Dotazník pro obyvatele - Sumář
1. Jak byste vyjádřili svou spokojenost s aktuální situací v obci.

Rozhodně
souhlasím

Zakřížkujte v uvedených řádcích vždy 1 z nabízených odpovědí.
Mezilidské vztahy v obci jsou dobré a máme dost prostoru ke vzájemným společenským kontaktům
Máme příznivé podmínky k životu (klidné okolí, čistý vzduch, dostatek vody, ….)
Dobrá dostupnost obchodů (otevírací doba potravin, apod.)
Dobrá dopravní situace (pravidelná MHD, spojení do Prahy a okolí, dopravní značení, ad.)
Dobrá dostupnost lékařských služeb (pohotovost, lékárna, hygiena, ad.)
Máme bohatý kulturní a společenský život (akce, sport, ad.)
Máme příležitost ke sportovnímu vyžití (hřiště, park, cyklostezky, …)
Vzhled obce je dobrý (čisto na ulicích, kontejnery, upravené pozemky, ….)
Máme dostatek informací o dění v obci (web, nástěnka, rozhlas, časopis…)
Podporuji stavební politiku obce (nová výstavba a výsadba, prodej pozemků, péče o obecní majetek)
V obci se cítím bezpečně (nízká kriminalita, bezpečí pro děti, …)

2. Jak sledujete informace o dění v obci?
Zakroužkujte všechny používané zdroje (tedy i více možností).
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Na webových stránkách obce
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3. Jste ochotni podílet se
aktivně na rozvoji obce?
Zakřížkujte pouze 1
z nabízených odpovědí.

Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne
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V případě kladné odpovědi na otázku č. 3 napište, jak se
chcete podílet na rozvoji obce (např. v oblasti kultury,
brigády v oblasti životního prostředí atd).












Zajištění, zprostředkování služeb, brigáda, zajištění společenských aktivit
Brigáda
Pořádání trhů
Komunitní život
V oblasti kultury, brigády, finančně
Brigády
Pomoc při renovaci dětských hřišť i v objektu mateřské školy – 2x
Konkrétní nabídka ozvučení a fotodokumentace kulturních akcí
Manuální a mentální pomoc
Úklid v obci v oblasti životního prostředí, úklid koupaliště

4. Na co byste přednostně využili obecní finanční prostředky, kdybyste měli na výběr z níže uvedených projektů?
Zakřížkujte maximálně 3 z nabízených odpovědí.
Rekonstrukce budovy bývalé školy: nový projekt na vytvoření kulturního a společenského centra v obci
Budova stodoly ve Vlčí (sousedící s tříděným odpadem): řešení desolátního stavu a vytvoření skladovacích prostor pro obec
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Zadní část budovy obchodu v Chlumčanech: prostor je možné využít například pro společenská setkání
Rekonstrukce příjezdové hlavní komunikace
Oprava místních komunikací a chodníků
Modernizace veřejného osvětlení – řada lamp v obci je v havarijním stavu
Zprovoznění odběru vody z pramene ve Vlčí: aktuální situace nás ve využití limituje
Revitalizace ploch pro umístění kontejnerů na tříděný odpad: kryté a zároveň dobře dostupné místo pro tříděný odpad v obou obcích
Revitalizace hřbitova: vystavení kolumbária, očíslování hrobů….
Revitalizace prostor u srubu: místo pro pořádání volnočasových aktivit a setkávání občanů
Jiné (napište svůj námět):
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Vaše další náměty, připomínky, komentáře k rozvoji obce:














Rekonstrukce hřiště mateřské školky - nové prvky, hřiště obecní - lezecká stěna, lanová dráha, lanová pyramida, basket hřiště, petang, tenis
Vícečetné a dostupné pouliční odpadkové koše a koše na psí exkrementy
Modernější způsob komunikace – Facebook
Ponechání celoročního užívání dětského hřiště, zřízení hospůdky
Hospoda
Hřiště pro malé, velké děti
Radar na „Žabárnu“ – nedodržování rychlosti, údržba okolo rybníka – tráva, křoví
Kanalizace „Žabárna“, vysoká tráva na „Žabárně“ na křižovatce kvůli bezpečnosti, rychlá jízda na silnici, omezená rychlost, tříděný odpad na
„Žabárně“
Modernizace MŠ - souvisí s rekonstrukcí školy
Vytvoření společných prostor pro posezení s přáteli včetně občerstvení a dětského hřiště
Výstavba/doplnění dětského hřiště, přístup ponechat po celý rok – 2x
Navrhuji úpravu prostor kolem fotbalového hřiště (podle potoka), upravit na park. Někdo by se měl starat o vysazenou ovocnou alej (tamtéž), jinak
to byly vyhozené peníze. Zatím jsme nevyužili dotace z EU – rekonstrukce bývalé školy, cyklostezky, veřejné osvětlení, aj. Navržené projekty by
to usnadnilo.

Celkem se vyjádřilo 35 občanů.

