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164

odpovědi

Souhrn Zobrazit úplné odpovědi
1. Byl(a) bych rád(a), aby se Penkův dvůr stal novým veřejným prostranstvím. (např.nové náměstí, pěší zóna, náměstí s parkovou úpravou
atd.) - Míra souhlasu
silně nesouhlasím
9
5%
nesouhlasím
ani nesouhlasím, ani souhlasím

12

7%

2

1%

souhlasím

60

37%

silně souhlasím

81

49%

2. Byl(a) bych rád(a), aby se Penkův dvůr odprodal do soukromého vlastníctví s tím, že nový majitel vybuduje na Penkově dvoře to, co
požaduje město. - Míra souhlasu
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3. Jaké funkce, služby, případně instituce si umíte představit v budovách na Penkově dvoře?
Knihovna, informační centrum, obchůdky obchůdky, pekárna, kavárna, turistické informační centrum
prodej občerstvení, drobné služby občanům

náměstí - park - obchody - lékařské ordinace

prodejny dle zájmu podnikatelů o prostory k pronájmu

silně nesouhlasím

47

29%

nesouhlasím

31

19%

ani nesouhlasím, ani souhlasím

27

16%

souhlasím

35

21%

silně souhlasím

24

15%

muzeum města, kavárnu, služby

lavičky, posezení, rekreace,

Městské infocentrum, uprostřed posezení, dále např. cukrárna, drobné

Obchůdky, jakéhokoliv druhu, např.chybí tu velmi obchod s lidovou tvorbou a suvenýry, knihy, různé služby

(opravny něčeho, rámování obrazů, obchod se sýrama - prostě to je jedno) které by tam mohli provozovat místní lidé. Na nádvoří by se

...

4. Byl(a) bych rád(a), aby se zrekonstruované nádvoří využívalo na veřejné akce. (folklorní a kulturní vystoupení, vánoční jarmarky atd). Míra souhlasu
silně nesouhlasím
4
2%
nesouhlasím

7

4%

ani nesouhlasím, ani souhlasím

17

10%

souhlasím

64

39%

silně souhlasím

72

44%
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5. Pokud jste souhlasili s předešlým výrokem, jaké akce si na nádvoří Penkova dvora umíte představit?
jarmark, trhy, výstavy, hudební vystoupení folkorní vystoupení,letní divadlo,letní kino vystoupení,trhy akce, které nevyžadují pódium a hlediště, např.
jarmarky

velikonoční jarmarkvánoční jarmarkv létě kulturní vystoupení /zklápěcí podium/

králů, při hodech, košt vína apod., případně výstavy zvířat dle zájmu pořadatelů

folklorní a kulturní vystoupení, vánoční a velikonoční trhy, využití při jízdě

Vánoční koncertování, punčové akce, letní koncertování, ukázky nějakých lidových

tradic - vždyť jich tu máme požehnaně, ale je třeba motivovat mladé lidi přece! Tím, že se jim to bude častěji ukazova

...

6. Byl(a) bych rád(a), aby se Penkův dvůr využíval za účelem oddechu. (zeleň, odpočinek, aktivity pro volný čas) - Míra souhlasu
silně nesouhlasím
5
nesouhlasím

14

9%

ani nesouhlasím, ani souhlasím

25

15%

souhlasím

65

40%

silně souhlasím

55

34%

7. Pokud jste souhlasili s předešlým výrokem, jaký typ oddechu, případně Vašich aktivit si tu umíte představit?
trávení volného času, hřiště pro děti, kavárna, cukrárna, piknikování piknik,posezení, procházky, kočárkování volný čas s dětmi
dětské atrakce, oddech pro maminky s kočárky, místo pro setkávání lidí, apod.

3%

zeleňlavičky pro odpočinek

posezení uprostřed zeleně, drobné

posezení na lavičkách v klidném prostředí

místo pro

pokecání a odpočinek pro mladé maminky s kočárama, ale i pro důchodce, mělo by tam být hodně místa k sezení, taky vodní prvek, tekoucí voda uklidňuje a je velmi
potřebná v teplých měsících. mělo by tam být místo pro menší amfiteátr, místo,kde si prostě kdykoliv může stoupnout třeba

...

8. Byl(a) bych rád(a), aby se zachoval původní venkovský charakter dvora. (vzhled budov, modré sokle, navrácení hluckých ornamentů na
budovy atd.) - Míra souhlasu
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silně nesouhlasím

12

7%

nesouhlasím

16

10%

ani nesouhlasím, ani souhlasím

46

28%

souhlasím

56

34%

silně souhlasím

34

21%

9. Byl(a) bych rád(a), aby Penkův dvůr plnil funkci nového hluckého náměstí a byl více propojený s okolím. (přidání dvou vstupů – jeden
od kina a druhý z parčíku ve Hřbitovní ulici) - Míra souhlasu
silně nesouhlasím
3
2%
nesouhlasím

19

12%

ani nesouhlasím, ani souhlasím

19

12%

souhlasím

79

48%

silně souhlasím

44

27%

10. Myslíte, že by bylo vhodné umístit na Penkův dvůr výtopnu na biomasu? - Míra souhlasu
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silně nesouhlasím

71

43%

nesouhlasím

28

17%

ani nesouhalsím ani souhlasím

36

22%

souhlasím

20

12%

7

4%

silně souhlasím

11. Pokud cítíte, že jste nevyjádřili ještě něco podstatné, můžete to připsat sem:
V žádném případě nebourat historické stavby a pozemek neprodávat do soukromého vlastnictví.
2013

řešení je nutné realizovat co nejdříve - rok 2012 a

Větší blbost už si tam ani nedokážu představit, snad už jen okresní spalovnu odpadů. Vybudování výtopny je pouze podnikatelský záměr pár jedinců za účelem

zisku a sosání dotací. Penkův dvůr by měl sloužit široké veřejnosti a ne pár spekulantům, kterým jde jen o zisk.

Výše uvedené náměty mi tu velmi chybí a je škoda, že si

za takovými věcmi musíme jezdit do větších měst. Někteří tu možnost ale nemají, bylo by na čase, mít to v Hluku zase o něco pří

...

12. Pokud si přejete být obeznámení s výsledky průzkumu a dalšími aktivitami ohledně Penkova dvora, zanechajte prosím svůj emailový kontakt.
simon1030@seznam.cz
msoft@uh.cz
saccon@seznam.cz
m.hl@seznam.cz david.hajek@mestohluk.cz h.betka@seznam.cz
zajdlik@sarovec.cz

Počet odpovědí za den
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