Dotazník pro obyvatele - Sumář
1.

Jak byste vyjádřili svou spokojenost s aktuální situací v obci.
Zakřížkujte v uvedených řádcích vždy 1 z nabízených odpovědí.
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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.

3.

Jak sledujete informace o dění v obci?
Zakroužkujte všechny používané zdroje (tedy i více možností).

Jste ochotni podílet se aktivně na rozvoji obce?
Zakřížkujte pouze 1 z nabízených odpovědí.
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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).
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Zajištění, zprostředkování služeb, brigáda, zajištění společenských aktivit
Brigáda 4x
Pořádání trhů
Komunitní život
V oblasti kultury, brigády, finančně¨
Brigády 9x
Pomoc při renovaci dětských hřišť i v objektu mateřské školy – 2x
Jako zvukař mohu pomoci při zvučení kulturních akcí, případně udělat nějaké fotky jako
poloprofesionální fotograf – v dotazníku uveden kontakt
Manuální a mentální pomoc
Úklid v obci v oblasti životního prostředí, úklid koupaliště
Staročeské máje, vánoční besídky kultura pro starší - dechovky
Staročeské máje - to by bral každý, vánoční besídky, aby šli lidé dohromady
Brigády a podobně
Možnost založení loučky na složišti ve Vlčí
Brigáda, pomoc při realizaci dle možností, pracovní aktivita při organizování
Pomoc při kulturních akcích, brigády
Společenské akce
Kulturní komise
ŽP
Brigády v oblasti ŽP
Již loni jsem odstranila letité bodláčí a kopřivy u informační cedule u kapličky, osázela
keři a květinami a ráda bych se o tento prostor i nadále starala
Výpomoc organizací, účast na brigádách 2x
Po vyhlášení jakékoliv akce se rád zúčastním
Výrazně více využívat členů Sokola pro pořádání akcí viz. Dětský den, zájezdy do divadla,
návštěvy kulturních památek – větší angažovanost kulturní komise.
Jsem ochotna pomáhat v sázení nových stromků- takže brigáda v oblasti ŽP a mohu se
zapojit ve vymyšlení a přípravě akcí pro děti. Udržování dětského hřiště

● Výsadba nových stromů a ostatní zeleně. Pokud by se řešila optická datová síť pro
vysokorychlostní internet-(optická přípojka do každého domu) tak mohu pomoci při
plánování a realizaci
● Brigády v oblasti ŽP
● Kultura sport
● Sběr odpadků v katastru obce (viz republiková akce)
● Uvidíme
● Podle možností
● V oblasti životního prostředí
● Pomoc při kulturních akcích a pomoc při ochraně ŽP
● Ráda bych osela alespoň část pozemku na složišti. Taková malá barevná květinovo –
bylinková loučka. Měli bychom dát šanci hmyzu, včelkám, motýlům… Možná i procházka
by byla příjemná

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
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….
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Revitalizace prostor u srubu: místo pro pořádání volnočasových aktivit a setkávání občanů
Jiné (napište svůj námět):
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Vaše náměty, připomínky, komentáře nejen 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.
● Rekonstrukce chodníků, zámková dlažba, viz okolní obce (tabulka č. 4 jiné)
● Komunitní projekty – ŽP Energie, odpady. Preferovat udržitelné projekty (ne nahodilé)
● Rekonstrukce místního rozhlasu (Žabárna, tříští se zvuk, není rozumět)
● Doplnit kontejnery ve Vlčí, počet nestačí, odpadky, hlavně papír se válí pořád okolo.
● Někdy se konají akce, o kterých nikdo neinformuje předem
● Hlavně ať se připomínek ujmou povolaní
● Oprava silnice směr kostel až k potoku
● Zřídit místo pro pravidelné setkávání občanů
● Odpad přesunout mimo hřbitov, nebo nějak více zakrýt
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Obnova kostela.
Údržba, nastavit pravidla pro neudržované hroby (zpoplatnění)
Dokončení rekonstrukce kostela, aby mohl sloužit církevním obřadům
Ten, kdo si půjčil obecní kroniku ať ji vrátí
Posilovací stroje jako v bažantnici u Cítolib
Ráda bych osela alespoň menší část pozemku na složišti. Taková malá barevná květinovo - bylinková loučka. Měli bychom dát šanci hmyzu,
včelkám, motýlům… Možná i procházka by byla příjemná.
Zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t do oblasti satelitů (vyjma probíhajících staveb) z důvodu zátěže nového asfaltu.
Zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t do oblasti satelitů (vyjma probíhajících staveb) z důvodu zátěže nového asfaltu. Údržba koupaliště (nádrže) – konání
akcí, zavedení vesnického plesu.
Doporučuji ke zvážení projekt 1000+1 cest pro krajinu. Zabývá se obnovou bývalých cest. V majetku obce je několik možných kandidátů. Na
projekt je možné čerpat dotace.
Chybí mi pěší spojení s městem Louny. Projekt 1000+1 cest, na který je možné získat dotace by mohl tento problém vyřešit. Minimálně by obci
pomohl získat zpět dříve užívané cesty.
Filippi je vůl.
Vybudování psího hřiště (kladina, překážky apod.) u fotbalového hřiště. Umístění odpadkového koše u cesty k benzinové pumpě.
Chybí pohostinství (muži si zajdou na pivo, nemají kam).
Větší využití dotací – člověk, který by se o to staral!!! Zaměstnanci obce – lépe pečovat o obecní plochy, ne jenom Sokol a hřiště, lepší kontrola nad
pracemi, co provádí dodavatelé. Více kontejnerů na tříděný odpad. 4. tady by se mělo zakřížkovat skoro vše, je škoda, že vesnice nevzkvétá,
zaslouží si rozvoj!!! Ale kanalizace byla důležitá.
Chybí pořádný hostinec.
Vyřešení bezpečnosti na komunikaci kolem školky, obchodu Coop směrem na Vlčí.
U „Vaigata“ pole, ať si to majitel poseká, u kontejnerů ve Vlčí + Chlumčanech hrozný bordel, do kontejnerů vozí cizí auta bordel.
Špatné silnice, chodníky a okolí. Nic se pořádně nedělá, ani jedna ulice není v pořádku. Po kopání na čističku všude (nečitelné slovo), bordel u
kontejnerů, to tu ještě nikdy nebylo. Hřbitov – hrůza. Jinde v obcích nové chodníky (Cítoliby).
Rád bych viděl každodenní kontrolu (případně úklid kolem kontejnerů).
Využití Sokolovny na společenské vyžití – třeba jako dříve – staročeské máje, letní posezení s hudbou, hry nejen pro dospělé.
Totálně zničená příjezdová silnice od Vagnerů až dolů (u transformátoru). Zničené obrubníky od nájezdu kamionů do česnekárny. Silnice si sedá, a
to je nedávno udělaná kanalizace.
Oprava zcela zničených obrubníků a cesty u transformátoru při nájezdů kamionů do česnekárny.
Jako klíčové považuji chodníky a další úpravu rozkopaných cest. V Chlumčanech se nám jinak žije velmi dobře a nic nám nechybí.
Oplocené cvičiště pro psy – s překážkami (agility) např. u potoka pod stromy, poblíž dětského hřiště, zamykat – poplatek za klíče.
Oplocené cvičiště pro psy – s překážkami – výstavba.

● Preferovat udržitelné projekty!! Ne nahodilé.
● Vjezd do obce – komunikace Cítoliby – Blšany. Obec Chlumčany vítá skládkou z výkopových prací při výstavbě kanalizace, je i nebezpečná pro
motoristy a chodce – není vidět do zatáčky. Upravit či odstranit.
● Úprava veřejných prostranství části Vlčí je velmi špatná. Obecní úřad nechal posekat bodláčí u zastávky autobusu pouze jednou za celý rok 2020.
Kolem kapličky, což je střed obce, často navštěvovaný turisty ani jednou! Před kapličkou posekal v červnu Jakub Ferko. Mám srovnání s jinými
obcemi, kde se seká každý měsíc, a to i pozemky přilehlé k domům, které jsou ve vlastnictví obce. Také bych uvítala, kdyby obec přijala vyhlášku
proti hluku o sváteční dny. V posledních letech se rozléhá i po okolních polích reprodukovaná hlasitá hudba celá Štědrý den, odněkud z nového
sídliště pod tratí.
● Dávat více v obci vědět co je třeba udělat i zařídit, ať už se jedná o kulturu nebo nějaké vylepšení. Myslím si, že by se našli lidé, kteří rádi něco
udělají nebo zařídí pro naše obce jen tak.
● Nutně uvážit vystavění pohostinství (hostince)!!! V obci bývala tři pohostinství, nyní v obci nic!!!
● Kultura – máje, oprava chodníků – hrůza, silnice + díry nezadělané, při hlášení rozhlasem není rozumět co se hlásí, v ulicích stojí plno aut, nejde
ani projet – měli by být v garáži – dát do obecní vyhlášky (u p. Litery, od krámu, od pošty, v Chlumčanech v zatáčce, ve Vlčí u kapličky, vraky u
bývalé hospody.
● Chybí hostinec…. Dosázet keře podle cesty kolem kostela.
● Navrhuji poděkovat firmě A. NET. AGENCY s.r.o. za provádění rekonstrukce bývalého zájezdního hostince „U Tvrdků“ budova čp. 1, včetně
revitalizace okolí! Finančně jistě náročná investice!! Považuji minimálně za neetické, že rodinní příslušníci členů zastupitelstva jsou současně členy
kontrolních výborů. Navrhuji nadále pokračovat v letité tradici vyhlašování termínů zastupitelstva v obecním rozhlase. Ne všichni mají internet,
popřípadě nakupují v obchodě.
● Myslím si, že je veliká škoda, že tak hezký kostelík není zrekonstruovaný tak, aby se opět mohl vysvětit a aby mohl opět sloužit k bohoslužbám.
Pokud by se v obecním rozpočtu na kostel našli peníze, jsem ochotná s obnovou kostela pomáhat. Také je veliká škoda, že obec není komfortněji
propojená s Louny a ostatními obcemi kolem. Ať už udržovanou cyklostezkou nebo stezkou pro pěší, které by vedly mimo silnice. Chybí tu i
možnost kam se jít projít třeba s kočárkem nebo se psem.
● Rekonstrukci kostela řešte s děkanstvím v Lounech, aby výsledný stav umožňoval sloužit církevní obřady. Cyklostezka propojující obec s Louny,
která povede mimo silnici (ideálně např. kolem Malého Chlumu). Cyklostezka by měla být v celé délce asfaltovaná, aby nehrozilo, že bude v létě
zarostlá. Apelovat a vyžadovat, aby při venčení psů byl pes vždy na vodítku a povinnost uklidit exkrementy z jakékoli plochy i z travního porostu.
Vyžadovat po vlastnících pozemků (spekulantů), aby je pravidelně sekali a nedocházelo k šíření plevele a vzniku nevzhledných ploch, které
umožňují i množení škůdců (např. hlodavců…).

Opravené vyhodnocení dotazníků. Celkem se vyjádřilo 94 občanů.
Děkujeme.

