Vyhodnocení dotazníku
pro tvorbu programu rozvoje obce
Milí spoluobčané,
Děkuji Všem, co si našli čas a vyplnili tento dotazník.
Pokusím se vyhodnotit odevzdané odpovědi a následně budou výsledky využity při tvorbě rozvojového plánu
obce.

Nejprve otázky ke stávajícímu stavu obce.
Zde se známkovalo obdobně jako ve škole:

Otázka

1.
2.
3.
4.
5.

= velmi spokojen
= spíše spokojen
= spíše nespokojen
= velmi nespokojen
= je mi to lhostejné (nevím?)
průměrný
výsledek

počty odpovědí
ano

neví?

82
0
1 Jak se vám v obci žije
1,68
71
11
4 Možnost bydlení
1,75
79
3
17 Informovanost o dění v obci
1,89
72
10
8 Veřejná doprava
2,04
75
7
13 Životní prostředí
2,11
79
3
2 Mezilidské vztahy
2,14
79
3
14 Pořádek v obci
2,14
79
3
11 Kultura a společenský život
2,16
75
7
3 Možnosti ke vzájemným společenským kontaktům
2,29
57
25
5 Školství
2,39
40
42
15 Podmínky pro podnikání
2,43
69
13
12 Sportovní vyžití
2,64
79
3
16 Rozvoj obce
2,66
65
17
6 Zajištění volného času pro děti
2,77
69
13
7 Sociální služby
2,78
78
4
10 Bezpečnost chodců (stav chodníků)
3,06
77
5
9 Stav místních komunikací
3,17
Z hodnocení současného stavu vyplývá, že nejmenší spokojenost je se stavem místních komunikací a
chodníků. Na pozitivnější straně tabulky se objevilo hodnocení života v obci, možnosti bydlení, a
dokonce i informovanost o dění v obci.

Hodnocení názoru na nutné investice do budoucna.
Zde se rozhodovalo o tom, kde je nejvíce potřeba investovat:

1.
2.
3.
4.
5.

= rozhodně ano
= spíše ano
= spíše ne
= rozhodně ne
= nevím?

počty odpovědí
průměrný
ano
neví?
výsledek
20 Kanalizace a vodovod
78
4
1,15
25 Rekonstrukce místních komunikací
75
7
1,52
26 Rekonstrukce a stavba nových chodníků
69
13
1,59
34 Jste ochoten/a udělat něco pro rozvoj obce?
62
20
1,60
30 Rekonstrukce koupaliště
71
11
1,66
28 Péče o vzhled obce
75
7
1,71
27 Podpora společenských a sportovních aktivit
67
15
1,79
29 Výstavba dětského hřiště
65
17
2,03
22 Byty pro seniory
54
28
2,17
24 Kulturní sál
63
19
2,19
23 Restaurace
64
18
2,42
21 Byty pro mladé
47
35
2,49
31 Opravy památek v obci (kostel)
70
12
2,56
Z této tabulky vyplývá názor na nutné investice v obci. Naprosto nejvyšší prioritou se ukazuje vyřešení
kanalizace a vodovodu. Tato zásadní stavba je po letech snažení konečně těsně před zahájením.
Následně rekonstrukce místních komunikací a chodníků. Toto jsou úkoly, které jasně navazují na
prvotní stavbu kanalizace a vodovodu. Mezi dotázanými se ukázal i vysoký zájem na místním
„koupališti“, péči o vzhled obce a podporu společenských a sportovních aktivit. Ani ostatní investiční
oblasti nemají malou podporu. Toto ukazuje, že si občané jsou vědomi problémů, které je potřeba
v obci postupně řešit.

Otázka

Jednotlivé připomínky v dotaznících.
Co se opravdu líbí

Co se opravdu nelíbí

Krám u Kebrlů, aktivita místních žen a
ochotníků, práce zastupitelstva

Barvy kouřů a vůně z komínů
restaurace u Romana a U nudle
věkový průměr fotbalistů :-)
Restaurace U Romana a U nudle,
zázemí pro děti a matky na
fotbalovém hřišti,
stáří hráčů fotbalového mužstva :-)
Bobíkovo vrakoviště,
Velká koncentrace smogu v topné
sezoně,
Koupaliště

Starosta Jaroslav Jirásek,
krám u Kebrlů,
aktivita místních žen s paní Vránovou,
ETC.
Kulturní akce,
Fotbalové hřiště

Nový starosta má velmi dobré jednání

Další připomínky:

Chápu že stav komunikací a
chodníků se předpokládá, že bude
řešen po kanalizaci a vodovodu

Co se opravdu líbí

Co se opravdu nelíbí

Další připomínky:

Vrakoviště u bývalé hasičárny,
Neupravené některé domy v centru
obce

Umístnění odpadkových košů, např.
chybí koš u mostu.
Stav komunikací samozřejmě
realizovat až po kanalizaci.

Fotbalové hřiště.

Restaurační zařízení – stav a úroveň.

Nudle

Vývařovna U Romana

Krajina
Cyklostezka
Potok

Pozemní komunikace, chodníky.
Pouliční osvětlení

Krajina, hřiště, cyklostezka, akce pro
děti (pálení čarodějnic atd.)

Špatná dostupnost pro pěší (s
kočárkem) z hořejší části obce na
cyklostezku či do středu obce.
Informovanost o dění v obci.
Malá aktivita obce na veřejných
nástěnkách, nevyužívání obecního
rozhlasu.

Aktivita SK Ohnivec Městečko ve
sportovní i společenské sféře (pořádání
vedle fotbalu i hudebně – tanečních
zábav) Dramatické aktivity O.D.S.
stmelující společnost napříč obcemi.
Dosazení zrcadel na nepřehledná místa.
Klid, příroda, některé akce

Dostupnost lékařské péče, některé
služby
Vrakoviště u hasičárny

Nejvíce se mě líbí činnosti party lidí,
kteří svými kulturními akcemi sbližují
lidi, a tak vytváří radostné prostředí v
obci. Neboť i toto přispívá k ochotě lidí
pomoci této obci.

Opravdu se mě nelíbí vrakoviště aut
uprostřed obce vedle vodního toku.

Nejvíce se mě líbí kulturní akce jako
jsou čerti, burčákobraní a další. Také se
mě líbí nový web obce.
Celkem fungující internet

Nelíbí se mě, že nemáme slušnou
restauraci, hospodu.

Akce Mikuláš a Vánoční mše

Projíždění kamionů.

Nekrade se tu, nežijí zde Romové, je tu
idilka.
Čistota, klid, že tu nejsou Romové a
nekrade se tu.

Stav komunikace.
Kdy bude vodovod a odpadní
kanalizace?
V zimně zakouřený vzduch, nedá se
větrat, smrad z komínů.
Kouř z komínů, v zimě nedýchatelno,
přeplněné kontejnery na tříděný
odpad.
Vypouštění septiků do potoka. Obec
je jedna velká stoka.

Nedostatečná spolupráce obce s Lesy
Č.R. a povodím Vltavy při odklízení
naplavenin po velkých deštích, ev.
Povodních potoka Ryšavy a
Rakovnického potoka.

Řazení podle osobních priorit:
1, Pozemní komunikace
2, kulturní vyžití (hospoda), letní
kulturní akce
3, chodníky
4, dětské hřiště
Uvítala bych kavárnu, dětské hřiště,
více společenských akcí abychom
měli možnost se seznámit se
sousedy.

Kanalizace, vzhledem k náročnému
terénu, zda by nebylo jednodušší
vybudovat několik menších čov,
možná by to bylo levnější.

Co se opravdu líbí

Co se opravdu nelíbí

Práce zastupitelstva

Stav komunikací, chybějící kanalizace
a smog v obci.
šrotiště aut

Obec žije, podporuje se navzájem
Zlepšení práce zastupitelstva, zlepšení
čistoty obce.
Hřiště, komunikace obce s lidmi.
Snaha o kulturní akce

Stav komunikací, chybějící kanalizace,
málo odpadních nádob, vrakoviště.
Málo kontejnerů – pouze jedno místo.
Stav restaurace U Hanušů.
Skladiště aut u kamenného mostu.

Kultura

Odsouvání vody a kanalizace

Že tu bydlíme :-). Většinou přístup lidí k
řešení situací. Dá se tu domluvit kde co.
Určitě je INFO SMS! A taky se mi líbí, že
se dá napřímo dovolat starostovi, že je i
na mobilu, i když to musí být někdy spíš
za trest.

Drby, ale s tím asi nic neuděláte.
Vážně moc chceme kanalizaci a
obecní vodu. A lepší silnici a ideálně
retardéry na cestě, ať tu chataři a
pitomci a cyklisti nejezdí jako hovada.
Pak by se mi ještě líbil (asi obnovit?)
přechod pro chodce na hlavní do
Kaprovky.

Vstřícnost obyvatel, neváhají poradit,
pomoct.
Příroda

Vrakoviště! Ostuda obce, místo
hasičárny staré vraky a další přibývají.
Zbytečné flákání pracovníků
zaměstnaných u obecního úřadu

Vesnický klid

Pomlouvání mezi občany!!!

Vždy se najdou nějaké nedostatky, ale
se podařilo je odstranit, tak bude obec
Městečko patřit mezi nejkrásnější obce
v republice, je tady krásně.

Bordel před hasičárnou, bordel u
mostu naproti A. Černému, cesta na
Malou Stranu a k nádraží, zídka nad
OU, na koupališti bývalé občerstvení,
černá skládka nad p. Kajlem a paní
Kaftanovou hned pod cestou k
chatám.

Další připomínky:

A ještě bych hrozně moc stála o
popelnice na bioodpad. Nechci
vyhazovat zbytky jídla apod. na
kompost, protože to přitahuje myši,
kočky i srny. A ačkoli chápu, že je to
velmi problematické přání, taky by
se mi vážně líbilo, kdyby se akce
jako masopust apod. nekonaly vedle
hlavní silnice, anebo kdyby se hlavní
uzavřela. (Např. Tuchlovice, kde je
rozhodně frekventovanější trasa,
než v Městečku tohle dokážou.)
Z mého pohledu má prioritu
kanalizace a vodovod.
Nelíbí se nám vaše pálení na
skládce, zamořujete s tím ovzduší.
Co kdyby to takto pálili všichni.
Nelíbí se mi jízda kamionů přes
obec. Nelíbí se mě petardy na akcích
na návsi, Mikuláš atd. jinak akce
Mikulášská nadílka patří dětem, ale
v Městečku se to zvrhlo na akci pro
dospělé. A na těch akcích je
občerstvení předražené, kdo si asi
na tom mastí kapsu. OÚ nešetří –
vypůjčené kostýmy na masopust,
příspěvek fotbalistům, kolik stojí
MDŽ, důchodci – posezení, a hlavně
jestli je to průhledný (aby byla malá
domů). Nelíbí se mi fasáda OÚ, ta
část po farářích. Nelíbí se mi zeď
kolem kostela, ale to asi není
majetek obce. Kdysi p. Jirásek
(Traversa) chtěl zeď a plot kolem
kostela zbourat a udělat tam park,
neprošlo to. Upozornění – tyto
připomínky které jsem napsal, tak s
tím souhlasí opravdu hodně občanů
obce Městečko. Přeji Vám ať se daří.

Co se opravdu líbí

Co se opravdu nelíbí

Další připomínky:

Bordel po burčákobraní, rozbité
skleničky, lahve, převrácené lavičky. A
hlavně kolik tam chodí místních lidí,
moc ne, většinou jsou cizí. Víte oni
lidé v Městečku neřeknou svůj názor
na veřejnosti, oni si to řeknou mezi
sebou, asi aby si neublížily.

Co se opravdu nelíbí hodně
občanům je akce Mikuláš pro
dospělé, ten bordel, co tam je, ta
hudba, to je divočina, myslíte si, že
to patří k předvánoční atmosféře.
Zkuste o tom trochu přemýšlet.

Nepořádek u kontejnerů na tříděný
odpad.
Napojení na lesní cesty
Historie, příroda

Některé akce spíše propagací osob
než propagací určeného tématu. Viz
dětské akce – nejsou, co dříve bývaly.

Školka
Vrakoviště u hasičárny.
Nedořešená kanalizace a vodovod.
Instalace kontejnerů na odpady. Měly
by se vyvážet častěji. Po odvozu jsou
do dvou dnů vrchovaté.
Stav místních komunikací. Za
železničním přejezdem také bydlí lidé.
Vadí mi, že odvoz SKO vypočítává
podle velikosti popelnice. Ne podle
množství vyprodukovaného odpadu.
Čím víc třídím, tím víc platím. To je
světová rarita.

Okolí

Kultura

Údržba vodních toků v obci.
Délka projednávání a realizace
vodovodu a kanalizace
Okolí hasičárny

Podpora obce na kulturu a fotbal

Auta a vraky okolo hasičárny.

Kultura: Akce na návsi, zábavy na hřišti
apod.
Společnost, příroda

Bonzáci a Pražáci ve vsi

Kulturní dění

Knihovna, akce pro děti

Plevel podél cest, neposekané kopřivy
podél potoka, neopravené budovy,
přistěhovalci
Vrakoviště u mostu

Místostarosta p. Jan Kučera

Starosta p. Jaroslav Jirásek

Ten bordel u kontejnerů, co dělají
zaměstnanci OU

Nečinnost ohledně slibů zastupitelů.
Nic nedělají.

Dbát na požadavky VŠECH občanů!
Lepší informování občanů o
událostech a dění v obci.
Výstavba dětského hřiště pro děti
starší 6ti let se sportovním
zaměřením.
Omezení rychlosti průjezdu obcí
(obzvláště u zastávky autobusu)

Některé společenské a sportovní
akce podporujete až moc a některé
vůbec. Z toho důvodu musela
ukončit pravidelné červencové
koncerty skupina SEKEC. O dotaci
jsem žádal, ale nikdo mi ani
neodpověděl. Dále mi vadí, že se
tráva seká jenom někde. Stále
stejným lidem před jejich
nemovitostmi. Oprava kostela??? Z
veřejných prostředků opravovat cizí
nemovitost??? To snad ne.

Po dostavbě vodovodu a kanalizace
dláždění a rekultivace návsi!
Řešení stavebních a bio odpadů.

Stav koupaliště, není společenský sál

Hlavně vodovod do celé obce. Nejen
pro Malou Stranu. Obec je i u
nádraží, v Kopcích, …..
P.s.: Chodník máme i v Kaprově ulici
za dost peněz a kdo po něm chodí?

Co se opravdu líbí

Co se opravdu nelíbí

Kultura

Stav místních komunikací.

Kultura a společenský život

Stav místních komunikací.

Společenské akce, Prostředí

Absence chodníku do horní část!
Absence vodovodu a kanalizace.
Chybí posilovna venku.
Nebezpečí (hlavně pro děti) kvůli
chybějícímu chodníku na velké straně.
Na obci zaměstnanci, přitom pořádek
nic moc,
v zimě nikdo neodklízí sníh,
posekaná tráva zůstává na cestách
Ten bordel všude, přitom máme
obecní zaměstnance a uvolněného
starostu.

Společenské akce.

Ty rána, ty tu jsou nádherná, viď
Radime.

Další připomínky:

Obecní zaměstnanci místo práce
vysedávají na kafi, na koupališti, v
zimě v hospodě – místo aby něco
dělali.
Vodovod v obci, kanalizace, oprava
silnic.
Zaměstnance, co i pracují, a nejen
sedí v restauraci, nebo u obchodu
na pivě!
Něco pro děti – hřiště, výlety,
cyklohřiště.
Lepší využití staré školky a jídelny –
třeba na byty pro starší lidi, nebo
pro mladé jako startovací byty!

Tyto jednotlivé připomínky je již výrazně těžší vyhodnotit, zde se projevuje výrazný rozdíl v názorech.
Je část občanů, kterým se líbí kulturní akce v obci, někteří jsou s nimi hluboce nespokojeni, někteří
chválí zastupitelstvo jiní ne. Jsou zde ale i připomínky kde je větší shoda. Pokud je jejich řešení
v kompetenci obce budeme se jimi zabývat.
Bohužel například okolí hasičárny není ve vlastnictví obce a stav tohoto místa nemáme možnost
ovlivnit, zrovna tak jako stav restaurace, potoka a jeho břehů, cestu k nádraží, jeho okolí atd. O
hasičárnu se obec soudí již několik let a výsledek je bohužel v nedohlednu. Po více jak ročních slibech
snad ČD začnou konečně řešit havarijní stav na nádraží. Pozemky v okolí nádraží včetně přístupové je
v majetku ČD a případné vyřešení majetkoprávních vztahů bude trvat ještě několik let. Stav potoka
řešíme s Povodím Vltavy, na vyčištění koryta údajně nejsou peníze, navíc velká část břehů v obci je
v soukromých rukách. Bezpečnost provozu jsme se též snažili řešit na odboru dopravy i s Krajskou
správou komunikací, zatím spíš neúspěšně. Soupis úkolů, které je potřeba řešit je dlouhý a jejich popis
by zabral několik stran.
Na druhou stranu se během loňského roku i několik věcí podařilo. Opravili jsme výtluky na části
obecních cest, udělali sjízdnější cestu V Kopcích, úvoz do Chaloupek i na Velké Straně. Povedlo se
operativně opravit všechny havárie vodovodů a kanalizace které se během roku vyskytly. Po několika
letech se podařilo domluvit zajištění požární ochrany pro obec, kde již hrozily vysoké pokuty za
nefunkční hasičskou jednotku. Původně vyschlý obecní vodojem je připojen na nové studny na Bobci,
nová část vodovodu stála zhruba 3,5 milionu korun a celá byla financována VSOZČ. Zpracovává se
architektonická studie pro zjištění možností rekonstrukce bývalé fary, připravujeme rekultivaci horní
části návsi pro zvýšení bezpečnosti v okolí autobusové zastávky.
Jsou navýšené počty kontejnerů na tříděný odpad, téměř denně kolem nich uklízíme, ale zde si musím
postesknout. Mnoho lidí nesešlape plasty, takže jsou kontejnery zbytečně plné, stejně se děje
s papírovými kartony, je běžné že je v kontejneru velká prázdná papírová krabice, kterou stačilo
rozložit, případně sešlapat a vešlo by se toho sem daleko více. Ještě smutnější je, že někteří jedinci
sem dávají odpad, který zde vůbec nesmí být, komunální odpad, stavební suť a podobně. Své domovy

si většina z nás hýčká, zahrádky opečovává, ale někteří z nich klidně své odpadky vyhodí na obecní
plac, k potoku nebo na kraj lesa. Prosím chovejte se ke svému okolí tak jako k vlastnímu domovu,
neničte jej a braňte ho pro sebe, a hlavně pro své děti.
Nejzásadnější pro obec je výstavba kanalizace a vodovodu. Na začátku volebního období jsme byli
přesvědčeni že jsme po letech odkládání konečně před zahájením výstavby. Bohužel opět se objevila
překážka, a to nesouhlas s dotací na ministerstvu zemědělství. Po dlouhých vyjednáváních je dotace
konečně schválená a blížíme se k zahájení stavby. Čeká nás tedy nelehké období života v rozkopané
obci, mnoho práce s vidinou vyřešení pitné i odpadní vody. Teprve dokončením tohoto projektu se
otevře možnost následných větších oprav komunikací, chodníků a podobně.
V následujících dnech se pokusím na webových stránkách obce postupně odpovídat na jednotlivé
připomínky.

V Městečku 20. 5.2020

Jaroslav Jirásek – starosta obce

