Vážení spoluobčané,
v roce 2004 jsme se na Vás obrátili s anketou, ve které jsme chtěli znát Vaše názory, postřehy a náměty pro život v naší
obci. Protože výsledkem této ankety byla řada podnětů, které byly v průběhu následujících let realizovány, považujeme za
přínosné tuto anketu s mírnými obměnami uspořádat i letos. Věříme, že nám vyplněním tohoto lístku pomůžete ujasnit si
některé z diskutovaných problémů. Vyplněné anketní lístky odevzdejte do 31.května 2012 v kanceláři úřadu nebo do
poštovní schránky Úřadu městyse v Rokytnici nad Rokytnou. Vyhodnocení ankety bude provedeno na veřejné schůzi během
měsíce června. Děkujeme Vám za spolupráci.
Zastupitelstvo městyse Rokytnice nad Rokytnou
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Důvěřujete zastupitelstvu městyse?
ano

32

ne

4

nezabývám se tím

7






Zajišťuje podle Vás zastupitelstvo potřeby
obce?
ano, v plném rozsahu

9

ano,s drobnými nedostatky

26

jen částečně

6

ne

2

8

dostatečně

12

částečně

19

vůbec

4






K získávání informací o práci zastupitelstva
a úřadu městyse Vám nejčastěji slouží :
úřední deska

13

internetové stránky

14

tištěný zpravodaj

29

Jak vnímáte působení Základní školy a její
práce s dětmi na život v obci?
9

dobře s drobnými výhradami

14

nesleduji tuto oblast

16

nedostatečně

4

Podle počtu aktivních soutěžících

4

Pouze na práci s mládeží

14

Jiný návrh:…………………………………..
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………….

1

9)

kulturní a sportovní programy pro děti a mládež 29
programy pro podporu činnosti místních hudebních,
divadelních a jiných kulturních tvůrců či interpretů 6
akce zaměřené na matky s dětmi, seniory apod. 20
ostatní (napište jaké)
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………
Kterou z akcí, které v obci nejsou, si myslíte, že by
mohl pořádat sám Městys?






nesleduji informace

velmi pozitivně

Podle individuálních potřeb jednotlivých organizací 23

8) Jaký druh kulturních, sportovních a společenských akce by
měl být dle Vašeho názoru finančně podporován ze strany
Městyse?

Jak jste informováni o práci zastupitelstva a
úřadu městyse?
dobře

Jakým způsobem má obec přispívat na
Soutěžní činnost sportovních oddílů

Obecní ples

10

Trhy

15

Výstavy, besedy

10

Jiné :………………………1………………………
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

10) Jak jste spokojeni s úrovní služeb na koupališti?

Jak vnímáte působení a zapojení jednotlivých
společenských a sportovních organizací do
života v obci a jejich vliv? (známkou 1-5)







Ano, jsem spokojen

4

Jsem, s drobnými výhradami

20

Spíše nespokojen

10

Zásadně nespokojen

1

Nenavštěvuji toto zařízení

10

Tělocvičná jednota Sokol

2,6

SDH – Hasiči

1,6

Myslivecké sdružení

2,54

Jsem-li nespokojen, pak s:

Tělovýchovná jednota

2,82

I.SK Rokytnice n.Rok. – fotbal

1,82




ČČK - nyní Výbor pro občanské záležitosti 2,0

Prostředím a zázemím koupaliště

12

Provozem restaurace

8

11) Jak jste spokojeni s úrovní služeb
občanské vybavenosti vůbec (lékaři, služby,
prodejny, provozovny apod.?





Ano, jsem spokojen

16

Jsem, s drobnými výhradami

24

Spíše nespokojen

2

Co chybí: …………………………………….
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..

12) Jak vnímáte Rokytnici nad Rokytnou jako místo
pro život?






Rozhodně pozitivně

17

Spíš pozitivně

23

Spíš negativně

3

Rozhodně negativně

Místo pro Vaše názory a připomínky. Zde uvádějte například úkoly, které je třeba v naší obci řešit s důrazem
na skutečné potřeby obyvatel:
- Nevhodná pracovní doba pošty a OÚ
- Havarijní stav místních komunikací např. u MŠ
- Rozbitá pumpa na hřbitově a nefunkční vchodová branka
- Řešit problém kam s bioodpadem – tráva. Kontejner? Kompostárna?
- V některých částech není slyšet rozhlas.
- Mezi největší problémy patří stav našich komunikací a blízkého okolí. Silnice jsou v hrozném stavu a nutně by
potřebovaly nový koberec a kolem silnic a domů chodníčky, aby okolí domů vypadalo pěkně a ne jenom sem
tam tráva sem tam beton. Líbí se mi, jak to mají v jiných obcích – kolem domů chodníky a udržovaná silnice.
Vzhled naší pěkné obce by určitě díky těmto úpravám dostal nový rozměr..
- Jak tak sledujeme narůstající problémy většinové společnosti a jedné menšiny, jsme rádi a vlastně velice
vděčni, že Rokytnice se tento problém netýká. Je to opravdu dobré místo pro život, ať taková zůstane.
- Vývěska úřadu městyse je umístěna na nevhodném místě, dříve byla viditelnější.
- Umístit měřič rychlosti ve směru od Čechočovic.
- Nedávat nesmyslné investice do fotbalového hřiště a hasičům, raději investovat do povrchu komunikací, které
jsou v katastrofálním stavu.
- Kam zmizely lavičky na koupališti? Pro starší lidi se lépe vstává z laviček jak z deky.
- V areálu koupaliště chybějí k posezení lavičky, jak bývaly dříve. Stačí je jen vyndat. Námitka provozovatele, že
by je při sečení trávy musel posunout bokem a pak zase zpátky nemůže být myšlena vážně.
- Přistupovat ke všem organizacím spravedlivě, ne aby preferoval jen některé, nepovolovat soukromé dýchánky
ve zbrojnici, kde se platí el.energie i teplo z rozpočtu obce. Všude jinde se za pronájem místností platí.
- Zajistit místo pro kompostování pro občany
- Vybavení školky na zahradě je nedostatečné pro zabavení dětí.
- Proč se rozhodovalo o stavbách, které nebyly finančně kryty? Proč se obec zbytečně zadlužovala? Kdo ty
dluhy zaplatí? Doufáme, že do splacení dluhů se nebude obecní zastupitelstvo dále zadlužovat.
- Ve většině obcí s uvolněným starostem jsou investiční akce v převážné většině hrazeny z rozpočtu státu nebo
různých fondů. Proč tomu tak není i v naší obci? Méně arogance a více snahy o shánění financí mimo
rozpočet by našemu panu starostovi více slušelo.
- Starosta by měl být nezaujatý a nestranný, snažit se měřit všem organizacím a občanům stejně. Starosta by
měl stmelovat občany a organizace a ne je podporováním akcí jedné organizace rozdělovat – např. Silvestr
2011 v sokolovně a hasiči na obecním úřadu, hasičská hospoda v budově OÚ.
- Proč nebyly anketní lístky pro všechny voliče?
- Snad do potřeb obyvatel obce patří i její vzhled. Vadí mi, že někteří občané nejenže neudržují pořádek před
svým domem, ale dokáží hyzdit okolí obce. Např. chovatel králíků vozí králičí hnůj pod mez za rybníkem.
Zastupitel obce krášlí okolí rybníka ořezaným klestím ze stromů, které si odvezl domů. Nejhezčí část místní
komunikace je na podzim hyzděna spadaným ovocem, které je auty rozmělněno na kaši, protože majitel ovoce
nesklízí ani neuklízí. Samozřejmě , že podobných hříchů našich spoluobčanů je víc. Proto navrhuji obnovit
komisi veřejného pořádku, která na podobné nešvary bude reagovat. Pokud starosta chce být na lidi hodný,
musí si vytvořit strašáka, kterým by mohla být uvedená komise.
- Zřízení bankomatu pro výběr hotovosti

-

Komunikace – katastrofální stav
Nechápu, proč se používá postřik na dětském hřišti, kde běhají ti nejmenší a strkají do pusy kamínky atd.
Byla bych ráda, kdyby se zaměstnanci ohlédli za dokončenou prací. Myslím si, že by to doma takhle nedělali.
Dostávají za práci plat, tak ať to taky vypadá – viz posečená tráva……..

-

Připomínky k jednotlivým bodům
Ad7) Všem stejně! Podle akcí, které organizace
uskuteční v obci i mimo zdarma, ne hudbám, které za
vystoupení berou peníze. Přispívat na akce které
reprezentují obec na okrese.
Obec by měla spíš dbát na úroveň komunikací. Až poté
přispívat na sportovní aktivity.
Ad8) Nezajímám se o ně. Pro celé rodiny. Finanční
podpora 3-4 ochotnických divadelních představení za
rok pro seniory v sokolovně.
Ad9) Je mi to jedno. Divadla, koncerty. Divadlo.
Stavění máje
Ad10) Postrádám lavičky. Nespokojen s čistotou
vody.Lavičky okolo koupaliště, na terasu instalovat na
boky závětrné stěny. Chybí mi především lavičky na
koupališti na kterých se sedělo kolem vody. Pokud
nechci sedět pod pergolou, tak tam není žádné místo
k posezení. Cybí i při koupání, kdy se daly použít. 30
let tam byly a nikomu nevadily a při sečení si je
odsunuli. Chybějící lavičky, převlékání sprchování.
Chybí lavičky na koupališti, na terase dodělat boční
závětrné stěny.
Ad11) Chybí lékárna. Nevhodná pracovní doba pošty.
V prodejně JEDNOTA se naučily říkat „nemáme“. Na
kousek salámu čekám 20 minut, u pokladny totéž.
Prodloužení provozní doby pošty. V prodejně zajistit
přes víkendy a svátky více prodavačů. Pošta – rozšířit
pokladní hodiny. Prodejna JEDNOTA – posílit sobotní
prodej o prodavačky.

Rozvoz obědů pro seniory do domu.
Bankomat, zvýšit fond pracovní doby na poště.

