
Výsledky ankety

Akce pro děti a rodiny

Organizovat více kulturních akcí 1

Více akcí pro děti např. lampionový průvod, masopust 3

Více kroužků pro děti např. kroužek šití, bojové umění, atletika 3

Orgnizovat více společenských a rodinných akcí 2

Opakovat tradiční trhy 4

Rekonstrukce a opravy

Rekonstrukce koupaliště 7

Dokončení rekonstrukce budovy kina 8

Využít prostor po bývalé škole 7

Opravit cestu mezi MD a Herolticemi 2

Odstranění staré kanalizace 3

Oprava vedlejších cest v dolní části obce 1

Zpevnění cesty u vlakové zastávky Pod rozhlednou 1

Provést opravu chodníků středem obce 1

Dokončit chodníky na horní konec obce (směr Boříkovice) 1

Opravit silnici na Bílé Vodě. Dohlédnout na údržbu cesty u bývalých stavebnin na Bílé Vodě1

Opravit ulici v horním konci Červené Vody 1

Opravit cestu od kartáčoven k nádraží 1

Vyznačit přechod pro chodce na hlavní silnici od Králík do Červené Vody 1

Oprava boční ulice od kruhového objezdu směr Boříkovice 1

Opravit spojnici mezi Šanovem a Orlicí (tzv. opilecká cesta) 1

Oprava prostranství u obecního úřadu 1

Úprava terénu nad bývalou Posádkou (místa pro parkování) 1

Oprava a renovace kina 1

Kompletní oprava kostela na Mlýnicich 1

Dořešit rozestavěnou budovu hasičské klubovny v Mor. Karlově 1

Opravit silnici ke hřbitovu na Mlýnickém Dvoře 1

Opravit silnici na Dolní Orlici 1

Kanalizace horního konce 1

Výstavby

Vybudovat  v rámci budovy kina /klub/ nebo někde venku /srub/ společenské centrum pro mládež ...náctileté.3

Vybudovat běžkařský zasněžovaný okruh 1

Vybudovat skatepark - jiné umístění než nyní 4

Vybudovat více cyklostezek 4

Založit středisko volného času 1

Vybudovat centrální park 5

Vybudování krytého bazénu 5

Vybudování  posilovny 6

Výstavba nové mateřské školy u ZŠ 1

Vybudovat parkoviště před Rolnickou pro klienty MOVIOM, parkovací místa podél pozemku Pavelkových1

Vybudovat parkoviště před MŠ a ZŠ Červená Voda 3

Vybudovat chodník na horní Č.V 1

Výstavba kanalizace v Bílé Vodě 1

Vybudovat parkoviště u zdravotního střediska 2



Vybudovat mokřady 1

Vybudovat chodník od Kartáčoven k hospodě U Valentů 1

Vybudovat polní cestu (pro pěší i cyklisty) od Posádky na Moravském Karlově až k vlakovému nádraží Červená Voda s napojením na již existující cyklostezku do Králík.1

Zřídit více obecních bytů (nových či zrekonstruovaných 3

Vystavět kanalizaci v části obce okolo čísla popisného č.63, č.58, č.57, č.401, č.160 + samozřejmě míst ostatních, kde kanalizace doposud není1

Vystavět parkovišté před MŠ u motorestu 1

Vydovat parkovací místa u panelových domů č.p. 116 - 121 1

Vybudovat náměstí 1

Pod nově plánovaným bytovým  domem vybudovat klidovou zónu s altánem 1

Zajištění cukrárny 1

Vybudovat koupaliště 1

Vybudování překážkové hasičské dráhy ( v místě koupaliště ) pro mladé hasiče 1

Postavit obchodní dům 1

Sport/spolky

Místo pro spolky pro jejich běžnou činnost během roku 1

Zpřístupnit dopravní hřiště po celý rok (kromě zimy) 1

Modernizace sportovního vybavení 1

Naučná stezka na Singletracku 1

Cyklodráha pro malé cyklisty 1

Veřejné tábořiště v každé místní části 1

Sportovní dny za účasti týmů zahraničních obcí 1

Lední plocha na bruslení 1

Cvičák pro psi 1

1

Fungování úřadu

Opakovaně info do zpravodaje, kdo z pracovníků řeší jakou oblast, na koho se obrátit v případě např.1

Zveřejnění hospodaření s financemi včetně jejího zadlužení alespoň 1x ročně 1

Zařídit vyřizování potřeb občanů co nejvíce přes internet, bez nutnosti osobní návštěvy OÚ2

Aktualizavat webové stránky obce co se týče zápisů ze zastupitelstva 1

Více informovat občany o stavu zeleně 1

Infotabule s historií místních částí 1

Lepší informovanost občanů o využití krásného koupaliště v Mezilesi 1

Prohloubit spolupráci s městem Wloszakowice v Polsku, kde již delší dobu trvá přátelský vtah na sportovní úrovni1

Rozšíření aktivní spolupráce, nejen té finanční 1

Zavést spolupráci s Městem Štíty nebo partnerství 1

Více organizovaných akcí Polsko-Českych 1

Spolupráce s významnými (všemi) firmami nejen v ČV, ale i v okolí na rozvoji obce 1

Pomoc seniorům 1

Osvětlení

Přidat osvětlení na parkoviště u hřbitova + osvětlení u vchodu 2

Osvětlení Moravského Karlova 1

Vybudovat osvětlení v oblasti ptáčáku 2

Osvětlit cyklostezku 1

Dodělat veřejné osvětlení podél nového chodníku od zeleného stromu směr nádraží M.K. 1

Vybudovat osvetleni cyklostezky Kraliky-Cervena Voda 1

Podílet se na částečném osvětlení fotbalové plochy 1

Osvětlení tréninkového fotbalového hřiště 1



Školství

Zřídit zeleninový bar ve školení jídelně 1

Alespoň jednou ročně zřídit ukázku techniky IZS dětem ze ZŠ 1

Obec

Rozšíření knihovny 1

Pořídit více laviček do přírody 1

Úklid obce např. zametání chodníků 1

Koupit nové konteinery na tříděný odpad na Moravský Karlov z důvodu převracení stávajícíh konteinrrů při silném větru 1

Přidělat zrcadlo u přechodu na kruhovém objezdu. Když se přechází ze směru od nemocnice silnice na Boříkovice1

Instalace rychlostního radaru u kartáčoven 1

Bezplatná wi-fi na vybraných místech 1

Přidat žlutý kontejner na plasty v Moravském Karlově nebo častější svoz 1

Zamezení pádu sněhu ze střech na silnice 1

Přidat několik laviček po obci 3

Zřídit odpočinkové místo v centru 1

Vysázení okrasných stromů podél chodníků 2

Vysázení větrolamu "Na Ptáčáku". Ochrana obytné zony před častým nárazovým větrem od Králik1

Digitální info centrum 1

Upravit otevírací dobu pošty včetně soboty 1

Pobočka SVČ na Moravském Karlově 1


