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Základní údaje
Název výzkumu

Dotazník pro občany obce Písečná

Autor

Jazyk dotazníku

Veřejná adresa dotazníku

Čeština
http://www.survio.com/survey/d/Z1L6B7K2L5C7A3G5G

První odpověď

25. 02. 2015

Poslední odpověď

24. 03. 2015
28 dnů

Doba trvání
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Statistika respondentů

401

247

13

143

Počet
návštěv

Počet
dokončených

Počet
nedokončených

Pouze
zobrazení

61,6 %
Celková úspěšnost
vyplnění dotazníku

Historie návštěv (25. 02. 2015 – 24. 03. 2015)
75

50

25

0

16.02.

Počet návštěv (401)

23.02.

02.03.

09.03.

16.03.

23.03.

30.03.

Počet dokončených (247)

Celkem návštěv

Zdroje návštěv

Čas vyplňování dotazníku

15,2 %

22,4 %

35,5 %

17,0 %
61,3 %

100 %

Pouze zobrazeno (35,5 %)
Nedokončeno (3,2 %)
Dokončeno (61,3 %)

Přímý odkaz (100 %)
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39,0 %

<1 min. (2,7 %)
1-2 min. (22,4 %)
2-5 min. (39,0 %)
5-10 min. (17,0 %)
10-30 min. (15,2 %)
30-60 min. (3,6 %)
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Výsledky
Věk

Výběr z možností , zodpovězeno 247x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

15 - 25

38

15,4 %

26 - 45

103

41,7 %

46 - 65

70

28,3 %

65 a více let

36

14,6 %

38 (15,4%)
103 (41,7%)
70 (28,3%)
36 (14,6%)
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Pohlaví

Výběr z možností , zodpovězeno 240x, nezodpovězeno 7x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

žena

126

52,5 %

muž

114

47,5 %

126 (52,5%)
114 (47,5%)
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Ve které místní části v Písečné žijete?

Výběr z možností , zodpovězeno 243x, nezodpovězeno 4x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Jižní konec

40

16,5 %

Žihla

22

9,1 %

Lazy

15

6,2 %

Centrum

96

39,5 %

Závrší

33

13,6 %

Konečná

37

15,2 %

40 (16,5%)
22 (9,1%)
15 (6,2%)
96 (39,5%)
33 (13,6%)
37 (15,2%)
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Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte
ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

Textová odpověď, zodpovězeno 150x, nezodpovězeno 97x
Ovětlení komunikace z Písečné do části Lazy

děti - mimoškolní zájmové kroužky
všichni občané - častější autobusové spoje (obzvlášť dopoledne a o víkendu celkově)
pro děti - mimoškolní aktivity
Pro děti
Jsme spokojeni
Nevim
(2x) Pro mlade nejake akce myslim tim vice akci
sportovní a kulturní vyžití děti a mládeže
(2x) .
Kulturně-sportovní vyžití
Nedovedu se vyjádřit.
pro děti - vyžití dětí mimo školní vyučování, hřiště, zájmové kroužky apod.
Odpolední zájmová činnost pro děti.
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volnočasové aktivity - chybí multifunkční hřiště, resp. dětský park
Doplnění sportovního vyžití.
Nic mě nenapadá.
více organizací a kroužků k volnému využití času dětí a mládeže (Junák-skaut, TOM, kluby SPJF, apod.) spojeno s výchovou mládeže k
vlastenectví a nár.hrdosti
kurzy pro dospělé, např. stará řemesla, rukodělné práce, apod.
tradiční vesnické akce pro zájemce
zřízení koupaliště anebo nějaké vodní rekreační nádrže
zřízení obecní knihovny
rozvoj dětských organizací a kroužků, řemeslné a rukodělné kurzy i pro dospělé (př. řezbářství, košíkářství, ...), vícegenerační setkávání s
prioritou na předávání hodnot, udržování starých tradic a zvyků (př. zabíjačka, škubačka peří)
--xxx
x
Sportovní akce pro mládež nebo celé rodiny, sportovní soutěže-stolní tenis, tenis, volejbal,
Spolek pro mladé-soutěže zručnosti, vědomostní, které by přilákaly i lidi z okolí.
Slavnosti pro občany a veřejnost typu plackový den, pivní den, koláčový den.
Služby: možnost pronájmu vybavení pro stolní tenis v prostorách výletiště, služba taxi, který by vozil občany do města a na krátké vzdálenosti
za menší obnos, lidé by nemuseli být odkázáni na autobusy, které stejně jezdí poloprázdné. Taxík by mohl pomoci i starším imobilním lidem(
návštěva lékaře, doprava na mší do kostela, atd.)
děti, dospělí i senioři - různé kulturní i pohybové aktivity
Mimoškolní aktivity pro školáky - nějaké kroužky,
Poskytování zdravotnickýh služeb aspoň 1x týdně pro seniory.
Chybí služby zdravotní,finanční např.bankomat
více služeb pro občany, lékárna, knihovna
pro mladé
děti - volnočasové aktivity
(15x) MLÁDEŽ - SPORT
Letní kino
Taxi pro seniory.
PRO MLÁDEŽ - CYKLISTIKA
Letní kino, diskotéky.
Taxi pro seniory
Nevím o žádné takové aktivitě.
Senior-Taxi
Senior - TAXI
tělocvična kanalizace, parkoviště,
pro seniory - taxi služba
kadeřnictví-pro všechny občany
lékař-pro všechny občany
zubař-pro všechny občany
letní občerstvení na dětském hřišti- nanuky, kofola, pivo...
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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pro všechny občany-moderní restaurace
pro občany, turisty a dostatečně parkoviště v centru obce
pro všechny občany-zubař, kadeřník, lékař
Přitáhnout tvořivé, zručné lidi, aby se podíleli na organizací workshopů, velikonočních a vánočních výstav s prodejem drobných výrobků.
Veřejnost by měla o těchto občanech vědět. Zaslouží si zviditelnění.
oprava komunikací
s aktivitami jsem zpokojen
ZŠ a MŠ - sport
děti - mš, zš, - tělocvična ve škole,kvalitnější zázemí ve škole, hřiště, zahrada, rozšíření kuchyně (více jídel)
důchodci, na mateřské - obědy, taxi pro seniory,
Občané - systematická činnost ke zlepšení kvality ovzduší
občané - systematická činnost ke zlepšení ovzduší
dospělí - přednášky a kurzy (zdravý životní styl, zdravotní cvičení)
děti a mládež - sport, kurzy tenisu, volejbalu, stolního tenisu, taneční kurzy
mládež - taneční kurzy
pro děti - malé hřiště v Žihle
knihovna, cukrárna, letní kino
letní kino
1. - 3. věková kategorie - posilovna
mladiství - klub, diskotéky, párty
pro všechny - kulturní a sportovní akce
pro muže a dorost- fotbalový tým
pro všechny - cukrárna, letní kino, knihovna
pro rodiny s dětmi, mladé lidi, seniory - cukrárna, letní kino
cukrárna, letní kino, knihovna
knihovna, holič, letní kino, cukrárna
Děti - sportovní kroužky
pro rodiče - školka pro děti od 2 let
pro děti - volnočasové aktivity
děti - volnočasový klub
senioři - domácí péče, zajištění úklidu, nákupů, vaření obědů
děti i dospělí - knihovna
rodiny s dětmi - školka od dvou let
děti - sportovní kroužky a soutěže
pro všechny - zubař
pro důchodce - klubovna bez poplatků
pro důchodce - zřídit klubovnu
pro staré občany - rozvod obědů autem
pro mladé - možnost prázdninové brigády
rozvoz obědů autem, prázdninové brigády pro mládež, vícekrát ročně svoz velkoobjemového odpadu
pro děti a maminky - bazén
děti - pohybové a rozvíjející aktivity, více kulturních akcí
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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(2x) pro děti - sportovní
pro všechny věkové kategorie - služba sociální a zdravotní
škola ZŠ a MŠ - nová lepší tělocvična
zahrada, hřiště - lepší prolézačky
obchod - přístavba / zdravotnické zařízení
obchod - přístavba patra - zdravotnické zařízení
pro všechny obyvatele obce - knihovna
senioři - rozvoz obědů autem
mladí - brigády
pro seniory - rozvoz obědů autem
pro mladé - více letních diskoték
pro mladé - prázdninové brigády
pro seniory - rozvoz obědů autem
Silnice pro sport - která je v desolátním stavu
mládež - aktivity pro volný čas
pro děti 10 - 18 let - sportovní kroužky, vyžití
pro děti i dospělé - lékař
starší děti - volnočasová aktivita
pro starší děti - volnočasové aktivity
starší děti - volnočasové aktivity
všechny občany - knihovna
pro všechny - knihovna
NEVÍM
nevím
pro děti - tělocvična, stezky
mládež - zimní sportovní aktivity v tělocvičně
rodiny s malými dětmi - hlídání dětí / družina ve větším časovém rozsahu
všechny aktivní občany - informování o možnostech pracovního uplatnění nebo pomoc novým podnikatelům
(2x) senioři a nemocní - nákup, úklid apod.
kroužky pro děti
děti - venkovní spory (fotbal, tenis...)
děti - předvedení profesí (hasič, policajt, zedník, elektrikář...)
Písečany - půjčovna knih
pro všechny - cukrárna, knihovna, letní kino
pro děti - lepší sportovní zázemí pro školní i mimoškolní aktivity
pro děti - zlepšit sportovní zázemí pro školní i mimo školní aktivity, zlepšit sportovní vyžití v zimním období
aktivity zaměřit na sportovní vyžití dětí
aktivity zejména pro děti
děti a mládež - sportovní luby, kroužky -fotbal, stolní tenis, tenis, nohejbal apod.
senioři - TAXI (k lékaři, na nákup)
pro seniory - dům s pečovatelskou službou
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(2x) seniory - domov s pečovatelskou službou
pro děti - mladí hasiči
pro dospělé (ženy) - sobotní pletení košíků
děti a mládež - sportovní aktivity na vyšší úrovni než rekreační
KNIHOVNA
CUKRÁRNA
LETNÍ KINO
FOTBALOVÝ TÝM
pro ženy - Jóga, Pilates, odreagování po práci
pro mládež - posilovací hrazdy
venkovské zábavy (diskotéky) - celoročně
pošta
pro občany - pošta
POŠTA
(2x) cyklisté - cyklostezka
pro všechny - kolečkové brusle
pro všechny - chodníky + cyklostezka
pro děti - zájmové kroužky
děti - sport, kroužky
občany - posezení - nekuřácké (kavárna)
důchodci - knihovna
důchodci - lékař
pro seniory - zavedení taxislužby do Jablunkova a zpět
pro všechny - letní kino
pro maminky - cvičení
pro děti - zdravotnictví
pro občany - sociální
pro děti - úprava a bezpečnost dětského hřiště
střední generace+ děti - kavárna, popř. cukrárna, kde je možno pobýt v nekuřáckém prostředí ( s dětmi i bez), lépe vybavený obchod, moderní,
čistý s dostatečným sortimentem (ne typ jednota nebo pramen)
pro děti - tanec, sportovní kroužek - věnující se sportu venku i v tělocvičně, vědecké kroužky
seniory - taxi
rodiče - posezení na dětském hřišti
senioři - poznávací zájezdy, přednášky
pro všechny obyvatele - akce pro zvelebení obce s účastí OÚ
cukrárna, letní kino

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Jaký by měla mít obec v budoucnu charakter (označte max. 3 odpovědi)?

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 247x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

klidná obec

156

63,2 %

kulturně-společenská obec

78

31,6 %

obec sportu

29

11,7 %

zelená obec

47

19,0 %

rekreační/oddychové místo

8

3,2 %

obec zaměřená na cest. ruch

6

2,4 %

obec s rozvinutou sociální a zdravotní sítí

25

10,1 %

obec čistá/upravená s čistým přír. prostředím

143

57,9 %

obec s plnohodnotným vybavením

42

17,0 %

bezpečná obec

152

61,5 %

3

1,2 %

Jiná
156 (63,2%)
78 (31,6%)
29 (11,7%)
47 (19,0%)
8 (3,2%)
6 (2,4%)
25 (10,1%)
143 (57,9%)
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3 (1,2%)
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klasická původní vesnice, udržování tradic
udržování vesnické stylu života, aby byla alternativa k tomu městskému (př.chov a pěstování v malém)
BEZPEČNÁ OBEC

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v obci a jejím okolí (max.
3 odp.)?

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 240x, nezodpovězeno 7x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

nemám problémy s kvalitou životního prostředí v obci

58

24,2 %

nedostatek kontejnerů na tříděný odpad

34

14,2 %

nedostatečný a nepravidelný svoz odpadků

15

6,3 %

nedostatečný úklid obce

3

1,3 %

lokální topeniště (spalování nevhodných paliv, emise škodlivých látek)

107

44,6 %

neukázněnost občanů a nedostatečná ekologická osvěta

66

27,5 %

automobilová doprava

40

16,7 %

vypouštění splašků a nečistot do příkopu nebo potoka

116

48,3 %

Jiná

29

12,1 %

58 (24,2%)
34 (14,2%)
15 (6,3%)
3 (1,3%)
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40 (16,7%)
116 (48,3%)
29 (12,1%)
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velkopěstitelé-chemické hnojení, jeden velký lán=znehodnocování půdy a násled.odplavu ornice
Komínový kouř je alarmující stav! Ovzuduší je paradoxně srovnatelné s městským ovzduším.
více kontejnerů na bioodpad
vývoz močůvky z kravína do blízkosti rodinných domů
místní hospoda a její návštěvnost
volný pohyb psů v obci
chybí kanalizace, volný pohyb psů - výkaly, odvážení odpadů ze zahrad do koryta potoka
6 občanů na 1 popelnici
kontejnery na smíšený odpad
výkaly volně pobíhajících psů, kteří znečišťují obec, ale také ohrožují bezpečn. občanů, před.dětí
viz níže
nedopalky od cigaret na dětském hřišti
Po zimě zůstává na cestě štěrk.
někteří spoluobčané hází do potoka např. posekanou trávu, exkrementy psů ...
chování majitelů psů, kteří nechávají venčit psy kde se dá a neuklízejí exkrementy
neukázněnost majitelů psů
vadí mi psí výkaly na chodnících + cestách
(2x) odpověď na konci dotazníku
neukáznění pejskaři a tuny exkrementů
chybí kontejnery na plechovky
doplnit kontejery
chybí kontejner na papír (konečná)
po zimě úklid posypového materiálu
úklid cesty po zimě - šutry
(2x) zpomalovací retardery v rizikových místech
nedostatek kontejnerů na tříděný odpad - u hasičské zbrojnice
nevykosené pastviny - rozšířování plevele a hrabošů

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Cítíte se v obci bezpečně? Co podle Vás ohrožuje bezpečnost v obci:

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 243x, nezodpovězeno 4x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

v obci se cítím bezpečně

100

41,2 %

výskyt problémových osob (vandalismus)

38

15,6 %

nedostatek přechodů a dopravních zrcadel

28

11,5 %

kriminalita (krádeže, násilná činnost atd.)

12

4,9 %

nedostatečná činnost policie

10

4,1 %

překročení povolené rychlosti

112

46,1 %

nedostatečné pouliční osvětlení

65

26,7 %

Jiná

39

16,0 %
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Chybí chodník nebo vytyčené místo pro chodce na hlavní silnici
poškozování dopravních značek, převrácení popelnic, odhazování odpadu, zejména plastů mimo koše
nadměrné pouliční osvětlení
Nedostatečné pouliční osvětlení v části Závrší
ŽÁDNÉ CHODNÍKY
ve večerních hodinách jezdí přes centrum (občas) motorkáři také šílení řidiči s neskutečným kraválem
U autobusových zastávek vyznačit přechody pro chodce a s tím se omezí rychlost.
scházení se mládeže v autobusové zastávce, ničení (plivání a ničení jízdního řádu)
hospoda a její návštěvnost
chodník podél hlavní silnice
chybí chodník podél hlavní silnice, kruhový objezd u školy
schází světlo u dvojité zatáčky před konečnou (točnou) !
(4x) volně pobíhající psi
podnapilí občané, kteří řídí dopr.prostř. cestou z místní hospody. Často nesvítí pouliční osvětlení.
často se stává, že nesvítí vůbec v celé obci třeba i 2 noci
bezohlednost řidičů na vedlejších komunikacích
Auta - měl by být na cestě zpomalovací práh.
zrcadlo u mostku na křižovatce s cestou na Lazy
Chybí preventivní činnost policie. V okrajových částech vesnice je nením vidět.
(2x) odpověď na konci dotazníku
potulující se psi
volný pohyb psů
pro bezpečnost chodů chybí v obci chodník
osvětlení cesty od dvora (Kadlubiec čp.30) po Lysek Lukáš (čp.149)
(2x) Retardéry
neexistence chodníku; nedostatečné pouliční osvětlení - v zatáčce před točnou
Scházení mladistvých v autobusové zastávce, ničení informací.
na vedlejších cestách nabudovat zpomalovací pásy
nepřízpůsobiví řidiči na vedlejších cestách
(2x) zpomalovací retardér u ZŠ a MŠ
absence chodníků kolem hlavní cesty
nepřiměřeně rychlá jízda motorkářů v obci, často jízda mezi ploty po zadních kolech
chybí chodník

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Jak hodnotíte možnosti sportovního vyžití v obci?

Výběr z možností , zodpovězeno 238x, nezodpovězeno 9x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

jsem spokojen(a)

141

59,2 %

jsem spíše spokojen(a)

89

37,4 %

jsem spíše nespokojen(a)

6

2,5 %

jsem nespokojen(a)

2

0,8 %
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Pokud jste označil(a) v předchozí položce jednu z posledních dvou variant, uveďte
důvod:

Textová odpověď, zodpovězeno 17x, nezodpovězeno 230x

Nedostatek pohybových aktivit pro ženy, které by se mohly konat v kulturním době - aerobic, jóga... apod.
travnaté hřiště v katastrofálním stavu, chybí multifunkční hřiště s celoročním využitím
ještě kdyby byla nějaká ta vodní plocha na koupání
x
Líbil by se mi udělat BIKROS-speciálně upravená dráha pro jízdní kola.
Velmi bych ocenila možnost využití a pronájmu tělocvičny, ideální by byla stavba větších prostor- sportovní haly.
mohla by být dostupná posilovna, aerobic, nebo nějaké jiné pohybové aktivity
není tělocvična,
V obci je dostatek sport. zařízení.
v obci není fotbalový klub a tenisové hřiště
vysoká cena za pronájem tenisového hřiště
Chci reprezentovat naší obec spolu se svými náctiletými kolegy ve fotbale
Nevím, zda jsou tato sportoviště využívána, zda je o to zájem (zvláště u starších občanů)
Koná se tu málo sportovních akcí.
v zimě trasy na běžky, kluziště
ve špatném/zimním období chybí tělocvična - jinak "spíše spokojen"
chybí sportovní kluby a kroužky pro děti a mládež
Ocenila bych spolek mladých hasičů.

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Jak hodnotíte možnosti společenského vyžití v obci?

Výběr z možností , zodpovězeno 232x, nezodpovězeno 15x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

jsem spokojen(a)

129

55,6 %

jsem spíše spokojen(a)

94

40,5 %

jsem spíše nespokojen(a)

6

2,6 %

jsem nespokojen(a)

3

1,3 %
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Pokud jste označil(a) v předchozí položce jednu z posledních dvou variant, uveďte
důvod:

Textová odpověď, zodpovězeno 12x, nezodpovězeno 235x
(2x) Je tady malo spolecenskych akci

Malé využití KD, málo kulturně společenských akcí pořádaných obcí
snad více akcí ve stylu vesnických tradic
x
Zaměřit se na stmelování se občanů, sblížení se, zlepšit kontakty a vztahy díky tomu, že se bude organizovat více aktivit pro rodiny i mladé
dospělé ( soutěže, aktivity pro děti, tématické večery, přednášky s pohoštěním, divadlo, filmové večery! )
klidně více akcí
Mělo by probíhat více akcí, na kterých by se občané a sousedé potkávali a našli si čas (odpoledne, večer), aby spolu povykládali, něco pěkného
zhlédli, vytvořili a poučného se dozvěděli - beseda, přednáška.
Nebyla by špatná spolupráce s některou obcí ze Slovenska nebo Polska.
pro mladé lidi zde nejsou téměř žádné společenské akce, max. párkrát do roka, zatím co pro důchodce je zde poměrně pestré kulturní vyžití.
myslím, že obec by se měla více soustředit si nějakým způsobem udržet spíše mladé lidi než podporovat jen ty staré
Více letních diskoték pro mladé
vyžít se lze pouze 5x ročně (ples, hasičská soutěž, Den obce, Mikuláš a radovánky)
není tady žádné

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Které oblasti by měla obec podporovat více nebo v obci chybí (sociální/pracovní
oblast, školství)?

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 205x, nezodpovězeno 42x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Podpora služeb seniorům

51

24,9 %

Podpora mladých rodin

64

31,2 %

Rozvoj sociálních služeb

24

11,7 %

Podpora doplňkového vzdělání a rekvalifikací

21

10,2 %

Podpora podnikání

16

7,8 %

Podpora pracovních příležitostí

59

28,8 %

Mimoškolní výchova dětí

65

31,7 %

Podpora rozvoje školství

15

7,3 %

jiné, uveďte které:

0

0%

Rozvoj zdravotních služeb

23

11,2 %

Jiná

2

1,0 %
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výchova k národní hrdosti a vlastenectví nejen dětí, podpora drobných chovatelů
-

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Které oblasti by měla obec podporovat více nebo v obci chybí (bezpečnost a
infrastruktura)?

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 213x, nezodpovězeno 34x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Investice do chodníků

105

49,3 %

Investice do komunikací

60

28,2 %

Investice do parkovacích ploch

23

10,8 %

Investice do kanalizace

96

45,1 %

Investice do sítě veřejn. osvětlení

66

31,0 %

Investice do vodovodní sítě

11

5,2 %

Jiná

13

6,1 %
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investice do hracích prvků pro děti, prolézačky apod.
řešení inženýrských sítí ke stavebním pozemkům v obci - rozvoj obce
komplexní řešení inženýrských sítí u stavebních parcel
často se chodí přes pole, také tudy projíždějí automobily - cesta by mohla být vysypaná jemnou drtí
motivace a podpora rekonstrukce lokálních topenišť, které znečišťují vzduch v obci, dotační program
na silnici ve středu obce spomalovací retardéry
na silnici zpomalovací retardéry - ve středu obce
zapojení hasičů do kontroly spalování trávy apod.
(k předchozí odpovědi) do vlastnictví obce
vodovodní sítě - do vlastnictví obce
domov seniorů v centru obce
v centru Písečné chybí zpomalovací retardér

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com

18

Dotazník pro občany obce Písečná

Které oblasti by měla obec podporovat více nebo v obci chybí (vzhled / čistota
obce)?

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 163x, nezodpovězeno 84x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Údržba soukromých pozemků

29

17,8 %

Investice do hřišť

34

20,9 %

Investice do pobytových ploch

18

11,0 %

Upravenost veřejných ploch, údržba zeleně

56

34,4 %

Třídění odpadů – kontejnery

52

31,9 %

Jiná

14

8,6 %
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vysazování stromořadí a remízků v některých lokalitách obce jsou stálé a nepříjemné větrné hůrky
tvorba alejí a remízků=omezení větrných poryvů
Výměny kotle, topení, osvěta občanů, ekologie
(4x) ukazatelé a turistické trasy : např.na Bahenec směrovky
(2x) Investice do dětských hřišť
systematická práce ke zlepšení ovzduší - osvěta, komunikace s problémovými sousedy z úrovně obce
BIO KONTEJNERY
výsadba stromů, např. podél komunikací
potok a okolí potoka

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Které oblasti by měla obec podporovat více nebo v obci chybí (objekty občanské
vybavenosti)?

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 165x, nezodpovězeno 82x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Investice do budovy obec. úřadu

85

51,5 %

Investice do ZŠ, MŠ

73

44,2 %

Investice do kulturního domu

21

12,7 %

Jiná

17

10,3 %
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hasičská zbrojnice
Tělocvična i pro veřejnost
investice do výstavby hasičské zbrojnice
(2x) Hasičská zbrojnice
jak jsem již psal, chybí veřejná rekreační vodní plocha
Prostory OÚ jsou nedůstojné.
je zpracován přhled o využití stávajících objektů?
Stavba velké tělocvičny, pořádná hospoda!
(2x) SPOLKŮ
CYKLO STEZKY
rekonstrukce dětského hřiště
Modernizace budovy hasičů
rozvoj areálu výletiště - parkové úpravy, zázemí pro obecní úřad
chybí domov důchodců

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Které oblasti by měla obec podporovat více nebo v obci chybí (kultura, sport a
cestovní ruch)?

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 183x, nezodpovězeno 64x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Podpora kulturních akcí

99

54,1 %

Podpora spolků

45

24,6 %

Podpora sportu

43

23,5 %

Rozvoj cestovního ruchu

13

7,1 %

Investice do restauračních zařízení

13

7,1 %

Zkvalitnění cyklodopravy

60

32,8 %

Jiná

13

7,1 %
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propojení cyklostezek přes území obce v rámci celého regionu
Pokud obec potřebuje utratit peníze jsem za cyklostezku propojenou s ostatními obcemi. Jinak zbytečn
Písečná by mohla být výchozím bodem pro turisty k výstupu např.na Bahenec...
osvěta občanů o ekologii (špatné ovzduší a jeho vliv na zdraví nás a našich dětí
osvěta občanů v souvislosti s ekologií
kavárna, restaurace, cyklostezky, lepší cesty a silnice (vhodné i pro bruslení)
Nevěstinec tady chybí
V centru Písečné chybí zpomalovací retardér
V Píseční v centru mi chybí zpomalovací retardér
rekonstrukce hasičské zbrojnice
Komunikace spolků funguje spíše přes facebook, ne každý ho má
na Písečné chybí podpora podnikání a cestovního ruchu. Chybí komunikace mezi obcí a podnikately.
obnovení staré cesty 477/25, 1088, možnost stavby rod.domů a kanalizace

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Uveďte prosím, který objekt nebo plocha v obci je dnes zanedbaná a zaslouží si
rozvoj (popište konkrétně lokalitu nebo objekt a představu jeho rozvoje)?

Textová odpověď, zodpovězeno 134x, nezodpovězeno 113x

Silnice na Lazy od budovy Lesů ČR, osvětlení komunikace mezi Písečnou a částí Lazy.
(4x) nevím
(2x) Obecní úřad
(2x) Hasičská zbrojnice
nevím o žádném
Nevim
(2x) Stim betonovym hristem by se mohlo neco udelat
(4x) hasičská zbrojnice
Obecní fotbalové hřiště
Nemohu se vyjádřit konkrétně.
Myslím si, že by to měl být objekt ZŠ, MŠ. Ne že by byl zanedbaný, ale vzhledem k tomu, jak se naše obec rozrůstá, je kapacita nedostatečná.
Děti mají dle mého názoru nedostatečné sportovní prostory - tělocvična, prostory pro odpočinek, apod. Určitě bych podpořila rozšíření ZŠ a MŠ
spolu s výsadbou zeleně - stromů v oblasti centra Písečné. Také chodníky dle hlavní silnice by byly vhodné.
Nevím
centrum kolem KD
Stálo by za úvahu opravit cestičku kolem potoka směrem od zrenovovaného mostku doleva ke "Kantorkovému".
Hasičská zbrojnice, prostor pod KD
Některé soukromé pozemky a rozpadlé stavby na nich poškozují vzhled naší obce, ovšem nevím, nakolik toto obec může ovlivnit ze zákona
OÚ
Potřebujeme mít všechno rozvinuté a udržované?
--xxx
x
Potok Kotelnice- "na Kantorkovym" zasypán odpadem kvůli neukázněným občanům, holé okolí (posekané stromy)
Chybění laviček na pěkných místech podél cesty do lesa.
Pod vrcholem "Piprečky" je nepořádek a odpadky kolem nějaké opuštěné boudy, kterou si tam postavili adolescenti(?)pro své "alkoholová
setkání".
Obecní uřad ( nevyhovující,malý,)
navezené kamení na ploše mezi panem Legieským a Sikorou
plocha před budovou kulturního domu, vznik parkovací plochy
hřiště pod KD, výstavba OÚ, případně parku či letní zahrádky
(21x) NEMÁM PROZATÍM ZMAPOVÁNO
(2x) Nevím o žádné.
NEMÁM ZMAPOVÁNO
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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(2x) Nevím.
Autobusové zastávky.
Nevím o žádné takové ploše.
Potok Kotelnice
Chodnik kolem potoku Kotelnice od mostu na Završi směrem k lesu.
potok
rekonstrukce hasičské zbrojnice
rekonstrukce (obnova) dětského hřiště
dětské hřiště u školy. Je tam vše zastaralé a rozpadá se to. Na těch prostorech by mohlo být daleko více akrakcí pro děti a v létě by tam mohl
být bufet.
Poslední roky je zanedbávané dětské hřiště. Potřebuje opravu urychleně. Navrhoval bych zvětšit počet dětských atrakcí a v létě otevřít na hřišti
bufet se zahradou.
Požární zbrojnice
žádná
Cesta napříč polem mezi hlavní cestou na Písečné a cestou na Lazy, kterou využívají jak děti tak i dospělí - zpevnění povrchu.
.
hasičská zbrojnice ve velmi špatném stavu, její okolí ještě horší, hodilo by se vydláždit, pokosit aj...
Zpevněné plochy tam, kde se často chodí: 1078/2-4, 85, 443/10, 1087, 1487, komunikace k novým domům - 1076/1, 714/12
cesty k novým rodinným domům a tzv. chodníčky, kde se často chodí: 1078/2-4, 85, 443/10, 1087, 1487
Žihla
obchod
(6x) potok Kotelnice
Závrší - komunikace, svod dešťové vody z luk a lesa
rekonstrukce nebo výstavba nové požární zbrojnice
rekonstrukce dětského hřiště
rozvoj areálu výletiště, rekonstrukce dětského hřiště
závrší - komunikace (je potřeba odvést vodu, příkopy)
Na Písečné nejsou zvlášť zanedbané plochy. Pokud všichni občané budou dodržovat pořádek, tak se nám tu bude společně pěkně žít!
chodníky - spojnice mezi cestami na závrší, k vodojemu, ke kapličce, ke starostovi
dětské hřiště - odstranit staré houpačky
údržba potoku kotelnice
Hasičská zbrojnice - zaslouží si rekonstrukci
(2x) revitalizace potoka Kotelnice - pokračování
Z asfaltového hřiště pro děti u KD se stalo parkoviště pro auta - vyřešit tuto situaci - děti nemají kde jezdit na kole, bruslích - ohrožena
bezpečnost dětí. Využití školní tělocvičny i pro ostatní občany.
škola by si zasloužila tělocvičnu, školka větší prostory - přístavba
Kanály jsou znečištěné, a odhazuje se tu moc odpadků.
Potraviny - Na Písečné
Betonové hřiště - opravit - pro děti, aby mohli jezdit na kole

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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- školní tělocvična - mohli by ji využívat i ostatní občané
- asfaltové hřiště - po parkování aut ztrácí hřiště smysl, např. basketbalový koš není dostupný
málo parkovacích míst,
chybí pořádné posezení pro mladé v zahradě
Odstranění starých nebezpečných houpaček z dětského hřiště
Investovat do nových prolézaček
Zkulturnit hospodu
úprava cesty a přidání osvětlení na Závrší
opravit příjezdovou cestu na Závrší a přidat veřejné osvětlení
chybí osvětlení na Závrší a oprava příjezdové komunikace!!
NEVÍM
centrum po zimě - prach
I přes dotační tituly na podporu ekologického vytápění je zde stále mnoho domů, které produkují "viditelně a citelně" emise škodlivých látek;
chybí zde i "penalizace" osob, které neustále vypalují trávu (posekanou) a rdousí široké okolí.
(2x) nemám velký přehled
potraviny
zdá se mi vše relativně vpořádku
vhodným způsobem - kamenivo apod. zpevnit stávající chodníčky které se pravidelně používají k pěší chůzi po obci. Jedná se o pozemky p.č.
1078/2-4, 85, 443/10, 1087, 1487
prodloužení komunikace (zpevněné) k novým stavbám - pozemky p.č. 1076/1, 714/12
Hasičská zbrojnice
zvýšení prostor školy
Dávám důraz na kanalizaci, jinak jsem v naší obci spokojena.
budova pro obecní úřad
(3x) obecní úřad
Zkvalitnění potoku Kotelnice
Údržba Kotelnického potoka
Modernizace a oprava dětského hřiště
údržba potoku "Kotelnice"
obchod - centrum
obchod - interiér, exteriér, sortiment, to vše potřebuje naprostou změnu
potraviny a okolí
Děsí mne stav polností, které má v pronájmu p. Skupień K. (oblast zvaná "pyramida" a část horní Písečné - Závrší). Bezmyšlenkovité vyhánění
dobytka zničilo všechny stezky i remízky, všude jsou ohradníky a za nimi plno plevele.
Požární zbrojnice - kompletní rekonstrukce
prodejna a okolí
obchod - obec by ho mohla vzít pod svou správu
veřejné osvětlení - část Lazy
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Jak jste spokojeni se současným stavem komunikace obce s občany (zpravodaj obce,
webové stránky obce)?

Výběr z možností , zodpovězeno 234x, nezodpovězeno 13x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

jsem spokojen(a)

222

94,9 %

Jsem nespokojen(a)

12

5,1 %
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12 (5,1%)
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Pokud jste označil(a) v předchozí položce "nespokojen(a)", uveďte důvod:

Textová odpověď, zodpovězeno 14x, nezodpovězeno 233x

Co se týče obecných informací na web stránkách obce jsem spokojen, zpravodaj obce bohužel občas nedostaneme, dále si myslím, že by bylo
vhodné, kdyby obec v budoucnu před některými zásadními rozhodnutími, kterými ovlivní život v obci a práva občanů provedla např. dotazníkové
šetření či podobné např. formou ankety na netu na web stránkách obce a nerozhodovala o nás bez nás
Web OK, zpravodaj občas. Dále se domnívám, že by bylo vhodné před zásadními rozhodnutími, které se podstatně dotýkají většiny občanů a
jejich práv, toto s nimi projednat a zjistit jejich názory popřípadě logickou diskuzí a argumentací nalézt kompromis tak, aby v budoucnu
nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním a negativním reakcím. Nejednat z pozice nadřazenosti. Úřad by takovou diskuzi mohl dospět i k
výhodnějšímu řešení pro obec a občany.
x
Nedostatečně informuje občany ve vzdalenějších lokalitach obce( chybí vyvěsky na více místech)
Nedostatečná komunikace zvláště ze seniory,zamlčování informacé a mlžení na konkrétní věci,chybí vývěsky i v jiných lokalitách obce
Častější vydávání Zpravodaje obce - čtvrtletně.
chodníky
častější výdej zpravodaje
aktualizace
Zprovoznit veřejný rozhlas
Nedostatečné informace na webové stránce obce
webové stránky by mohly býůt častěji aktualizovány
Zlepšit a obnovit webové stránky. Zpravodaj mi vyhovuje, jen mi v něm chybí např. příběhy nebo jiné odlehčení a zpestření. Vadí mi v něm
reklamy, kterých je všude plno! Tak ještě nemusí být v našem zpravodaji. Děkuji.
Ne všichni senioři ovládají počítače, a proto nejsou dostatečně informováni o dění v obci.
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Jste celkově spokojeni se životem v obci?

Výběr z možností , zodpovězeno 243x, nezodpovězeno 4x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

určitě ano

124

51,0 %

spíše ano

116

47,7 %

spíše ne

2

0,8 %

určitě ne

1

0,4 %

124 (51,0%)
116 (47,7%)
2 (0,8%)
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Pokud jste označil(a) v předchozí položce jednu z posledních dvou variant, uveďte
důvod:

Textová odpověď, zodpovězeno 8x, nezodpovězeno 239x
x

Je tu docela mrtvo, bylo by dobré rozvinout kulturní vyžití.
neekologická, znečišťující vzduch lokální topeniště
(2x) Staví se tady hodně domů, což za nedlouho povede k přelidnění a kriminalitě, cesty jsou poničené zbytečným vyoráváním, nikdo s tím nic
nedělá
chybí lepší podpora malého podnikání
není podpora podnikání v obci

Co by na Písečné rozhodně nemělo za 10 let chybět?

Textová odpověď, zodpovězeno 187x, nezodpovězeno 60x
Osvětlení.

hustší síť pouličního osvětlení, chodník podél hlavní cesty, pouliční odpadkové koše, více parkovacích míst nejen v centru obce, více kulturních
akcí (koncerty), lepší autobusové spojení s Jablunkovem
(11x) kanalizace
Bazén
Domov důchodců, abychom zde mohli strávit stáří :-)
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Nevim
(2x) Restaurace
kulturně-sportovní odpočinkové místo
Sportovní vyžití,kulturní akce,podpora dětí v různých činnostech
Kanalizace
Čistička odpadních vod.
Častější svoz velkoobjemového odpadu.
Kanalizace, rozšířená ZŠ a MŠ, centrum (prostor výletiště) osázené stromy
Nevím
multifunkční hřiště + kvalitní obchod s potravinami
Chodník kolem hlavní cesty.
Obecní úřad, škola, školka, hasičská zbrojnice, kanalizace, chodník podél hlavní silnice
koupaliště či něco podobného
obecní knihovna
více spolků hlavně ty pro děti a mládež
klid a zdravé životní prostředí
Vesnice Písečná. Tuším, že Čapek řekl: "Vesnice je spižírnou města". Dávno tomu tak není, ale mohlo by alespoň trochu být.
Obecní úřad včetně parkovacích ploch, kanalizace, chodník podél hlavní komunikace, zrekonstruovaná ZŠ a MŠ, kvalitní spolkové zázemí v obci,
zodpovědní a poučení občané z hlediska třídění odpadů a přístupu k ekologické situaci v obci
Rozhodně kanalizace
chodníky na hlavní komunikaci, kanalizace
Velká Tělocvična, wifi pro celou obec, elektrotaxíky, pořádná hospoda/cukrárna, nízkoenergetické domy, kvalitní kotle v každé domácnosti,
vlastní výroba a prodej domácích produktů-rozjet produktivní činnost,
více obchodů, lepší hřiště pro děti, více kul. a sport. akcí,
Kanalizace,tělocvična,has.zbrojnice,ekologické kotle
Kulturní a sportovní akce.
mladí a hlavně vzdělaní lidé,kteří mají tentenci z obce odcházet pryč,
kanalizace, chodníky, parkovací místa, nový obecní úřad a školka
kanalizace, větší množství autobusových spojů o sobotách a nedělích
škola, sportovní hřiště, restaurační zařízení, výletiště, kulturní dům
čisté ovzduší, zeleň,
(11x) KANALIZACE A DOŘEŠENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV POZEMKŮ POD KOMUNIKACEMI A STÍM VYŘEŠIT SVODY DEŠŤOVÝCH VOD Z
POZEMKŮ A KOMUNIKACÍ .
Dobré vztahy občanů a schopní lidé na Obecním úřadě.
Dobré sousedské vztahy.
KANALIZACE A DOŘEŠENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV POZEMKŮ POD KOMUNIKACEMI . A TÍM VYŘEŠNÍ SVODŮ Z POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
A JIM PŘILEHLÝCH POLÍ A ZAHRAD
(2x) Mladé rodiny s dětmi.
Kulturní dům.
Domov pro seniory
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Dotazník pro občany obce Písečná
Novy obecni uřad a všechny opravene komunikace.
kromě toho co tady je tak dále tělocvična, větší školka, přechody, zeleň
chodník podél hlavní silnice
letní posezení pro rodiny s restaurací, kavárna nebo cukrárna
Nový obecní úřad, tělocvična jak pro žáky ZŠ tak pro veřejnost, hotová kanalizace, opravená stávající nebo nově postavená (za kulturním
domem) budova Hasičské zbrojnice.
nová hospoda
pořádná hospoda
Tělocvična, vybudovaná kanalizace.
.
hlídat územní plán a možnosti výstavby, aby zůstalo zachováno dostatek zeleně, volných ploch, komunikací aj...
Vymýcení kouřících komínů, kanalizace k většině objektů
kanalizace, čisté ovzduší (ekologické vytápění všech rodinných domů)
kanalizace a ekologické vytápění všech rodinných domů
(2x) cukrárna, letní kino
letní kino
rekonstruované silnice, více pravidelných akcí, restaurace
veřejné záchody, knihovna
Nevěstinec, noční klub pro mladé
obchod a cukrárna, FC Písečná
obchod, cukrárna
(2x) obchod a cukrárna, fotbalový klub
kanalizace, osvětlení
kanalizace, chodník podél hlavní silnice, nový obecní úřad, tělocvična pro děti
kanalizace, nový obecní úřad, vyšší kapacita školky, větší nabídka volnočasových aktivit pro děti, široká nabídka kulturních a společenských akcí,
restaurace s příjemným prostředím
kanalizace, osvětlení závrší
zubař, doktor- internista
domov důchodců
Domov důchodců
nová tělocvična, obecní úřad - nová budova
Tělocvična pro děti MŠ a ZŠ, obecní úřad, chodníky
nová tělocvična, nová budova obecního úřadu
chodníky, velká tělocvična, dětské hřiště u výletiště, vylepšit osvětlení, malé nákupní centrum
budova obecního úřadu
(6x) chodníky
nějaký větší obchod nebo menší nákupní centrum
bazén
více kultury a sportu
kanalizace, rozvoj v sociální a zdravotní sféře
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klid
bezpečnost
ekologické vytápění, kanalizace, klid, bezpečnost
kanalizace
vhodné parkování u školy, KD
ekologicky vytápěné domy
Měly by být zachovány tradice (Mikuláš..... ), to by mělo zůstat.
zachované tradice
udržování tradic
Půda pro zemědělskou činnost.
(3x) kanalizace, chodníky
chodníky
revitalizace potoka Kotelnice
nové malé nákupní centrum
Nové chodníky
někde vylepšit osvětlení
zrcadla v zatáčkách
nové chodníky
rozvoz obědů autem
lepší osvětlení v některých částech Písečné
Oprava komunikací a kanalizace.
Oprava cest. Které zničili nově vybudované stavby.
Kanalizace
Oprava komunikací - vedlejších cest
(3x) chodníky, cyklostezky
chodníky - cyklostezky
chodníky
kanalizace
veřejné osvětlení
obecní policie
zaměření na rozvoj duchovních hodnot
využití zkušeností, dovedností a kvalifikace svých občanů
zaměření na rozvoj duchovních hodnot
využití potenciálu starších a kvalifikovaných lidí
obecní úřad
kanalizace
- krytá sportovní hala spolu s bazénem, který na Jablunkovsku chybí
- kanalizace
- chodníky
- chodník pro pěší
- autobusové spojení pro žáky studující na ZŠ v Písku
spokojení, vstřícní a usměvaví lidé
čisté ovzduší, spokojení občané a fungující kanalizace
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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čisté ovzduší
fungující kanalizace
spokojení občané
(2x) chodník kolem hlavní cesty
více pracovních sil, zeleně, chodníky a parkovací místo v centru
přírůstek obyvatel (nejlépe dětí), odpovědi na ad 8), bezpečí obyvatel, dobrá nálada, veselost a otevřenost lidí
(2x) kostel
Aby obec zůstala čistá a bezpečná.
kanalizace, cyklostezky, hřiště
Přemístění autobusové zastávky u školy
chodníky, kanalizace
Penzion, ekofarma
kanalizace, chodník kolem hlavní silnice, čisté ovzduší
obecní úřad
polyfunkční dům
domov s pečovatelskou službou
domov s pečovatelskou službou - oceníte do budoucna i vy, dnes ještě mladí
dům pro seniory
cyklo- případně inline stezka
- cukrárna
- knihovna
KANALIZACE ! :-)
obecní úřad a hasičská zbrojnice
-obecní úřad
tělocvična ZŠ
vyřešení problematiky obecních cest s vlastníky pozemků
samostatný OÚ
tělocvična ZŠ
obnovení původní cesty na pozemku 477/25 a 1088
Obnovení původní cesty na pozemku 477/25 a 1088
obnovit starou cestu 477/25, 1088
zprovoznit starou cestu 477/25, 1088
- kanalizace
- chodníky
kanalizace
chodníky
knihovna, lékař
sociální zařízení s pečovatelskou službou
dům s pečovatelskou službou
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Kanalizace
rozšíření školní kuchyně
Společenské kulturní akce, hřiště, MŠ.
MŠ, hřiště, společenské - kulturní akce
(2x) večerka
chodníky, přechody pro chodce, vodovod do vlastnictví obce, kanalizace
mladé rodiny, podílející se na chodu a rozvoji obce, služby seniorům, kteří už mají problém, s cestováním (kvalitní a finančně dostupné, např.
lékař), vyžití pro mladé lidi, sportovní a společenské prostory a akce
veřejné záchody
pro seniory 1x v týdnu všeobecný lékař
zlepšení dopravní obslužnosti
prostory a stezky pro jízdu na in-line bruslích
zdravotní středisko - alespoň 1x do týdne zubní a všeobecný lékař)
poradenská služba občanům (pomoc právníka, částečně hrazená obcí)
kanalizace
tělocvična
rozšíření vyučovacích prostor ZŠ a MŠ
titul "opravdu ekologická obec"
kanalizace
větší prostory pro ZŠ a MŠ
tělocvična
obchod a cukrárna
cesta, chodníky
chodník kolem hlavní cesty
větší tělocvična pro děti ZŠ, MŠ
cesta a chodníky, příjezdy k soukromým pozemkům
nové chodníky
chodníky, lepší osvětlení

Co považujete za největší přednost (silnou stránku) obce Písečná?

Textová odpověď, zodpovězeno 185x, nezodpovězeno 62x
Nevím.

je to malá obec, klidná, při tom není daleko do Jablunkova
klidná obec v příjemné lokalitě
Zastupitelstvo
Rozvoj obce, podpora ekologického topení
Nevim
(2x) Poklidnost
podpora občanu při vyměně ekologických kotlů
Spousta aktivit pro mládež,čisté prostředí,a zatím spousta zelené nezastavěné plochy
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Poloha
Snaha o čistější ovzduší podporováním ekologického vytápění.
Zdravě se rozvíjející obec v krásném podhůří Beskyd.
Klidná obec nadosah větších měst.
lokalita bez ohrožení stavbami dopravní infrastruktury
Nově zrekonstruované a postavené budovy + poloha.
Vstřícnost vůči občanům, samostatnost obce, poloha obce
většinou klid a pohodu, stranou městského ruchu a stresu,
hezké a daleké výhledy do okolí z řady míst v obci
blízkost hor a přírody
Naštěstí ještě stále udržování nedělního nicnedělání (hlučné venkovní práce).
Blízkost hor a atraktivních kopcovitých terénů.
Krásné výhledy do okolí.
poloha obce, aktivní občané ve smyslu "udělat něco pro druhé", dostupnost služeb, zvyšování populace v obci a s tím spojena výstavba nových
domů
Snaha o ekologii
Klidná obec
Klidná lokalita.
společenské akce, poloha obce, zrekonstruování kulturního domu a výstavba výletiště
Atraktivní lokalita
Zapojování se do projektu.
Ekologické vytápění (peletky)
tranzitní obec,blízko města
její strategickou polohu
nevím
poloha obce - klidné místo v přírodě, blízko města, současné vedení obce,
poloha - blízko do města, ale přesto relativně klidné místo k bydlení
Inovativní přístup vedení obce
ORIENTACI NA EKOLOGII
Schopní lidé ve vedení, kteří mají snahu obec vylepšovat.
Tolerantní lidé.
ORIENTACE NA EKOLOGII
Pěkné prostředí.
Pěkné, klidné prostředí a blízkost většího města.
Nic mne nenapadá.
Vyletiště
Vyletiště a kulturni dum
klidne prostředí, školu, kulturní dům
lokalita obce
kulturní, společenské a sportovní vyžití
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Výletište.
Poloha obce.
krásná poloha obce
Pan starosta je na správném místě.
Podařila se stavba Výletiště a ví se o ní široko, daleko. Je kladně hodnocená.
obecní úřad
Nádherné místo k bydlení
Její poloha.
Sportovní vyžití.
krásné, klidné místo vhodné pro bydlení pro rodiny s dětmi
poloha, relativně čisté životní prostředí
hezké, klidné okolí, milí sousedé, výhled, snaha úřadu
(9x) slunečná obec, výhled do údolí a na hory, v zimě skvělá údržba silnic
lokalizace, výhled na hory
výstavba Výletiště a opravený Kulturní dům
výletiště s hřištěm
(6x) Výletiště
Zatím nic, připadá mi to, že obec je zkorumpovaná. Nejlepší by bylo vyměnit zastupitelstvo.
výletiště a víceúčelové hřiště
krásná příroda, sportovní areál
Místo, ve kterém se nachází, krásný výhled, klidné prostředí
Místo, ve kterém se nachází, klidné prostředí
místo, ve kterém se nachází, klidné prostředí
klidná obec, hřiště, Výletiště
prostředí, dobré vztahy mezi lidmi, nízká kriminalita
geografická poloha, příroda, nízká kriminalita, pospolitost a soužití občanů, dostupnost spádové obce, nízká nezaměstnanost
klidná pohodová obec, hřiště, výletiště
(2x) sportovní vyžití
Starosta a celý OÚ
Svědomitý starosta a jeho zastupitelstvo, kteří se o naši obec starají.
(2x) kulturní dům, Výletiště
Výletiště, opravený KD
využití dotací z fondu EU
Výletiště, kulturní dům
spolupráce obce s občany
místo, kde leží Písečná, krásné výhledy na okolní hory
spolupráce obce s občany!
poloha
klidná obec
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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klidné místo
v rozvoji kulturním i sportovním
klidná obec s krásným výhledem
zatím poklidná obec s krásným výhledem
Sportovní vyžití (tenisové hřiště, fotbalové hřiště)
zachované tradice
Polohu Písečné. Využít trasy Jablunkov - točna - centrum - Lazy pro pěší procházky a doplnit ji lavičkami, případně informačními tabulemi.
Krásné prostředí, příroda (ale poslední dobou se zde staví až moc domů)
Výletiště, hřiště
čistota obce, kulturní vyžití, dostatek možností pro sportovní nadšence
klidná obec s malým provozem
využití peněz z EU
Využití dotací z fondu EU
Sportovní hřiště a nové výletiště.
Není co chválit (ostuda) !
že se postavilo výletiště a sportoviště
a že jsme samostatná obec
klid
poklidný život, dobré sousedské vztahy
Poklidný život, dobré sousedské vztahy
klid a pohoda
Poloha obce
příroda
dobré poskytování informací
dobrá informovanost
zahrada pro malé děti a výletiště
zahradu pro děti (prolézačky, houpačky ... )
klidné prostředí
sportovní areál
zahrada pro děti
Výletiště, zahrada
Oceňuji činnost klubu důchodců.
oceňujeme činnost klubu důchodců
krásné podhorské prostředí
skvělý a starostlivý starosta
zatím neumím posoudit
(2x) údržba komunikací v zimním období
Kvalitní cesty, investice do majetku obce.
dobré cesty
dobrý starosta - aktivní
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starosta (aktuální), který se nebojí prosazovat zájmy obce, jeho obětavost a starostlivost a celkový pozitivní přínos v rámci MSK;
příjemná lokalita pro aktuální a snad i budoucí život.
(2x) zastupitelství a přírodu
Máme tady čisté ovzduší.
krásná příroda blízko města, klid
samostatnost a poloha
Prostředí, klid, příroda
plnění plánu obce
lokalita ve které Písečná leží - výborné místo pro turistiku
Poloha. S podporou obce by se aly realizovat různé návrhy a záměry
lokalita obce - prostředí Beskyd
volně pobíhající psi
lokalizace, klid, výhled do údolí a hory
dobré vedení obce (starosta)
Neúplatný starosta
Jak vede starosta David naši obec
krásný výhled
údržba cest
- zimní údržba komunikací
- schopné a obětavé zastupitelstvo v čele se starostou
Výletiště + kulturní dům
Sportoviště + Výletiště
Sportoviště, kulturní dům
areál Výletiště
výstavba Výletiště a opravený kulturní dům
čisté a klidné prostředí pro život
osamostatnění
výhled na okolí
-katastrální území obce
NEZADLUŽENOST
(3x) Nezadluženost
(3x) lokalita
rozvoj obce
krásné, klidné bydlení
zimní údržba komunikace
dobrá komunikace s obecním úřadem
Máme opravené cesty, kulturní dům i s Výletištěm.
poloha obce - rozhled
lidé, kteří pracují na rozvoji obce
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"Dotované ekologické vytápění RD pro určitou skupinu lidí"
Klidná obec, dá se relaxovat, uniknout od ruchu města a na chvíli se zastavit v uspěchané době
podpora ekologického vytápění
svrchovaná, samostatná obec
krásné prostředí a klid
krásné prostředí, klidné a výhodné podmínky k bydlení
místo ve kterém se nachází, klidné prostředí
spolky - SDH, Klub důchodců
klidná obec, sportovní vyžití
velice klidná obec

Co považujete za největší problém (slabou stránku) obce Písečná?

Textová odpověď, zodpovězeno 171x, nezodpovězeno 76x
Nenapadá mě nic.

není moc známá v podvědomí okolních obcí a jejich občanů
špatná dopravní dostupnost (málo autobusových spojů)
asi nic
přístupové komunikace k obci
Nevim
(2x) Malo tady jezdi autobusy
dopravní obslužnost obce
Chodník u hlavní silnice
Stav kanalizace
Vyřešení ploch a náhrada za pozemky, na kterých vedou veřejné kominukace, jak to již dříve slibovala tehdejší paní mistostarostka.
Neukázněnost občanů v oblasti ekologické - topeniště, vypouštění odpadů, neudržování si pořádku kolem sebe - viz potok Kotelnice, rozházené
odpadky v místech dětské školní zahrady,...
Ekologicá neukázněnost některých občanů v oblasti vytápění.
nevýrazné centrum obce, slabá nabídka kulturního vyžití pro občany
Problém je to obecně nejen Písečné, ale myslím si, že je enormní nárust automobilů, motorek apod. a to i v místech, kde byl donedávna tzv.
"klid". To hlavně z hlediska bezpečnosti našich nejmenších občanů. Dále již výše zmiňované chodníky, hlavně kolem hlavní silnice.
Kanalizace, způsob topení (kdy i v novostavebách jsou instalovány nevhodné kotle), nové domy izolované od ostatních. Mizející zemědělská a
orná půda.
přistěhovalectví z měst, občasné konfrontace odlišných životních stylů (město versus vesnice)
souvislé lány polí bez mezí a remízků, s tím souvisí časté silné a nepříjemné větrné proudění a také občasné zaplavování vodou stékající z
velkých lánů polí na okolní menší soukromé pozemky
Přistěhovalectví a konfrontace odlišných stylů života (město X vesnice).
Časté silné větry v některých oblastech. Řešením by mohlo být zakládání remízků.
Vody stékající ze zemědělských ploch a zaplavující soukromé pozemky (na mnoha místech přerušená meliorace), odplav úrodné půdy.
spalování odpadů v lokálních topeništích, kanalizace, bezpečnost na komunikacích
xxx
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Nebezpečí nehod na hlavní komunikaci z důvodu chybějících chodníků
Zhoršující se životní prostředí-komínový kouř, povalující se odpadky kolem cest, v potoce, ...
pozemní komunikace by mohly být obecní,
Obec nevlastní vodovod
Nevím o ničem.
Velmi špatná komunikace s občany,zejména pak špatné hospodařeni s majetkem obce a majetkem občanů této obce
málo lidí se angažuje v různých akcích
ekologie - kouř z komínů
skoro žádné "lákadlo" pro turisty, nic zajímavého pro ostatní, aby naši obec navštívili,
(9x) Lokální topeniště
VÝŠE ZMÍNĚNÝ PROBLÉM S POZEMKY POD KOMUNIKACEMI A SVODY DEŠŤOVÝCH VOD
Nevnímám žádná negativa.
Nevím o žádné.
STÁLÝ PROBLÉM S NEDOŘEŠENÍM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH A SVODY VOD S POZEMKŮ A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH
(2x) Nevím.
Neshody ohledně kanalizace obce!
Problemove občany.ale to neni zaležitost obecniho uřadu.
Převedeni všech komunikaci pod majetek obce.
bezpečnost na cestách
chybějící kanalizace
Není tady kanalizace.
Nedostatečná kapacita školky.
Ještě není kanalizace.
.
(3x) osvětlení
žádný problém
Velikost Obecního úřadu, chybějící tělocvična.
Dojíždění autem do Pis. hospody.
dostupnost obce
Vzduch, především v topné sezóně
nečisté ovzduší
pár "dýmících" domků otráví vzduch půlce vesnice, spalování sena
špatné ovzduší, které se způsobujeme sami
V zimě pozdní vyorávání sněhu v Žihle
kanalizace
nákupní možnosti
hospoda a hluk kolem ní
Obecní úřad, vedení obce
smradlavé příkopy
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Neukázněné chování náctiletých
Poflakování se dětí, mladistvých po obci, jejich neslušné chování se např. v autobusové zastávce v centru obce
Poflakování se dětí, mladistvých po obci, neslušné chování např. v autobusové zastávce v centru obce
Neukázněné chování dětí - mladistvých, např. autobusová zastávka u školy
Závrší - špatná údržba komunikace, autobusová doprava Písek - Písečná - Návsí žel. stanice
ovzduší v zimním období, vztah lidí k životnímu prostředí
chybějící splašková kanalizace, kvalita ovzduší v zimě - způsob vytápění rodinných domů, vztah lidí k životnímu prostředí
špatná údržba komunikací v zimě, není umožněna autobusová doprava pro děti do školy v Písku
rychlost aut, psi
Množství psů a výkalů, které po nich zůstávají. Zvýšit poplatky na 2. a 3. psa o 100%
Množství psů a výkalů, které po nich zůstávají!
budova obecního úřadu, tělocvična
obecní úřad
(2x) budova obecního úřadu
málo zaměstnanců na údržbu ploch kolem OÚ a KD
malý počet pracovníků na obci. Dvě ženy na údržbu takových zelených ploch je pro srandu
východ ze školy a školy do komunikace
(2x) chybí kanalizace
- v překročení povolené rychlosti - v určitých úsecích by mohlo být označení rychlostí
- volné potulování psů
závist
topení nevhodnými topnými palivy v domácnostech i obchodě
volně pobíhající psi
hluk z místní hospody v pozdních nočních hodinách - především v letních měsících
kanalizace (není),
spalování nevhodných paliv v domech,
rychlá jízda
hluk z hospody hlavně v letních měsících - pozdě ve večerních hodinách!
Škoda, že se z asfaltové plochy u KD stalo parkoviště. Teď si děti nemají kde bezpečně jezdit na kolech, bruslích apod.
Obec Písečná nemá slabé stránky :-)
obec Písečná nemá slabé stránky :-)
obec Písečná nemá slabé stránky
Necitlivé nakládání se zemědělskou půdou.
Špinavá obec. Ostuda, jestliže jdou turisté směr Bahenec!
nízká frekvence policejních kontrol, zvláště kontrol neukázněných řidičů
nedostatek zaměstnanců na údržbu ploch v centru Písečné
Málo zaměstnanců na údržbu ploch kolem KD a OÚ
Že se neopravují komunikace, hlavně ty vedlejší.
-"Komunikace - oprava cest
Občané, kteří spalují nevhodná paliva v kamnech.
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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nedostatek pracovních míst
vítr! :-)
málo pracovních míst
vandalismus mládeže
Špatně zásobovaný obchod
rozšíření sortimentu v obchodě
- polevující zimní údržba cest
- puštění psi na volno
- volně pobíhající psi, během cesty do práce (p. Placzek, u mostku malý ratlík, p. uč. Šotkowská) - odchyt psů
- pití alkoholu v zahradě (školní), moc krásný obrázek: popíjející rodiče a hrající si děti - zákaz alkoholu!
zatím neumím posoudit
(slabá stránka): malá informovanost o možnosti poskytovaných služeb občany obce Písečná (zedníci, elektrikáři, topenáři .... )
slabá stránka: malá informovanost o poskytovaných službách přímo v obci Písečná (propagační tabule o službách, které se poskytují přímo v
obci)
Překotná a nesystémová výstavba rodinných domků, s následnými problémy - kanalizace a v budoucnosti znečištěnými spodními vodami,
možným nedostatkem kvalitní vody.
zástavba
dopravní spojení, občané vyhazují bioodpad kolem potoka, spalují zakázané věci
- omezené možnosti sehnání kvalifikované přráce přímo v obci (průřezově)
- dopravní obslužnost i jiných lokalit směrem za Třinec (to ale není individuální věc)
(2x) Větší komunikace s občany z okrajových částí. Osobní návštěva části Lazy (starosty, zastupitelů).
Schází tady chodníky
kanalizace, auta-rychlost
Kvantitativní - příliš rychlé zastavění pozemků
Neukázněné chování se nezletilých a mladistvých v obci
absence zapojení živnostníků a podnikatelů na realizaci v obci
špatná kvalita ovzduší s důvodu lokálních topenišť a spalování slámy, trávy a jiného biologického odpadu
Jízda autem v podnapilé stavu z hospody
Že je už moc zastavěna, v letních měsících nadměrný hluk z hospody
lhostejnost a neúcta mladých ke starším (ale to asi není jenom u nás)
levnější vodu
(3x) -Osvětlení
ničení dopravních značek
nekontrolovaný výskyt cizích osob
chybějící kanalizace a čím dál tím větší výstavba nových domů
nevyřešený problém obecních cest s vlastníky pozemků
chodníky
rychlost aut na úzkých cestách
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I přes nedávné ekologické ocenění obce, je ovzduší v zimních měsících znečištěné, smradlavé a prašné, zdraví ohrožující v důsledku
nevhodného vytápění. (Jak pomůže obci podpora ekologického vytápění, když pár domů v topné sezóně ovzduší zcela zdevastuje a znechutí
občany, kteří ekologické vytápění opravdu provozjí?)
znečištěné ovzduší způsobené nevhodným vytápěním (smrad, prach, životu nebezpečné látky v ovzduší)
malá pozornost a netečnost k vandalizmu
autobusovou dopravu
(2x) Vybudování příkop při přívalových deštích
vodovod, chodníky, přechod pro chodce, cysklostezky, tělocvična
Znečištěné ovzduší způsobené nevhodným vytápěním (smrad, prach, životu nebezpečné látky v ovzduší)
Což takhle vyhlásit soutěž pro děti, kdo vyfotí nejzakouřenější komín v obci? viz. akce jiných měst a obcí.
Fotografie by se krásně vyjímaly na nástěnce nebo webu.
Nic. Obec se mění lepšímu
lepší vyorávání cest, toulaví psi
hospoda v létě - večer kravál kolem ní
volně pobíhající psi od pořád stejných spoluobčanů
volně pobíhající psi - mrzí mě, že nemůžu jít na procházku ani po hlavní silnici, hned na mě zaútočí psi rodiny Šotkovské (p. učitelky)
- schází kanalizace
- nově rozšířené místo pro výstup u autobusové zastávky - jižní konec, slouží víc jako soukromé parkoviště a v zimním období není udržováno
cena pitné vody z veřejného vodovodního řádu - voda se čerpá tady z kopců a voda je tu dražší než v obcích v okolí, jinde tuto cenu platí a je v ní
obsažené i stočné
zapáchající příkopy kolem cest
povolení nevhodné výstavby - Písečná je podhorská obec, kde by se neměly povolovat výstavby "trafaček"
(2x) lokální topeniště sousedů
Nedořešené problémy o odkoupení pozemků pod místními komunikacemi do správy obce od soukromých majitelů, a tím vzniklých zbytečných
sporů!!!
neochota majitelů pozemků a komunikací spolupracovat s obcí
zapáchající příkopy u cest
zapáchající příkopy kolem cest
Neukázněné chování náctiletých v centru obce (autobusová zastávka)
volnost psů
volně pobíhající psi
Nebydlím tady dlouho, takže za dosavadní problém, který mi komplikuje život, jsou ti psi

Možnost pro další vyjádření

Textová odpověď, zodpovězeno 32x, nezodpovězeno 215x
Nic
nemám, co bych dodal
..
Nemám co bych dodal
Jsme spokojeni
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Nevim
(2x) Jinak jsem z obci spokojena až na ty autobusy a akce
změna nazvu na autobusech z Jablunkov točna na Písečná
.
(3x) Nemám co dodat.
Nemám další připomínky.
nemám co bych dodal
Zajímala by mě celková informace a hodnocení vzniklé z této ankety, kde a kdy bude možno zjistit?
Přílišná orientace na útratu dotací za každou cenu, hledání povrchních aktivit bez hloubky a smyslu. Raději ty peníze rozdejte :-)
A kdy a kde se dočteme výsledky zpracovaného dotazníku?
--x
dotazník je super nápad :-)
Přeji si ať zastupitelstvo této obce jedná s občany na rovinu a hlavně spravedlivě,ať při rozhodováních a jednáních vítězí vždy selský rozum a
lidskost, tak jak tomu je odpradávna...a napraví chyby kterých se v posledních letech dopustilo.
Super nápad - výletiště :-)
K otázce "Co podle vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v obci a jejím okolí":
- Výkaly psů, kteří volně pobíhají jak na dětském hřišti, tak i po zahradách obytných domů a zároveň ohrožují ostatní.
- Kouření na dětském hřišti a odhazování nedopalků na zem (důraznější nebo viditelnější zákaz kouření)
- Zakouřené ovzduší z komínů domů, obchodu a hospody (výrazně)
k otázce zhoršování kvality životního prostředí:
Vyhazování papírů, plechovek, hadrů aj. kolem cest neukázněnými občany. Lhostejnost to uklidit aspoň kolem svého obydlí.
(2x) k otázce kvality životního prostředí:
- po zimě zůstává posyp na cestě v dolní části Lazů, je to na nějaký úraz (co jsem bot zničila). Část Jablunkov
k otázce bezpečnosti v obci:
- Změnilo se to s výstavbou nových r. domů, tady není dálnice (motorky, čtyřkolky, auta, tříkolky). Od jara do podzimu mám strach vyjít na cestu.
k otázce "komunikace obce s občany": Jsem velice spokojená s jednáním a vystupováním úřednic.
Rozšíření školní jídelny, která by sloužila i do budoucna seniorům i potřebným
Prostor autobusové zastávky je prostorem k čekání na autobus, ne prostorem ke kouření a jiných aktivit mládeže v nočních hodinách. Tento
problém by vyřešilo osvětlení prostorů aut. zastávky.
K otázce bezpečnosti v obci:
"Co považuji za velmi nebezpečné, že majitelé psů nechávají psy volně pobíhat po Písečné. Máme osobní zkušenost, kdy naše dítě po střetu se
psem nejde samo ani na louku, a když jdeme kolem onoho domu, musíme ho nést. Je to neustály problém. Nevím, jak budeme řešit, že by měl
jít sám do školy, když se sami bojíme. Mejitel psa nám řekl, že pes není nebezpečný a vrata jsou opakovaně otevřená. Myslím, že hlavně děti se
mají cítit bezpečně."
Vyjádření k bodu "Cítíte se v obci bezpečně?" - volně pobíhající psi, které jejich majitelé nechávají úmyslně pobíhat. Pro děti, které chodí bez
rodičů je to nepříjemné a někteří z toho důvodu děti do školy raději vozí, než by je nechali ohrozit a jít pěšky. Majitelé si myslí, že jejich pes
nikomu neublíží, ale já jsem dospělý a když vidím volně pobíhat psa, mám z něho respekt a nedůvěru, že může zaútočit.
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Nastavení dotazníku
Otázek na stránku

Všechny

Povolit odeslat vícekrát?

Povolit návrat k předchozím otázkám?

Zobrazovat čísla otázek?

Náhodné pořadí otázek?

Zobrazit ukazatel postupu?

Upozorňovat na odeslání dotazníku?

Ochrana heslem?

IP omezení?
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Příloha: dotazník
Dotazník pro občany obce Písečná
Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho vyplněním můžete
tento vývoj ovlivnit. Výsledky šetření budou sloužit jako jeden z podkladů při zpracování strategického plánu Písečné, který bude obsahovat dlouhodobé
směřování rozvoje obce i krátkodobé cíle v důležitých oblastech života v obci. K úspěšnému budoucímu rozvoji Písečné dojde pouze s Vaší účastí. Proto Vás
prosíme o zodpovězení níže uvedených otázek. Tímto budeme moci při plánování budoucnosti naší obce vždy přihlížet k Vašim přáním a názorům.
Prosíme o vyplnění dotazníku do 13. 3. 2015.

Věk
15 - 25

26 - 45

46 - 65

65 a více let

Pohlaví
žena

muž

Ve které místní části v Písečné žijete?
Jižní konec

Žihla

Lazy

Centrum

Závrší

Konečná

Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho druh aktivity, služby")?

Jaký by měla mít obec v budoucnu charakter (označte max. 3 odpovědi)?
klidná obec
rekreační/oddychové místo
obec s plnohodnotným
vybavením
Jiná

kulturně-společenská
obec
obec zaměřená na cest.
ruch

obec sportu

zelená obec

obec s rozvinutou sociální a
zdravotní sítí

obec čistá/upravená s čistým přír.
prostředím

bezpečná obec
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Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v obci a jejím okolí (max. 3 odp.)?
nemám problémy s kvalitou životního
prostředí v obci

nedostatek kontejnerů na
tříděný odpad

nedostatečný a
nepravidelný svoz
odpadků

nedostatečný úklid obce

lokální topeniště (spalování nevhodných
paliv, emise škodlivých látek)
Jiná

neukázněnost občanů a
nedostatečná ekologická osvěta

automobilová doprava

vypouštění splašků a nečistot
do příkopu nebo potoka

Cítíte se v obci bezpečně? Co podle Vás ohrožuje bezpečnost v obci:
v obci se cítím
bezpečně
nedostatečná činnost
policie
Jiná

výskyt problémových osob
(vandalismus)

nedostatek přechodů a dopravních
zrcadel

překročení povolené rychlosti

nedostatečné pouliční osvětlení

kriminalita (krádeže, násilná
činnost atd.)

Jak hodnotíte možnosti sportovního vyžití v obci?
jsem spokojen(a)
jsem spíše spokojen(a)
jsem spíše nespokojen(a)
jsem nespokojen(a)

Pokud jste označil(a) v předchozí položce jednu z posledních dvou variant, uveďte důvod:

Jak hodnotíte možnosti společenského vyžití v obci?
jsem spokojen(a)
jsem spíše spokojen(a)
jsem spíše nespokojen(a)
jsem nespokojen(a)

Pokud jste označil(a) v předchozí položce jednu z posledních dvou variant, uveďte důvod:
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Které oblasti by měla obec podporovat více nebo v obci chybí (sociální/pracovní oblast, školství)?
Podpora služeb seniorům

Podpora mladých rodin

Rozvoj sociálních služeb

Podpora doplňkového vzdělání a rekvalifikací

Podpora podnikání

Podpora pracovních příležitostí

Mimoškolní výchova dětí

Podpora rozvoje školství

jiné, uveďte které:

Rozvoj zdravotních služeb

Jiná

Které oblasti by měla obec podporovat více nebo v obci chybí (bezpečnost a infrastruktura)?
Investice do chodníků

Investice do komunikací

Investice do parkovacích ploch

Investice do sítě veřejn. osvětlení

Investice do vodovodní sítě

Investice do kanalizace

Jiná

Které oblasti by měla obec podporovat více nebo v obci chybí (vzhled / čistota obce)?
Údržba soukromých pozemků

Investice do hřišť

Investice do pobytových ploch

Upravenost veřejných ploch, údržba zeleně

Třídění odpadů – kontejnery
Jiná

Které oblasti by měla obec podporovat více nebo v obci chybí (objekty občanské vybavenosti)?
Investice do budovy obec. úřadu

Investice do ZŠ, MŠ

Investice do kulturního domu

Jiná

Které oblasti by měla obec podporovat více nebo v obci chybí (kultura, sport a cestovní ruch)?
Podpora kulturních akcí

Podpora spolků

Investice do restauračních zařízení

Zkvalitnění cyklodopravy

Podpora sportu

Rozvoj cestovního ruchu

Jiná

Uveďte prosím, který objekt nebo plocha v obci je dnes zanedbaná a zaslouží si rozvoj (popište
konkrétně lokalitu nebo objekt a představu jeho rozvoje)?

Jak jste spokojeni se současným stavem komunikace obce s občany (zpravodaj obce, webové stránky
obce)?
jsem spokojen(a)

Jsem nespokojen(a)

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com

45

Dotazník pro občany obce Písečná

Pokud jste označil(a) v předchozí položce "nespokojen(a)", uveďte důvod:

Jste celkově spokojeni se životem v obci?
určitě ano
spíše ano
spíše ne
určitě ne

Pokud jste označil(a) v předchozí položce jednu z posledních dvou variant, uveďte důvod:

Co by na Písečné rozhodně nemělo za 10 let chybět?

Co považujete za největší přednost (silnou stránku) obce Písečná?

Co považujete za největší problém (slabou stránku) obce Písečná?

Možnost pro další vyjádření
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Děkujeme za vyplnění dotazníku a prosíme o odeslání.
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