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Rok se právě přehoupnul do druhé poloviny.
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očekávané prázdniny, čas dovolených a letních
Kalendář akcí
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radovánek.
K
tomuto
období
též
Anketa
spokojenosti
občanů
8
neodmyslitelně patří i druhé letošní číslo
našeho zpravodaje plného informací z naší
obce za poslední tři měsíce.
V měsících dubnu a květnu proběhl konkurz na ředitelku/ředitele naší MŠ. Současná ředitelka
Jindřiška Váňová, která vedla školku dlouhých 27 let, se totiž rozhodla sportovně řečeno „ukončit
kariéru“ a odejít do zaslouženého důchodu. Tímto bych chtěl za nás za všechny paní Váňové
poděkovat za vše, co pro školku udělala. Nebylo toho za ta léta zrovna málo. Asi teď nemá příliš
význam uvádět konkrétní věci. Obecně se však jistě shodneme, že školka má v našem regionu
velmi dobré jméno, především díky celkové koncepci předškolního vzdělávání, přístupu učitelek a
ostatních zaměstnanců k dětem a v neposlední řadě hezkému prostředí, ve kterém funguje.
Výsledkem jsou pak spokojené děti a jejich rodiče. Dobré jméno je něco, co se velmi pracně a
dlouho buduje, a zároveň co se dá velmi snadno ztratit. Komise konkurzu složená ze zástupců
pardubického krajského úřadu, školní inspekce, naší obce coby zřizovatele, naší MŠ a MŠ
obdobného typu, v tomto případě ředitelky MŠ Dolany, vybrala jako nástupce paní Váňové paní
Marii Kohoutkovou. Paní Kohoutková je dlouholetou, dětmi velmi oblíbenou učitelkou naší MŠ,
která má všechny předpoklady, aby zvládla tuto náročnou funkci. Nové paní ředitelce přejeme
všichni v její nelehké úloze hodně úspěchů a jsme pevně přesvědčeni, že udělá vše pro udržení
dobrého jména naší mateřinky.
Během prázdnin proběhne v MŠ výměna starých plechových, ještě původních radiátorů za
nové a částečná výměna PVC.
Bezesporu největší akcí letošního roku
je pořízení nové hasičské cisterny. Firma
THT Polička pilně pracuje na výrobě
nástavby na podvozku Tatra 815 4x4
Terno. O tom jsme se mohli s našimi
hasiči osobně přesvědčit během dvou
kontrolních dnů, které proběhly ve
výrobní hale v červnu. V současné době
je naše cisterna téměř hotová, probíhají
dokončovací práce. Vše nasvědčuje
tomu, že firma dodá automobil s
měsíčním předstihem oproti smluvně
dohodnutému termínu.
Předběžné datum předání bylo stanoveno na 11. července tohoto roku. Pokud vše dopadne podle
plánu, první představení cisterny veřejnosti proběhne již následující sobotu 16. července během
tradiční soutěže hasičů „O pohár starosty obce“ , na kterou jste všichni srdečně zváni.
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A abychom tuto historickou událost oslavili se vším, co k tomu patří, naplánovali jsme předběžně
slavnostní předání nové Tatry na poslední prázdninovou sobotu 27. srpna. Detaily samozřejmě ještě
upřesníme, i na tuto akci jste všichni zváni. O naši stařičkou cisternu projevili zájem naši sousedé,
hasiči z Bukovky, za což jsme rádi.
V březnu a dubnu proběhla rekonstrukce prostranství před prodejnou Jednoty, kde byla položena
nová dlažba a schody. Akce se protáhla kvůli velmi nekvalitně provedené práci dodavatelské firmy,
která toho musela na základě reklamací investorů hodně předělávat. I když výsledek není úplně
ideální, vzhled i komfort pro zákazníky prodejny se snad trochu zlepšil.
Představenstvo Jednoty schválilo prodej části pozemku vedle prodejny obci. Plánujeme na
něm rozšíření místní komunikace ke koupališti o tři parkovací místa. Pro kontejnery na sklo bude
vybudována zpevněná plocha za prodejnou. Souběžně s odkupem pozemku je připravována
projektová dokumentace a další související přípravné práce. Doufejme, že vlastní stavební práce
proběhnou ještě letos.
V plném proudu jsou též přípravné práce na opravu místní komunikace „Pod Pašťaty“. Projektová
dokumentace je již hotová, dále bude následovat žádost o stavební povolení a na sklonku letošního
roku žádost o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj. Vlastní realizace je tak plánována na příští
rok.
Výstavbu kanalizace v jižní části obce směrem na Vlčí Habřinu jsme museli odložit na neurčito.
Důvodem je zamítavé stanovisko SÚS Pardubice, správce silnice 323, k uložení kanalizačního potrubí
do této silnice. Stanovisko vychází z novely zákona o pozemních komunikacích platné od počátku
letošního roku, která podélné ukládání inženýrských sítí do silnic všech tříd neumožňuje. Jedná se
údajně o chybu, kterou naši zákonodárci při přípravě zákona i při jeho schvalování přehlédli.
Nezbývá tedy než čekat, až se jim podaří zákon opravit. Obyvatelé jižní části obce se tedy
kanalizace v dohledné době patrně nedočkají.
Zvýšení bezpečnosti v obci v souvislosti s dopravou na silnici I. třídy protínající obec je také běh na
dlouhou trať. Do konce června měla být hotova bezpečnostní studie v naší obci, kterou zadalo ŘSD
dopravním expertům, což se bohužel nestalo. Až se tak stane, bude následovat zpracování
projektové dokumentace na úpravu chodníků, přechodů a dopravního značení vycházející právě z
této studie. Na konci tohoto roku bude podána žádost o dotaci na uvedené práce.
Ke zklidnění dopravy by měla přispět spolupráce obce s Městskou policií Lázně Bohdaneč. S
Městem Lázně Bohdaneč jsme podepsali veřejnoprávní smlouvu o spolupráci, která teď čeká na
projednání zastupitelstvem Pardubického kraje. Po schválení smlouvy budou bohdanečtí strážníci v
naši obci měřit rychlost. V brzké době pořídíme též nový moderní elektronický ukazatel rychlosti,
který nahradí v současné době prakticky nefunkční ukazatel u hřbitova. Ukazatel bude též vybaven
jednotkou zaznamenávající počty aut a jejich rychlost.
Částečného odklonu tranzitní nákladní dopravy ze silnice I/36 bychom se snad mohli dočkat
výhledově v roce 2018, kdy bude dokončena dálnice D11 do Hradce Králové a křižovatka v
Pardubicích u Parama. Pak by měly být odkloněny kamiony ve směru z Pardubic na Prahu přes
Opatovice nad Labem. V opačném směru budou dále jezdit přes nás – aspoň něco.
Stará budova ZŠ a obecního úřadu se dočkala opravy střechy, kterou zatékalo do tříd ve
druhém patře ZŠ, výměny částečně nefunkčních okapů a doplnění střechy o sněhové zábrany. Ve
druhé fázi proběhne již avizované podřezání vlhkého zdiva v prostorách OÚ spojené s topenářskými,
elektrikářskými a dalšími pracemi. Úřad tak bude v období prázdnin pracovat v provizorních
podmínkách školní družiny ve staré budově školy.
Opravy prostor OÚ se částečně dotknou i knihovny. Ta bude fungovat během prázdnin v
obvyklou dobu, pouze vchod bude přes chodbu ZŠ. Čtenáři jistě zaznamenali změnu provozní doby,
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která platí od května. Nově je tedy knihovna otevřena v pondělí od 12 do 18 hodin a ve čtvrtek od
11 do 13 hodin. Návštěvník obecního úřadu i knihovny tak vejde do budovy úřadu tak, jak je zvyklý,
jen se dá na konci chodby prosklenými dveřmi vlevo do prostor ZŠ. Zde už bude postupovat podle
cedulek a ukazatelů. Tímto bych Vás všechny návštěvníky OÚ a knihovny chtěl požádat o trpělivost
a pochopení s tímto přechodným stavem.

Ve zkratce :
V neděli 10. dubna oslavili manželé Chodorovi diamantovou svatbu. Šedesát let manželství
je opravdový unikát, který v naší obci dlouho nikdo nepamatuje. Manželům Chodorovým tímto
přejeme
spoustu
krásných
a
spokojených
let
a
radosti
ze
života.
V sobotu 21. května měla naše obec čest hostit 3. kolo Ligy pardubického okresu a
odpoledne, historicky poprvé 1. kolo Východočeské hasičské ligy. Akci přijeli osobně podpořit
senátorka Mgr. Miluše Horská a hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický.
Sraz Běláků hostila letos Bělá pod Pradědem. Vzhledem k tomu, že hlavní program
naplánovali organizátoři na pracovní den pátek 10. června, proběhl sraz ve více méně komorním
stylu. Příští, jubilejní 5. ročník, proběhne opět v Bělé pod Bezdězem druhou sobotu v červnu. V
případě zájmu opět vypravíme autobus.
-

Děvčata ze sdružení Mamitas
uspořádala 11. června tradiční
dětský den na koupališti.
Připravila
opět
bohatý
program pro naše nejmenší.
Největším lákadlem byl asi
aquazorbing, velké průhledné
koule naplněné vzduchem s
dítětem uvnitř plovoucí po
hladině našeho koupaliště.

Holky děkujem.
Žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, o které jste byli informováni v minulém
čísle zpravodaje, byla bohužel ministerstvem průmyslu a obchodu z důvodu nedostatku finančních
prostředků zamítnuta. Na konci tohoto roku by měla být vypsána další výzva, do které se chystáme
opět zapojit.
V základní škole proběhne během prázdnin rekonstrukce hlavní chodby v přízemí nové
budovy. V září tak na naše dětičky čeká zase o něco příjemnější a útulnější prostředí.
Druhý, letošní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne na podzim. O
přesném termínu budete včas informováni.
Na závěr našeho zpravodaje jsme si pro Vás, občany naší obce, připravili krátkou anketu. Rádi
bychom tak zjistili Váš názor na to, co Vám v obci chybí, co by mohlo fungovat lépe, nebo naopak s
čím jste spokojeni. Budeme rádi, když si najdete chvíli na vyplnění dotazníku, který je na poslední
straně tohoto čísla zpravodaje.
Jménem zastupitelstva naší obce přeji Vám všem krásné a pohodové prožití letních měsíců, šťastný
návrat z dovolených a táborů a koncem září se opět s čerstvými informacemi přihlásím
prostřednictvím našeho zpravodaje.
Václav Fišer - starosta
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Informační střípky z mateřské školy
Autor : Jindra Váňová-ředitelka MŠ

V dubnovém zpravodaji jsme slibovali pokračování našich aktivit. Tak tady jsou:
Ještě v dubnu nejstarší děti absolvovaly Malou technickou univerzitu. Ta spočívá v tom, že lektor
přiveze obrovský kufr s potřebnými kostkami (Duplo), což je stavební materiál. Také dodá
technické jednoduché nákresy a plán stavby. V našem případě to byl liberecký Ještěd. Děti ve
skupinkách samostatně pracují, společně čtou plány a radí si vzájemně. Při práci rozvíjí početní
představy, pojmenování geometrických tvarů, základy statiky – jaká jsou pravidla, aby věž
nespadla, co to jsou základy a jak se dělají. Jak se opláští stavba do výsledného tvaru kužele.
Zábavné, poučné a celou dobu je každý zapojen do práce.
V jarních měsících zvládlo 20 přihlášených dětí
kurs plavání – celkem 10 lekcí. Většina
absolventů v závěrečné hodině uplave bez
pomůcek 20 m.
Prima byla také akce Malí bubeníci. Tuto akci si
užily všechny děti – mladší i starší. Lektor
dovezl spoustu zajímavého materiálu k
bubnování – od velkých sudů po malé krabičky.
Děti zkoušely různé rytmy na různé „nástroje“.
Výsledkem byl úžasný sluchový vjem – rytmické
bubnování 25 bubeníků. Vůbec to nebyl chaos,
ale krásné dunivé bubnování.
Další akce – návštěva celého mobilního dopravního hřiště. Ta byla tentokrát společná pro MŠ i pro
1. a 2. třídu ZŠ. Bylo prima, že základní škola dala k dispozici na celé dopoledne svou velkou
tělocvičnu. Byla to další zážitková akce, kterou řídili „chlapi“. A to je při každodenním kontaktu s
paní učitelkami jiná „polívčička“. Děti se střídavě proměňovaly v chodce, řidiče, policisty a žádná
skupina to neměla lehké. Sledovat značky, semafory, přechody, správně přecházet, řídit elektrická
auta a nic a nikoho neporazit a ještě sledovat přestupky. Zase super zábava, ale také poučení do
života.
Ještě jsme stihli návštěvu dvou divadel v MŠ s pohádkami Jak Matěj vysvobodil vítr a
Královna barev. Také druhou návštěvu Tonga v Hradci Králové. To dostaly děti společně s akcí
Dětský den s Hankou jako dárek k MDD. Dětský den s Hankou – to jsou bezva písničky, tancování ,
soutěže. To ubíhá dopoledne hodně rychle.
A co teprve výlet. Tentokrát to vyhrála farma
Apolenka. Seznámili jsme se se spoustou zvířat – od
krmení neposedných malých kůzlátek přes ovce k
lamě a velbloudovi. Svou velikostí překvapila děti
prasnice se selátky. Všechny děti se také svezly na
koni, aby viděly svět z koňské výšky. V Apolence je
nejlepší ten těsný kontakt se zvířaty. Žádná
zoologická zahrada.
Ale jak už bývá zvykem – ve zpravodaji vypichujeme
jen ty naše“ bonbonky“. Jako kdyby každodenní
práce nebylo. Ale věřte, že nápadů se s dětmi
realizuje spoustu. Externí lektoři a divadla se zvou
jen pro oživení zájmu dětí a pro pestrost.
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Od podzimu už jsme chytřejší o různé poznatky v těchto tématech:
-

Naše rodina
Místo, kde žiji
Patříme všichni k sobě
Příroda a svět okolo nás
Tradice a zvyky
Spolu od jara do zimy
S písničkou do pohádky

Také se zkvalitnilo vybavení pro naši dílničku. Opravdové pilky, vysoustružené válce ve tvaru
autíček, srdíček apod. a pokosy, s jejichž pomocí si uřízneme opravdové autíčko, které
opracujeme a nalakujeme. Potom ho můžeme věnovat někomu jako dárek. To je práce na několik
hodin s opravdovým výsledkem. Toho si naše děti právem cení.
To, že se nenudíme a pořád se něco učíme, jsme předvedli na dvou veřejných vystoupeních
ve dnech 14. a 16. června. Také proběhl rituál pasování nejstarších dětí na školáky.

Poslední pátek před prázdninami proběhla závěrečná akce. Tu pro nás připravila paní Iva Pešková
s děvčaty a kluky z 8. a 9. třídy základní školy. Bylo to veselé odpoledne se soutěžemi. Tentokrát
jsme k tomu potřebovali znalosti ze svého okolí a poznatky z historie deseti okolních obcí. Také
znalost jejich heraldických znaků byla potřeba, abychom obstáli v soutěži. Na závěr byl společný
večerní táborák s opékáním buřtů, kytarami a trampskými písničkami.
A to už byla opravdová tečka za školním rokem. A jak zpíváme na našem vystoupení se Zdeňkem
Svěrákem ……… prázdniny u babičky, prázdniny v Čechách, prázdniny u dědečka, prázdniny na
vsi……
To bude jistě to pravé.
Přejeme krásné prázdninové zážitky, hezké počasí a pro každý den dobrou náladu a prima nápady.
Za kolektiv MŠ:
Jindra Váňová
www.msrohovladovabela.cz
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Základní škola představuje své aktivity
Autor – Mgr. Jana Folprechtová – ředitelka ZŠ

Během školního roku 2015/16 jsme čerpali finanční prostředky z výzvy č. 56 na vybavení školní
knihovny, kde probíhaly „čtenářské dílny“, a jedenáct žáků se účastnilo týdenního pobytu ve Velké
Británii, kde si na jazykové škole ve městě Hastings prohlubovali své znalosti v anglickém jazyce.
Pro žáky naší školy jsme zakoupili vstupné do plzeňské Techmánie, kde si vyzkoušeli různé
přírodovědné a fyzikální pokusy a účastnili se laboratorních prací. Nejmenší děti tato exkurze ještě
čeká během podzimu 2016.
4. července začne ve škole rekonstrukce chodby v přízemí, kde bude položena nová dlažba a celý
prostor bude nově vymalován. Pokud budou stačit finance, bude vyměněn nábytek ve třídách 1.
stupně a postupně obměněny tabule.
Pro příští školní rok počítáme opět s návštěvou divadelních představení, exkurzemi, účastí v
soutěžích a olympiádách. Nově měli žáci možnost se přihlásit do soutěže „Stroj na jedničky“,
kterou pořádá nakladatelství TAKTIK.
Hlavní prázdniny začínají 1. července a ve čtvrtek 1. září 2016 se budeme se všemi těšit na
shledanou již v opět krásnější školní budově.

Zprávy z hasičské zbrojnice:
Autor – Josef Peška – velitel JSDH

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s naší činností za druhé čtvrtletí
letošního roku.
8.dubna jsme navštívili hasiče v Hradci Králové, abychom od nich načerpali informace týkající se
rozmístění výbavy do nové cisterny.
Naopak hasiči z Bukovky se už několikrát projeli s naší stařičkou cisternou, na kterou se také těší.
Jsme velice rádi, že po čtyřiceti letech neskončí ve šrotu, ale bude pomáhat dál.
Na konci roku jsem Vás informoval o
tom,že máme rozpracovanou žádost o
dotaci na hasičské vybavení. Dovolte
mi tedy, abych touto cestou poděkoval
společnosti Agrofert, která nám ze své
nadace darovala 75.000,- Kč na
vybavení. Jedná se o šest kusů nových
ručních
radiostanic,
dvou
kusů
zásahových přileb se svítilnou a
páteřové
desky
na
přepravu
zraněných.

12.dubna u nás proběhla schůze našeho okrsku. Upřesnily se na ní termíny soutěží a oslav výročí
okolních sborů.
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V květnu jsme společně oslavili kulatiny našeho dalšího člena, současného velitele Josefa Pešky.
7.května jsme se zúčastnili okrskového cvičení ve Volči.
21.května se u nás konaly dvě prestižní soutěže, Liga pardubického okresu a letos poprvé také
Východočeská hasičská liga. Poděkování patří celému realizačnímu týmu za perfektně zvládnutou
přípravu a samotný průběh závodů. Jen pro informaci, za celý den se nám tu vystřídalo na 70
družstev hasičů.
4.června jsme se zúčastnili oslav založení Sboru dobrovolných hasičů ve Vlčí Habřině.
6.června jsme opět vyrazili do THT Polička. Byli jsme mile překvapeni, jelikož se na naší CAS velice
intenzivně pracuje, a tudíž termín dodání se zkrátí. 16. června jsme naposledy navštívili THT
Polička a na naší cisterně už se ladí jen poslední detaily. Těšíme se, že 11. července nám ji technici
přivezou.
Naše oba soutěžní týmy se drží na předních příčkách Ligy pardubického okresu. Naše družstvo mužů
si také vybojovalo dobré jméno i postavení ve Východočeské hasičské lize. Přejeme jim mnoho
dalších úspěchů v této sezoně.
V současné době probíhají přípravné práce na opravě stávající podlahy naší zbrojnice, kde chceme
90 % prací provést svépomocí.
Na závěr mi dovolte, vážení spoluobčané, abych Vás jménem sboru dobrovolných hasičů pozval na
již desátý ročník hasičské soutěže O Pohár starosty pro ParentProject, který se koná 16. července
na místním fotbalovém hřišti. Akce se koná pod záštitou senátorky za Pardubicko a Chlumecko
Miluše Horské. Novou výzvou pro zúčastněné sportovní týmy bude od letošního ročníku superfinále
„O putovní pohár senátu ČR". Po celý den je také připraven program pro Vaše nejmenší. Na Vaši
návštěvu se těší celý realizační tým SDH Rohovládova Bělá.
Krásné prožití prázdnin a dovolených Vám přejí Vaši hasiči.
Za sbor a jednotku hasičů Rohovládova Bělá velitel Josef Peška.

Zpráv z fotbalových kabin
Autor – Josef Radouš a Pavel Kohoutek

Rohovládova Bělá „A“:
Po vydařené loňské sezóně, kdy jsme skončili na 3. místě, jsme si pro letošní sezónu dali cíl být
lepší, což se nám zdařilo. Skončili jsme na 2. místě, o pět bodů před Horními Ředicemi. K naší
veliké radosti se toto umístění stalo postupovým a po tříletém působení v I.B třídě jsme postoupili
do I.A třídy. Z tohoto důvodu bych chtěl všem, kteří se o to zasloužili, poděkovat.

Rohovládova Bělá „B“:
Tuto sezónu hodnotíme s rozpaky. Po podzimní části jsme byli na 1. místě tabulky společně s
Rohoznicí a Přelovicemi. Příprava probíhala úspěšně, s poměrně širokým kádrem, ale po druhém
kole ve Valech jsme přišli v jednom zápase o čtyři klíčové hráče na celý měsíc. Tím bylo rozhodnuto
o celé sezóně a poté následovaly čtyři remízy a jedna prohra. Hráči, kteří zastoupili zraněné hráče,
mužstvu příliš nepomohli kvalitou a hlavně fyzickou přípravou neodpovídají soutěži 3. třídy.
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Dále přístup některých hráčů před zápasy nás moc zklamal - nezodpovědností, životosprávou a
hlavně kondicí. Z toho se musíme pro příští sezónu poučit a tým posílit. Tým B skončil na 4. místě
se ztrátou jednoho bodu na Rybitví. Chtěl bych vyzdvihnout přístup 55letého Fandy Ryby, který
odehrál i několik zápasů za A tým. Několik hráčů (např. Fanda Ryba, Radovan Klička, Michal Remeš)
pomohlo A týmu, který se také potýkal se zraněními a studijními povinnostmi některých hráčů.
Kvalitní výkony jsme předvedli v Rohoznici, kde jsme remizovali 2:2, s Přelovicemi v domácím
prostředí (1:1) a v zápase ve Chvaleticích, který skončil 3:2 pro náš tým. Zklamáním jsou zápasy s
mužstvy v dolní polovině tabulky, např. doma se Starými Čívicemi 2:3, remíza se Selmicemi 3:3 a
doma remíza s Lány na Důlku také 3:3.
Touto cestou chci poděkovat naší obci za finanční pomoc, hlavně při opravách a budování areálu.
Dále pak panu Radoušovi, který seká 2x týdně hřiště a obětuje tím spoustu svého volného času.
Nadále Zoltánu Plachetkovi za kvalitní vedení tréninků, Martinu Musilovi a Jirkovi Postlovi za
administrativní práci a panu Jaroslavu Novákovi za finanční pomoc týmu.

Kategorie „U8“:
V soutěži naše přípravka odehrála 8 mistrovských zápasů a skončila na 4. místě. Je vidět, že
práce trenérů přináší ovoce a hlavně pestré tréninky baví naše „nejmenší“. Za to chci poděkovat
P. Štrobichovi a S. Strnadovi.

Kategorie „U12“ mladší žáci:
Tato kategorie hraje na ½ hřiště a i zde je vidět velká práce trenérů. Zde již máme několik
talentů, kteří zkoušejí krajskou soutěž za Přelouč. Za to chci poděkovat trenérům P. Urbancovi a A.
Zemanovi.
za T.J. Sokol Rohovládova Bělá Josef Radouš a Pavel Kohoutek

Kalendář akcí
Poznámka: termíny jsou předběžné, včas budou upřesněny.
16.7. – soutěž hasičů o Pohár starosty obce
27.8. – slavnostní předání nové hasičské cisterny
září – vítání občánků
září – říjen – svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
7. a 8. října - Volby do zastupitelstev krajů a 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky
14. a 15.října - 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Anketa spokojenosti občanů
Autor – V.Fišer, Magda Kašparová
Na závěr jsme si pro Vás vážení spoluobčané připravili malou anketu, kde je několik otázek
týkajících se různých oblastí fungování obce. Rádi bychom tak získali podněty, které
v zastupitelstvu projednáme a případně zahrneme jejich řešení do plánu na příští období. Po
vyplnění odstřihněte poslední list zpravodaje a vhoďte jej do poštovní schránky obecního úřadu,
která je umístěna vpravo před schody vedoucími ke vchodu do budovy úřadu. Podepisovat se
nemusíte, na vyplnění máte čas do konce července. Poté anketu vyhodnotíme a výsledky
zveřejníme v příštím čísle zpravodaje. V případě potřeby si můžete tiskopis ankety vyzvednout na
OÚ, nebo stáhnout ze stránek obce www.rohovladovabela.cz, menu Úřad, Formuláře ke stažení.
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ANKETA - spokojenost občanů obce
Otázka č.

ANO/
NE

1. Přejete si, aby byla vybudována cyklostezka z R.Bělé do Kasalic?
2. Přejete si, aby byla vybudována cyklostezka z R.Bělé do Bukovky?

3. Vyhovuje Vám současný časový režim veřejného osvětlení?

4. Jste spokojeni s umístěním kontejnerů na tříděný odpad?
5. V případě, že na otázku 4 odpovíte negativně, navrhujete jiné místo?
Odpověď zde:

x

6. Třídíte odpad?

7. Jste spokojeni s dopravní obslužností?

8. V případě, že jste na otázku č. 7 odpověděli negativně, můžete blíže specifikovat?
Odpověď zde:

x

9. Jste spokojeni se stávajícím rozsahem a úrovní zeleně na veřejných prostranstvích
v obci?

10. Kterým plochám v obci by z hlediska zeleně měla být věnována větší pozornost?
(Např. osázení okrasnými dřevinami, okrasné kameny, ….)
Odpověď zde:

x

11. Jste spokojeni s vánoční výzdobou v obci?

12. Jste spokojeni se společenským životem v obci?

13. Kterou společenskou akci byste hodnotili nejlépe?
Odpověď zde:

x
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16. Jaký zdroj informací o dění v obci využíváte nejčastěji?
Odpověď zde:

x

17. Přejete si zasílat informace na Váš e-mail?

18. Jste spokojeni se službami v obci?

19. Kterých služeb v obci si nejvíce ceníte?
Odpověď zde:

x

20. Jste spokojeni se stavem místních komunikací?

21. Jste spokojeni se stavem chodníků?

22. Chcete obnovit koupaliště?

23. Myslíte, že by u základní školy mělo vzniknout sportovní hřiště?

26. Jste celkově spokojeni s životem v obci?

27. Je něco, co Vás jako občana trápí a co Vám znepříjemňuje život?
Odpověď zde:

28. Prostor pro Vaše další připomínky a návrhy.

x

