UVÍTALI BY JSTE VÍCE KULTURNÍCH AKCÍ? A JAKÝCH?
hudební - koncerty
sportovní akce - turnaje, drakiády, železný muž …
vzdělávací akce, besedy, kurzy
divadlo, ochotnický kroužek
akce pro děti
společenské
širší (cokoli, jakékoli akce, profesionální umělci …)
kino - i letní
kulturní
zábavné
větší využití kulturního domu
zájezdy
Ostatní po jedné odpovědi

13
11
7
6
5
5
5
4
4
3
2
2

JEDNOTLIVÉ NEUPRAVENÉ ODPOVĚDI
Vandalizmus - to je velký problém. Vadí mi to tak, že kdyby se mi ti ničitelé našeho prostředí dostali do
rukou, tak zaplatí pokutu nejmíň 100000 a vlastnoručně škodu napraví. Největšími vandali jsou ti
náctiletí. Co dělají jejich rodiče ?
Není důvod, aby všichni lékaři i lékárna byli v jedné budově, stačí, když to bude v obci.
Péče o staré spoluobčany je samozřejmě nutná, ať už v jakékoliv formě.
Pokud se pořádají kulturní akce , přijde na ně pár lidí, příprava i finanční náročnost je velká a účast
občanů malá. Jenomže ti sami lidé, kteří na žádné akce nechodí, si stěžují, že se na vesnici nic neděje.
Tranzitní doprava je přes naši obec přímo katastrofická. Zaráží mě proto, že se k petici o znovuotevření
jednání o Palačovské spojce přihlásilo tak málo občanů. To jsou celí Hodslavjané. Chci to a to a to, ale
aby to za mně udělal někdo jiný.
Líbily by se mi letní kina, v případě nepříznivého počasí nějaké vnitřní promítání.
více sportovních akcí
Uvítal bych širší spektrum společenských a kulturních akcí pro všechny věkové kategorie občanů.
různé zábavy např. Velikonoční.., více sportovních turnajů, a občas divadlo
Cokoliv. Přes plesy, zábavy, hodové zábavy.
více kulturních akcí - koncerty, divadlo
Určitě bych uvítal podporu sportovních akcí pořádaných např. mladými lidmi, kteří na to bud nemají
finance či podmínky. Věřím, že zastupitelstvo na tohle moc času a nálady nemá..
zejména pro mládež
-myslím,že akcí je dostatek, každý si může najít tu svou a pokud jsem si stačila všimnout, akcí se účastní
stejně jedni a titéž obyvatelé obce
koncerty, letní kino
třeba farmářský trh, Martinský trh - v druhém případě nejde ani tak o nabídku zboží, nebo oblečení z
"tržnice", ale spíš o nabuzení vánoční atmosféry, setkání se se sousedy u svařáku, medoviny... a o prodej
výrobků našich dětí - výtěžek by mohl jít na provoz školy nebo na pořízení nějaké potřebné věci pro školu
a tím pádem investujeme zpět do našich dětí
Letní kino; letní večery
Ano v prípade, že tieto akcie rešpektujú okolie a nerušia ho nadmerným hlukom, poprípade s ohľadom na
iné akcie prílišným výskytom. (napr.6 akcií počas letných prázdnin neznie veľa, ale keď Vam niekto
pokazí 6 víkendov z 8 tak máte chuť vraždiť)
kulturní, společenské, zábavné
hudební, zábavné programy, divadla
špatná dostupnost k vlakovému nádraží
špatné ovzduší hlavně v období tupné sezony, topí se nekvalitními topivy,
plast, guma
kulturních
Zdravotnictví celkem funkční.
Vystačím si s tím, co je.
Divadelní a ochotnická představení, koncerty, kurty.
Kurzy a srazy sběratelské, dobročinnost.

kriminalita-vandalismus
zdá se, že nabídka postačuje
jak sportovních, tak i kulturních-divadelních,pěveckých
(pomocí založení divadelního kroužku)
kulturních-koncerty,divadla, kino?-bývávalo plné kdysi
besedy, poradenství i pro seniory
koncerty
víc cyklostiky do okolních obci a měst a hlavně zajezdy pro seniory autobusy a turistystika ta taky.
sportovci,cyklisti ,duchodci
Živé koncerty pod širým nebem (ne až na zrzávkách)
akce kde můžou pobýt i menší děti
koncerty
kulturní a společenské
děti - dostupní dětské hřiště
zájezdy nejen pro seniory
koncert vážné hudby
divadlo, besedy s popul.hosty ze sportu, kultury...
hudebních
Myslím si že akcí je v obci přiměřeně. Poté už záleží na jednotlivci, zda se jich budou účastnit
Vyšší počet akcí jakýchkoli určitě přispěje ke zmírnění pasivity lidí, rovnoměrné rozložení napříč
spektrem nabízených možností určitě nebude chybou
Ekologická etika ve veřejném prostoru
Den země,
Předvádění zvířat
Sportovní - volejbalové turnaje pro hodslavjany
ráda zajdu třeba na vystoupení Trojačky
železný muž
dětský den
společenských
společenských
společenských
děti: aktivity v obci zaměřit hlavně na děti což je v dnešní době důležité. myslím si že chybí zahrada u ZŠ,
o tyto práce nejeví děti zájem
sportovní soutěže pro děti i veřejnost, vydařené byly triatlon, silvestrovský běh, mohly by být další ....
Více využívat kulturní dům - koncerty, zábavy, tančení, divadla
vystoupení profesionálních umělců
dětské hřiště
Odpolední aktivity pro malé děti
Sport - víceúčelové tertanové veřejné hřiště
Hlavně sportovní a pro děti
drakiáda
triatlon
soutěž o nejčernější dým z komínů, o nejlepší fotografie komínového dýmu, kult.akci jak nejlépe zadýmit
obec
koncert, přednáška, taneční večery
naučných - přírodopisných, dejepisných, vědeckých pro všechny věk. kategorie
zábavné akce
zábavy na place, akce na sokoláku (sport)
kulturák je nevyužitý

