobecně s fungováním veřejné správy relativně spokojení. Kladně 

hodnotí provozní dobu úřadu (91,8 % spokojeno/spíše spokojeno), práci úředníků 

(80,5% spokojeno/spíše spokojeno) a poskytování informací o hospodaření obce 

(77,4% spokojeno/spíše spokojeno). Nejméně kladně hodnotí práci zastupitelstva ve 

smyslu přístupu zastupitelů k řešení podnětů od občanů (61,3 % spokojeno/spíše 

spokojeno).  

Jako základní zdroj informací ohledně dění v obci občané nejvíce využívají zpravodaj, 

hlášení rozhlasu a webové stránky. Zpravodaj a rozhlas pak hodnotí jako relativně 

kvalitní zdroj informací. Objevily se připomínky týkající se zastaralosti informací a 

nepřehlednosti webových stránek obce, špatné slyšitelnosti rozhlasu a potřeby lépe 

informovat o jednání zastupitelstva, hospodaření obce či provedených projektech. 

Dotazovaní dále uváděli nefunkčnost mobilního rozhlasu, žádali o zveřejňování 

hlášení na internetu, dále naopak chválili facebookový profil obce a přáli si sjednotit 

veškeré informace v rámci jednoho zdroje.   

 

C. Životní prostředí 

7a. Jaké odpady třídíte? 

 



7b. Kam odpady nejčastěji ukládáte? 

 

8. Vyhovuje vám otevírací doba spádového sběrného dvora? 

 

Pokud ne, proč? 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 74 respondentů (20,9 %). Občané v otevřené otázce 
uváděli, že jim otevírací doba sběrného dvora na dvě hodiny o víkendu nevyhovuje a rádi by 
ji rozšířili.  

Návrhy: 

• stačí 1x týdně, ale ideálně delší dobu např: od 10:00 - 16:00 

• Lepší by bylo otevření v pozdějších hodinách vícekrát v týdnu 

• Krátká otevírací doba a ideální by bylo min. 2x týdně 



• nejvíce odpadu pro sběrný dvůr nashromáždím přes víkend, proto bych ocenila otevírací dobu 
v neděli večer nebo lépe navečer ve všední den v první půlce týdne, tak by byl dostupný pro 
pracující 

 

10. Vaše další náměty a připomínky k odpadům: 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 104 (29,4%) respondentů. Občané by uvítali častější 
svoz kontejnerů, popř. doplnění kontejnerů především na sklo a běžně tříděné odpady. Přáli 
by si umístit v obci nádoby na sběr elektroodpadu a olejů a tuků z domácností. Dále projevili 
zájem o doplnění košů na odpadky a psí exkrementy na více místech v obci a na častých 
yycházkových trasách. Kromě toho také dotazovaní uváděli potřebu častějšího svozu 
komunálního odpadu, především v letních měsících občanům nevyhovuje svoz jednou za 3 
týdny. 

Nejčastější připomínky k odpadům: 

• nedostatek kontejnerů nebo častější svoz 39 
o plast 6 
o papír 2 
o textil 9 
o bioodpad 2 
o doplnit oleje 6 
o doplnit elektroodpad 9 
o sklo 10 

• doplnit odpadkové koše na psí exkrementy 34 

• častější odvoz komunálního odpadu 8 

• do kontejnerů vozí odpad i cizí občané či podnikatelé 3 

• špatné třídění 3 

 

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

 

 

 

 

 

 



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

 

13. Jste spokojen/a se stavem vodních toků? 

 

14. Jste spokojen/a s hlukovou zátěží v místě bydliště? 

 

15. Jaké konkrétní problémy v oblasti životního prostředí vás trápí? 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 162 (45,8%) respondentů. Největší problém lidé 
spatřují v pálení odpadů a trávy v lokálních topeništích a v dopravní zátěži projíždějící 



nákladní a automobilové dopravy přes obec. V souvislosti s dopravou též uváděl jako 
problém hluk, zatěžování místních komunikací a otřesy, které narušují statiku budov. 
Z dalších problémů pak respondenti poukazovali na nepořádek na některých místech 
především mimo obec (odpadky ve slepém rameni, vyvážka suti a odpadů do polí), časté 
kácení stromů bez adekvátní náhrady, celkově málo zeleně, případně její nedostatečná 
údržba a nedostatek vody v krajině. 
 
Nejčastější připomínky: 

o pálení        49x 
o Stále pár domácností pálí tuhá paliva (nedá se v zimě větrat), ale to je málo 

proti občasnému zápachu ze zemědělské činnosti. 
o pálení odpadků v kotlech rodinných domů i na zahradách. 
o Velice intenzivní a nepříjemný zápach kouře a laků ze stolárny p. Křivánka, 

který se objevuje v kteroukoliv denní dobu a zejména v létě, kdy trávíme čas 
na zahradě, je zápach velmi obtěžující. 

o dopravní zátěž, rychlá jízda    33x 
o Nadměrná frekvence kamionů, které objíždějí placené úseky z D1 na D2 a 

naopak 
o hluk         30x 

o hluk způsobený silniční dopravou v obci 
o hluk z dálnice, s tím ale obec těžko něco udělá 
o Nadměrný hluk a to hlavně v neděli způsobený neukázněnými sousedy. 

o nepořádek       21x 
o vývoz stavební suti na polní cesty kolem měnína; odpadky - tady je stále co 

zlepšovat 
o odpadky v říčce, polích apod. 
o nepořádek ve slepém rameni 

o kácení stromů      15x 
o Velké množství vykácených stromů při loňské obnově obecní zeleně. 
o Neuvážené a zbytečné kácení stromů, které jsou nenahraditelné. Následky 

budou pociťovat i další generace (sucho a následné povodně). Nová výsadba 
je nedostačující s min. přírůstky a často už i zaschlá. 

o nedostatek vody      13x 
o nedostatečná údržba zeleně    10x 

o Uvítal bych lepší péči o zeleň v Hájku a podél Zlatého potoka 
o tráva vysoká na cestě u pole 
o vadí mi nesečená tráva na březích potoka říčka a poházené odpadky v potoce 

o málo zeleně       10x 
o Méně časté připomínky: psí exkrementy 9x, skládky 9x, likvidace elektroodpadu 7x, 

neudržovaný a zanesený potok 4x, usychání stromů 2x, sucho 2x, přílišné sekání 
trávy 1x, chybějící nebo neudržované protierozní a protipovodňová opatření (remízy, 
meze, biokoridory) 1x 

 

Životní prostředí – shrnutí 

Z dotazníkového šetření vyplynul zájem občanů o třídění odpadů, nejvíce se pak 

v obci vytřídí plasty, sklo, papír a elektroodpady. Občané by v obci uvítali více 

rozmístěných odpadkových košů a kontejnerů (zejm. na sklo v některých částech 

obce), dále si respondenti přáli rozšířit kontejnery o popelnice na oleje z domácností a 

elektroodpad. Problémem zůstává pálení odpadků a trávy, což je nejčastěji uváděná 

připomínka z oblasti životního prostředí a dále vysoká dopravní zátěž a hluk. S 

hlukovou zátěží jsou celkově občané nejvíce nespokojeni (48 % spokojeno, 41,5 % 



nespokojeno). I když občané poukazovali na nedostatečnou údržbu zeleně, jsou 

celkově s ohledem na grafické znázornění s touto oblastí nejvíce spokojeni (87,2 % 

spokojeno, 9,88 % nespokojeno). Co se týče kvality ovzduší, 81,1 % respondentů je se 

současným stavem spokojeno. Poslední znázorněnou oblastí jsou vodní toky, s těmi 

je spokojeno 65,3 % respondentů a 26,6% nespokojeno. Nejčastěji zmiňovali 

nepořádek v korytě, zanesené koryto a celkově špatná údržba. 

Co se týče otevírací doby sběrného místa, ¾ respondentů ji uvádí jako vyhovující. Na 

druhou stranu by někteří uvítali její rozšíření. Respondenti navrhovali otevírací dobu 

rozšířit min. o jeden den v pracovním týdnu, nebo alespoň prodloužit stávající 

pracovní dobu o více hodin. 

 

D. Územní rozvoj a infrastruktura 

16. Znáte územní plán obce? 

 

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

využití volných ploch a nevyužitých objektů ve stávající zástavbě 222 54,15% 

výstavbu na nových plochách mimo stávající zástavbu obce, označených 
v současném územním plánu k zastavění 

69 
16,83% 

hledání ploch pro budoucí výstavbu mimo stávající zástavbu obce a za 
plochami určenými v územním plánu k zastavění 

46 
11,22% 

domnívám se, že obec by neměla podporovat další výstavbu 56 13,65% 

Ostatní 17 4,15% 

 

 

 



18. Jste spokojen/a s řešením následujících oblastí? 

a) Odpočinkové zóny (parky, posezení, lavičky) 

 

 

b) Dětská hřiště, sportovní hřiště 

 
 

c) Inženýrské sítě (voda, elektřina, plyn, kanalizace) 

 

 



d) Chodníky (údržba, stav) 

 

e) Veřejná doprava (autobusy) 

 

f) Parkování v obci 

 

 



g) Provoz na komunikacích (bezpečnost, značení) 

 

Komentář k otázce 18.: 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 159 respondentů (44,9 %). Občané nejkritičtěji 
pohlížejí na chybějící bezpečností prvky na komunikacích a nebezpečná místa na silnicích, 
nejčastěji zmiňované byly přechody u školy a u potravin. Další problém spatřují v nevhodném 
parkování na chodnících či na nebezpečných místech na komunikacích (např. v zatáčkách) 
Respondenti uváděli, že mnohdy se musí auta stojící na chodníku, obcházet po silnici. 
Navrhovali vybudování parkovacích a odstavných stání zbudovat v rámci předzahrádek 
podél hlavní komunikace. K dalším připomínkám pak patřilo nedodržování rychlosti a vysoký 
provoz nákladní dopravy, chybějící chodníky či ve špatném stavu, chybějící mobiliář, 
především doplnění laviček, nedostatek odpočinkových a klidových zón, nedostatek stínu na 
dětských hřištích či nevyhovující veřejná doprava a chybějící nebo špatně udržovaná zeleň. 
 
Nejčastější připomínky jsou uvedeny podle četnosti: 

• nebezpečná místa na komunikacích, chybějící dopravně bezpečn. Prvky 56x 
o Chybí osvětlení přechodů, radar, zrcadla v nepřehledných místech (samoobsluha, 

zatáčka u kostela). 
o Při sjezdu od bytovek k Hájku parkují auta v zatáčce po pravé straně, 
o velmi špatný průjezd v ulicích na zahrádkách a v ruské 
o přechod pro chodce u Trondy je nedostatečně osvětlený - hodila by se bílá lampa + 

kamera 
o dopravní značení v obydlených zónách na menší rychlost 
o zákaz vjezdu na cyklostezku směr telnice 
o na přechodu u horní zastávky by měl být semafor pro děti, kteří chodí od bytovek do 

školy, je to tam nebezpečné, i pro dospělé 
o nedostatečná bezpečnost přechodů pro chodce - především u školy a u potravin u 

valinky, u zš bych ocenila dozor na přechodu v ranní a polední špičce, u samoobsluhy 
by u silnice neměly stát auta nad 3,5 t, je špatně vidět, když se vchází na přechod , 
musíte vejít na silnic a když vyjíždíte od rybíčka není opět vidět do silnice, měli by se 
dát kamery a funkční radary 

• parkování          54x 
o u fotbalového hřiště absolutně nedostačující parkování, auta stojí všude možně na 

silnici 
o Parkování u kina katastrofalní , přidat nekde parkoviště pro návštěvníky kina. 
o Nedodržování zákazu zastavení v obci. U bytovek (z boku směrem k Hytychům a před 

příjezdovou bytovkou) se běžně parkuje na v zákazu zastavení. Nikdo to neřeší, ale 
rapidně se tak snižuje průjezdnost a dochází tam k nebezpečným situacím s chodci. 
Hodila by se aby kolem bytovek byla jednosměrná ulice. 

o Parkování na ulici ruská, hlavně úsek k ulici blučinska. Obec by měla zajistit nějaké 
parkoviště, aby občané nemuseli parkovat na této ulici 



o Dodávky kurýrní firmy, která má v katastru obce depo, zabírají parkovací místa. 

• provoz, nedodržování rychlosti       38x 
o z nové zástavby rychle vyjíždějící auta kolem bytovek 
o velký provoz nákladních automobilů 
o Za absolutně nedostatečné považuji kontrolu rychlosti jízdy při vjezdu do obce, 

zejména ze strany od Telnice většina řidičů vůbec nebrzdí na povolenou rychlost. 

• chodníky, silnice         30x 
o Chybí chodníky v ulici od krakova, přes ulici sportovní a ruská. 
o Na chodnících se často parkuje, některou ulici nejde ani po chodníku projít a musí se 

jít s dětma po silnici 
o nedostatečná likvidace zasahující vegetace do chodníků. Na velké části chodníků 

parkují osobní auta a zcela tak znemožňují chůzi po chodníku, zvláště pak osobám s 
horším pohybem, kočárkem, ale i "běžným" chodcům (např. Krakov). 

• Další: odpočinkové zóny, mobiliář 23x, dětská hřiště 17x, veřejná doprava 14x, 
zeleň 5x 

 

Územní rozvoj a infrastruktura – shrnutí 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že více než polovina respondentů územní plán 

obce vůbec nezná. Na dotaz podpory další výstavby se jich nejvíce (54,15 %) přiklání 

k variantě využití volných ploch a nevyužitých objektů ve stávající zástavbě.  

Co se týče infrastruktury, občané jsou nejvíce spokojeni s inženýrskými sítěmi (91,2 % 

spokojeno/spíše spokojeno). Respondenti dále velmi kladně hodnotí údržbu a stav 

chodníků (85,6 % spokojeno/spíše spokojeno) a dětská hřiště (79,1 % spokojeno/spíše 

spokojeno). Vyskytlo se pouze několik námětů v otevřené otázce. S veřejnou 

dopravou jsou také spokojeny necelé ¾ respondentů (73,4 % spokojeno/spíše 

spokojeno). Odpočinkové zóny pak hodnotí kladně 66,1 % respondentů. Nižší 

spokojenost však projevili v souvislosti s provozem na silnicích (37 % 

nespokojeno/spíše nespokojeno, 59,2 % spokojeno/spíše spokojeno). Nejnižší 

spokojenost pak respondenti vyjadřují v souvislosti s parkováním, kdy poukazují na 

nevhodné parkování na chodnících, jež ohrožuje občany, kteří musejí za vysokého 

provozu vstupovat do vozovky, aby daná vozidla obešli. Dále v souvislosti s provozem 

respondenti upozorňují na nedodržování povolené rychlosti a následně s tím i možné 

nebezpečí pro obyvatele, jelikož chybí některé bezpečnostní prvky. 

 

E. Život v obci 

18. Hodnocení kulturně společenského vyžití: 

  ano spíše ano spíše ne ne nevím 
Bez 

odpovědi 

Se spolkovou činností 32,8% 36,4% 4,8% 2,3% 20,9% 2,8% 

S nabídkou kulturních akcí 34,7% 41,8% 6,8% 3,1% 11,3% 2,3% 

Se stavem kulturních zařízení 32,2% 41,8% 9,9% 3,1% 10,7% 2,3% 

S nabídkou sportovních aktivit 30,8% 31,6% 16,4% 5,6% 12,4% 3,1% 

Volný čas - nabídka vyžití pro děti 13,0% 30,8% 11,9% 11,3% 27,7% 5,4% 

Knihovna 40,4% 12,4% 0,6% 0,3% 41,2% 5,1% 



Komentář k otázce 18.: 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že jsou občané s kulturně-spolkovým vyžitím v obci 

relativně spokojeni. Nižší spokojenost respondenti vyjadřovali s nabídkou sportovních aktivit 

a nabídkou vyžití volného času dětí, což se také objevilo jako připomínka v otevřené otázce. 

Naopak si respondenti chválili venkovní knihovnu a fungování místního kina. 

 

Nejčastější připomínky jsou uvedeny podle četnosti: 

• doplnění nových kroužků     14x 
o Chybí mi v obci více kroužků pro holčičky, např. taneční kroužek, gymnastika, apod. 
o za nedostatečné hodnotím možnosti poškolních aktivit žáků místní ZŠ. Pokud má 

rodič zájem o nějaké kroužky nebo kluby, je nutné dojíždět do okolních obcí nebo do 
Brna. 

o bylo by dobré rozšíření nabídky o volejbal, turistický kroužek (skaut), sportovní 
kroužky 

• investice především do fotbalu    7x 
o Většina aktivit se děje kolem fotbalu, který je v obci hlavní alfou a omegou. Chápu pak 

nevraživost ostatních, které fotbal nezajímá, ale stálo by za to ukázat veřejně 
porovnání kolik prostředků se investuje i do dalších spolků. Ideálně vyčíslit kolik je to 
peněz na hlavu registrovaných/aktivních členů. Možná by to bylo zajímavé porovnání 
a ukázal by se skutečný stav věci. 

• doplnění dalšího sportovního zázemí   5x 
o hřiště na házenou, volejbal, futsal, basketbal nebo další tenisový kurty 
o pro starší děti - přidat hřiště, kde by mohly hrát míčové hry 
o Dětská hřiště jsou zde pouze dvě (což je pro počet dětí, které v obci žijí opravdu 

nedostatečný) a dětské hřiště po "úpravě" na ulici Sportovní je v daleko horší kvalitě 
než bylo předtím. Ano, broukoviště je záslužné a nářadí pro cvičení pro velké je dobrý 
nápad, ovšem je vybavené opravdu nenápaditě a ještě jsem tam za tu dobu co stojí 
nikoho cvičit neviděla.... 

• drahý pronájem/půjčovné     3x 
o velmi drahá částka za využití sportovní plochy "umělky" pro místní občany 

 

19. Základní a mateřské školství: 

a) Jste spokojen/a s činností mateřské školy? 

 

 



b) Jste spokojen/a s činností základní školy?  

 

Komentář k otázce 21.:  

Většina respondentů na dotaz spokojeností s fungováním MŠ/ZŠ odpovídala, že nevědí 

(nemají vlastní zkušenost, děti v příslušném věku, atp.) Z grafického znázornění výše je  

patrné, že jsou občané s činností obou institucí relativně spokojeni. V otevřené otázce 

týkající se názoru na fungování se objevovali nejčastěji tyto reakce: 

 

Připomínky ze strany občanů: 

• Myslím, že v rámci školy i školky by se mohlo provozovat více kroužků a zájmových čiností. 
Ve školce angličtina, skoro běžná věc. Školka by mohla alespoň měsíc přes prázdniny 
fungovat.  

• Kladně hodnotím rozšíření kapacity MŠ. V řadě situací, kdy je školka z různých důvodů 
uzavřena (odstávka vody, elektřiny, atd.), by dle mého názoru rodiče jistě ocenili náhradní 
řešení například ve formě školního výletu, exkurze atd. než zavírání školky.  

• základní pravidlo ve školce = vedení nijak nereaguje na podněty rodičů, bohužel ani na 
aktivitu jednotlivých učitelek. informovanost je prakticky nulová, jakákoliv snaha o vyžití dětí 
mimo základní osnovy není přijata. Zároveň špatná informovanost vedení je zarážející, odpírá 
dětem školkovou docházku, diskriminuje matky na mateřských dovolených a vše schovává za 
neexistující nařízení 

• U ZŠ vidím největší problém v chybějící tělocvičně, docházení do místní sokolovny rozhodně 
není adekvátní náhradou, zejména v dnešní době, kdy dětem často pohyb chybí a 
docházením se připravují o čas, který by mohly strávit cvičením. Nedostatek poškolních aktivit 
a kroužků, které by místní ZŠ mohla nabídnout svým žákům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. 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?  

 
 

 

 



d) Jste spokojen/a s nabídkou zdravotních služeb v obci?  

 

Komentář k otázce 22.: 

V otevřené doplňující otázce týkající se sociálních a zdravotních služeb se dotazovaní 
většinou vyjadřovali, že by uvítali v obci zubní ordinaci a lékárna s alespoň základními léky. 
Dále by uvítali více ordinačních hodin praktické lékařky p. Jahorné.  

 

 

23. Schází vám v obci některé služby? 

 

 

 

 

 



Komentář k otázce 23. - pokud jste odpověděli kladně, jaké služby v obci 

postrádáte? 

 
• Méně zastoupené služby: pánské kadeřnictví 4x, opravna obuvi 12x, pekárna 5x, 

veterina 3x, čistírna 3x 

24. Jste spokojen/a s bezpečností v obci? 

 

25. Co považujete za nejnebezpečnější místa a jevy v obci? 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 180 respondentů (50,8 %). Nejčastější připomínky se 
týkaly vysokého provozu na silnicích (kamionová doprava, dodávky DPD) a nedodržování 
povolené rychlosti v obci. S rychlostí a provozem též velmi souvisí problém nebezpečných 
míst na komunikacích, jako je např. zatáčka u kostela, přechody pro chodce u školy a u 
Valinky atd., kde právě kvůli nepřehlednosti, vzrostlé zeleni, špatnému parkování či jiným 
aspektům, mohou vznikat kolizní situace. Další připomínkou pak byl nevyhovující stav silnic, 
ať u silnice na Otmarov či hlavní silnice vedoucí přes obec č. 416, popř. jiné úseky 
komunikací. V neposlední řadě pak dotazované zmiňovali chybějící bezpečnostní prvky, jako 
jsou např. neosvětlené přechody, chybějící značení, zrcadla na nepřehledných křižovatkách, 
navrhovali též zpomalovací ostrůvky u přechodů či na vjezdu či výjezdu obce, popř. radary a 
další. 



Nejčastější připomínky dle četnosti: 

• vysoký provoz, nedodržování rychlosti   68x 
o rychlost projíždějících vozidel, velké množství nákladních vozidel 
o zvýšená doprava v obci kvůli DPD dodávkám 
o ulice Ruská a Krakov; začátek a konec obce, zatáčka u lesa - rychlost aut 
o na sídlišti rychlá jízda, jak ze spodu, tak z vrchu 
o konec cyklostezky u musilovy farmy na vinohrádkách, jezdí zde auta i motorkáři 

vysokou rychlostí proti zákazu vjezdu, který zde stále není označen 

• nebezpečná místa na komunikacích   53x 
o Zatáčku u kostela a zastávky u mlýna, přechod u školy, přechod u Valinky, zatáčka do 

ulice Na zahrádkách (první odbočka směrem od Otmarova), přechod na cyklostezku 
pro pěší na konci obce 

o když před přechodem u Karlovy pekárny zaparkuje kamion. Pak je nebezpečné 
přecházet silnici. 

o chodník mezi mlýnem a chaloupkami, cesta do Telnice kolem rybníka, chybějící 
stezka na zastávku k rozcestí 

o výjezd z rybičkové ulice do ulice ruské, špatný výhled kvůli tůjím a keři růží 
o přecházení a přejezd cyklistů na křižovatce u restaurace u stromečků 

• silnice - špatný stav      14x 
o stav vozovky - na otmarov (zvlněná rozbitá silnice), likvidace cesty kolem Balatonu, 

propadlá vozovka u čp. 75, špatný stav hlavní silnice 416 (díry a utržené krajnice) 

• chybějící dopravně bezpečnostní prvky   11x 
o osvětlení přechodů, zpomalovací ostrůvky, jednosměrka na sídliště, radar, retardéry, 

absence zrcadel na nepřehledných křižovatkách 
o na konci obce jezdí auta příliš rychle, zejm. na horním konci, uvítala bych tam: 1) 

zpomalovák, 2) přechod pro chodce 
o v oblasti cyklostezky Vinohrádky-Telnice stále neexistující zákaz vjezdu i přes příslib 

• neudržovaná zeleň      10x 
o na straně kostela jsou vzrostlé porosty a není tam dobře vidět a také u přechodu u 

restaurace u pomníku, kde jsou opět porosty a je špatně vidět právě od pomníku a 
auta jezdí dost rychle 

o od školy k OÚ - přes zeleň není vůbec vidět do zatáčky 

• mládež       10x 
o shromažďování problémové mládeže na dětském hřišti, na sklepě u hřbitova, 

havránkovské hřiště a posezení na cestě od balatonu 

• méně časté připomínky: nevhodné parkování  9x, volně pobíhající psi 6x, 
cyklostezka 6x, chodníky - chybějící nebo ve špatném stavu 3x, krádeže, 
vandalismus 2x 

26. Jste spokojen/a s podmínkami pro podnikání v obci? 

 



27. Podnikáte? 

 

28. Jak by podle vás obec mohla podpořit podnikání? 

Návrhy respondentů: 
• nabídnout zvýhodněné prostory pro podnikání zejména v oblasti služeb 

• Doporučit místo podnikání v průmyslové zóně. Nevytvářet nové, soustředit se na dvě 
lokality bývalá nafta a bývalý VKK a teletník. 

• Pořádání pravidelných trhů s nabídkou místních produktů, výrobků, zem. přebytků 
atd. Popřípadě zřídit webovou stránku (tržiště), kde by se místní produkty nabízely a 
inzerovaly. 

• Mohla by využít nějaké své prostory, upravit je a nabídnou k pronájmu, snažit se 
soustředit podnikání na jedno místo, ale mít ho upravené, v pořádku a bezpečné. 

• podporovat chybějící služby - vybudování prostor, nižší nájem 

29. Které oblasti cestovního ruchu by měla obec podporovat? 

 

 

 



30. Co se podle vás v obci v posledních letech podařilo? 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 199 respondentů (56,2 %). Nejvíce si chválili 
vybudování dětských hřišť, sportovišť a výstavbu nové sportovní haly. Dále jsou spokojení 
s revitalizací zeleně a jednotlivými projekty zlepšujícími zeleň a životní prostředí, 
rekonstrukcí budovy kina, rekonstrukce a nové budovy školských zařízení v obci. V 
neposlední řadě pak chválili venkovní knihovničku a fungování obecní knihovny, rekonstrukci 
polyfunkčního domu a další. 

Nejčastější připomínky dle četnosti: 

• sportoviště, dětská hřiště    94x 
o vybudování dětského hřiště (např. na Sídlišti), výstavba sportovní haly, workoutové 

hřiště 
o rekonstrukce dětských i sportovních hřišť 

• životní prostředí - revitalizace zeleně, prostranství, údržba zeleně, vodní 
revitalizace, čistota, pořádek   84x 

o Revitalizace slepého ramene, údržba a revitalizace zeleně, revitalizace rybníčku, 
rekultivace skládky u lesa 

• kino       64x 
o rozšíření programu kina o zajímavé kulturní akce 
o rekonstrukce kina 

• MŠ, ZŠ      45x 
o rozšíření a rekonstrukce ZŠ a MŠ 

• venkovní knihovna, obecní knihovna  26x 

• opravy, rekonstrukce veřejných budov  22x 
o přestavba části zemědělského dvora na areál obecního úřadu, následně oprava domu 

v tomto areálu pro potřebu lékařů, pošty a knihovny 

• rekonstrukce silnic, chodníků   20x 

• spolky, společenské akce    20x 

• Další méně časté připomínky: odpadové hospodářství  11x, cyklostezka 7x, 
odpady 2x 

 

31. Co se nepodařilo? 
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 141 respondentů (39,8 %). V rámci této otázky se 
objevilo hodně různorodých odpovědí, takže se dá říci, že dotazovaní nevnímají podobně nic 
významného, co se v obci nepodařilo. Nejčastější připomínkou k tomu, co se v obci 
nepodařilo, bylo neprovedení oprav komunikací, u kterých občané vnímají horší stav, dále se 
občané vyjadřovali k dle nich zbytečnému kácení stromů v některých lokalitách a 
neadekvátní náhradě, též hodnotili jako nevyhovující stav cyklostezky, kriticky se vyjadřovali 
k odkoupení hospody na hřišti a dle respondentů jejímu nevhodnému vedení. V neposlední 
řadě byli zklamáni z nedokončeného projektu areálu OÚ, kdy tuto lokalitu označovali jako 
správně situovanou pro pěkné a klidné centrum obce s množstvím možností. Další méně 
časté připomínky níže. 

 
• stav silnic a chodníků      17x 

o oprava silnice na Otmarov, silnice na Telnici 
o oprava povrchu hlavní silnice, opravy chodníků 

• kácení stromů, nedostatečná údržba    17x 
o Vykácení stromů kolem potoka a cyklostezky. 
o Pokácení stromů u kostela, u hřbitova, keře okolo hřiště u bytovek a ostrůvek keřů u 

hřiště 
o konečná úprava prostranství kolem hřiště u kostela, plánovaná stromořadí v polích, 

pokácení kaštanů u sokolovny 

• špatný stav cyklostezky, údržba     12x 



o neudržování cyklostezky (praskliny, vysoká tráva) 
o nekvalitní povrch cyklostezky 

• odkoupení hospody na hřišti, nevhodné vedení hospody 8x 
o obec koupila hospodu a pronajala naprosto neschopnému člověku. kolik přinese 

hospoda do rozpočtu? a když se chcete v čistotě posadit a najíst musíte jet do 
okolních obcí, kde to funguje! 

• objekt OÚ a prostor dvora      7x 
o nedůstojný areál obecního úřadu, zde by měla být klidová zóna - např. park, posezení, 

dům pro seniory; ty firmy, co tuto zónu hyzdí - umístit do průmyslových zón 
o Statek za OÚ je v otřesném stavu, přitom by se tahle lokalita mohla stát centrem obce, 

kdyby se místo vyčistilo, upravilo, osázelo zelení, zřídila kavárna, posezení ,zázemí 
pro děti i na klubovnu by místnost zbyla. Takhle jsou tam autoopravny, příjezdová 
komunikace je spíš tankodrom, je tam špína, hluk a je to opravdu ostuda. 

• omezení průjezdu kamionů      6x 

• Karé         6x 
o neřešení průmyslové zóny v karé 
o neodkoupení Karé do majetku obce 
o uprostřed obce skladovat a zpracovávat nebezpečný odpad (případ "karé" - petice) 

• parkování        6x 
o usměrnění parkování vozidel na veřejných prostranství (parkování před RD v obci) 
o parkoviště před bytovkama 
o vybudování parkovacích míst v ruské ulici (spodní část - jednosměrná) 
o Vyřešit zákaz parkování na problematických místech. Nové lokality pro bydlení např. s 

přednostním právem pro stávající občany. 

• akustika sálu za OU     6x 
o katastrofální akustika v sále 

• chybějící koupaliště     6x 
o plán areálu za radnicí nebyl dokončen (koupaliště) 

• Méně časté připomínky: neudržování polních cest 5x, chybějící tělocvična ZŠ 5x, 
bankomat 5x, chybějící nové lokality pro bydlení 4x, podpora převážně fotbalu 4x, 
přístavba ZŠ 3x, solární elektrárna 3x, webovky 2x, zabezpečení přechodu u školy 
2x, úpadek spolkového života 1x 

32. Co je podle vás největší přednost života v obci? 
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 202 (57,1 %) respondentů. Jako největší devizu života 
v obci občané spatřují v klidném, venkovském bydlení současně s velmi dobrou dostupností 
a blízkostí krajského města Brna (pracovní příležitosti, aj.) Oceňují dobrou vybavenost obce 
(ZŠ, MŠ, lékaři, pošta ad.) blízkost přírody, dobré sousedské vztahy, čistotu obce a pěkný 
vzhled. 

Nejčastěji zastoupené oblasti: 

• klid, pohoda         99x 

• dobrá dostupnost na Brno - D2, IDS     47x 

• vybavenost obce, služby       45x 

• lidé - téměř všichni se znají, vzájemné sousedské vztahy  34x 

• blízkost Brna - poloha       31x 

• příroda, zeleň        27x 

• čistota, životní prostředí       24x 

• Další méně zastoupené oblasti: bezpečnost 13x, kulturní vyžití, tradice 10x, 
zahrada 8x, sportovní vyžití 5x, upravený vzhled obce 2x, životní prostředí 2x 

 



33. Jaký je podle vás nejpalčivější problém života v obci? 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 171 respondentů (48,3 %). Jako zásadní problém 
v obci občané spatřují opakovaně zmiňovaný provoz přes obec plynoucí z blízkosti dálnice a 
zvýšeném průjezdu nákladní dopravy. Další palčivý problém vnímají v nedostatečné 
vybavenosti obce a chybějících službách. Na jednu stranu občané v předchozí otázce 
uvádějí mezilidské vztahy jako jednu z předností obce, na stranu druhou jsou právě 
sousedské vztahy mnohdy kamenem úrazu. Občané dále zmiňují např. problém parkování, 
hluku a rušení nočního klidu, nedostatku zeleně nebo její špatné údržby a v neposlední řadě 
pak nedodržování dopravních předpisů především v podobě nedodržování povolené 
rychlosti ad. 

• velký provoz      39x 
o Nadměrný provoz kamionů při objíždění poplatných úseků D1 a D2. Bylo by 

prospěšné zvážit omezení pro průjezd kamionů s limitem jejich hmotnosti. 

• chybějící služby, nedostatečná vybavenost 18x 
o proč má každá jiná obec v okolí bazén, pivovar, hotel, cukrárnu, kavárnu, funkční 

restaurace, obchody a obec s tak slavným jménem 4 putyky s nedobrým pivem, a nic 
víc. 

o chybí příjemné místo k posezení - kavárna, restaurace 
o sociální vybavenost (obchody, restaurace, lékárna, bankomat, masna) ve srovnání s 

jinými obcemi této velikosti 

• mezilidské vztahy     16x 
o starousedlíci vs. nově přistěhovalí - je zde cítit nezájem a snaha udržet si pozice. s tím 

se pojí i další problémy viz. škola, restaurace apod. 
o velmi citelné dělení obyvatel na starousedlíky a náplavy 

• parkování      15x 
o parkování osobních aut na veřejných prostranstvích, parkování v úzkých ulicích, 

majitelé domů, dvorů, průjezdů u domů, užívají parkovací místa na ulici a jsou to 
parkovací místa 

o parkování aut v ruské ulici – nebezpečné 
o parkování na chodníku mi vadí a před domy, když auta zasahují na chodník a musí s 

obcházet i maminky s kočárky po silnici 

• hluk, rušení nočního klidu    12x 
o Rušení nočního klidu v areálu fotbalového hřiště. 
o hluk z dopravy 

• málo zeleně, údržba zeleně    12x 
o pomalá obnova vykácených stromořadí v okolí obce 
o vysadit více zeleně, stromů, jak v obci, tak v okolí obce, jinak za chvilku se budou 

muset staré stromy pokácet a bude tu planina, to bude smutný pohled. 

• nedodržování dopravních předpisů  10x 
o nedodržování povolené rychlosti 

• Další méně časté připomínky: autobusové spojení 9x, stav a kvalita komunikací, 
chodníků, či chybějící 8x, jednostranně zaměřené zastupitelstvo 8x, chybějící 
dopravně-bezpečnostní prvky, nebezpečí na komunikacích 6x, psi bez vodítka, psí 
exkrementy 3x, chybějící tělocvična 2x, přehnané sekání, kácení 2x, špatný stav 
cyklostezky 2x 

 

 

 

 



Život v obci – shrnutí 

1. Kulturně-společenské vyžití 

Co se týče kulturně-společenského vyžití, jsou respondenti převážně spokojeni. Nižší 

spokojenost respondenti vyjadřovali s nabídkou sportovních aktivit a nabídkou vyžití 

volného času dětí, což se také objevilo jako připomínka v otevřené otázce. Naopak si 

respondenti chválili venkovní knihovnu a fungování místního kina. 

 

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 nejčastěji nedostatek 

kroužků a mimoškolní nabídky aktivit pro děti a žáky a chybějící tělocvičnu, kterou by 

obě instituce mohly využívat pro cvičení a sportovní aktivity. Ohledně MŠ respondenti 

zmiňovali její časté zavření v případě různých odstávek energií a též nevyhovující 

řešení docházky v případě dětí matek na rodičovské dovolené. 

 

3. Sociální a zdravotní služby v obci 

V obci se žádné zařízení, které by poskytovalo sociální služby, nenachází. 42,4 % 
respondentů odpovědělo, že jsou spokojeni s nabídkou soc. služeb a 35,6 % pak nemá 
informace a nevědí o možných sociálních službách. Co se týče zdravotních služeb, 
67,8 % respondentů je se zdravotními službami spokojeno. V otevřené otázce se 
objevily žádosti o více ordinačních hodin praktické lékařky a uvítali by též otevření 
zubní ordinace. K výstavbě zařízení pro seniory v obci se přiklání 91,9 % respondentů 
a aktuálně by ho využilo asi 18,9 % dotazovaných (tj. aktuální poptávka = 67 osob). 

 

4. Ostatní 

• Občané by uvítali v obci zejména fungující kvalitní restauraci, 

cukrárnu/kavárnu, masnu/řeznictví, bankomat a lékárnu s alespoň základním 

sortimentem léčiv. 

• Největší nebezpečí občané spatřují v souvislosti se silničním provozem 

především kamionové dopravy a rychlou jízdou na zdejších komunikacích, na 

to navazuje i další připomínka, a to problém nebezpečných míst na 

komunikacích, jako je např. zatáčka u kostela, přechody pro chodce u školy a u 

Valinky atd., kde právě kvůli nepřehlednosti, vzrostlé zeleni, špatnému 

parkování či jiným aspektům, mohou vznikat kolizní situace. K dalším jevům, 

které respondenti označili za nebezpečné, patří nevyhovující stav silnic či 

chybějící dopravně bezpečnostní prvky ad. 

• Podpora cestovního ruchu – zejm. cyklostezky, turistické stezky, folklór a 

místní tradice. 

• Pozitivní hodnocení (aneb co funguje): vybudování dětských hřišť, sportovišť a 

výstavbu nové sportovní haly. Dále jsou spokojení s revitalizací zeleně a 

jednotlivými projekty zlepšujícími zeleň a životní prostředí, rekonstrukcí 

budovy kina, rekonstrukce a nové budovy školských zařízení v obci. V 

neposlední řadě pak chválili venkovní knihovničku a fungování obecní 

knihovny, rekonstrukci polyfunkčního domu a další. 



• Negativní hodnocení (aneb co nefunguje): provoz přes obec plynoucí z blízkosti 

dálnice a zvýšeném průjezdu nákladní dopravy. Další palčivý problém vnímají v 

nedostatečné vybavenosti obce a chybějících službách. Na jednu stranu 

občané v předchozí otázce uvádějí mezilidské vztahy jako jednu z předností 

obce, na stranu druhou jsou právě sousedské vztahy mnohdy kamenem úrazu. 

Občané dále zmiňují např. problém parkování, hluku a rušení nočního klidu, 

nedostatku zeleně nebo její špatné údržby a v neposlední řadě pak 

nedodržování dopravních předpisů především v podobě nedodržování 

povolené rychlosti ad. 

 

F. Závěr 

Místo pro vaše další postřehy a připomínky k životu v obci: 

• Pochvala starostovi panu Goldovi.  

• Líbilo by se mi, kdyby obec měla ve vyhlášce, že se v neděli nesmí sekat tráva a zakázal bych 

shlukování lidí postávající na ulicích s alkoholem v ruce po 22. Hodině.  

• "Vysadit stromy kolem cyklostezky na Blučinu. 

• Podpořit skautský život v obci. 

• Lepší vyžití pro matky s dětmi. 

• Děkuji za dotazník. 

• Nevyhovuje mi parkování služebních dodávek na parkovišti pro soukromé osobní automobily 

• Nevyhovuje mi obousměrná silnice u sídliště, neboť při setkání protijedoucích vozidel se není 

možné vyhnout kvůli automobilům parkujícím na komunikaci" 

• Nešlo by zredukovat množství projíždějících kamiónů přes obec? 

• Myslím, že by obci Měnín hodně prospělo jít se inspirovat i k jiným okolním obcím, (Telnice, 

Rajhradice , Žatčany atd)  život by tu mohl být i daleko příjemnější a radostnější, teď to spíš 

vypadá, že obec nemá o lidí zájem, vše se tu jen udržuje a není vidět žádná podpora a nic 

nového. Lidé se rádi zapojí i pomůžou (samozřejmě někteří, někteří budou remcat pořád), ale 

je potřeba vidět i nějakou podporu z OU . Jinak nemá ani smysl vydávat a zabývat se těmito 

"dotazníky" když se stejně nic nemění..... 

• Na závěr bych chtěla poděkovat panu starostovi i zastupitelstvu, vážíme si všeho, co pro nás 

děláte a budeme doufat, že naši důvěru nezklamete. 

• Více seznamovat občany se záměry obce, mluvit s lidmi. Občas se jen tak projít pěšky po obci 

a zjistit, kudy se nedá projít, jak je nebezpečné poslat děti přes přechod, kde je rozbitý 

chodník, obrubník, kde je otočená značka... 

• Obec, která v minulosti měla největší rybník na Moravě se pyšní malým rybníčkem pro rybáře 

- myslím si, že by stálo za úvahu vybudovat nějaký mokřad (viz Rajhradice) krásný krajinný 

prvek pro lidi i zvířata, který určitě zadrží vodu v krajině.... (určitě by byla možnost financovat z 

dotací)............ 

• Obec by se měla zaměřit na udržení vody v krajině(mokřady, rybníky,výsadba) a ne 

odvodňovat pozemky. 



• Neohleduplnost starších spoluobčanů jízdou na jízdních kolech po chodnících 

• Vytvořit nový web s aktivním administrátorem, lepší komunikace starosta x občan, 

• Nevím, zda je to v kompetenci obce, ale je škoda, že je nemožné se dostat do spolku rybářů :-

( Manžel je vášnivý rybář, starší synek toto nadšení zdědil po něm, ale bohužel nemají šanci 

se do spolku dostat, bylo manželovi řečeno, že míst je málo a čekatelů mnoho a trvá několik 

let, než se místo uvolní. 

• Zmírněte dopravu velkých vozidel. Obec se stala velmi tranzitní a je to znát na stavu domu. 

Další problémem jsou kočky! Je potřeba podpořit jejich kastraci. Znám minimálně dvě rodiny, 

které se starají i o cizí kočky a na své náklady je kastrují. Jednu téměř mrtvou jsme museli 

nechat utratit, protože její stav majitel ignoroval a kočka trpěla neuvěřitelným způsobem.  

• Bylo by dobré zaměřit se na stav Hájku (lepší údržba dřevin), déle i přístup k rybníku (aktuálně 

je cesta kolem něho hodně obtížná) 

• Zastupitelé obce by mohli jít příkladem spoluobčanům a odpovídat na jejich pozdravy..  

• Při tvorbě nových ploch a lokalit pro bydlení by měla obec zajistit, aby to nebyly "satelity". 

Tedy velká hustota domů na malých pozemcích, čímž se developeři snaží maximalizovat zisk. 

Mám dojem, že zrovna k tomu směřuje plánovaná lokalita za hřištěm.  Ani ty Vinohrádky 

nevypadají nejlépe (řadovky nalepené na sebe). Na Hájku to vypadá lépe (samostatné domy). 

• Úsekové měření rychlosti aut, není tady bankomat, více zeleně v obci 

• Děkuji starostovi za rychlou pomoc v době pandemie 

• Myslím, že se v naší obci dobře žije 

• Placení parkovného za každé druhé auto, a peníze vybrané použít na silnice v obci 

• Dokončit chodník v ulici Krakov od domu č.p 296 až po obchod pí Šťastné 

• Libí se mi starosta, hodně udělal pro obec, dost práce a dost změn, je starostlivý 

• Mohlo by se podnikat více zájezdů do divadel, na muzikály, za památkami, nejen pro 

důchodce 

• Nebylo by možné na hřbitově mezi hroby provést dláždění? Aby bylo jednotné a neprováděl si 

ho každý sám, každý by si mohl na dlažbu kolem svého hrobu přispět 

• Bylo by dobré vybudovat biotop s možností koupání 

• Obec by mohla podpořit např. Měnínský havránek - je to jediná aktivita pro maminky s malými 

dětmi a přesto si maminky musí platit příspěvek, aby se mohly pořídit papíry, pastelky, nůžky, 

lepidla, výtvarné potřeby atd. 

• Parkování v obci: kadeřnictví č.p 412 - vyřešit parkování zákazníků, zajistí vlastník nemovitosti 

č.p.412 u svého domu pro zákazníky kadeřnictví; zajistí ÚOÚ Měnín s vlastníkem zákazníci 

parkují před vjezdem u domů . Č.p. 434 - 438 

• Fotbalové hřiště: při návštěvách fotbalových tréninků a zápasů mi určitě chybí vyžití pro 

mladší děti 

• Opakované rušení nočního klidu (areál SK Měnín) 

• Bohužel v posledních letech upadá úroveň mateřské školy, děti tam chodí nerady, učitelky 

jsou nedostatečně pedagogicky vzdělané 

• Nehlídaný přechod u školy v době od 7:15 - 7:45 - až se tam stane neštěstí, bude pozdě 



• Obec vyčlenila některé ulice v obci jako zóny 30, bylo by někdy třeba zajistit radarové měření 

rychlosti v těchto zónách obecní policií, např. V ulici ruská si někteří nově přistěhovaní občané 

z ulice dělají rychlostní komunikaci a domluva nepomáhá 

• Měly by se obnovit odvodňovací příkopy kolem cézavy a vybudovat nebo obnovit aleje kolem 

cest a větrolamy, měla by se věnovat větší pozornost obecním studnám a jejich funkčnosti 

jako náhradním zdroji vody 

• Byla bych ráda, kdyby se vybudovaly parkovací místa v ulici na zahrádkách 

• Nainstalovat pro auta průjezdové radary, po vzoru telnice, v neděli zakázat sekání trávy, 

řezání dřeva 

• Ve vedlejších ulicích stojí hodně aut na silnici a chodnících, chodci musí jít pak po silnici a 

projíždějící auta mají problém projet ulicí ,přitom každý si může u baráku místo trávníku nebo 

záhonků květin udělat místo na parkování a nebo si zajet do garáží a zahrad 

• Chybí bankomat, kvalita místní komunikace 

• Cyklostezka do žatčan - z důvodu velkého provozu a nebezpečné situace pro chodce a 

cyklisty 

• Dobrý nápad na zřízení parčiku za Chládkovým stavením. Velké díky OÚ při pomoci občanů 

při "covid 19" a vůbec za práci, kterou děláte pro občany naší obce.  

• Obnovit obecní kroniku (kronikáře), opravit silnici od kostela směr Otmarov 

• Dodržování klidu po 22:00, restaurace "Bílý beránek" 

• Nedostačující informovanost občanů před začátkem jakýchkoli prací na pozemcích před domy 

(výkopové práce, záruka na rozkopané předzahrádky, vjezdy,chodníky a jinéú) 

• Špatná komunikace obce a vlastníků pozemků před domem při výkopových pracích. Každý 

občan by měl bý obeznámen nebo obeslán kde a kdy se bude kopat v dostatečné časové 

době, aby se mohl majitel nemovitosti vyjádřit se souhlasem nebo nějakou výtkou, 

kompromisem. 

• Na rohu ulice Ruská by mělo být zrcadlo, děti i chodci nepočítají s tím, že směrem od hlavní 

silnice "vyletí" auto a auta s tím nepočítají. A už vůbec nepočítají s tím, že někdo jede v 

protisměru, což s na kole dost často děje. Výjimečn i auto. (je to směr na cyklostezku). 2) 

křižovatka s hlavním tahem směr telnice je v noci zcela tmavá a dochází tu i k dopravním 

nehodám, bylo přislíbeno světélkující značení ale nestalo se nic 

• Arogance některých zastupitelů obce vůči občanům by se mohla změnit 

• Snažit se zadržet více vody v půdě, třeba meandry na Litavě a potoku v obci 

• Přiložen návrh - mapa na obchvat kolem obce 

• Vykácet stromy a keře na zcela nepřehledné křižovatce na tenici a žatčany. Občasné "besedy 

se starostou'" u kávičky, kdy by se nezávazně poklábosilo v přátelském duchu. 

• Konkurzy na místa ředitelů mš i zš, učitelky z mš po celou dobu hezkých dní sedí na zahradě 

a čtou si. Když lije jak z konve, tak vodí děti po dědině 

• Rušení nočního klidu v areálu sk měnín (zlepšit přístup obce k tomuto problému), rozšíření 

prostoru v ekodvoře, zlepšit vzhled areálu za radnicí (autodílny), stav silnic v obci a blízkém 

okolí, vybudování parků (odpočinkových zón) s lavečkami v obci a okolí, vyžití pro starší děti 

(skatepark + brusle), pingpongové stoly  

• Cyklostezka do Žatčan - z důvodu velkého provozu a nebezpečné situace pro chodce a 

cyklisty 



• V obci jsou určitý typy lidí jako třeba bezdomovec co spává v autě a lidské potřeby vykonává 

skoro za každým rohem a není moc dobré, když se pán opije a válí se po ulicích, aby se na 

něho koukali lidé a hlavně děti, pokud by s tím šlo něco udělat, bylo by to super 

• Mohla by se zbudovat alespoň 1 bezpečná lávka (můstek) přes potok mezi sokolovnou a 

rybníkem, k domům udělat zpevněné vjezdy od silnice; chodník před naším je propadený a 

kus je plný vody, chodí po něm lidé, když jsou k autobusu atd., musí po dešti vyhýbat velké 

louži, chtělo by to opravit, za bývalou hasičkou směrem k sokolovně na silvestra by stačilo 

střílet  ohňostroje jen po půlnoci jen 1/2 hodiny a aby si každý po sobě uklidil, vadí to psům i 

lidem, ani dýchat se nedá, znečišťuje to ovzduší a nebo to úplně zrušit, i v některých městech 

se ohňostroje úplně ruší s tím souhlasím; 

• Na hřbitově by se mohly udělat nějaký háčky na zeď na pověšení konví na zalívání hrobů na 

některých hřbitovech to je a vypadá to dobře, neválí se po zemi, po dešti jsou od písku atd., 

vysadit před márnicí nové rostliny, opravit márnici a častěji zametat chodníky, chodí sem i zizí 

lidé a je to ostuda v jakém stavu hřbitov je, nelíbí se mi , že hřiště jsou nová, pěkná a hřbitov, 

kde jednou budeme odpočívat všichni, je v tak škaredém stavu 

• Průjezd u staré pošty je taky škaredý, vozí tam děti i cizí maminky, je to pro obec špatná 

vizitka, chtělo by to omest pavučiny a opravit zdi" 

• Závažné finanční transakce (obecní peníze) by měly být občanům řádně vysvětleny, viz odkup 

hospůdky na hřišti za 3,5 mil., bez řádného zdůvodnění a podnikatelského plánu, jak budou 

tyto prostředky zhodnoceny, obec nyní vlastní dvě hospody (jedna již meziztím uzavřela 

provoz) 

• Základní škola - započaly práce na stavbě dalších učeben v prostorech školní zahrady, je v 

pořádku, že se obec snaží, aby podmínky pro výuku byly na úrovni 21. Století, protože však 

jde i o peníze, zajímalo by  nejenom mne, zda byl proveden demografický průzkum, který by 

potvrdil, že za cca 5-10 let bude v měnínské škole dostatek dětí, nová výstavba domů se 

zastavila a tím pochopitelně ubude i nových mladých rodin s malými dětmi" 


