VYHODNOCENÍ
dotazníkového šetření mezi občany

Listopad – prosinec 2018
(aktualizace 28.12. 2018)

1. Úvod
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Dobré ze dne 1.11. 2018 byl koncem měsíce listopadu a
začátkem prosince roku 2018 mezi občany distribuován dotazníkový formulář týkající se zejména
budoucího rozvoje obce. Mezi občany byla distribuována tištěná verze a zároveň na internetových
stránkách obce byla zveřejněna verze elektronická. Ve stanoveném termínu bylo odevzdáno celkem
268 vyplněných dotazníků. Cílem dotazníkového šetření bylo získat povědomí o představách občanů o
budoucnosti obce a zjistit, jakým oblastem by zastupitelstvo mělo na základě komunitního plánování
v obci věnovat v současném a budoucím období svoji pozornost.

2. Vyhodnocení dotazníkového šetření
Dotazník obsahoval celkem 13 otázek a závěr, v rámci kterého mohli občané členům zastupitelstva
sdělit veškeré náměty a připomínky, čehož bylo ve velké míře využito. V některých případech se stalo,
že občané na některou z otázek neodpověděli, příp. svoji zvolenou odpověď slovně okomentovali.
Otázka č. 1: Zaškrtněte prosím, do jaké věkové kategorie se řadíte?
Na otázku č. 1 týkající se věkové kategorie odpovědělo všech 268 respondentů. Nejvíce zastoupenou
věkovou kategorií byla kategorie ve věku 45-64 let (81 respondentů), po které následovala věková
kategorie 30-44 let (75 respondentů). Naopak nejmenší zastoupení v zaslaných odpovědích měla
věková kategorie ve věku 15-17 let (11 respondentů).

Otázka č. 1: Zaškrtněte prosím, do jaké věkové kategorie se řadíte?
4%
24%

14%
15-17 let
18-29 let
30-44 let
45-64 let
28%

65 a více let

30%

Otázka č. 2: Co konkrétně se Vám nejvíce v obci líbí, s čím jste spokojen/-a
V rámci této otázky mohli občané v rámci dotazníku zvolit maximálně 5 oblastí, které se jim v obci
nejvíce líbí, příp. se kterými jsou spokojeni. Na tuto otázku odpovědělo celkem 263 respondentů, u 5
dotazníků nebyla vybrána žádná odpověď. Nejvíce se občanům v obci líbí Blízkost přírody (78%) a
Bezpečnost, nízká kriminalita (57%), naopak nejméně se občanům líbí Vzhled a čistota obce (11%) a
Podmínky bydlení v obci (13%). Kromě nabízených variant byly občany zaslány i další upřesňující
informace v možnosti Jiné:

 I v době sucha teče voda
 Vzhledově povedená přestavba prostoru po bývalém obchodu s ordinací, i když jsem s
projektem nesouhlasil
 Prostě je tu krásně
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Otázka č. 3: Co se Vám naopak v obci nelíbí nebo by se mělo zlepšit?
V rámci této otázky mohli občané v rámci dotazníku zvolit maximálně 5 oblastí, které se jim v obci
nejvíce líbí, příp. se kterými jsou spokojeni. Na tuto otázku odpovědělo celkem 267 respondentů, u 1
dotazníku nebyla vybrána žádná odpověď. Občané obce se domnívají, že nejvíce by se zde měl zlepšit
Stav komunikací a chodníků (73%), Kulturní a společenský život v obci (44%) a Počet a rozmístění
sběrných míst odpadu (42%). Kromě nabízených variant byly občany zaslány i další upřesňující
informace v možnosti Jiné:
 Špatná slyšitelnost a srozumitelnost obecního rozhlasu (3x)
 Chybí chodníky - nebezpečí pro chodce, problém s parkováním před MŠ
 Minulé zastupitelstvo prodalo pozemek u prodejny v Hlinném až k silnici a teď se nemají kde
otočit větší auta a prodejna Marta k nám nebude jezdit s autobusem, protože se neotočí
 Vypouštění odpadní vody do potoka a jeho následné znečištění
 Nákladní vozidla často i osobní parkují např. u mostu na udržované zeleni
 Úklid krajnic provádět také mimo střed obce. Pokud komunikace je v majetku silnic tak zajistit
aby ji uklízeli.
 Chybí hřiště pro děti starší 6 LET
 Umělé osvětlení umělého povrchu na koupališti
 Parkování učitelů u Základní školy
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 Není protipožární nádrž (rybník)
 Více akcí/koncertů jako byl revival AC/DC
 Více kontejnerů na tříděný odpad
 Údržba chodníků v zimě
 Prohrnování cesty Chmeliště - Lomy v zimě. Dříve tu byl i posyp. I když tu žije méně lidí, ale
stále trvale bydlící a jezdit v zimě do práce a školy je stresující. Díra v silnici na Chmeliště.
 Lidé neuklízí výkaly po svých psech
 Je ostuda, že taková obec jako Dobré nemá hospodu. Úroveň školství by se taky dala zlepšit.
 Ostuda - koupaliště (jaký byl záměr zastupitelů při prodeji?), kontejnery na PVC a sklo
 Není přechod u dětského hřiště
 Nelíbí se mi, že v naší ulici parkují auta na chodnících a my chodíme po silnici - je to ulice ke
škole.
 Chybějící kanalizace odpadních i dešťových vod v Hlinném; současný stav znehodnocuje
nemovitosti soukromých vlastníků
 Chybí hospoda / restaurace /jakékoli pohoštění
 Svoz odpadů je dražší, nežli v okolních obcích. Třídím hodně a popelnici zcela naplním tak za 3
až 4 týdny. A tak vyvážejí téměř prázdnou každý týden. Za ,,slušný" roční poplatek.
 Úprava pěšiny pod hřbitovem k bytovkám (vedle školní zahrady), která je velice používaná
(matky s kočárky, dětí, dospělí i ti nejstarší)
 Stav koupaliště. Ačkoliv se o něj stará/starat by se měl soukromník, nikoliv obec, jeho stav je
žalostný.
 Absence koupaliště, vysoká hlučnost oslav v Kovárně (5x)
 Přeplněné kontejnery, odpadky kolem nich. Padající oplocení a utržená reklama vlající ve větru
naproti ,,rybníkům"
 Nepořádek při procházce do skalí okolo Michlových, obecní pozemek naproti Michlom. Urputný
zápach ve Skalí. Málo kontejnerů na plasty u Schejbalů.
 Chybí koupaliště (3x)
 POPELÁŘI - JINÝ ČAS ODVOZU ODPADU NÉÉÉ V 6:30!!!!
 Chybí hospoda, chybí koupaliště !!! Psí výkaly, stav chodníků v zimě ...
 Čištění krajnic silnic
 Proč není na Prázovce kontejner na plasty?
 Oplocený zaplevelený pozemek naproti rybníkům, na který dohlíží hastrman. Na jedné straně
skalka, naproti plevel, popelnice a zápach z krůt, hlavně v létě.
 Více aktivit pro důchodce
 Častá nedostupnost obvodního lékaře
 Zprovoznit rybník v centru
 Nelíbí se nám prasečí chlívek v rybníku, šíří zápach a nepořádek kolem
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Kulturní a společenský život v obci
Pořádek v obci, celková údržba obce
Úroveň veřejných služeb (školství, zdravotnictví)
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Otázka č. 4: Na jaké oblasti by se obec měla zaměřit nejvíce?
V rámci otázky č. 4 mohli občané navrhnout maximálně 5 oblastí, na které by se obec podle nich měla
zaměřit co nejvíce. v rámci dotazníku zvolit maximálně 5 oblastí, které se jim v obci nejvíce líbí, příp.
se kterými jsou spokojeni. Na tuto otázku odpovědělo celkem 259 respondentů, u 9 dotazníků nebyla
navržena žádná oblast. Odpovědi občanů ukazují, že obec by se dle jejich názoru měla nejvíce zaměřit
na Komunikace a chodníky – budování, opravy (73%) a na Zlepšení technické infrastruktury obce –
vodovod, kanalizace, ČOV, veřejné osvětlení (47%). Naopak nejméně by se na základě názoru občanů
měla obec zaměřit na Rozvoj cestovního ruchu (7%) a Veřejný pořádek a bezpečnost (15%). Kromě
nabízených variant byly občany zaslány i další upřesňující informace v možnosti Jiné:
 Rybník
 Fungování ZŠ a družiny - personální změny a zkvalitnění úrovně vzdělávání! A nakládání s
volným časem ve družině
 Hlavně také v jiných obcích a nejen v Dobrém zlepšovat vzhled obce - dát třeba lavičky
 Čistý zisk z lesů přes 2 mil. před s.r.o.!!! (byla možnost čističky)
 Zprovoznit hospodu (2x)
 Provoz pošty - rychlost obsluhy
 Zejména na ZŠ (3x)
 Zlepšení ovzduší - kouřící komíny !!!
 Zpravodaj
 Nakládání s odpady
 Dodržovat ordinační hodiny praktického lékaře !!!
 Zimní údržba vedlejších komunikací (u školky, školy...)

 Zimní údržba silnic a chodníků, prořez zeleně špatného zdravotního stavu kolem silnic.
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zeleně apod.)
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Otázka č. 5: Kterou z následujících forem údržby v obci považujete za nedostatečnou, kde
vidíte největší rezervy?
Další otázka se věnovala údržbě v obci a v rámci ní mohli občané označit maximálně 3 formy údržby
v obci, které považují za nedostatečné, příp. kde vidí největší rezervy. Na tuto otázku odpovědělo
celkem 250 respondentů, u 18 dotazníků nebyla žádná oblast údržby označena jako nedostatečná.
Místní občané největší rezervy vidí v Zimní údržbě – odklízení sněhu, posyp chodníků atd. (56%) a
v Nedostatku odpadkových košů a kontejnerů v obci či nedostatečném svozu (55%). Naopak jako
oblast s nejmenší rezervou bylo označeno Nevhodné umístění místa na bioodpad či nedostatečná
provozní doba kompostárny pro veřejnost (16%). Kromě nabízených variant byly občany zaslány i
další upřesňující informace v možnosti Jiné:
 Zkulturnit a dodělat rybníček u hasičské zbrojnice
 Údržba obce mi přijde dostatečná
 Stačí napustit rybník, jinak si myslím, že žijeme na vesnici. Pokud se to nějaké naplavenině
nelíbí, ať si jde do města nebo městyse
 Úklid krajnic, který se provádí pouze ve středu obce, např. poslední úklid krajnice od hospody
k mostu byl naposledy v r. 1998!

 Upravit zákazem parkování nákladních i osobních vozidel na udržované travní ploše např. (u
mostu směrem ke koupališti) toto zakazuje i vyhláška o provozu na poz. komunikacích, ale
pokud to nikomu nevadí tak místo trávy dejte asfalt!
 Vadí mi svoz komunálního odpadu v létě jen jednou za 14dní, příliš časté a časné sekání
trávníků, mohlo by být víc květin (dřevin), je dost druhů, které nepotřebují zalévat ani
přesazovat a přitom jsou i medonosné. Zajisté s výběrem poradí místní včelaři. Je škoda, když
převládají túje.
 Koupaliště
 Ledové neposypané krusty (v zimě i kolem zastávky, školy - katastrofa). Přeplněné kontejnery.
 Některé věci se dělají tzv. ,,na půl", např. dětské hřiště - ohraničení ploch s kačírkem
 Tož pravidelně si šlápnout do guvna - nic moc...
 Každý nemá možnost vozit odpad do sběrného dvora
 Posyp chodníků, péče o hřbitov
 Nedostatek kontejnerů na plast
 Nedostatek kontejnerů na plast a nedostatečný svoz
 Provozní dobu kompostárny prodloužit do listopadu
 Smrad, bordel a popelnice vedle nově "opraveného rybníku"
 Větší čistotu na obecním pozemku při procházce do Skalí.
 Chybí kontejnery na železo a olej z kuchyně
 Nedostatečný svoz tříděného odpadu
 Zásobník na sáčky pro psí exkrementy a nádoba na ně umístěna vedle tabule s plakáty a
oznámeními
 Prázdné rybníky bez vody? Využití? Kolik stál takový pomník?
 Pohostinství
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Otázka č. 6: Přivítali byste v obci zajištění poskytování služeb drobné údržby (např.
drobné stavební úpravy, poruchy rozvodů vody či tepla)?
Na otázku č. 6 týkající se možnosti zajišťování poskytování služeb drobné údržby v obci odpovědělo
celkem 240 respondentů, přičemž 170 zvolilo možnost ANO a 70 odpověď NE.
Otázka č. 6: Přivítali byste v obci zajištění poskytování služeb drobné údržby (např.
drobné stavební úpravy, poruchy rozvodů vody či tepla)?
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Otázka č. 7: Měla by obec usilovat o zřízení obecního hostince?
Otázka č. 7 se věnovala možnosti obce usilovat o zřízení obecního hostince. Na tuto otázku
odpovědělo celkem 253 respondentů, u 15 dotazníků nebyla vybrána žádná odpověď. Podle názoru
většiny občanů (56%) by obec měla usilovat o zřízení obecního hostince prostřednictvím odkoupení
stávající budovy hostince.
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Kromě nabízených variant byly občany zaslány i další upřesňující informace v možnosti Jiné:
 Jedna věc je odkoupeni. Důležité je, kdo ji povede a jak ji povede, lidé tam musí rádi chodit.
Myslím si, že bude největší problém najit vhodného hostinského.
 Ano, ale využila bych možnost spojit se s hasičema a využít rekonstruovanou Kovárnu.
 Lze využít stávající možnosti - v pentagonu je bowling, kavárna. Příjemné posezení v létě na
koupališti.
 Hostinec, který by vařil a občané by si mohli kupovat obědy (např. zaměstnanci PZP, Kersonu,
důchodci)
 Nevím, co vyjde lépe, ale určitě usilovat ANO.
 Možnost posezení o víkendu v hasičárně nebo koupališti při hudbě a občerstvení.
 Aby byl funkční, lidový, kde by se vařilo
 Restaurace s kavárnou (cukrárnou)
 Hostinec byl a je již plánován v budově místního obchodu....
 Na prvním místě je škola.
 Vyměnit správcovou na pentagonu a rozhýbat kulturák v Dobrém a Kovárnu
 Jsem pro ANO, jen si neumím vybrat! Není to tak jednoduché...
 Starý hostinec rozhodně zachovat, ať je majitelem kdokoliv, hlavně aby se alespoň nějaká
stavba z původní vesnice zachovala a s ní i funkční hospoda - už se tu zničilo dost - původní
statky, krám apod.
 Pentagon
 Na vývěsní tabuli je budova potravin a obecního úřadu také vedena jako restaurace, navrhuji:
A) Hostinec ve výše uvedené budově, B) ,,Kovárna"
 ANO rozšířením provozu místní Kovárny (2x)
 ANO s ohledem na náklady před zprovozněním
 Odkoupením stávajícího hostince a jeho následná oprava (3x)

Otázka č. 8: Jste ochoten/na udělat něco pro rozvoj obce a lepší život v ní? Pokud ano, jak
byste byl/a ochoten/na se zapojit?
V rámci této otázky se mohli občané vyjádřit, zda jsou ochotni udělat něco pro rozvoj obce a lepší
život v ní. K této otázce se vyjádřilo celkem 250 respondentů, 18 dotazníků odpověď na tuto otázku
neobsahovalo. Nejvíce občané chtějí přispět k rozvoji obce formou Aktivního podílení se na údržbě
zeleně a veřejného prostranství v okolí svého bydliště (37%) a Zapojením se do úklidu obce (34%).
Naopak nejméně mají občané zájem Pracovat s jinými skupinami obyvatel, např. s dětmi (vést
zájmový kroužek), se seniory atd. (13%) Kromě nabízených variant byly občany zaslány i další
upřesňující informace v možnosti Jiné:
 Zadarmo dnes nikdo nic nedělá. Pokud ano, je hloupý. Takže pokud bude jakákoli činnost ve
vsi finančně ohodnocena, jistě se lidí najde dost
 Zatím nemám čas
 NE vzhledem ke svému vyššímu věku (5x)
 Nechám mladším (2x)
 Přiměřeně k věku
 V minulosti jsem se pokoušel, ale někteří zaměstnanci firmy Kerson mi to znechutili,vzhledem
k věku to již nechám mladým...
 Pohyblivá pracovní doba mi nedovoluje pravidelnost z nic nabízeného
 Bylo by fajn vybudovat nějaký veřejný sdílený prostor, kde by se lidé mohli scházet a tvořit
něco pro radost, učit se od sebe navzájem (za sebe můžu nabídnout zpracování ovčí vlny,
ostatní by se mohli přidat třeba se šitím, pletením, háčkováním...cokoli!). Dále třeba společné
pečení chleba-veřejná chlebová pec. Fajn by mohlo být třeba i letní kino ;-)
 Vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu již nejsem schopna se aktivně zapojit.
 Dle situace a času
Otázka č. 8: Jste ochoten/na udělat něco pro rozvoj obce a lepší život v ní? Pokud
ano, jak byste byl/a ochoten/na se zapojit?
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Aktivně se podílet na údržbě zeleně a veřejných prostranství v okolí svého bydliště
Zapojit se do úklidu obce (např. po zimě, v případě kalamit, případně pravidelně)
Účastnit se diskusí nad dalším rozvojem obce a podobou obce
Pomáhat jako dobrovolník (např. péče o potřebné, organizace nejrůznějších aktivit apod.)
Na podobné aktivity nemám čas, příp. o ně nemám zájem
Aktivně se podílet na rozhodování o obci (účastnit se zasedání zastupitelstva, činnost v komisích)
Práce s jinými skupinami obyvatel, např. s dětmi (vést zájmový kroužek), se seniory atd.

100

Otázka č. 9: Níže, prosíme, uveďte Vaše konkrétní náměty a návrhy na akce, kterým by se
obec měla věnovat (např. oprava místních komunikací, oprava vodovodu v Hlinném):
V odpovědích na otázku č. 9 občané uvedli náměty a návrhy na akce, kterým by se obec měla věnovat
(řazeno chronologicky dle došlých odpovědí):
 Hostinec v Dobrém
 Florbalová hala
 Vybudovat chodník podél komunikace od staré pošty směrem na Hlinné, Odkoupit zpět areál
koupaliště
 Výstavba nových chodníků a péče o ně, zprovoznit obecní nádrž, lepší slyšitelnost
 Zajištění bezpečného přecházení dětí v oblasti hřiště a parcel, auta zde jezdí příliš rychle. Není
zde žádný přechod ani upozornění na dětské hřiště, nebo něco co by řidiče odradilo od rychlé
jízdy z / do obce
 Oprava místních komunikací a silnic (22x)
 Odkup a přestavba hostince, udržet poštu a obchod, zlepšit vzhled a vybavení tříd ve škole,
výstavba chodníku z centra směrem ke Hlinnému
 Předělat chodníky (od 1973 naposledy) a silnice hrůza
 Oprava chodníků - místy se propadají
 Vybudování chodníků v obcích
 1) Prioritně oprava místních komunikací (ne záplatovat, ale položit nový povrch) a to směr k
Hlinnému, 2) funkční hasičská nádrž (rybník) včetně možnosti bruslení v zimě, 3) kvalitní
dětské hřiště v centru obce (Tomovy parky, posilovací prvky), 4) kvalitní osvětlení, tak aby
nebyly tmavé kouty.
 Zvážit instalaci osvětlení na víceúčelovém hřišti na koupališti, Zvážit vybudování chodníku/
zpevněné cesty od Poláčků č.p. 12 směrem k dolnímu stupni školy
 Dle mého názoru by chtělo oddělit místo u rybníka od kontejneru. Např. nějaký kamenný
přístřešek na kontejnery (viděl jsem v Dobrušce)
 Zrcadla u křižovatky v Hlinném, lavička u kapličky v Hlinném, opravit zastávku v Hlinném
 Oprava vodovodu v Hlinném (8x)
 Větší údržba zeleně v obci (např. prostranství před obchodem, kolem domu č. 141atd.),
vytvoření ochranných zábran kolem kontejnerů na tříděný odpad.
 Jsem Doberák a nemám přehled o nutných opravách v Hlinném
 Oprava silnice z Dobrého na Kvasiny (3x)
 Oprava cest a chodníků a dále provádět několikrát do roka nějaké společenské a kulturní akce
pro utužování a stmelování vztahů občanů
 Oprava hydrantu u čekárny v Hlinném, zrcadlo na křižovatce směr Brocná, Domovní číslo na
bývalé škole v Hlinném a k tomu poštovní schránku pro knihovnu, lavičku u kapličky v Hlinném
 V případě plánovaných odstávek vody nebo elektrické energie tyto skutečnosti dávat na
vědomí e-mailem, protože spousta občanů není v době hlášení rozhlasem doma. Konkrétní
oprava komunikace při výjezdu ze zastřešeného parkoviště směrem k obci za ,,Pentagonem,,

je propadlý schodový pás po celé šířce výjezdu. Již bylo žádáno o opravu před rokem původní
vedení, ale bez reakce. Alespoň na dny kdy se předpokládá vyšší spad sněhu (vzhledem k
vytíženosti velkého parkoviště třeba v době plesů) ošetřit informační tabulkou zákaz parkování
za Pentagonem podél zábradlí, kdy auta brání projetí pluhu, popelářům a zásobování baru.
Dále by bylo vhodné lépe vyřešit věčně přeplněné kontejnery papírem a plastem častějším
svozem nebo posílením kontejnerů. Obec leží na dosti větrném místě a v těchto dnech je
smutný pohled na hustě pokryté pole odpadky za těmito kontejnery. Chybí tu totiž nějaká
stěna, která by ale v těchto místech působila dosti nevzhledně a bránila by rozhledu při
vyjíždění. Dále alespoň trochu zlepšit stav nově a neodborně vybagrovaného rybníku např.
svedením vody z vedlejší střechy budovy. Dále se zasadit o lepší organizace aut vyjíždějících
směrem od hasičárny, kde chybí středová čára, která by alespoň usměrnila auta vyjíždějící a
auta odbočující do této ulice zprava od hospody, kdy již několikrát mohlo dojít ke kolizi.
 Zlepšení kulturního vyžití.
 Výchova dětí - zájmové kroužky, zamezení vypouštění odpadní vody do potoka a obnovení
života v něm.
 Nelíbí se mi, že se do potoka vypouští odpad a že je znečištěný, vytvořit napojení odpadů do
centrální čističky.
 Bylo by vhodné schovat kontejnery na odpad za zástěnu.
 Uvítal bych pravidelnější údržbu prostranství kolem nádrže v Rovném, možná by se do
budoucna hodilo v obci omezit rychlost / retardér by také nebyl od věci... dost místních jezdí
přes Rovné i více než 70tkou. Nevím, jestli jsou v plánu chodníky, ale k poměrně velkému
počtu pěších turistů je často chůze po vesnici nebezpečná. V neposlední řadě uvítám, když
budou všichni obyvatelé Rovného respektovat, že požární nádrž má sloužit jako rezervoár
vody v případě požáru - letos i loni v létě si někteří sousedé jezdili i několikrát za den pro vodu
s nádržemi na traktoru, což mi nejen z hlediska bezpečnosti / ale i kvůli rybám, které v nádrži
v té době byly, nepřišlo fér.
 přechody, oplotit dětské hřiště
 Jak už jsem psal, akce typu koncert AC/DC revivalu
 Podpora místních organizací (SDH ,zahrádkáři, SK,FBC)
 Chodník vedle zastávky, komunikace mezi bytovkou a truhlárnou.
 Zajistit bezpečnost v úseku komunikace od kovárny směrem k Hlinnému
 Špatná slyšitelnost rozhlasu
 Vodovod (3x)
 Cestovní ruch
 Zvýšit počet míst s kontejnery na tříděný odpad, udržovat (stříhat veř. zeleň), udržovat ji i v
okolních vesnicích, požadovat po stavební firmě opravu rybníka. Navázat spolupráci s jinými
stavebními firmami.
 Oprava komunikací v celé obci. Nejenom na místech, která jsou vidět na první pohled jako je
např. náves, kostel

 Veřejné osvětlení, akce pro děti
 Nevím, pod koho ,,spadají" hlavní komunikace po obci, ale bylo by dobré zajistit jejich
důkladnou opravu - např. úsek směr Hlinné, ale i opačně - směr Kamenice
 Vybudování sportovního vyžití v centru obce pro školu i po škole, oprava chodníku k č.p. 2,
Nová budova 2. stupně školy, hospoda,
 Dodělat chodník od návsi k placu u kostela a školy (2x)
 Nové osvětlení po celé obci, Osvětlit chodník přes hřiště a přechod přes silnici, kde chodí děti
po tmě
 oprava chodníků
 Nová kanalizace odpadních a povrchových vod v Hlinném
 Výstavba jakéhokoli občerstvení: hospoda/kavárna/vinárna/cukrárna... oprava chodníků...více
kulturních akcí (koncerty)
 Vyasfaltovat cestu k hlineckému vodojemu a zajistit demolici smradlavého chléva u rybníka
 ,,Tankodrom" z Dobrého do Hlinného (nejhorší silnice v širokém okolí!) (2x)
 Ořezání líp
 Na křižovatce u Hradeckých udělat opatření, aby bylo lépe vidět
 Oprava silnice: Dobré - Hlinné, Dobré - Lhota, Dobré (na dole)
 100% oprava místních komunikací-ostuda obce kritizovaná i od lidí, kteří zde nemají trvalý
pobyt a jen projíždějí... - vodní nádrž v centru obce: do úpravy okolí se v roce 2016 ze
zveřejněných údajů o dotacích KÚ KHK investovalo 300.000,- + 400.000,- celkem 700.000,Kč/ dle www stránek obce.../, prostředky vložené obcí neznám...a výsledek..?? Okolí docela
pěkné až na toho hastrmana, nádrž bez vody- k smíchu...pomník pana starosty... - obecní
hospoda: starou hospodu obec nijak nepodporovala jako je známo v okolí/ např. Podbřezí,
Kounov.../, nová je namalovaná mnoho let na plánech budovy rekonstruovaného obchodu..viz
vývěska OÚ.... - koupaliště se obec radši zbavila a jak to dopadlo.??..místní musí jezdit po
okolí... - fotbalové hřiště- po mega prostředcích do něj vložených dnes ostuda...normální
drňák... - kurty s umělým povrchem...děláno narychlo a nekvalitně-prorůstá již tráva,
nerovné...kdo to dělal a kdo je za to odpovědný..?? - školy-budovy zanedbané a pouze
udržované jen tak, bez kvalitního školního hřiště-tam se zastavil čas-kam mají děti a mládež
chodit..?? dostupnost areálu u koupaliště pro děti nebezpečné...
 Rozšířit síť chodníků, hlavně v nebezpečných místech
 Apelovat na občany se silně kouřícími komíny, aby zjednali nápravu. Dodržování nočního klidu
(např. štěkot psů...)
 úroveň školství
 Opravit všechny rozvody vody ve vesnicích. Osvětlení nového hřiště u koupaliště. Oprava školy
v Hlinném
 Nějaké opatření pro zpomalení projíždějících aut přes obec
 Výstavba školy, zázemí a vybavenost obecních pracovníků, oprava rybníku, oprava obecního
rozhlasu nebo zrušení

 Výstavba školy, bytů pro učitele, obecních bytů pro mladé lidi. Vytvoření technického zázemí
(odkup prostoru na "kravíně" od stavební firmy nebo bývalé drůbežárny či pronájem truhlárny
nebo soukromého prostoru naproti rybníkům) a zlepšení vybavení obecních pracovníků a
údržby, větší využití i pro ZŠ, MŠ. Oprava a zprovoznění rybníku, z malého udělat brouzdaliště
pro děti. Dovybavení obecního dětského hřiště a jeho přesunutí ke škole. Zrušení místního
rozhlasu. Vybudování čističky odpadních vod ve Skalí. Přesunout nevyužívanou knihovnu a byt
pronajmout. Odkup a zachování hostince, využití malého sálu pro společenské akce - divadla,
přednášky, taneční pro pokročilé, výstav, prodejních trhů - podpora místních šikovných lidí.
Jednou za čas akce typu 130 let hasičů
 Oprava komunikace mezi místní částí Strakovec a Lomy (ostuda obce!), která je hojně
využívaná i cyklisty, pro něž je téměř nesjízdná (cyklotrasa 4243). A Chmeliště - Strakovec.
 Oprava silnice v Šedivinách (2x)
 Podpořit zprovoznění sjezdovky na Prázově Boudě
 Oprava komunikace v Dobrém směr Hlinné, oprava díry na cestě na Chmeliště,
 Jiné parkovací místo pro ubytovnu – nejlépe někde za vesnicí
 Výstavba workoutového hřiště
 Výstavba školy
 Oprava vodovodu v Kamenici - uvnitř obce
 Oprava staré hospody v Dobrém v původním stylu, zachování a opravy památek, finanční
spoluúčast na opravách církevních památek.
 Výstavba chodníků na problematických místech, Navýšení a vhodnější umístění kontejnerů na
všechny druhy odpadu.
 Výstavba nového chodníku (směr koupaliště), navýšení kontejnerů na tříděný odpad.
 Považovala bych snížení ceny budovy hostince od současného majitele za slušné. Bourání je
jistě levnější než přestavba a oprava, ale zbylo nám vůbec něco, co nám připomíná historii
vesnice? Budova obchodu, která šla nesmyslně dolů? Statky? Koupaliště? Každý člověk má
nejprve nahlédnout do historie a potom budovat. Co jednou ukážeme svým vnoučatům?
Vodníky? Rybníky bez vody? Kde zůstane historie vesnice? Postupně vychovávat lidi k čistotě
nejen vlastních domů a okolí, ale veřejného prostranství. Majitelé psů by měli pochopit, že je
jejich povinnost sbírat exkrementy ze země a dávat je do koše. Opravy komunikací.
 Oprava roury pod cestou přes strouhu od Rovného u č.p. 72
 Místní část Kamenice-Žákovec není označená (začátek obce). Autobusová zastávka na
Žákovci: - je výborná s čekárnou pro nástup ve směru do Dobrušky a výstup od Dobrého, - je
nebezpečná pro nástup do Dobrého a výstup od Dobrušky. Žádáme ještě přidat označení na
směr z Dobrušky do Dobrého na pravý břeh potoka, jak to bylo zvykem, i značeno, když jezdili
stále řidiči dříve (někteří i nyní tady na požádání zastaví). Chybí kontejner na umělou hmotu
(Žákovec). Oprava technické infrastruktury.
 Místo pro umělohmotný odpad na Žákovci. Označit zastávku před mostem ve směru na Dobré
na Žákovci. Opravy povrchů asfaltu na komunikacích, včasné opravy veřejného osvětlení.

 Jasné označení autobusové zastávky na Žákovci směrem k Dobrému na původní místo před
mostem. Nyní každý autobus staví jinde a na jížďce není rovná plocha pro stání.
 Veřejné osvětlení, dopravní značení (zrcadla).
 Oprava obecní budovy v Kamenici (okna, sociální zařízení, vnitřní omítky) 4x
 Vodovod Kamenice (4x)
 Vadí mi, že popelnice na tříděný odpad bývají plné hned ten den, co se vyvezou a lidé pak
nechávají plasty a kartony vedle popelnice a v případě větrného počasí je bordel po obci. V
Kamenici je občas nebezpečné, jak chodí děti po silnici od autobusové zastávky domů. Chybí
tady chodníky. Často zde jezdí auta velmi rychle.
 Vývěsní cedule Žákovec + lavička (2x)
 Oprava cesty Dobré -Šediviny, přidání 1 sloupu veřejného osvětlení na křižovatku u cesty
Dobré-Šediviny (křižovatka Poláčkova pila-Prázova bouda) 2x
 Pouliční osvětlení (vyplnění tmavých děr) Dobré-Šediviny. Oprava (údržba cest v zimě) DobréŠediviny.
 Kanalizace
 Nedostatek kontejnerů v Hlinném, nedostatečná provozní doba kompostárny
 Vybrat rybníky v Hlinném (4x)
 Zřízení kanálu u autobusové zastávky v Hlinném
 Jako A Rocha nabízíme možnost uspořádat zábavné a poučné nedělní odpoledne pro mladší
rodiny s dětmi, přírodovědné soutěže, koupání v jezírku, nebo jinou akci např. přednášku pro
důchodce, nadále zveme na naše pravidelné aktivity.
Otázka č. 10: Jak jste spokojen/a s poskytováním informací o dění v obci?
Na otázku č. 10 týkající se spokojenosti s poskytováním informací o dění v obci odpovědělo všech 268
respondentů. Více než polovina respondentů (147) je s poskytováním informací o dění v obci Spíše
spokojena, takřka třetina respondentů (85) je Nespokojena, 14 občanů je Velmi spokojeno a 22
občanů zvolilo odpověď Nevím.
Otázka č. 10: Jak jste spokojen/a s poskytováním informací o dění v obci?
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Otázka č. 11: Jaké informace o dění v obci postrádáte?

V rámci této otázky se mohli občané vyjádřit, jaké informace o dění v obci postrádají, přičemž mohli
zvolit libovolný počet odpovědí. K této otázce se vyjádřilo celkem 255 respondentů, 13 dotazníků
odpověď na tuto otázku neobsahovalo. Nejvíce občané postrádají informace O připravovaných plánech
a programech (43%) a Všeobecné informace o obci (40%). Naopak nejméně občané postrádají
informace Z oblasti bezpečnosti, prevence kriminality (8%). Kromě nabízených variant byly občany
zaslány i další upřesňující informace v možnosti Jiné:
 Mnoho informací sděluje obecní rozhlas, ale na spoustě místech v obci mu není rozumět.
 Bylo by dobré informovat občany o nepřítomnosti lékaře, Na internetových stránkách obce
chybí informace, když není lékař v ordinaci
 Všechny
 Zajímalo by mě konkrétně, jak vydatný je vodní zdroj, jestli už brzy nebudeme "na suchu".
 Zveřejnění podrobnějšího zápisu zastupitelstva
 O provozu Kompostárny
 Nemohu soudit, nejsem zde každý den a netuším, proběhla-li informace v rozhlase.
 Neubytovávat zaměstnance ŠKODA AUTO, hlavně cizince.
 Jak kdy
Otázka č. 11: Jaké informace o dění v obci postrádáte?
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Otázka č. 12: Jaký způsob informování o dění v obci by Vám nejvíce vyhovoval?
V rámci předposlední otázky mohli občané zvolit maximálně 3 možné způsoby informování o dění
v obci, které by jim nejvíce vyhovovaly. K této otázce se vyjádřilo celkem 265 respondentů, 3
respondenti svoji odpověď neuvedli. Nejvíce by občanům vyhovovalo informování o dění v obci
prostřednictvím Internetových stránek obce (54%) a Obecního zpravodaje (49%), naopak nejméně

formou SMS (10%).

Kromě nabízených variant byly občany zaslány i další upřesňující informace

v možnosti Jiné:
 Přímo na zasedání zastupitelstva, současný stav kdy si zastupitelé něco mezi sebou dohodnou
a na zasedání to pouze schválí bez informování, co se schválilo, mi přijde nevyhovující
 Více využívat rozhlasu oznámit že lékař neordinuje, pošta že je zavřená atd. nejen že se ztratil
pes
 Obecní rozhlas je hrozný
 Obecní rozhlas se nepoved
 Obecní zpravodaj ne s ročním zpožděním
 Obecní rozhlas neslyším i když tady mám 9 amplionů
 Obecní rozhlas funkční !!!
 Obecní rozhlas, který vříská, že není slyšet vlastního slova, hlasitost předimenzovaná, takže
není rozumět obsahu, vysílání v nevhodnou dobu, kdy už jsou třeba většinou vzhledem k
ročnímu období zalezlí doma apod...
 Obecnímu rozhlasu není vůbec rozumět
 Obecní rozhlas - úprava rozmístění - není rozumět hlášení
 Obecní rozhlas není na mnoha místech vůbec slyšet.
 Obecní rozhlas není všude slyšet.
 Obecní rozhlas, pokud mu bude rozumět
 Facebook (2x)
Otázka č. 12: Jaký způsob informování o dění v obci by Vám nejvíce vyhovoval?
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Otázka č. 13: Víte, kde je umístěna obecní knihovna a využíváte ji?
Závěrečná otázka se týkala umístění obecní knihovny a možnosti jejího využití. K této otázce se
vyjádřilo celkem 254 respondentů, 14 dotazníků odpověď na tuto otázku neobsahovalo.
Nejfrekventovanější odpovědí občanů byla možnost Vím, kde je umístěna knihovna, ale nevyužívám ji
(169 odpovědí), naopak 18 občanů uvedlo, že Neví, kde je umístěna knihovna, ale rádi by ji využívali.
Kromě nabízených variant byly občany zaslány i další upřesňující informace v možnosti Jiné:

 Zastaralost knih
 Přehled knih na webu obce, knihovny
 Využívám jinou knihovnu, kde funguje příjemný přístup k člověku :-)
 Chodím do knihovny v Dobrušce.
 Mám doma velkou knihovnu
 Vím, kde je knihovna, mám průkazku, ale nevyhovuje mi provozní doba

Otázka č. 13: Víte, kde je umístěna obecní knihovna a využíváte ji?

13,8%

12,6%
Vím, kde je umístěna knihovna a využívám ji

7,1%
Vím, kde je umístěna knihovna, ale nevyužívám ji
Nevím, kde je umístěna khihovna, ale rád/a bych ji
využíval/a
Nevím, kde je umístěna knihovna, nevyužívám ji

66,5%

Na závěr občané dostali možnost v případě potřeby sdělit další náměty a připomínky,
které by podle nich mohly být využity pro další rozvoj obce (řazeno chronologicky dle
došlých odpovědí:
 Naslouchat a makat :-)
 Rozhlas je špatně slyšet, problém je technický a akustický, nutné seřídit a mluvení do zařízení
je taky mizérie. Osvětlení v obci hrůza, všude jinde je moderní, jen u nás jsou stožáry do nebe
a málo světla z nich - vyměnit, hlavně, že na novém sídlišti jsou nové.
 Prosím o možnost pravidelného posílání dotazníku např. 1x za rok. Doposud se nás nikdo
neptal na možnosti zkvalitnění podmínek v obci a pravděpodobně nás nenapadlo všechno
důležité ...
 Myslím si, že třeba do budoucna by si obec mohla říct o dotaci na rozvoj sportu v naší obci,
např. dotace na halu, na workoutové hřiště, atd...
 Ještě bych chtěla opravit autobusovou zastávku v Hlinném, ten chodník před a natřít, aby tam
nebyly ty plakáty, zrcadlo u křižovatky a lavičku u kapličky.
 Prodej palivového dříví za menší cenu hlavně například když je kůrovcová kalamita a dříví je
kvalitativně spíše jen na topení, možnost si třeba i větve odvézt na topení, dnes se vše jen
zpeněžuje. Dále by mohli být občané motivováni ke třídění odpadu - třeba formou slevy za
poplatky za odpad jako to funguje v mnoha městech v ČR.
 Uvítal bych u místní posilovny možnost jít na toaletu, která je hned vedle za dveřmi (2x)
 Přeji obci spokojené občany
 Navýšit počet pracovníků na úklid v obci, stávající buď nestíhají, nebo nejsou vidět.

 Otázky jsou vybrány dobře a jsou dostatečné, aby se udělal obrázek o obci.
 V obci se přestáváme znát, bylo by dobré vytvořit nějaké kulturní programy, i pro děti, aby se
vztahy mezi lidmi propojovali.
 Plánuje obec nějak více využívat společenský dům v Rovném / slouží jen v době voleb a je mi
celkem líto, že nikdo nepřišel s návrhem jeho dalšího využití - např. Den dětí, ples, výstavy,
prodej zboží, apod. Sám velmi cestuji po celém světě a mohl bych např. poskytnout soubor
fotografií pro případnou výstavu …/ pouze návrh. Nenašel by uplatnění v letních měsících
například jako občasná osvěžovna turistů nebo cyklistů, kteří v letních měsících hojně jezdí
kolem?...
 Praktický lékař - včasné příchody do ordinace, chybí tu zubní lékař, starý mandl nabídnout do
muzea, uvítala bych cvičení pro seniory, lahůdky či občerstvení pro turisty, domov důchodců,
v zimě sypat silnici ke koupališti
 Pro rychlejší záchranu obyvatel obce Dobré mít schránku s AED (Defibrilátor)
 Při sdělení z veřejného rozhlasu špatná srozumitelnost a funkčnost
 Kontejner (velký na odpady)
 Zdravotní péče (např. zubař, rehabilitace, pediatr, apod.)
 Zajistit sportovní vyžití či herní prvky pro náctileté, v obci zajistit více zeleně a hlavně její
údržbu.
 V některých částech obce není rozumět obecnímu rozhlasu
 Je mi velice líto, jak dopadlo koupaliště, tenisové kurty a hřiště. Hodně lidí vzpomíná na
prázdniny v chatkách. To místo je tak hezké a dalo by se vyjet do okolí. Je to opravdu veliká
škoda. Místo pro ideální rodinnou rekreaci v Čechách (Orlických horách) - vždyť v Opočně na
Broumaru to taky frčí a je to malé koupaliště. 2) Na Chmelištích jsou rodiče při dopravě plně
závislí na potomcích. Maminka jezdí 2x týdně do Hronova sanitou na proceduru ordinovanou
lékařem. Po prvním napadnutí sněhu měla sanita problém vyjet kopec. Víme, že je obtížné
spravovat celou vesnici, všude je spousta práce, ale apeluji spíše na empatii a lidskost. Vždyť
na Chmelištích a okolí žijí také lidé, kteří k Dobrému patří. Jezdí tu i pošta a pokud by došlo k
jakékoliv nehezké události, nedokáži si představit důsledky, jaké by nastaly, pokud by se sem
nedostala sanita, hasiči...
 Přeji hodně úspěchů
 Moje připomínka se netýká přímo života obce, ale mohla by obec zařídit to, aby když už máme
zprovozněn místní rozhlas, tak aby bylo hlášení rozumět. Myslím, že by se daly některé
reproduktory ztlumit nebo i třeba vypnout. Vždy, když poslouchám hlášení, není rozumět,
protože se to navzájem přehlušuje a vzniká tím nesrozumitelný zvuk. Dále by se mohl navýšit
počet kontejnerů PLAST, PAPÍR atd. je podle mě nedostatečný. Vzniká tím kolikrát zbytečný
nepořádek, protože i když odpad třídím, není kolikrát kam ho prostě dát.
 Co znamená slovo starosta? Myslím, že by bylo dobré, kdyby byl starosta více ,,vidět" mezi
občany a rozumným a moudrým názorům naslouchat. Díky :-)
 T.č. nefunkční rozhlas

 Obnova osvětlení, Budovat chodníky, Osvětlení dětského hřiště, Předělat místo pro kontejnery
u pentagonu, aby kontejnery neujely ani náhodou (jak může stavební firma udělat místo z
kopce?)
 V zimě prohrnovat a solit chodníky a zakázat parkování aut na chodníku. U Pentagonu přidat
kontejner určitě na plast a papír. Při hlášení rozhlasu dát řádné ohlášení (hudbu - znělku).
 Nedávat téměř všechny zakázky místní stavební firmě, je to ostuda jejich práce (doba
realizace, kvalita), zajistit včasné osvětlení obce hlavně v podzimních měsících, kdy se rychle
stmívá, ostuda zastupitele, např. že v době komunálních voleb byla obec dost dlouho
neosvětlená, lidi se mohli cestou k volbám zabít, zaměstnanci Obce - Lesů aby využívali
služební auta pouze k práci, ne soukromně atd., obec by měla bránit peníze obecní a být
řádným správcem
 Oprava hydrantu v Hlinném u čekárny, Instalace zrcadla na křižovatce v Hlinném
 Pořádání naučných přednášek kynologů, aby se ,,pejskaři" uměli postarat o své ,,svěřence".
Hostinec/hospoda by sice byla fajne, ale o nasávání lidí by se měl starat soukromník.
 Přeji, aby se vám v nové funkci dařilo, krásné vánoce a pohodu a klid
 Oprava hasičské nádrže (rybníka) v Rovném - jinou nádrž nemáte, Úprava parčíku pod
kapličkou v Rovném - vysázení stromků, ozdobných keřů a lavičky pro cyklisty a turisty,
Oprava kanalizace
 Odstranění převislých větví stromů u hřbitova - větve, kaštany i květy způsobují škody na dosti
drahých hrobech, které jinak zlepšují vzhled celého hřbitova. Provést nebo zajistit opravu
silnice mezi obcí Lomy a Strakovcem - v lese.
 Nové zastupitelstvo a především nový starosta to nebude mít lehké. Občané od něj očekávají,
že přinese do řízení a chodu obce nový vítr, nenechá si do toho mluvit od starých
osvědčených struktur. Měl by se obklopit mladými lidmi, kteří to s rozvojem obce myslí vážně
a neberou tuto službu jenom jako způsob z toho profitovat, se staršími a " čistými"
konzultovat svoje záměry. Je jich tu dost. Měl by se udělat řádný audit hospodaření minulého
vedení obce a zveřejnit výsledky. Odstranit neprůhledná výběrová řízení apod. Kritické
připomínky na vedení obce minulých let, kterých by se mělo současné vedení obce vyvarovat:
- starosta, komunista, arogantní chování a vystupování... -střet zájmu: starosta zároveň
správcem obecních lesů, nyní jeho syn, vazba na Lesy Dobré s.r.o... - komu patří obecní
vodovod..?? kdo ho financoval..?? proč nechodí při vyúčtování vodného složenka od obce
Dobré, ale chodí od Lesy Dobré s.r.o...?? - Stavební firma, jejíž majitel byl současně
místostarostou obce měla přednostní právo dělat téměř všechny zakázky v obci...v konečném
důsledku nedodržena cena, navýšení kvůli nepředvídaným nákladům - obehraná písnička...
není přece jediná, která tu něco musí dělat, udělat řádné výběrové řízení... - parcela 2085,
bývalé Poláčkovo- ostuda obce-věčně spadlý plot, vlající zástěny a reklama na stavbu bytů,
neposečená vysoká tráva- plevel-farma slimáků...to místostarostovi nevadí..??.. - protěžování
členů zastupitelstva- dotace do sportu pro oddíl stolního tenisu,neúměrně vysoké ostatním
sportům, do jehož managementu patří místostarosta a jeho bratr...kolik v něm hraje občanů

naší obce..?? - permanentní nepořádek kolem kontejnerů u vodní nádrže v centru obce- jaký
kontrast s upraveným okolím...kdo za to zodpovídá.??..to má obec tak málo zaměstnanců, aby
to pravidelně uklízeli.??..nekontrolovatelné nájezdy mimomístních na kontejnery, kteří umísťují
odpad i mimo, protože kontejnery nepostačují apod... - ale to všechno přece vy mladí víte,
protože jste v tom taky žili...hodně elánu a štěstí v této práci pro blaho obce....
 Iniciovat celkovou opravu (ne flekování) příjezdové silnice do obce ze směru od Kvasin
 Určitě by pozornost zasloužily chodníky, které jsou místy dost rozbité a některé ne zcela
použitelné, např. ten podél hlavní cesty od placu směrem k hospodě, který nemá z horní
strany ani nájezd, takže s kočárkem se musí jet po silnici vedle něj. Neškodilo by také v
zimním období chodníky občas posypat, protože bývají jeden led. Dále veřejné osvětlení, které
je místy absolutně nedostatečné, lamp je málo, některé ani nesvítí a ty, které fungují, tak
zrovna moc světla nevyzařují, asi by stálo se podívat po nějaké modernější technologii, která
by byla určitě i úspornější. Investicí do veřejného prostranství a údržbou centra obce jsem měl
na mysli zejména ten nešťastný suchý rybník, respektive rybník a rybníček, protože to je
hrozná ostuda a celá investice do úpravy centra obce, jinak vcelku povedené, tím přišla
vniveč. Samotnou kapitolou jsou odpady. Když pominu, že za svoz odpadu platíme dost
vysokou částku (asi jednu z nejvyšších v rámci celého Rychnovska) a slibovanou úsporu
nepřineslo ani zavedení sběrného dvoru, tak bych se zamyslel nad rozmístěním kontejnerů na
tříděný odpad, a hlavně nad jejich počtem. Má-li se podporovat třídění odpadu občany, tak se
jim k tomu musí vytvořit podmínky. Osobně si hlídám svoz plastů a papíru a vím, že když se
ke kontejneru nedostanu během jednoho dvou dnů od svozu, tak už tam ani nemusím chodit,
protože kontejnery už jsou přeplněné. Toto určitě část obyvatel od třídění odrazuje a tento
odpad pak končí v běžných popelnicích, takže jednoznačně zvýšit počet kontejnerů (na plast a
papír) a další skupina lidí na to, že je kontejner plný, nehledí a odpad nechá na zemi vedle
něj, což vede k tomu, že při silnějším větru širší okolí kolem kontejnerů vypadá jako smetiště.
Stačí se občas podívat na pole na kraji obce vedle pentagonu, jak to tam vypadá.
Problematické je i samotné umístění kontejnerů na začátku obce přímo u hlavní komunikace,
protože jsem byl svědkem, že u nich zastavilo vozidlo a vyhodili z něj pytel netříděného
odpadu, možná to ani nebyl nikdo místní. A poslední dovětek bych měl k otázce č. 7, kde jsem
sice zaškrtl, že jsem pro výstavbu nového hostince, ale to pouze proto, že by to bylo určitě
výhodnější než koupě toho stávajícího za částku požadovanou majitelem. Nejrozumnější by mi
ale přišlo využít prostory, které již v obci jsou, např. kovárnu, která by mohla pro tyto účely
určitě sloužit i jindy než pouhé dva dny týdně po dobu dvou letních měsíců.
 Rozhlas funguje, ale vyměňte písničky.
 Oprava silnice dole od mostu směrem na Hlinné, která je úplně v katastrofickém stavu. Za
poslední roky se opravila silnice jenom na oko před rybníkem. Dodělat chodník od zastávky
nahoru k základní škole a ne opět jenom na oko ten začátek. Přesunout popelnice od nově
opraveného rybníku, a pokud už tam musí být, tak je alespoň obestavět např. těmi koši s
kamením. Úprava prostranství vedle hasičárny- věčně popadané ploty v létě zarostlé křovím.

NEPOUŠTĚT ty debilní písničky v rozhlasu, když je člověk po noční, opravdu na to není nikdo
zvědavý. ÚDRŽBA nově udělaných kurtů, které už zase v létě prorůstali trávou. V Dobrušce u
ZŠ je stejný povrch a nic tam neprorůstá za ty roky. To se stavební firma zase předvedla.
Hřiště v Kamenici dole u lípy no to je už snad výsměch místním. Výstavba workoutového
hřiště.
 Kvalita a úroveň škol v obci. Úroveň ZŠ neodpovídá vzdělávání 21. století. Z pohledu nás
rodičů je škola nepřístupný hrad a to jak v komunikaci, tak v přístupu ke vzdělávání - metody,
projektová výuka, atd. Současné vedení není komunikaci ani trendům vzdělávání nakloněno.
 Málo kontejnerů na plast-směr Hlinné
 Přesunutí nevyužívaná knihovny a byt poskytnout občanům k pronájmu,
 Vzájemná zahraniční spolupráce mezi obcemi. Dokoupení osvětlení na vánoční strom a
vykácení thují, aby byl lépe vidět. Upravení prostoru parku.
 Větší rozvoj internetových stránek Obce a velká informovanost na nich. Informovat o svozu
odpadu, případně popelnice pro Šediviny.
 Údržba komunikace v zimně v Šedivinách - možnost posypu štěrkem
 Uvítal bych provoz letního kina a zajištění veřejného koupaliště (to považuji za prioritu, které
by se obec měla věnovat), protože je to škoda.
 Vyřešit koupaliště - aby se v něm v horkých letních dnech mohli osvěžit i obyčejní občané
obce a lidé z okolí, turisté. Super by bylo podpořit provoz nějakého pohostinství, kde by se i
celoročně vařilo. Více prostorů vnitřních i venkovních a více příležitostí, při kterých by se lidé s
podobnými zájmy mohli scházet... V obci už je hodně nově přistěhovaných a není od věci se
navzájem lépe poznávat.
 Možnost opět využívat v létě koupaliště.
 Hospoda + škola
 Požadovat opravu silnic z obce směrem na Kvasiny a Podbřezí (2x)
 Snížení rychlosti projíždějících aut. Retardér, radar, ...
 Údržba dětského hřiště ,,na parcelách" a výstavba prvků pro starší děti, např. workoutové
hřiště, a vystavit zákaz užívání dětských prvků pro starší děti. Vyžití pro ,,puberťáky" chybí.
 Doporučuji pokusit se získat zpět koupaliště a provozovat jej i s restaurací
 Osvětová přednáška pro občany Kamenice o třídění odpadu. Koupit nebo postavit hospodu v
Dobrém. Prodat koupaliště byl zločin !!!
 Častější odvoz odpadů. Chybí koupaliště a hospoda !!!
 Nezničit zbytek památek, které k vesnici patří. Zamyslet se nad devastací okolních lesů a nad
množstvím vytěženého dřeva pro soukromé účely. Budovat s rozmyslem, aby to nenarušilo
původní ráz obce - např. obrovské bytové domy apod.
 Oprava alespoň 1 cesty ze Strakovce na Chmeliště.
 U kostela a hřbitova školu NE !!!
 NE školu u hřbitova a ubytovny !!!

 Zakázat soukromé ježdění s obecním autem. Zaměstnanec ať si koupí svoje auto a financuje
si provoz.
 Co chybí v obci: chodník od staré pošty k Hlinnému, úklid u kontejnerů, oprava komunikací.
 Přes registraci o zasílání SMS o dění v obci mi např. nepřišla zpráva o volbě nového starosty.
Součástí knihovny bylo dříve i loutkové divadlo, pokud se v knihovně stále nachází (doufám,
že ano), bylo by nás více, kdo by měl zájem obnovit loutková představení pro děti. Bylo by
skvělé usilovat o dohodu obce a majitele koupaliště o jeho provozu v letních měsících.
 Prosím o zdůraznění vyhlášky o volném pobíhání psů a venčení psů na vodítku.
 Moc bychom si přáli, aby se více dohlíželo, kde jsou povoleny stavby, aby se neopakovala
situace jako na Strakovci, kde se staví na prameništi vody.
 Čističky odpadních vod pro jednotlivé domy
 Fungující instituce - jejich dostupnost pro zákazníky, informace o dnech, hodinách, od-do
(např. pošta, knihovna, lékař, prodejna...)
 Nefungují informační SMS.
 Ohlášení konání schůzí OZ
 LED veřejné osvětlení
 Povznést kulturní život !!!
 Vodovod Kamenice !
 Další místo na tříděný odpad v Hlinném, velmi vysoké ceny za popelnice.
 V Hlinném nová kanalizace, kontejner na bioodpad, přidání nádoby na tříděný odpad (plast,
papír), vysoká cena za odvoz popelnic.
 V Hlinném kanalizace, přidat sběrné místo na tříděný odpad + kontejner na bioodpad, bez
auta + vleku a časově se do kompostárny nedostanu.
 Vyčistit rybníky (2x)
 Přeju hodně úspěchů ve Vaší práci
 Centrum A Rocha je otevřené a připravené nabízet všechny své služby především místním
občanům, zejména přednášky. Např již 18. ledna 2019 Altaj, veselé soutěže únor, 3.února
2019 ZELIÁDA-soutěž o nejlepší zelí, okurky nebo doma pečený chléb nebo skvělý koncert
veselého Moraváka Pavla Helana 23.červen 2019 a jiné akce.

3. Závěr
Z celkového počtu rozdaných dotazníků bylo odevzdáno celkem 266, což je velmi dobrý výsledek,
který svědčí o tom, že občané mají zájem přispět k lepšímu povědomí zastupitelů obce o tom, jak by
měla naše obec v budoucnosti vypadat a fungovat. Výsledek dotazníkového šetření se stane důležitým
vodítkem pro rozhodování o prioritách a budoucím rozvoji obce.
V Dobrém dne 28.12. 2018

Zpracoval: Tomáš Vidlák

