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Výsledky dotazníkového šetření 

V rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Zálabí pro období 2021–2027 se rozhodlo vedení MAS získat 
názory komunity a relevantních místních aktérů prostřednictvím dotazníkového šetření. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jak jsou obyvatelé 
regionu spokojeni s životem v území MAS Zálabí. Dříve identifikované problémy byly dle názoru respondentů rozděleny na významné a méně 
významné. Respondenti poskytli řadu doporučení v otevřených otázkách. 

Dotazník byl připraven elektronicky a zveřejněn prostřednictvím webu, facebooku a rozeslán emailem na členy MAS. Dotazníkové šetření probíhalo 
od 23.3.2021 do 30.4.2021. 

Celkem se podařilo získat 185 vyplněných dotazníků, tj. zjistili jsme názor 1,1% obyvatel území MAS Zálabí. Z 27 obcí se podařilo alespoň 1 dotazník 
získat z 18 obcí. Odpovědi chybí z obcí Dománovice, Hlavečník, Choťovice, Kladruby nad Labem, Labské Chrčice, Opolany, Sány, Veletov a Záboří 
nad Labem. 

 

 

 

Zastoupení respondentů z jednotlivých obcí – počet odpovědí z jednotlivé obce, procentuální podíl jednotlivé obce na všech vyplněných 
dotaznících a relevantnost odpovědí v rámci jednotlivých obcí (poměr odpovědí vůči počtu obyvatel obce). 
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Obec_vse
Počet 

odpovědí
%

Relevantnost 

odpovědi

Bělušice 1 1% 0%

Býchory 3 2% 0%

Dobšice 5 3% 2%

Dománovice 0 0% 0%

Hlavečník 0 0% 0%

Choťovice 0 0% 0%

Jestřabí Lhota 3 2% 1%

Kladruby nad Labem 0 0% 0%

Konárovice 2 1% 0%

Krakovany 23 13% 3%

Labské Chrčice 0 0% 0%

Němčice 1 1% 0%

Ohaře 1 1% 0%

Opolany 0 0% 0%

Ovčáry 16 9% 2%

Polní Chrčice 6 3% 3%

Sány 0 0% 0%

Starý Kolín 16 9% 1%

Tetov 1 1% 1%

Tři Dvory 45 25% 5%

Týnec nad Labem 22 12% 1%

Uhlířská Lhota 6 3% 2%

Veletov 0 0% 0%

Volárna 4 2% 1%

Záboří nad Labem 0 0% 0%

Žehuň 5 3% 1%

Žiželice 17 10% 1%

nejsem z území MAS Zálabí 8 4%
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Otázka č. 1 – Co se vám na životě v obci/ území MAS Zálabí nejvíce líbí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce si respondenti cení na životu v Zálabí klidného života, dále příznivého životního prostředí a dobré dopravní dostupnosti. Méně bylo 
pozitivně hodnoceno sportovní vyžití, kultura a společenský život, mezilidské vztahy a nejhůře podnikatelské příležitosti. 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Respondenti byly požádáni, aby stanovili významnost problémů identifikovaných při přípravě Strategie SCLLD 2014-2020 a při střednědobé 
evaluaci realizace této strategie. Problémové oblasti byly rozděleny také s ohledem na základní principy udržitelného rozvoje (ekonomický, sociální 
a životní prostředí) na oblasti: region bezpečný, region zajímavý, region proaktivní, region podnikavý a region zodpovědný. 

 

Otázka č. 2 Prosím posuďte, jak jsou uvedená témata v rámci REGIONU BEZPEČNÝ pro Vás významná: 

Region bezpečný 
Velmi 

významná 
Spíše 

významná 
Spíše 

nevýznamná 
Velmi 

nevýznamná 
Nedokážu 
posoudit 

Bez 
odpovědi 

Váha 
odpovědi 

[špatný stav místních komunikací v důsledku 
dopravní zátěže] 

38% 41% 11% 1% 3% 5% 91% 

 [nedostatek chodníků a bezpečnostních prvků pro 
chodce] 

43% 34% 15% 4% 1% 4% 95% 

 [nevyhovující prostředí autobusových zastávek] 16% 25% 31% 15% 6% 7% 85% 

 [nedostatečná dopravní obslužnost v obcích] 27% 30% 23% 9% 5% 6% 87% 

 [nedostatek či špatný stav cyklostezek/cyklotras a 
doprovodné infrastruktury] 

41% 32% 16% 6% 2% 3% 95% 

 [špatné zázemí jednotek SDH (vybavení, 
neodpovídající stav hasičských zbrojnic a zázemí] 

14% 28% 23% 16% 14% 6% 76% 

 [nedostatečné pokrytí kamerovými systémy v 
obcích (ochrana majetku a zdraví)] 

22% 25% 24% 17% 6% 5% 87% 

 [absence systémových protipovodňových opatření] 24% 22% 19% 15% 12% 7% 76% 
 

 

Jako velmi významný či spíše významný identifikovalo 79% respondentů špatný stav místních komunikací v důsledku dopravní zátěže a také 
nedostatek chodníků a bezpečnostních prvků pro chodce.  Dále respondenti identifikovali jako významný problém nedostatek či špatný stav 
cyklostezek/cyklotras a doprovodné infrastruktury.  

Respondenti vnímají jako problém hodný podpory také nedostatečnou dopravní obslužnost v obcích (57%) 
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Komentáře respondentů k této otázce (vybrané, text ponechán dle znění respondentů): 

Region bezpečný 

Městem vede velmi vytížená dopravní tepna č.322, kolem níž nejsou v celé její délce v obci bezpečné chodníky a adekvátní povolená rychlost.  

Z důvodu Kategorie JPO 5 preferuji peníze pro jednotky z důvodu nedostatečné podpory od státu  

Z Týnce do Lžovic nevedla žádná bezpečná cesta, které by umožňovala vyhnout se hlavní silnici a poskytnout bezpečný pěší úsek pro děti a lidi 
důchodového věku. Chodník/stezka byla městem slibována několik let. Situace vygradovala umístěním bezpečnostních svodidel na hlavní silnici. Ta však 
zatarasila nejrychlejší pěší úsek vedoucí do města. Nakonec se problému zhostili hasiči SDH Lžovice společně s rybáři a dobrovolníky ze Lžovic, vnikla 
pěkná bezpečná cesta vedená pod hlavní silnicí. Město se na pracích nepodílelo vůbec nebo jen minimálně, stezku ani nezpravují. Dnes je hlavní úsek 
stezky vybudován, ale malá část ještě zbývá. Na stezce by se vyjímala lavička nebo odpočinkové místo s košem. Uvidíme, jak to bude pokračovat...  

absence cyklostezek - podél Labe 

Hodnotím z pohledu konkrétní naší obce a situaci v ní. 

Špatný stav komunikací - nežádoucí tranzit nákladní dopravy nad 12t mezi Kolínem a Řečany a Kolínem a exitem č. 12 dálnice D11 
Chybějící cyklostezka mezi Týncem nad Labem a Třemi Dvory (plno obyvatel Týnce by v letní sezoně rádo dojíždělo do práce na kole + turistický potenciál) 

V Týnci nad Labem je třeba řešit protipovodňová opatření souběžně s koncepčním řešením dešťové kanalizace, jejíž současné řešení má na povodňových 
situacích podíl. Velkému objemu odváděné vody by mohla ulehčit decentralizace systému pomocí retenčních nádrží a vsakovacích jam. Kanalizaci rovněž 
chybí adekvátní zaústění do Labe. 

Chybí cyklostezky, bezpečné chodníky/paralelní cyklostezky kolem silnic, chybí prostupné polní cesty mezi obcemi (alternativní cesty k automobilové 
dopravě Týnec Veletov, Týnec Kojice ...) 

Cyklostezka z Krakovan do Tynce nad Labem je nutnost již několik let! 

Chodníky v dolejší části obce, vzhledem k rozrůstající výstavbě a rodin s malými dětmi, dětské hřiště tamtéž  

Chtelo by to cyklostezku Tynec nad Labemabem- Krakovany. Na nádraží v Tynci nad Labem ùschovna kol. 

Frekventovaná doprava, velmi často projíždí kolem našeho domu velká nákladní auta, traktory, kombajny. V zatáčce často vyklopí část nákladu - beton, 
kamení, písek, obilí, slámu. Velmi často nám vjíždí na chodník, aby se mohla vyhnout 2 nákladní auta. Projektanti tuto zatáčku nevyřešili dobře. Auta si do ní 
nemohou správně najet, v cestě stojí parkoviště a socha. 

Nemán další komentář. 
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Větší a masivnejsi výsadba stromů podel cest a v ulicich. Pravidelny uklid prikopu podél stezky do Kolína,vybudovani stezky do Konárovic+stromořadí, 
stromoradi podel stezky do Kolína (ze strany pole_jizni sluníčko) 

Rozhodně vybavení SDH - vlastní auto s cisternou  

Schází cyklostezka Tři Dvory - Týnec n/L. - Marina, od doby starosty Kukala se nepokročilo ani o půl metru a přitom to je v programech EU.... 

Líbilo se mi veřejného osvětlení, ulice Luční k Nové. Jsou tam neosvetlena místa.  

prosim o vetsi bezpecnost u komunikace pro deti i nas, vice vyraznych zpomalujicich prvku 

Chátrající budova bývalé školy,dopravu neomezující drahý semafor, 

Cyklostezka je výborná, udržovaná, mohla by být i směrem na Týnec nad Labem. 

Chybí MHD z Kolína, co by potěšilo spousty obyvatel obce 

Dopravní obslužnost chybí vlakové spojení každou hodinu zejména dopoledne nebo o víkendu. Špatně nebo žádné cyklostezky. 

vyčištění koryta řeky Cidliny a zabezpečení břehů proti erozi 

Nedostatečná obslužnost hromadné doprava donutila většinu obyvatel pořídit si vlastní auto a tudíž se významně snižuje počet osob jezdících veřejnou 
dopravou, v důsledku snížení využití těchto spojů dochází k jejich redukci a dochází ke spirálovitému efektu. Navíc nikdo neřeší kde obyvatele okolních 
vesnic mají ve městě parkovat. 

místní komunikace jsou ve velmi špatném stavu, jejich oprava by měla následovat po uložení kanalizace, vodovodu a nadzemních sítí do jejich tělesa 

Propojení obce cyklostezkou s nákupním parkem Ovčáry, lavičky na autobusové zastávky  
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Otázka č. 3 Prosím posuďte, jak jsou uvedená témata v rámci REGIONU ZAJÍMAVÝ pro Vás významná: 

Region zajímavý 
Velmi 

významná 
Spíše 

významná 
Spíše 

nevýznamná 
Velmi 

nevýznamná 
Nedokážu 
posoudit 

Bez 
odpovědi 

Váha 
odpovědi 

 [znečištění vodních ploch - rybníky, tůně a vodní 
toky] 

50% 29% 10% 1% 4% 6% 89% 

 [ochrana významných přírodních lokalit] 49% 32% 10% 1% 4% 4% 91% 

 [potřeba revitalizace veřejných prostranství - 
zelená infrastruktura, výsadba vegetace, obecní 
mobiliář, osvětlení, vodní prvky,…] 

55% 33% 4% 2% 1% 5% 94% 

 [upadající rekreační funkce lesa - údržba lesních 
cest, naučné stezky, herní a fitness prvky, 
odpočívadla, informační tabule] 

55% 29% 7% 3% 1% 4% 94% 

 [nedostatečná/nekvalitní sít cyklostezek/cyklotras] 48% 28% 14% 3% 5% 3% 92% 

 [nedostatečná propagace turistických atraktivit 
(web, tištěné propagační materiály, mediální 
reklama,…)] 

17% 29% 29% 14% 4% 7% 87% 

 [nízká kapacita ubytovacích a stravovacích služeb 
pro turistický ruch] 

9% 22% 29% 22% 12% 6% 77% 

 [nevyužitý potenciál udržitelných forem cestovního 
ruchu (agroturistika, cykloturistika, hippoturistika,..)] 

12% 34% 25% 14% 8% 7% 82% 

 [chátrající kulturně-historické památky - kostely, 
drobné sakrální stavby - kapličky, pomníky,...)] 

34% 36% 15% 4% 4% 6% 88% 

 [nekvalitní zázemí pro návštěvníky regionu - 
mobiliář, značení turistických cílů, podpora 
infocenter] 

19% 35% 26% 9% 5% 6% 87% 

 [podpora rozvoje a vzniku muzeí, expozic, 
depozitářů] 

16% 26% 29% 14% 9% 7% 81% 

 

Jako velmi významný problém v území byly identifikovány aktivity spojené s přírodou a péčí o ni – konkrétně údržba/revitalizace veřejných 
prostranství, lesů a vodních ploch. Druhým problémem z hlediska významnosti je nedostatečná/nekvalitní síť cyklostezek a cyklotras. Jako třetí 
v pořadí významnosti je pak péče o kulturně-historické památky. 

 

 

 



9 
 

Komentáře respondentů k této otázce (vybrané, text ponechán dle znění respondentů): 

Region zajímavý 

Na všem co je výše uvedeno by naše město (Týnec nad Labem) mělo zapracovat nebo alespoň vynaložit větší zájem. Chátrající sokolovna, kostel Husitské 
církve u hřbitova,  obchodní dům Racek, přetékající kontejnery na plast a papír znečisťují okolí, absence kontejneru na drobné kovy.  
Postaví Penny market na jediné zelené louce uvnitř města, ale že by tu odebranou zeleň někde nahradili? To už ne. Vedle čističky nám vzniká nová skládka, u 
Labe a po lesích se válí hromady odpadu, ale to nikdo nevidí. Hlavně, že máme nově opadající hřbitovní zeď a nesmyslné hřiště naproti. Pro zlepšení nálady 
v letních měsících by místní možná uvítali návrat letního kina. Nevíme, co nám další měsíce přinesou a s možným omezením cestováním, by to byla dobrá 
alternativa, jak lidem dopřát uvolnění a na vstupném i něco málo vydělat.  

Za tímto účelem jsme roku 2014 založili Starokolínský okrašlovací spolek, mnoho aktivit se nám podařilo rozjet, včetně opravy kostelního areálu, více na 
www.starykolin.cz 

Myslím, že nepotřebujeme k životu různé "trachtace" v lese.. fitness prvky, tabule, letáky... stačí, když bude udržované to, co máme a příroda sama nabízí.-  
lesy, rybníky, udržovat  památky.... 

V okolí Krakovan chybí jistě naučné stesky s odpocivadly pro turisty (lavičky atp) 

Tragická absence míst pro setkávání dětí - dětská hřiště 

Kaolicka ve Trech Dvorech _jeji oprava, rekonstrukce (vitráže, zvon).  

Schází cyklostezka Tři Dvory - Týnec n/L. - Marina, od doby starosty Kukala se nepokročilo ani o půl metru a přitom to je v programech EU.... 

Kaplička  

Velice mě mrzí, že jediná historická památka v obci není majetkem obce a tudíž opravy jsou složité. Doufám, že i toto bude brzy vyřešeno. Nyní je však o naší 
kapličku postaráno  rámci možností velmi dobře. Skupina místních žen ji udržuje v čistotě a ještě vždy krásně vyzdobí. Pořádají se zde různé kulturní akce 
nejen pro občany naší vesnice. 

Kostel v Tynci potřebuje opravit zevnitř i zvenku. Cyklodtezka nekvalitní nebo žádné. 
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Otázka č. 4 Prosím posuďte, jak jsou uvedená témata v rámci REGIONU PROAKTIVNÍ pro Vás významná: 

Region proaktivní 
Velmi 

významná 
Spíše 

významná 
Spíše 

nevýznamná 
Velmi 

nevýznamná 
Nedokážu 
posoudit 

Bez 
odpovědi 

Váha 
odpovědi 

 [podpora kulturních tradic - posvícení, masopust, 
advent, pálení čarodějnic,...] 

54% 36% 5% 1% 1% 3% 96% 

 [propagace kulturních akcí v regionu] 42% 39% 12% 2% 1% 3% 95% 

 [nedostatek či absence komunitních center pro 
setkávání obyvatel] 

24% 37% 24% 7% 3% 5% 91% 

 [chybějící či zastaralý mobiliář a zázemí spolků] 17% 36% 28% 5% 8% 6% 83% 

 [nedostatek  sportovního zázemí -  hřiště, 
tělocvičny, koupaliště,…] 

45% 35% 10% 3% 3% 5% 92% 

 [nedostatečná integrace národnostních 
menšin/cizinců/sociálně vyloučených či ohrožených 
osob] 

8% 16% 30% 26% 13% 6% 76% 

 [nedostatečná nabídka mimoškolních aktivit pro 
děti a mládež] 

38% 32% 12% 6% 6% 5% 88% 

 

Jako absolutně nejvýznamnější téma s 90% respondentů se stala podpora kulturních tradic – posvícení, masopust apod. Hned poté následuje 
související propagace kulturních akcí. Jako další v pořadí významnosti můžeme zařadit nedostatek sportovního zázemí – hřiště, tělocvičny, 
koupaliště a s tím jednoznačně nepřímo spojená nedostatečná nabídka mimoškolních aktivit pro děti a mládež. 
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Komentáře respondentů k této otázce (vybrané, text ponechán dle znění respondentů): 

Region proaktivní 

Stejně jako u předchozích bodů je tu prostor pro zlepšení. Před covidem tu fungovalo pár zaběhnutých akcí jako adventní trhy, novoroční ohňostroj, dračí 
lodě či letní festivaly, ale už v té době šlo spousty věcí zlepšit nebo začít budovat nové (sokolovna). Proto by jsme se s větším zájmem měli pustit do obnovy 
věcí, co tu byly stejně jako do budování nových až nám to situace umožní.  

Chybí dětské hřiště, hřiště pro starší děti např. různé posilovací stroje, rampy..... 

Nerozumím bodu "nedostatečná integrace ...".  Myslím že obce mají pomoci vyloučeným, opuštěným ... 

Jistě by se mohl založit nějaký kulturní spolek (divadelní, folklorní...) pro udezrni tradic mezi malými detmi a mladou generaci.  

Naše škola nabízí velké množství kroužků pro žáky - keramika, fotbal, florbal, atletika, Aj, Ml. záchranář, šachy, Ml. zahrádkář, kroužek Př, deskové hry, ... 

Oprava kaplicky, zavedení tradic, zvoneni zvonu (zvonkohra, pripadne el pohon pravidelného)zvonění 

Žádnou integraci menšin, cizinců ani sociálně vyloučených či ohrožených osob u nás v obci nepotřebujeme. Nikdo se tu nechová jako necivilizovaný 
neandrtálec a příjmáme mezi sebe každého, kdo se chová jako normální člověk. 

škola není nejsou aktivity pro děti. 

Sportovní hřiště by nebylo od věci a dětské hřiště by také mohlo být větší  

Chybí zde zázemí pro setkávání v rámci spolků. Chybí zde kroužky pro děti a mládež. Tím je myšleno, že není místo, kde by se mohly provozovat různé 
kroužky. I to by se ale dalo vyřešit,  opravou a předělávkou bývalé školy. Tam by mohla být krásná tělocvična pro sportovní vyžití nejen dětí, ale i dospělých 
v zimních měsících, kdy nelze sportovat venku.  

Chybí koupaliště stačí opravit.Nedostatek sportovního vyžití. 

Tři dvory nemají hřiště pro starší děti  

Chybí funkční tenisový kurt 
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Otázka č. 5 Prosím posuďte, jak jsou uvedená témata v rámci REGIONU PODNIKAVÝ pro Vás významná: 

Region podnikavý 
Velmi 

významná 
Spíše 

významná 
Spíše 

nevýznamná 
Velmi 

nevýznamná 
Nedokážu 
posoudit 

Bez 
odpovědi 

Váha 
odpovědi 

 [špatné technické zázemí zemědělců] 5% 21% 26% 11% 31% 5% 43% 

 [podpora diverzifikace zemědělských činností] 11% 25% 23% 8% 30% 4% 48% 

 [podpora tvorby nových pracovních míst na 
venkově] 

32% 35% 11% 5% 12% 4% 80% 

 [podpora regionálních produktů - vývoj, zpracování 
a uvádění na trh] 

39% 32% 12% 4% 7% 5% 87% 

 [nedostatečná propagace místních řemeslníků, 
podnikatelů] 

32% 38% 12% 5% 9% 4% 85% 

 [nedostatek nebytových prostor pro podnikání a 
služby] 

12% 26% 27% 8% 21% 6% 63% 

 [chybí kvalifikovaná pracovní síla] 16% 29% 18% 7% 24% 6% 58% 

 

V rámci tohoto tématu byly jako významné označeny 3 témata s téměř stejným procentuálním ziskem a jedná se o podporu tvorby pracovních 
míst na venkově, podpora regionálních produktů - vývoj, zpracování a uvádění na trh, nedostatečná propagace místních řemeslníků, 
podnikatelů. 

Komentáře respondentů k této otázce (vybrané, text ponechán dle znění respondentů): 

Region podnikavý 

Jestli nezměníme naši zaběhnutou politiku jedné plodiny a nezačneme nad zemědělstvím přemýšlet jinak, nemá význam investovat do nových strojů. Naše 
půda začíná být víc mrtvá než živá. Kdyby jsme se naučili více spolupracovat s uhlíkem a né ho k naší smůle posílat do atmosféry, žilo by se lépe nám i 
dalším generacím. Kvalifikovaní zaměstnanci se mají rodit z našich učilišť a středních škol. Bohužel spousta důležitých řemesel je opomíjena a málo 
propagována.  

Zemědělství a nové pracovní příležitosti by jistě měli být ruku v ruce podporovány. 

Obnova kravinu, pastvy, jiny osev, než řepka a kukuřice 

Nebytové prostory pro podnikání by se mohly též vytvořit opravou a přestavbou staré školy. 
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Otázka č. 6 Prosím posuďte, jak jsou uvedená témata v rámci REGIONU ZODPOVĚDNÝ pro Vás významná: 

Region zodpovědný 
Velmi 

významná 
Spíše 

významná 
Spíše 

nevýznamná 
Velmi 

nevýznamná 
Nedokážu 
posoudit 

Bez 
odpovědi 

Váha 
odpovědi 

 [chátrání budov občanské vybavenosti - úřady, 
kulturní domy, pošta, knihovny,…] 

44% 32% 13% 2% 4% 5% 90% 

 [podpora infrastruktury základních a mateřských 
škol (kapacita, vybavení, odborné učebny..)] 

51% 29% 5% 3% 6% 6% 86% 

 [podpora prorodiných opatření - příměstské tábory, 
dětské kluby, kroužky,…] 

41% 34% 11% 2% 8% 5% 85% 

 [nedostatečná bezbariérovost objektů občanské 
vybavenosti] 

26% 35% 17% 3% 10% 8% 77% 

 [chybí připojení k vodovodu, ke kanalizaci] 32% 21% 13% 16% 10% 8% 78% 

 [chybí vysokorychlostní internet] 40% 25% 12% 8% 8% 6% 84% 

 [neexistence nízkoprahových center v regionu 
MAS] 

9% 23% 26% 12% 23% 8% 57% 

 [podpora dobrovolnictví a posilování vzájemné 
pomoci] 

21% 29% 24% 5% 12% 8% 74% 

 [chybí sociální služby (uveďte které - viz komentář)] 10% 16% 25% 8% 31% 11% 29% 

 [podpora začleňování sociálně vyloučených či 
ohrožených osob] 

11% 16% 23% 18% 23% 9% 53% 

 [uzavřenost a nedostatečná spolupráce škol] 24% 23% 18% 8% 19% 8% 62% 

 

Nejvýznamnějším tématem této sekce je podpora infrastruktury základních a mateřských škol, hned poté následuje chátrání budov občanské 
vybavenosti - jejich bezbariérovost a podpora prorodinných opatření. Zajímavé procentní hodnocení významnosti získala absence 
vysokorychlostního internetu. 
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Komentáře respondentů k této otázce (vybrané, text ponechán dle znění respondentů): 

Region  zodpovědný 
domov pro seniory 

Podpora sociálně slabých ano, ale ne za každou cenu a ne lidi, kteří si ani vydělávat nechtějí a jsou pouze na dávkách!!! 

Příměstské tábory a volnocasove aktivity by jistě uvítala většina rodin. 

Péče o starší občany kteří nikoho nemaji 

Dům s pečovatelskou službou pro místní 

Lekarna 

Obnova mistni kovarny, budovy, technicke vybaveni v puvidnim stavu (v majetku obce ) jako připomínka starym řemeslům + zřízení moznosti vyuziti sdílení 
místnosti pro jina řemesla, košikareni, keramika atd 

Vodovod i kanalizace fungují. Mateřská školka v obci je krásná, opravená a vždy nádherně vyzdobená. Určitě patří k chloubě obce. Spolupráce v kulturní 
oblastí je s MŠ také vždy velice dobrá. 

nevyužitá budova bývalé školy 

Chybí oprava významných objektů sokolovna a domů. Starostovi se do žádné opravy nechce. Internet nefunguje žádné připojení.  

Velký problém je s mobilním signálem a rychlosti internetu. Místní poskytovatele lákají na zajímavou rychlost internetu ale ve skutečnosti ji nikdy 
nedostanete. Vyzkoušeli jsme několik poskytovatelů ale všude je to stejně špatné. Člověk nemá kam jinak by přešla takže poskytovatele nemají ani snahu 
něco lepšit. Mělo vy se více investovat do infrastruktury formou optiky apod. 

Nedostatek stacionáře a domova důchodců za přijatelné ceny 

Měla by být v obci pobočka pošty 
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Informace o struktuře respondentů: 

Pohlaví 
muž žena neuvedeno  

36% 59% 5%  

      

Jak dlouho zde žijete? 
Od narození 

Déle jak 16 
let 

méně jak 5 
let 

6 až 15 let 

38% 23% 11% 28% 

          

Váš věk? 
0 - 35 let 36 - 50 let 51 - 64 let 65 a více let 

23% 49% 20% 7% 

 

Z uvedené struktury lze vyvozovat, že nejčastěji dotazník vyplnila žena, která žije na území MAS Zálabí od narození a je ve věku 36 -50 let. Na 
druhou stranu nejméně zastoupenou skupinou jsou muži, kteří žijí na území MAS Zálabí méně jak 5 let a je jím 65 let a více. 

 

Závěrem 

I přes poměrově nízkou účast se nám podařilo získat vzorek dat, který velmi významně pomůže při tvorbě Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Zálabí na období 2021–2027. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se šetření zúčastnili. 

 

Pokud by některá ze členských obcí (pokud z ní někdo odpověděl) měla zájem o výše uvedené statistiky spolu s konkrétními komentáři týkající se 
právě dotčené obce, prosím kontaktujte nás e-mailem (skolstvi@maszalabi.eu) a my Vám statistiku rádi zašleme. Veškeré poskytované údaje 
jsou a budou v anonymizované podobě. 

       Za kancelář MAS Zálabí 

              Mgr. David Záhora 

 

 

 

mailto:skolstvi@maszalabi.eu
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Příloha č. 1 – návrhy konkrétních projektů 

Návrhy konkrétních projektů 
Dětské hřiště  u koupaliště, revitalizace koupaliště se sociálním zařízením  v Týnci nad Labem.  

regionální taxi pro seniory 

Podpora spolků, zřízení cyklostezek,komunikace a podpora podnikatelů, snížení administrativní zátěže u jednotlivých projektů. 

Podpora Jednotek požární OCHRANY JPO5 která zatím z MAS nebyla žádná  

v oblasti bývalého altánku - kultivace místa, v prostoru bývalého "cvičáku pro psy" vznik např. dětského hřiště, venkovního sportoviště, cesta od tenisu k altánu 
- bývalá alej - přidání laviček na tuto cestu, ale také v celé této oblasti 

zaměřit se na zřizování sportovišť a restaurování historických památek obcí 

1. Oprava a údržba kulturních památek a turistických cílů (kostel, kostnice),  
2. prvky pro pasivní odpočinek - naučné stezky, naučné tabule či herní tabule, lavičky, odpadkové koše, 
3. bezpečnost účastníků silničního provozu a to především chodců - např. ukazatele rychlosti,  
4. podpora společenského života a soudržnosti občanů - kulturní dům s tělocvičnou, 
5. podpora aktivity s dětmi - kroužky (aktivity v přírodě, manuální či sportovní),  
6. mobiliář k zapůjčení (skákací hrad, překážky, průlezy apod.), technická podpora (projektor, ozvučení) 

Záhony a skleníky do školek a škol. Ukázat dětem, jakou dá námahu vypěstovat strom nebo ovoce a zeleninu. Mohl by se do budoucna zlepšit jejich postoj k 
potravě, více času na vzduchu, radost z vypěstovaných produktů. Častější pořádaní akcí typu uklidněme si kolem sebe (sbíraní odpadu na veřejném 
prostranství), posekej a vymeť si chodník před domem, zasaď strom a vytvoř alej.  

Údržba lesů, vodních ploch a pestrost plodin na polích. 

Podpora akcí a jejich propagace jako jsou trhy, oslavy, posvícení apod. 

cyklostezky, příroda a okolí - úprava stávajících aktivních lokalit...děkuji 

Cyklostezka 

projekty pro školská zařízení 

revitalizace zeleně v obcích 

jakákoliv výstavba turistických a cyklistických tras - např. propojení vesnic Týnec nad Labem, Chrčice, Krakovany, Bělušice. aj. 

Podpora eliminace dopravní zátěže mimo hlavní silniční tahy a v blízkosti průmyslových zón (podpora měření rychlosti mot. vozidel v obcích na silnicích 2. 
tříd) , budování chodníků pro pěší - např. Lžovice - Týnec nad Labem), podpora turistiky a volnočasových aktivit v regionu (vybudování cyklostezky podél/v 
blízkosti  řeky Labe), podpora komunitního života v obci (chybí místa pro pravidelné setkávání občanů) 
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Propojování obcí sítí cest alternativních k silnicím (polňačky, lesní cesty), zvyšovat prostupnost krajiny pro kola a pěší.  Abychom nemuseli na každou cestu 
brát auto.  Budovat  kultivovaný veřejný prostor - náměstí, návsi, náplavky (Týnec má nábřeží, které je společensky mrtvé). 

Propojování škol, podpora památek, dopravní obslužnost Starý Kolín - Kutná Hora. 

Podpořit kulturní akce v obci,více se starat o zeleň a přírodu kolem nás,sázet více stromů aby v létě byl příjemný stín a bylo kam jit do přírody.A víc se starat o 
pořádek v katastru obce-cerne skládky 

Ochrana prirody, obnova znicenych lesu 

Chybí větší péče o životní prostředí: zemědělci rozbíjejí a znečišťují asfaltované polní cesty včetně cyklostezek, je třeba vyčistit Mlýnskou Cidlinu, je třeba 
obnovit park na ostrově v Žiželicích, je třeba dosázet zničené stromy podél dálnice a polních cest 

V současné době mě nic nenapadá. V naší obci se nám žije dobře, klidně a neměnili bychom :-) Hezký den. 

podpora dalsich spolku - zahradkari, pejskari, chovatele 

CYKLOSTEZKA KRAKOVANY! 🙏 

Chodník v Krakovanech od pošty směrem na Hlavečník, po konec vesnice, hodně využívány směr pro pejskaře i maminky s dětmi. Rekonstrukce dětského 
hřiště v Krakovanech, případně vytvoření dalšího na Dolejšku. 

Kanalizace na dešťovou vodu, chodníky a cesty 

Chybí zázemí pro mladistvé !!! 
Puberta pro ně není lehká, je třeba jim naslouchat a umět poradit. Někteří z nich mají problém otevřenosti, nedokáží vyjádřit své emoce a když, tak to dělají 
nevhodným způsobem. Rodičům se jen těžko svěřují, to dokáží  až když narazí a nebo dozrají. Nemají zde žádné vyžití, většinou se schází na dětském hřišti 
odkud je maminky často vyhazují  ( samozřejmě dokážu pochopit, protož jsou mnohdy vulgátrní a pro malé děti a jejich ouška to opravdu není) Pak se taky 
objevují na náměstí, kde jezdí a skákají na kolech, či koloběžkách, občas je vídám na schodišti u sportovní haly. Opravdu se nemají kde scházet a své 
pubertální chování  
 zdravím způsobem vybít a naplnit tak své potřeby. Všem jsou bohužel jen naobtíž, ale i tyto děti potřebují dozrát. Oni jsou naše budoucnost a co do nich 
vložíme to také sklidíme. 

Ukliďme svět, ukliďme Česko - úklid v přírodě, Můžeme vás navštívit? - patronát nad Domovem důchodců, kulturní vystoupení, dárečky vyrobené od žáků 

Řešení rychlosti automobilu v obci - bezpečnost chodců  

Koordinace propojení, značení a propagace cyklostezek 

Cyklostezka mezi Krakovany a Tyncem nad Labem 

Vysokorychlostni internet dostupny vsude (s garantovanou rychlosti) 
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ochrana mesto proti povodni 

Více lesů 

pokusit se znovu "zprovoznit" chátrající základní školu ve Třech Dvorech 

Oprava kapličky, zvonění (el pohon), oprava kovarny pro sdileni mista ruznymi spolky a využití technického zázemí. Stromořadí podel stezky do Kolína 
(oboustranné). Stezka do Konárovic (ze Trech Dvorů). Obnova stromořadí topolů u koupaliště a na silnici kokin Tri Dvory. 

Měření rychlosti 

Dokončit cyklostezku Tři Dvory - Týnec n/L. - Marina, od doby starosty Kukala se nepokročilo ani o půl metru a přitom to je v programech EU.... 

Lepší silnice a více osvětlení, více osobne nepotřebuji  

více potřeb sportovních i vzdělávacích pro děti, více se zaměřit na bezpečnost u komunikací, více se zaměřit na podporu ZŠ v obci Tři Dvory a vytvořit 
sportovní centrum pro děti 

Lepší koupání a údržba cest a zeleně 

škola Tři Dvory,kaplička Tři Dvory,VYUŽITÍ MÍSTNOSTÍ NA oŮ PRO POŘÁDÁNÍ AKTIVIT PRO MLADÉ I STARÉ. 

Větší rozsah dětského hřiště  

Zlepšení mezilidských vztahů v obci, využití obecní budovy k sociálnímu, kulturnímu a sportovnímu vyžití. 

Chybí  základní škola v obci. 

Chybí dostavba Nákupní ho centra 

Více kulturních akcí.Nutna ochrana památek a silnic.Oprava a podpora cyklostezek.Lepší vlakové spojení.. 

Pro mě jako mámu dvou dětí, je u nás na vsi absolutní absence mimoškolních aktivit pro děti. 
Konkrétně u nás v Dobšicích není žádný spolek, který by mohly děti navštěvovat (fotbal, tenis, hasiči, rybářský kroužek. . .) 

podpora turistrických cílů - rozšíření sítě cyklostezek, zřízení vycházkových a výletních okruhů - pěších stezek (např. viz Kolovratské vycházkové okruhy) 

větší společenské vyžití 

Zajistit spolehlivou veřejnou dopravu která bude motivovat k jejímu využívání a tím sníží množství aut v okolí. Poslední spoj z Kolína vyjíždí v 18h, to již 
neodpovídá pracovní době 21.století. Dnes se lidé běžně vrací třeba i kolem 20h např.pokud odjíždí do větších měst jako je Praha či Pardubice. A takových 
občanů je mnoho. Stačí se v běžné necovidové době postavit na nádraží v čase 17-20h. 

Cyklostezky přímo ze Starého Kolína do Kolína, Kutné Hory a okolních měst 

obnova větrolamů a alejí podél polních cest v krajině 
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Zlepšení životního prostředí a úklid společných přírodních a společných prostor. Absence anebo malá propagace či informovanost o letošní aktivitě "Ukliďme 
Česko", což se projevilo v neuklizených vyhlídkových a turistických trasách kolem Labe, koupaliště  a pod.  

U nas v obci chybí organizované vyžití pro děti, které nezajímá hasičský sbor...  

Vybudovat zázemí pro staré a nemocné, protože se to týká nás všech!!! 

Přestože je v obci rozhlas, doporučuji zasílání všech informačních zpráv na email občanů. Mnoho zpráv nelze vyslechnout i přes opakování vzhledem k 
silnému rušení silniční dopravou. Také ne vždy je možnost hlášení vyslechnout pro nepřítomnost. 

 


