STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE ALBRECHTIČKY
NA OBDOBÍ 2018–2023
Výsledky z dotazníkového šetření obyvatel
SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ
Pozn.: Souhrnné vyhodnocení je součástí analytické části programu rozvoje.
Na podzim 2017 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel. Celkově se zapojilo 68
obyvatel. Někteří z nich neodpověděli na všechny otázky. Vyhodnocení každé otázky tedy
vychází z počtu odpovědí na danou otázku.
Šetření se zúčastnilo 35,3 % mužů a 64,7 % žen. Ve věku 15–29 let bylo 20,6 % osob, ve věku
30–49 let bylo 39,7 % osob, ve věku 50–64 let 29,4 % osob a nad 65 let 10,3 % osob. Převážně
šlo o manžele či partnery s dětmi (44,1 %) nebo vícegenerační domácnosti (33,8 %); manželé
bez dětí tvořili 13,2 %, jednotlivci 7,4 % a jeden respondent byl samotný rodič s dítětem.
90,8 % obyvatel se v obci žije dobře. Nikdo neuvedl, že by se mu v obci žilo velmi špatně, spíše
špatně se žije pouze 3,1 % respondentů. V rámci obdobných šetření jde o mimořádně pozitivní
hodnocení.
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Z nabídnutých aspektů života v obci jsou respondenti nejvíce spokojeni s celkovým vzhledem
obce (88,2 % respondentů uvedlo známku 1 nebo 2), úrovní technické infrastruktury (85,3 %),
bezpečností (83,8 %; z nich více než polovina známku 1), nakládáním s odpady (83,6 %), a
s prací úřadu obce (75,0 %).
Nejvíce nespokojeni jsou s dostupností pracovních příležitostí (64,7 % ji známkovalo hodnotou
4 nebo 5), službami pro seniory (54,4 %), komerčními službami (46,3 %), dostupností zdravotní
péče (45,6 %) a možnostmi kulturního vyžití (41,1 %).
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Pokuste se zhodnotit prostředí a služby v Albrechtičkách
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Bezpečnost v obci
Práce a komunikace úřadu obce
Celkový vzhled obce
Občanské soužití, sousedské vztahy
Čistota vod
Množství a kvalita zeleně
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Podmínky pro cestovní ruch
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Služby pro seniory
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Informace o dění v obci získávají respondenti především osobně na úřadě, z rozhlasu nebo
webových stránek obce (tyto možnosti využívá pravidelně nebo občas více než 90 %
respondentů). Pravidelně je využíván nejvíce rozhlas (42,4 %), s odstupem následuje osobní
dotázání (36,8 %) a webové stránky (31,8 %). Veřejná setkání využívá pouze polovina
respondentů. Mezi jinými zdroji informací uvedli tři respondenti časopis Informátor, dva
telefonickou komunikaci a dva e-mail.
Dva respondenti uvedli, že rozhlasu není rozumět. Jeden respondent uvedl námět k rozšíření
informovanosti – důležité informace z hlášení obecního rozhlasu by mohly být rozesílány také emailem (společenské akce v obci apod.).
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Jednou z klíčových otázek rozvoje obce bylo, jak by se měl změnit její počet obyvatel.
K 31. 12. 2016 žilo v Albrechtičkách celkem 686 obyvatel. Populační růst obce podporuje
méně než polovina obyvatel – 45,6 % (37,9 % respondentů si přálo pozvolný růst obce na
přibližně 800 obyvatel, 7,6 % si přálo ještě větší růst nad 800 obyvatel). 42,4 % obyvatel
preferuje zachování počtu obyvatel obce na zhruba stávající úrovni.

Jak by se měla obec dále rozvíjet?
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V případě budoucích investic dotázaní občané velmi silně upřednostňovali rekonstrukce
místních komunikací a chodníků (72,1 %). S velkým odstupem následovalo kulturní centrum pro
pořádání kulturních a společenských akcí (30,9 %), rekonstrukce či výstavba sportovišť
(23,5 %) a výstavba cyklostezek (22,1 %). Nejméně by respondenti investovali do rozvoje
cestovního ruchu (8,8 %), bezpečnosti (10,3 %) a veřejné zeleně (13,2 %).

Na co byste přednostně využil/a finanční prostředky obce?
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Názory respondentů na rekonstrukci turistické ubytovny jsou velmi různé – mírně převažuje
názor, že by bylo vhodné ji přebudovat na Domov pro seniory (38,2 %), ale 30,9 % respondentů
je proti a 30,9 % to nedokáže posoudit.
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Hlavním argumentem respondentů pro rekonstrukci byla snaha ponechat seniory v jejich
domovské obci, kde mají rodiny a přátele (15 respondentů), dále také problémy s lidmi, kteří
jsou v současné době v ubytovně ubytovávání (5) a nová pracovní místa v Domově pro seniory
(4). Proti rekonstrukci jsou respondenti zejména z důvodu, že Domov není potřeba (6
respondentů; např. upřednostnit terénní sociální služby, seniorů je málo, mohou žít
s příbuznými apod.). Dále také z důvodu vzdálenosti ubytovny od centra obce, a tím horší
dostupnosti občanské vybavenosti pro seniory (3), vybudovat Domov pro seniory v jiné lokalitě
(2), budoucí problém s využíváním sportovního vybavení současné ubytovny (2), pro rozvoj
cestovního ruchu by ubytovna chyběla (2).

Bylo by vhodnější turistickou
ubytovnu zrekonstruovat na
Domov pro seniory?
Ano; 38,2%

Nedokážu
posoudit;
30,9%

Ne; 30,9%

Zhruba polovina respondentů (50,8 %) by nevyužité prostory v kulturním domě po bývalém
úřadu využila pro rozšíření salónku na posezení při kulturních akcích. Další čtvrtina (27,0 %) by
zde vybudovala klubovnu. Z návrhů týkajících se klubovny bylo nejčastější myšlenkou věnovat
tento prostor dětem – buďto jako veřejnou hernu, nebo (což se objevovalo častěji) jako prostor,
který by mohly využívat všechny spolky a organizace pracující s dětmi. Dalším opakujícím se
námětem byla klubovna pro seniory.
Jiné náměty na využití uvedených prostor byl různé, objevovaly se většinou u 1 až 2
respondentů: vybudovat kanceláře k pronájmu, obecní byty, kadeřnictví, čajovna či kavárna.

Máte návrh, jak využít prostory v
KD po bývalém úřadu?

Klubovna; 27,0%
Salónek –
rozšíření
posezení při
kulturních…
Jiné; 22,2%
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Nedodržování rychlosti vozidel na místních komunikacích považuje za problém více než
polovina respondentů (55,9 %), podle třetiny (32,4 %) to problém není. Hlavním krizovým
místem jsou podle respondentů vjezdy do obce (12 respondentů), dále celý prostor obce (4),
hlavní silnice (4) a u obchodu (3). Respondenti však uváděli i řadu dalších nebezpečných míst.
Důležitou skutečností je, že respondenti považují za nebezpečná různá místa, kde se více
pohybují děti ze školky a školy.
Problém s nedodržováním rychlosti by měla obec podle názorů respondentů řešit zejména
umístěním zpomalovacích prahů (72,1 %) nebo dopravním značením (18,6 %). Celkem 9,3 %
respondentů uvedlo jiné způsoby – zejména radar, retardéry, kamerový systém nebo policejní
kontroly.

Domníváte se, že v obci
existuje problém s
nedodržováním rychlosti
vozidel?

Jak by měla obec problém s
nedodržováním rychlosti
vozidel řešit?

Ano; 55,9%
Jiné; 9,3%
Ne;
32,4%

Dopravní
m
značení
m;
18,6%

Nedokážu
posoudit;
11,8%

Umístěním
zpomalova
cích prahů;
72,1%

Podle 60,3 % respondentů je v obci dostatek veřejně přístupných dětských hřišť. Dalších 27,9 %
se domnívá, že by mohla vzniknout ještě další hřiště. Vhodným místem by podle respondentů byl
např. areál sokolovny, okolí rybníků nebo u Fojtovky (uváděli vždy 2—3 respondenti). Podle 4
respondentů by stačilo stávající hřiště rozšířit či dovybavit. 5 respondentů by uvítalo, když by
byla veřejně přístupná hřiště u školy a školky.

Domníváte se, že je v obci dostatek
veřejně přístupných dětských hřišť?

Ano,
dětských
hřišť je
dostatek;
60,3%

Ne, další by mohla
vzniknout; 27,9%
Nedokážu
posoudit; 11,8%
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PŘEHLED KONKRÉTNÍCH ODPOVĚDÍ
Níže jsou zařazeny všechny konkrétní odpovědi, které obyvatelé obce uváděli u otázek s volnými
odpověďmi.
CO KONKRÉTNĚ VÁM V OBCI NEJVÍCE CHYBÍ?
Přehled odpovědí:


































U zájmových organizací lepší organizace a komunikace "směrem ven" - Jedná se
především o dětské kroužky.
Autobus.
Autobusová doprava, služby, pošta
autobusové spoje, retardéry
Blízkost CHKO
Společenský život - spolky
Sousedské vztahy
Bylo by vhodné udělat parkoviště u obchodu COOPu.
Chodníky podél hlavní komunikace od COOPu po mateřskou školu.
Country bál + kurz country tanců.
Kurz orientálních tanců, tance pro starší.
častěji otevřená knihovna, soukromí na poště při osobním vyřizování
Dětská hřiště pro menší děti.
Dobudování chodníku od obchodu ke školce.
Dětské hřiště pro malé děti cca od jednoho roku. Více laviček k sednutí po obci.
Dopravní hřiště pro děti.
Dopravní spojení
Chodníky
Kroužky pro děti, kavárnička.
kultura, četnost dopravy, pracovní příležitost
Možnost koupání v létě.
Možnost výstavby nových rodinných domů
Cukrárna, kavárna
Neckyáda.
Maškarní ples.
Nic
nic nám nechybí
nic...jsem spokojená s tím, jak to teď v obci vypadá...
Nová místa pro výstavbu rodinných domů
Parkovací místa u prodejny Coop. Omezení parkování na točně autobusů.
parkovací místa, chodníky na hlavní komunikaci, klub seniorů
parkoviště
pozemky
pravidelné akce pro seniory, více kulturních akcí
restaurace, společenské akce
Rodinné centrum, možnost dalšího vzdělávání (přednášky atd.)
služby - kadeřnictví, cukrárna (kavárna) s dětským koutkem, služby pro seniory, lepší
spojení hromadné dopravy v dopoledních hodinách
služby pro seniory
služby,
Služby.
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stavební pozemky
stezky pro kola a kočárky
školka přes prázdniny, popř."příměstký tábor o prázdninách", dobrá restaurace, foto
archív z obecních akcí na webu obce,
Veřejné parkoviště
Větší obchod.
větší využití centra volného času (zumba, aerobic, pilates,...), více kulturních akcí
Více hřišť pro děti (využití hřišť ZŠ a MŠ).
Kino.
Vzdělávací akce (workshopy).
více kulturních akcí
Více služeb pro seniory.
vyžití pro seniory
Zlepšení autobusové dopravy na nádraží a zpět, letní kino ;)

JINÉ VYUŽÍVANÉ ZPŮSOBY KOMUNIKACE
Přehled odpovědí:







Časopis informátor
Elektronická komunikace přes e-mail.
Emailová komunikace
Informátor
Telefonicky
Zpravodaj
CHYBĚJÍCÍ ZPŮSOBY KOMUNIKACE

Přehled odpovědí:





Důležité informace z hlášení obecního rozhlasu by mohly jít mailem - společenské akce
na obci apod.
Komunikace je dostatečná
Rozhlasu není rozumět, na ulici v čísle 113.
Rozhlasu není rozumět.

POKUD BYSTE VYUŽIL(A) FINANČNÍ PROSTŘEDKY OBCE JINAK, UVEĎTE JAK.
Přehled odpovědí:










Dětské hřiště pro malé děti (už od jednoho roku). Více laviček po obci.
Dobudování chodníků, kamerový systém při vjezdu do obce, úsekový radar.
Dotace kulturních akcí.
Chodníček u domu 41.
Chtělo by to tady nějakou kavárnu s dětským koutkem.
Lepší dostupnost MHD.
Rozšíření nabídky herních prvků na dětském veřejném dětském hřišti
Útulek pro psy
Velice by se mi líbila výsadba alejí (a tím vytvoření pěší stezky, rozšíření zeleně) po
starých polních komunikacích v katastru obce. Každý by si mohl zasadit svůj strom a dát
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do toho i kus své práce, svého srdce...Jak krásné by to bylo!!!Už dlouho o něčem takovém
uvažuji a již delší dobu sbírám odvahu jak to uskutečnit. Jsou i dotace na aleje.
Více služeb pro seniory
Vybudování nových ulic

UVEĎTE, PROČ BY PODLE VÁS BYLO VHODNĚJŠÍ BUDOVU ZREKONSTRUOVAT NA
DOMOV PRO SENIORY.
Přehled odpovědí:



























Až v budoucnosti.
Bude více využíván.
Budova po rekonstrukci bude ideální pro klidné stáří a bude jistě plně využita (klidné
okolí, finančně dostupné pro seniory, začlenění v kolektivu, aktivity seniorů v budově a
mimo- zahrada, sport,...)
Dle mého názoru v obci žijí í senioři, kteří zde žijí celý život a jsou pro ně Albrechtičky
tzv. srdeční záležitostí. Pokud jsou sami, z nějakého důvodu se o ně rodina nestará a
nejsou již na tom zdravotně dobře, aby mohli obývat svůj dům, ve kterém např. žiji sami,
bylo by možná dobré, mít tu možnost zůstat bydlet v obci ve které žili celý život
Domov pro seniory obci schází. Starý nemocný člověk, který již není soběstačný, rád
využije dům s pečovatelskou službou. Zároveň bude nadále žít v místě, kde se narodil a je
mu to blízké, a tím nenabude pocitu odstrčenosti. Každý člověk má nárok dožít se
důstojného stáří.
Je dobré mít v obci možnost ubytování.
klidné stáří v rodné obci, pracovní místa, menší hrozba rušení klidu, nepořádku v obci
nebyla by pronajímaná kdekomu, místo pro seniory
nevyužití ubytovny
nová pracovní místa, vyžití seniorů, ubytování seniorů
Nové pracovní příležitosti. Hodně seniorů.
Obec stárne.
Pokud ubytovna nemá využití a domov by nabízel např. lepší lékařskou péči a možnost
stravování i pro místní seniory, tak ano.
Pokud výnosy z provozu ubytovny nejsou nikterak zajímavé pro obec, tak využití pro
seniory je jistě humánnější. Zachovala bych ale sportovní prostory pro veřejnost, jak je
tomu doposud.
Pro mě je to otázka finančního přínosu pro obec a potenciální pracovní místa. Nedokážu
posoudit, zda je ekonomicky výhodnější provozovat ubytovnu (nakolik je vytížená a
zisková).
Pro místní, co zůstanou na domě sami, ale již se o něj nedokáží postarat, pro ty, co mají v
rodině seniora, kterého si nemohou vzít k sobě, ale chtějí jej mít na blízku.
Protože by bylo fajn, aby mohli senioři být pospolu, né separovaní od společnosti, jak to
teď dost často bývá. Navíc na ubytovně často bývají ubytovaní lidé, kterým bych se v naši
obci ráda vyhla (například se nám jeden z nich v opilosti vykálel do vjezdu)
přibývá více nesoběstačných spoluobčanů, kteří musí bydlet mimo obec v domovech
s pečovatelskou službou
seniorů je hodně, kvalitní domovy důchodců v okolí mají plný stav, chceme rodiny udržet
v co nejbližší blízkosti a prostředí jím známém
Senioři jsou zajištěni v rámci své rodiny a upřednostní domácí péči.
Stárnutí obyvatel
Starší občane mohou žit dále na vesnici
Turisté tam téměř nejezdí. Většinou tam bydlí zaměstnanci různých firem.
Turistika je důležitější.
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Ubytovnu využívají z pravidla cizí pracovníci, kteří při přesunu z místního pohostinství
po cestě na ubytovnu vykonávají osobní potřeby. Nepravidelně vyvolávají i konflikty.
Pokud si děti chtějí hrát na hřišti u ubytovny, tak musí koukat na opilé lidi. Jednou byl
dokonce nezletilým nabízen alkohol - pivo. Pravidelně dochází k rušení nočního klidu v
okolí ubytovny v letních měsících. Na druhou stranu by bylo pro všechny zúčastněné
strany mít na blízku své blízké, o které se nemůžeme celodenně postarat ve staří a být
jim alespoň oporou v odpoledních hodinách a o víkendech. Naši starší spoluobčané by
nás měli možnost kdykoli navštívit a hlavně by nepřišli o své blízké a celoživotní přátelé.
umístění seniorů v jiných zařízeních okolních obcí je problematické
V obci chybí, alespoň vybudovat centrum sociálních služeb pro seniory
Zmapovat využití v současnosti.

UVEĎTE, PROČ BY PODLE VÁS NEBYLO VHODNĚJŠÍ BUDOVU ZREKONSTRUOVAT NA
DOMOV PRO SENIORY.
Přehled odpovědí:




















Cokoli, jen ne ubytovna.
Dnes je spíš trend řešit situaci seniorů zlepšením služeb doma.
domovy důchodců jsou v blízkém okolí
Důchodci by nevyužívali sportovní prostředí turistické ubytovny-naopak by jsi pak mohli
stěžovat na děti, které by to využívali, že by tam neměli dostačující klid. Rušit toto
zázemí, které je velmi dobře situované pro děti by byla velice škoda. Ale i si myslím, že
vybudování Domova pro seniory není vůbec špatné ale jiné po případě nové prostory.
Je mimo centrum obce.
Je to určeno dětem hřiště, stěna na lezení, opékání. Pokud domov pro seniory tak
postavit nový, nebo najít lepší prostory pro rekonstrukci.
Lokalita - bez sportoviště, ale s parkem...
Nebyla by ubytovna pro turisty
Nejsem přesvědčená, že by domov pro seniory měl větší využití než ubytovna.
Není tolik důchodců bez rodiny v Albrechtičkách.
Nevidím žádný důvod, Skauté , kteří ubytovnu využívají nyní, budou mít svou novou
klubovnu a hřiště by i nadále mohlo zůstat přístupné i pro děti. Došlo by k přirozenému
promíchání generací, což by přispělo oběma stranám. Navíc by došlo k jejich
vzájemnému respektu.
Objekt č.p. 53 se nachází v poměrně odlehlé lokalitě. Domov pro seniory by měl být v
bližším okolí obecního úřadu, obchodu, nebo autobusové zastávky což je například
bývalá budova pošty.
Pokud je o ubytování zájem, nevidím důvod to měnit
Rozvoj cestovního ruchu je důležitý, domov pro seniory lze vystavět na jiném místě, není
proto důvod rušit ubytovnu
Senioři žijí s rodinami, se svými dětmi.
Z obce tam mnoho důchodců nebude, každý zůstane ve svém domě i v důchodu). Pouze
by se o hodně zvýšil počet vozidel projíždějících obcí, čemuž nejsem nakloněn.
Zastrčené, do obchodu, na úřad, autobus daleko,

POKUD BYSTE NEVYUŽITÉ PROSTORY PO BÝVALÉM ÚŘADU V KULTURNÍM DOMĚ
VYUŽIL NA KLUBOVNU, UVEĎTE PRO KOHO:
Přehled odpovědí:
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Co vím, tak hasiči nemají pevné zázemí pro děti, ale nemusela by být jen pro jeden
kroužek.
Herna pro děti (nejmenší děti).
Holičství.
Klubovna pro děti, je teď v obci spousta malých dětí, bylo by super, kdyby se měly kde
scházet.
Kroužek pro děti a mládež (hudební, technický, výtvarný aj.)
Může to být společná klubovna pro všechny spolky, které v obci jsou- skauti, cvičení pro
děti (cvrček), adt. Již jsme s paní AŠ chtěli toto úřadu navrhnout. Záleží, jak místní spolky
spolu vycházejí, zda by se dokázali dohodnout, kdo a kdy bude využívat.
Občany
Podpora spolkové činnosti
Primárně jsem pro salonek. Pokud by však nedošlo k realizaci kluboven na středisku
údržby, tak by stálo za zvážení, pro který spolek využít prostory. Ale primárně by to měli
být spolky, které pracují s dětmi. Došlo by k oživení prostoru.
Pro děti - veřejně přístupná!!!
Pro děti, nemuselo by to byt určené, kterému kroužku, mohli by se tam střídat.
pro muzikanty-zkušebna , kroužek přírodomilů, rukodělné setkávání
Pro nějaký kroužek pro děti, třeba kreativní-kde by děti tvořily výrobky z různých
materiálů.
Pro seniory
Pro všechny, kdo by jí chtěli jako klubovnu užívat. Každý spolek ať má svou skříň, ať je
rozpis kdy jaký spolek může klubovnu využívat
Předškolní děti, ale to by se musel vyřešit vjezd do budovy pro kočárky. Což by se mělo
vyřešit tak jako tak.
Přestěhovat knihovnu do bývalého úřadu a místo ní klubovnu
Přesunout knihovnu, klubovna pro seniory dole, místo knihovny.
Střídavě pro všechny, kdo bude mít zájem.
Určitě nějaká dětská organizace.
Zatím nevím

POKUD MÁTE JINÝ NÁVRH NA VYUŽITÍ PROSTOR PO BÝVALÉM ÚŘADU V KULTURNÍM
DOMĚ, UVEĎTE JAKÝ:
Přehled odpovědí:












Bytová jednotka
Čajovna, kavárna, učení zahradničení, plodiny a jejich pěstování, ořezávání stromů,
zpracování ovoce, zeleniny: včasné zavařování, marmelády, džemy, čalamády. Pro
přistěhovalce život na vesnici.
Jestli není kulturní dům v majetku obce, tak ať se nestará.
K pronájmu jako kanceláře
Kadeřnictví
Kanceláře firem
Mohla by tam být třeba ne jen klubovna ale i něco jako herna pro mimi klubík. Společné
využití prostor jak pro vyrábění-lino tak i ta herna-koberec ve větší místnosti. Protože
prostory v Centru jsou také super, ale vyrábět tam nelze.
Nemám
Obecní byt
Podnikatelské účely
Zatím nevím
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POKUD SE DOMNÍVÁTE, ŽE V OBCI EXISTUJE PROBLÉM S NEDODRŽOVÁNÍM
RYCHLOSTI, UVEĎTE KDE:
Přehled odpovědí:





































Na křižovatce u zrcadla. Tato silnice je označena značkou snížení rychlosti na 30km.
Řidiči to stále nerespektují, a přitom je v tomto místě vysoký pohyb lidí ze všech bočních
komunikací.
...při vjezdu do obce u obchodu...
:-) při vjezdu do obce (u obchodu)
"1- u vjedu do obce ( obchod přechod ) nedodržování 50 Km
2 - od Mariánského sloupu po zatáčku k točně. Nedodržování 30 km a mnoho násobně
překročená i rychlost 50 km a to dost často i nákladními auty "
Důležité je zabezpečit hlavně zatáčku před školou, je velmi nepřehledná, nebezpečná.
Není tam ani značka pozor děti, ani zpomalení rychlosti ani retardery.
Hlavní cesta
Hlavní cesta a cesta od KD k rybníku
Hlavní komunikace přes obec.
Hlavní silnice
Nová kolonie
Obecní úřad, směr dolní konec 50 metrů.
Od cesty kolem Mirama, přes točnu u školky až po Sokolku. Několikrát jsem se setkala
především ve večerních hodinách, že řidiči jezdí rychle, někdy i s dálkovými světly. A
někteří nedávají přednost z vedlejší silnice od Sokolky při vjezdu na hlavní silnici.
Od šrotu kolem Mirama až dozadu
Po celé obci, hlavně při vjezdu do obce od Nové Horky
Před zatáčkou u čp. 65, auta vjedou do zatáčky mnohdy rychle a na komunikaci se v této
části pohybují mnohdy malé děti ve větší míře, které nedokážou včas uhnout.
Při vjezdu do obce
Při vjezdu do obce.
Při vjezdu do obce z obou stran, v esíčku
Příjezd ze strany od vodojemu.
Silnice na horním konci - od letiště směrem ke škole.
U informačního centra a hasičárny
U krize
U obchodu
U obchodu, kolem školky
U vjezdu do Obce a možná by se dalo říct i kolem školky.
Ulice pod OÚ směr k rybníkům.
V celé obci ale dolní konec je velmi nebezpečný, třeba u červené pumpy!
V celé obci.
V podstatě všude, kde se člověk pohybuje
Vjezd a výjezd z obce u obchodu
Vjezd do obce
Vjezd do obce.
Vjíždění do obce z obu stran (od Nové Horky i od Petřvaldíku) a sjezd z tzvn. Barvičáku.
Zatáčka u červené školy.
Zatáčka u Vidličků + před obchodem Jednoty + sjezd do obce
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POKUD MÁTE JINÝ NÁVRH, JAK BY MĚLA OBEC ŘEŠIT PROBLÉM S NEDODRŽOVÁNÍM
RYCHLOSTI VOZIDEL, UVEĎTE JAKÝ:
Přehled odpovědí:










Dopravní značky třeba "zona 30" jen ne tak blbou30 jak je pod kopcem tam se snad ani
rychleji jet nedá!!!
Kamerový systém v některých úsecích
Měřič rychlosti
Policejní kontrola
"Problém vidím s problematicky průjezdnými místy, ne s rychlostí
Zpomalovací prahy by to mohly vyřešit."
Radar.
Stačí takové ty malé zpomalovače a víc za sebou (spíše pro upozornění).
Vzhledem k tomu že jezdím často, tak jediný účinný prostředek je úsekový radar nebo
aktuální měření radarem, které však musí být i vymáháno pokutou. Na informativní
radary reaguji pouze lidé, kteří měřeným úsekem projíždějí náhodně. Místní tyto
informativní radary nerespektují. Ostatní zpomalovací prostředky nemají žádný význam.

POKUD SE DOMNÍVÁTE, ŽE BY V OBCI MOHLA VZNIKNOUT DALŠÍ DĚTSKÁ HŘIŠTĚ,
UVEĎTE MÍSTO:
Přehled odpovědí:























ne
kdekoliv
areál sokolovny
Bylo by fajn, kdyby v obci vzniklo fotbalové hřiště.
Dětských hřišť je dostatek, myslím si, že by mělo být veřejně přístupné hřiště u základní
školy- jelikož je uzavřené, nehrozí tam dětem např. pokousání cizím psem nebo přejetí
autem jako například u hostince, kde si lidé jezdí auta a á mnohdy ve vysoké rychlosti až
před dveře do hostince. Domnívám se, že by tam měl byt zákaz vjezdu mimo zásobování.
Chybí hrací prvky pro nejmenší děti. Navrhuji dovybavit prostor u pohostinství nebo
využít volné plochy u házenkářského hřiště.
Možná rozšířit nebo nějaké další u 53 jinak spokojenost.
Na hřišti bych rozšířila hřiště, další by mohlo vzniknout na začátku rybníků, nebo na
"Fojtovce".
Např. u Sokolovny
Např. zveřejnit přístup na školní hřiště
Některé prostory pro děti jsou uzamčeny - zahrada školy a školky.
Nemusela by vznikat nová ale stávající rozšířit.
Nemusela by vznikat nová, stačilo by, kdyby byly volně přístupné hřiště u školy a školky.
Nevím
Okolí rybníku Kačák (přírodní hřišťátko), horší terén, ale snad by to šlo vyřešit.
Otevřením školního hřiště pro veřejnost
Rekonstrukce stávajícího, zajímavá stezka např. bosou nohou u rybníků
Rybníky-Fojtovka
U střediska údržby - u cykloposezení
U ubytovny Kotvice
Za Sokolovnou, kde se nachází betonové hřiště - vedle na trávě.
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DALŠÍ NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY, KOMENTÁŘE
Přehled odpovědí:





















Co budova pošty? Nešlo by využít bezbariérové prostory /pronájem, odkup budovy / a
vybudovat tu něco pro seniory? Takový denní klub, výdejnu obědů, masáže, holič,
poradna, atd....
Děkuji za tento dotazník a za možnost se vyjádřit
Klubovna by mohla sloužit pro: dětský klubík, spolky, které pracují s dětmi, pro akce
např. tvoření, besedy apod.
Zpřístupnit zahrady ZŠ a MŠ veřejnosti (od-do). Omezit časově, v doprovodu rodičů, aby
se zabránilo ničení.
Obec by měla směřovat k malé Obci s pěkným zázemím s návaznosti na CHKO. A také by
měla omezit rozrůstání průmyslových zón a komunikacích k nim, protože již je toho až
příliš v Mošnově a hluk i znečištění doléhá do naši Obce!!! To platí i pro záměry letiště a
jeho rozšiřování pro malé letadla(v místech kde se pořádají dny NATO). Provoz letadel a
to hlavně těch malých ruší hlavně noční klid neustálým kroužením nad Obcí-zdá se mi
obzvláště v létě! Také nesouhlasím k pořádáním Dny NATO každý rok!!!
Omezit hluk v obci, letiště, průmyslové zony a to i s Mošnova. Obec by měla byt zásadně
proti rozšiřovaní letiště a průmyslových zon a to i cest k těmto místům v katastru obce i
mimo. Dny nato jen omezují občany, hluk a nepořádek, doprava. Obec by měla směřovat
cestou malé obce s pěkným prostředím, které navazuje na CHKO Poodří.
Poházené papírky po obci, podnět pro zlepšení práce VPP.
Vybavit prostor klubovny uzamykatelnými skříněmi, kde by si jednotlivé spolky
uzamykali své věci. Prostor by tak sloužil všem spolkům (hasiči, skauti, dětský klub,
senioři) za předpokladu nějakého rozvrhu.
Radar. Dětské hřiště u ZŠ by mělo být přístupné veřejnosti na vlastní odpovědnost
rodičů.
V dnešní době je trendem zakládat kluby, jak pro seniory, tak pro rodiče s malými dětmi.
Myslím si, že by stálo za to popřemýšlet, jak bychom si mohli společně zpříjemnit chvíle
volna. Osobně, jako matka malého dítěte, bych ocenila například "tvořivé dílny", kde se
realizují jak senioři, tak děti. Nemyslím si, že k vedení takových hodin by byl zapotřebí
externí zaměstnanec, spíše dobrovolník z řad rodičů a seniorů.
Z mého pohledu je hodně privilegovaná církev, ať už ohledně různých dotací / příspěvků,
či oprav. Tyto peníze by se měly rovnoměrněji rozdělit i mezi ostatní investice.
Zpřístupněte školní hřiště a zahradu všem a večer by ji správce zamykal
Zpřístupnit dětská hřiště, vypracovat návštěvní řád.
Zjednodušení přípravy a výdeje a obsluhy jídla v kulturním domě.
Zřízení domu pro seniory i neseniory s pečovatelskou službou v centru obce (např.
bývalá pošta) nebo jiný rodinný dům.
Zviditelnit obec.
Křižovatka v Rančenky pro chodce nebezpečná - od konce chodníku není určitý způsob
pohybu chodců.
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