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Vyhodnocení průzkumu mezi občany – leden 2019

V prosinci 2018 byl proveden anonymní průzkum názoru občanů v obci Stará Lysá, který byl
vyhodnocen v lednu 2019.
Hlavním smyslem průzkumu bylo seznámit se s postoji obyvatel Staré Lysé k jejich obci a
nejrůznějším oblastem života v ní tak, aby mohla obec v budoucnu vytvářet příznivější podmínky pro
život svých občanů a maximalizovat tak kvalitu života v obci. Cílem bylo také získat podněty od občanů
obce pro zlepšení života v obci a tyto podněty zároveň povedou ke tvorbě opatření, která by mohla
zjištěné nedostatky a nespokojenost odstranit či alespoň snížit, a přispět tak k celkovému rozvoji obce
Stará Lysá.
Výsledné informace získané prostřednictvím tohoto průzkumu také poslouží jako jeden
z podkladů ke zpracování Strategického plánu rozvoje obce Stará Lysá pro období 2019 - 2025 (dále jen
„Strategický plán“), který bude obsahovat dlouhodobé směřování rozvoje obce i krátkodobé cíle v
důležitých oblastech života v obci, a zároveň bude podkladem pro přípravu a změny dokumentů, jimiž
se řídí život v obci.
Cílovou skupinou byli občané obce Stará Lysá.
V rámci průzkumu se vrátilo 44 vyplněných dotazníků z celkově roznesených 250 – tj. 18%.
V dotazníku se mohli obyvatelé obce vyjádřit k nejrůznějším oblastem souvisejících s jejich
každodenním životem v obci i okolí (spokojenost, vzhled, infrastruktura, čistota, kvalita a vybavenost,
možnost kulturního/společenského a sportovního vyžití, … ).
Dotazníky byly distribuovány do každé domácnosti v obci – do poštovní schránky. Na stránkách
obce byl dotazník ke stažení v elektronické verzi.
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Vyhodnocení otázek
Otázka č. 1: Jste spokojen/a s životem v obci Stará Lysá?
Z výsledků výzkumu vyplývá, že 3/4 občanů jsou spokojeny se životem ve Staré Lysé.

Jste spokojen/a s životem v obci Stará Lysá?

NE

ANO

ANO

NE

Nevyjádřil se

U otázky měli respondenti možnost vybrat ANO/NE a doplnit svůj názor.

Otázka č. 2: Jste spokojen/a se současným vzhledem obce?
Z výsledků výzkumu vyplývá, že více než 2/3 občanů jsou spokojeny se vzhledem obce.

Jste spokojen/a se současným vzhledem obce?

Nevyjádřil
se/Napůl

NE
ANO

ANO

NE

Nevyjádřil se / Napůl

U otázky měli respondenti možnost vybrat ANO/NE a doplnit svůj názor.
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Otázka č. 3: Jste spokojen/a s kvalitou silnic a chodníků v obci?
Z průzkumu vyplynulo, že občané nejsou spokojeni s kvalitou chodníků, přejí si jejich rekonstrukci a
dodělání chybějících cest/silnic.

Jste spokojen/a s kvalitou silnic a chodníků v obci?
Nevyjádřil
se/Napůl

ANO
NE

ANO

NE

Nevyjádřil se / Napůl

U otázky měli respondenti možnost vybrat ANO/NE a doplnit svůj názor.

Otázka č. 4: Jste spokojen/a s údržbou a čistotou obce a okolí?
2/3 občanů jsou spokojeni

Jste spokojen/a s údržbou a čistotou obce a okolí?

Nevyjádřil
se/Napůl

NE
ANO

ANO

NE

Nevyjádřil se / Napůl

U otázky měli respondenti možnost vybrat ANO/NE a doplnit svůj názor.
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Otázka č. 5: Jste spokojen/a se sběrem a odvozem odpadů?
2/3 občanů jsou spokojeni, u komunálního nechybí nic, u tříděného požadují doplnění sběrných míst a
kontejnerů/nádob vč. na hliník a sklo, kontejnery na bioodpad, někteří občané by měli rádi v obci
sběrný dvůr.

Jste spokojen/a se sběrem a odvozem odpadů?
Nevyjádřil
se/Napůl

NE
ANO

ANO

NE

Nevyjádřil se / Napůl

U otázky měli respondenti možnost vybrat ANO/NE a doplnit svůj názor.

Otázka č. 6: Měl/a byste zájem o kompostér?
Více než polovina občanů nemá zájem o kompostér.

Měl/a byste zájem o kompostér?
Nevyjádřil
se/Napůl

ANO

NE

ANO

NE

Nevyjádřil se / Napůl

U otázky měli respondenti možnost vybrat ANO/NE.
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Otázka č. 7: Co vnímáte jako největší současný problém obce, který by se měl urychleně řešit?
Řazeno abecedně.
Arogance některých úředníků
Arogance starosty
Autobusová obslužnost, zajistit posilu na úklid obce a mokřadů
Binec za hřbitovem
Budova školy a její okolí
Devastace komunikací zemědělskou firmou BRAMKO
Doprava - bus, školka, volně pobíhající psi
Hromádko, Švitorka, Votroubek
Jednání starosty s lidmi, zájem o občany
Jiný starosta
Kanalizace a vodovod na Čihadlech
Kanalizace, voda, cesty, přechod u zastávky, studna, měření rychlostí policií (Občan/ka z Čihadel)
Kanalizace, zpevnění příjezdových cest - Čihadla
Lékař pro důchodce a ostatní věk
Mezilidské vztahy, arogance některých občanů
Na křižovatce u p. Šlapáka instalace zrcadel
Nadměrné hnojení přilehlých polí
Nebezpečné parkování u Mokřad na hlavní silnici, motorky a čtyřkolky v lese
Nedokážu posoudit priority obce. Velice se obávám vody z polí. Obec by si zasloužila starostu na
plný úvazek.
Nedůstojný stav školy, pomníku a návse u lípy
Neschopnost a nekompetentnost bývalého zastupitelstva, plechový chodník přes most :-),
dlouhodobá koncepce není
Obtěžování hlukem v neděli (pily, sekačky, zemědělci), nevzhledné el. Vedení, špatné stromy,
Topení v zimě - jinde plyn
Oprava stropu v sálu v hospodě
Plyn v obci - zavést
Prašnost, provoz na silnici vedoucí středem obce
Přívalové deště a splavená ornice
Rozdělení vesnice na hasiče a ´´ty druhé´´, jsme všichni odsud!!!
Snížit zadlužení obce
Současný stav obecních budov
Splachování obce dešťovkou
Spoje do větších měst
Spojení autobusů
Školka, doktor
Třídění odpadů, stav komunikací
Viz. čistý vzduch = pomoc lidem s přechodem na nové kotle = novela zákona o ochraně ovzduší
Vysoká prašnost
Vztahy mezi obcí a normálními občany, kteří nejsou členy SDH
Vztahy mezi spolky - vzájemné kompromisy a respekt
Zajistit vodovod a kanalizaci na Čihadla
U otázky měli respondenti napsat svůj názor.
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Otázka č. 8: Myslíte si, že se kvalita života v obci za posledních pět let:
50% občanů nepociťuje zlepšení v kvalitě života v obci
34% občanů vnímá zlepšení
11% občanů vnímá zhoršení

Myslíte si, že se kvalita života v obci za posledních
pět let
Nevyjádřil
se/Napůl
Zlepšila
Je stejná
Zhoršila

Zlepšila

Zhoršila

Je stejná

Nevyjádřil se/Napůl

U otázky měli respondenti možnost vybrat ZLEPŠILA/ZHORŠILA/JE STEJNÁ.

Otázka č. 9: V čem se podle Vás za posledních 5 let kvalita života obyvatel v obci nejvíce zlepšila a v
čem konkrétně?
U otázky měli respondenti napsat svůj názor - max. tři odpovědi.
Zlepšení občané vidí ve:
- vybudování kanalizace – nejvíce občanů
- výstavbě školky
- více kulturních akcí
- péči o životní prostředí (kontejnery na tříděný odpad, výsadba aleje u hřbitova, údržba zeleně,
úklidy obce)
- činnosti hasičů (technika)
- nákupu pohostinství Stará Lysá
U otázky měli respondenti napsat svůj názor - max. tři odpovědi.
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Otázka č. 10: V čem se podle Vás za posledních 5 let kvalita života obyvatel v obci nejvíce zhoršila a
v čem konkrétně?
Největší zhoršení vidí občané v rozhádanosti a mezilidských vztazích.
zvýšené prašnosti a další - řazeno abecedně.

Dále pak v kvalitě ovzduší a

Arogance starosty - nezájem o občany, informace pro občany
Arogantní vedení obce
Dělení obyvatel na hasiče a nehasiče
Hluk o víkendu - sekání, řezání, přejezdy zemědělců, stejně znečištěné ovzduší v zimě, les neles
Hřiště chybí pro děti,
Hustá frekvence zemědělských strojů - rušnost, prašnost
Chybí investice do chodníků
Chybí omezení rychlosti dopravních prostředků
Jiná kultura-např. zájezdy s dětmi, seniory
Kácení stromů podél silnic (švestky zejména)
Kvalita ovzduší
Mezilidské vztahy
Mezilidské vztahy mezi spolky a občany
Nebydlím tu tak dlouho, abych to posoudil
Nedodržování nedělního klidu (cirkulárky, sekačky, pily, atd.)
Nenapadá mně nic
Není starosta na plný úvazek
Neoprávněná kritika některých spoluobčanů jak na obecní zastupitelstvo, tak na dění v obci včetně
udávání
Nepořádek v letních měsících v okolí Mokřad a a nevhodné parkování vozidel na komunikaci k obci +
pěší na vozovce.
Nevhodnost skládky na bioodpad u hřbitova
Obec nechává a toleruje devastaci komunikací, které byly po výstavbě obecní kanalizace opraveny.
Firma BRAMKO nemá v obci Stará Lysá ani sídlo! To se nám zdá absolutně nepřijatelné.
Otrávená voda dusičnany
Ovzduší
Ovzduší - kvalita je příšerná na to, že člověk chce na vesnici, kde by mělo být líp a klid (hlavně v noci)
Prašnost díky intenzivnímu hospodaření zemědělců (rušení remízků, prašnost cest, apod)
Pražáci (lidé nemající žádný vztah k obci a starousedlíkům a zvykům)
Předvolební boj ze strany Hromádko, Švitorka a spol
Přibývá - ne že bych chtěl udávat, ale hlásit se to musí
Rozhádanost – opozice = boj o moc a napadání, trestní oznámení
Rozvraceči Hromádko, Švitorka
Služby - školka, lékař
Služby lidem-např. lékař, pediatr, sběrný dvůr, péče o seniory
Stále chybí školka
Stejně zemědělci ničí silnici, prach, rámus i v neděli, co za to obci? (- asi dávají?)
Špatná - nevyhovující autobusová doprava
Ukrajování cest u polí
V zimě se nedá venku dýchat
Větší frekvence nákladních automobilů
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Volně pobíhající psi bez dozoru
Vysoká rychlost projíždějících automobilů
Zájem starosty jen o vlastní prospěch a kapsu, arogance
Závist, udávání, zaujatost na pana starostu
Zhoršení vztahů ve vesnici
Zvýšená prašnost
Zvýšené využívání polní cesty mezi Starou Lysou a Benáteckou Vruticí
Zvýšení ceny odvozu odpadních vod, která by měla být dotována z důvodu chybějící kanalizace Čihadla
Zvýšený počet průjezdů nákladních vozidel přes obec (rychlost)
U otázky měli respondenti napsat svůj názor - max. tři odpovědi.
Otázka č. 11: Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků obce. Na co byste
je přednostně využil/a?
Nejvíce občanů by rádo, aby došlo k rozšíření hřišť, zrekonstruování chodníků, vybudování kanalizace
na Čihadla, rekonstrukci obecních budov, zavedení plynu do obce a další – řazeno abecedně.
Asfaltová cesta v parku
Budova národní školy - rekonstrukce na hlavní budovu obce (s účelem pro úřad obce, knihovnu a
kulturní místnost na menší kulturní akce či cvičení)
Čistota ovzduší (plyn)
Děti - hřiště, klubovna
Dětské hřiště, kovové pro děti 10 až 18 let, ale i pro dospělé
Domov seniorů
Dostavba školky, lékaře, značky v ulicích
Chodníky
Chodníky
Chodníky a komunikace v rámci obce
K rekonstrukci obecné školy
Kanalizace (Čihadla)
Kanalizace a vodovod Čihadla, zázemí pro děti (hřiště, klubovna, cyklostezka)
Kanalizace pro obec Čihadla
Kanalizace, zpevnění příjezdových cest
Klid v neděli, zákaz sekání apod v neděli
Místo na parkování velkých vozidel
Nastavit proces prioritizace a aplikovat dlouhodobé cíle
Náves u Lípy
Nechám na rozhodnutí zastupitelů
Oprava bývalé školy
Oprava chodníků
Oprava chodníků, budov, památník u lípy
Oprava obecních budov
Oprava obecních budov
Oprava stropu v sálu v hospodě
Oprava školy
Oprava veškerého obecního majetku - budovy, rozhlas
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Papírovou jachtu pro tři lidi, pro Votroubka sirky
Pečovatelský dům
Plyn
Plynofikace obce
Plynofikace!
Postupná oprava komunikací
Řešení třídění odpadů
Sběrný dvůr
Snížení prašnosti v obci
Šetřil bych
Školka
Turistická stezka do Lysé nad Labem
Úsekové měření rychlosti s postihem (Čihadla)
Úsporné veřejné osvětlení
Vhodnější cesty pro zemědělce, ne středem obce
Více aktivit pro děti (sporty, bazén, …)
Více autobusových spojů
Víceúčelové hřiště
Víceúčelové hřiště, hala, tělocvična
Vodovod a kanalizace na Čihadla
Vodovod pro obec Čihadla
Vybudování domu služeb
Vybudování zázemí pro starší občany
Vypracování plánů a projektů pro dlouhodobý trvalý rozvoj
Výstavba víceúčelového hřiště pro děti nad 6 let
Work-out hřiště, zlepšení kvality ovzduší a vody
Zaměřil bych se na jezírka u obce jako místní letní TOP místo s shromaždiště lidí
Zavedení plynu
Zavedení plynu do obce
Zdravotnictví, kadeřnictví, pedikůra, manikůra
Zvážit možnost zavedení plynu - zlepšení ovzduší
U otázky měli respondenti napsat svůj názor - max. dvě odpovědi.
Otázka č. 12. Jaké služby Vám v obci chybí?
Nejčastější službou, která občanům chybí je lékař v obci a obchod s lepší kvalitou zboží a další – řazeno
abecedně.
Autobus v sobotu
Činnost Městské policie
Doktor
Doktor, škola, supermarket (klidně v Lysé) jiný než Penny a Penny ( :-( ),sběrný dvůr - je plný
kontejner a kdo pracuje, nemůže cokoliv vyvézt (otv. hodiny)
Dostupnost lékaře
Informovanost pro občany
Když jsme měli malé dítě, chyběla nám školka
Konkrétně nechybí, ale navrhuji školní svoz pro děti 1.stupně
9

Vyhodnocení průzkumu mezi občany – leden 2019
Kvalitnější obchod potravin např. Coop, Lékař
Lékař
Lékař
Lékař
Lékař
Lékař aspoň jeden den v týdnu
Lékař, informace, sběrný dvůr, ovzduší
Lékař, když je možnost
Lékař, spojení autobusů
Lepší kvalita potravin
Místo pro sportovní aktivity - př. cvičení v zimě
Nic
Obchod potravin, kde se domluvím a neprodávají prošlé potraviny.
Ordinace praktického lékaře
Pohostinství na Čihadlech
Posezení pro maminky s kočárky, pro ženy - např. cukrárna
Pravidelná kontrola čistoty vody nebo znečištění ovzduší
Sběrný dvůr, lékař, čistý vzduch
Slabá doprava piva
Sportovní vyžití
Starosta na plný úvazek
Údržbář obce
Večerní cvičení ženy, děti, muži (tělocvična) - sál, restaurace?
Zájezd lékaře pro předepsání léků
Zlepšení autobusové dopravy
Žádné
U otázky měli respondenti napsat svůj názor.
Otázka č. 13: Jste spokojen/a s kvalitou a dostupností služeb pošty?

Jste spokojen/a s kvalitou a dostupností služeb
pošty?
Nevyužívám
Nevyjádři
l…
NE

ANO

ANO

NE

Nevyužívám

Nevyjádřil se/Napůl

U otázky měli respondenti možnost vybrat ANO/NE/Nevyužívám.
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Otázka č. 14: Jste spokojen/a s kvalitou a dostupností služeb obecního úřadu?

Jste spokojen/a s kvalitou a dostupností služeb
obecního úřadu?
Nevyjádři
l…
Nevyužívám
ANO

NE

ANO

NE

Nevyužívám

Nevyjádřil se/Napůl

U otázky měli respondenti možnost vybrat ANO/NE/Nevyužívám.

Otázka č. 15: Jste spokojen/a se službami místních pohostinství?
U otázky měli respondenti možnost vybrat ANO/NE/Nevyužívám.
Každé z pohostinství má svoji klientelu, která je převážně spokojená s nabízenými službami.

Otázka č. 16: Jste spokojen/a se službami obchodu – otevírací doba, sortiment, kvalita?

Jste spokojen/a se službami obchodu – otevírací
doba, sortiment, kvalita?

Nevyjádři
l…
Nevyužívám

ANO
NE

ANO

NE

Nevyužívám

Nevyjádřil se/Napůl

U otázky měli respondenti možnost vybrat ANO/NE/Nevyužívám.
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Otázka č. 17: Jste spokojen/a s dopravou v obci – frekvence, znečištění, dopravní značení, parkování?
2/3 občanů není spokojena – hlavně dopravní značení, frekvence autobusů, rychlost vozidel a
znečištění

Jste spokojen/a s dopravou v obci – frekvence,
znečištění, dopravní značení, parkování?

Nevyjádři
l…

ANO

NE

ANO

NE

Nevyjádřil se / Napůl

U otázky měli respondenti možnost vybrat ANO/NE.

Otázka č. 18: Je v obci dostatek sportovních ploch a dětských hřišť?

Je v obci dostatek sportovních ploch a dětských
hřišť?

Nevyjádř
il…
ANO
Nevyužívám

NE

ANO

NE

Nevyužívám

U otázky měli respondenti možnost vybrat ANO/NE.
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Vyhodnocení průzkumu mezi občany – leden 2019
Otázka č. 19: Které hřiště Vaše děti nejvíce využívají?

Které hřiště Vaše děti nejvíce využívají?

V Parku
U Hřiště

Nevyjádř
il…

V Parku i u…

V Parku

U Hřiště

V Parku i u Hřiště

Nevyjádřil se/Napůl

U otázky měli respondenti možnost vybrat V Parku/U Hřiště/V Parku i u Hřiště.

Otázka č. 20: V jaké lokalitě byste hřiště uvítali?
Občané by nejvíce preferovali hřiště ve stávajících lokalitách - v parku a u fotbalového hřiště, rádi by
jejich obnovu. Další navrhované lokality - Čihadla - u zámku nebo na plácku nad hospodou, okolí
Srnčáku, u Mokřadů.
U otázky měli respondenti napsat svůj názor.
Otázka č. 21: Jaké herní prvky byste rádi měli na hřišti? Řazeno abecedně.
Boxovací pytel
Houpačky, klouzačka, prolejzačky
Kompletní hřiště -(bezpečné, hlavně pro všechny děti)
Kovové pevné pro děti nad 10 let
Moderní a bezpečné prvky a hřiště odpovídající normě 21.stol
Najdi svého udavače
Nové, zábavné, houpací zvířátka, pro větší děti sítě, stěna na lezení, chybí pro větší děti
Plocha na ježdění s koleběžkou freestailovkou
Skluzavku, houpačku, pískoviště, horolezecká stěna
Sportovní hřiště pro školní děti
Tenis, volejbal, nohejbal, minigolf, stolní tenis
Trampolína, houpačky a lana na svazování děvčat :-)
Víceúčelové hřiště
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem.
Vše, co je dostupné a bezpečné.
Work-out
U otázky měli respondenti napsat svůj názor.
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Otázka č. 22: Jak si představujete využití budovy obecní školy?
Občané by v obecní škole uvítali obecní úřad, služby, ordinaci lékaře, byty a kulturní místnost a další řazeno abecedně.
Ambulance lékaře, kulturní středisko
Ambulance praktického lékaře, společenská místnost
Asi obecní úřad a další služby
Bytové jednotky, ordinace, hrací místnost pro děti + venku hřiště
Byty
Byty ve prospěch občanů, doktor
Dům pro seniory, byty
Dům služeb
Dům služeb - kadeřnice, prostor pro seniory - vč. jídelna
Hampejz (bordel)
Hlavní budova obce - s obecním úřadem, knihovnou, kulturní místností
Klidně ať je tam znovu škola, i když našeho dítěte se to nebude týkat
Lékař
Lékař, kadeřnictví, domácí potřeby
Lékař, kulturní místnost pro seniory a spolky, obecní úřad
Lékař, pro seniory, kulturní středisko
Moc netuším, pronájem firmě, dům pro seniory, penzion
Multifunkční využití - kultura
Nadále obecní škola 1.-5. třída, kroužky
Např. sociální bydlení pro naše budoucí generace…
Nevím přesně, jaké jsou v budově prostory, ale reprezentativnější prostor pro obecní úřad
včetně zasedací místnosti pro zastupitelstvo, ordinace, náhradní byt pro případ nouze,
společenská místnost pro spolky, či větší počet osob
Obávám se, že cokoli je finančně velmi náročné
Obecní byty
Obecní úřad, knihovna
Obvodní lékař, Ubytovací zařízení
Ordinace lékaře, další služby (kadeřník, pedikér), případně zázemí pro spolky
Pro důchodce (důchoďák)
Pro seniory pěkné bydlení, doktor
Pronájem na lékařskou péči
Přemístit tam obecní úřad s knihovnou
Služby v kombinaci s malometrážními byty pro seniory
Škola 1. stupeň
Třeba jako 1.stupeň školy :-) do budoucna
Určitě ne jako ubytovnu pro Ukáčka
Volnočasové aktivity pro spolky v obci, jarmarky, pronajmout pro služby pro zisk obce (lékař,
kadeřník, soc. služby)
Vybudování malometrážních bytů pro začínající rodiny.
Z části ordinace lékaře, z části startovací byty
Zajištění generální opravy, aby nespadla
U otázky měli respondenti napsat svůj názor.
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Otázka č. 23: Jste spokojen/a s množstvím společenských akcí v obci?
61% občanů je spokojeno, 11% by uvítalo více akcí, 16% se akcí neúčastní

Jste spokojen/a s množstvím společenských
akcí v obci?
Nevyjá
dřil…
Neúčastní…

ANO

NE

ANO

NE

Neúčastním se

Nevyjádřil se/Napůl

U otázky měli respondenti možnost vybrat ANO/NE/Neúčastním se.
Otázka č. 24: Jste spokojeni s činností spolků v obci?
U otázky měli respondenti možnost vybrat ANO/NE/Neznám.
SDH

ANO

68% NE

5% Neznám

9%

TJ Sokol

ANO

48% NE

9% Neznám

18%

Myslivci
Spolek Život
Stará Lysá

ANO

30% NE

16% Neznám

25%

ANO

39% NE

7% Neznám

34%

Nevyjádřil
se/napůl
Nevyjádřil
se/napůl
Nevyjádřil
se/napůl
Nevyjádřil
se/napůl

18%
25%
30%
20%

Myslivci - jeden ples a chybí osvěta pro děti např. formou přednášky
SDH - množství akcí pro všechny
SDH - zaměřeno jen na děti hasičské
Spolek Život Stará Lysá - fungují pro děti i dospělé
Spolek Život Stará Lysá - zájmový spolek pár rodin, které na jiné akce nechodí + z rozpočtu je sponzorujeme
TJ Sokol - jeden ples, hrajou dobře, ale chybí zázemí
TJ Sokol - Nevím, že by se něčemu věnovali pro obec
Za ně snad hovoří výsledky.
Poslední otázka: Je ještě něco, co byste nám chtěli sdělit?
Celá naše rodina žije ve Staré Lysé spokojeně. K absolutní spokojenosti bychom přivítali regulaci provozu
zemědělských strojů po normálních komunikacích. Odklonit je na polní cesty. Není možné, aby beztrestně
likvidovali něco, co bylo před 5 lety vybudováno nemalými finančními prostředky. Bohužel ale máme pocit,
že s tím minulé a i lehce obměněné současné zastupitelstvo nic dělat nebude.
Cesty jsou všude dobré, ale na Vrutici bordel.
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Co je již napsáno, stačí
Dle mého názoru je školka pasé, Lysá všechny děti pojme, raději přemýšlejte, kam dáte důchodce.
Dotazník nekvalitně zpracován, taxi pro seniory
Doufám, že s otevřením MŠ bude více kulturních akcí pro všechny občany, např. advent. Spolky málo
spolupracují. Společně by zapojily více spoluobčanů. Chybí mi služby pro seniory. Měl by být omezen vjezd
a parkování nákladních vozů v obytných lokalitách (doplnit dopravní značky).
Kontejner u hřbitova se neustále plní odpadem, který tam nepatří - kamna, televize, kočárky, atd. Některé
silnice v ulicích připomínají parkoviště, problém je v průjezdnosti (např. při odklízení sněhu)
Možná by nebylo špatné vylepšit vzhled obce v prostoru u samoobsluhy. Je to desítky let stejné a první, co
návštěvník obce vidí + kontejnery. A ta nádoba na textil u OÚ - děs.
Navrhuji zrcadlo na křižovatku hlavní silnice a silnice u místa bydliště zastupitele pana Švitorky. Když
přijíždím po vedlejší, není vidět doleva, zda tam jede vozidlo od Lysé n. L.
Nechci inline dráhu, semafory. Chci vesnici, ne satelit u Prahy. Nechci kamiony. Nechci kouř a hluk.
Nadměrné rozrůstání obce to opravdu nechci. Špatný úklid okolo kamenné hospody (vajgly, atd.) Potraviny
také binec.
Není spoj autobus pro děti 15 let na střední školu.
Nepřeji si vůbec ubytování azylantů v obci!
Nový zahradník je velmi schopný a šikovný - očividně dělá svou práci rád a pořádně. Jen tak dál
Obecní zastupitelé - díky za Vaši někdy nelehkou práci a držím Vám palce!!
Omezit rychlost - horní ulice!!
Přeji novým členům zastupitelstva hodně zdaru!
Při tvorbě dotazníku doporučuji příště více přemýšlet a dát prostor k možnosti vyjádřit se pod otázku. Není
jasné, jakou formou souhlas či nesouhlas se má zaškrtnout/kroužkovat/, …
Retardéry v obci - ulicích - řidiči nerespektují pohyb dětí a osob po silnici - nejsou chodníky.
Sběrný dvůr na vše - chybí! (Větve)
Spalováním uhlí dochází ke znečištění životního prostředí, jeho kvalita se velmi zhoršuje a jeho cena
neustále stoupá. Pokud je ještě možnost využít dotaci z EU na plynofikaci obce. Tímto se zlepší životní
prostředí, seniorům se ulehčí život přes zimní období.
Trápí mě absence regulace volného pobíhání psů, a výchova či donucení majitelů psů za účelem úklidu
psích exkrementů z veřejných prostranství.
Ulice - Hrádek, nepovedený štěrk je všude mimo, Kde máme ten pevný asfalt jako ostatní?
Větší využití parku u nádrže, tak že místo kamínkové cesty udělat asfalt, kde by mohly děti jezdit na
kolečkových bruslích a koloběžkách.
Vybudovat Cyklostezku Stará Lysá - Čihadla a vysázení stromů tamtéž
Zajistit v kamenné restauraci více společenských akcí, popřípadě divadelní představení, recitály, besedy.
Zamyslete se, prosím, nad plynofikací obce, došlo by ke zlepšení ovzduší v zimním období v obci.
Zlepšit vztahy mezi jednotlivými spolky
Zlepšit životní prostředí tím, že se začne konečně kontrolovat, čím někteří občané topí, protože některé
dny se nedá v obci dýchat. Pořádek za hřbitovem - ostuda. Zlepšit dostupnost obce a služby hodné
21.století. Zlepšit chování a jednání některých zastupitelů obce. Vnést lepší atmosféru mezi občany obce.
Značka obytná zóna na Čihadlech z důvodu nepřiměřené rychlosti projíždějících vozidel
Zvýšení investic na Čihadlech tak, aby byl alespoň částečně zachován poměr Stará Lysá - Čihadla
U otázky měli respondenti napsat svůj názor.
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