Výsledky dotazníkového
šetření pro občany
Komise pro strategický rozvoj obce Písečná
Písečná, 14. 10. 2020

Shrnutí dotazů: (celkový počet odpovědí – 153, návratnost přes 10%)

1. Úvodní informace: (věk)
2. Další informace: (pohlaví)
3. Ve které části obce Písečná žijete?
4. Jaký by měla mít obec v budoucnu charakter?
5. Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v obci a jejím okolí?
6. Cítíte se v obci bezpečně? Co podle Vás ohrožuje bezpečnost v obci?
7. Obec Písečná v současné době disponuje s mnoha investičními záměry rozvoje obce, na které vynaložila
finanční prostředky obce. Tyto záměry jsou zahrnuty do tzv. Zásobníku projektů, které dosud nebyly
dokončeny nebo se nezačaly realizovat. Označte max. 3 projekty, jejichž realizaci byste upřednostnil.
8. V případě, že Vám v Zásobníku projektů chybí další investiční záměry v obci, uveďte je níže:
9. Uveďte prosím, který objekt nebo plocha v obci je dnes zanedbaná a zaslouží si rozvoj.
10. Jste celkově spokojeni se životem v obci?
11. Uveďte, proč nejste spokojeni.
12. Co by v Písečné nemělo za 10 let chybět?
13. Co považujete za největší přednost (silnou stránku) obce Písečná?
14. Co považujete za největší problém (slabou stránku) obce Písečná?
15. Poznámka: (uveďte, co byste rádi sdělili prostřednictvím dotazníku obci)

1. Úvodní informace: (věk)
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3. Ve které části obce Písečná žijete?

50

Jižní konec
Lazy
30

Centrum
Žihla

Závrší
Konečná

22

20

19
12

4. Jaký by měla mít obec v budoucnu charakter?
107

106

klidná obec
bezpečná obec

94

kulturně - společenská obec
obec zaměřená na cestovní
ruch
obec sportu
obec s rozvinutou sociální a
zájmovou strukturou

45

obec čistá, upravená s
čistým prostředím
obec s plnohodnotným
vybavením

20 18

Jiné

2

24

2

5. Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v obci a jejím okolí?
nemám problémy s kvalitou životního
prostředí

83

spalování větví, listí a trávy
nedostatečný a nepravidelný svoz odpadů
neuklizené psí exkrementy
lokální topeniště spalující nevhodná paliva,
emise škodlivých látek do okolního prostředí
neukázněnost občanů

automobilová doprava
vypouštění splašků do okolního prostředí

33

37

35
29

26

23

21

stav soukromých pozemků a staveb

13
“černé” skládky odpadu
Jiné

8
1

5. Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v obci a jejím okolí?

Jiné: (z lokality Závrší)
Jezdí podnapilí

Neudržování travnatých ploch sekáním dle zákona
Nejsou kanalizace
Znečištění ovzduší zapříčiněné topením v kotli v domě blízko kapličky. Mnohdy tudy nemohu ani projít,
protože přes kouř nevidím ...;
Volně pobíhající psi
Údržba travnatých pozemků sousedících s jinými pozemky

6. Cítíte se v obci bezpečně? Co podle Vás ohrožuje bezpečnost v obci?
v obci se cítím bezpečně

78
nedostatečná činnost Policie ČR

68
výskyt problémových osob vandalismus
překračování povolené rychlosti pro
motorová vozidla v obci
nedostatek přechodů pro chodce
nebo dalšího dopravního značení k
omezení rychlosti vozidel;
nedostatečné pouliční veřejné
osvětlení (napište do poznámky na
konci dotazníku, kde...)
kriminalita - krádeže, násilná činnost,
aj.
Jiné

27
22
15
10

15
10

• Směrem od centrum na završí
• Z Lazů směr ke Kříži
• pozn. upřesnění k veř. osvětlení: lokalita Lazy (úsek Placzek st. - Jachnicki);
• Lazy
• Jízda autem z hospody domů

• Rychlost řidičů v centru kde je 40km/h.
• Instalovat další dopravní značení k omezení rychlosti. Někteří jedinci o hodně překračují povolené rychlostní limity v obci.
• lhostejnost lidí
• chybějící chodníky k zastávce Žihla k obchodu;
• Nepořádek na hlavní silnici - po výjezdu vozidel ze staveb rodinných domů
• Borský
• chybí retardéry, obecní silnice rychlost 30
• chybějící tyče v zimním období v úseku Lazy - hlavní silnice a pozdní odklizení sněhu
• Chybí světla v místní části Lazy.
• Od hlavní cesty ke kapličce sv. Izidora
• omezit rychlost v úseku Lazy - Lesní závod Jablunkov

• Nepřehledný výjezd hlavní silnice směrem ke kapličce sv. Izidora (chybějící bezpečnostní zrcadlo)
• pití alkoholu na veřejnosti u večerky a močení v blízkosti

7. Obec Písečná v současné době disponuje s mnoha investičními záměry rozvoje obce, na které
vynaložila finanční prostředky obce. Tyto záměry jsou zahrnuty do tzv. Zásobníku projektů, které dosud
nebyly dokončeny nebo se nezačaly realizovat. Označte max. 3 projekty, jejichž realizaci byste
upřednostnil.

Chodník na Konečné

54

Veřejné osvětlení v lokalitě Lazy
2. etapa splaškové kanalizace

47

3. etapa splaškové kanalizace
Rozšíření vodovodního řadu
Rekonstrukce budovy hasičské
zbrojnice
Výstavba nové hasičské zbrojnice

40
35

Nákup nového zásahového vozidla

Sportovně - relaxační park v okolí
Výletiště
Rekonstrukce prostranství v centru obce
Rekonstrukce ZŠ - stará část
Obnova podpory výstavby DČOV
Jiné

23

21

19

17

18

20 20

9
3

8. V případě, že Vám v Zásobníku projektů chybí další investiční záměry v obci, uveďte je níže:

Celkový počet odpovědí: 31
Kategorie 15-25

• Oprava Hlavní silnice
• Chodnik od žihly směr písečna, je to tam nebezpecne po krajnici cesty, kdyz lidi jezdi rychle

8. V případě, že Vám v Zásobníku projektů chybí další investiční záměry v obci, uveďte je níže:

Kategorie 26 – 45
• Odvod dešťové vody v lokalitě Lazy.
• Rekonstrukce dětského hřiště

• Hezka hospůdka ci restaurace
• více zalesněných ploch;
řešení odtoku vody při větších srážkách u kapličky 3. křížů;
zpevnit koryto potoka Kotelnice (úsek nad školou)
• 1, Opravit obslužnou komunikaci v oblasti Závrší kolem domu č. 105 směrem nahoru k hájence.
2. Byla by vhodné, aby se urychlila spolupráce s okolními obcemi (Písek, Jablunkov) v dokončení
kanalizací na jejich katastru. Chybějící kanalizace sousedních obcí negativně ovlivňuje životní
prostředí i na Písečné.

• Výstavba vlastní ČOV.
• Prodloužení chodníku z Žihly do Písku.
• Další etapa splaškové kanalizace - lokalita Jižní konec směrem k hlavní silnici na Bukovec.

8. V případě, že Vám v Zásobníku projektů chybí další investiční záměry v obci, uveďte je níže:

Kategorie 26 – 45
• Biotop.

• Doplnění sítě vodovodů.
• V rámci infrastruktury se zaměřit na vytvoření ploch, zálivů pro míjení se automobilů.
• zálivy pro míjení aut

• Prodloužení a vodovodu - propojení dvou větví mezi hlavní silnicí a horní větví.
• Opravit komunikaci (vyasfaltovat) v oblasti Závrší od čísla 105 nahoru kolem hájenky. Možná to je už
i částečně na území Písku.
• Chodník (popř. zpevněná cestička) z výletiště směrem ke kapličce u tří křížů
• Zadržování vody v krajině.

8. V případě, že Vám v Zásobníku projektů chybí další investiční záměry v obci, uveďte je níže:

Kategorie 46 - 65
• Silnice na místo polní cesty od domů Lyskových směrem na Lazy.

• Závrší - dát železné žlaby přes cestu.
• Startovací byty pro mladé manželé.
• 4. etapa splaškové kanalizace - směr vodárny.

• kanalizace pod vodárnou
• Hlavní silnice - výstavba.
• Více odpadkových košů kolem cest (na psí exkrementy).
Přála bych si knihovnu.
• doplnění sítě vodovodů
• cyklostezky a naučné stezky z centra obce
• naučné chodníky "Bahenec", Gírová apod.

8. V případě, že Vám v Zásobníku projektů chybí další investiční záměry v obci, uveďte je níže:

Kategorie 65 a více
• Chodník v Žihle u obchodu

9. Uveďte prosím, který objekt nebo plocha v obci je dnes zanedbaná a zaslouží si rozvoj.

Celkový počet odpovědí: 38
Kategorie 15 - 25

• Autobusová zastávka Jižní konec
• Hlavní silnice
• Chodniky. Do budoucna je to chytra investice

9. Uveďte prosím, který objekt nebo plocha v obci je dnes zanedbaná a zaslouží si rozvoj.
Kategorie 26 - 45
• Nemám dojem, že by některý objekt v obci byl doslova zanedbaný. Je znát, že se stále “na něčem”
pracuje a obec se rozvíjí.
• Jednoznačně dětské hřiště. A boční cesty na Završí.
• Lazy
• Nic mě nenapadá 😊
• Žádná

• Vytvoření technického zázemí pro bioodpad, který zapáchá u hřiště při výletišti. Místo by mělo být
dobře přístupné z příjezdové komunikace (s obratištěm) a schováno někde ve vyšší zeleni.
• málo parkovacích míst: rozšíření možností parkování v centru obce;
udělat přírodní stezku/ +cyklochodník od kapličky směrem do centra (na způsob v městském lese)
• Hasičská zbrojnice
• Při pravidelných procházkách v lese mi vadí nepořádek. Majitelé lesů neuklízejí a neudržují prostory
lesa. Chybí mi lavičky v lesích, kde by si výletník mohl odpočinout, posedět a pokochat přírodou.
• Lavičky v dětském parku.

9. Uveďte prosím, který objekt nebo plocha v obci je dnes zanedbaná a zaslouží si rozvoj.

Kategorie 26 - 45
• RD vedle pana Szkandery č.p. 29.

• kotelnický potok a jeho blízké okolí
• hasičská zbrojnice
• dětské hřiště

• dětské hřiště
• Okolí kapličky u třech křížů, trávník, případné posezení...
• Příjezdová cesta do obce, cesta z "Bachraté" nad Alžbětinkami směrem na Konečnou, v nejvíce
strmém úseku je cesta příliš úzká, zasloužila by si rozšířit.
• Hasičská zbrojnice
• Požární zbrojnice

9. Uveďte prosím, který objekt nebo plocha v obci je dnes zanedbaná a zaslouží si rozvoj.

Kategorie 46 - 65
• Více nádob na separovaný odpad

• Obecně, okolí vedlejších silnic. V některých úsecích přerůstá tráva nebo keře do silnice. Někdy není
prostor se ani uhnout autu.
• Kotelnický potok.
• Okraje zhotovených silnic po kanalizaci jsou zanedbané, mohly by se srovnat ze silnicí - večer jsou
nebezpečné.
• - okolí obchodu
- plocha za RD p. Jany Bieleszové, směr Folvark
• okolí obchodu
• Plocha kolem potoka od mostku pod zahradou od Legierských (okolo Piprečky).

9. Uveďte prosím, který objekt nebo plocha v obci je dnes zanedbaná a zaslouží si rozvoj.
Kategorie 46 - 65
• Prosíme o prohloubení a stálou údržbu příkopu u cesty od kapličky 3křížů- směr Lazy ( přívalová
voda z polí )
• Centrum obce si zaslouží další rozvoj, areál Výletiště, prostranství mezi KD a novým OÚ, stav
poštovních schránek u dětského hřiště, nevhodně umístěné kontejnery na biologický odpad u
víceúčelového hřiště, nevhodně umístěné kontejnery na separovaný odpad u KD, nepořádek kolem
nich zaviněný neukázněností občanů, plocha u obchodu s potravinami, prostranství před hospodou poštovní schránky, některé soukromé zahrady nebo prostranství - dvůr Rojczyk - dlouhodobě
skladovaný stavební odpad
• nejsem schopen posoudit
• Potok a jeho okolí je znečištěný odpadky. Stačilo by s několika pracovníky 2-3x ročně projít celým
tokem a zorganizovat odvoz.
• Místní obchod
• Je třeba udržovat (kosit a sekat) okolí cesty směrem na Závrší - hlavně okolí cesty za mostkem přes
potok!
• Více udržovat okolí cest (cesta na závrší), větve stromů a keřů zasahují do cesty a odírají auta!

9. Uveďte prosím, který objekt nebo plocha v obci je dnes zanedbaná a zaslouží si rozvoj.

Kategorie 65 a více
• Hasičská zbrojnice

• nevím

10. Jste celkově spokojeni se životem v obci? Uveďte, proč nejste spokojeni.
spíše ano
33%

spíše ne
2%

určitě ano

spíše ano

spíše ne

určitě ne
určitě ano
65%

11. Uveďte proč nejste spokojení

Celkový počet odpovědí: 2

S řešením problému v případě problémy s vodou - vyřešení na vlastní náklady.

Velká výstavba nových rodinných domů.

12. Co by v Písečné nemělo za 10 let chybět?

Celkový počet odpovědí: 79
Věková kategorie: 15 – 25

• Chodníky
• Koupaliště
• Restaurace, častější dojíždění autobusů

12. Co by v Písečné nemělo za 10 let chybět?

Věková kategorie: 26 - 45
• Organizace kulturních akcí - zakončení prázdnin, hasičské závody, silvestrovský fotbal apod.
• Nové fotbalové hřiště (zdarma pro občany obce).

• Autobusové zastávky by mohly být všechny stejné. Ale určitě to není priorita. Stávající také plní svůj
účel.
Modernější nebo alespoň vkusnější Zbrojnice pro SDH.
• Ekologický systém nakládání s odpady, informovanost občanů o dění v obci, vstřícné jednání úřadu,
funkční nástroje pro zachování bezpečnosti v obci, sportovně kulturní vyžití, sousedská spolupráce
na projektech obce.
• restaurace
• Restaurace s dětským hřištěm, bazén
• kanalizace
• Prostory pro společenský život občanů. Restaurace, knihovna, tělocvična pro veřejnost
• Tolerantní a rozumní lidé. Neměla by se vytratit lidskost a "selské uvažování". Tak jak jsme tomu
svědky v posledních měsících obecně ve společnosti.

12. Co by v Písečné nemělo za 10 let chybět?

Věková kategorie: 26 - 45
• kanalizace v celé obci
• Škola, školka, hřiště, obchod

• Centrum volného času, které by se dalo využívat všemi věkovými kategoriemi
• Nic mi tu nechybí
• zachovaný charakter podhorské obce, bez masivní a roztroušené výstavby - tedy s čistým ovzduším,
plno zeleně a pocitem bezpečí (tedy tak, jak je to aktuálně),
• bezpečné chodníky; zeleň/ stromy
• Dokončená splašková kanalizace, dotační program "dešťovka" anebo jiná podpora pro recyklaci vody
• Krásný výhled
• Dokončení všech fází budování kanalizace a výstavba domácích ČOV.
• Nová požární zbrojnice. Adekvátní hasičský zásahový automobil s vodním zásobníkem. Další část
kanalizační sítě anebo řešení formou společných anebo samostatných funkčních (Monitorovaných)
ČOV.
• To co dnes funguje

12. Co by v Písečné nemělo za 10 let chybět?

Věková kategorie: 26 - 45
• pošta
• Osvětlení podél všech cest, kanalizace a vodovod pro všechny občany, dobra dopravní obslužnost,
opatření proti rychle jedoucím vozidlům, lazy
• Biotop.
• Drobné služby: kadeřnictví, holičství, pedikůra...
• Více zeleně, stromů, možná i malý park poblíž Výletiště.
• obchod, restaurace
• Dokončení kanalizace Závrší + Lazy.
• Retardery u školy
• Volná prostranství, nějaký menší parčík s posezením
• zachovat obchod a hospodu
• zachovat obchod
• Kulturní akce, pravidelné divadelní představení pro děti, pro dospělé...

12. Co by v Písečné nemělo za 10 let chybět?

• EcoTaxi pro školní děti za příznivou cenu, sympatická restaurace s kvalitní kávou, zákusky a denním
menu, koupací biotop- přírodní koupání, bezsmogová obec-kontrola kotlů na tuhá paliva.
• Splašková kanalizace, kamerový systém (aspoň pár se záznamem z důvodů identifikace pokud by se
něco stalo)
• Slušní lidé, přátelské vztahy, společensko-kulturní vyžití
• Kanalizace v celé obci dokončená a tam kde není, tak čističky.
• Multifunkční dům - knihovna, prostor pro některé služby (lékař, kadeřník,...)
• správní vůdci obce a spokojení spoluobčané
• Vím, že obec má priority v oblasti infrastruktury, ale výhledově by si nějaké zútulnění zasloužil
prostor bývalého hřiště u KD. Je to takové moc nevzhledné parkoviště. Myslím, že nový krásný
obecní úřad by si to zasloužil.
• Nová požární zbrojnice, zpevněný chodníček z výletiště (hřiště) ke kapličce, tolerance, pevné zdraví a
přátelství.
• Více stromů v centru, u výletiště.

• klid, ...máme to tu super, více ruchu ze strany cizích návštěvníků obce by už mohlo vadit, ...
• škola, školka, hospoda, obchod, hospoda, prodejna potravin

12. Co by v Písečné nemělo za 10 let chybět?

Věková kategorie: 46 - 65
• Podzemní nádoby na odpad, vysokorychlostní internetové připojení - ideálně optika
• Spolky a kultura.
• Zdravotnické zařízení
• kulturně vzdělávací akce, podpora školství
• Kanalizace a pošta.
• O jistých věcech by mohli občané rozhodovat v referendech.
• Nevím co bude za 10 let.
• Sociální služby pro seniory plus OBĚDY. Hlavně DOKTOR!!!
• Závrší - želežné žlaby přes cestu naproti Sikory pod Martynkami a pod Mitrengou.

• Chodníky a zase chodníky pro děti a vozíčkáře = bezpečnost.
• Služby pro občany - kadeřnictví, masáže, knihovna.
• holičství, pedikůra
• dobré sousedské vztahy
• cyklostezka

12. Co by v Písečné nemělo za 10 let chybět?
Věková kategorie: 46 - 65
• Školka, škola ,obchod, hospoda.
• Klid v obci
• Ekologičtější a nízkoemisní vytápění všech rodinných domů, všechny nemovitosti by měly mít
vyřešené nakládání s odpadní vodou, mělo by být vyřešeno zásobování pitnou vodou. Měla by být
provedena rekonstrukce ZŠ, rekonstrukce hasičské zbrojnice, upravené a čisté plochy v centru, další
výsadba květin, okrasných stromů, keřů, upravené autobusové zastávky. Měl by být opraven povrch
hlavní obslužné komunikace a také povrchy všech místních komunikací. Neměl by chybět
společenský život, příležitosti pro setkávání občanů a fungující spolky. Neměli by chybět aktivní
občané, kteří se zapojují do veřejného života a zajímají se o dění kolem sebe.
• Výplň volného času dětí a mládeže, např. skaut-junák, kluby SPJF
• Naprostý zákaz topení černým uhlím.
• Kanalizace + nové komunikace - Závrší
• 1. Hlavně kanalizace.
2. Důkladná oprava komunikace na Závrší, ta předchozí byla odfláknutá zbytkem asfaltu.
• Vyřešení splaškové kanalizace.
Řešit dešťovou kanalizaci z novostaveb.
• Škola, kulturní dům, obchod
• ohleduplní lidé
• Dobrý starosta a vedení obce, které pracuje pro lidi.

12. Co by v Písečné nemělo za 10 let chybět?

Věková kategorie: 65 a více
• Veškeré aktivity, které jsou teď, aby nezanikly.

• lékařská ordinace, knihovna
• ordinace obvodního lékaře ( 1 za týden)
• Vyřešení dešťové a splaškové kanalizace.

• Domov důchodců
• Dům s pečovatelskou službou

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

Celkový počet odpovědí: 98
Věková kategorie: 15 – 25

• Výletiště, fotbalové hřiště, multifunkční hřiště
• Výhled na hory, pěkná příroda
• Rozvíjející obec, v krásné lokalitě.

• Čistota, kulturní akce a velice hezké prostředí.
• Ze v době krize se k důchodcům chovali pěkně.

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

Věková kategorie: 26 - 45
• Klidná, čistá obec.
• Její umístění, krásný výhled, dostupnost do města, zeleň.

• Areál Výletiště.
• Investice, které jsou opravdu vidět.
• Řeší nebo plánuje řešení podstatných problémů obce. Velký přínos dotačních projektů. Je krásnou a
klidnou lokalitou pro bydlení.
• poloha
• Dětské hřiště
• Klidná obec a lidi ,kteří se chtějí dohodnout.
• Bezpečnost, čistota, schopný starosta
• Ticho a klid, krásné výhledy.
• Klidné prostředí blízko přírody, dostatek kulturně společenských akcí a možnost sportovního vyžití.
• skvělá poloha
• Výletiště a okolí. Škola

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

Věková kategorie: 26 - 45
• Klid, čistota
• dostupnost všech základních potřeb, nádherný výhled do okolí, "bezpečná" blízkost Jablunkova

• klidná obec
• Krásné prostředí, výborná škola a aktivita spolků
• Výborná lokalita obce - pěkné prostředí, výhledy
Existující sportoviště a výletiště
• Samostatnost. Otevřenost OÚ/starosty/zastupitelstva.
• Kvalitní vedení obce
• areál a budova Výletiště
• Lokalita, okolní prostředí, lesy
• Krásný výhled do okolí a velká snaha o ekologii.
• Dobrá práce zastupitelstva - především starosty.
• Přes týden klid (děti, důchodci) a o víkendu rušno (omladina)
Vše důležité se nachází v centru.

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

Věková kategorie: 26 - 45
• lokalita
"mladá" obec (průměrný věk obyvatel)
• Lokalizace nedaleko Jablunkova, Třince, přitom klidné prostředí.
• Klidná, slunná obec dostupná z měst Jablunkov a Třinec.
• kanalizace v obci
• klid
• čisté prostředí
• Výletiště, sportoviště
• poloha, výhledy, pocit vzdušnosti a souznění s přírodou
• Písečná velmi dobře dostupná do okolních měst
spousta zeleně, krásná příroda
• klidná obec, "zelená" obec - spousta zeleně
výborná dostupnost do okolních měst
• Krásné centrum obce, konečně důstojný obecní úřad, prostory k trávení volného času.

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

Věková kategorie: 26 - 45
•

Krásný výhled na Beskydy, nové Výletiště a super plesy PZKO.

•

Rozvoj obce

•

Malá přátelská obec s klidným prostředím a pěkným výhledem na hory.

•

Hezké a nove výletiště s kulturním domem

•

Výletiště, sportoviště. Výhodná lokalita obce.

•

pana Davida Čmiela

•

Kulturně-sportovní zázemí

•

rozvoj obce

•

Blízkost přírody. V porovnání např s Třincem určitě větší čistota veřejných prostranství. Nádherné
výhledy do okolí. Klid.

•

Poloha

•

Je to obec v krásném prostředí a hlavně není obcí průjezdní, je umístěna mimo hlavní silniční tahy.

•

dobrá dostupnost, výletiště, prostor pro prolézačky dětí

•

okolní malebné prostředí

•

okolní příroda, blízkost města

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

Věková kategorie: 46 - 65
• Klidné prostředí
• Schopný starosta

• Zatím klid.
• Rozvíjí se, jsou tu možnosti pro volnočasové aktivity.
• je v krasné lokalitě

• Dobrá dopravní obslužnost
• Výletiště a kulturní dům a obecní úřad.
• Obec má relativně malý počet obyvatel. Vazby mezi místními. Veškerá rozhodnutí obce mohou být
důsledně prodiskutována s veřejností.
• Poloha obce. Krásný výhled. Příroda.
• Pohoda a zeleň. Klid.
• Docela dobrá spolupráce, komunikace, snaživost. Problémy = řeší se. Děkujeme

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

Věková kategorie: 46 - 65
• Výletiště, hřiště pro děti.
• Dobrá lokalita.

• Klidná, čistá obec.
Lokalita.
• Dobrá dopravní infrastruktura.
• lokalita
• lokalita
• lokalita
• Krásný výhled
• krásná lokalita
• Rozvoj obce a krásné prostředí.
• krásné prostředí a hezké centrum obce
• klid, hezké prostředí
• Dobrou informovanost občanů.

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

Věková kategorie: 46 - 65
• Hezká poloha obce.
• Její poloha a krásný výhled do okolí.

• Za nejsilnější stránku považuji geografickou polohu v podhůří Slezských Beskyd s klidnou polohou
mimo dopravní koridory a zároveň v relativní blízkosti měst se službami a dostatečnou nabídkou
pracovních příležitostí.
• Krásné přírodní okolí
• Ekologická obec
• Klid - prozatím, lokalizace.
• Prostředí

• Pěkné prostředí
• Ochota a způsob jednání zastupitelů obce a sekretariátu na obci.
• Poloha

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

Věková kategorie: 65 a více
• Vše, co se děje pro obec.
• Slušnost - vstřícnost.

• Výletiště, hřiště pro děti.
• nové výletiště a sportoviště, moderní obecní úřad
• sportoviště

• komunikace, čistota kolem KD + výletiště a zastávky
• Klid v obci a ochota vedení obce.

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

Celkový počet odpovědí: 63
Věková kategorie: 15 – 25

• Málokdy tady jezdí autobus a strašně často se mi vyplatí jít radši pěšky
• Chodníky

14. Co považujete za největší problém (slabou stránku) obce Písečná?
Věková kategorie: 26 - 45
•

Udržování vedlejších komunikací během zimního období.

•

Výstavba nových domů a neřešení problému s dešťovou vodou. Kumulování dešťové vody pak v
jednom místě a následně lokální povodně.

•

dopravní obslužnost

•

Rychlá auta

•

Umístění kontejnerů na trávu a listí vedle sportovního areálu je velice nešťastné.

•

Osvětlení na Lazech a neukaznenost některých řidičů.

•

Absolutně nedostatečná síť vodovodních řádů!

•

Ohromná rychlost přibývání nových obydlí, což se do budoucna určitě projeví na klidu a čistotě v
obci. Obec by měla toto tempo regulovat.

•

lokální topeniště (v zimě);
pálení listí, které ohrožuje i bezpečnou jízdu v obci a jejím okolí;
působení vnějších živlů - konání různého typů akcí =rušení nočního klidu/ nepořádek/ ohrožování
bezpečnosti

•

řešení nahromaděných srážkových vod

•

Více zastavěné plochy vede k nevsakování vody do půdy.

•

Velká zástavba nových rodinných domů a velká zalidněnost.

14. Co považujete za největší problém (slabou stránku) obce Písečná?
Věková kategorie: 26 - 45
•

lokální topeniště

•

Nedostatečná kvalita dopravní infrastruktury.

•

- velká výstavba RD
- nedostatek pitné vody

•

povrch komunikací

•

hustý automobilový provoz

•

Velký nárůst staveb nejen rodinných domů, za nějaký čas zde bude "velmi těsno" a obec ztratí svou
vzdušnost a pocit harmonie s přírodou.

•

nedostatečný vodovodní řád

•

nedostatečný vodovodní řád

•

Místní pubertaci, kteří ničí vybavení nového hřiště u školy.

•

Nezpravované komunikace směr zovrsi

•

Doprava v centru obce

•

nebezpečí vandalismu, krádeží

•

Chybí mi zde restaurace s nabídkou teplé např. večeře

•

hasiči

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

Věková kategorie: 46 - 65
• Převis pozemků určených k zástavbě a složité prosazování nových pozemků pro individuální výstavbu
• Stav a velká vytíženost komunikací na Zavrsi.

• Prudký stavební rozmach.
• až moc se staví
• Žádné

• Kotle na tuhá paliva.
• Přírůstek nových obyvatel, který se už teď projevuje na hluku a hustotě dopravy. Všude parkující
auta v centru Písečné.
• Už moc velká zalidněnost. Hodně stavebních povolení.
• Začínající střed generací. Práce o víkendech. Zakázat (neděle)!
• Obec není vlastníkem všech cest na území obce.
• Chaotická výstavba rodinných domků.
Nedostatečná infrastruktura, kanalizace, voda.
• Výstavba v orné a úrodné půdě.

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

Věková kategorie: 46 - 65
• Hodně mi vadí zahrádka u hospody, podle mně je na nevhodném místě.
Myslím si, že je tady příliš hodně obyvatel...že ta naše obec již není, co bývala.
• Pronajímání Výletiště pro soukromé účely a s tím spojený zvýšený hluk včetně porušování nočního
klidu.
• lokální topeniště
• velká zástavba nových RD
• závist sousedů
• Výstavbou kanalizace odchází z krajiny obrovské množství vody, která bude obci chybět.
• Úzké místní komunikace ve spojení s poměrně intenzivní výstavbou rodinných domů a zvyšující se
dopravní zátěží.
• Topení v chladnějších měsících v lokálních topeništích, neukázněnost některých občanů - topení
odpadem, apod.
• Mnoho nových obyvatel. A s tím spojené větší nároky na pitnou vodu, dopravu, ekologii.

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

Věková kategorie: 46 - 65
• Nedostatečně opravované místní komunikace!
Parkování v křižovatce u ZŠ!
• Žádné odpočivadlo s lavičkami a odpadkovým košem.
• Neřešení kanalizace v části Lazy podporou domácích ČOV!
• Špatná komunikace OÚ s občany při přípravě a realizaci investičních akcí např. stavba chodníku,
kanalizace, atd.

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

Věková kategorie: 65 a více
• dým z komínů v zimě
• Nová výstavba - měla by se omezit.

• Problémy se řeší.
• likvidace zemědělských pozemků
• Proč se vyměnil na zvonici zvon? Slyší ho jen okolní domy. Šlo to opravit. Kde jsou peníze za něj? Byla
to dlouhodobá pýcha Písečné. Prosím zveřejnit ve zpravodaji!
• kanalizace
• Mnoho novostaveb

15. Poznámka: (uveďte, co byste rádi sdělili prostřednictvím dotazníku obci)

Celkový počet odpovědí: 47
Kategorie 15-25
•

Chybí pouliční osvětlení u chodníku od školy směrem dolů

• Chybějící veřejné osvětlení podél cesty od kapličky sv. Izidora směrem k hlavní silnici.
• Obec Písečná si vede velice dobře, z mé strany mi tady nic nechybí. Jen tak dál :D

15. Poznámka: (uveďte, co byste rádi sdělili prostřednictvím dotazníku obci)

Kategorie 26-45
• Jsme rádi, že se zajímáte. :)
Je vidět, že v obci stále přibývají nové rodinné domky, čemuž se nedivím a je to určitě super. Na
druhou stranu si říkám, jestli nám tady té zeleně trochu zbyde i do budoucna. :) Písečné přeji samé
spokojené obyvatele.
• Komunikace na lokalitu závrší je v několika místech nepřehledná a vznikají nebezpečné situace a s
narůstajícím počtem staveb v této lokalitě se i zvyšuje provoz.
• Jsme s Vámi spokojeni a žije se nám tady dobre

• 1. Největším rizikem pro zdraví občanů je pro mě opakovaně přepracována rychlost v obci. Žádné
dopravní značení nedonutí řidiče spomalit. Jediné efektivní řešení by mohly být retardery (alespoň v
okolí školy). Ty jsou např. v Hrádku nebo Bystřicí.
2. Neohleduplnost řidičů v křižovatce u školy. Parkují přímo v křizovatce i přesto ze jsou u úřadu
pracovní místa. Situace na hlavní silnici je pro řidiče na vedlejší komunikaci nepřehledná.
Jednoduchým řešením by byl žlutý pruh u krajnice jako mají např. u benzinových stanic nebo v
městech.
• děkuji, že vedení obce nevykonává svou činnost pouze "proforma" a před volbami, ale snaží se
projekty/ podněty řešit průběžně s cílem vyhovět max. možnému počtu lidí.

• děkuji
• Zapomněli jsme se lidí zeptat na spokojenost s MESOH! Nějak mi to neťuklo do hlavy, když jsme psal
Pavlovi poznámky :(. Příště se na to musíme(te) zepatat... W.

15. Poznámka: (uveďte, co byste rádi sdělili prostřednictvím dotazníku obci)

Kategorie 26-45
• Osvětlení - Lazy
• Omezit zástavbu obce.

• Někdy méně je více...současný stav kulturně -sportovního vyžití je podle mně dostačující, už jen
dotáhnout projekty do konce, vzájemně je propojit, opravit silnice, dodělat kanalizaci a udržovat
příjemný a vzdušný ráz obce s překrásnými výhledy!!!
• jen tak dál, pokračujte v realizaci v nastoleném tempu
• Držím palce!
• Díky všem, kteří se podílí na rozvoji, údržbě, vedení naší obce.
• Děkujeme za to, jak se o nás staráte. Myslím, že slova díků je málo slyšet, neboť člověk má tendenci
často jen kritizovat. Ale co na plat - Máme se tu v Písečné krásně. :) Hodně síly a pevné nervy do
dalších projektů!
• Děkujeme, jak se o naši obec staráte!
• Jen tak dá!

15. Poznámka: (uveďte, co byste rádi sdělili prostřednictvím dotazníku obci)
Kategorie 46 - 65
•

Neudělejte z malé klidné obce město.

•

Volné pobíhání psů. Majitelé pouští psy a nehlídají a nepoužívají vodítka na procházce. U silnic
neuklízí po pejscích. Stání automobilů u školy a obchodu v křižovatce špatně se vyjíždí na hlavní
cestu a zpět.

•

Začíná se v porušovat nedělní klid (sekačky). Obec by měla pomalu myslet na vyhlášku, která by klid
v neděli zajistila.

•

Ať vydrží v nastoupeném trendu.

•

Prosím kosit trávu kolem cesty pod Legierským - závrší. Děkuji.

•

Prosím o košení trávy kolem cesty pod Legierským nad mostkem Závrší.

•

Pevné nervy ve spolupráci celkově. Ten, kdo může nechť zabere, co zmůže. Jinak děkuji.

•

Děkuji OÚ za starostlivost.

•

Obnovit podporu domácích ČOV. Je neetické dotovat přípojky a provoz kanalizace a zbytek nechat,
ať se každý postará sám.
*lokalita není Konečná, ale Vyšní konec (není v nabídce)

•

* lokalita zpracovatele není konečná, ale vyšní konec (není v nabídce)

•

Mám svoji obec ráda a naši obci přeji jen to nejlepší.

15. Poznámka: (uveďte, co byste rádi sdělili prostřednictvím dotazníku obci)

Kategorie 46 - 65
• Osvětlení: od hlavní silnice směrem k Hasičské zbrojnici.
•

Děkujeme starostovi, zastupitelům i pracovníkům OÚ za práci.

•

Děkuji všem, kdo se zasloužil o rozvoj naší obce.

•

Vděčnost za obětavost pro dobro občanů Písečné.

• Promyslet a zrealizovat způsob jak udržet vodu v krajině.

• Bylo by dobré, aby se v obci dodržoval noční klid, a aby obec nepovolovala tolik soukromých akcí
zvláště pak pro občany, kteří z Písečné vůbec nejsou. Některé akce jsou příliš hlučné již odpoledne a
z přibývajícími hodinami se většinou intenzita hluku ještě stupňuje. Někdy se stává, že je těchto akcí
v týdnu více po sobě a to si pak lidé, kteří bydlí poblíž klidu moc neužijí. A tak se někdy ptám co je
vlastně v zájmu obce a zda je to opravdu spokojenost místních?
• Naslouchejte občanům a zapojujte je do svého rozhodování.

15. Poznámka: (uveďte, co byste rádi sdělili prostřednictvím dotazníku obci)

Kategorie 46 - 65

• Myslím, že v brzké době bude problém i výskyt některých hlučných individuálních sportů v obci,
obzvláště o víkendech, např. padáky s motorem, crosové motorky, čtyřkolky, vyhlídkové lety
letadly, prostě takové aktivity, které obtěžují okolí a občany nadměrným hlukem.
•

Častější dotazníky tohoto typu, týkající se i drobných projektů. Občane tak mohou svými
názory ovlivňovat dění v obci = větší spokojenost.

•

Parkování mezi školou a obchodem, auta, která parkují u školy. Je docela nepřehledné pro ty,
kteří potřebují odbočit z hlavní cesty. Děti pobíhají mezi auty než nastoupí, ale hlavně je není
vidět.
Rodiče mají parkovat naproti, ne u hlavní cesty. Zákaz parkování u školy alespoň 3 metry od
hlavní cesty.

•

Spokojenost, vše OK, až na řešení kanalizace v obci.

•

Chybí světlo od křižovatky směr Bahenec na Závrší!
Děkuji za tvrdou a obětavou práci všem, kdo se podílejí na rozvoji a chodu obce, za trpělivost a
přeji hodně sil.

15. Poznámka: (uveďte, co byste rádi sdělili prostřednictvím dotazníku obci)

Celkový počet odpovědí: 47
Kategorie 65 a více
• děkuji OÚ za přístup k lidem.

• poděkování za výletiště, sportoviště, kanalizaci, chodníky a vstřícný přístup zaměstnanců OÚ
• nedotovat už nikdy likvidaci našich lesů ( letos to bylo 60 000 Kč!!! )
• jen tak dále!

• chci poděkovat starostovi a jeho členům zastupitelstva (taky sekretářkám) za jejich nelehkou práci,
kterou pro občany Písečné dělají. Moc díky!

