
   

PŘÍLOHA Č. 4 

Analýza dotazníkového šetření 
Obec Tvarožná 

A. Údaje o respondentovi 

V dotazníkovém šetření „Jak se žije ve Tvarožné“ byli oslovení občané s trvalým pobytem v 
obci a starší 15 let - tj. celkem 1073 občanů. Na dotazník pak odpovědělo 362 respondentů, 
návratnost dotazníků tedy představuje 33,7 %.  
Na dotazník odpovídali především respondenti ve střední a starší věkové kategorii. 
Respondenti patří nejčastěji do kategorie, kteří žijí v obci od narození, druhou nejpočetnější 
skupinou byli dotazovaní, jež se do obce nastěhovali v dospělosti před více než 5 lety. Co se 
týče vzdělanostní struktury občanů, převažuje u respondentů vzdělání střední s maturitou, 
následováno středním odborným a dále vysokoškolským vzdělání. 

 

Věk: 

15 - 20 let 17 4,7% 

21 - 30 let 28 7,7% 

31 - 50 let 132 36,5% 

51 - 65 let 74 20,4% 

66 a více let 108 29,8% 

Bez odpovědi  3 0,8% 

 

V obci: 
žiji od narození 166 45,9% 

přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči 15 4,1% 

přistěhoval jsem se v dospělosti před více, než pěti lety 147 40,6% 

přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech 29 8,0% 

Bez odpovědi 5 1,4% 

 

Vaše vzdělání: 

základní 30 8,3% 

střední odborné 95 26,2% 

střední s maturitou 136 37,6% 

vyšší odborné 15 4,1% 

vysokoškolské 83 22,9% 

Bez odpovědi 3 0,8% 

 



   

B. Veřejná správa 
1. Jste spokojen/a s přístupem 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) 32,9% 42,3% 14,1% 10,8% 

Zpravodaj 64,6% 24,9% 5,2% 5,2% 

Rozhlas 31,5% 48,6% 13,8% 6,1% 

Vývěsky 10,2% 40,3% 36,5% 13,0% 

veřejná jednání zastupitelstva 1,9% 11,6% 69,9% 16,6% 

neformální kontakt se 
zastupiteli 8,0% 36,7% 39,8% 15,5% 

SMS zprávy na mobil 3,3% 4,1% 75,4% 17,1% 

Jiné: 

Dále občané nejčastěji uváděli, že získávají informace nejvíce z Facebooku, dále od 
sousedů a známých a také ze zasílaných e-mailů. Objevilo se několik připomínek mimo, 
které uváděly, že je rozhlas špatně slyšitelný. 
 

5b. Je zdroj informací kvalitní? 

  ano 
spíše 
ano spíše ne ne nevím 

Bez 
odpovědi 

webové stránky obce (internet) 28,5% 38,4% 4,7% 3,9% 8,8% 15,7% 

Zpravodaj 50,0% 32,9% 3,0% 1,9% 4,7% 7,5% 

Rozhlas 31,2% 29,6% 8,6% 13,3% 8,3% 9,1% 

Vývěsky 16,6% 23,8% 5,2% 2,5% 33,4% 18,5% 

veřejná jednání zastupitelstva 4,4% 9,4% 2,8% 3,6% 53,9% 26,0% 

neformální kontakt se 
zastupiteli 13,5% 18,5% 3,6% 3,6% 36,2% 24,6% 

SMS zprávy na mobil 2,8% 5,2% 1,9% 5,5% 57,5% 27,1% 



   

6. Další připomínky k fungování veřejné správy:35 odpovědí 

Nejvíce se v rámci této otázky občané vyjadřovali ke špatné slyšitelnosti obecního 
rozhlasu, a tedy špatné srozumitelnosti hlášení a k chybějícím aktuálním hlášením na 
webu obce. Další různorodé připomínky: 

• chtělo by to živější dění na FB obce 

• ve zpravodaji mi strašně vadí reklamy!!!! kdyby tam bylo raději více fotek z dění v obci 

• příslušnost obce ke špatně fungujícímu stavebnímu úřadu Pozořice 

• na připomínky občanů zastupitelé nereagují 

• webové stránky by zasloužily více pozornosti z hlediska aktualit a přehlednosti - často 
strávíme hledáním určité informace delší dobu. stejně tak v některých vesnicích velmi dobře 
funguje obecní Facebook nebo Instagram, online zpravodaj, apod., což umožňuje občanům 
lepší informovanost - to tady ve Tvarožné moc nefunguje. 

• velmi špatná informovanost např. při neplánovaném výpadku elektrické energie (např. v 
důsledku bouře), kdy se nikdo nikde nedozví, kdy bude dodávka obnovena. buď má být 
rozhlas poháněn alternativním agregátem nebo má být tato informace vždy uvedena na 
stránkách obce.  

• stavební komise nefunguje 

• i když je veřejné jednání zastupitelstva veřejné, nemám pocit že bych se mohla účastnit. příjde 
mi to jako uzavřená skupina lidí 

• určitá laxnost a zpomalený přístup k řešení problémů 

• když bydlím v hlinkách tak vím za 50 let jak a kudy a jak moc teče voda a nemůže mě 
zastupitel př. ze Sivické přesvědčovat, že to tak není a protože zastupitel, tak to ví nejlépe. 
takže se to postaví podle něho a výsledek znáte 

• starosta - málo průbojný, vyhýbá se řešení problémů, neřeší nepořádek v obci a jejím okolí 

• využívat méně často obecní rozhlas- rušivý element pro rodiny s dětmi 

• delší historie hlášení obecního rozhlasu na webu. častější zprávy na FB, údržba vývěsek 
letáků - jen aktuální. info o akcích s větším předstihem 

• hlášení místního rozhlasu je špatně slyšet, ampliony jsou daleko od domu, není rozumět co se 
hlásí, na webu není všechno hlášení 

• v době kovidu ze začátku naprostá neinformovanost, v jiných obcích starosta mluvil v 
rozhlase, trvalo dlouho než se informace dostaly k lidem, žádná snaha o stmelení obce všech 
občanů, alibizmus při řešení podmětů 

Veřejná správa – shrnutí 

Občané jsou všeobecně s fungováním veřejné správy relativně spokojení. Kladně 

hodnotí provozní dobu úřadu (86,7 % spokojeno/spíše spokojeno), práci úředníků (84 

% spokojeno/spíše spokojeno) a poskytování informací o hospodaření obce (71,5 % 

spokojeno/spíše spokojeno). Nejméně kladně hodnotí práci zastupitelstva ve smyslu 

přístupu zastupitelů k řešení podnětů od občanů (56,1 % spokojeno/spíše spokojeno).  

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

hlášení rozhlasu a webové stránky. Všechny tři zmiňované zdroje hodnotí jako 

relativně kvalitní zdroj informací. Objevily se však připomínky týkající se nedostatečné 

aktualizace informací na webových stránkách, špatné slyšitelnosti obecního rozhlasu 



   

a chybějícím hlášením rozhlasu na webu obce. Dále respondenti uváděli další 

různorodé připomínky, viz výše.  

C. Životní prostředí 

7a. Jaké odpady třídíte? 

 7b. Kam je ukládáte? 

 

 



   

8. Vyhovuje vám otevírací doba sběrného dvora? 

 

Pokud ne, proč? 

Občané u otázky otevírací doby sběrného dvora nejčastěji uváděli, že jim nevyhovuje 
časové nastavení doby. Uvítali by pravidelnou otevírací dobu, nikoli střídání během 
měsíce. Navrhovali nejčastěji každý týden dva dny – jeden v pracovním týdnu 
s odpoledním sběrem až do večera, aby měli možnost i občané, kteří se vrací později 
z práce a dále jeden den o víkendu, preferovali především sobotu, po delší dobu, než je 
nyní, popř. pozdější odpoledne. 

 

9. Vaše další náměty a připomínky k odpadům: 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 132 (22,5 %) respondentů. Občané by uvítali doplnit 
více kontejnerů především na papír (např. v Hlinkách) a pak velký kontejner na bioodpad 
v rámci obce. Uváděli, že kontejnery na sběrných místech jsou často přeplněné, uvítali by 
častější svoz nebo doplnění dalších hnízd. Dále uváděli, že na některých místech v obci 
chybějí koše na odpadky nebo jsou naopak dlouho plné (např. dětské hřiště). V neposlední 
řadě by si přáli doplnit kontejnery na textil, použité oleje, drobné elektrospotřebiče a baterie.  

• častější svoz nebo doplnění více kontejnerů   89x 
o papír 46x 
o bio 25x 
o plast 18x 
o sklo 3x 

• doplnění odpadkových košů, chybějící sáčky   15x 

• doplnit kontejnery na baterky, oblečení, elektrospotřebiče, oleje 11x 

• méně časté připomínky: barevné kontejnery do domu 8x, nepořádek kolem 
kontejnerů 8x (konkrétně u Matysů, pod farou), pálení 4x, více sběrných hnízd 
po obci na kontejnery 3x  

 
 

 



   

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

 

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

 

12. Jste spokojen/a se stavem vodních toků? 

 

 



   

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

 

14. Jaké konkrétní problémy v oblasti životního prostředí vás trápí?201 

odpovědí 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 201 (55,5 %) respondentů. Zásadní problém většina 
dotazovaných spatřuje v pálení odpadu a trávy v lokálních topeništích, ať už se jedná o 
topení v kamnech nevhodným topivem či spalování odpadu ze zahrad. Občané navrhovali 
vytvoření vyhlášky a stanovení pálicích dnů. Dalším častým problémem, na který bylo 
poukazováno, byl hluk především v souvislosti s dalším zmiňovaným problémem, kterým je 
vysoký provoz, zvláště v případě nehody na dálnici nebo státní silnici. K dalším problémům 
v oblasti životního prostředí respondenti řadí špatnou či nedostatečnou údržbu a obnovu 
zeleně, znečišťování potoka, nepořádek v některých lokalitách obce a v neposlední řadě pak 
uváděli snižující se hladinu spodní vody za jejíž příčinu označují zavedení kanalizace. 

• pálení odpadů     86x 
o Nadměrné pálení odpadu na zahradách. V letním a podzimním období se nedá 

bezstarostně větrat. Sousedé vše spalují (trávu, listy, klacíky, rostlinné materiály...) 
místo aby kompostovali nebo štěpkovali. Započal bych s edukací obyvatel ohledně 
štěpkování, zájemci by mohli z dotace získat štěpkovač. Díky němu není nutné pálet 
vůbec nic. Jako nutnost vidím také zavedení pálicích dnů pro omezení pálení jen v 
konkrétní dny na určité hodiny (ideálně v koordinaci s ostatními obcemi mikroregionu). 

• hluk       35x 
o hluk z dálnice 
o sekání trávy spoluobčany o víkendu 
o obtěžující je hluk z letadel, které krouží nad obcí celé dopoledne, a to i v sobotu 

• provoz, rychlost     32x 
o Velký provoz u hlavní silnice (hluk), někteří navíc jezdí velmi rychle a nebezpečně. 
o nadměrná doprava, a s tím spojen hluk a prašnost, v létě se nedá spát v noci při 

otevřeném okně! 

• častější údržba a revitalizace zeleně  28x 
o přerostlé stromy na návsi ohrožující nemovitosti 
o pečovat lépe o vysázenou zeleň, ať v ní neroste tráva 
o veřejná zeleň - katastrofa:masarykova alej - nesečeno, břehy potoka od hřiště- 

nesečeno, vjezdy do obce – nesečeno 
o nevyhovující stav stromů na návsi 
o Sečení trávy se děje pouze na exponovaných místech, ale ne všude, kde je trávník 

obecní, a musí jej sekat místní. 

• znečišťování vodních toků    25x 



   

o koryto vodního toku - je nepřípustné, aby se na dně či březích nacházely odpadky 
o místní potok občas zapáchá, místní potok je ubohém stavu 

• znečišťování obce, exkrementy, nepořádek 22x 
o bydlím u autobus. zastávky - házení odpadků, hlavně cigaret. nedopalků do záhonku 
o netečnost větší části občanů k čistotě před domy 
o majitelé koní nesbírají po koních exkrementy a sousedé po svých mazlíčcích 

neuklízejí na pozemcích sousedů 
o nepořádek (odpadky) v parčíku naproti obchodu 

• hladina spodní vody    18x 
o po kanalizaci hladina spodní vody klesla, ale nevím, zda to obec umí ovlivnit. 
o nedostatek vody ve studni 
o v letním období - nízká hladina spodní vody- lidé napouští bazény 

• méně časté připomínky: špatný stav břehů a rybníka 8x, prašnost 8x, nedostatek 
stromů, zeleně 5x, zápach 4x, nedostatek odpadkových košů 1x 

 
Životní prostředí – shrnutí 
Co se týče otevírací doby sběrného dvora, většina občanů ji hodnotí jako vyhovující. I 
přes to zhruba 20 % uvádí, že jim nevyhovuje časové nastavení doby. Uvítali by 
pravidelnou otevírací dobu, nikoli střídání jednotlivých dnů během měsíce.  
Z dotazníkového šetření vyplynul zájem občanů o třídění odpadů, nejvíce se pak 

v obci vytřídí plasty, sklo, papír, elektrospotřebiče a nebezpečný odpad. Mezi nejméně 

tříděné složky pak patří hliník. Občané by především uvítali doplnit více kontejnerů 

především na papír (např. v Hlinkách) a pak velký kontejner na bioodpad v rámci obce. 

Uváděli, že kontejnery na sběrných místech jsou často přeplněné, uvítali by častější 

svoz nebo doplnění dalších hnízd. Dále uváděli, že na některých místech v obci 

chybějí koše na odpadky nebo jsou naopak dlouho plné (např. dětské hřiště). V 

neposlední řadě by si přáli doplnit kontejnery na textil, použité oleje, drobné 

elektrospotřebiče a baterie.   

Problémem zůstává pálení odpadů a trávy, což je nejčastěji uváděná připomínka 

z oblasti životního prostředí. Pálení má mimo jiné dopad také na kvalitu ovzduší, se 

kterým je však nespokojeno pouze 22,4 % respondentů, na druhou stranu více než 73 

% respondentů nemá větší výhrady (je spokojeno/spíše spokojeno). Co se týče 

veřejné zeleně, 73,2 % dotazovaných je se současným stavem spokojeno. Již nižší 

spokojenost respondenti vyjadřovali se stavem vodních toků (56,6 % spokojeno/spíše 

spokojeno, 36,7 % nespokojeno/spíše nespokojeno), v otevřené otázce dotazovaní 

poukazovali na zanesené koryto, odpad ve vodním toku ad. Nejnižší spokojenost 

vyplynula v souvislosti s hlukovou zátěží, s níž je spojen především provoz na silnici a 

také práce na zahradách v době pracovního klidu (spokojeno/spíše spokojeno 50 % 

dotazovaných, 41,2 % nespokojeno).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

D. Územní rozvoj a infrastruktura 

15. Znáte územní plán obce? 

 

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

 

Hodnota Počet % 

využití volných ploch a nevyužitých objektů ve stávající zástavbě 247 52,3 

výstavbu na nových plochách mimo stávající zástavbu obce, označených v současném 

územním plánu k zastavění 
96 

20,3 

hledání ploch pro budoucí výstavbu mimo stávající zástavbu obce a za plochami 

určenými v územním plánu k zastavění 
36 

7,6 

domnívám se, že obec by neměla podporovat další výstavbu 58 12,3 

ostatní 35 7,5 

 

• podporoval bych pouze výstavbu jednotlivých domů pro místní obyvatele a ne 
výstavbu developerů 

• vybudování zeleně - parku, dorovnat k počtu staveb 

• rozhodně bez developerů, prosím! podpořte individuální zástavbu, pokud to jde 

• podpora výstavby pro mladé lidi, kteří se narodili a žijí ve tvarožné. 

• mě se jeví že obec podporuj výstavbu pro přistěhovalce ( stálé zvyšování platů 
představitelů obce) 

• nepodporovat velké developerské projekty výstavby! 

• využití starých rodinných domů na dd, obecní byty 

• domnívám se, že by obec měla podporovat výhradně a pouze individuální výstavbu, 
nikoliv developérské projekty. v takovém případě podporuji bod 1 - využití volných 
ploch 

• využití a rozvoj stávajících sportovišť 



   

• je zapotřebí dodržet ráz ovce a nestavět miny domy 

• starou mš opravte na obec.byty nebo penzion pro seniory 

• nepodporovat výstavbu v satelitu, zachovat ráz obce 

• podporovat bydlení pro tvaroženské občany 

• podporovat výstavbu v rozumném místě 

• příliv nových občanů změní charakter vesnice(např. volby) 

• obec by se měla zaměřit na pozemky , ne developerské projekty. chybí možnost 
bydlení pro mladé místní rodiny 

• nestavět na zemědělské půdě 

• žádný majitel neprodá stavební místo obci 

• nelíbí se mi zastavění zemědělské půdy 

• podpora obce jen pro výstavbu místních obyvatel. developery nepodporovat. 

• opravte starou mš na penzion pro důchodce 

• zachovat ráz života obce 

• hledáním a vytvářením stavebních ploch pro individuální výstavbu, nikoliv pro 
developerské projekty 

• zejména by měla obec podporovat výstavbu mladých lidí, kteří se v obci narodili a 
chtějí zde i nadále žít 

• klidně by se mohlo dál stavět pod vinohradama směrem velatice,od hřiště k 
velaticím,nad školkou a hřbitovem,nad ciholnou k sivicím atd 

• hledat kompromis mezi využitím vhodných ploch pro novou výstavbu s ohledem na 
stávající infrastrukturu obce! 

• obec by měla dbát na citlivý rozvoj výstavby, bez rušivých staveb a zásahů do 
krajiny, což se jednoznačně ne vždy daří. 

• stavět ano ale bez developerů 

• nestavět a zemědělských plochách 

• ne satelitní městečka, jejich obyvatelé do obce nezapadnou ani nepozdraví 

• neustálé zabírání orné půdy 

• podpořit výstavbu je účelná jak pro obec tak občany 

• hromadnou "efektivní" výstavbu prováděnou developery považuju za moderní z lo, 
které nepřináší komfort ani novým spoluobčanům, ani starousedlíkům 

• obec by neměla podporovat developery 

• obec by měla podpořit nápady a záměry svých občanů v rámci únosných mezí, 
nikoliv navyšovat počty občanů 

 

 



   

17. 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 17.: 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 169 respondentů (46,7 %). Občané nejkritičtěji 
pohlížejí na nebezpečná místa na komunikacích a chybějící dopravně bezpečnostní prvky. 
Uváděli hlavně chybějící přechody pro chodce, chybějící značení především omezující 
rychlost, retardéry či zúžení při vjezdu nebo výjezdu z obce. Hlavně v souvislosti s parkování 
a nedodržováním povolené rychlosti a vysokým provozem poukazovali na některá 
nebezpečná místa, která vznikají na komunikacích – u obchodu, v ul na Kosmáku, u kostela, 
ul. Sivická. Dotazovaní zmiňovali, že v souvislosti s nevhodným parkováním je mnohdy 
nutné vstoupit do vozovky, aby parkující auta bylo možné obejít. Zvýšené nebezpečí nastává 
v případě nehody na dálnici či státní silnici, kdy řidiči využívají Tvarožnou jako jednu 
z objízdných tras. Z hlediska dalších oblastí dále dotazovaní poukazovali na chybějící či 
neudržované chodníky např. žádají o dokončení chodníku na Rohlenku a směrem do Sivic 
ad.  V neposlední řadě se objevilo několik připomínek k nedostatku dětských hřišť a 
sportovišť pro děti, ale i dospělé a chybějící mobiliář v podobě laviček a odpadkových košů 
v odpočinkových zónách po obci. 

• nebezpečná místa na komunikacích, chybějící dopravě bezpečn. Prvky 74x 
o Nebezpečný přechod u domu paní Buchtové (cukrárna). 
o U příjezdu do oblasti Hlinky u dopravního zrcadla je velmi nepřehledná zatáčka (i přes zrcadlo). 

Stálo by za zvážení zrcadlo zvětšit, přijíždějící vozidla v něm nejsou téměř vidět. 
o Chybí přechod u spodní zastávky BUS a u Bajerů do Gastlu.  
o neustále mizející značka zákaz stání naproti Lichkovému 
o osvětlit přechody pro chodce 
o oblast kolem školy/školky - velmi nebezpečno pokud dálnice stojí - v ranní špičce řidiči přes 

Tvarožnou hledají zkratky, jezdí velmi rychle.  - chybí: značka slepá ulice od hřbitova směrem 
ke škole (zde se snaží projet po polní cestě), retardéry a značky pozor škola, snížení rychlosti 
na 30. Obecně tu chybí přechody pro chodce - jsou tu asi 2???Chybí přechody u obecního 
úřadu, u ve zúženém místě u budov čp.6 a čp 7. 

o V nepřehledných úsecích, kde může vzniknout nebezpečná situace na silnici, bych jasně 
definoval zákaz zastavení (osazení dopravní značkou, zřetelným šrafováním na silnici), 
především před křižovatkou u obchodu u OÚ. 

o Na ulicích Za Humny a Sivická bych doporučila nainstalovat radar nebo kamerový systém, či 
jinak zpřísnit dodržování stanovené rychlosti (např. pod pohrůžkou pokuty). 

o špatná viditelnost v zrcadle, jsou poškozená 

• parkování          58x 
o Nelíbí se mi přeplněná silnice od Kosmáku k zatáčce u Mazlového. Někdy je vyhýbání 

parkujícím autům a kličkování mezi nimi nebezpečné. 
o Parkování v obci - u kostela parkuje stále velké množství aut, nákladní auta. Při bohoslužbách v 

kostele pak nelze dobře zaparkovat.  



   

o na krhoně přibývá počet obyvatel, ale není zde už kde parkovat, navíc zaparkovaná auta stojí 
na silnici, brání provozu a v zimě odstranění sněhu. prosím o zbudování park. míst ve stráni na 
krhoně 

o Ulice Sivická časté parkování  aut na chodníku(ve vjezdu k domu ale čumákem přes celej 
chodník) chápu že je problém parkovat ale je to chodník a já tam potřebuji projít z 
dětmi,kočárkem atd a musím vstupovat do frekventované  silnice. 

o Parkování před obchodem na návsi je velmi nebezpečné, zejména když jedete směrem od 
kostela. Řidiči parkují všude v křižovatce, i na místech, kde jsou žluté pruhy, proto je pak 
křižovatka nepřehledná. 

• provoz, nedodržování rychlosti       52x 
o Obec je často využívána jako objízdná trasa pro nájezd na dálnici, hrozí nebezpečí, zejména v 

oblasti školky a návsi. Od Sivic se často nedodržuje rychlsot 50km/h. U dětského hřistě 
dostanete přednost na přechodu pouze, když se někdo splete. Neexistujicí bezpečné místo na 
přechod od cihelny na náves -> přechod až u p. Buchtové nebo u dětského hřište. V Cihelně 
dost často není dodržována 30km/h. 

o řešit vjezd a výjezd z obce - radar, zúžení, dodržování rychlosti 

• chodníky, silnice         22x 
o úzká komunikace kolem domu bajerových 
o bylo by dobré vylepšit chodníky kolem kostela, například přerušení chodníku před bývalou 

restaurací u havlů, nebo možná chodník podél hřbitovní zdi? lidé jdoucí "od zatáčky" pokračují 
na hřbitov/ke škole/ke školce bezprizorně, nebezpečně... 

o návaznost chodníku na "uličku" je v zimě nebezpečnou skluzavkou... 
o v zimě neuklízené a nesolené chodníky 
o v parku na návsi kolem potoka opravit chodník, když naprší je pod vodou. 
o chybí dokončení chodníku k rohlence a na konci obce k sivicím. 

• sportoviště, dětská hřiště        20x 
o není žádné hřiště ( zázemí pro malé děti) na návsi a žádné sportovní prvky pro náctileté a 

dospělé 
o málo hracích prvků, špatné hřiště s umělým povrchem 
o co sport? žádné sportoviště, kromě fotbalového hřiště! ping pong, basketbalový koš, kolečkové 

brusle, koloběžky, skatepark není zde nic k využití pro volný čas, co mají dělat děti nad 10 let 
o na dětském hřišti je málo laveček, a chybí stín. skluzavky jsou v létě hodně rozpálené 

• odpočinkové zóny, mobiliář       19x 
o zrenovování parků nebo laviček, komfortnější zóny k odpočinku a relaxaci 
o více laviček po celé obci 
o ve vybavení odpočinkových zón pro seniory i pro rodiče s dětmi by se jistě dalo ještě mnohé 

zlepšit.  využití by jistě našel pěkný dřevěný altán pro posezení více osob.. hrací prvky s 
posezením na více místech v obci, např. na návsi apod. 

o prostor pod hrubou skálou by si zasloužil alespoň lavečku a nějakou úpravu zeleně. 
o chybí na hřbitově lavičky 
o v odpočinkových zónách chybí více laviček i košů na odpadky. s tím souvisí i údržba kolem 

laviček.myslím , že i nadále se stejně v obci nic k lepšímu nezmění, spíš naopak jako doposud 

• méně časté připomínky: veřejná doprava 5x, málo zeleně 3x, elektrika 2x 

Územní rozvoj a infrastruktura – shrnutí 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že více než polovina respondentů (54,7 %) územní 

plán obce vůbec nezná. Na dotaz podpory další výstavby se jich nejvíce (52,3 %) 

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

Co se týče infrastruktury, občané jsou nejvíce spokojeni s veřejnou dopravou (90,1 % 

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

inženýrských sítí (85,1 % spokojeno/spíše spokojeno) a stav chodníků (74,6 % 

spokojeno/spíše spokojeno), byť se v otevřené otázce objevilo několik připomínek 

stran údržby a chybějících chodníků. S odpočinkovými zónami je spokojeno necelých 

70 %, necelá 1/3 dotazovaných je nespokojena, v otevřené otázce se objevily 

připomínky k chybějícímu mobiliáři. Nižší spokojenost však projevili v souvislosti 

s dětskými hřišti a sportovišti, kdy respondenti poukazovali v komentářích na jejich 



   

nedostatek a žádali o doplnění dalších volnočasových ploch pro děti, ale i dospělé 

(28,5 % nespokojeno/spíše nespokojeno, 51,4 % spokojeno/spíše spokojeno). Hodně 

kritiky občané vyjadřovali v oblasti parkování v obci (36,5 % nespokojeno/spíše 

nespokojeno, 54,4 % spokojeno, spíše spokojeno). Nejnižší spokojenost pak 

respondenti vyjadřují v souvislosti s nadměrným provozem přes obec, kdy poukazují 

na to, že v případě nehody na dálnici, řidiči volí Tvarožnou jako jednu z objízdných 

tras. 

 

E. Život v obci 

18. Hodnocení kulturně společenského vyžití: 

  ano spíše ano spíše ne ne nevím 
Bez 

odpovědi 

Se spolkovou činností 30,9% 41,4% 6,9% 1,9% 17,1% 1,7% 

S nabídkou kulturních akcí 33,7% 41,7% 12,7% 3,0% 7,7% 1,1% 

Se stavem kulturních zařízení 26,0% 38,4% 16,6% 4,4% 11,9% 2,8% 

S nabídkou sportovních aktivit 17,7% 26,5% 21,3% 9,7% 22,7% 2,2% 

Volný čas - nabídka vyžití pro děti 9,4% 22,9% 14,1% 8,8% 40,9% 3,9% 

Knihovna 23,2% 12,4% 1,7% 1,7% 56,9% 4,1% 

 

Komentář k otázce 18.:49 odpovědí 

Respondentům nejčastěji chybí sportovní zázemí, uváděli např. nedostačující tělocvičnu, 
chybějící funkční venkovní hřiště, hřiště pro větší děti ad. Dále poukazovali na chybějící 
vyžití pro děti a málo kulturních akcí, které se v obci uskutečňují.  

• chybějící sportovní zázemí    10x 
o pro podzimní a zimní sportovní využití je jedna tělocvična nedostačující. všechny 

dostupné termíny jsou beznadějně obsazené 
o chybí funkční venkovní hřiště pro dorost ( basketbalové, volejbalové,nohejbalové) 
o dopravní hřiště pro děti 
o chybí hřiště pro větší děti 
o bylo by dobré postavit dětem skate park, aby se mohly děti ve věku 10+ někde 

setkávat 
o chybí nám hřiště na zimní bruslení. 

• chybějící vyžití pro děti    8x 
o mrzí mně např. absence fotbalového klubu pro děti 
o větší nabídka kroužků pro děti ve tvarožné, aby nemusely dojíždět do okolních vesnic 
o nevím o jiném využití pr děti, než jen skaut. příjde mi to málo. chybí různé kroužky 

• minimum kulturních akcí    6x 
o využíváme akce v okolních obcích- zde je minimum možností a velmi málo nových 

nápadů 
o kulturní akce v obci jsou fajn, ale v okolí jsou obce podobné velikosti a jejich nabídka 

kulturních akcí je mnohem bohatší, to je škoda. tvarožné by slušel gulášfest, 
čarodějnice, bazárky, atd. 

• knihovna      5x 
o provoz a všeobecně činnost knihovny má své velké rezervy. 
o v knihovně jsem nenašla nic zajímaveho z oblasti sci fi a komiksů. ale chápu, že je 

limitovaná kapacitou. 



   

o nevyhovující otvírací doba 
o ještě bych rozšířila nabídku knih 

• areál Kosmák     3x 
o pro děti a mládež zlepšit sport. areál na kosmáku, není třeba budovat za obcí pod 

kopečkem 
o Stav areálu Kosmák a umělého hřiště by zasloužil větší pozornost z hlediska 

modernizace. 

 

19. Základní a mateřské školství: 

a) Jste spokojen/a s činností mateřské školy? 

 

b) Jste spokojen/a s činností základní školy? 

 

Komentář k otázce 19.:35 odpovědí 

• zkostnatělý/špatný přístup MŠ vůči rodičům a dětem    6x 
o v školce vyměnit personál, který bude vlídný a nebude buzerovat rodiče, zastaralý 

přístup výuky 
o negativní přístup MŠ vůči rodičům, nevhodné poznámky učitelek před dětmi ve snaze 

donutit rodiče vyzvedávat děti co nejdříve (zejména u maminek na mateřské) 
o odměřený přístup pracovníků MŠ k dětem i rodičům 



   

• nedostatečná kapacita MŠ       5x 
o školka i škola by potřebovaly renovovat a i rozšířit. zejména školka je kapacitně 

podhodnocená. pořád se staví nové domy, stěhují se sem nové rodiny, které tu mají 
pochopitelně trvalé bydliště a pak se lehko stane, že se dítě starousedlíka nedostane 
do školky kvůli nové "náplavě". 

o mateřské škola potřebuje nutně další třídu, je problém dostat dítě do školky, vzhledem 
k rostoucí kapacitě dětí! 

• kritika ZŠ         4x 
o když ředitelka ZŠ Tvarožná dělí děti na chytré a hloupé, tak tam nemá co dělat, 

odchody dobrých učitelek v ZŠ 
o otřesné hygienické podmínky na toaletách v ZŠ 
o škola je zastaralá, aktivita od paní ředitelky nulová. chybí tomu modernizace 

• chvála na pí. Třečkovou       2x 
o zejména jsem spokojená s paní učitelkou Třečkovou, která dobře připravila děti pro 

druhý stupeň zákl.školy. 

• nevyhovující spolupráce MŠ a ZŠ      2x 
o uvítali bychom lepší spolupráci MŠ a ZŠ, během několika let sledujeme spíše 

distancování jedné školy od druhé. a to třeba i spolupráci MŠ a ZŠ na společných 
aktivitách pro děti, vzhledem k tomu, že dítě v MŠ má často sourozence v ZŠ 

• nedostatečná provozní doba       1x 

 

20. 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 20.:59 odpovědí 

Respondenti nejvíce zmiňovali, že jim v obci chybí hlavně zubař (20x), méně pak 
pediatr. Objevilo se také několik nesouhlasných komentářů k místu uvažované výstavby 
zařízení pro seniory, např.: 

− „Nechápu návrh na výstavbu domu pro seniory, která by měla být na kopci, navíc v 

zimě atd. se seniorům bude špatně chodit na návsi. Ještě k tomu, takto za seniory 

budou chodit jen lidi, co jdou za nějakou konkrétní osobou, kdyby dům stál na návsi, 

důchodci by mohli mít interakci s lidmi, kteří procházejí okolo, a v případě nějaké 

zimní zahrady by mohli například koukat na děti, jak si hrají ze atd.“ 

− „Bydlení pro seniory – využít prostor staré školky či proluku po bývalém svazarmu.“ 

21. Schází vám v obci některé služby? 

 

Komentář k otázce 21. - pokud jste odpověděli kladně, jaké služby v obci 
postrádáte? 

 



   

22. Jste spokojen/a s bezpečností v obci?349 odpovědí 

 

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

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 211 respondentů (58,3 %). Nejčastější připomínky se 
týkaly hustého provozu projíždějícího přes obec především v době ranní špičky, kdy si řidiči 
zkracují cestu k nájezdu na dálnici přes obec. V souvislosti s provozem vznikají na 
komunikacích nebezpečná místa, respondenti poukazovali především na nebezpečí při 
přecházení komunikace. Nebezpečí vzniká také v souvislosti s nevhodně zaparkovanými 
vozy na chodnících nebo v části křižovatek a způsobuje komplikace a mnohdy i hrozbu 
kolize jak v automobilovém, tak pěším provozu. V neposlední řadě občanům chybí dopravně 
bezpečnostní prvky, především přechody. 

• provoz, nedodržování rychlosti     87x 
o hustý provoz a vysoká rychlost vozidel 
o nedodržování rychlosti v obytných zónách 
o silný provoz - náklaďáky a kamiony 

• nebezpečná místa na komunikacích    66x 
o přecházení z Gastlu na dědinu, přejití silnice u Bajerů, přechod u hřbitova, křižovatka 

u obchodu na návsi 
o přechod na zastávku a u bývalé kovárny 
o v souvislosti s dopravou - ulice Za Humny, Sivická, před potravinami, přechod silnice 

směrem od Krhona ke kostelu 
o Nejnebezpečnější místa v obci jsou u obchodu, obecního úřadu, školky a školy, kde 

jezdí auta nepřiměřenou rychlostí. 
o přechod pro chodce na rohu Tvarožná 180, přechod je ze stran řidičů ignorován 
o úzká silnice mezi Hlinkami a Castlem a přilehlé křižovatky 

• nevhodné parkování      36x 
o nevhodné parkování u obchodu 
o parkování v ulici u Kosmáku, parkování u kostela a hřbitova, 
o parkování v křižovatce u cukrárny 
o parkování na zelených plochách viz kosmák 

• chybějící dopravně bezpečnostní prvky    26x 
o bezpečný přechod silnice směrem na Jiříkovice. 
o prostor u MŠ a ZŠ, dala bych tam retardér, dnes si to tam zkracoval nějaký Brňák a 

kolem školy prosvištěl tak 50 km/h. Také mezi domy č.6 a č.7, kde přechází spousta 
lidí a hlavně dětí 

o Chybějící přechody u dolní BUS zastávky a u Bajerů. 



   

o málo značení na pohyb dětí u školky a kostela ( při kolonách na státní a d1 se tu jezdí 
rychle!) 

• chodníky    19x 
o chybějící chodník až k rohlence a do sivic 
o úzký chodník před hlinkami 
o chybějící chodníky v některých částech obce 
o není chodník ke školce  po hlavní silnici 

• zeleň     13x 
o Nebezpečné jsou i některé starší stromy, ale zaznamenala jsem, že probíhá znovu 

revize, tak snad to bude dobré. 
o na hřišti kosmák vadné stromy 
o na návsí jsou přestárlé stromy, těžko se odhaduje, kdy spadnou 

• osvětlení    11x 
o chybí osvětlení v parku - na mostku 
o nedostatečné osvětlení na hřbitově 
o neosvětlená náves 
o Není příjemné se v noci procházet ve špatně osvětlené uličce vedle Rafajů. 

• méně časté připomínky: volně pobíhající psi 5x, hluk 2x, potok 2x, silnice 1x 

 

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

 

25. Podnikáte? 

 



   

26. Jak by podle vás obec mohla podpořit podnikání?38 odpovědí 

• zakázky pro obec nabízet primárně místním obyvatelům 

• zřízením "kongresového" prostoru pro semináře, workshopy, apod. 

• vlastní obec prostory, které by mohla nabídnout "obecně prospěšnému" podnikání? zadává obec 
drobnější zakázky (vybavení oú, obecních prostor, výsadba atd) místním podnikatelům? 
předpokládám, že to se děje... obecně existuje-li místo, kde se lidé mohou scházet (komunitní 
centrum), vyrůstají v jeho okolí různé služby přirozenou cestou (občerstvení, trafika, kadeřník...)  

• nabídnout za dobré peníze nebytové prostory k pronájmu pro služby a start-upy. 

• prostory k podnikání, předělat starou prodejnu Enapo na kavárnu nebo dětský klubík, případně 
místo na setkání seniorů... 

• katalog podnikatelů distribuovat do domácností 

• nabídnout prostory k podnikání, stávajíc jsou zabrané a nikdo je nepustí 

• skladovací prostory, obchodní prostory 

• zvýhodnění plateb za svoz odpadu 

• reklamní plochy k pronajmutí 

• pokud by bylo možné, tak podpořit obchod, aby nezanikl, aby se v obci dalo pořád nakupovat 
základní potraviny 

27. Které oblasti cestovního ruchu by měla obec podporovat? 

 

Hodnota Počet 

KOSTEL 1 

VYTVOŘIT ZAJÍMAVOU HRU PO NEJ MÍSTECH VE TVAROŽNÉ, PRO 

DOSPĚLÉ I DĚTI PO SPLNĚNÍ ÚKOLŮ DROBNÁ ODMĚNA 
1 

SPORTOVÁNÍ V OBCI 1 

setkávání občanů během roku, setkávání seniorů, zájezdy, koncerty, divadelní 

představení, vystoupení žáků našich škol např. MDŽ, 
1 

gastronomii 1 



   

Hodnota Počet 

NEBUDOVAT CYKLOSTEZKY S ASFALTOVÝM POVRCHEM 1 

OPĚT JAKO V MNOHA OBCÍCH - CYKLOSTEZKY JSOU STANDARDEM, 

STEJNĚ JAKO UŽ I V BLAŽOVICÍCH 
1 

budování nákladných cyklostezek je nesmysl a plýtvání penězi 1 

PRUHY PRO ELEKTRICKÁ POSOUVADLA, CYKLISTY, PRUH PRO MHD DO 

BRNA 
1 

CYKLOSTEZKY BUDOVAT, ABY PROPOUŠTĚLY VODU ( NEASFALTOVÉ) 1 

vzájemné propojení aktivit - zázemí pro turisty - propagace možností v obci 1 

NÁMĚTY A CESTOVÁNÍ PO OKOLÍ 1 

AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY ( I JINÉ) 1 

kultura a spolky 1 

 

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

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 205 respondentů (56,6 %). Nejvíce si chválili 
vybudované či rekonstruované silnice a chodníky. Dále jsou spokojeni s opravami budov 
v obci jako je kostel, fara, ZŠ, MŠ, OÚ, hasička, sokolovna či KD a se zbudovanými nebo 
posílenými inženýrskými sítěmi. Chválili též celkovou upravenost obce a čistotu a 
v neposlední řadě také uváděli rekonstrukci dětského hřiště a dobrou péči o zeleň a 
uskutečněné výsadby. 

• chodníky, silnice      72x 
o Oprava komunikací v oblasti Hlinky. 
o silnice kolem kostela 
o chodníky na Nové ulici 
o rekonstrukce komunikace k fotbalovému hřišti 
o Rekonstrukce vozovek a chodníků na návsi 
o schody ke kostelu 
o výstavba komunikace v ulici Vinohrady 

• opravy budov v obci     45x 
o oprava kostela, fary, školy, školky, obecního úřadu, zbrojnice, sokolovny, KD Kosmák 

• inženýrské sítě      42x 
o posílení vodovodu, nový vodojem, kanalizace 

• upravenost obce, pořádek, čistota   24x 
o Zvelebování obce, péče o vzhled obce, práce technické skupiny, investice do rozvoje 

obce, čistota v obci, celková upravenost obce 

• rekonstrukce dětského hřiště    23x 

• péče o zeleň, výsadby     22x 
o výsadba v ul. Hlinky, výsadba aleje u morového kříže, Masarykova alej 

• pořádání a podpora kulturních a sportovních akcí 18x 
o hody, společné výlety hasičů, napoleonské slavnosti, divadelní víkend, oslava výročí 

četnické stanice 
o spolupráce obce se stárky zlepšila úroveň hodů 
o líbí se mi pořádané akce - rekonstrukce bitvy, hody, letní kino, košt vín. Letní kino a 

košt vín by mohly být klidně častěji 

• méně časté připomínky: kryté autobusové zastávky 10x, parkování 10x, rozhlas 9x, 
potok 7x, ordinace praktického lékaře 6x, pochvala vedení 6x, opravy sportovišť 6x, 
workout 3x, dopravně-bezpečnostní prvky 3x, nový ÚP 3x 



   

29. Co se nepodařilo? 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 176 respondentů (48,6 %). V rámci této otázky 
respondenti poukazovali na stále neuskutečněnou opravu areálu Kosmák, poukazovali 
na zanesenou retenční nádrž na Nové ulici a nedořešený stav koryta potoka v některých 
částech obce. Chybí jim také chodník až k Rohlence, kritizovali obchod na návsi, který 
dle respondentů hyzdí vzhled obce a obec by ho měla odkoupit.  V neposlední řadě pak 
uváděli chybějící cyklostezky, které by propojovaly okolní obce, některé nevydařené 
nebo neprovedené opravy silnic, nevyhovující stav polních cest pro pěší a cyklisty a 
nedořešenou úpravu návsi.  

• úprava areálu Kosmák     24x 

o mělo by se řešit posupně a nevymýšlet nesmyslné megalomanské projekty, na které 
nikdy nebudou peníze... 

o zrealizovat projekt týkající se prostoru okolo sokolovny a kosmáku 
o prostor kosmáku by si zasloužil obnovu zeleně, prostor pro posezení, prostor pro 

hraní... mohl by být využíván lépe. 

• potok, rybník      23x 
o nepodařilo se vyčištění záchytné nádrže pod novou ulicí a koryta potoka. 
o dát do pořádku potok, špatný průtok, zarostlý trávou, zabahněný rybník nevyčištěný 
o dořešit stav potoka, nejsou všechny domácnosti připojené na kanalizaci a vypouští 

splašky i odpadky do potoka 
o uskutečnit vybagrování sedimentu - nádrž pod novou ulicí 

• chodníky       22x 
o vybudovat chodník pro pěší směr zemědělské družstvo o tom se neustále píše a 

mluví. je to nebezpečná část! 
o chodník od kabin k mostku u hřiště fotb. 
o udělat chodník na polńácku k sivicím 
o nepodařil se např chodník na nové ulici(nedodržení původní výšky,je zůžený proti 

původním rozměrům a rozdíl mezi asfaltem a obrubníkem dolit suchým 
betonem.podklad hlinitopísečná směs místo kamené drtě.v podstatě nachápu jak toto 
dílo  mohl někdo z obce  převzít za plnou cenu  v takovém zpoždění. možná by bylo 
dobré využít služeb nezávislého dozora. 

• obchod       20x 
o obchod se smíšeným zbožím - hyzdí svým vzhledem naši obec. 
o samoobsluha je ve tvarožné velkou "perlou" 
o získat prodejnu samoobsluhy 
o kvalitnější obchod nejde o sortiment, ale o čistotu moc zboží, zatemnělé výlohy 

• chybějící cyklostezky     15x 
o nulová výstavba cyklostezek, chybí spojení mezi okolními obcemi pro pěší a cyklisty, 

polní cesty jsou v katastrofálním stavu 

• silnice       14x 
o oprava silnice před hasič. zbrojnicí 
o na některých místech po opravě silnice, je silnice vyšší než vjezd a při dešti teče voda, 

ne po silnici, ale a ty vjezdy. zelené čtverce po opravě silnic, fajn nápad, ale neudržuje 
se to 

o neodborně provedená komunikace ( provizorní) od Cihelny směrem k boží muce 
o komunikace podél hřiště směr Velatice 
o vyasfaltovaná ulička u Rafaje - mohla být lépe provedena. za pár let se to rozdrolí 

• polní cesty       12x 
o zničené polní cesty po stavbě vodovodu - Hlinky-vodojem - kdyby se zavezlo kvalitním 

recyklátem místo odpadu, tak mohla být cesta teď použitelná i za mokra. Hlinky - 
Sivická - bez náhrady zničili slušný, byť původně provizorní, povrch. 



   

o cesta klesu Masarykovou alejí je nesjízdná - je plná suti ostatní polní cesty jsou 
rozbahněné a když už jsou zpevněné , tak jsou stejně špatně sjízdné s kočárkem, s 
dětmi na kole, 

o polní cesty jsou v katastrofálním stavu 

• úprava návsi       11x 
o Nedořešené "posezení" před obchodem 
o Návrh na změnu návsi. Bylo by dobré ponechat stávající zeleň resp. vzrostlé stromy a 

zeleň ještě podpořit. V horkých letních dnech by bylo velice nepříjemné se návsi 
zdržovat bez dostatku stínu, který právě vzrostlé stromy zajistí. A samozřejmě to 
jediný důvod proč tuto zeleň ponechat. 

• méně časté připomínky: řešení dopravní situace 8x, chybějící vyžití pro děti 7x, 
osvětlení 7x, opravit víceúčelové hřiště 6x, parkování 6x, výstavba, rozprodej 
pozemků developerům 6x, zubní 5x 

 

30. Jaká je podle vás největší přednost života v obci? 

• blízkost brna – poloha      86x 

• klid, pohoda        77x 

• dobrá dostupnost na Brno      72x 

• příroda, zeleň        43x 

• lidé, téměř všichni se znají, vzájemné sousedské vztahy  37x 

• méně časté připomínky: kultura, tradice 14x, vybavenost 14x, zahrada, vlastní bydlení 
14x, napojení na dálnici 12x, bezpečnost, nízká kriminalita 12x, upravený vzhled obce 
8x, menší provoz 6x, sport 5x, méně lidí 4x, životní prostředí, ovzduší 4x 

 

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

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 204 respondentů (56,4 %). Jako zásadní problém 
v obci občané spatřují opakovaně zmiňovanou hustou dopravu přes obec, která je ovlivněna 
především provozem a nehodami na dálnici a státní silnici. V souvislosti s provozem, 
poukazovali též na hluk a také nedodržování povolené rychlosti. Dále uváděli zhoršující se 
mezilidské vztahy a problematiku vnímání starousedlíků vs. přistěhovalých, poukazovali na 
některé chybějící služby, které by zvýšily životní standard v obci – kvalitnější potraviny, 
chybějící zařízení pro seniory. Respondentům se dále nelíbí developerská výstavba a 
výstavba domů, které nezapadnou svým vzhledem do venkovského rázu. Uváděli také, že 
chybějí pozemky, které by mohla obec nabídnout místním. V neposlední řadě bylo také opět 
poukazováno na nevhodné parkování (u obchodu).  

• provoz na komunikacích, rychlá jízda, prašnost, hluk   72x 
o při kolonách na dálnici a státní silnici ucpaná obec ze všech stran, přes obec od 

kostela od Sivic a Pozořic 
o kdykoliv se stane nehoda na D1, všechny automobily si zkracují cestu přes obec 

• mezilidské vztahy, starousedlíci x přistěhovalí    32x 
o lidi si závidí. a někteří se chovají že jsou víc než ti druzí 
o lidé se sami kastují a tím pádem netáhnem z jede provaz 
o jedni se snaží něco udělat a druzí jakoby zde ani nebydleli 
o občané středního a mladšího věk nahrazují slušnost agresivitou a bezohledností. 
o příval lidí z města, kteří s vesnici s městem pletou! 
o neochota rodáků přijímat nové občany 
o Přistěhovaní lidé z měst, kteří se nezapojují do společenských akcí a jejiž děti 

nenavštěvují ZŠ Tvarožná 

• nedostatek služeb        19x 



   

o Absence restaurace 
o kvalitní obchod tady chybí, drahé a prošlé potraviny v obchodě 
o chybí penzion pro seniory. ve stáří by bylo dobré zůstat v  obci 

• rozprodávání pozemků pro develop. Účely, chybějící pozemky pro místní, 
výstavba nehodící se na venkov      18x 

o Obec absolutně nevytváří podmínky pro podporu výstavby pro mladé místní 
obyvatele. Měla by  se soustředit na systematický nákup vhodných parcel, které by 
následně nabídla mladým MÍSTNÍM lidem. Obci je naopak tato situace úplně jedno, 
díky čemuž vytváří vhodné podmínky pro developery, kteří sem přivádějí zbohatlíky, 
kterým je život v obci úplně ukradený. Obec by se měla jít inspirovat do sousedních 
Jiříkovic, kde obecní parcely nabídli místním občanům k odkoupení za zvýhodněnou 
cenu. 

o Developerská výstavba "činžáků na ležato" 

• nevhodné parkování       17x 
o parkování nákl. aut přímo na návsi!, parkování u obchodu v zátočině 
o parkování aut na Krhoně. malé domky v úzkých uličkách nemají ani své parkovací 

místo. každý chce mít své auto na očích a tak brání průchodu na  chodník nebo 
vjezd a výjezd z domu svého souseda, v zimě pak nastává velký problém s 
odhrnováním sněhu 

• méně časté připomínky: špatný stav komunikací, chodníků, špatný stav polních 
cest 10x, pálení 10x, zeleň 8x, chybějící sportovní aktivity, prostor pro trávení 
volného času 7x, cyklostezky 5x, psí exkrementy 3x 

 

Život v obci – shrnutí 

1. Kulturně-společenské vyžití 

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

spokojenost respondenti vyjadřovali hlavně s nabídkou sportovních aktivit, a to 

především pro děti a mládež a stavem kulturních zařízení. Respondentům také chybí 

sportovní zázemí, uváděli např. nedostačující tělocvičnu, chybějící funkční venkovní 

hřiště, hřiště pro větší děti ad., poukazovali na chybějící vyžití pro děti a málo 

kulturních akcí, které se v obci uskutečňují. Objevilo se také několik připomínek 

k možnostem knihovny. 

 

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 např. obavy ohledně 

nedostatečné kapacity MŠ, zdá se jim také nevyhovující přístup MŠ vůči rodičům a 

dětem, objevilo se také pár kritických poznámek stran ZŠ a naopak chvála na jednu 

z učitelek ZŠ. 

 

3. Sociální a zdravotní služby v obci 

V obci se nenachází zařízení, které by sloužilo k poskytování sociálních služeb, jednou 
týdně do obce dojíždí praktický lékař, který má ordinaci na obecním úřadě. 28,5 % 
respondentů odpovědělo, že jsou spokojeni s nabídkou soc. služeb, 21,8 % není 
spokojeno a 43,9 % pak nemá informace a nemůže tyto služby hodnotit. Co se týče 
zdravotních služeb, 34,5 % je s nimi spokojeno, 37,3 % nespokojeno a 25,4 % nemá 
informace o zdravotních službách a nemůže je hodnotit. K výstavbě zařízení pro 



   

seniory v obci se přiklání 82,9 % respondentů a aktuálně by ho využilo asi 11,3 % 
dotazovaných (tj. aktuální poptávka = 41 osob). 

4. Ostatní 

• Občané by uvítali v obci zejména kavárnu/cukrárnu, kvalitní restauraci, 

pekárnu, kvalitnější obchod, masnu, opravnu obuvi ad. 

• Největší nebezpečí občané spatřují v souvislosti s hustým provozem 

projíždějícím přes obec především v době ranní špičky, kdy si řidiči zkracují 

cestu k nájezdu na dálnici přes obec. V souvislosti s provozem vznikají na 

komunikacích nebezpečná místa, respondenti poukazovali především na 

nebezpečí při přecházení komunikace. Nebezpečí vzniká také v souvislosti s 

nevhodně zaparkovanými vozy na chodnících nebo v části křižovatek a 

způsobuje komplikace a mnohdy i hrozbu kolize jak v automobilovém, tak 

pěším provozu. V neposlední řadě občanům chybí dopravně bezpečnostní 

prvky, především přechody. 

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

místní tradice. 

• Pozitivní hodnocení (aneb co funguje): chválili vybudované či rekonstruované 

silnice a chodníky. Dále jsou spokojeni s opravami budov v obci jako je kostel, 

fara, ZŠ, MŠ, OÚ, hasička, sokolovna či KD a se zbudovanými nebo posílenými 

inženýrskými sítěmi. Chválili též celkovou upravenost obce a čistotu a v 

neposlední řadě také uváděli rekonstrukci dětského hřiště a dobrou péči o 

zeleň a uskutečněné výsadby. 

• Negativní hodnocení (aneb co nefunguje): opakovaně zmiňovaná hustá 
doprava přes obec, která je ovlivněna především provozem a nehodami na 
dálnici a státní silnici. V souvislosti s provozem, poukazovali též na hluk a 
také nedodržování povolené rychlosti. Dále uváděli zhoršující se mezilidské 
vztahy a problematiku vnímání starousedlíků vs. přistěhovalých, 
poukazovali na některé chybějící služby, které by zvýšily životní  standard v 
obci – kvalitnější potraviny, chybějící zařízení pro seniory. Respondentům 
se dále nelíbí developerská výstavba a výstavba domů, které nezapadnou 
svým vzhledem do venkovského rázu. Uváděli také, že chybějí pozemky, 
které by mohla obec nabídnout místním. V neposlední řadě bylo také opět 
poukazováno na nevhodné parkování (u obchodu). 

 
 

F. Závěr 

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

• Chybí tu další radary v obci, nejen na začátku, ale aby posílaly pokuty, nejen 

ukazovaly rychlost, nebo v některých případech 3 tečky 

• Vybudování chodníku k motorestu Rohlenka parkoviště u Kosmáku 

• Komunikace Za Humny od ulice na konci ke škole je ve velmi špatném stavu, je 

vymletá vodou. Tato cesta je nejklidnější cestou v naší obci, a proto si jí musíme vážit, 

bylo by zapotřebí odvést vodu z polí do vyhloubeného kanálu, aby odtekla do potoka. 

Cestu zpevnit, ale ne asfaltem, aby se z ní nestala autodráha,  popřípadě dát dopravní 



   

značky, zákaz vjezdu. Určitě maminky s kočárky, děti do školky a školy i cyklisté a 

starší lidé by lepší cestu ocenili 

• Minimum novinek, problémy se přehlíží 

• Děkuji za možnost vyjádřit se k životu v obci. 

• Myslím, že se daří postupná likvidace sportovní činnosti občanů. Stávající tělocvična 

časově není schopna uspokojit všechny zájemce. Přesto je snaha přebudovat Kosmák 

na kulturní činnost. Podobně dneska slouží bývalá stavba kina , kam pro opravy a 

renovace byly vloženy nemalé prostředky a dneska je tam hospoda a sem tam nějaké 

divadlo. Přitom se předpokládalo, že sál bude sloužit sportu. Opravdu vhodně 

investované finanční prostory. 

• Bylo by dobré odklonit dopravu přímo na státní silnici z obcí za Tvarožnou a tím 

zmenšit průjezdnost přes naší obec. Dále bych navrhoval řešit světelný smog. V naší 

obci vypnout třeba po dojezdu posledního autobusu pouliční světla a zapínat zase 

ráno. 

• Bylo by dobré řídit a povolovat výstavbu s ohledem na charakter dosavadní výstavby a 

zachování takové podoby výstavby jako doposud. 

• Dokončit chodník ze začátku obce od Kosmákova kříže na Rohlenku, v příkopě je 

nepořádek 

• Chybí mně neformální diskusní setkávání mimo veřejné zasedání a schůze. Takový 

sousedský brainstorming... Kde by bylo možno diskutovat o naší obci, zájmech, sdílet 

a inspirovat se. Na veřejných schůzích a zasedáních na to není prostor a u piva to není 

ono... 

• Nedostatečná kvalifikace pracovníků dozorujících provedené a uhrazené stavební 

práce ( sokolovna, sportovní hřiště) 

• Rozhodně bych nechtěla dětské hřiště plánované v ul.Hlinky. Je to naprosto 

nevyhovující místo u silnice a navíc prostorově minimální. Také tam proběhla nová 

výsadba zeleně, a ta by se musela odstranit, což mi nepřipadá vhodné. 

• Sídliště Cihelna - katastrofa zavezení zmole nad Hlinkami - špatně. Byl to chytač vody 

a remízek - není potřeba, aby tam byly dvě cesty 

• Nikdy nejde udělat vše nejlépe, ale snažte se. Děkuji 

• Byla doba, kdy každý u domu zametal, ale začíná se to vytrácet, je to škoda  

• Chodník z konce protáhnout až k Rohlence, v příkopu je hodně nepořádku! Hned by se 

nám bezpečněji a pohodlněji chodilo se psem na vycházku - po svém psovi uklízím, na 

rozdíl od přátelů mazlíčků ( nechají psí exkrementy na dlažbě chodníku před mým 

domem). Pod parkem mezi Rafajovým a Kalábovým nevyužité budovy, prostor bývalé 

traktorky Svazarmu, zarůstá, ostuda obce, nevyužité 

• Není úplně vše špatné, ale za některými okolními obcemi velmi zaostáváme 

• Po desáté večerní vypínat elektřinu a podpořit tak porodnost :-) 



   

• V obci je více než 40 let zaveden plyn. Někteří spoluobčané ale mají tendenci v zimě 

spalovat kde co, buď topí mokrým dřevem nebo spalují cvičky, ale po celé ulici je 

obrovský smrad a nejde větrat, Rohlenka sice nepatří k obci, ale bylo by dobré udělat 

tam nový asfaltový povrch kolem Rohlenky i na nájezdu na dálnici směr Brno!!!! Vyjeté 

koleje od cisteren s cementem jsou hluboké 10-20 cm, Rohlenka - osvětlení je velmi 

špatné a bylo by dobré osvětlit i křižovatku na mostě, za snížené viditelnosti v mlze, 

dešti velmi nepříjemné  

• Bod 31: velmi špatná morálka obecních pracovníků při počtu tří l idí a nakoupené 

techniky by měla být obec mnohem lepé udržovaná. špatnou vizitkou jsou Hlinky. Nově 

zbudované, ale velmi neudržované, zarostlé plevelem také by bylo velmi prospěšné, 

kdyby se v příštím roce objevil také nový kandidát na starostu  

• Peníze vložit do údržby a budování zeleně v obci i blízkém okolí 

• Nevyužité místo u Enapa - skvělá příležitost vybudovat cokoli pro lidi ( služby, kavárnu 

cokoliv) - bylo by hezké, přestat spolupracovat s developerama a spíš prodávat 

pozemek jako takový ( pro zdejší domorodé mladé rodiny) - chválím správu veřejného 

prostoru. Krásně je o veřejné prostory postaráno děkuji 

• Nevyužitý prostor a budovy pod parkem mezi Kalábovým a Rafajovým 

• Nová ulice pokračuje polní cestou k lavečce a stromu "uprostřed pole", ale cesta je 

bohužel slepá. Nejsou nějaké možnosti pro její prodloužení až k dílové cestě? Ať už 

polem, nebo třeba podél potoka? Cyklostezka? Věřím, že by byla využívána  

• Využít prostory staré školky, např. byty pro seniory. Využít prostory bývalého obchodu 

Enapo- např. pro komunitní setkávání (matky s dětmi, senioři, spolky) a za obchodem 

rozšířit o terasu a hřiště až ke stávajícímu hřišti maximálně podporovat výsadbu 

stromů podél cest, využití obecních budov- solární panely, sběr dešťové vod- např. 

školky se dá využít- mohlo by se splachovat děšťovkou v obytných zónách zvýraznit 

20km/h i na silnici, popřípadě i změřit rychlost a pokutovat - peníze do obecní kasy 

• Celkově je obec pěkná vesnice 

• Opravit cestu Za Humny ke škole, z jedné stran ji uzavřít, aby tam mohly chodit 

maminky s dětmi i s kočárky na procházku 

• Enormní nárůst dopravní zátěže 

• Podporovat místní spolky a celkově více podporovat ŽP a dobré spoluobčanské 

vztahy. 

• Olympijský areál byl něčí kšeft doporučil bych nechat zpracovat nový návrh návs i 

včetně výsadby stromů, dendrologické posudky jsou jen vyhazování peněz, příkladem 

řešení mohou být Sivice, po shodě na projektu všechny stávající výsadby vykácet a 

založit novou výsadbu. Potom bude náves ozdobou obce dalších sto let. Je nutné pro 

to najít odvahu, v obci chybí názvy ulic, v okolí neznám obec, která by to neměla  

• Naše náves je zcela unikátní a velkolepá, važme si jí, a pojďme ji citlivě využít. 

Rozumně vytvořené moderní "muzeum" s expozicí obce a okolí od pravěku do 



   

nedávné minulosti v domě vedle obecního úřadu (nebo v prostoru současné 

samoobsluhy?) By mohlo být zajímavým zpestřením pro občasné turisty a 

návštěvníky? 

• Vzhledem k dopravě by obyvatelům obce pomohla cyklostezka, když zaprší, všude v 

okolí je bažina a obec se dá opustit pouze po silnici, která je nebezpečná, v obci chybí 

sportoviště, děti ani nemají jinou možnost než sedět doma na mobilu, pokud nehrají 

fotbal. Ten je pro velmi omezenou skupinu lidí, dva pingpongové stoly, které nejsou 

využity u školy by se daly přesunout na kosmák nebo k fotbalovému hřišti, 

basketbalový koš na betonový prostor na kosmáku 

• Děkuji za možnost vyjádřit se. 

• V nočních hodinách (např. Od 23 to 5 hodin) bych v rámci snížení světelného smogu 

vypínal nebo výrazně redukoval pouliční osvětlení, příp. ponechal jen osvětlení hlavní 

silnice. Některé obce zejm. v zahraničí toto praktikují jako výraz moderní obce, a to 

bez zásadních problémů v oblasti bezpečnosti. Nepředpokládám, že Tvarožná je 

místo, kde by se přepadávalo, pravidelně docházelo ke vloupání apod. Pokud by to 

bylo možné, toto opatření by zřejmě mnoha lidem zajistilo klidnější spánek bez světla 

proudícího do oken ložnic i přes závěsy, žaluzie apod. 

• Vybudování místního domu pro občany, kteří nebudou časem soběstační nebo 

zůstanou sami, budou potřebovat péči jiných než vlastní rodiny, které bude dobře 

dostupné, a to zároveň poskytne možnost pracovních míst i pro občany z naší obce. 

Určitě by to byl užitečnější počin, než budování pomníků Napoleonům apod. K 

zamyšlení je také situace o nákupním středisku, které je nyní v soukromých rukách, 

obec přišla o pěknou samoobsluhu a masnu, které byly vybudovány občany a vlastně 

jsou zdevastované. O druhý obchod také obec nezabojovala. Občanů přibývá, ale tyto 

služby ubývají, včetně pošty, která má nyní osekané služby a lidé musejí jezdit 

vyřizovat úkony jinam 

• Nejkrásnější místo je bezesporu kostel. Myslím ale, že jeho uživatelé budou čím dál 

minoritnější skupinou a měli bychom se zaměřit i na jiné oblasti života. Hlavně na 

možnosti pro děti a rodiny. 

• Proč utrácet obecní finance za megalomanská sportoviště? Hřiště na Sokolovně a 

Kosmáku je možné zmodernizovat a pro Tvarožnou jsou plně dostačující. Fotbalové 

hřiště pod Santonem je prakticky nevyužité - nejsou fotbalisté! Nutnost odhlučnění 

obce od dálnice- protihlukové stěny, chybí oficiální názvy ulic - všude mají 

pojmenované ulice, my ne; postavit penzion pro seniory - stará školka, bývalý 

Svazarm, obecní rozhlas - umožnit poslech všem občanům 

• Hodily by se kontejnery na kovy, ale není to tak urgentní jako v případě papíru a 

bioodpadu (kovového odpadu tolik není) 

• Myslím, že mnohem potřebnější než přebudování prostoru na návsi, je třeba se 

zaměřit na pečlivou údržbu chodníků, které jsou zarostlé, nezametené atd. Zarostlá 

jsou parkovací místa na návsi, což nepůsobí dobře. Vzhledem k technice a počtu 



   

pracovníků na údržbu je výsledek velmi slabý a nedostačující. Myslím, že v okolních 

obcích nemají zdaleka takové podmínky (techniku) a úklid zvládají 

• Chvalitelné je, že jsou čekárny na autobusové zastávky 

• Mně osobně se žije ve Tvarožné dobře, možná je tu život občas až nudný, ale možná 

lepší, než kdybychom tu každý den museli řešit nějaký problém. :) 

• Jedna rada: naslouchejte starším lidem, kteří už něco zažili a prožili. A jejich rady jsou 

k nezaplacení. Podporujte občany, kteří chtějí pro obec něco dělat a nepodrážejte jim 

nohy. Nedovolte místím občanům, aby uráželi lidi, kteří se sem přistěhují a kteří se 

snaží něco pro obec dělat. Aby o nich říkali "jak si může dovolit náplava něco 

organizovat", to je na přes držku. A sami neudělali nic. Obnovte kulturní akce, tradice. 

Ať obec opět ožije a nezahyne. Naši předkové nám tu něco pro nás zanechali. A my 

musíme bojovat dál a udržet, co se dá. Aby i my jsme měli co předat našim dětem. 

• Nová světla by se měla vybrat tak, aby zbytečně neoslňovala a svítila přirozenější 

bílou barvou, přesně jako v Pozořicích. Do budoucna by se mělo uvažovat o uložení 

kabelů vysokého napětí do země včetně optických kabelů, které  jsou nyní velmi 

nevzhledně a ledabyle instalovány na sloupy el. vedení (občas mám pocit, že koukám 

na sloupy v Americe). Myslím si, že je velmi důležitá výsadba nových stromů zejména 

okolo kostela, na návsi, ale i u kopečku a rybníka. Mnohé z těchto stromů za pár let 

bude nutné vykácet, tak by bylo hezké, aby v jejich blízkosti rostly stromy nové. Ocenil 

bych výstavbu prvků pro zadržování vody v krajině na vhodných místech. Doufám a 

věřím, že se povede výstavba cyklostezky na ulici Velatická směrem k Podolí, 

vynikající by byla také cyklostezka do Sivic (z polní cesty) a do Kovalovic. Velmi bych 

přivítal prodloužení chodníku z ulice Sivická až k polní cestě do Sivic. 

• Jsem spokojená, měla bych připomínky k následujícímu: málo cest, stav Masarykovy 

aleje, nástěnka před naším domem – fakt, že z ní odpadávají plakáty, fakt, že se nás 

nikdo nezeptal  

• Ve Tvarožné se žije velmi dobře. 

 

Děkujeme za spolupráci a za čas, který jste tomuto dotazníku věnovali! 

 


