DOTAZNÍK RF PRO OBSLUHOVANÉ KNIHOVNY REGIONU VYŚKOV
Shrnutí:
Celkem dpovědělo 44 knihoven z regionu Vyškov ze 75 registrovaných
Slovní odpovědi jsou vloženy do textu tak, jak byly uvedeny v dotazníku: Pokud se vvyskytly odpovědi
stejné, je v závorce uvedeno kolikrát.
Komentář pověřené knihovny je vždy uveden modře.
1. Pořádáte kulturní nebo vzdělávací akce pro čtenáře/občany ve své knihovně? (Do odpovědi
neuvádějte akce pro základní nebo mateřské školy.)
Ano
Ne

23
21

KULTURNÍ AKCE

Ne

Ano

2. Pokud NE, uveďte prosím důvody.
nevyhovující prostory knihovny,(5x)
vzdělávací a kulturní akce v obci pořádá občanské sdružení, spolky (2x)
Nejsou lidi, kteří by byli ochotní něco takového zorganizovat, dle hojnosti návštěvnosti knihovny usuzuji
že není ani zájem ze strany čtenářů/občanů.
Máme velmi málo čtenářů a z jejich strany není ani zájem (6x)
Zajistila jsem v knihovně sportovní náčiní i hudbu , zároveň jsem nechala do schránky natisknout a
vyhlásit rozhlasem , že ženy,děti mohou přijít cvičit pod mým vedením,ale zůčastnila se jen jedna
maminka s dětmi a ta nakonec kvůli nedostatku času přestala s omluvou též chodit. Navíc mi to obec ani
nemá možnost zaplatit.
3. Pořádá vaše knihovna kuturní nebo vzdělávací akce ve spolupráci s místní základní/mateřskou
školou (knihovnické lekce, pasování prvňáčků)?
Ano
Ne
Není škola

22
13
9

AKCE PRO ŠKOLY
Není škola

Ano
Ne

4. Pokud NE, uveďte prosím důvody.
ZŠ v obci není; MŠ o akce neprojevila zájem, pouze jim půjčujeme knih pro čtení před spaním
Není důvod.
V naší obci máme pouze MŠ.
pasování prváčků provádí již několik let s s divadlem Brno
Pořádá vedlejší obec, kde je MŠ.
Místní škola zájem neměla. Akce pořádáme ve spolupráci s jinými (okolními) školami.
MŠ má spoustu vlastních akcí
bývalé vedení MŚ neprojevilo zájem, s novou ředitelkou akce plánujeme
Jako u předchozí odpovědi
Ze strany školky nikdy nepřišla poptávka a pasování prvňáčků zde neprobíhá.
Zatím se to neujalo, ale uvažuji o tom.

5. Spolupracujete při pořádání kulturních a vzdělávacích akcí s vaší pověřenou knihovnou?
ano
ne

19
25

SPOLUPRÁCE NA AKCÍCH S KKD

ano
ne

6. Pokud NE, uveďte prosím důvody.
akce nepořádáme (5x)
Akcí pro velmi malý zájem veřejnosti pořádáme málo.
nepotřebovala jsem
Není důvod.
nedostupnost veřejného spojení -bus, vlak,
Nevíme o tom že je taková možnost..
Dosud pořádané akce nebyly nijak náročné na organizaci, abychom se museli obracet na KKD,
využíváme ale některých akcí, které KKD vyhlašuje (např. Čtenářská výzva)
pořádané akce to nevyžadovaly
Při pořádání kulturních a vzdělávacích akcí spolupracuji s místními zájmovými organizacemi.
zvládáme sami
Rozsah kulturních akcí v obci je poměrně široký a další prostor již není.
Protože jsem dobrovolný hasič, a my hasiči spolupracujeme při všech akcích.
nezájem

7. Pokud ANO, uveďte prosím, jakým způsobem spolupráce probíhá.
Knižní výzva pro čtenáře do 14 let registrované v naší knihovně.
Konzultace, propagační materiály, lektoři
Akci trénování paměti vedla lektorka z pověřené knihovny, pokud potřebujeme knižní materiál, který v
naší knihovně chybí, zásobíme se ve vyškovské knihovně.
poskytnutí inspirace, námětů, doporučení (3x)
účastníme se nejen při vzdělávacích akcích, ale při kultuirních i přednáškových
Obec podporuje akce finančně.
Zapojením do akcí, které pořádá pověřená knihovna. Např. Čtenářská výzva apod. , využitím nabídek
pověřené knihovny k provedení akce jejími zaměstnanci apod.
zapůjčení konkrétních knižních titulů
Formou výměnného fondu

8. Jakou formu podpory byste uvítali při organizaci kulturních, případně vzdělávacích akcí?
Informace o typech kulturních akcí, které bychom mohli u nás realizovat.
Např. by bylo dobré, kdybychom si mohli vypůjčit dataprojektor.
Podporu bych uvítala především od obce. Nicméně obec pouze kritizuje výsledky práce, nicméně
neuvědomuje si, kolik je i za tímto (třebaže málem) úsilí. Proto pak naše práce navíc (opravdu navíc,
nikdo mi nezaplatí navíc ani korunu, což by nevadilo, nebyla-li bych navíc kritizována) není tak častá a už
vůbec ne radostná.
poradenství se jeví dostačující ...spolupráce dobrá
finanční
(2x
propagace
Zorganizovat nějakou akci
Zatím jsem o tom neuvažoval.
zajištění lektorů

9. Kolik vzdělávacích akcí jste v průběhu roku 2017 navštívili?
0
1
2
3
4

16
10
5
8
4

KOLIK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ JSTE NAVŠTÍVILI
4

3

0

2
1

10. Mají pro vás vzdělávací akce přínos?
SPÍŠE PŘÍNOSNÉ
VELMI PŘÍNOSNÉ
SPÍŠE NEPŘÍNOSNÉ
NEPŘÍNOSNĚ
NEVÍM, NEVZDĚLÁVÁM SE

21
8
3
0
12

MAJÍ PRO VÁS VZDĚLÁVACÍ AKCE PŘÍNOS?
NEVÍM,
NEVZDĚLÁVÁ
M SE

SPÍŠE
PŘÍNOSNÉ
NEPŘÍNOSNĚ
SPÍŠE
NEPŘÍNOSNÉ

VELMI
PŘÍNOSNÉ

11. Jaká témata vzdělávacích akcí postrádáte?
Praktické nápady, jak zaujmout děti a témata na akce pro mládež apod.
nemohu posoudit, využívám stávajících
zdravotnictví, sport, umění
nepostrádám
Témata zaměřená na přírodu a ekologii.
Žádná témata nepostrádám - nabídka je dostačující
Nepostrádám, knihovna Karla Dvořáčka je perfektní.

12. Máte zájem o metodické návštěvy v podobě, v jaké u vás probíhají?
ano
ne

37
7

MÁTE ZÁJEM O METODICKÉ NÁVŠTĚVY V
PODOBĚ, V JAKÉ U VÁS PROBÍHAJÍ?
ne

ano

13. Pokud NE, uveďte prosím důvody.
žádné neprobíhají
Knihovna je otevřena 4 hodiny v týdnu a při mém časově náročném zaměstnání to zatím není na pořadu
dne.
14. Kolik metodických návštěv se uskutečnilo ve vaší knihovně v roce 2017? (není myšleno
pouhé předání výměnného fondu)
0
1
2 až 3
4 a více

10
20
13
1

KOLIK METODICKÝCH NÁVŠTĚV SE USKUTEČNILO
VE VAŠÍ KNIHOVNĚ
4 a více
0
2 až 3

1

15. Popište prosím, čím vás metodické návštěvy obohacují, případně co při nich postrádáte?
Metodické návštevy by mohly proběhnout pouze dopoledne, kdy knihovnice potřebuje být v zaměstnání v
jiném městě a jiný zájemce o post knihovníka u nás bohužel není. Metodické návštěvy dosud probíhaly
ve stylu jaké knihy vyřadit a jak provádět revizi fondu, knihovnice z KKD Vyškov byly vždy ochotné
pomoci a poradit.
KKD ve Vyškově se o menší knihovny vzorně stará, nejenom formou metodických návštěv, ale i porad,
případně se na ně můžu kdykoli obrátit telefonicky. Největším přínosem je pro mě hlavně pomoc v
oblasti legislativy.
Seznámím se lépe s programem, který používám při půjčování knih.
Poukazují na nedostatky
konzultování případných aktivit, pomoc při menších či větších problémech apod.
ze strany pověřené knihovny je zájem podpořit malé knihovny
vyřešíme problém
Jsem vděčná za jakoukoliv praktickou rady, jak pracovat se čtenáři nebo jak zmodernizovat knihovnu.
Nemusím se složitě dopravovat do Vyškova, abych prokonzultovala vše, co mě zajímá. Stane se, že
něco zapomenu. Takhle, vidím-li prostředí naší knihovny, uvědomím si, co mě vlastně zajímá a kde
mám ještě mezery. Určitě je to velice přínosné.
pomoc při revizi knih a pomoc při jejích vyřazení
výměna informací, námětů
Metodik poskytuje souhrnné aktuální informace.
obohacují o zkušenosti metodika, pomoc při třídění a vyřazování knih.
dosud jsme neměli tu čest metodické návštěvy
Jsou důležité zejména při obměně knihovního fondu.
Nic nepostrádáme, i když k nám pracovníci z pověřené knihovny nejezdí, jsme v úzkém kontaktu a vím,
že se na ně můžu kdykoliv obrátit
rada v případě problémů
Dozvím se různé užitečné informace,případně mám možnost se zeptat na to co potřebuji.
radou, pochvalou a zájmem o naši knihovnu

Pomáhají mi k lepšímu vedení knihovny.
Získávání nových znalostí a zkušeností.
Metodická návštěva mne obohatila o poznatky ohledně fungování knihovny.
pozitivní přístup
dostane se mi rady, a odpovědi na různé problémy
Poradenská činnost přímo na místě - ve známém prostředí knihovny.
Metodické návštěvy neprobíhají v místě naší knihovny - ani při předání VF se nevidíme.
informace o možnostech do budoucna při přesunu knihovny
Byla jsem, jako nově nastoupivší knihovnice, proškolena v zásadách půjčování knih, zjišťování možnosti
zapůjčky v PK atd.
postrádáme osvětu-upozornění na bestsellery
Informace o novinkách v knihovně
Knihy si měním sama , při výměně konzultuji vždy co mě právě zajímá.
Metodické návštěvy nejsou.
Při metodické návštěvě zjistím, např. co bych mohla vylepšit nebo udělat, aby se čtenářům v naší
knihovně líbilo.
metodická pomoc, rady
Nemohu odpovědět nemám zkušenost.
metodické návštěvy se neuskutečňují z časových důvodů a zaneprázdněnosti knihovnice
pomoc při vyřazování knih
Metodické návštěvy mají dobré nápady, ale náš starosta má jiný názor.
Mají přínos pro naši knihovnu.
Dovídám se o nových knižních titulech.
nic nepostrádám, vyhovují mi
Napomáhají při práci s KF
Vždy se naučím něco nového.
jsem spokojena
16. Konzultujete knihovnické problémy s pověřenou knihovnou?
ano
ne

44
2

17. Pokud NE, uveďte prosím důvody.
nevíme že je možné konzultovat
18. Jak hodnotíte úroveň a kvalitu konzultací s pověřenou knihovnou?
VELMI VYHOVUJE
SPÍŠE VYHOVUJE
NEVÍM, NEMOHU ODPOVĚDĚT
SPÍŠE NEVYHOVUJE

37
4
2
1

JAK HODNOTÍTE ÚROVEŇ A KVALITU KONZULTACÍ
S POVĚŘENOU KNIHOVNOU?
NEVÍM,
NEMOHU
ODPOVĚDĚT

SPÍŠE…

SPÍŠE
VYHOVUJE

VELMI
VYHOVUJE

VYHOVUJE
19. Prostor pro váš komentář
ochota a vstřícnost i milé jednání je na prvním místě
spolupráce s KKD Vyškov je velmi přínosná
Všichni zaměstnanci pověřené knihovny jsou vždy velmi ochotně nakloněni konzultaci. Nikdy jsem
neměla pocit, že bych někoho obtěžovala.

20. Jakou formu konzultace preferujete?
OSOBNÍ, E-MAILOVOU
OSOBNÍ, TELEFONICKOU, E-MAILOVOU
TELEFONICKOU, E-MAILOVOU
OSOBNÍ
TELEFONICKOU
E-MAILOVOU

9
8
4
16
3
4

JAKOU FORMU KONZULTACE
PREFERUJETE?
E-MAILOVOU
TELEFONICKOU

OSOBNÍ

OSOBNÍ, EMAILOVOU

OSOBNÍ,
TELEFONICK
OU, EMAILOVOU
TELEFONICK
OU, EMAILOVOU

21. Prostor pro váš komentář
Formu konzultace volím podle dotazu a jeho akutnosti.
kvůli vzdálenosti tuto formu, osobně tak 2x za rok
Okamžitá pomoc.
V případě i mailovou a osobní.
využívám všech tří možností dle situace
22. Co byste uvítali při komunikaci s pověřenou knihovnou, v čem vidíte možné rezervy ve
vzájemné spolupráci?
nevím
(6x)
S komunikací s pověřenou knihovnou jsem spokojená, pokud potřebuji pomoc a obrátím se na ni,
vždycky mi ochotně poradí.
Možnost objednat si placené knihy do knihovního fondu naší knihovny před jejich nákupem. Žádaných
titulů je pak málo a jsou hned rozebrané./Tato možnost existuje své požadavky napište e-mailem
Jsem spokojena.
(12x)
Komunikace je dostačující
Otevřenější základní fond pro čtenáře naší knihovny.

Nejsem příliš nadšená z toho, že všechny maily určené mně, jdou i přes OÚ. OÚ má pak pocit, že svoji
práci neodvádím řádně a opět kritizuje, přestože mnohdy neví, o co se jedná./Napište, změníme
nejsem schopna posoudit
nevím, spolupráce mi vyhovuje
Komunikace je dostatečná.
Nic, vše funguje skvěle!
cokoliv bych uvítal
Zatím mi naše komunikace vyhovuje taková, jaká je.
Myslím, že komunikace probíhá k oboustranné spokojenosti
Ráda bych se i zůčastnila nějakého kurzu případně častěji porad ovšem v naší obci je velmi špatná
dopravní obslužnost do Vyškova,respektive téměř žádná.
Komunikace pro naši malou knihovnu je dostačující.
Jsem spokojena s pověřenou knihovnou.
Komunikace s pověřenou knihovnou je vyhovující a vzájemná spolupráce je uspokojující.
nemám problémy
Vzájemná spolupráce je naprosto vyhovující.
Nevyhovuje mi nechávání knih z VF nebo placených souborů v knihovně, do které je vpustí pracovníci
MŠ, kteří i podepíší papíry a já o tom nic nevím.
žádné nevidím
Zatím jsem na žádné rezervy nepřišla.
možnost zapůjčování periodik-časopisů v počtu cca 20 ks na měsíc/zapůjčení časopisů je možné z KKD.
S komunikací s knihovnou jsem spokojená.
Komunikace je velmi dobrá.
žádné
S konzultacemi jsem spokojená.
pokud něco potřebuji, vždy vyhoví
komunikace je dostačující
Pracovníce pověřené knihovny jsou vstřícné, ale bohužel starosta moc nepomáhá.
Komunikace i spolupráce je v naprostém pořádku.
Žádné rezervy nevidím
komunikace mi vyhovuje

23. Zúčastňujete se porad pro knihovníky?
Ano
Ne

33
11

ZÚČASTŇUJETE SE PORAD PRO KNIHOVNÍKY?
Ne

Ano

24. Pokud NE, uveďte prosím důvody.
probíhají v době, kdy knihovnice potřebuje být v zaměstnání v jiném městě
netušíme že nějaké jsou/plán je vystaven na webových stránkách, pozvánky posílame e-mailem
pracovní vytížení a rodičovské povinnosti mi to zatím neumožňují
Nevyhovuje mi čas/termín konání.
zájem v obci o knihovnu je malý
Pro naši malou knihovnu necítím potřebu
Bohužel práce mi to neumožňuje.
z důvodu zaneprázdněnosti
pracovní vytíženost

25. V čem pro vás mají porady význam/případně co postrádáte?
Dozvídám se praktické věci pro činnost knihovny a seznámím se s novou legislativou
Sdělování zkušeností
Na poradách je vždy nějaká nová inspirace a motivace pro další práci.
informace a řešení případných problémů je přínosem porad a setkání s ostatními
osobní setkání s ostatními knihovníky
Poslechnu si zkušenosti případně rady ostatních knihovníků,dozvím se jak to funguje jinde.
vzájemně se doplnujeme o zkušenosti a získáváme nové nápady a podněty
Dovídám se novinky a další informace týkající se chodu knihovny.
Nové informace, řešení problémů knihovníků, výměna zkušeností, navázání spolupráce s jinými
knihovnami. Význam rozhodně mají.
aktuální informace
Tam se všechno dovím, co nevím.
Myslím,že je to moje povinnost(v dobrém slova smyslu) i když Naše knihovna není jinak činná než
formou půjčování knih.
informativní

26. Kolik výměnných souborů jste v roce 2017 obdrželi?
1-2
3-4
KNIHY SI VYBÍRÁM PRŮBĚŽNÉ
O VÝMĚNNÉ SOUBORY NEMÁM ZÁJEM

7
23
13
1

KOLIK VÝMĚNNÝCH SOUBORŮ JSTE V ROCE 2017
OBDRŽELI?
O VÝMĚNNÉ
SOUBORY
NEMÁM
ZÁJEM

1-2

KNIHY SI
VYBÍRÁM
PRŮBĚŽNÉ

3-4

27. Vyhovuje vám jejich počet za rok?
Ano
Ne

42
1

VYHOVUJE VÁM JEJICH POČET ZA ROK?
Ne

Ano
28. Máte možnost ovlivnit výběr titulů do výměnných souborů?
Ano
Ne
Nevím nemohu odpovědět

36
2
3

MÁTE MOŽNOST OVLIVNIT VÝBĚR TITULŮ DO
VÝMĚNNÝCH SOUBORŮ?
Nevím
nemohu…
Ne

Ano

29. Jste spokojeni s nabídkou titulů výměnného fondu?
Ano
Ne

41
3

JSTE SPOKOJENI S NABÍDKOU TITULŮ
VÝMĚNNÉHO FONDU?
Ne

Ano

30. Pokud NE, uveďte prosím důvody.
obsahují převážně "méně kvalitní" romány pro ženy a detektivky zahraničních autorů, většina čtenářů o
ně nemá zájem (nebaví je zápletky, mají problém pamatovat si cizí jména)
Málo novinek, nejsou peníze.
V letošním roce je ve VF velmi omezem nákupem nových knih, tím pádem i naše knihovna nemá takové
možnosti výběru titulů, tak i množstvím.

31. Prostor pro váš komentář
dostatečný výběr i po konzultaci nebo osobnm výběru
paní Kalivodová je naprostý profesionál v komunikaci s knihovníky
Spolupráce VF je perfektní.

32. Má knihovna dostatečnou podporu ze strany zřizovatele?
zřizovatel má vizi, že knihovna = půjčování knih (pouze), prostředky na nákup knih jsou poměrně nízké
(3000 Kč na rok)
Na tuhle otázku se nedá odpovědět ano nebo ne. Záleží, jakou podporu potřebuji. Vzhledem k celkovým
nákladům na provoz knihovny je logické, že zřizovatel není nadšený, pokud to znamená další vynaložené
finanční prostředky.
Finance
Mohla by být větší hlavně finanční
Relativně.
Zasloužila by důstojnější prostory
nejsou finanční prostředky na přesun do jiného prostoru
Potřeboval bych lepší prostory pro knihovnu.

33. Propagujete činnost knihovny jinde než na webové stránce (infopanel obce, rozhlas,
zpravodaj)
Ano
NE

37
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PROPAGUJETE ČINNOST KNIHOVNY JINDE NEŽ
NA WEBOVÉ STRÁNCE
NE

Ano

34. Pokud NE, uveďte prosím důvody.
není důvod, občané o knihovně ví i o její otevírací době
malý zájem o knihovnu

35. Předkládáte svému zřizovateli informace/výroční zprávu o celoroční činnosti (ne statistický
výkaz)?
Ano
Ne

32
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PŘEDKLÁDÁTE SVÉMU ZŘIZOVATELI
INFORMACE/VÝROČNÍ ZPRÁVU O CELOROČNÍ
ČINNOSTI
Ne

Ano

36. Co může napomoci, aby se vaše knihovna stala komunitní knihovnou (místem setkávání a
aktivit pro všechny)?
VÉTŠÍ PROSTORY
(9x)
MODERNÍ INTERIÉRY, ZÁZEMÍ (KUCHYŇKA, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ), PODPORA ZŘIZOVATELE,
zájem veřejnosti
METODICKÁ POMOC, VÉTŠÍ PROSTORY, PODPORA ZŘIZOVATELE
MODERNÍ INTERIÉRY, PODPORA ZŘIZOVATELE
VÉTŠÍ PROSTORY, MODERNÍ INTERIÉRY, ZÁZEMÍ (KUCHYŇKA, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ) (6 x)
VÉTŠÍ PROSTORY, MODERNÍ INTERIÉRY (3x)
METODICKÁ POMOC, PODPORA ZŘIZOVATELE
osobní pozvání a informace
METODICKÁ POMOC, VÉTŠÍ PROSTORY, MODERNÍ INTERIÉRY, PODPORA ZŘIZOVATELE
ZÁJEM KNIHOVNÍKA, PODPORA ZŘIZOVATELE
VÉTŠÍ PROSTORY, MODERNÍ INTERIÉRY
Zájem lidí,především dětí které většinou navštěvují knihovny v místě své školy.
Větší zájem občanů, ale to není v naší moci, to je v lidech.
MODERNÍ INTERIÉRY, PODPORA ZŘIZOVATELE
(3x)
zájem ze strany občanů
ZÁJEM KNIHOVNÍKA
METODICKÁ POMOC, VÉTŠÍ PROSTORY, MODERNÍ INTERIÉRY, ZÁZEMÍ (KUCHYŇKA, SOCIÁLNÍ
ZAŘÍZENÍ), ZÁJEM KNIHOVNÍKA, PODPORA ZŘIZOVATELE
VÉTŠÍ PROSTORY, MODERNÍ INTERIÉRY, PODPORA ZŘIZOVATELE
knihovna je v prostorách ZŠ a není vhodná pro tyto aktivity
NEROZUMÍM POJMU (3x)
Lidé nemají zájem číst.
bezbatiérový přístup
Zájem samotných občanů o čtení.
počet čtenářů klesá věkovou hranicí, děti chodí do školy v Koryčanech a využívají tamní knihovnu, rodiče
samotné děti neuvolňují
Vše výše uvedené může napomoci (a napomáhá) tomu, aby se knihovna stala komunitní knihovnou. Je
třeba ale i projevení zájmu z řad občanů se různých akcí účastnit.
Nemyslím si,že by mohlo něco pomoci. Občané vědí,že knihovna funguje ale jejich zájem je moderní
technologie,odpočinout si po práci a nebo naopak využít pěkné počasí pro svoje činnosti.Knihy si půjčují

37. Máte pro činnost vaší knihovny nějakou vizi?
Ano
Ne
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MÁTE PRO ČINNOST VAŠÍ KNIHOVNY NĚJAKOU
VIZI?

Ne

Ano

38. Pokud ANO, můžete nám ji sdělit?
Chtěla bych přetáhnout děti od počítačů ke knihám. Proto pořádáme setkání rodičů a dětí nad knihou a
čteme dětem před spaním v MŚ.
Snažíme se pořádat akce, které přivedou do knihovny další dospělé i děti a chceme zvětšit okruh našich
čtenářů. Zmodernizovali jsme prostory a propagujeme knihovnu na webu i na facebooku. Snad to
Jakmile bude hotovo vše, co má být, ráda bych pořádala mnohem více akcí v knihovně. Momentálně mě
činnost pro knihovnu velmi stresuje, nemám proto tolik energie pro realizování dalších aktivit.
osobně zvát na akce a 1x za čtvrtletí vydat leták s nabídkou knih do schránek, setkávání seniorů v
prostorách knihovny, společenské hry
přitáhnout více čtenářů
Rozšíření kulturních aktivit s Klubem seniorů přístav, místním muzeem a zajímavými osobnostmi
regionu.
Přilákat větší počet dětských čtenářů.
Zahrnovat do knihovního fondu knihy tak, aby bylo uspokojeno co nejvíce čtenářů z obce.
aby byla místem setkávání nejen mladých, ale i seniorů. Snad se to podaří
Zorganizovat více akcí pro děti a také besedy se spisovateli.
Navýšení počtu čtenářů, navázat spolupráci s místní základní školou a neustálé zlepšování nabízených
služeb občanům.
Prostor přesunout na KD
Získat mládež
Jak jsem již uvedla,chtěla jsem aby chodily lidé cvičit.

39. Jak je velká vaše obec/město?
DO 500 OBYVATEL
501 - 1 000 OBYVATEL
1 001 - 3 000 OBYVATEL
3 001 - 5 000 OBYVATEL
5 001 - 10 000 OBYVATEL
5 001 - 10
000
OBYVATEL
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JAK JE VELKÁ VAŠE OBEC/MĚSTO?

3 001 - 5 000
OBYVATEL
1 001 - 3 000
OBYVATEL

DO 500
OBYVATEL

501 - 1 000
OBYVATEL

40. Prostor pro jakékoli vaše podněty či připomínky:
Chtěla bych poděkovat knihovně ve Vyškově, která se příkladně stará o menší knihovny v našem
regionu. Spolupráce s ní je výborná.
zapojit více mladých lidí, ale ti utíkají do měst
Pomalu to vzdávám. Uvidíme co se bude dít po volbách.

