„Obec Tichov v roce 2016“

Vyhodnocení
Celkem odevzdáno 18 vyplněných dotazníků.
10 dotazníků vyplněno elektronicky a 8 v tištěné podobě.

1. Jak se vám v obci žije?
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2. Co se vám v naší obci/na obci nejvíce líbí?
•

Sportovní areál v Kamencoch a celkový vzhled obce

•

Klid

•

Dětské hřiště

•

Fašanky

•

Lavičky u křížků, obrázků

•

Že zaměstnává místní lidi na VPP a má to dobře zorganizované (je vidět kus práce)

•

Úklid a čistota na obci

•

Čistota, údržba parků a dětských hřišť, naše kaplička, kulturní dům.

•

Líbí se mi to, že se v obci neustále něco buduje a zlepšuje

•

Kulturní dům a celková úprava obce

•

Akce,Vybavení obce, Přátelští lidé

•

Klidné životní prostředí, lesy a hezké příroda pro odpočinek a sportovní aktivity

•

Kulturní program,a další super akce, události :)

•

má dobré zastupitelstvo které se o obec postará

•

okolní krajina - kopce, potoky, ...

•

příroda, velký kulturní sál

3. Naopak - co se vám v obci nelíbí / s čím nejste dlouhodobě spokojen/a?
•

Některé komunikace v obci by chtěly opravy

•

Nedostatek autobusových spojů o víkendech

Děkujeme Vám za Váš čas a za Vaše tipy a návrhy. Budeme na nich intenzivně pracovat.
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•

Nezajištěný bazén – vedle dětského hřiště (může tam někdo spadnout)

•

Rozsvicování vánočního stromu v den mikulášského jarmeku (nestíháme)

•

Kladovky, které ničí cesty

•

Narůstající provoz kamionů

•

Děti nezdraví starší

•

Pálení odpadků na zahradách některými jedinci, kteří dokážou zasmradit na hodně
dlouhou dobu půlku dědiny. A to samé i kouř z komínů

•

Netolerantní spoluobčané, kteří topí bůhví čím a zakouří půl vesnice. Ostatní to
pak musí dýchat, není možné větrat atd. Je možné to nějak kontrolovat či
postihovat?

•

Křovinořezy a sekačky v neděli – opět dalo by se to řešit nějakou vyhláškou?

•

Hlášení v odpoledních hodinách – řada lidí není doma (hlásit až večer, případně
umisťovat hlášení na webové stránky, aby se k informacím dostali všichni)

•

Písničky v rozhlase – proč místo písniček neudělat jen nějakou univerzální znělku
hlášení jako např. ve VK?

•

horší dostupnost k civilizaci (autobusy, vlaky atd.), ale to je spíše geografický
parametr.

•

nedělní hluk - sekačky, křoviňáky, motorové pily, cirkulárky,...

•

zatím je vše dobré!

•

Zatím s ničím

•

Obchod

4. Co by se v příštím roce mělo v obci opravit / zbudovat
zbudovat / postavit? (např. jaké komunikace,
chodníky, veřejné budovy, prostranství, parky, hřiště atd…)
•

Cesta k Šobáňom

•

Do Kamenců by chtělo dát kontejner na sklo

•

Slibovaný tenisový kurt pod hřištěm (to by byla paráda)

•

Opravit trvale cestu k Vášom a Sochorom

Děkujeme Vám za Váš čas a za Vaše tipy a návrhy. Budeme na nich intenzivně pracovat.
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•

Koupaliště – udělat funkční na celou sezónu (správce)

•

Tenisový kurt

•

Zprovoznit koupaliště v létě

•

Stánek s občerstvením

•

Pod Vařáky označení cedulí, kde se nachází studánka. Pro turisty je neznámá

•

Průběžně obnovit obecní cesty do lesů a polí

•

Opravit koupaliště a natřít a udělat čističku (za týden je voda špinavá)

•

Domluvit se s Drnovicemi či Polfinem a pročistit dřeviny u cesty na Dolině po pravé
straně

•

Opravit chodník tak aby byly bezbariérové

•

Upravit lokalitu u kravína – hlavně pod hřištěm to vypadá jak někde u skládky

•

Vybudovat nějakou odpočinkovou zónu pod hřištěm (nemusí to být hřiště,
například ekopark s lavičkami)

•

Zvelebit příjezd do obce směrem od Smoliny (udělat něco s Maňasovů zahradů)

•

multifunkční hřiště - na volejbal, hokej, tenis,... oprava koupaliště

•

tenisový kurt nebo cyklostezku

•

tenisový kurt

•

Třebas ohrada s koňmi na kterých by se vozily děti, dospělí

•

Chybí mi tu místo pro odpočinek, procházky, relax – např.rybníček, prostě nějaké
klidné místo, kam by se dalo zajít s kočárkem, s návštěvou…tady se dá jen kolem
dědiny po silnici nebo do lesa (to není vždy vhodné či možné)

5. Co vám v obci momentálně nejvíce chybí v obci? Jaké aktivity či služby byste v obci
uvítali?
•

Více kulturních akcí (zábavy atd)

•

Chybí mi tady kadeřnictví

•

WC u kaple

•

Přibližovcí lano pro děti na učení lyžování (100 m na mírném svahu)
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•

Značky pro cyklisty, aby nebloudili

•

Přednášky o zdraví

•

Kadeřnictví

•

Veřejné diskuse na téma: přehrada, dálnice atd.

•

Kroužek pro děti

•

Pořádný obchod

•

Např. nějaké akce pro cichovské ženy :-) - dělání perníků, výroba adventních
věnců, pečení chleba,...

•

nevim jake sou nazory ostatnich ale mnoho dětí jako ja by uvitalo kdyby se obec
trochu vic starat o hasice ja si myslim ze by se mohlo dát 90 000 kc na opravu
upravu detske masiny kdyz na souteze prijedou vsichni maji masiny 1.8,1.9,2.0,
2.2 a my 1.2

•

Více akcí

•

Obchod, kde by byl kvalitní a čerstvý sortiment

•

Uvítala bych nějaký ten sportovní areál nebo víceúčelový areál, kde by byl prostor
pro děti, pro setkávání rodičů a dětí

6. Jaké kulturní a společenské akce vám v obci chybí a měly by se pořádat?
•

Vítání občánků (alespoň symbolicky)

•

Stavění máje

•

Pořádání plesů, nějaké soutěže, cvičení, výlety

•

Dosavadní akce stačí

•

Akce pro děti, dospělé

•

červencová noc, plesy

•

každoročně alespoň jeden ples a v létě venkovní zábava

•

nejake akce i pro deti ale vetsi si myslite ze nas bavi ta mikulasska nebo karneval

•

Žádné stačí to!
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•

Například svatomartinský průvod, nějaké akce k MDŽ či ke Dni Matek, společné
výšlapy

•

Občas nějaký koncert, přednáška – nevím, do jaké míry by byl o to zájem

7. Prostor pro vaše další náměty, připomínky, komentáře (k životu v obci, práci
zastupitelstva atd.):
atd.):
•

Ještě by se mohly konat v obci kroužky pro děti odpoledne na úřadě, aby nemusely
na všechno chodit jen do Klobouk (folklor, hudební, výtvarné, pohybové,
přírodovědné)

•

S potěšením sleduji, jak obec směřuje k větší soběstačnosti (bagr, sad,
kompostárna či zamýšlená moštárna). Uvítal bych,kdyby se realizovalo větší
množství retenčních nádrží, zasakovacích rýh na vhodných místech s minimálními
náklady. Např. u propustků cest nebo na místech kde při větším dešti teče voda po
povrchu.

•

S prací starosty a zastupitelstva jsme spokojeni

•

Aby byl starosta jednou týdně na OÚ déle než do 15 hodin

•

Do budoucna nějakou formou řešit předškolní zařízení nebo nějakou místnost, kde
by se mladí mohli vyřádit.

•

Důchodci mají akce...ostatní lidé nic

•

Možná by mohlo zastupitelstvo uvažovat nad vice návrhy

•

Zastupitelstvo je skvělé!!!!

•

Podle mého názoru se zastupitelstvo snaží. Je škoda že tady chybí stavební místa,
aby se vesnice rozrůstala o nové rodiny.
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