Dotazník pro občany - života na území MAS Mezi Úpou a Metují

Náměty a sdělení
Chtělo by to hospodu
Není žádaná a ani se nepřipouští v obci na zasedání zastupitelstva diskuze, další totáč!
Zintenzivnit úklid veřejných prostranství.
Uzavřená lávka už více než rok na slepém ramenu Labe - komplikace hlavně pro pejskaře
Pokud by byla možnost zapojení do pracovní skupiny, ráda se zapojím
Obci chybí Facebook, web je zastaralý, neohrabaný
Chtělo by to oživit společenský život, více akcí a hřišť pro děti
Třídění odpadu, Chodník Zlič, využití kempu, podpora výstavby,
Nutný je tu druhý obchod s potravinami jako je alternativa penny
Posílit signál operátora, odstranit nevhodně odstavené vraky aut z obecních pozemků
Dohled nad řidiči i cyklisty(nedodržování vyhl.
nestavět rodáky pod chalupáře, pokrytí signálem, více kontaktu zastupitelstva s občany-předání sdělění o
záměrech obce a rozvoje
Ocenila bych lepší údržbu koryta a bezprostřední okolí řeky Metuje od Povodí Labe
stavba novych chodníků, kde chybi a oprava stavajicich, ostatní psano v prubehu
Turisticky zatraktivnit nábřeží pod náměstím, postavit rozhlednu.
více prac. místo pro absolventy VŠ, podpora bydlení mladých
urgentně řešit parkování osobních aut zejména na sídlištích a vzhledem k této situaci pozitivnější přístup
Městské policie.
Nechápu, proč by se mělo platit za přístup na atletický stadion.

Nejvice by mě v dnešní době potěšilo plošné zakázání nedělní používání sekaček na trávu a používání dalších
hlučných strojů a zařízení.
Navaznost cyklostezek z jaromere do ceske skalice
Jsou obsaženy v jednotlivých bodech této ankety
Nedostatek odpadkových košů
Pocházím z velkoměsta a v obci ziju půl roku. Rozdíl je opravdu velký. V obci, kde ziju se prakticky “nic
neděje”. Teď je to samozřejmě způsobeno Covidem, ale ani v běžném provozu není situace a moc lepší.
Nic
Mít jasnou vizi o směřování obce, zapojovat do tvorby vize občany, vizi směrem k občanům jasně
komunikovat
Oplocení čelních stran nohejbalovyho hřiště na velké návsi + nějakou budku na síť, míč, lajnovacku a na zimu
vyhrnovaky, branky atd..
Zajistit školku a možnou výstavbu obecního bydlení
Navrhuji zvysit aktivitu souvisejici s resenim brownfields na uzemi mesta.
více využít fotbalového hřiště pro veřejnost, jiný hospodský, zbavit se otravného a nebezpečného člověka,
který v obci mnoha lidem znepříjemňuje život a nikdo s tím nedokáže nic udělat
Zaměřila bych se na větší úpravu zeleně i na sídlištích. Opravy veřejných chodníků.
více veřejných míst pro volnočasové aktivity obyvatelstva. výrazně podpořit všechny, kteří se věnují volnému
času dětí a mládeže. investice do sportu a jeho propagace. podpořit kulturu a vzdělávací programy.
investovat do vzhledu obce-městská zeleň. vymyslet případně podpořit dotační programy pro majitele
nemovitostí v obci a pozitivně je motivovat k investicím do vzhledu budov a jejich okolí. co nejvíce zeleně
podmíněně do nových stavebních projektů(např. co nejvíce zelená parkoviště a odstavné plochy obecně, ne
jen beton viz např. parkoviště u Penny...). podpořte inovativní a ekologické projekty!
Sportoviště pro seniory- protahovací stroje
Nevím proč byla vlajka a hymna USA při oslavách ukončení II sv. války, když náš kraj osvobodila Rudá
armáda. Bylo mnoho padlích (Běloveský masakr). Pane starosto, NEPŘEKRUCUJTE HISTORII.
Děkuji za to, děláte. Nový chodník s osvětlením na Bunkuli je bezvadny. Prala bych si, aby byl chodník podél
frekventované cesty Jaromer - Nové Město
Jaroměř - u firmy Classic Cotton udělat parkoviště a následně ve směru Josefov udělat podél álejky úsek pro
cyklisty aby navazoval na cyklostezku. Momentálně panuje nebezpečná situace, spousta lidí na silnici a
parkování aut podél silnice před mostem. Takhle by si zaparkovali na začátku u firmy a na cyklostezku by se
dostali krásně podél silnice. 🙂
Vedení města před koncem volebního obdobi dost rozhazuje peníze
určité situace ukazují, že pro komunikaci je důležitý i přístup jedince.Velmi oblíbený FB bez těchto zásad pak
postrádá na aktuálnosti. Všechny zmíněné kom. kanály jsou svým způsobem kvalitní. Možná pak je ale
problém s wifi, signálem k mobilu.Určitě i věk hraje roli. Možná nejen věk, ale i určitý postoj k soc. sítím.
Na webu obce zveřejňovat obsah hlášení veřejného rozhlasu

Zavedení dopravních zón přednosti z prava je velmi nepřehledné až nebezpečné!!!

Jaké služby Vám ve Vaší obci/městě nejvíce chybí
Častější zastavování vlaků, prodejna se základními potravinami, kulturní dům
kvalitní spádový druhý stupeň základní školy
Více lékařů, zubařů i odbornych lékařů
Nemocnice
Kulturní věci
nejvíce mi chybí asfaltové cyklostezky (kolečkové lyže, kolečkové brusle)
Větší kulturní život
Nemocnice, trvalá lékařská sluzba
kavárna, větší výběr restaurací, možnost koupání v létě, kino
Efektivní sociální služby (pečovatelská služba, služby pro drogově závislé), s tím souvisí fungování sociálního
odboru MěÚ Česká Skalice.
Dobra restaurace
Lidl
Lidl, kavárny typu Fresh bar, který zanikl
restaurace a pohostinství
Stomatolog
Dětská hřiště a zábava pro děti. Nízká kvalita služeb
Lékař, hospoda
Propojení stezek (Zlič)
Galanterie, více obchůdků
zdravotní péče odpovídající 21.století
prodejna
Bazén, bruslení, prodejna oděvů, druhý supermarket
Zdravotnictví, záchranná služba, nemocnice
pokrytí signálem telefonu

měly by více stavět vlaky
Krytý plavecký bazén
Další obchod, supermarket
Dohled nad dopravní vyhláškou,(doprava)
větší informovatelnost z obce o plánovaných investicích, rozvoji obce, větší informovatelnost od obecního
zastupitelstva
Cyklostezky přes město
větší další market
Farmářské trhy
Hračkářství, zubař
Nemocnice, rentgen
krytý bazén
zatim nevyhledavam sluzby v obci, postaci sluzby v okolí
folkové, country apod. festivaly, koncerty, divadlo, kluziště, příp. krytý bazén, stezka pro in-line
lékaři,
Nic mne nenapadá
Mest.lazne,obchod s obuví, mest.doprava.
Dopravní dostupnost
Lékařské středisko
Cyklostezka
Kvalitní chodníky a bezpečnost přecházení frekventovaných silnic
wellness, krytý bazén, není kde trávit volný čas pro mladé
rentgen,orl
kavárna
Lepší samoobsluha
Zdravotnictví, chybějící RTG
kulturní akce (hudební, divadelní), mimoškolní aktivity pro mladé lidi mezi 15-25 lety

Krytý bazén a prodejna Lidl
pěkný udržovaný park, vyhrazená místa pro venčení psů ("psí hřiště"), pěkná dětská hřiště
Nejvíce mi chybí lepší dopravní dostupnost(veřejná doprava), dále pak restaurace, obchod, školka...
prodejna potravin
Kde trávit volný čas i VEČER!!!
Vnitrni plavecky bazen, sauna
Kvalitni restaurace
Galanterie
Náměstí je velmi málo využívané. Obchody tam skoro nejsou, žádné akce, nic.
Dopravni dostupnost
zubař, byty typu "Olga" se službami, drobná řemesla (čalouník, opravna obuvi, tašek, batohů, ....), kavárna,
veřejné WC na úrovni dnešní doby,
Kvalitní koupání
nevím
Sportovní vyžití
Lékaři, maloobchodnici, aktivity pro děti, společenské aktivity, kultura
Slušná a příjemná kavárna, kino, bazén, cyklostezky (např kolem rozkoše) nějaké zábavní vyžití typu bowling
aj. Zároveň nějaký jiný supermarket
Kvalitní restaurační zařízení, zdravotnická péče, např zubař fungující rtg a ult
Čistička odpadních vod
Zdravotnictví
Školství
nemocnice, volnočasové zařízení pro rodiny s dětmi
Řádné informační centrum
Kvalitní zdravotní péče
Obchod se základními potravinami v docházkové vzdálenosti.
konkurenční market
Školka

Rychlé občerstvení kde by se člověk mohl najist klidne i v 1 ráno. Tady v Jaroměři padne 22 hodina a krom
Benziny tady nic není.
JINÉ (69)

