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DOTAZNÍK - VYHODNOCENÍ
Vážení občané obce Morašice,
Zastupitelstvo obce chce stanovit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší
roky. Naším cílem je, aby strategie byla vytvořena především podle názorů a námětů vás, občanů. Proto jsme
vám do vašich schránek distribuovali v letních měsících krátký dotazník. Cílem tohoto dotazníku bylo umožnit
všem spoluobčanům vyjádřit se k dění obci a k věcem a problémům, které byste chtěli řešit. Zároveň jste
měli možnost sdělit nám, jaké střednědobé aktivity jsou pro vás prioritou. A v neposlední řadě jste nám mohli
předat své nápady a zpětnou vazbu.

MOC DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SI NAŠLI ČAS NA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU!
VÁŽÍME SI TOHO, ŽE VÁM ŽIVOT V MORAŠICÍCH A JEJICH MÍSTNÍCH ČÁSTECH NENÍ
LHOSTEJNÝ A ŽE JTE OCHOTNI VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR.
Vrátilo se nám 67 vyplněných dotazníků, to je velmi dobrý výsledek (bereme v potaz to, že je to poprvé, co
jste dostali možnost takto s námi komunikovat). Abychom inspirovali ty z vás, kteří této možnosti napoprvé
nevyužili, ale také protože chceme být transparentní, najdete na dalších stránkách kompletní vyhodnocení
dotazníku, včetně všech napsaných komentářů a námětů. Komentáře nebyly nijak obsahově upravovány,
pouze byly opraveny pravopisné chyby a u dvou příspěvků jsme vymazali jméno konkrétní osoby, která byla
v komentáři zmíněna.
Dotazník mohl být anonymní, ale celkem 46 z vás využilo možnost podepsat se pod vyplněný dotazník.
Umožňuje nám to konkrétněji s vámi prodiskutovat body, které jste v dotazníku vyplnili. Zároveň všech 46
podepsaných dotazníků bylo zařazeno do slosování o věcné ceny. Slosování proběhlo během zasedání
zastupitelstva obce konaného dne 20. 9. 2019 a výherci jsou:
3x Sleva 40% na výrobky Philips
Holičky 19, Janovice 7, Morašice 113
3x Dárkový koš v hodnotě 1 000,- Kč
Morašice 39, Zbyhněvice 3, Dubina 124
6x Dárková poukázka v hodnotě 350,- Kč
Morašice 50, Holičky 22, Morašice 71, Morašice 114, Skupice 43, Skupice 41/10
Výhercům gratulujeme, vyhrané ceny budou předány v nejbližší době.
Za zastupitelstvo obce Morašice David Kosina
www.obecmorasice.cz
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1. Ve které části obce bydlíte?
Místní části se nám v dotazníkách pěkně namíchaly, každá místní část byla zastoupena.

2. Jaké je složení Vaší domácnosti?
Je super, že se nám namíchaly různé typy domácností, a že dotazníky obsahovaly názory a pohledy všech
generací.

3. Jak se Vám v Morašicích žije?
Průměr hodnocení toho jak se vám v Morašicích a místních částech je 1,9. To je ve školním hodnocení „lepší“
dvojka. Což nás těší, ale ještě je prostor k tomu, abychom se to pokusili vylepšit.

www.obecmorasice.cz
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4. Pokuste se zhodnotit prostředí a služby v obci
Průměr. hodnocení
Práce obecního úřadu
2,07
Práce zastupitelstva
2,20
Komunikace obecního úřadu s občany
2,11
Podpora zájmových organizací
1,62
Místní komunikace včetně chodníků
3,75
Údržba zeleně
2,49
Zimní údržba
2,25
Nakládání s odpady, třídění a recyklace
2,00
Celkový vzhled obce
2,53
Dopravní spojení
2,47
Dostupnost zdravotní péče
3,07
Možnost a kvalita nakupování
2,65
Možnost a kvalita pohostinství
2,25
Možnosti pro výstavbu rod. domů
2,00
Fungování mateřské školy
1,30
Fungování základní školy
1,29
Úroveň kulturního vyžití
2,18
Úroveň sportovního vyžití
2,71
Služby a aktivity pro děti
2,00
Služby a aktivity pro dospělé
2,53
Služby a aktivity pro seniory
3,14
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Nevím
Vybráno 3x
Vybráno 11x
Vybráno 2x
Vybráno 13x
Vybráno 1x
Vybráno 1x
Vybráno 1x
Vybráno 0x
Vybráno 0x
Vybráno 9x
Vybráno 9x
Vybráno 2x
Vybráno 2x
Vybráno 12x
Vybráno 12x
Vybráno 10x
Vybráno 2x
Vybráno 4x
Vybráno 11x
Vybráno 10x
Vybráno 15x

Neřeším
Vybráno 4x
Vybráno 5x
Vybráno 2x
Vybráno 9x
Vybráno 2x
Vybráno 3x
Vybráno 2x
Vybráno 1x
Vybráno 5x
Vybráno 7x
Vybráno 13x
Vybráno 5x
Vybráno 13x
Vybráno 24x
Vybráno 15x
Vybráno 15x
Vybráno 14x
Vybráno 11x
Vybráno 11x
Vybráno 12x
Vybráno 17x

Jednoznačně nejlepší hodnocení získalo fungování Základní a Mateřské školy a také jste si chválili podporu
zájmových organizací. Děkujeme všem zaměstnancům ZŠ a MŠ Morašice, ale také všem, kteří věnují svůj
volný čas činnosti jednotlivých zájmových organizací.
Nejhorší hodnocení získaly místní komunikace a chodníky (což odpovídá i hodnocení v dalších částech
dotazníku). Dostupnost lékařské péče je bohužel mnohem komplexnější problém, se kterým momentálně
zastupitelstvo obce nemůže moc dělat (ale zkusíme se nad tímto bodem zamyslet). Služby a aktivity pro
seniory je určitě bod, který zkusíme ve spolupráci s Kulturní komisí co nejrychleji zlepšit.
5. Co konkrétně Vám v obci chybí?
Níže si můžete přečíst všechny tipy a komentáře, které jsme od vás dostali.
Nejčastěji byla v komentářích zmíněna:
29x kanalizace
18x vzhled sběrných míst na komunální odpad a také nedostatek nádob
17x řešení a nedostatek chodníků v různých místních částech
16 x vzhled návsí a obecních prostranství
9x dětské a sportovní hřiště
To jsou také hlavní věci, na které se nyní zaměříme (jak ve fázi rozpracování jednotlivých kroků, tak i při
přípravě rozpočtu na rok 2020).
Některé body (označené takto červeně) bohužel vyřešit nemůžeme (nemáme na to kompetence, nebo se
nejedná o majetek obce)
www.obecmorasice.cz
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Asi nejvíc chodníky
Celkový vzhled obce = krize! Příšerná náves, prostranství kolem obchodu - hnus (v Morašicích), autobusové
zastávky - katastrofa
Cyklostezka spojující místní části= bezpečný přesun pěšky a na kole, sblížení občanů. Kanalizace potřeba
do budoucna, rybník na návsi - koupací nebo alespoň pohledově zlepšit břehy, čistotu vody a porostu.
Vzhled obce celkově - zeleň, chodníky, výsadba květin, keřů, stromů. Plán odsouhlasit, zveřejnit a realizace
postupně po kanalizaci a při výstavbě komunikací
Dětské hřiště + Sportovní hřiště v Janovicích (Holičkách). Kanalizace. Zpomalovací prvky na MK z Janovic
na Holičky. Hezčí okolí kolem nádob TKO
Chodník od čekárny k úřadu, více herních prvků na dětském hřišti (př. skluzavka)
Chodníky v Morašicích, cyklostezky do okolních obcí, trvalý nedostatek kontejnerů na papír, nepořádek na
návsi v Morašicích
Chodníky, kanalizace
Chybí kanalizace!!! Špatná silnice k Bačalskému mlýnu
Chybí lepší nohejbalové a volejbalové hřiště s antukou jako mají v Lánech. V posledních letech se věnuje
pozornost jen a jen škole a dětem. V tomto směru je uděláno víc než dost
Kanalizace
Kanalizace
Kanalizace
Kanalizace
Kanalizace
Kanalizace
Kanalizace
Kanalizace
Kanalizace, cyklostezka a lepší komunikace směr Bačalský mlýn
Kanalizace, chodník - směr Morašice č.p. 1 - Dubina
Kanalizace, Chodník v Janovicích
Kanalizace, chodníky
Kanalizace, chodníky + úprava společných prostranství, lavičky
Kanalizace, chodníky schůdnost
Kanalizace, chodníky viz. bod 7
Kanalizace, chodníky, služby a aktivity pro seniory
Kanalizace, kontejner na elektrospotřebiče, kontejner na bílé sklo s větším otvorem, kontejner na hliníkové
obaly
Kanalizace, osvětlení, zákaz aut nad 3,5 tuny na Bílou hlínu
Kanalizace, označení rychlosti směr Bačala a údržba silnice
Kanalizace, rekonstrukce místní komunikace Morašice - Bačalský Mlýn

www.obecmorasice.cz
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Kanalizace, společenská a komunikační místa ideálně ve středu obce, více upravené zeleně, lepší vzhled
rybníku a okolí
Katastrofální kvalita ovzduší v zimních měsících a v období spalování zahradního odpadu
Klouzačka
Komunikace Morašice - Dubina
Komunikace Morašice - Dubina
Koupaliště, třeba vyčištěný Orlík na koupání jako to bylo dříve
Kvalitní chodníky (cesta od zastávky ke škole je vyloženě nebezpečná)
Kvalitní spolehlivá a udržovaná silnice, rozumné řešení před hřbitovem - parkování a kontejner
Místní komunikace včetně chodníků, v Janovicích chodníky nejsou a pohyb na silnici přináší rizika
bezpečnosti nejen pro děti každý den (hlavně v zimním období při cestě od a k autobusu)
Nalézt nové místo na nádoby na tříděný odpad, dále podporovat místní ZŠ a MŠ (jejich vystoupení na
konci roku a ten tatíček nemělo chybu)
Nedostatek odpočívacích míst pro seniory (Orlík), nekvalitní komunikace možnost kolečkových výletů na
bruslích, koloběžky. Úprava okolí nádob na tříděný odpad (nevhodnost umístění na návsi). Kontejner na
plast hřbitov
Nevím
Oprava cesty Skupice - Dubina, zpevněná plocha pod kontejnery na odpad - Skupice, sběrné místo nebezpečný odpad ve Skupicích, řešení odpadů/kanalizace, možnost kompostování listí / minimalizace
pálení
Opravit místní komunikace, pořádek hřbitov, plnění slibů pana starosty
Osázení kraje hřiště - oddělení od budoucí zástavby. Doplnění dětského hřiště herními prvky např.
venkovní fitness
Parkoviště pro rodiče a zaměstnance ZŠ a MŠ, kanalizace, pečovatelský dům (popř. pečovatelská služba)
pro seniory, zlepšení mobilního pokrytí, umělý povrch na "volejbalovém" hřišti v Morašicích (do budoucna)
Rybník na návsi by měl být okrasou obce - nedostatečná údržba zeleně a hráze
Sběrné místo odpadů s pravidelnou otevírací dobou, cyklostezky
Skluzavka pro děti na hřišti, celková úprava prostranství v obci včetně chodníků
Teče nám voda do dvora ze silnice, když hodně prší. Nádoby na tříděný odpad přesunout jinam.
Třídění odpadu záleží na lidech, velké poděkování Radimovi Kockovi za likvidaci krabic u obchodu
Úprava komunikace u hřbitova. Úprava dětského hřiště u školy - lavičky, pařezy po odříznutých smrcích,
odpadkové koše nové - jsou v žalostném stavu. Úprava rybníku na návsi - otřesný stav
Úprava prostranství kolem nádob na tříděný odpad
Úprava prostranství okolo nádob na tříděný odpad
Úprava prostranství okolo nádob na tříděný odpad, nádoby na plechovky v rámci třídění odpadu, cesta
Morašice - Skupice (alespoň pro kola), větší výsadba zeleně, sezení pod lipami (Morašice), odpočívadla s
turistickými mapami (případně panorama)
Úprava prostranství okolo nádob na tříděný odpad, znečištěný potok (nános), znečištěný rybník (náves,
Orlík)
www.obecmorasice.cz
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Úprava prostranství: např. se nám nelíbí vlající staré plakáty třeba na vratech, lepší vysekávání zeleně a
čistění chodníků. Také chybí lavičky a více zeleně po vesnici
Úprava všeho
Venkovní posilovna, lepší a větší dětské hřiště aby bylo více zaměřené na menší děti, větší kontejner na
plasty v Horních Janovicích, chybí kontejner na papír. Veřejná kanalizace nebo čistička
Větší nádoba na třídění papíru, Stezka/Chodník Lány-Morašice, Cedule se znakem obce
Více nádob na druhy odpadu, úprava prostranství okolo nádob na tříděný odpad
Více nádob na papír, lepší autobusové spojení místní části Janovice a H.M. - v Morašicích na sebe autobusy
nenavazují
Více nádob na tříděný odpad + přístřešky, kanalizace, spojení místních částí stezkou
Vylepšit prostranství okolo kontejnerů
Záchytné parkoviště pro zaměstnance pana Francouze (resp. Místních firem) na návsi ve Skupicích
6. Jak vnímáte bezpečnost v obci a v jednotlivých místních částech?
Jsme rádi, že většina z vás vnímá Morašice a místní části jako bezpečné. I když i dotazník ukázal, že na některá
místa je třeba se více zaměřit a jejich řešení pozitivně přispěje ke zvýšení bezpečnosti v jednotlivých místních
částech.

25
28

dobrá
nedovedu posoudit
špatná

ucházející
5
9

7. Tipy na zlepšení bezpečnosti v obci?
Níže si můžete přečíst všechny tipy a komentáře na zlepšení bezpečnosti, které jsme od vás dostali.
Nejčastěji byla v komentářích zmíněna:
29x řešení a nedostatek chodníků v různých místních částech
15 x vzhled návsí a obecních prostranství
To jsou také hlavní věci, na které se nyní zaměříme (jak ve fázi rozpracování jednotlivých kroků, tak i při
přípravě rozpočtu na rok 2020).
Některé body (označené takto červeně) bohužel vyřešit nemůžeme (nemáme na to kompetence, nebo se
nejedná o majetek obce)
www.obecmorasice.cz
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Auta - doprava, nepřehledné úseky, rychlost řidičů
Auta přes Janovice jezdí vyšší rychlostí, než je nejvyšší povolená rychlost v obci (90 apod.)
Cesta (chodník) okolo rybníku, při cestě od busu chodí děti po silnici
Cesta na Bačala - Mezi posledními domy se jezdí rychle, není vidět za zatáčku. Křižovatka u studny
nepřehledná. Chodník / cesta od školy na zastávky. Křižovatka mezi zastávkami směr Chotěnice a Janovice
- čáry
Cesta z Morašic do Lánů je nepřehledná díky křoví, ať už jedu autem a nebo jdu pěšky s kočárkem. Od
rybníka k zastávkám (od krámu) - není zde chodník, chodí zde děti na bus.
Dopravní obslužnost do H.M. - lékaři apod.
Hospoda Janovanka - děti pobíhají po silnici - hodně nebezpečný úsek - a co ty auta u hospody?
Chodník na rohu u Pořízů, chodník k oběma autobus. Zastávkám, byla by dobrá pěšina mezi plotem a
obecním rybníkem, navrhuji odsunout kontejnery a pod lipami udělat parkovací místa
Chodník u Pořízů
Chodníky
chodníky v Janovicích podél hlavní komunikace
Chodníky, silnice směr Bačala je ve špatném stavu
Chodníky, úprava křižovatky u autobusové čekárny v Morašicích - z hlediska rychlé jízdy a nepřehlednosti
je ohrožena bezpečnost dětí při přecházení silnice, když jsou ze školy na autobus
Komunikace ke hřbitovu, příjezd od Dubiny do obce Morašice (každý brzdí až u Itala), velmi málo místa pro
chodce v prostoru od Itala ke křižovatce v Morašicích, stav komunikace Klas 50 - Jirásek 79
Komunikace před Janovankou, hrají si tam často děti a i přesto tam řidiči jezdí velmi rychle, situaci by
zlepšili retardéry
Křižovatka na návsi v Morašicích u bývalé hospody - nutný kruhový objezd
Křižovatka při výjezdu kolem Pořízů v Morašicích, míjení na mostku v Morašicích směr od Bílé hlíny před
Petrovičem, též nepřiměřená rychlost
Křižovatka u zastávek v Morašicích
Křižovatka u zastávek v Morašicích
Křižovatky v Morašicích u zastávky, nelze ji bezpečně přejít
Malá šíře vozovky mezi býv. Sejkoncovou hospodou a Novákovými č.p.1 Rychlost vozidel od Dubiny je
značná, pokud je něco v protisměru, není kam uhnout
Místo, kde se hůře přechází silnice je před obchodem
Most na H.M nevhodná přednost v jízdě, snížit rychlost, roští u č.p. 55 - ostříhat, jiná cesta k Pelikánovi
(cesta na Práchovnu nebo Skalka). Přechod pro chodce u Jiráskových
Nebezpečná - Nepřehledná křižovatka u Pořízů
Nebezpečná zatáčka u Pořízů. Řidiči jezdí v protisměru a rychle. Možná by se mělo uvažovat o radaru jako
v Hlinsku nebo v Trhové Kamenici na příjezdových úsecích
Nebezpečné - plocha kolem autobusových zastávek + odbočka na Janovice, dalo by se alespoň vyznačit
pruhy na silnici?
Nebezpečné přecházení na křižovatce u čekárny a kolem rybníka
www.obecmorasice.cz
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Nebezpečné přecházení Pořízovi ke Štěchům, někteří řidiči jezdí dost rychle
Nedostatek chodníků, zpomalování rychlosti jízdy. Kruhový objezd na větších nepřehledných křižovatkách
Nedostatek zrcadel pro bezpečné vyjetí/najetí, kde není přímo vidět za roh vzhledem k dětem hrajících si
po celé vesnici
Nedovedu posoudit
Obě křižovatky v Morašicích (u hospody, u čekárny), parkován před školou a obchodem s potravinami
Padající větve z obecních lip u zvoničky v Janovicích
Parkování v okolí školy (viz bod 5.), zamezit průjezd kamiónů od prodejny v Morašicích k pile - pohyb dětí
v okolí ZŠ
Podklad na workoutovém hřišti v Morašicích (pod (stroji) prvky na cvičení - vyčnívající obrubníky, kamínky),
rychlá jízda nejen kamiónů, ale i aut po komunikaci od školy k firmě Pelikán - pěší zóna
Průchod přes mostek přes Bylanku, přechod silnice od Mostku u křižovatky směrem na náves, přechod
silnice od obchodu, snížení rychlosti při vjezdu do obce od HM
Přechod u mlýna směr Bačala
Radar nebo jiné opatření na zpomalení řidičů od Lánů, při výjezdu z hřiště špatný rozhled směrem
Chotěnice
Rekonstrukce místních komunikací Skupice - Jalovčina (nyní štěrk)
Roh křižovatky u Pořízů
Silnice na Bílou hlínu
U vjezdu do Janovic od Dubiny jezdí řidiči rychle a nebezpečně, až do první zatáčky, která je zbrzdí. Ohrožují
chodce a děti, které se pohybují po okraji silnice
V obci Janovice při příjezdu od Skupic, nepřehledná křižovatka při odbočování (zrcadla?). Volné pobíhání
psů po obci (ohrožení bezpečnost dětí). Ve Zbyhněvicích proti čekárně velká kanalizační trubka
(nepřehledná zatáčka), kazí vzhled obce
Velmi bychom ocenili chodník po hlavní silnici směr od H.M. ke škole, obchodu, úřadu. V tuto chvíli
chodíme s dětmi po silnici.
Velmi nebezpečná poslední zatáčka v Janovicích směrem Zbyhněvice (v oklikách u Dundáčků), jezdí se zde
rychle, chtělo by to omezení rychlosti na 40
Výstavba chodníků
Zábradlí u mostků přes potok
Zastávka na autobus směr Janovice
Zlepšení komunikace ve středu obce, případně instalace kruhového objezdu
Zpomalovací prvky na MK z Janovic na Holičky. Ořez větví kolem obory (Lesy ČR)
Zúžená cesta z Holiček do Janovic (vysazené keře na obecním pozemku za plotem) - podél silnice
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8. Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků obce. Na jaké investice byste je
přednostně využili?
Z dotazníku jasně vyplynulo, že největšími prioritami je Vybudovaní kanalizace a Dobudování/rekonstrukce
místních komunikací.
Vybudování kanalizace
13

Rekonstrukce návsi v Morašicích

9

41

8
2

16

37
9

Vybudování nových vodních ploch
Dobudování/rekonstrukce místních
komunikací
Vybudování infrastruktury pro výstavbu
nových rodinných domů
Rozšiřování/zkvalitňování veřejné zeleně
Podpora kulturních, společenských a
sportovních aktivit

Níže si můžete přečíst všechny tipy, které jste uvedli v části jiné.
Chodníky
Málo míst na parkování aut, lepší čistota rybníčku - náves
Oprava obecního rybníku
Parkoviště pro rodiče a zaměstnance ZŠ
Rallye nechceme
Ruku v ruce s místními komunikacemi, chodníky, zelení, vodními plochami aby se nám (všem obyvatelů)
dobře žilo, urovnaná a vzhledná vesnice podporuje pozitivní myšlení obyvatel
Sběrné místo a nové kontejnery na třídění s většími otvory
Silnice z Morašic na Holičky - katastrofa
Úprava veřejných prostranství
Venkovní posilovna + úprava dětského hřiště v Janovicích
Zkulturnit rybník na návsi (je na něj žalostný pohled)
Zkvalitnění, oprava stávajících vodních ploch
Zlepšení kvality ovzduší - osvěta, následky na zdraví. Možnost odvozu zahradního odpadu místo jeho
pálení, dotované ceny dříví místo spalování uhlí pro sociálně slabší

www.obecmorasice.cz

Dotazník pro občany Obce Morašice
9. Jaké způsoby komunikace obce s občany využíváte

Strana 10

Jak vyplývá z výsledků, nejlépe hodnotíte Zpravodaj Český Venkov, naopak nejhůře dopadly webové stránky, na které
se budeme ještě muset zaměřit.

Průměrné hodnocení

Nevyužívám

1,46
1,76
1,91
1,23

Vybráno 6x
Vybráno 19x
Vybráno 16x
Vybráno 0x

Osobně na obecním úřadě
Vývěsky, úřední deska
Webové stránky obce
Zpravodaj Český Venkov

Níže si můžete přečíst všechny tipy a komentáře na zlepšení komunikace, které jsme od vás dostali:
Častěji vydávat Venkov
Dobrý je rozhlas
Info o stavu okolních lesů a jaké jsou plány na kácení v okolí (např. ve zpravodaji). Děkujeme
Jazyková korektura Českého Venkova (ženy obhájili, děti běželi,…)
Je vše v pořádku
Jsme velmi s pokojeni s časopisem Český Venkov, přivítali bychom více příspěvků z historie obce, z kultury
a společenského života v obce!
Komunikace okolo naší nové školičky!!! Pochvala redakční radě za zcela nový a pěkný Český Venkov.
Možnost elektronicky vyplnit a odevzdat dotazník
Nemusíte
Prosíme o funkční rozhlas. Zlepšení webových stránek. Úhrady poplatků (svoz, pes…) elektronickou
formou. Zasílání informací pro zájemce elektronikou formou nebo sms (pracovní vytíženost)
Při plenární schůzi je špatně rozumět diskutujícím zastupitelům a proto se do diskuze nezapojuji.
Rozesílání varovných a informačních SMS na mobily občanů, kteří o tuto službu projeví zájem
SMS brána, email, sociální sítě
U webových stránek dát záložku Pošta na hlavní stránku
Věci týkající se jednotlivých místních částí by se měli řešit přímo na zasedání v dané části
Více naslouchat občanům neodpírat jim potřebu vyjadřovat se
Vše OK
Výjezdní zastupitelstva v obcích
Vždy je co zlepšovat, komunikace vyžaduje aktivní 2 strany, dodržení a realizace slibů bez urgence by měla
být samozřejmostí, v rámci možností obce, vycházet si vstříc, podporovat pozitivní náladu
Webové stránky - podívejte se jak to dělají v okolních obcích
Záchod u prodejny a u kostela, cyklostezku do H.M. (jízda do práce- Kozel to údajně někde přislíbil spolu s
kruhovým objezdem na Novém Dvoře), zkulturnit křížek u hřbitova
Zlepšit webové stránky obce. Možná Facebook?
Zpravodaj v PDF do emailu, info o akcích do SMS ne rozhlasem, je vidět podstatné zlepšení komunikace s
občany, zlepšená kvalita zpravodaje. Děkujeme!!
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V poslední části dotazníku jste měli možnost se vyjádřit všeobecně k čemukoliv, co vás trápí, co můžeme
zlepšit nebo vyřešit. Této možnosti jste hojně využili.
Níže si můžete přečíst všechny tipy a komentáře, které jsme od vás dostali.
Některé body (označené takto červeně) bohužel vyřešit nemůžeme (nemáme na to kompetence, nebo se
nejedná o majetek obce)
Bylo by dobré, aby se upravil přechod a cesta přes potok u mlýna cesta u Roztočilů, špatně se v kamení
chodí. Chodí tam též školní děti a je tam možnost úrazu. Já sama jsem tam už upadla
Častější a lepší údržba hřbitova
Další výsadba stromů okolo vesnic a keřů pro místní včelaře a nejen je! Ve vesnici máme XXL chodníků, ale
jejich údržba není v létě (zarostlé) ani v zimě na požadované kvalitě. Je třeba p. Kocka vyslat ráno na sníh,
ne až to lidi ušlapou, pak si tam dělá hodiny. Automaticky uklízet kolem popelnice
Děkujeme za možnost vyjádření se prostřednictvím tohoto dotazníku, uvítali bychom jeho aktualizaci např.
s roční frekvencí, děkujeme
Dosázení stromů směr Morašice - Nový Dvůr + oprava všech mostů + vyčištění a uvedené zpevnění toku
Bylanka skrz Morašice do původního stavu!
Důchodci, kteří se ze zdravotních důvodů již nemohou na setkání dostavit, už pro vás neexistují. I když pro
obec taky něco udělali, když byli mladší. Je nás víc co nás to mrzí.
Chodníky a přechody
Janovice - život na venkově se nám moc líbí, ale prosíme alespoň o návrh na tichou neděli v obci. Hluk z
každodenního řezání cirkulárky nám nevyhovuje. Dále prosíme, aby majitelé psů, kteří psi pouštějí na
volno, používali košíky, obzvlášť když pes neoplývá poslušností a je útočný. Děkujeme.
Kanalizace a chodníky, úprava křižovatky u autobusové čekárny je potřebná, ale je třeba podporovat i
nadále školu, hasiče, kulturní, společenské a sportovní aktivity alespoň ve stejném rozsahu, jako doposud,
neboť je třeba si těchto vážit, protože zde skutečně fungují a stávají se centry a hybnými momenty obce
Močení návštěvníků místního obchodu na kontejnery na plasty, sklo apod. na návsi. Nedostatečná kapacita
kontejneru na papír na návsi.
Morašice jsou krásná malá obec, děti tu mají vyžití, chválím oplocení okolo malého hřiště, aktivity školy a
školky - spolupráce s obecním úřadem, vždycky vyjdou vstříc, opravdu se snaží !větší aktivita mládeže!
Na hřbitově často neposekáno, chybí parkovací místa před hřbitovem, chybí kontejnery na třídění u
hřbitova (plasty, sklo)
Neesteticky umístěn kontejner před vstupem na hřbitov. Před vstupem do kostela místo kamínkových
křížů solitérní výsadbu (jednoduše udržovatelnou)
Někteří lidé, kteří stavěli, poškodili místní komunikace - proč nebyli donuceni uvést komunikaci do
původního stavu? Chodníky také nejsou parkoviště
Opravit místní komunikaci v části obce Skupice tzv. Jalovčiny, teče tam asfalt v letních měsících. Rybník
Dubiňák - je ve velmi špatném stavu, již neplní svou funkci, okolí je také neudržované, obec by měla rybník
odkoupit a revitalizovat ho (existuje program MZE na obnovu rybníků a malých vodních nádrží). Děti by
tam pak mohli chytat ryby - ideálně nějaký rybářský kroužek, skupické děti nemají kde chytat, nádrž ve
Skupicích si přivlastnil pan (jméno bylo odstraněno)
Posedávání "občanů" před Obchodem v Morašicích s alkoholem
Považujeme za zbytečně zdlouhavé hlášení obecního rozhlasu (např. s nabídkou práce)
www.obecmorasice.cz
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Provést kampaň na třídění odpadu s konkrétním zaměřením na běžné věci v domácnosti a možnosti obce.
Obec Morašice nejsou jen Morašice, ale i další čtyři části, kde je žití již složitější např. velmi špatné
komunikace bez chodníků. Pomohlo by, kdyby i autobusové spoje v Morašicích na sebe víc navazovaly
směr H.M.
Rozšíření více druhů v zásobování potravin
Řešit omezení nosnosti mostku na Bílou Hlínu (omezit provoz kamiónů). Řešit s majitelem pily finanční
příspěvek na opravu a údržbu MK od ZŠ k pile (poškozování kamióny), popř. ať si řeší přístup od Skupic).
Řešit dostatečný přítok vody do návesního rybníka v Morašicích (dnes je z rybníka septik). Přemístit
kontejnery na tříděný odpad a vybudovat vzhlednou náves (kontejnery přemístit např. k potoku vedle
mostku k Polívkovým (vhodně oplotit apod.). Řešit přeložku nadzemního vedení ČEZu do země (pokusit
se). Zachovat fungování pošty v Morašicích. Veškeré plánované úpravy veřejných prostranství řešit ve fázi
Studie s občany dotčených obcí. Rozpočet obce odsouhlasovat v detailnějším členění tak, aby občan věděl,
jaké akce budou v daném roce realizovány, vypracovat rozpočtový výhled akcí na např. 5 let
Snížit počet zastupitelů (v příštích volbách)
Špatný stav komunikace mezi Skupicemi a Dubinou
Touto cestou prosíme občany naší obce, aby udržovali pořádek a čistotu na svých soukromých pozemcích
a okolí
Udělat před námi č.p. 15 kanálek na odtok vody u silnice do kanalizace. Jinak nám to teče do dvora a do
sklepa, když je velká voda. Díky.
Velmi mi vadí odporný smrad z pozemku (jméno bylo odstraněno). Kdykoliv jdu kolem, je mi pomalu na
blití. Zastupitelé obce by s tím měli rozhodně něco dělat. Máme tam nové tváře tak by to pro ně měla být
výzva tento nechutný smrad zvládnout
Větší starost o zeleň a hlavně o nově vysazené stromy, začínají pomalu schnout! Občas vyčistit kontejnery
a zamést ten čubinec okolo!! (týká se hlavě Morašic) Zajistit řádné vedení obecní kroniky
Volně pobíhající psi
Zajistit 1x za zimu na zimním stadionu bruslení pro občany obce popř. bazén v Chrudimi. Pumptreková
dráha (využití zeminy z Holiček), Rybník Dubina - revitalizace, Obnova cesty Skupice - Dubina kolem rybníka
(alespoň sekání trávy)
Zeleň - chybí květinové záhony a větší pokryv trávy, absolutně zbytečné vyžínání trávy až na drn, celkově
žádná okrasná zeleň, prahistorické nástěnkové výjevy, příjezd do obce - nic vás nenadchne, hrozné
umístění nádob na tříděný odpad, prosíme lepší péči o nový sad (hojnější zálivka, méně sekat). Oceňujeme
výsadbu nových stromů směr Dubina, Holičky. Dobrou organizaci svozu nebezpečného odpadu. Tento
dotazník :-)
Ještě jednou děkujeme za spolupráci. Hodnotíme tento dotazník za přínosný, získali jsme mnoho
užitečných podnětů, ale také máme jasnou představu o tom, co většina z vás (ti kteří mají potřebu se k dění
v obci vyjádřit) preferuje.
Pokud budete mít k dotazníku a jeho vyhodnocení jakékoliv dotazy či nejasnosti, kontaktujte prosím Davida
Kosinu, buď emailem na adresu kosina.david@hotmail.com nebo telefonicky 775 877 736
Za zastupitelstvo obce Morašice David Kosina
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