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Slovo starosty
Vážení občané, milí čtenáři,
čas prázdnin a dovolených je bohužel již
definitivně za námi a po krásném prosluněném
září přichází podzim. Současně s tímto ročním
obdobím přichází do Vašich poštovních
schránek třetí letošní číslo zpravodaje nabité
informacemi z naší obce, které se udály za
poslední tři měsíce.

V tomto čísle najdete
Slovo starosty
Informační střípky z MŠ
Zprávy z hasičské zbrojnice
Ambulantní fyzioterapie v Rohovl. Bělé
Vyhodnocení ankety spokojenosti..
Odešli z našich řad
Kalendář akcí

1
4
6
8
9
10
10

Hned na začátku července technik z firmy THT Polička přivezl námi tolik toužebně
očekávanou, zbrusu novou hasičskou cisternu, TATRU 815. Na asfaltové ploše u fotbalového hřiště
proběhlo předání cisternové stříkačky a zároveň zaškolení celé jednotky hasičů s dodanou
technikou. Školení trvalo několik hodin, protože samotné ovládaní automobilu a jeho bohatého
příslušenství není úplně jednoduché. Mimochodem tištěné manuály ke všem jednotlivým částem
váží asi 5 kg, a to počítám jen ty v češtině ☺. Poprvé si mohla veřejnost cisternu prohlédnout a
svézt se v ní během soutěže hasičů „O pohár starosty obce“ konané 16. července. Zde se stala
právem centrem pozornosti a velkého zájmu. O několik dnů později absolvovala premiérový ostrý
zásah u požáru hájenky mezi Bukovkou a Lázněmi Bohdaneč. Slavnostní předání cisterny za účasti
významných hostů, např. paní senátorky Mgr. Horské, hejtmana Pardubického kraje JUDr.
Netolického, významných hostů z hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, jednotek,
starostů a starostek z okolních obcí, sponzorů a široké veřejnosti proběhlo 27. srpna na
fotbalovém hřišti. Proslovy řečníků zpestřily svým vystoupením děti z tanečního klubu rokenrolu
Tornádo, pan farář požehnal nové cisterně a hasičům, zasloužilí členové jednotky obdrželi
vyznamenání a nakonec byl položen na hřbitově věnec jako vzpomínka na hasiče, kteří již bohužel
nejsou mezi námi. O večerní taneční zábavu se pak postarala Olga a Vašek.
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Dle mého názoru to byla velmi zdařilá akce, všem, kdo se na organizaci podíleli, patří velké díky.
Na závěr bych rád poděkoval sponzorům, kteří pomohli s financováním nákupu hasičské cisterny,
jsou to:
ZD Chýšť, firma CAR-TOUR spol.s.r.o. s provozovnou v místním bývalém kravíně, TOP CENTRUM
Jaroslav Novák, kavárna Stiasini s.r.o., firma Kinský dal Borgo, a.s. z Chlumce nad Cidlinou a
Agrodružstvo Klas Křičeň.
Po oba prázdninové měsíce byl v budově obecního úřadu, základní školy a mateřské školky čilý
stavební ruch. V prostorách úřadu proběhlo podřezávání vlhkého zdiva. V jednu dobu to vypadalo v
našich kancelářích a dalších prostorách jako po náletu ☺. Během dvou prázdninových měsíců se
kromě firmy na podřezávání zdiva u nás vystřídali instalatéři, elektrikáři, zedníci, obkladači, firma
na instalaci datových sítí, malíři a podlaháři. Především díky profesionálnímu přístupu všech
řemeslníků proběhla tato poměrně složitá rekonstrukce celkem hladce. Prostory úřadu jsou tak o
něco hezčí a reprezentativnější.
V základní škole byla položena nová dlažba na hlavní chodbě v přízemí nové budovy, stěny
jsou bez dřevěného obložení a jsou nově vymalovány. V mateřské školce proběhla kompletní
výměna všech starých, ještě původních plechových radiátorů za nové. Cílem bylo předejít havárii
topení, která u některých prorezivělých radiátorů akutně hrozila. Současně s tímto byla položena
nová podlahová krytina na schodišti a chodbách. Na zahradě MŠ bylo instalováno nové pítko. Děti z
MŠ i ZŠ se tak vrátily po prázdninách do hezčího a modernějšího prostředí.
K několika podstatným změnám došlo v řešení problému odklonu kamionů ze silnice I/36 a
opatřeních vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v souvislosti s dopravou v naší obci. Jak jistě víte,
koncem června byl z postu starosty Města Lázně Bohdaneč odvolán pan Ladislav Štěpánek, který
byl hlavním iniciátorem boje proti kamionům na celé trase od sjezdu z D11 v Chýšti až po Lázně
Bohdaneč. Současné vedení Města Lázně Bohdaneč má sice řešení tohoto problému mezi svými
hlavními prioritami, bohužel však bez pana Štěpánka. Důvodem jsou jejich vztahy na bodu mrazu,
velmi mírně řečeno. Aby zkušenosti a znalosti z více než dvou let jednání pana Štěpánka s
dotčenými orgány nepřišly vniveč, rozhodla rada Regionálního svazku obcí Bohdanečska (dále
RSOB), že vstoupí do těchto jednání. RSOB je sdružení 24 obcí z regionu Lázní Bohdaneč, jehož
členem je i naše obec, více informací najdete na http://www.bohdanecsko.cz. V červenci jsme
byli na zasedání rady RSOB s panem Štěpánkem pověřeni zastupovat RSOB v otázkách odklonu
nákladní dopravy ze silnic I/36 a II/333 mimo území RSOB. V současné době tedy řeší odklon
nákladní dopravy skupina ve složení na jedné straně ze zástupců tzv. dotčených orgánů, tj.
Pardubického kraje, ŘSD Pardubice, SÚS Pardubice, ministerstva dopravy a policie a na straně
druhé zástupci města Lázně Bohdaneč a zástupci RSOB.
Dne 20. září proběhla na téma odklonu kamionů v Lázních Bohdaneč beseda občanů se
zástupci dotčených orgánů, bohužel bez zástupce ministerstva dopravy a policie. Zde jsme se
dozvěděli, že ŘSD zadalo studii, která má být dokončena do konce tohoto roku. Studie má
obsahovat měření intenzity dopravy a návrhy, jak problém s dopravou řešit. V úvahu kromě
samotného odklonu připadají technická opatření pro zklidnění dopravy (vjezdové brány, kruhové
objezdy, váhy, semafory atd.), převod silnice I/36 do II. třídy atd. Před vydáním finální verze se
k dokumentu budou moci vyjádřit všechny obce, kterých se problém týká. Poté budou následovat
jednání, kde se rozhodne, která z variant bude realizována. My, zástupci měst a obcí, máme zcela
jasno - zákaz tranzitu kamionů na I/36 a jejich odklon na D11 je jediné správné řešení!!!
Také bych se rád zmínil o silné hráčce, která kope za naši stranu v boji s kamiony, o paní
senátorce Mgr. Horské. Paní senátorka se aktivně podílí na řešení tohoto problému již delší dobu
především z pozice vrcholného politika, který dokáže přimět dotčené orgány, aby se naším
problémem zabývaly. Poměrně velká účast představitelů Pardubického kraje na besedě v Lázních
Bohdanči je také její zásluha.
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Co se týká opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v souvislosti s dopravou v naší obci,
tak nadále i v letošním školním roce budou na přechodech dohlížet nad bezpečným přecházením
našich dětí „Pověřené osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní
komunikaci“. Navíc vstoupila v platnost veřejnoprávní smlouva mezi naší obcí a Městem Lázně
Bohdaneč, takže již od září začala bohdanečská městská policie u nás měřit rychlost nepravidelně
několikrát v měsíci. V budoucnu patrně bude dohlížet i na dodržování některých zákazů, jako např.
zákaz zastavení vedle trafiky, které mnoho řidičů absolutně nerespektuje. Dále probíhá úprava
zeleně tak, aby nebránila v rozhledu na křižovatkách, výjezdech ze soukromých pozemků apod.
Během října bychom měli instalovat nový světelný ukazatel rychlosti u hřbitova a z druhé strany
starý opravený ukazatel u křižovatky na Vlčí Habřinu.
V současné době máme vykoupeny pozemky a je hotova projektová dokumentace na
parkovací záliv u prodejny Jednoty, kde vzniknou tři nová parkovací stání. Tím by se měla zlepšit
průjezdnost jednoznačně nejužšího místa v obci, tj. právě místo mezi Jednotou a trafikou. Akce je
plánována na počátek příštího roku.
V plánu máme několik stavebních akcí, o kterých jsem Vás informoval v minulých číslech
zpravodaje. Nejaktuálnější je rozšíření a oprava veřejného osvětlení. U cesty od hostince U
kaštanu k hlavnímu vchodu ZŠ jsme nechali ostříhat přerostlé tůje a opravit tři lampy, z nichž
jedna bude osvětlovat místo u přechodu pro chodce. Dále bychom rádi ještě letos nechali
nainstalovat pět nových lamp do ulice od bytovky čp. 88 (učitelák) směrem k fotbalovému hřišti a
podél něj. Tři lampy se chystáme doplnit i za stavebniny směrem na Kasalice u čp. 195 a čp. 134.
Tato akce je však spojena s přeložkou nadzemního vedení nízkého napětí do země a nahrazení
trafostanice u stavebnin. Kabely veřejného osvětlení budou ve stejném výkopu jako kabely ČEZu.
Tuto akci plánuje ČEZ na příští rok, takže si obyvatelé uvedených čísel popisných budou muset na
osvětlení cesty k jejich obydlí nějaký čas počkat.

V sobotu 24. září jsme v nově opravených prostorách obecního úřadu přivítali pět nových občánků.
Byli to samí kluci, kteří se narodili v první polovině letošního roku. Na fotografii zleva to jsou
Matyáš František Říha, Samuel Polách, Vojtěch Zahradník, Václav Nechuta a Alfréd Novák.
Slavnostní akt zpestřily svým vystoupením děti z MŠ pod vedením paní učitelky Heleny Blažejové.
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Ve zkratce
-

Ve dnech 2. až 4. září proběhla v tělocvičně naší základní školy velmi pěkná a poučná
výstava včelařů. Kromě historického i současného náčiní pro včelaře zde byly k vidění i
trofeje myslivců, nebo ukázky aranžování květin.

-

Tým mužů místních hasičů vyhrál letošní ročník Ligy pardubického okresu v požárním sportu.
Kluci tak navázali na loňský a předloňský úspěch děvčat. Gratulujeme.

-

Projektová dokumentace na rekonstrukci cesty „Pod Pašťaty“ je hotova. Připravujeme
žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. V případě úspěchu naší žádosti bychom
rádi rekonstrukci realizovali během příštího roku.

-

Jednáme s majiteli pozemků za bytovkami o odkupu části pole navazující na nově zasíťované
parcely. Pokud se výkup podaří, dočkáme se v několika příštích letech další nové výstavby
rodinných domů.

-

Rehabilitační sestra paní Merklová, která působila mnoho let na našem zdravotním středisku,
ukončila před prázdninami svoji činnost, aby si mohla užívat zaslouženého důchodu. Ordinaci
po paní Merklové převzala sympatická dvojice mladých fyzioterapeutů Mgr. Josef Šťastný a
Mgr. Michaela Barešová, kteří působí pod hlavičkou vlastní firmy HappyFyzio s.r.o. Této
ordinaci je věnován zvláštní článek v tomto čísle zpravodaje. Mladým zdravotníkům
přejeme, ať se jim u nás daří alespoň jako paní Merklové, tj. ke spokojenosti všech, kdo
potřebují pomoci se svými bolavými zády ☺.

-

Následující dva víkendy nás čekají volby. První víkend to budou volby do krajského
zastupitelstva a 1. kolo voleb do senátu, o týden později pak případné druhé kolo voleb do
senátu. Ve volbách se tak rozhodne, kdo bude řídit Pardubický kraj v příštích čtyřech letech
a kdo bude senátorem za náš obvod v příštích šesti letech. O důležitosti krajských voleb není
předpokládám třeba nijak polemizovat. Naopak volby do senátu jsou považovány mnoha
lidmi za zbytečné. Pokud však senátor vykonává svou funkci tak, jak má, je bezesporu pro
svůj obvod velkým přínosem. Tímto jsem chtěl nenápadně pozvat všechny k volebním urnám
a pro ty, kdo nejsou ještě rozhodnuti, koho volit, nechť jsou řádky tohoto textu malou
nápovědou.

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva obce i jménem svým popřál krásný
podzim a na sklonku roku se opět přihlásíme prostřednictvím tohoto zpravodaje s novými
informacemi z naší obce.
Václav Fišer - starosta

Informační střípky z mateřské školy
Autor : Marie Kohoutková DiS-ředitelka MŠ

V pátek 24. června paní Pešková s mládeží připravila pro děti z mateřské školy „Kouzelné
odpoledne“. Na stanovištích děti s učitelkami poznávaly znaky okolních vesnic a plnily různé
zajímavé úkoly. Děti si mohly za pomoci svých starších kamarádů vyzkoušet také ruční hasičskou
stříkačku, kterou porážely kuželky. Odměnou jim byl schovaný poklad a opékání výborných buřtíků.
Kdo chtěl, poslouchal kytaru a zazpíval si známé písničky.

Strana 5

Rohovládobělský zpravodaj III/2016

Hojné účasti rodičů před touto akcí využilo SRPDŠ. Jeho zástupci poděkovali odstupující paní
ředitelce Jindřišce Váňové (mnozí rodiče pamatuji Jindřišku jako „svoji“ paní učitelku ze školky)
za mnoholetou práci s dětmi. Ti nejmenší se s paní ředitelkou také rozloučili a věnovali jí
vlastnoručně vyrobený obraz.
Druhý červencový týden utichla budova mateřské školy od dětských hlásků a nahradil je hluk
stavební mechanizace. V průběhu letních prázdnin proběhla výměna zbývající části topení, na
schodišti bylo položeno nové lino, pracovníci obecního úřadu natřeli zábradlí a část budovy byla
nově vymalována. Na zahradě přibylo pítko pro děti a vývod vody na napojení hadice „mlhoviště“ (vše napojeno na městskou vodu).
Za rekonstrukci děkujeme OÚ.
Letní prázdniny utekly jako voda. 1. září se podařilo otevřít mateřskou školu takovou, jakou
ji chceme mít. V letošním školním roce navštěvuje naši školičku 52 dětí, což je maximální možný
počet. Přijali jsme 21 „nováčků“.
V mateřské škole máme dvě třídy – Motýlkovou a Duhovou. Obě jsou věkově smíšené, což
umožňuje, aby sourozenci nebo kamarádi mohli být spolu. Rodičům nových dětí je umožněn
vstup do třídy. Dítě se pomalu začlení do nového kolektivu a seznámí se s novým prostředím a
kamarády. Tato fáze adaptačního procesu je velmi důležitá a někteří rodiče tuto možnost rádi
využili.
Naše mateřská škola a její kvalifikovaný pedagogický sbor zajišťuje všestranný rozvoj dětí
s respektováním jejich individuálních potřeb.
I když školní rok teprve začal, naši předškoláci se zúčastnili Výstavy medu v budově místní
základní školy. V prostorách obecního úřadu a na místním zdravotním středisku si pak můžete
prohlédnout výstavu dětských prací. Naši malí zpěváčci se připravují na vítání nových občánků.
Do konce kalendářního roku se těšíme na tyto akce:
29. 09.
10. 11.
22. 11.
30. 11.
5. 12.
12. 12.

- Příběhy kočky Micky - divadlo v tělocvičně MŠ v 8.45 hodin
- Předvánoční focení - tělocvična MŠ v 8.00 hodin
- Jak čertice Trucajda trucovala - divadlo v tělocvičně v 8.45 hodin
- Koncert „Karneval zvířat“ v 10:00 hod v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích
- Mikulášská nadílka - v dopoledních hodinách ve třídách
- O kouzelném stromečku a O smutném komínu – divadlo v tělocvičně MŠ v 8.45 hodin
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- Andělské vánoční světýlko - divadlo v tělocvičně MŠ v 8.45 hodin
- Zdobení vánočního stromečku - v dopoledních hodinách ve třídách
- Vánoční koncert v místním kostele sv. Petra a Pavla
- Ježíškova nadílka - ve třídách

……no a než to bude, přejeme Vám hezký podzim a těšíme se na společné setkání s vámi na
vánočním koncertě.
Za kolektiv MŠ:
Marie Kohoutková DiS
www.msrohovladovabela.cz

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

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s naší činností ve třetím čtvrtletí
letošního roku.
Naším největším úkolem byla výměna stávající podlahy v hasičárně, protože již byla v
havarijním stavu. Jak jsme napsali v minulém vydání zpravodaje, devadesát procent prací jsme
udělali svépomocí. Vyboural se starý beton, kompletně se vymalovalo, natáhla se nová voda, v celé
garáži se položila izolace proti vodě. Následně firma nalila drátkobeton.
Ve finále jsme garáž osoklovali, nalepili kovové rohy a 30 dní čekali na vytvrdnutí betonu. Teprve
pak jsme mohli vjet na podlahu s naší těžkou technikou. Musím poděkovat našim členům i
nečlenům. Odpracovali zde nemálo hodin, aby naše hasičárna byla pěkná nejen z venku, ale i
zevnitř.
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V pondělí 11. července jsme se konečně dočkali. Technik z THT Polička nám přivezl naši
novou cisternovou automobilovou stříkačku - ve zkratce CAS 20 Tatra 815 Tera. Celý den jsme se
školili na novou techniku, jelikož jde o zařízení poněkud složitější, než jsme byli zvyklí.
V sobotu 16. července proběhl již desátý ročník Poháru starosty obce s výtěžkem pro Parent
Project.
Děkuji všem, kteří jste přišli podpořit tuto charitativní akci. Děkuji jménem naších
hasičů a hlavně rodičů ze spolku Parent Project. Děkuji sponzorům a firmám, které s námi na
tomto projektu už několik let spolupracují. Díky nim a všem ostatním, kteří přispěli, jsme v
letošním roce dokázali poslat na konto spolku 93 tisíc korun.
V pátek 5. srpna jsme mohli konečně přestěhovat naši techniku a vybavení z provizorní
základny. Na svém pozemku a v domě nám ji poskytl dlouholetý velitel našeho sboru pan Stanislav
Vaníček. Moc mu tímto děkujeme. Stěhovali jsme celé odpoledne. Když jsme konečně skončili a
zavírali garáž, byl vyhlášen poplach a naše jednotka byla povolána k požáru hájovny u Lázní
Bohdaneč. Takže naše nová cisterna stála na nové podlaze asi půl hodiny a měla svůj první výjezd.
Vyhlášení 21:04, výjezd 21:12, návrat na základnu 00:30.

20. srpna jsme se zúčastnili závodů v Křičeni. V sobotu 27. srpna proběhlo na místním hřišti
slavnostní předání naší nové CAS. Díky Obecnímu úřadu v Rohovládově Bělé a našim hasičům za
přípravu a průběh celé akce. Velký dík panu faráři za krásná slova a vysvěcení našeho zásahového
vozidla. Taktéž patří poděkování všem firmám, které se podílely na dovybavení naší nové CAS.
3.září jsme se zúčastnili tradičních hasičských závodů u našich sousedů ve Volči.
Na závěr mi dovolte napsat něco málo k našim sportovním týmům. Sezóna se pomalu blíží ke svému
konci. Děvčata udržují čtvrtou příčku v lize okresu Pardubice, náš tým mužů v současné době vede
ligu okresu Pardubice. Přejeme jim i vítězství v posledním závodě v Rokytně, kde se mohou stát
celkovým vítězem Pardubické ligy a nominovat se na Superpohár hejtmana Pardubického kraje.
Držíme palce. Jinak se stabilně umisťují v první desítce Východočeské ligy a Extraligy České
Republiky. Velice jim děkujeme za vzornou reprezentaci naší obce, sboru a celého okrsku.
(Poznámka redakce – dnes již známe konečné výsledky LPO : muži 1.místo, ženy 4. místo).

Važení spoluobčané, to je ve stručnosti činnost vašich hasičů za poslední čtvrtletí.
Za sbor a jednotku hasičů Rohovládova Bělá velitel Josef Peška.
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Ambulantní fyzioterapie v Rohovládově Bělé
Autor – Ing. Pavel Kožený

Poskytovat kvalitní péči, pokračovat v zaběhnuté rehabilitační praxi a splnit si svůj sen. S touto
vizí přicházejí do Rohovládovy Bělé Michaela Barešová a Josef Šťastný, vysokoškolsky vzdělaní
fyzioterapeuti s bohatou praxí.

Ulevit od bolesti a vyřešit Váš problém
Nová ambulantní fyzioterapie, kterou naleznete ve
zdravotním středisku na známé adrese č.p. 33
Rohovládova Bělá, byla oficiálně otevřena 1. 9. 2016.
Vysokoškolsky vzdělaní fyzioterapeuti Michaela Barešová
a Josef Šťastný se pustili do plnění svého snu. V
rozhovoru Michaela uvedla: „Dostali jsme důvěru od
Daniely Merklové, která odchází do důchodu a vybrala si
nás, abychom nadále pokračovali v její zaběhnuté
rehabilitaci.“ Josef doplnil: „Budeme se snažit
pokračovat ve stejně kvalitní rehabilitaci a pro Vás se
budeme nadále vzdělávat, abychom Vám mohli
poskytnout zdravotní péči co nejkvalitnější“. Tento
mladý pár si tak realizuje profesní a životní sen. Mít
vlastní praxi, pomáhat lidem ulevit od bolesti a vyřešit
problém, se kterým klient přijde.
Ambulantní fyzioterapeutické pracoviště se širokou
nabídkou služeb smluvně spolupracuje s těmito
pojišťovnami: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
(211), Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201), Všeobecná
zdravotní pojišťovna (111), Česká průmyslová zdravotní
pojišťovna (205). Ambulance působí pod hlavičkou
společnosti HappyFyzio s.r.o. – ambulantní fyzioterapie.
V přípravě jsou také internetové stránky s užitečnými informacemi a novinkami, které budou
zprovozněny na adrese www.happyfyzio.cz během září.

Mgr. Josef Šťastný - registrovaný fyzioterapeut
Vystudoval
Fakultu
zdravotnických
studií
v
oboru
fyzioterapeut, zakončenou titulem Bc. v roce 2011. Následně
nastoupil na hlavní pracovní poměr do Pardubické nemocnice
na Rehabilitační oddělení se specializací pro neurologické
pacienty. Poté působil čtyři roky v soukromé ambulanci a
současně absolvoval 2 roky studia Tradiční čínské medicíny v
Brně a dokončil navazující magisterské studium s titulem Mgr.
v oboru fyzioterapeut na vysoké škole SZÚ. Nyní dokončuje
studium celosvětově uznávané metody McKenzie zakončené
titulem Cert.MDT.

Rohovládobělský zpravodaj III/2016

Strana 9

Mgr. Michaela Barešová - registrovaný
fyzioterapeut
Vystudovala v Praze 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v
oboru fyzioterapeut, zakončenou titulem Bc. v roce 2011.
Poté pracovala v soukromé rehabilitaci s ambulantní
fyzioterapií, následně nastoupila do Centra Petra Havlíčka,
kde souběžně dokončila titul Mgr. na vysoké škole SZÚ.
Specializuje se především na ženskou problematiku inkontinenci, problémy s pánevním dnem, diastázy,
problémy s otěhotněním, prevenci a úlevy bolestí těhotných
žen a žen po porodu. V současné době pracuje jako
fyzioterapeut v Pardubické nemocnici, ale mile ráda si na
Vás udělá čas po své pracovní době.

Otevírací doba ambulance je PO - ČT 8.00 - 17.00 (pauza na oběd 13.00 - 14.00) a PÁ 8.00 11.00. Mimo pracovní dobu přijímá ambulance i samoplátce po osobní domluvě na telefonním
čísle +420 732 457 644, nebo na e-mailu: happyfyzioterapie@gmail.com.

Vyhodnocení ankety spokojenosti občanů
Autor – V.Fišer, Magdaléna Kašparová

V minulém čísle zpravodaje jsme si Vás dovolili oslovit s krátkou anketou, kde jste odpovídali na
otázky týkající se života v naší obci. Celkem se nám sešlo 28 vyplněných formulářů.
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Vezmeme-li v úvahu, že jeden formulář vyjadřuje názor jedné domácnosti (nikoli jednotlivce) a
v obci je cca 230 domácností, vychází nám účast v anketě na cca 12 %. Uvedený graf znázorňuje
procentuální zastoupení odpovědí na otázky, na které bylo třeba odpovědět ANO/NE/NEVÍM. Tak
např.na otázku „Přejete si obnovu koupaliště ?“, 74 % dotázaných odpovědělo ANO, 19 %
odpovědělo NE a 8 % neví, nebo se nevyjádřilo (to asi nepotěší našeho porybného ☺). Z grafu je dále
patrné, že např. 89 % lidí je spokojeno s životem v obci (což nás těší) , pouze 22% lidí využívá e-mail
jako informační kanál (což je škoda), 52% je spokojeno se stavem chodníků (není divu), nebo že 100%
lidí třídí odpad, (což je chválihodné).
V odpovědích na ostatní otázky jsou nejčastěji uváděny problémy s velmi intenzivní dopravou na
silnici I. třídy, nepřehledné úseky na místních komunikacích vlivem přerostlé zeleně, parkování aut
na chodnících v obci a nebezpečné stání aut mezi Jednotou a trafikou, chybějící zubní lékař,mimochodem šance, že tady bude je velmi malá, nebo volné pobíhání psů a jejich exkrementy v
ulicích.
Mezi další podněty patří např. znovuzavedení tradice posvícení, pořádat více společenských
akcí, upravit polní cesty, zejména pod koupalištěm směrem do Starého a do lesa u Vyšehněvic k
možnosti procházek. Požadavky na zlepšení vzhledu některých soukromých domů, nebo odstranění
nepořádku ze soukromých pozemků není bohužel v kompetenci obce.
Rád bych tímto poděkoval všem, kteří se ankety zúčastnili. I když účast nebyla příliš vysoká,
poskytla nám velmi cenné informace. Náměty a připomínky, nebo naopak vyjádření spokojenosti s
určitou věcí vezme v úvahu zastupitelstvo obce při plánování akcí na příští období. Nejzávažnější a
dlouhodobě známé problémy jsou již dokonce v řešení.
Anketa nebyla samozřejmě jedinou možností, jak vyjádřit svou nespokojenost. Nadále můžete své
připomínky kdykoli přednést jakýmkoli způsobem, osobně, e-mailem, nebo třeba písemně.

Odešli z našich řad
-

Pavel Kohoutek 7.8.2016, 49 let
Ladislav Volejník 31.8.2016, 91 let
Jan Sirůček 3.9.2016, 67 let
Josef Kmoníček 17.9. 81 let
František Štěpánek 24.9. 88 let

Kalendář akcí
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
26.11. - rozsvícení vánočního stromu
17.12. – vánoční koncert MŠ a ZŠ v kostele sv. Petra a Pavla
31.12. – silvestrovský ohňostroj

