3. otázka:
Jaké funkce, služby, případně instituce si umíte představit v budovách na Penkově dvoře?
Počet nejčastějších odpovědí:
-

-

27x knihovna
19x muzeum města, 3x muzeum Jízdy Králů
18x městské informační centrum, informace pro turisty
14x dětské hřiště, 5x dětský koutek, baby klub
11x park a zeleň, 5x lavičky, kašna, pěkné záhony
Školství: 8x ZUŠ, 4x Lidová škola umění
Kultura (se zázemím pro účinkující): 8x venkovní amfiteátr, 3x folklorní akce, 2x koncertní
sál, 3x výstavy, 3x letní kino, galerie
6x ubytování
Obchůdky: 15x kavárna, 11x cukrárna, 5 x pekárna, 5x obchod s lidovou tvorbou a
suvenýry, 4x restaurace, 3x knihy, 3x sýrárna, 3x keramika, zlatnictví, řemesla z regionu,
bižuterie, lovecké zbraně, vinotéka, čajovna, hospoda, květiny, čokoládovna, občerstvení,
bageterie, mléčný bar, pizzerie, hypermarket
Služby: 3x banka, masáže, kosmetika, kadeřnictví, manikúra, pedikúra, drobné služby
občanům: opravny něčeho, botů, rámování obrazů
Chráněná dílna
Zimní využití nádvoří: 3x kluziště, 2x vaření punče
Vánoce: 12x vánoční strom, betlém, hromadné zpívání koled, koncerty, 6x vánoční
jarmarky
3x veřejné WC
2x zábavní centrum
3x lékařské ordinace
Sport: bazén, posilovna, fitness centrum
Podnikatelé: kanceláře

Vybrané odpovědi:
-

-

-

-

-

-

Služby, které by tam mohli provozovat místní lidé.
Na nádvoří by se v zimě mohlo postavit např. kluziště, nebo, pokud by to místo nedovolovalo, tak
alespoň pořádný vánoční strom, Betlém! Mohli by se tam pořádat nějaké akce, nejen v létě, ale i v
zimě - punčové akce atd. Sem tam nějaký koncert. Tohle mi tu skutečně chybí.
Podporuji rekonstrukci podle projektu vytvořeného městem.
Zábavní centrum pro děti - hřiště, líbí se mi záměr pana Šuránka, o kterém jsem četla na internetu.
Obchodů, hospod a podobných zařízení ve tu dost, ovšem chybí slušný prostor kam by se dalo zajít
si sednout jen tak nezávazně, tak že nějaký klub, prostor kde mohou chodit maminky s dětmi, děti po
škole - nějaké slušné hřiště. Taky tu chybí ubytování, hala je bohužel ne příliš reprezentativní
zařízení.
Penkův statek si dokáži představit více jako park a hřiště pro děti - vždyť je to hned vedle školy, taky
by bylo škoda tento fakt ignorovat. Děti by tam mohly chodit v rámci družiny, velké přestávky,
pokud budou mít hodinu volna. A určitě by to bylo využívanější, než park na Kaštanci, který slouží
především puberťákům pro nelegální pití alkoholu a kouření.
Neoslovovat všechny místní podnikatele, aby v prostorách nebyla třeba umývárna aut nebo fabrika
na zpracování oceli. Oslovit pouze živnostníky, kteří by svým charakterem podnikání "zapadli" do
nové podoby Penkova dvora.
Celé zbourat a vytvořit tam pořádné dětské hřiště. Dětské hřiště které je např. u paneláků prostě
nestačí. Mám čtyřletou dceru a musím s ní jezdit do sousední vesnice na ,,opravdové'' dětské hřiště.
Hřiště která máme zde v Hluku jsou NEDOSTAČUJÍCÍ.
Hlavně žádné parkoviště a cesty - BEZ AUT. Prostě pěší zóna, park. "

-

-

Jednoznačně ubytování které v Hluku chybí. Muzeum Hluku a park, zeleň udržovaná jako ve Vídni,
kde se dá sednout na trávník.
Vzhledem k tomu, že nesouhlasím s odprodejem do soukromého vlastnictví, podporuji vybudování
náměstí, dle finančních možností provést opravy budov a využívat je jako muzeum atd. Nevadilo by
mně i kdyby budovy byly zbourány, popř. jejich část a vznikl prostor pro otevřené náměstí.
Hlavně využiti pro děti,třeba děti musíme vodit až na dolní konec na kone,udelejte malou staj jako
krouzek tech 400 kc mesicne klidne dam a taky v kunovicich je dum pro postizene deti nejen
mentalne ale i telesne,kdyz uz se zminujete jak vyuzit kontakty z okolnimi obcemi kvuli jizde kralu
neni podle vas pekne udelat v tom dvore neco aby se tyto deti mohli sejit s detmi zdravyminemyslim stale ale tak jak byvali v hale -kouzelna skolka apod.

5. otázka
Pokud jste souhlasili s předešlým výrokem, jaké akce si na nádvoří Penkova dvora umíte
představit?
Počet nejčastějších odpovědí:
-

23 x letní kino
22x jarmarky, trhy, z toho 20x byl specifikován vánoční jarmark, 7x velikonoční)
21x folklorní vystoupení, 17x specifikováno folklorní vystoupení v rámci Jízdy Králů,
hody, fašanky
19x koncerty (venkovní i vnitřní) - cimbálovka, dechovky
19x všeobecně různá kulturní vystoupení
15x farmářské trhy, které bývali v dávných dobách, ovocné trhy
10 x divadelní představení
8 x různé výstavy (venkovní i vnitřní) – např. fotografií, historických vozidel
7 x akce které bývají na tvrzi – různé košty, besedy
4x sportovní využití v rámci školy, venkovní šachové turnaje
3x setkávání u vánočního stromu a betlému, 2x vánoční koncerty, 2x hromadné vaření
punče
2x zábavný park pro děti
2x zimní kluziště
2x zimní tradiční zabíjačky
2x dny hudby, mezinárodní dětské soubory

7. otázka
Pokud jste souhlasili s předešlým výrokem, jaký typ oddechu, případně Vašich aktivit si tu
umíte představit?
Počet nejčastějších odpovědí:
-

13x odpověď chybí nám parková úprava, 23 hlučanů postrádá kvalitní zeleň udržovaný
trávník a kvetoucí záhony
11 občanů by uvítalo nebo postrádá vodní prvek, (kašna, fontána)
32 občanů popsalo chybějící dětské hřiště (koutky, hrací prvky, prolézačky)
6 lidí by uvítalo sportovní část, např. plochu pro petanque nebo horolezeckou stěnu
14 lidí hledá v centru Hluku místo pro odpočinek, posezení. 26 hlučanů specifikovalo
chybějící lavičky uprostřed zeleně
11 lidí by rádo místo k setkávání lidí, především psali maminky s kočárky o možnosti
setkávání, posezení + dětské hrací prvky
3 hlučané by rádi piknik na trávě, ležení a využívání kvalitního trávníku

Vybrané odpovědi Hlučanů:
-

-

-

-

Nevím, co všechno lze zařadit pod pojem – aktivity pro volný čas-, ale určitě dětské hřiště, zeleň,
stín a hlavně lavičky, aby si ty stovky návštěvníků slavností měly také kde v centru sednout a v klidu
odpočinout. Myslím, že nikdo po půl denním stání u tvrze se nepůjde promenádovat na kopec do
Kaštanca.
Park, lavičky, hřiště pro děcka. Určitě lepší využití oddychové zóny, než je v parku na Kaštanci,
protože ten se jen neustále seče, stojí to peníze, ale ještě jsem tam nikdy neviděla nějakou maminku
s kočárkem, popřípadě nějakého důchodce posedávat na lavičce. V tom parku jsem vlastně ještě
nikdy nikoho neviděla.No možná někdy pár mladých lidí, ale velice, velice málo.Nevím, kdo by taky
šel tak daleko a do kopce a dá se tam dojít jen stranou z Boršické a to nesmí být bláto.Z hřiště se
tam nedostanete, ta malá branka, co tam je, tak lidi ani neví,že mohou přejít přes hřiště a jít do parku
no a z Družstevní ta cesta není taky nic moc.S kočárkem a pro staré lidi určitě ne. To jsem sice
odbočila od Penkova dvora, ale myslím, že to nevadí.
Určitě by park a nejen park, popř. hřiště, na Penkově dvoře byl více využíván.Je to přece na náměstí
a to dělá velice moc.
hlavne ne jak na kastanci!!!!!! perfektni by byl park s lavičkami, ideální pro důchodce a maminky s
detmi, protoze nic takoveho v Hluku neni!!!!
Jakýkoliv typ oddechu by byl dobrý, hlavně mít přístupné místo jak pro maminky s kočárkama nebo
pro starší občany a ne park v kopci nad býv. škvárovým hřištěm, kam se s kočárkem nedostanete a
starší spoluobčany tam taky nevidíte...
možnost volného vstupu, by byla fajn, hlavně pro děti, které by se tam mohli hrát. určitě pokud by
tam byly lavičky, tak by to bylo lepší místo na oddech, než park na kaštanci.
Nedaleko statku je domov důchodců a škola, proto bych si představoval park s lavičkami, popřípadě
s dětským hřištěm
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 country kapela, nebo cimbálovka, neříkám, že u tvrze není, ale tu by bylo jiné prostředí,
kavárnička, restaurace menší stylová, spousta těch pidiobchůdků. To všechno dělá velký a příjemný
dojem, když se to skloubí dohromady. Náměstí máme sice fajn, ale jezdí tam auta, tu by naopak
byla oáza naprostého klidu.
Uměl bych si tam představit velký park a kolem něj malé obchůdky. Taky by nebyl špatný nápad
vystavět menší hřiště, protože v centru žádné není.

11. Otázka:
Pokud cítíte, že jste nevyjádřili ještě něco podstatné, můžete to připsat sem:
-

-

-

Souhlasím s kotelnou na biomasu. Bylo by dobré lidem vysvětlit, že je pro životní prostředí
nezatěžující, a že levnější energii by odebíraly městské budovy ( škola, městský úřad, sportovní
hala, dům s chráněnými byty, kino ).
Není snadné odpovědět na otázku : co se statkem. - opravit nebo zbourat?
1. Vždy se říkalo, že prostor bude pro školu ,( využitý třeba až za 50. let)
2.Kotel
na
biomasu
ne.
Může
se
tak
předělat
kotelna
na
sp.
hale.
3.Neprodávat!
- pozemky vůbec, -budovy nanejvýš do dlouhodobého pronájmu,
- viz obec. hospoda. sp. hala, tvrz.
4.Vy všichni zastupitelé, zamyslete se nad sebou, všichni stárneme a budeme
dříve či později potřebovat větší či menší starostlivost ( a doma to nebude možné),
což takhle ještě jeden pečovatelský dům - výhledově za 10 - 15. let?
Chápu že v dnešní době se lidi zajímají hlavně o sebe a své potřeby ale jsou i v tuto bodu obce, kde
si jsou lidi schopni zorganizovat něco takového jako "akce Z" a společnými silami zkusit něco pro
budoucí generace dokázat. Pokud by měl být celý problém ve financích, tak i stát vydává dluhopisy,
proč by to samé nemohlo město. Ještě si dovolím jednu štiplavou poznámku, když už by město
investovalo do rekonstrukce, poprosím o uvážené investování, rozhazovačné manýry viz.
rekonstrukce památkových domků a park nad hřištěm atd. by měli být pouze odstrašujícím
příkladem velkopanského mrhání i když to byly "dotace".
V centru města jen sloužit lidem,oddych.kultura .

-

-

-

-

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.
V žádném případě nebourat historické stavby a pozemek neprodávat do soukromého vlastnictví.
raději tři vstupy...třetí - nyní stávající od kostela
Rozhodně by se měl Penkův dvůr zrekonstruovat jako chodníky v Hluku. Je škoda, že jen chátrá a
chátrá. Jistě by se využil neben vnitřek ale i jeho okolí. Bylo by to pěkné náměstíčko...
podstatné je nenechat to dále chátrat, pokud se nabízí šance objekt zachránit.
Hlavně ať se tam postaví to na co má město peníze a hlavně aby to město využilo!!!
Jakákoli podobnost využití s dosavadním provozem, je podle mého z bláta do louže. Výtopna na
biomasu je nepochybně dobrá věc, ale snad nemusí být nutně uprostřed města!!!
Dobrý den, myslím si, že prostor lze využít kombinací možností. Navrhuji budovy zbourat, vždyť je to
a vždy byl "jen" statek, materiál, kámen, ponechat a využít při úpravách terénu, v nových budovách
atd. protože kámen je moderní designový prvek. Nově získaný prostor rozčlenit na různé zóny,
klidová, obchodní, dětské hřiště, folklor, muzeum, ZUŠ atd. Hlavně prosím neprodávat jako celek,
klidně ale, po schválení projektu občany, po menších částech odprodávat, vždy s jasným cílem a
pravidly. Všechny smlouvy dopředu zveřejňovat! Tak se "zajistí" kontrola a průhlednost celého
projektu.
Zachovat střed města pro další generace.
Bylo by fajn, pokud to půjde, vybudovat v centru Hluku nějakou odpočinkovou zónu pro maminky s
dětma, aby tam bylo víc laviček a zeleně a třebas prolézačky pro děti, prostě něco pro každodenní
život, co lidi využijou.Díky.
K vytápění biomasou je těžké se vyjádřit ,když o tom moc nevím. Vím ,že to funguje ,ale rozhodnout
by měli odborníci.
Městský úřad by měl dát šanci většímu okruhu malých podnikatelů k provozování služeb.
Pokud by bylo všechno nákladné, na opravu, tak raději monentálně zbourat.
Prodávat v žádném případě. Přece náměstí - nebo součást náměstí se neprodává.
To
nedělá
žádná
obec
ani
město!!!!!
Už za našeho mládí se říkalo, že to bude využito někdy pro školu, v té době se říkalo krytý bazén,
proto se divím p.učitelkám, které jsou v zastupitelstvu a souhlasily s prodejem. Momentálně možná
škola
prostory
nepotřebuje,
ale
za
pár
let,
kdoví!
A za druhé všichni stárnem, včetně zastupitelů a ten domeček pro důchodce co postavili, taky není
nafukovací a starých lidí bude přibývat, kdoví jestli se někdy nebude muset přistavovat, pak bude
problém kde, není místo, a jestli i my všichni tam někdy nebudeme hledat místečko..Závěrm chci říct
hlavně nic neprodávejte!!!
Tady se musí brát zřetel na budoucnost a najít klidné odpočinkové místo pro obyvatele.
Hlavně NE výtopnu na biomasu!
No trochu nerozumim proc tato anketa nebyla spustena pred poslednim zastupitelstvem. Pokud
jsem pochopil dobre tak prodej je odsouhlaseny...
Už dávno se tato diskuze měla uskutečnit.
určitě bych přidal více vchodů, ale nesnažil bych se to postavit na tom, že by to převzalo funkci
nového hluckého náměstí, protože pro náměstí hraje důležitou roli hlavní cesta co přes ni vede, ale
spíše jako takové druhé (vedlejší) náměstíčko Hluku.
Jen bych ještě jednou podpořil tu myšlenku, že bohužel bez vstupu soukromého investora to
nepůjde. Pokud do teď nebyla šance na dotaci, tak s hrozbou další "umělé" krize to nepůjde.
Souhlasím s prodejem do soukromých rukou, ale pokud by k tomuto prodeji mělo dojít, tak by měl
být prodej uskutečněn pomocí transparentní metody z více zájemci - více kol a obálková metoda s
jednotlivými nabídkami, které by se zveřejnili.
biomasa v centru města? neblázněte!
Přeji Vám,aby jste v brzké době správně rozhodli a začalo se už v blízké budoucnosti s rekonstrukcí
dvora.V Kunovicích mají krásně opravený Panský dvůr,kde rekonstrukce byla dotována EU.V Hluku
je s financováním problém, a ted´,když Vám pan Šuránek nabídl pomoc za určitých podmínek,které
si sami určíte,byla by škoda toho nevyužít.
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
příjemnější.
Nešpekulujte a nechte schopné lidi dělat něco užitečného a hlavně potřebného. Dokud mají zájem.
Otázka č. 9 má dva samostatné dotazy-byla bych ráda, aby byl Penkův dvůr více propojený s okolím
(např. 2 vstupy), ale nesouhlasím s tím, aby plnil fukci náměstí

-

-

-

výtopnu podle velikosti výkonu a účelu
řešení je nutné realizovat co nejdříve - rok 2012 a 2013
Pro výtopnu je potřeba dovoz biomasy nákladními auty a to je dle mého názoru v okolí školy
absolutně
nepřípustné.
Biomasa se spaluje a dnešní technologie kotlů ještě nejsou na tak velké úrovni aby mohli být
umístěny
ve
středu
malého
města
jako
je
Hluk.
Nebylo by špatné kdyby v Hluku byla navýšena ubytovací kapacita např. Penzion nebo Hotel popř.
část statku přestavit.
Souhlasim ,stimto dotaznikem a přeji si aby vyšli tyto zamery k realizaci tehoto dotazníku a nebyl
zase skován na další časy.
Obávám se, že na tak malém městě se jedná o velký projekt, který se nemusí vyplatit. Ale když jsou
peníze ať to zrekonstruují, budova je nehezká.Jen je třeba se vyhnout privatizaci.
S prodejem statku bych souhlasila pouze za podmínek, že smlouva bude VELMI dobře ošetřena pro
potřeby a zájmy města, např. na 100 let zajištěno umístění knihovny, ZUŠ, muzea apod. Smluvně
bude vše ošetřeno, nejen pronájem, ale také vzhled = město by mělo právo ovlivňovat jak bude, co
vypadat a z jakých materiálů bude stavěno.
Byla bych ráda, aby se zachoval původní venkovský charakter dvora, ale bez ornamentů... od toho
jsou v Hluku Památkové domky.
S umístěním výtopny na biomasu bych souhlasila pouze pokud by vzhled a provoz nenarušoval ráz
"náměstí" = netyčil se uprostřed velký komín a týdně nevjížděly náklaďáky s balíky slámy, nebyl
hluk, kouř a popílek.
znečišťování ovzduší ne!
Myslím si, že daleko lepší je statek prodat panu Šuránkovi, než aby nadále statek chátral ve
vlastnictví města.
Pokud by byl záměr realizovat rekonstrukci objektu, nejdřív by se měl nechat udělat znalecký
posudek od statika, zda je vůbec možné tyto objekty zrekonstruovat. Zda je technicky v takovém
stavu, aby byla rekonstrukce vůbec proveditelná a za jakou cenu.
Dostavit zde školu,aby malé děti nemuseli přes hlavní silnici do družiny.Další část využít na
parkovací místa a část propojit tak,aby vznikl park nad hasičárnou.
Pokud by nebylo možné zbudovat již výše zmíněný hypermarket, pak si tedy dovedu představit na
Penkově dvoře akce ve stylu jarmarků (vánoční, velikonoční...) + dle dalších konaných akcí.
Myslím si, že ke kulturním a folklorním akcím je tady místo již zbudováno (před tvrzí a památkové
domky), což je dostačující!

