Výsledky dotazníkového šetření

Úvod
Dotazníkové́ šetření probíhalo v obci Lelekovice v květnu roku 2021
za účelem zjištění názorů občanů při přípravě strategického plánu rozvoje
obce. Při plánování rozvoje, hledání hlavních problémů, formulaci možných
řešení, rozhodování o využití finančních prostředků a lidských zdrojů obce
je důležité zapojit obyvatele a sladit představy o budoucnosti obce. Zapojení
občanů zkvalitní proces plánování a zajistí účelnější využití prostředků při řízení
obce.
Dotazníky v papírové formě byly distribuovány mezi obyvatele prostřednictvím
obecního zpravodaje. Pro vyšší návratnost byl dotazník k dispozici také
v elektronické podobě na webových stránkách obce. Vyplněné tištěné
dotazníky mohli občané odevzdávat v budově obecního úřadu či v místní
samoobsluze.
Celkem bylo vyplněno 146 dotazníků, návratnost dotazníkového šetření tedy
činila 9,2 % (počet osob v obci oprávněných k vyplnění dotazníku ve věku od
15 let je 1 584).
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Složení respondentů
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 81 žen a 65 mužů.

44,5 %
MUŽI

55,5 %
ŽENY
Obr. 1: Pohlaví respondentů

Z hlediska věkového složení respondentů byla nejvíce zastoupena věková
skupina 45-64 let (38 %) a 30-44 let (34 %). Nejmenší zastoupení v počtu 14 osob
měla kategorie 15-29 let (10 %).

18,6%

9,7%

15-29 let
30-44 let
33,8%

45-64 let
65 a více let

37,9%

Obr. 2: Věkové složení respondentů
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V obci:
Výběr z možností, zodpovězeno 142x, nezodpovězeno 4x

Polovina

respondentů

dotazníku se do Lelekovic
přistěhovala

7,7%

v dospělosti

29,6%

před více než 5 lety a 42
osob (30 %) žije v obci od
narození. Dále 18 obyvatel
(13

%)

se

do

50%

12,7%

Lelekovic

přistěhovalo v dětství spolu
žiji od narození

s rodiči a 11 respondentů
(8 %)

se

do

přistěhoval/a jsem se v dětství spolu s rodiči

obce

přistěhovalo až v dospělosti

přistěhoval/a jsem se v dospělosti před více než 5 lety
Obr. přistěhoval/a
1: V obci:
jsem se v dospělosti v posledních 5
letech

v posledních 5 letech.

Obr. 3: V obci:

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Výběr z možností, zodpovězeno 143x, nezodpovězeno 3x

Z celkového

3,5%

počtu

146

respondentů dosáhlo 71 (50 %)

8,4%

vysokoškolského vzdělání a 55
obyvatel (39 %) má nejvyšší
dosažené

49,7%

vzdělání

středoškolské

38,5%

či

úplné

nástavbové.

Středoškolského vzdělání
maturity

včetně

bez

vyučení

dosáhlo 12 respondentů (8 %).
bez vzdělání nebo základní

Pouze 5 obyvatel (3,5 %) je bez

středoškolské vč. vyučení (bez maturity)

vzdělání

úplné středoškolské nebo nástavbové (s maturitou)
vysokoškolské

nebo

se vzděláním

základním. Celkem 3 občané
své nejvyšší dosažené vzdělání

Obr. 4: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

neuvedli.
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Rozvoj obce Lelekovice
Řekl/a byste, že jste s životem v obci celkově:
Výběr z možností, zodpovězeno 146x, nezodpovězeno 0x

V první

otázce

měli

1,4%

občané

hodnotit míru spokojenosti s kvalitou
života v obci. Nejčastější odpovědí
40,4%

byla možnost „spíše spokojen/a“,
kterou

zvolilo

85

respondentů

58,2%

(58,2 %), velmi spokojeno je pak
v obci

59

Odpověď

občanů
„spíše

(40,4

%).

nespokojen/a“

zvolili pouze 2 respondenti (1,4 %)

velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
spíše nespokojen/a

a odpověď „velmi nespokojen/a“
nezvolil žádný občan.

Obr. 5: Řekl/a byste, že jste s životem v obci celkově:

Jak hodnotíte komunikaci a spolupráci obecního úřadu
s občany?
Výběr z možností, zodpovězeno 146x, nezodpovězeno 0x

Ve této

otázce

měli

občané

0,7%

hodnotit komunikaci a spolupráci
s obecním

úřadem.

4,8%

Nejčastější

odpovědí

byla možnost „velmi

dobře“,

kterou

zvolilo

39,7%

80

54,8%

respondentů (55 %), „spíše dobře“
pak odpovědělo 58 občanů (40 %).
Odpověď „spíše špatně“ zvolilo
7 respondentů

(5

%)

a

pouze

1 občan by hodnotil komunikaci
s obecním úřadem „velmi špatně“.

velmi dobře

spíše dobře

spíše špatně

velmi špatně

Obr. 6: Jak hodnotíte komunikaci a spolupráci obecního úřadu s občany?
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Jakým způsobem získáváte informace o dění v obci?
Výběr z možností, více možných odpovědí, zodpovězeno 146x, nezodpovězeno 0x

V další otázce měli občané vybírat zdroje, ze kterých nejčastěji získávají
informace o dění v obci. Nejčastější odpovědí byl zpravodaj obce Lelekovice,
který zvolilo 102 respondentů (70 %), webové stránky obce (66 %)
a komunikace s jinými občany (40 %). Občané využívají v hojné míře také
obecní rozhlas (30 %) či SMS zprávy a e-maily (30 %). V menší míře pak
obyvatelé Lelekovic čerpají informace z vývěsky a úřední desky (21 %) či
z mobilní aplikace V OBRAZE (16 %). Pouze 1 občan odpověděl, že informace
získává účastí na veřejných zasedáních zastupitelstva a ke 4 respondentům
(3 %) se informace o dění v obci nedostávají. Dle dotazníkového šetření
využívají 4 občané (3 %) k získávání informací také profil pana starosty na
sociální síti Facebook.
vývěsky, úřední deska

webové stránky obce

zpravodaj obce Lelekovice

obecní rozhlas

mobilní aplikace V OBRAZE

prostřednictvím SMS a e-mailů

komunikace s jinými občany

účast na veřejných zasedáních zastupitelstva

informace se ke mně nedostávají

jinak..
0%

10%

20%

Obr. 7: Jakým způsobem získáváte informace o dění v obci?
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Do kterých oblastí by měla obec v budoucnosti směřovat
své finanční prostředky?
Výběr z možností, více možných odpovědí, zodpovězeno 146x, nezodpovězeno 0x

Obyvatelé obce by nejraději směřovali finanční prostředky do rozvoje dopravní
infrastruktury (77 %), jako jsou například nové chodníky, silnice a parkovací
stání.

V současné

době

probíhá

oprava

nevyhovujícího

stavu

místní

komunikace a chodníků na ulici Koretina a v roce 2022 bude opravena
zbývající části této ulice. Zároveň je plánována rekonstrukce průtahu obcí,
tedy silnice III/37917 ve vlastnictví Správy údržby silnic Jihomoravského kraje.
Příčinou nedostatku parkovacích stání v Lelekovicích je především ulicová
historická zástavba obce. Nicméně v roce 2021 bude zahájena výstavba
nového Ekodvora v ulici K Hasičce a v místě původního Ekodvora vznikne
parkoviště s 18 parkovacími stáními.
Druhou nejčastěji zvolenou odpovědí byly investice do údržby a rekonstrukce
veřejných prostranství a zeleně v zastavěné části obce včetně mobiliáře
(44 %). V roce 2022 bude zahájeno projektování revitalizace obecního úřadu,
během níž bude vytvořeno klidové místo s obecní zelení a novým mobiliářem
pro občany (realizace plánována z dotace). Kromě lepší údržby veřejných
prostranství by si obyvatelé Lelekovic přáli také zlepšení stavu krajiny vně obce
a podpořit tak životní prostředí (32 %).
Část občanů by rovněž uvítala větší podporu sportu a tělovýchovy (28 %)
a investice do školství a zájmových kroužků (25 %). V oblasti podpory sportu je
plánována například výstavba víceúčelového hřiště na Poňavě (realizace
2023-2024). Přibližně pětina respondentů by uvítala zvýšení bezpečnosti v obci
v podobě omezení provozu a dodržování maximální povolené rychlosti
zejména nákladních vozidel projíždějících obcí.
Občané jsou v obci poměrně spokojení s příležitostmi k podnikání, se
zdravotnickými službami, úrovní cestovního ruchu a s propagací obce
a investovat další finanční prostředky do těchto oblastí dle nich není nutné.
Obyvatelé, kteří vybrali možnost „jiné“, zmiňovali podporu hasičů, zvýšení
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frekvence autobusových spojů do Brna, otevřenou oboustrannou komunikaci
úřad-občan-úřad či vybudování společného bydlení pro osamělé seniory.

rozvoj dopravní infrastruktury (např. nové
chodníky, silnice, parkovací stání)

rozvoj zdravotnických služeb

podpora sociálních služeb

rozvoj školství, vzdělávání a zájmových kroužků

podpora podnikání

podpora v oblasti sportu a tělovýchovy

podpora spolkové činnosti

podpora cestovního ruchu
údržba a rekonstrukce veřejných prostranství a
zeleně v zastavěné části obce včetně
mobiliáře
zlepšení stavu krajiny vně obce a podpora
životního prostředí

propagace obce

zvýšení bezpečnosti a pořádku v obci

jiné
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Obr. 8: Do kterých oblastí by měla obec v budoucnosti směřovat své finanční prostředky?
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Jak hodnotíte oblast dopravy a bezpečnosti v obci?
Matice výběru z možností, zodpovězeno 146, nezodpovězeno 0x
Známkování: 1=výborně, 4=nedostatečně, N=nemohu posoudit

V dotazníkovém šetření respondenti nejlépe hodnotili oblast veřejné dopravy
z hlediska frekvence spojů, počtu a rozmístění zastávek, která byla nejčastěji
hodnocena známkou 1 a 2. Druhou nejlépe hodnocenou oblastí byla
bezpečnost v obci. Naopak nejhůře hodnocený byl stav místních komunikací,
jenž obdržel nejvíce známek 3 a 4. Stav místních komunikací zároveň
nedokázalo nejvíce respondentů posoudit.

stav místních
komunikací

41

parkovací plochy

8

stav chodníků

7

63

44

48

10%

11

68

20

12

73

20%

30%

1

33

40%

2

14

46

43

0%

32

78

veřejná doprava

bezpečnost v obci

36

3

50%

4

60%

70%

6

17

15

80%

90%

N

Obr. 9: Jak hodnotíte oblast dopravy a bezpečnosti v obci?

Komentář k současné dopravní situaci a bezpečnosti:
Textová odpověď, zodpovězeno 103x, nezodpovězeno 43x

 Špatný stav komunikací v ulicích Koretina, Zahumení, U Vápenice,
Hlavní, Poňava, Chmelníky, Za Potokem a Pod Strážnou
 Nedostatečná údržba cesty K Hluku a plochy u sokolovny
 Psí exkrementy na ulici Zahumení
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 Nedostatek veřejných parkovacích stání (zejména u fotbalového
hřiště v ul. Příhon, u obecního úřadu, školky, školy a obchodu, dále
v ul. Podemlýn, U Vápenice, K Hasičce a K Hluku)
 Překážející zaparkovaná auta na chodnících (v ul. Hlavní, Poňava
u fotbalového hřiště, Pod Strážnou, U Vápenice a Zahumení)
 Špatný stav chodníků v ulicích Příhon (ke hřišti) a Poňava,
 Absence chodníků v ul. Paseky, Plástky, Podemlýn a Na Hrázi
 Příliš úzké chodníky z důvodu nedovoleně zaparkovaných aut
 Nízká

intenzita

autobusových

spojů

do

Brna

v ranních

a odpoledních hodinách
 Rychlá a nebezpečná jízda automobilů a nákladních vozidel
(porušování maximální povolené rychlosti zejména v ul. Hlavní,
Poňava, Zahumení, Plástky a Pindula) – vhodné měření
a kontrola rychlosti pomocí radaru
 Chybí přechod pro chodce u fotbalového hřiště, u zastávky
u kříže a na ul. Hlavní naproti firmě HD kovo
 Nebezpečný přechod pro chodce u Hotelu Babí lom
 Nebezpečná zatáčka u Hostince Poňava, u konečné točny
autobusu a na ul. Hlavní u HD kovo
 Příliš nízký retardér na návsi
 Nedostatek umístěných dopravních značek (např. zákaz stání

a omezení rychlosti)
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Jak hodnotíte oblast sportovní infrastruktury
a volnočasových aktivit v obci?
Matice výběru z možností, zodpovězeno 146, nezodpovězeno 0x
Známkování: 1=výborně, 4=nedostatečně, N=nemohu posoudit

Většina respondentů je spokojena se současným stavem sportovní infrastruktury
a s nabídkou volnočasových aktivit v obci. Nejlépe hodnocena byla oblast
„dětská hřiště a místa pro hraní dětí“. Velmi kladně hodnotí občané také
úroveň kulturního, společenského a sportovního vyžití v obci. Jako nejvíce
problémovou oblast vidí respondenti stav cyklotrasy č. 5231 P. Bezruče na
území Lelekovic, která vede z Brna do Kuřimi. Občané by ocenili vybudování
bezpečnější asfaltové cyklostezky mezi Lelekovicemi a Mokrou Horou, což
obec plánuje realizovat v rámci koordinace s SO ORP Kuřim. Občané Lelekovic
by zároveň uvítali pořádání skupinových lekcí a cvičení, například jógu či
pilates a vybudování víceúčelového hřiště. Realizace výstavby multifunkčního
hřiště s umělým povrchem pro široké spektrum sportů proběhne v období 20232024 v lokalitě na Poňavě.

úroveň kulturního a společenského vyžití

26

úroveň sportovního vyžití a cyklodopravy

89

30

17

72

dětská hřiště, místa pro hraní dětí

24

81

možnosti vyžití pro seniory

14

40

43

0%

15

20%
1

2

3

40%
4

Obr. 10: Jak hodnotíte oblast volnočasových aktivit v obci?
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Komentář ke sportovní infrastruktuře a nabídce
volnočasových aktivit:
Textová odpověď, zodpovězeno 72x, nezodpovězeno 74x

 Rozšíření nabídky kulturních a společenských akcí
 Vybudování bezpečnější cyklostezky Brno – Lelekovice – Kuřim
(zpevnění povrchu a možnost i pro inline bruslení)
 Zvýšení bezpečnosti cyklistů projíždějících obcí (stav a šíře silnice)
 Zřízení ledové plochy
 Pořádání skupinového cvičení (např. jóga, pilates, bosu)
 Vybudování veřejného koupaliště, hřiště na beachvolejbal
a víceúčelového hřiště na volejbal, nohejbal, tenis (rekonstrukce
stávajícího hřiště na Poňavě)
 Rekonstrukce budovy sokolovny Na Skalce, včetně úpravy
přilehlé cesty a hřiště (např. možnost pro frisbee)
 Zlepšení údržby travnatého hřiště na Poňavě
 Vybudování dětského hřiště pro malé děti do 3 let (kryté
pískoviště, skluzavky a houpačky pro malé děti)
 Zvýšení bezpečnosti hřiště (umístění kamer, zákaz vstupu pro psy)
 Zřízení pítka pro děti v areálu hřiště U Hasičky
 Nedostatek laviček k odpočinku při procházkách v přírodě
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Jak hodnotíte oblast služeb v obci?
Matice výběru z možností, zodpovězeno 146, nezodpovězeno 0x
Známkování: 1=výborně, 4=nedostatečně, N=nemohu posoudit

Z oblasti služeb byla nejlépe hodnocena možnost nakupování a dostupnost
kvalitní zdravotní peče, nicméně někteří občané by uvítali více ordinačních
hodin zubní a dětské lékařky. Velmi dobře pak respondenti hodnotili také
odpadové hospodářství v obci, přestože by většina obyvatel ocenila více
sběrných nádob na bioodpad a častější svoz tříděného odpadu. Dostupnost
a kvalita vzdělávání, zajišťovaná základní školou pro první stupeň, mateřskou
školou a miniškolkou, je dle respondentů též na vysoké úrovni. Někteří občané
by však ocenili rozšíření základní školy i pro druhý stupeň. Nejvíce respondentů
nedokázalo posoudit oblast příležitostí pro podnikání a kvalitu sociálních služeb.
Příčinou je pravděpodobně skutečnost, že se v obci nenachází žádný domov
pro seniory, azylový dům, chráněné bydlení, denní stacionář či sociální
poradna. Nicméně z důvodu blízkosti města Brna není podstatné zvažovat
zřízení těchto sociálních služeb. Výjimku představuje pouze domov pro seniory,
jenž by v obci ocenili především osamělí senioři. V rámci rozšíření nabídky služeb
by občané uvítali umístění bankomatu, novou kavárnu a restauraci.
dostupnost a kvalita zdravotní péče

48

dostupnost a kvalita sociálních služeb

67

15

46

dostupnost a kvalita vzdělávání
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Obr. 11: Jak hodnotíte oblast služeb v obci?
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Komentář ke kvalitě a dostupnosti služeb:
Textová odpověď, zodpovězeno 69x, nezodpovězeno 77x

 Nedostatečné ordinační hodiny zubní a dětské lékařky
 Špatná dostupnost k praktickému lékaři
 Nedodržování otevírací doby lékárny
 Požadavky seniorů na možnost objednat si domů obědy a služby
 Požadavky na vybudování domova pro seniory
 Absence druhého stupně základní školy
 Požadavky na zlepšení přístupu učitelů ZŠ k dětem
 Absence bankomatu
 Požadavky na zřízení kosmetického salonu, manikúry, pedikúry
a masáží
 Požadavky na zřízení nové kavárny či cukrárny a kvalitního
stravovacího zařízení
 Nedostatečná otevírací doba obchodu
 Nedostatek sběrných nádob na bioodpad a tříděný odpad
(např. ul. K Hasičce, Podemlýn, Paseky, Poňava a Plástky)
 Nízká frekvence vývozu kontejnerů na bioodpad
 Absence sběrných nádob na kovy a textil
 Nespokojenost se svozovou službou SAKO
 Požadavky na dotované kompostéry a jejich pravidelný vývoz
 Nedostatek odpadkových košů u altánu hřiště U Hasičky
 Nedostatečná otevírací doba sběrného dvora
 Nepořádek v okolí sběrného dvora a neochota pracovníků
 Absence zástěn kontejnerů v ulici U Vápenice
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Výsledky dotazníkového šetření

Jak hodnotíte vzhled centra obce a přírodní prostředí
v okolí?
Textová odpověď, zodpovězeno 83x, nezodpovězeno 63x

Velká část respondentů vyjádřila spokojenost se současným vzhledem obce
a Lelekovice jsou pro ně malebnou obcí s krásnou okolní přírodou a stezkami.
Oceňují také výsadbu záhonů a přístup vedení obce. Centrum však dle
respondentů působí spíše roztříštěným dojmem a bylo by vhodné upravit
prostor u samoobsluhy a vybudovat zde park s rybníčkem a posezením. Další
nevzhledné místo v obci se nachází vedle Hotelu Babí lom, kde je zanedbaná
volná plocha po demolici a neomítnutý dům. Velký problém vidí občané
v parkování vozidel u krajů místních komunikací a na chodnících, především
u fotbalového hřiště na Poňavě. Negativně hodnocen je také současný vzhled
budovy sokolovny a plochy před ní, která si žádá lepší úpravu.
Občané by také ocenili pravidelný úklid veřejných prostranství a prostoru okolo
sběrných nádob. Dále by chtěli zlepšit údržbu místní zeleně (např. ul. Zahumení,
zastávka na návsi), včetně jejího rozšíření při příjezdu do Lelekovic ve směru od
obce Česká. Místní by rovněž uvítali více laviček k odpočinku u hřiště, veřejné
osvětlení u workoutového hřiště U Hasičky, bezbariérový přístup na obecní úřad
a zlepšení stavu cyklostezek.
Celkový dojem z obce mnohdy kazí kouř z častého pálení odpadů a tuhých
paliv. Občanům se rovněž nelíbí nelegální odkládání odpadu do lesa, a proto
požadují více nádob na bioodpad a zlepšení stavu sběrného dvora. Většina
respondentů se shoduje, že by se obec neměla dále rozrůstat a měla by se
omezit výstavba nových domů ve prospěch okolní přírody.
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Výsledky dotazníkového šetření

Co považujete za největší přednosti obce?
Textová odpověď, zodpovězeno 141x, nezodpovězeno 5x

Většina respondentů uvedla jako největší přednost obce krásnou přírodu
a okolní lesnatou krajinu. Další nejčastěji zmiňovanou odpovědí byla atraktivní
poloha obce v blízkosti města Brna a s tím související velmi dobrá dopravní
dostupnost. Kromě bydlení v poklidné a přírodou obklopené lokalitě občané
také oceňují komunikaci se vstřícným panem starostou a zastupitelstvem, kteří
společně vedou obec k rychlému rozvoji. Část občanů považuje za přednost
Lelekovic také nabízené služby v obci, zejména možnost nakupování, umístění
dětí do mateřské a základní školy či poskytování zdravotnických služeb.
V souvislosti se spokojeností s občanskou vybaveností byla rovněž často
zmiňována místní hřiště a sportoviště, která v obci zajišťují kvalitní sportovní vyžití.
Kromě možnosti sportování spatřují někteří respondenti přednost obce
v bohaté

spolkové

činnosti

a

v kulturním

vyžití.

Zvlášť

pozitivně

byli

v odpovědích hodnoceni místní hasiči. V neposlední řadě si občané váží jeden
druhého a většinou mezi nimi panuje přátelská atmosféra.

Obr. 12: Co považujete za největší přednosti obce?
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Výsledky dotazníkového šetření

Co považujete za největší problémy/nedostatky obce?
Textová odpověď, zodpovězeno 134x, nezodpovězeno 12x

Většina respondentů uvedla jako největší problém v obci technický stav
místních komunikací. Další nejčastěji zmiňovanou odpovědí byl velký provoz
a rychlá jízda projíždějících nákladních vozidel, která ještě více ničí místní
komunikace. V souvislosti s touto problematikou by občané ocenili zvýšení
bezpečnosti při přecházení silnice pomocí vybudování více přechodů pro
chodce. Ve spojitosti s nespokojeností s dopravní situací v obci uváděli
respondenti také nízkou frekvenci ranních a odpoledních autobusových spojů
do Brna. Jako velmi problematickou oblast vidí občané možnosti parkování
v obci a s tím související přeplněné ulice zaparkovanými auty na chodnících.
Stav chodníků je podle nich v některých částech obce rovněž nevyhovující.
V oblasti zástavby Lelekovic se odpovědi respondentů lišily – někteří spatřují
problém v příliš rozsáhlé zástavbě, která ničí okolní krajinu a vesnický ráz obce,
jiní vidí problém v příliš vysoké ceně pozemků a téměř žádné možnosti výstavby
nových rodinných domů a ocenili by připojení Lelekovic k Brnu.
Velmi častou odpovědí byl také hluk a znečištění ovzduší výfukovými plyny
a kouřem. V souvislosti s tímto problémem upozorňovali především na činnost
Zahradnictví ADAM, které sídlí ve středu obce a jezdí tam nákladní vozidla, jež
komplikují provoz a ohrožují statiku okolních rodinných domů. Velká část
obyvatelstva také pociťuje problém s nedostatkem nádob na tříděný odpad,
zvlášť na plasty a bioodpad, a nelíbí se jim nepořádek kolem kontejnerů, který
vytváří někteří neohleduplní občané.
Část respondentů také vyjádřila nespokojenost se současným stavem povrchu
cyklotrasy vedoucí Lelekovicemi a se stavem budovy sokolovny. V rámci služeb
v obci by občané velmi ocenili zřízení bankomatu, kavárny či cukrárny, vinárny
a nového stravovacího zařízení. Jako další nedostatek vidí někteří občané
chybějící druhý stupeň základní školy. V neposlední řadě respondenti zmiňovali
problém s místním rozhlasem, který je v některých částech obce špatně
slyšitelný.
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Výsledky dotazníkového šetření

Obr.13: Co považujete za největší problémy/nedostatky obce?
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Výsledky dotazníkového šetření

Připomínky, náměty a názory k budoucímu rozvoji obce:
Textová odpověď, zodpovězeno 77x, nezodpovězeno 69x

 Zákaz parkování u silnice a na chodnících
 Omezení průjezdu nákladních vozidel obcí (měření a pokutování
překročení rychlosti, především činnost Zahradnictví ADAM)
 Výstavba chybějících chodníků
 Vybudování parkoviště na konci ulice K Hluku
 Více autobusových spojů do Brna a Kuřimi
 Regulace cyklodopravy vedoucí průtahem obce
 Udržet si ráz obce, tradice a posilovat soudržnost občanů
 Nerozšiřovat zástavbu obce na úkor přírody (pouze proluky)
 Dodržování pořádku a čistoty na veřejných prostranstvích, apel
na úklid psích exkrementů (Pěšina, stezka, K Hasičce)
 Navýšit počet nádob na tříděný odpad a bioodpad
 Omezení spalování odpadů a tuhých paliv (kouř)
 Zlepšení údržby hřbitova, návsi a komunikací po zimním období
 Úprava prostoru před sokolovnou a na návsi u Hotelu Babí lom
 Více zeleně podél komunikací
 Snížení retardéru na návsi
 Řádné napojení všech domů na kanalizaci (zamezit vpouštění
splašků do řeky Ponávky)
 Vybudování dopravního hřiště pro děti, cyklostezky do Kuřimi
a zpevnění povrchu cyklostezky do Mokré Hory
 Neomezené zpřístupnění hřiště na Poňavě
 Pořízení hodin na dětském hřišti U Hasičky a vybudování pítka
 Dodržování otevírací doby v lékárně
 Rozšířit otevírací dobu obecní knihovny na alespoň 2 dny v týdnu
 Více možností kulturního vyžití
 Vybudování domova pro seniory a rozšíření pečovatelských
služeb pro starší občany
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