
Nejvíce hlasů pro hřiště u MŠ 1

V minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali  o vyhlášení ankety,  ověřující
výstupy Veřejného fóra. Anketa probíhala od 1. do 15.12 2019 a hlasovalo v ní
celkem 222 lidí. Každý mohl dát dva hlasy a napsat nějaký další záměr. S drtivou
převahou zvítězil  nápad  vystavět zahradu, chodník a plot u MŠ1.  Tedy u
základní školy. Tato možnost dostala 146 hlasů. 

Druhá byla rekonstrukce areálu bývalého koupaliště jako letní komunitní centrum
se  44  hlasy.  Následovaly  tyto  náměty  v uvedeném  pořadí:  Prodloužení
cyklostezky na Moravský Karlov, Lepší dopravní obslužnost Mlýnického Dvora a
Bílé  Vody,  Vybudovat  park  po  bývalé  škole;  Osvětlení  cyklostezky;  Pořádat
farmářské trhy v obci; Rekonstruovat cestu do Heroltic; Prodloužení chodníků od
Ječmínku směr Bílá Voda; Rekonstruovat budovu SDH Dolní Orlice ; Zařídit spojení
do Zábřehu;.

Mezi další náměty bylo uvedeno: Rozšíření areálu FC jiskra o další sportovní a
volnočasové aktivity pro mládež (12 - 18 let);  Spojení  do Šumperka; Zřídit  ve
spolupráci s městem Králíky městskou policii; Dostupnost lékařské péče pro děti i
dospělé - praktický a zubní lékař; Dostupnost bydlení pro mladé a rodiny; Nalézat
vhodnější termíny setkání; Více stavebních parcel; Vyřešit autobusové a vlakové
spojení Moravský Karlov-Bílá Voda; Parkování u paneláků; Zajistit vlakový spoj v
brzkých ranních hodinách (4:00 až 5:00 hod.) již z Červené Vody a nikoli pouze
z Králík;  Ranní přípoj na spoj  z Králík do Žamberka; Skibus v zimní sezóně na
Bukovou horu;  Udělat  novou asfaltku k  baráku číslo  42;  Obnovení  areálu  pro
Motorsport, jedná se o místo nalevo od vkk; zvýšit počet radarů nebo policejních
hlídek; Prodloužení cyklostezky by mohlo být s přírodním povrchem, který by lépe
zapadal do krajiny než asfaltový povrch a bylo by to i levnější. Místo cyklostezky
by to  mohla  být  i  třeba jen  polní  cesta;  Cyklostezky  jsou priorita;  Propagace
cyklostezek.

Děkujeme všem, co si našli čas a zúčastnili se ankety. Výstupy budou 
předloženy na nejbližším zastupitelstvu, kde proběhne diskuse a 
rozhodnutí, jak a které nápady mohou být v co nejkratším čase 
naplněny. To bude zapracováno do Plánu rozvoje obce a zhodnoceno na 
následujícím veřejném fóru. 

Způsob hlasování pomocí aplikace Mobilní rozhlas se osvědčil a 95% respondentů
si přálo více podobných anket. Na úřadě tedy plánujeme nákup aplikace, ve které
půjde nejen hlasovat, ale i cíleně zasílat informace občanům o novinkách a akcích
v obci, včetně možnosti hlášení poruch a nedostatků.
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