
JAKÉ AKTIVITY, AKCE NEBO SLUŽBY A PRO KOHO (CÍLOVÁ SKUPINA) BY SE MĚLY V OBCI 
NOVĚ ZAVÉST 

 
 
děti a mládež - kroužky, sportovní vyžití, společenské a volnočasové aktivity 33 
cyklisti - cyklostezka 7 
podpora pro postižené 3 
bankomat 2 
koncerty 2 
něco co by potěšilo osamělé 2 
sportovní akce 2 
ostatní po jedné 
 

JEDNOTLIVÉ NEUPRAVENÉ ODPOVĚDI 
 
Důchodci si pomohli sami - jejich klud je prvotřídní.Pro děti je hodně kroužků ve školce i škole. 
Potřebovaly by nějakou náplň prohodiny od 16.00 do 21.00. Myslím tím děti od 14 do 20 let. 
Rozšíření otvírací doby pošty v odpoledních hodinách nebo otevření pošty v sobotu (třeba jen na 
hodinu)-pro pracující občany 
více akci a kroužku pro děti 
kynologové - cvičák 
Nic mě nenapadá. 
Děti - dětské hřiště ( koutky) nebo zpřístupnit veřejnosti hřiště u MŠ 
Starší občané - klubovna, čajovna 
Pro věkovou kategorii studentů SŠ zde není moc možností. Do "hospody" chodí neradi a jiné místo 
není. 
děti 
Těžko specifikovat, každý by si měl najít svůj směr.  Pro mě, jak jsem zmiňoval výše, více sportovních 
či sportovně-kulturních akcí. (triatlon, závody na kole, drakiáda apod...) 
cyklo stezky (s možností in-line bruslí + kočárky) ...propojit i sousední vesnice - pro všechny ! 
Určitě bych volila nějakou zábavu pro děti, neboť jak je vidět, děcka potřebujou zabavit jinak v obci 
velmi škodí!!!! 
pro volný čas všech cílových skupin aby si mohl každý vybrat 
zejména pro mládež 
- 
více koncertů - např. využití sokolského hřiště pro tyto akce, delší otevírací doba Jednoty o víkendu 
více aktivit pro děti 
rodiče s dětmi 
pro děti, více sportovních příležitostí 
kvalitní obecní ples, organizovaný zkušeným člověkem, který ví co lidi chtějí za zábavu, jakou hudbu 
chtějí poslouchat, prostě někoho, kdo v lidech dokáže po skončení plesu zanechat takové zážitky, na 
které budou lidé ještě dlouho vzpomínat. Na několika takových plesech jsem byl, proto vím o čem píši. 
to je velmi složitá otázka, jak jsem již uvedla, jsem "přistěhovalec" a nemám to tak zdaleka obhlédnuté, 
takže nevím, co již tady funguje a co zde chybí. Jediné co vím je, že cyklisti i turisté tady mají své 
zázemí. Možná nějaké dýchánky pro důchodce jednou za měsíc, pokud by měli zájem. Pro děti 
předškolkového věku se opět otevřela hernička, do které jsem se zapojila i já. 
více sportovních akcí 
Myslím,že aktivit pro různé skupiny je v obci spousta,lidem v obci(dětem i dospělým) se moc nechce 
čehokoli pravidelně zůčastňovat. 
děti => sportovní vyžití + letní kino 
cyklotrasa 
Privítal by som hudobnú školu v Hodslaviciach. 



Je toho dost 
důchodci 
děti - aby si měly kde hrát 
Děti - volnočasové aktivity 
Mládež - volnočasové aktivity 
Všichni občané - společné akce typu sízení stromků, udělá se hodně užitečné práce  a lidé se dají 
dohromady. 
Mládež - kulturní, společenské a sportovní akce. 
Jiné využití času než internet a TV. 
děti 
postiž.občané-bezbariérový přístup 
děti větší specializace a kvalita vyučujících n ZŠ 
sport,cyklisti - vybudování cyklostez.,omezení tranzitní dopravy 
cyklisté - cyklostezka 
školní děti- lepší kvalita vyučujících ZŠ 
cyklisté - cyklostezka 
staří a postižení - bezbariérový přístup k lékařům, na poštu 
osamělé 
osamělé - co by je zajímalo a potěšilo 
děti, sportovci - žákovské kluby 
dětí - sport, využití všech sportovišť v obci 
děti - sport 
hlavně pro mladé možnost ubytování  a lepší podmínky popřipadě snížení najmu a možnost volných 
bytu čí prazdných prostoru pro ně. 
Rodiče + děti,  Akce kde se ani jedni nebudou nudit 
děti - hry poznávací v lese, knihy 
zájezdy nejen pro klub seniorů 
děti - dětské hřiště 
Mladí,   Koncerty 
mladiství - skateboard, inline brusle 
školní děti - sportovní 
mládež - sport i společenské (disko - čaje) 
děti - volnočasové aktivity pro mládež, kroužky, sport a pod 
všichni - bankomat 
všichni - bankomat 
mladší školní, věk 1-5 třída, cvičení odpoledne i s rodiči 
školní děti - sportovní hry 
cyklisti - cyklostezka 
cyklistika 
děti=škola :   sport 
mládež: sportovní i kulturní 
Děti, mládež - sportovní aktivity - fotbal 
Cyklistí - cyklostezka 
děti 
starší děti a "puberťáci" - přitáhnout je k zodpovědnosti a užitečné práci 
pro postižené občany, důchodce 
výchova nepřízpůsobívých občanů 
děti - fotbal !! 
 


