DOTAZNÍK – OBEC LÁNY 2019

VYHODNOCENÍ
Vážení občané obce Lány,
v prosinci 2019 jsme Vás jménem zastupitelstva obce Lány požádali o vyplnění dotazníku, ve kterém
jste měli možnost se vyjádřit k dění v obci a k případným problémům, které byste chtěli řešit.
My jsme od Vás naopak chtěli získat cennou zpětnou vazbu na věci z každodenního života, abychom
věděli, se kterými jste spokojeni a které je potřeba změnit, zlepšit apod. Dále nás zajímají i Vaše názory
a představy o budoucnosti obce a získané informace budou inspirací při plánování dalšího rozvoje naší
obce.

Moc děkujeme všem, kteří si udělali čas na vyplnění dotazníku, moc si toho vážíme!

Celkem bylo odevzdáno 73 dotazníků z 225 možných (180x Lány, 45x Kozojedy). Nastala poměrně
vzácná shoda co se týče poměru za dané lokality. Za Lány to bylo 59 dotazníků, což je 33 % a za Kozojedy
14, což je 31%. Co se genderové vyváženosti týče, trochu aktivnější byly ženy. Za Lány dotazník vyplnilo
31 žen, 27 mužů, 1x za rodinu. V Kozojedech 8 žen, 5 mužů, 1x za rodinu. Elektronické podání využilo
15 lidí, zbytek přinesl v papírové formě.

1. Zajímají Vás informace z obecního úřadu?
Jsme rádi, že drtivou většinu informace z OÚ zajímají.
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2. Jakým způsobem získáváte informace z obecního úřadu?
Mohli jste vybrat max. 2 informační kanály, kterými nejčastěji informace z OÚ získáváte.
Je dobře, že má obec opět plně funkční a moderní rozhlas, který určitě bude více a více
využívat pro sdělování různých informací občanům. Drobné technické nedostatky
se budou v letošním roce ještě dolaďovat, aby úplně každý vše srozumitelně slyšel.
Samozřejmě ne všechny informace z OÚ se dají šířit obecním rozhlasem.
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3. Jaké informace hledáte na webových stránkách obce, pokud je
navštěvujete?
Chápeme, že ne každý má možnost a potřebu navštěvovat webové stránky obce, ale pokud
je navštíví, tak ho zajímají nejvíce aktuality, rád se podívá na fotogalerii z akcí, dále úřední
deska nebo kontakty na spolky nebo firmy v obci. Budeme se snažit obsah stránek co nejvíce
aktualizovat, aby pro vás byly ještě více atraktivnější a přínosnější.
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4. Jak hodnotíte činnost místních spolků a organizací?
Zde se projevilo to, že např. občané Lánů nemají takový přehled o činnosti spolků v Kozojedech
a naopak, takže v této otázce často občané hodnotili pouze spolky a organizace, které sledují
a něco o nic vědí, což je logické. Zastupitelstvo obce děkuje všem spolkům a organizacím
v rámci obce za jejich činnost, i těm, které se v dotazníku neobjevily.
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5. Co by se muselo změnit, abych alespoň někdy přišel (přišla na veřejné
zasedání OÚ?
Přibližně třetina nemá čas, což je zcela pochopitelné. Dále jste využili textovou část odpovědi,
kde jste nejčastěji uváděli, že program jednání se Vás až tak bytostně netýká, abyste měli
důvod přijít, jak tomu bylo např. při jednání o vodovodu a kanalizaci v Lánech. Cca třetina
z Vás se ale o konání zasedání nedozví, což je impulz pro OÚ, aby se toto změnilo a napravilo.
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6. Jak se podle Vás v posledních pěti letech změnilo celkové prostředí
obce?
Zde se opět projevil rozdíl v odpovědích mezi Kozojedy a Lány. V Kozojedech nejsou žádná
obecní veřejná prostranství, o která by se obec mohla starat, takže pochopitelně odpovědi
byly zdrženlivější. V Lánech lidé ve velké většině vnímají posun celkového prostředí k lepšímu,
za což jsme samozřejmě rádi a budeme v nastoleném trendu pokračovat.
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výrazně se zlepšilo
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nevím, nedokážu posoudit
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7. Jak byste chtěli, aby vypadala obec za 10 let?
Tato otázka měla za úkol zjistit, co občané nejvíce preferují. Dle odpovědí tedy asi nejvíce klid,
bezpečí a dobré vztahy mezi sebou, což je určitě skvělé. Všechny odpovědi dohromady je asi
ideál, což uvedli 4 respondenti v textové možnosti. A věřte, že zastupitelstvo obce bude dělat
vše pro to, aby se všechny zmíněné oblasti v obci dále rozvíjely.
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klidná a bezpečná obec
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8. Jste ochotni aktivně se zapojit do práce na rozvoji obce, kdyby Vás
o to někdo požádal?
Je dobré vědět, že lidé v případě potřeby jsou ochotni táhnout za jeden provaz.
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9. Jak zacházíte s odpadem?
Hezky se na ten graf kouká a víme, že realita je podobná, což máme doložené čísly od firmy
AVE, která obci odvoz tříděného odpadu zajišťuje. Necelá polovina přiznává, že má ještě
určité rezervy, ale i tak může být naše obec příkladem pro celou ČR :-)
0; 0%
8; 11%

poctivě třídím veškerý odpad

30; 41%

35; 48%

snažím se třídit co nejvíce, ale
mám určitě rezervy
třídím hlavně plast, především
PET lahve, ale ostatní plast
minimálně
kromě komunálního směsného
odpadu žádný jiný nevytvářím

10. Pokud odpad třídíte, zaškrtněte který a odhadněte, v jakém množství
procentuálně.
Níže vidíte odhady, kolik procent kterého odpadu každý třídí. Pro porozumění grafu tedy např.
u plastu jeden z Vás odhaduje, že vytřídí méně než 25% vyprodukovaného odpadu, 5 z Vás vytřídí
a odnesou do kontejneru 25-50% plast. odpadu atd.
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11. Je pro Vás rozmístění (hustota a kapacita) kontejnerů na tříděný
odpad v obci dostačující?
Z odpovědí vyplývá, že velké většině rozmístění vyhovuje.
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12. Vyhovuje Vám současný systém ukládání bioodpadu (tráva, větve . . .)?
Pokud dosud někdo neví, jak funguje ukládání bioodpadu, nechť se podívá na webové
stránky obce nebo navštíví OÚ v úředních hodinách. Nicméně z odpovědí je patrné,
že stávající systém je dostačující, a že minimálně polovina občanů si drobný bioodpad
kompostuje sama na svých zahrádkách a ten pak dále využije na své zahradě. Jsme přeci
na vesnici že? :-)
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13. Jak často využíváte autobusovou dopravu v obci?
Tato otázka měla pro OÚ pouze informativní charakter, protože v současné době již obec
nedotuje autobusové spoje a byla určena hlavně pro Lány, neboť občané Kozojed tuto
možnost přímo v místě nemají, pouze z Markovic (MHD Chrudim a linkové spoje). Je vidět,
že využívání dospělou populací je celkem nízké, autobusovou dopravu využívají především
děti na cestování do školy a zpět.

6; 8%

3; 4%

10; 14%

denně
cca 2x týdně
cca 2x měsíčně
nevyužívám

54; 74%

14. Ohodnoťte následující oblasti.
Sonda do spokojenosti občanů a známkování jako ve škole. Známky na první pohled velmi lichotivé.
Opět je vidět, že některé oblasti byly pro některé z pochopitelných důvodů těžko hodnotitelné, což
respektujeme.
Předmět hodnocení
Celková spokojenost s životem v obci
Práce OÚ a zastupitelstva pro rozvoj obce a pro občany
Komunikace OÚ s občany
Podpora zájmových organizací
Celkový vzhled obce
Údržba zeleně v obci
Možnosti aktivit pro děti
Možnosti aktivit pro dospělé
Možnosti aktivit pro seniory
Možnosti sportovního vyžití
Možnosti kulturního vyžití
Bezpečnost v obci
Dodržování nočního klidu
Mezilidské vztahy

Průměr. známka
1,35
1,32
1,58
1,59
2,03
1,86
1,69
2,34
2,28
2,39
2,74
1,51
1,35
1,90

Hodnoceno
68x
68x
65x
64x
67x
67x
61x
56x
56x
57x
56x
64x
65x
65x

Nehodnoceno
5x
5x
8x
9x
6x
6x
12x
17x
17x
16x
17x
9x
8x
8x

15. Co by se podle Vás mělo v nejbližší době v obci v oblasti infrastruktury
zlepšit?
Poslední tři otázky jsou až na malinkaté výjimky (nejedná se o žádnou cenzuru, ale např. o sloučení
nebo úpravu pravopisu apod.) pouze zkopírovány. Každý, kdo tuto možnost využil, by se tam měl najít.

Chodníky v Lánech – objevilo se celkem 9x
Ukazatel rychlosti vozidel – objevilo se celkem 5x
Školka, vybudování vodovodu v osadě Kozojedy.
Zásobování obyvatel - obchod s potravinami.
Konečně jsme se zabydleli, začneme vše sledovat, jsme spokojení.
Jsem spokojena.
Pokusit se zařídit zastávku školního autobusu v Kozojedech.
Zařazení obce do KČT (trasa, rozcestník, odpočívadlo, turistická známka ?)
Větší údržba nádržky, zřídila bych drogérii DM a zavedla bych opět koloniál.
Oprava silnice, prodloužení nočního osvětlení, upravit dětské hřiště u OÚ.
Každý občan obce by měl (dle svých možností) udržovat pořádek před svým obydlím.
Udržovat čistotu a pořádek před vlastním domem, sekání trávy na obecních pozemcích.
Je dobře, že se započalo s budováním chodníků.
Internetové připojení.
Přemístění BUS zastávky Lány - hostinec na bezpečnější místo a neobtěžovat zastavováním
autobusů bydlící v přilehlé nemovitosti.
Přemístění autobusové zastávky na bezpečnější místo.
Autobusové spoje pro děti ze školy z Heřmanova Městce.
Autobusová doprava.
Nový povrch silnice.
Rekonstrukce silnice, veřejné osvětlení.
Rekonstrukce hlavní dopravní komunikace v obci.
Ani nevím, asi nic moc.
Zastávka u hospody.
Autobusové zastávky - neudržovaná zastávky u hostince.
Autobusové zastávky, kontejner na oblečení.

Chodníky Lány - Morašice, kapacity kontejnerů na tříděný odpad, kompostéry do zahrad projekt EU.
V obci by bylo dobré zajistit alespoň v podzimním období kontejner na bio odpad (listí, tráva,
větve).
Myslím, že menší obchod s potravinami.
Doplnit kontejnery na železo a hliník.
Dobrý by byl i chodník do Morašic.
Odstranění černé skládky, oprava pěších můstků přes potok.
Začnu se zajímat. Jsem spokojený.
Chodník z Kozojed do Markovic.

16. Vaše další náměty, připomínky a komentáře k tomu, co se v anketě
neobjevilo.
Při rozhlasovém hlášení prosím o opakování hlášení.
Zřízení školky, vodovodu v osadě Kozojedy, není žádná zmínka o této osadě...
Zajímal by mě názor obyvatel obce na další rozšiřování obce. Zda by měla obec připravovat
změnu územního plánu s možností další výstavby rodinných domů.
Chybí mi možnost nákupu čerstvého pečiva alespoň 2x v týdnu.
Kdyby byly nějaké novinky na OU v dotacích na čističky odpadních vod, ráda bych o nich
byla informována, děkuji.
Vyhlášení ,,akcí" týkajících se obecního úřadu místním rozhlasem ( veř. zastupitelstvo,
vypnutí elektřiny, atd).
Založení facebookových stránek pro komunikaci s mladými občany obce. Větší množství
akcí. Obchod (pro běžné potraviny).
Nabízím své výtvarné schopnosti, konzultace pro obec jako grafik, výtvarník, umělec, estetika
. . . Možnost spolupráce na kulturních akcích. Jiný typ kontejnerů na plast a sklo, papír - větší
otvory.
Obec zanedbává údržbu zeleně v konci horní části Lánů, kde přerostlé houští stromů
znepříjemňuje život obyvatelům zmíněné části obce a zabraňuje přístupu slunce během
většiny denní doby.
Obec zanedbává údržbu zeleně v konci horní části Lánů, kde přerostlé stromy a houští
zabraňují přístupu slunce během většiny denní doby.
Kontejner na plechovky.
Odstranění vzrostlých stromů v blízkosti baráku.
Nové kontejnery na plast.
V některých místech není rozumět hlášení rozhlasu.
V některých místech je hlášení rozhlasu málo srozumitelné.
Nové autobusové zastávky.
Dle možnosti zajistit v obci pojízdnou prodejnu potravin alespoň 2x týdně.
Ukazatel rychlosti vozidel od Bylan, popř. z obou stran - zvýšení bezpečnosti.
Výměna kontejneru PET.
Stávající kontejnery na tříděný odpad jsou často přeplněné.
Ocenili bychom v obci chodníky. Chodíme na procházky z kočárkem a ty tu chybí.
Chybí kontejnery na plechovky (Al), otevírací kontejnery na plast a papír, veřejné osvětlení
v provozu celou noc.

17. Pochvaly
Vodovod a kanalizace.
Kanalizace a vodovod.
Děkujeme za vybudování vodovodu a kanalizace a dobrou silnici.
Zřízení kanalizace v obci.
1*** za vodovod+kanalizace.
Chtěl bych pochválit zastupitele obce, paní účetní Kaplanovou a členy komisí za jejich práci
pro obec Lány.
Co sleduji, jsou všechny společenské akce velmi povedené, nezbývá než chválit.
Budova a vnitřní vybavení a uspořádání OÚ, kanalizace, vodovod, chodníky.
Nevím do jaké míry je to jeho povinnost či dobrá vůle, ale děkuji Ondřejovi Sobotkovi za
mailové reporty z úřadu :-)
Děkuji za vybudování kanalizace a přípojek pitné vody.
Dobrá spolupráce místní části Kozojedy s obecním úřadem zásluhou Ondřeje Sobotky.
Vybudování vodovodu a kanalizace, údržba zeleně okolo Bylanky, rozsvícení vánočního
stromečku, posvícení.
Jsem ráda, že byla dokončena kanalizace, voda. Zároveň chválím průběžnou úpravu zeleně v
obci a probíhající rekonstrukci chodníků.
Snaha o modernizaci vesnice.
Žádná podpora oú sportovním činnostem. Čarodějky Lány reprezentují obec na mistroství
republiky v šipkách. Jezdecká společnost Kozojedy také reprezentuje na závodech po celé
ČR.
V minulých letech to bylo zavedení kanalizace a vodovodu a zahájení budování chodníků
v obci.
Vybudování vodovodu a kanalizace v obci. Budování chodníků v obci.
Děkuji a chválím vedení obce za vždy vstřícnou a bezproblémovou spolupráci ohledně všech
stavebních dokladů a vyjádření k rekonstrukci našeho domu. Oceňuji, že obec vybízí občany
ke spolupráci . . . .
Jednoznačně vybudování vodovodu a kanalizace v obci, dále rekonstrukce obecního úřadu
s klubovnou pro Berušky. Nový obecní rozhlas.
Jednoznačně vybudování vodovodu a kanalizace v obci, dále rekonstrukce obecního úřadu
s klubovnou pro Berušky. Nový místní rozhlas.
Vodovod a kanalizace, chodníky, které se budují.
Moc děkujeme za kanalizaci a vodovod. Obec je krásná.
Vodovod a kanalizace, rekonstrukce budovy OÚ, zřízení dět. hřiště u klubovny SDH, rozhlas,
dobrá spolupráce a pomoc SDH
Obecně oceňuji jakékoliv kroky ke zlepšení infrastruktury v obci. Děkuji zastupitelstvu
za výbornou a obětavou práci pro obec!
Pochvala zastupitelstvu za postupně se zlepšující komfort v obci (kanalizace, voda,
chodníky). Dále díky za vstřícné kroky a jednání v případě řešení různých situací , ochota
pomoci. Jen tak dál.
Klubovna SDH, dětský koutek a hřiště, hasičské soutěže, dětské dny, čarodějnice, posvícení.
Vodovod a kanalizace, stavba chodníků, hřiště pro děti, klubovna pro Berušky, zákaz
podomního prodeje, fin. příspěvek důchodcům + kalendáře, knihovna.
Vodovod a kanalizace, hromadné čipování psů, začátek stavby chodníků, sportovní hřiště
pro děti, klubovna Berušek, značka s obecním znakem.
Začátek stavby chodníků, hřiště pro děti, zorganizování hromadného čipování psů.
Finanční příspěvek pro důchodce + kalendář.
Vodovod a kanalizace. Vedení obce a práce zastupitelů hodnotíme kladně, především
za jejich vstřícné a slušné jednání s občany obce.
Začátek budování chodníků.

Vodovod a kanalizace, chodníky, hřiště pro děti, fin. příspěvek důchodcům, zákaz podomního
prodeje, poplatek za KO.
Vodovod a kanalizace, stavba chodníků, hřiště pro děti, zákaz podomního prodeje, fin.
příspěvek (důchodcům 500 + kalendář každý 2. rok), poplatek za KO.
Ráda bych pochválila za práci se zařizováním vodovodu a kanalizace a Berušky za činnost
pro děti.
Hromadné čipování psů.
Vodovod a kanalizace. Ochota něco dělat pro obec ve vlastním čase.
Vodovod a kanalizace. Oprava silnic. Hromadné čipování psů.
Chodníky se budují, společenské akce se daří. Chválím.
Komunikace s občany.
Vodovod a kanalizace. Výstavba chodníků.

Pokud byste měli k vyhodnocení jakékoliv dotazy či připomínky, kontaktujte mě buď
na e-mail: o.sobotka@iron-art.cz nebo telefonicky 724 976 012.

Za zastupitelstvo obce Lány Ondřej Sobotka

