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Úvod 

Tato závěrečná zpráva předkládá výsledky ankety pro laickou veřejnost na Vizovicku a Slušovicku. A 

byla zpracována jako součást projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS), které realizuje 

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.  

 

Jedná se o jednu z pěti analýz, které byly zpracovány v letech 2018 a 2019 v rámci projektu KPSS: 

• Sociodemografická analýza: Shrnuje nejdůležitější statistická data o obyvatelstvu ORP 

Vizovice s důrazem na problematiku sociálních služeb a cílové skupiny projektu komunitního 

plánování sociálních služeb. 

• Analýza poskytovatelů sociálních služeb: Shrnuje tvrdá data o sociálních službách působící 

v mikroregionu. Zjišťuje ale rovněž názory samotných poskytovatelů na problémy se kterými 

se jejich služby a klienti potýkají a na směrování dalšího vývoje sociálních služeb v ORP 

Vizovice. 

• Analýza zdrojů: Shrnuje údaje o příjmech, výdajích a jejich vývoji za jednotlivé poskytovatele 

a sociální služby v ORP Vizovice.  

• Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb: Zaměřuje se na názory klientů sociálních služeb 

v mikroregionu. Jejich zkušenosti se sociálními službami i v životě mimo ně. A možnosti 

dalšího rozvoje služeb z pohledu klientů.  

• Anketa pro laickou veřejnost: Zjišťuje názory veřejnosti na kvalitu života v jednotlivých 

obcích a problémy veřejnosti ve vztahu k sociálním službám a sociálním problémům.  

 

Cílem všech těchto analýz je získat informace o stavu a nedostatcích sociálních služeb v ORP Vizovice. 

Které budou sloužit jako podklad pro rozhodování jednotlivých pracovních skupin v projektu 

komunitního plánování sociálních služeb a k sestavení komunitního plánu. 
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Struktura respondentů 

Průzkum proběhl formou ankety. Celkově bylo získáno 344 vyplněných dotazníků. Dotazník byl 

zveřejněn v elektronické podobě na facebookových a webových stránkách MAS Vizovicko a 

Slušovicko. Touto cestou byla získána necelá polovina dotazníků. Zároveň byl ale šířen i v tištěné 

podobě, které zajistilo MAS Vizovicko a Slušovicko.   

Dotazník vyplnilo celkem 344 respondentů z 16 různých obcí. Nejvíce respondentů pochází ze 

Slušovic. Z této obce je 75 (25 %) respondentů. Ve větší míře jsou zastoupeny i obce Neubuz, 

Bratřejov a Vizovice. Na tuto čtveřici obcí připadá dohromady 72 % všech respondentů. Na ostatních 

12 obcí pak připadá zbývajících 28 % respondentů.  

Struktura obyvatel podle bydliště 

 

 

Mezi respondenty jednoznačně převažují ženy. Dotazník jich vyplnilo 238, což představuje 70 % 

respondentů. Dotazník vyplnilo 102 mužů a ti tak tvoří jen 30 % respondentů.  Několik respondentů 

tento údaj neuvedlo. Ženy jsou tak zastoupeny ve výrazně vyšší míře než by odpovídalo jejich 

zastoupení v populaci.  
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Struktura respondentů podle pohlaví 

 

Průměrný věk všech respondentů je 42 let. Dotazník nebyl nijak věkově omezen a vyplnilo ho i 

několik respondentů (3 %), kteří uvedli věk nižší než 18 let. Naprostá většina respondentů je ale 

dospělých. Respondenti ve věku 18 až 30 let tvoří 23 %. Respondenti ve věku 31 až 45 let tvoří 40 %. 

Respondenti ve věku 46 až 64 let tvoří 22 %. A lidé nad 65 let tvoří zbývajících 12 %. Nejstaršímu 

respondentovi je 86 let.  

Struktura respondentů podle věku 
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Spokojenost s životem v obci 

V první části se anketa zaměřovala na to, jak respondenti vnímají kvalitu života v obcích, kde žijí, a 

s jakými problémy se v nich setkávají. Hlavní ukazatel je zde celková spokojenost. Tedy, jak jsou 

celkově respondenti spokojeni s obcí, kde žijí.   

Mezi respondenty převažuje spokojenost. Za velmi spokojené se označilo 27 % respondentů a za 

spíše spokojené 45 % respondentů. Dohromady je tedy mezi respondenty 72 % spokojených. Oproti 

tomu přímo nespokojených je jen 6 %. A přibližně čtvrtina (22 %) respondentů pak volila neutrální 

možnost tak napůl.   

Celková spokojenost s životem v obci 

 

 

V následující části zprávy budou rozebírány určité problémy obcí anebo návrhy, co by se v nich mohlo 

zlepšit. V tomto ohledu byli respondenti sdílní a uvedli velký počet komentářů. Údaj o celkové 

spokojenosti těmto stížnostem dává ale určitý kontext. Kdy průzkum ukazuje, že jsou tu problémy, je 

co zlepšovat, ale přesto je většina respondentů s životem v jejich obcích spokojená.  

S ohledem na nízký počet dotazníků z jednotlivých obcí, zde nejsou zařazeny výsledky, jak 

respondenti hodnotili jednotlivé obce. Jejich vypovídací hodnota je omezená. Tyto výsledky je ale 

možné najít v příloze této závěrečné zprávy.  
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Hodnocení vývoje kvality života v obci 

Respondenti byli rovněž dotázáni, jak hodnotí vývoj kvality života v jejich obci za poslední tři roky. 

Podobně jako u spokojenosti převládá kladné hodnocení vývoje. To, že se kvalita života v jejich obci 

za poslední tři roky výrazně zlepšila si myslí 30 % a dalších 48 % respondentů si myslí, že kvalita se 

zlepšila mírně. To, že se situace v obci zhoršila si myslí jen 7 % respondentů a 15 % soudí, že kvalita 

života v obci zůstala přibližně stejná.   

Změna kvality života v obci za poslední tři roky 

 

 

 

Lze tedy říci, že většina respondentů je spokojena s životem v jejich obci a většina si rovněž myslí, že 

se kvalita života v jejich obci v posledních letech zlepšila. Tyto odpovědi spolu poměrně úzce souvisí. 

Respondenti, kteří uváděli, že jsou s životem v obci spokojeni, většinou (83 %) rovněž uváděli, že se 

kvalita života v jejich obci za poslední roky zlepšila. Nespokojení respondenti nebo respondenti 

spokojení jen napůl takto odpověděli jen ve 40 % případů.  
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Největší problémy obcí 

Respondenti byli dotázáni, co považují za největší problém jejich obce. Byli dotázáni formou otevřené 

otázky, kdy vypisovali vlastní odpověď, nevybírali z předem daných možností.  

Pokud by se vzaly odpovědi respondentů ze všech obcí jako celek, tak se v nich opakovaně objevuje 

řada rozličných témat. Ty nejčastější přehledně zobrazuje následující graf, který uvádí procenta 

respondentů, kteří odpověděli, a kteří uvedli dané problémy. Protože respondenti často uváděli více 

než jeden problém, procenta v grafu tvoří v souhrnu více než 100 %.  

Hlavní problémy obcí regionu 

 

Jako problém byly nejčastěji zmiňovány chybějící nebo nevyhovující chodníky, stav cest, případně 

chybějící cyklostezky. Část komentářů tento problém uváděla ve spojitosti s bezpečností, kdy jsou lidé 

nuceni chodit po silnici tam, kde chybí chodníky. Ve vztahu k bezpečnosti chodců je zde zařazeno i 

několik komentářů, které upozorňují na chybějící přechody apod.   

Obdobně často byl zmiňován i druhý problém, a to nedostatečné možnosti trávení volného času 

v obci. Jednalo se o komentáře, které by chtěly pořádání více kulturních a společenských akcí, 

vybudování určitých zařízení pro volný čas (např. koupaliště), opravu existujících zařízení apod. Tento 

problém uvedla čtvrtina respondentů.  

Třetí v pořadí byly komentáře zaměřující se na možnosti, které obce nabízí dětem. Sem spadají 

komentáře, které zmiňovaly chybějící hřiště pro děti, pořádání akcí pro děti apod.  

Následovalo téma dostupnosti služeb. Respondenti nejčastěji uváděli chybějící obchody, ale objevilo 

se i několik komentářů, které zmiňovaly sociální služby či jiné.   

Relativně častým tématem byly i stížnosti na chybějící kanalizaci či vodovod. Tyto komentáře se 

objevovaly ale jen u části menších obcí.  
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V menší míře se v komentářích objevovala i pětice dalších témat, které uvedlo okolo 5 % 

respondentů. Jednalo se o stížnosti na vedení obcí, špatné mezilidské vztahy, nedostatečné dopravní 

spoje, nebezpečný či silný provoz v obci a parkování.  

Následuje přehled všech komentářů rozdělených podle obcí, ze kterých pochází respondenti, kteří je 

uvedli. V případě, že se nějaký komentář opakoval v identické podobě, pak je uveden jen jednou, a 

v závorce je uvedena číslovka, kolikrát se vyskytnul.  

Obce, kde je větší počet komentářů, jsou doplněny i o stručný přehled hlavních problémů. Aby 

výsledky byly přehlednější.  

Bratřejov 

Jednoznačně nejčastěji uváděný problém v obci Bratřejov jsou chybějící chodníky, případně špatný 

stav cest nebo chybějící cyklostezky. Z dalších problémů se zde objevuje ještě chybějící kanalizace, 

nedostatečné možnosti trávení volného času nebo chování některých obyvatel.     

• Cesty, chodníky. 

• Horší dostupnost internetu (nízká rychlost přes ADSL). 

• Chodníky. 

• Chodníky na dolansku = bezpečnost pro děti. 

• Chodníky, nedostatečné osvětlení, úzká hlavní silnice a její samotný stav. 

• Chtělo by to méně zlodějů, kanalizaci. 

• Chybí chodník podél hlavní silnice. 

• Chybí chodníky. 

• Chybí kanalizace. 

• Chybí kanalizace a přijatelné chodníky. 

• Chybí kanalizace, chodníky, zájmové kroužky pro děti, cyklostezka, celkový vzhled vesnice, 

stav místní komunikace. 

• Chybí zde přírodní koupání, cyklostezka údolím Bratřejovky do Vizovic. 

• Je to jen obec, takže co tu není, je ve Vizovicích. 

• Kanalizace, cyklostezka. 

• Kultura. 

• Lepší internet. 

• Na silnici č. 49 velký, hlučný a nepřiměřený rychlý provoz a hlavně chybějící chodník. 

• naše škola. 

• Nedostatek stavebních míst. Málo kulturních akci. 

• Nepořádek před rodinnými domy, vztahy, mezi spoluobčany. 

• Příliš velká podpora fotbalového spolku. 

• Sobeckost lidí. 

• Stav komunikace do obce, chodníky. 

• Špatná cesta! Všude sama díra, ale starosta radši postaví zeď za 2 mega na hřišti. 

• Vadí mi soužití občanů, mělo by se to opravdu změnit, ale to se asi nestane. To by se mohlo 

opravdu zlepšit. Přeci jsme tu na besedě na tom krásném světě. 

• Vadí mi volně pobíhající psi - bez náhubku a bez majitele. Chybí chodníky, častěji dávat větší 

kontejnery, stanovit pracovní dobu na sběrném dvoře. 
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• Vadí mi, že je v plánu D49. 

• Více by si mel každý občan udržovat prostranství před svým domem. 

Březová  

• Chybí chodníky, komunikace ze strany školy, úroveň školy. 

• Oprava státní cesty a přilehlých chodníků a vybudování protizápachových šachet. 

• Vedení obce, spolupráce jednotlivých složek. 

• Více vytížení pro děti, kreativní kroužky, divadelní atd., sportovních je u nás dost. 

Dešná  

• Autobusové spojení do Vizovic a Vsetína. 

• Chybí zde obchod a pohostinství. V této malé obci by se mohl vybudovat menší dům s 

pečovatelskou službou pro seniory v budově bývalého pohostinství na točně. 

• Nějaká zájmová činnost. 

• Nejvíc mi chybí obchod. 

• Obchod, chodník spravit. 

• Špatná komunikace s usedlíky a tzv. přistěhovanými občany, komunitní sezení s občany. 

• Vadí možnost zhoršení kvality života díky tlaku na zprovoznění testovacího polygonu. Bylo by 

vhodné tuto věc pořešit trvale. 

• Vztahy lidí. 

Hrobice 

• Kabelovka chybí. 

• Nedostatek prostor pro děti. 

• Obchod, dopravní situace - auta jezdí rychle. 

Jasenná 

• Byla by dobrá rekonstrukce sokolovny. 

• Chybí místo ke společenskému setkávání. 

• Investuje se do všeho, ale to nejlevnější "voda" se znečisťuje, protože chybí kanalizace! 

• Kapacita školky. 

• Málo aktivit pro menší děti, nemají si kde hrát. 

• málo společenských akcí. 

• Mohla by se zlepšit bezpečnost na vedlejších komunikacích. Regulovat, omezovat rychlost 

jízdy vozidel. Chybí mi odpadkové koše např. hřiště u základní školy. Dotáhnout chodníky, kde 

je třeba. Co nejdříve dotáhnout komunitní centrum, aby se už nevyužívala havarijní 

sokolovna. 

• Nemožnost dietní stravy, samota. 

• Nevyhovující stav sokolovny na akce. 

• Potřeba nové kanalizace, velké zavedení sběrného dvoru. 

• Ranní dostupnost autobusové dopravy v obci Autobus 5:37 by mohl jezdit o něco dříve. 
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Lhotsko 

• Více kultury - divadlo, delší otevírací doby obchodů. 

Lutonina 

• Obchod. 

• V obci byla uzavřena prodejna smíšeného zboží. Obec se snaží najít nového nájemníka, zatím 

bez úspěchu - to ale není výtka k vedení obce. 

Neubuz 

Jednoznačně nejčastěji uváděný problém v obci Neobuz je chybějící vodovod či kanalizace. Je to 

obec, kde takových komentářů zaznělo nejvíce. Z dalších problémů se zde nejčastěji objevuje stížnost 

na provoz a rychlou jízdu v obci.      

• Byli bychom rádi za vodovod, kanalizaci a kontejner na bio odpad, který by byl neustále k 

dispozici. 

• Hluk a nedodržování rychlosti v obci. 

• Chybí kanalizace a vodovod. 

• Chybí vodovod (7x). 

• Kanalizace. 

• Možnost ledové plochy v zimě, zlepšení sportovních pomůcek na víceúčelovém hřišti. 

• Narušené vztahy mezi lidmi. 

• Nedostatek basketbalových košů. 

• Nemám žádné požadavky. 

• Není u nás školka. 

• Nesoudržnost lidí, nepravdivé pomluvy a zlepšit? Nic! 

• Nezájem zastupitelů obce řešit otázku zavedení rozvodu vody a nečinně přihlížejí vyvážení 

odpadků k potoku. 

• Nezodpovědnost řidičů, rychlá jízda. 

• Nic zásadního. 

• Parkování u chodníků, vodovod a kanalizace. 

• Školka v obci. 

• Téměř mizivá podpora občanů při různých akcích. Sejde se vždy hrstka, stejných, kteří se 

zapojí do všech akcí, zábavných i pracovních (úklid obce apod.). 

• Vadí mi ufrflaní občané, kteří nehlásí jejich problémy na OÚ, ale řeší je s ostatními 

spoluobčany a nadávají, jak s tím obec nic nedělá. 

• Vadí mi, že se neřeší podstatné věci, chybí mi zde bezpečnost provozu na silnicích a hlavně 

vodovod! Žiji v obci již cca 30 let a je velmi smutné, že těch 30 let se neřeší chybějící voda v 

obci, zatím bezvýsledně. Katastrofa. 

• Vedení obce slibovalo řešení bezpečnosti hlavní silnice (2014), ale je to pořád stejné ne-li 

horší, chybí voda - zlepšit - voda, denně tu jezdí kolem 3000 aut - kamiony, osobáci, traktory 

atd., prostě hrůza. 

• Vodovod a kanalizace chybí. 
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Podkopná Lhota 

Komentáře k obci Podkopná Lhota nejčastěji uváděly chybějící obchod a nedostatečný společenský 

živ, nedostatek akcí.  

• Chovaní spoluobčanů. 

• Chování zastupitelů a zjevení se klekánice v naši obci na TV Prima. 

• Chybí mi zde obchod a hospoda, a také společenské akce, kde se sejdou obyvatelé všech 

věkových kategorií. 

• Chybí obchod. 

• Chybí obchod, míň obecních akcí, malá informovanost. 

• Komunikace k R.D. 

• Mezilidské vztahy, ale to je bohužel o nás o lidech. 

• Nejhorší je arogance a nekomunikace obecních zastupitelů. 

• Obchod. 

• Obchod, společenský život. 

• Určitě by se měla zlepšit údržba silnice v zimě. 

• V obci mně hodně vadí špatná komunikace vedení obce s občany, setkávání občanů a 

možnost jejich vyjádření k životu v obci se neuskutečnilo již několik let, v obci se nepořádají 

žádné společenské akce - pouze jednou za rok setkání s důchodci před Vánocemi a mikulášská 

"nadílka" pro děti. 

• Zlepšit by se mohla kvalita komunikaci v obci a jejich osvětlení, chybí zde chodníky, kanalizace 

- mnohé domácnosti vypouštějí svůj odpad do místních potoků. 

• Vadí mi zavřený obchod, že nemáme chodníky, mohly by se zlepšit autobusové spoje. 

Slušovice 

Podobně jako v obci Podkopná Lhota i ve Slušovicích jsou nejčastěji zmiňovány chybějící služby a 

nedostatek možností pro trávení volného času. Jako další problémy jsou často zmiňovány i možnosti, 

které město nabízí dětem (hřiště, akce) a stav komunikací.   

● Agentura Pana Halajka. Ve Slušovicích jsou agresivní lidé.... v hospodách si nemůžete v klidu 

dat pivo. Neustále se volají sanitky a policie. 

● Celkově se mi život tady líbí, uvítala bych více akcí pro děti. 

● Celoroční vyžití pro rodiny – bowling. 

● Dětské hřiště, cyklostezka, supermarket, koupaliště, více vyžití pro lidi. 

● Domácí hospic, domov důchodců. 

● Domov pro seniory, stacionář. 

● Dostupnost veřejnou dopravou, nenavazující autobusové spoje na vlakovou dopravu ze Zlína, 

zvláště o víkendech. 

● Chybí koupaliště, park, zlepšit se musí vedení města, bytová výstavba chybí. 

● Chybí koupaliště/bazén. A dalších pár věcí (např. lepší údržba chodníků v zimě, málo 

parkovacích míst na sídlišti Padělky atd. 

● Chybí kultura a akce pro obyvatele. 
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● Chybí mi tady veřejné koupaliště. Dále taky více společenských událostí v obci - kde by se 

setkali obyvatelé. Určitě i nějaká dobrá kavárna, nebo restaurace kde by se dalo v klidu 

posedět a ne jen ty "non stopy" kterých je ve Slušovicích hodně. 

● Chybí mi tady více vyžití, např. koupaliště, bowling, kino apod. Také bych uvítala 

supermarket. Do některých míst v obci je dost špatný přístup, jak pěší tak vozem. Např. U 

našeho bydliště úplně chybí chodník a veřejné osvětlení. 

● Chybí mi tu větší obchod (myšleno supermarket typu - Lidl, Kaufland, Penny). 

● Chybí parkovací místa na Padělkách. 

● Chybí supermarket, nájezdy na kočárek v obchodech, na poště a jine. 

● Chybí tu domov pro seniory, koupaliště, supermarket. 

● Chybí tu pořádný stín v létě (není tu žádný park), málo občanského vyžití. Chybí tu posilovna. 

● Kavárna, bowling. 

● Koupaliště. 

● Koupaliště, více společenských a kulturních akcí ve Slušovicích. Třeba v létě jsou v okolních 

obcích (např. Všemina, Ostrata, Lužkovice) pivní slavnosti. Zde nic. Přivítal bych víc divadel z 

Prahy. Aspoň čtyři nebo pět. Pak mě mrzela absence žádné vzpomínkové akce 28. října - 100 

let ČSR. V okolních obcích se to slavilo, u nás nic. Mohlo by se vrátit letní kino do Slušovic. 

Fotbalový stadión by se mohl využít na nějaký hudební koncert. Dlouho se plánuje cyklostezka 

do Lipy a stále se neblíží skutečná realizace. 

● Lepší dopravní spoje! Větší Supermarket. 

● Málo vyžití pro děti, ubohé dětské hřiště, málo kulturních akcí - divadel, koncertů, přednášek, 

chybí zde větší fungující restaurace s dětským koutkem o víkendu, obchod - chybí zde nějaký 

větší obchod např. Lidl, Tesco, Billa, penny, na Slušovice 2 malé obchody - hrůza a ostuda!!!!! 

Dále bych byla velice ráda za vybudování koupaliště, domov důchodců, obchod! 

● Mělo by se více investovat do obyvatel, třeba pečovatelský dům, cyklostezka, bazén, zkrátka 

přímý užitek pro obyvatele. 

● Městské akce a zábavy. 

● Místo kde bych mohl trávit čas s dětmi a rodinou. 

● Možnost nakupování, hřiště pro děti. 

● Nedostatečné odklízení sněhu v zimních měsících na sídlišti Padělky, nedostatek odpadkových 

košů po cestě na Padělky, jak po ulici Dlouhé, tak kolem stadionu. 

● Nedostupnost bydlení. 

● Nějaký supermarket. 

● Nejvíce mi chybí cyklostezka. 

● Nejvíce mi vadí vzhled "dostihového areálu" a okolí, prázdné a vybydlené obchody pod 

tribunami, chybí zde dům služeb, podobný jaký je nově v Neubuzi, chybí cyklostezka. Také 

pozemky na stavbu rodinných domků. Pokud zde není tato možnost, mladí se budou stěhovat 

jinam. 

● Nereprezentativní prostory na náměstí. 

● Okolí dostihové dráhy a nulová existence cyklostezek. 

● Park. 

● Parkování u pošty – otevírací doba. 

● Pečovatelský dům pro seniory, cyklostezka, kamerový systém, bezpečná cesta pro školáky do 

školy. 

● pomalý rozvoj, nezájem radnice o sociální služby, málo akcí pro občany. 
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● Supermarket, restaurace. 

● Supermarket, šílené obchody. 

● Špatná, nebezpečná přístupná cesta k místnímu obchodu. 

● Špatně zaparkovaná auta způsobují nebezpečné situace. Především cesta na Hvozdnou u 

střediska a před "levným" obchodem. Obec by měla dbát na to, aby se nedělaly soukromé 

parkoviště z veřejných cest. Obec by měla taky více komunikovat na sociálních sítích, aby lidé 

věděli, co se děje. Např. o lampiónovém průvodu jsme se dozvěděli na poslední chvíli. 

● Úzké komunikace, cyklostezky chybí. 

● Více aktivity a zájem o dění, kultura a aktivity obecný města Slušovice. 

● Více hracích ploch pro děti (hřiště). 

● Vybavenost dětských hřišť, podpora místních spolků. 

● Vykácení stromů. 

● Vztahy. 

● Zázemí pro starší lidi, není spojení do Vizovic. 

● Zlepšit dostupnost bydlení pro mladé rodiny, výstavba bytových jednotek, hřiště pro děti 

zmodernizovat, více kulturního vyžití. 

● Zlepšit obchod. 

● Zlepšit okolí kolem dostihové dráhy. 

Trnava 

• Nedostatek chodníků, + hodně akcí pro obyvatele. 

• Dětské hřiště, kulturní vyžití. 

• Chodníky a cesta, více kulturních akcí, víceúčelová budova vedle Coopu. 

• Chodníky, vodovod, kanalizace- vše chybí. 

• Chybějící vodovod, málo autobusových spojů. 

• Chybí kanalizace, chodníky, vodovod. 

• Chybí sběrný dvůr. 

• Chybí vodovod, vysoká rychlost řidičů v ulici u hřiště směr Imecon. 

• Kanalizace. 

• Kanalizace a vodovod. 

• Kolektivní život, pospolita. 

• Něco pro děti. 

• Závistiví lidé. 

• Znečistění spalinami - topení uhlím. 

Veselá 

• Cesty. 

• Malá informovanost. 

• Náves. 

• Ochota a spolupráce. 

• Slabá dopravní infrastruktura - nedostatek autobusových spojů v odpoledních a večerních 

hodinách; nedostatek parkovacích míst u kulturního zařízení Veselanka; nedostatek osvětlení 

- chybí osvětlení autobusových zastávek pod Veselou; vhodné by bylo umístit zrcadlo u 

kopečku (konkrétně nad domem Čočkových) - zde při vyjíždění řidiči nevidí absolutně nic; 
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přechody přes cestu - chybí: u školy, u autobusových zastávek pod Veselou (zpomalení 

rychlosti absolutně nestačí, stupidní nápad ze strany vedení obce!!! Mohu připomenout 

několik tragických nehod zde na čtyřproudové silnici!!!). 

• Větší zájem občanů o kulturní akce. 

• Zastávka veselá ou. 

Vizovice 

Ve Vizovicích jsou nejčastěji jako problém uváděny chodníky. A dále pak nedostatečné možnosti pro 

trávení volného času (zejména koupaliště) a možnosti pro děti.   

• Absence dětského hřiště, přechodu u pošty (k zámeckému parku), uzavírání a nerozvíjeni 

zámeckého parku. 

• Akce pro důchodce vozíčkáře. 

• Bazén, chodníky na ulici 3. května, málo akcí pro děti. 

• Dětská hřiště, chodníky, osvětlení. 

• Dětské hřiště. 

• Chodník v ulici Partyzánská. 

• Chodníky na ulici Štěpská a cesta u technických na Štěpské, která ujíždí. 

• Chodníky, most u technických služeb - pro pěšáky špatné, nájezdy na kočárky. 

• Chodníky, více kultury, otevření zámeckého parku. 

• Chybějící chodníky např. pod zámkem ulice Štěpská a velmi frekventovaný úsek 3. května, kde 

je pohyb dětí a turistů. 

• Chybí dobré chodníky- nerozbité v okrajových částech města a na Partyzánské vůbec není a 

auta projíždějící jsou velmi agresivní! Chybí přechod přes Říčanskou směr Pardubská! 

• Chybí chodníky a parkoviště. 

• Chybí koupaliště a Lidl. 

• Chybí koupaliště. 

• Chybí koupaliště, více parkovacích míst na sídlišti. 

• Chybí prostory pro větší oslavy, svatby a podobné, sokolovna je ve špatném stavu a kulturní 

dům není moc útulný, málo hřišť pro děti a mládež, krásná umělka je přístupná málo o 

prázdninách velmi málo možností pro děti pro sport. 

• Chybí zde víc obchodů a dětských Dr. 

• Koupaliště, chodníky. 

• Kulturní vyžití a akce, opravy chodníků na sídlišti. 

• Málo parkovacích míst. 

• Množství parkovacích míst. 

• Ne vždy rozvážně ztracené obecní peníze. 

• Nejasné fungování městského úřadu a politický přístup vedení města. 

• Nejvíce mi vadí silnice, chodník na ulici Štěpská plus chtělo by to více hřišť pro děti. Byla bych 

ráda, kdyby zde byly lázně nebo aspoň bazén. 

• Neopravené chodníky - ul. 3. května, k vlakovému nádraží, nedostatek míst ke spadu. 

• Oprava chodníků - Štěpská ulice + okolí Aloise Háby, výstavba chodníků na ul. Partyzánská, 

přechod pro chodce u obchodu křižovatka Pardubská, Lázeňská a Partyzánská. 

• Parkování. 
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• Parkování před Albertem!! Oprava krajnic - ul. Lázeňská, veřejné dopravní hřiště a herní prvky 

pro děti. 

• Parkoviště, náměstí bez autobusů, chodníky. 

• Pozornost je zaměřena na sídliště, rodinné domky jsou opomíjeny, např. technickými 

službami, budování chodníků, obnova. 

• Pro děti. 

• Sportoviště všeho druhu pro větší děti, kluziště, bazén, chodníky, osvětlení náměstí, Sokolovna 

nám spadne na hlavu a to je velká škoda. je toho mnohem víc. Jinak Vizovice miluju. 

• Úroveň dětských hřišť, bezbariérový přístup do obchodu apod. 

• Vedení OÚ. 

• Víc kulturních akcí pro děti. 

• Více kulturních akcí a více akcí pro děti, stav některých chodníků. 

• Vzdělání, maloměšťácká povaha drtivé většiny občanů. 

• Zlepšení prostor pro velké oslavy, koupaliště, veřejné hřiště stále otevřené. 

Všemina 

V obci Všemina jsou nejčastěji jako problém uváděny nedostatečné možnosti pro trávení volného 

času a možnosti pro děti.  Zmiňována je i kanalizace, chybějící služby nebo chodníky.  

• Alespoň 1x týdně lékař. 

• Hlavně ti lidi co se porad cpou do zastupitelstva obce, ať to nechají mladým. 

• Chybějící chodníky v horní části obce, ale tato záležitost je již v řešení a snad se brzy dočkáme. 

Chybí mi hřiště pro děti, hřiště u kostela je sice nové a krásné, ale vstup je omezen časově a 

pro děti předškolního věku není zrovna vhodné. Bylo by pěkné hřiště, kde by byli průlezky, 

pískoviště apod. s posezením pro dospělé. To je jedině u hotelu, v obci bohužel jen dvě 

houpadla u dolního obchodu. Taky by bylo určitě vhodné, aby si policie ČR občas pohlídala 

projíždějící vozidla, co se týče rychlosti projíždějících, je občas až kosmická, taky vozidla nad 

12t nemají v naší obci co dělat a jezdí jich tu denně spousta. 

• Chybí kulturní, sportovní vyžití, věnovat se méně farnosti ale více dětem a jejím zájmům. 

Zlepšit školu MŠ... komunikace. 

• Chybí mi kulturní dům. 

• Chybí tady kulturní místo. 

• Jezdí zde rychle auta. Kamiony jezdi obcí, i když nemají. 

• Kanalizace. 

• Kulturní dům. 

• Kulturní sál. 

• Lékař, zábradlí kolem chodníků, domov pro seniory ze zahrádkářského domu. 

• Malá kapacita mateřské školy, chybějící prostory pro volný čas. 

• Masna. 

• Není veřejná kanalizace. 

• Rychlost projíždějících vozidel, vhodné by byly zpomalovací semafory. 

• Sportovní hala. 

• Velmi chybí kanalizace/čistírna odpadních vod, chodníky podél celé silnice vedoucí přes obec, 

kvalitní povrch silnice v obci. 
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• Vyžití pro děti. Vše se tu točí jen kolem kostela a děti si prakticky nemají kde hrát. A lidé se 

nemají kde (kromě toho kostela) potkávat, v obci není žádné sociální ani kulturní vyžití. 

Zádveřice-Raková 

• Chybějící chodníky. 

• Chybí pořádné dětské hřiště, kanalizace. 

• Není žádný obchod ani hostinec kde by se lidi mohli scházet. 

• Obchod, lepší doprava. 

• Obchod, spoje autobusů, cesty. 

• Přechod pro chodce za kravínem, chodník pro děti k autobusové zastávce z pasek. 

• Služby. 

• Spojení, obchod. 

• Úprava místních komunikací. 

• Žádné kulturní akce. 
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Hodnocení obcí ve vybraných oblastech 

Respondentům byla předložena série oblastí a měli posoudit, jak fungují v jejich obci. Hodnotili je na 

čtyřbodové škále od velmi dobré po velmi špatné. Následující graf zobrazuje hodnocení všech oblastí. 

V grafu jsou řazeny podle podílu respondentů, kteří hodnotili jako velmi nebo spíše dobré.   

Nejhůře respondenti hodnotí dostupnost vhodného bydlení, kterou jako velmi nebo spíše dobrou 

ohodnotilo jen 48 % respondentů.  Je to jediná oblast, kterou hodnotilo více respondentů negativně 

než kladně. Následují oblasti možnost najít zaměstnání (59 %), možnosti trávení volného času (60 %) 

a dopravní dostupnost do Vizovic či jiných obcí (61 %). Na pátém místě se umístila oblast stav 

chodníků a jejich bezbariérovost (63 %). Toto je ale oblast, kterou nejvíce respondentů hodnotilo jako 

velmi špatnou (15 %). V tomto překonává i dostupnost vhodného bydlení.  

Na opačném konci žebříčku se umístila trojice oblastí - informovanost o dění v obci (84 %), 

bezpečnost (85 %) a dostupnost a kvalita základních škol (87 %). I u těchto nejlépe hodnocených 

oblastí je menší část respondentů, která je hodnotila jako spíše špatné nebo velmi špatné.  

Hodnocení obcí ve vybraných oblastech 
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Pomoc rodinám 

Respondenti byli dotázáni, co by se v jejich obcích mohlo udělat pro rodiny a seniory. Byli dotázáni 

formou otevřených otázek, kdy vypisovali vlastní odpověď, nevybírali z předem daných možností.  

V případě otázky na podporu rodinám, odpověděla více než polovina respondentů. Pokud by se vzaly 

odpovědi respondentů ze všech obcí jako celek, pak se v komentářích ve větší míře opakuje několik 

témat.  

Návrhy pro zlepšení života rodin v obcích 

 

Nejčastěji byly uváděny požadavky na více akcí pro rodiny či děti a vybudování hřišť nebo nějakých 

zařízení pro trávení volného času. Tyto možnosti uvedla téměř polovina respondentů, kteří na tuto 

otázku odpověděli. A je to téma, které bylo uváděno zdaleka nejčastěji.  

Ve větší míře se v komentářích objevuje i další trojice témat. Jedná se požadavky na zlepšení 

dostupnosti bydlení (16 %). Dále pak požadavky na vybudování či opravu chodníků nebo cyklostezek 

(12 %). A posledním frekventovanějším tématem jsou mateřské školky (10 %). Ať zřízení nových či 

nějaké požadavky k provozu těch stávajících.  

V komentářích se objevilo opakovaně i několik dalších témat počínaje dostupností určitých služeb až 

po hromadnou dopravu. Většina komentářů ale zahrnovala tyto čtyři hlavní témata.  

Na následujících řádcích je přehled všech komentářů, které se k dané otázce objevily. Komentáře jsou 

rozděleny podle obcí, ze kterých respondenti pochází.  

Bratřejov 

• Bezpečnost v oblasti cyklistiky = cyklostezka. 

• Chodníky (2x). 

• Chodníky, kanalizace, nové pozemky pro výstavbu. 

• Největší problém je cesta po hlavní silnici bez chodníků. 

• Podpořit finančně klub maminek Bratřejov. 
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• Prodloužit provozní dobu MŠ a zajistit družinu pro 1. a 2. třídu. 

• Rozšířit prostory pro vyučování nebo družina na ZŠ posilovat pozitivní vztahy mezi dětmi v ZŠ, 

vstřícnost mezi dětmi. 

• Udělat chodník podél silnice od začátku obce až po evangelický hřbitov. Umístit dopravní 

značky na zpomalení rychlosti. 

• Uzavřené hřiště pro děti - herna, klubovna, dvůr, písek atd. 

• Větší možnost koupě pozemku. 

• Vhodná stavební místa, popř. byty. 

• Více aktivit pro děti, akce, kroužky. Místo na bydlení. 

• Více kroužků pro děti. 

• Více volných parcel pro výstavbu. 

• Vyměnit osazenstvo školy. 

• Zájmové kroužky, delší provozní doba školky, chodníky. 

• Získat stavební pozemky. 

Březová 

• Již se zrealizovalo vybudování nového dětského hřiště. 

• Kurzy pro dospělé. 

• Lepší komunikace se školou + akce školy pro rodiny. 

• Více peněz na mateřské dovolené. 

Dešná 

• Asi ten obchod, ať se nemusí dovážet. 

• Možnost se potkávat. 

• Nějaké kulturní vyžití, akce tu máme, ale bylo by dobré to zlepšit. 

• Společné akce pro děti s rodiči. 

• Výstavba sociálních bytů pro mladé lidi. 

Hrobice 

• Hřiště, málo bytů, obchod chybí. 

• První předpoklad je, aby se vůbec vzali, nerozvedli po 1. hádce a měli spolu nějaké děti. To se 

bohužel v poslední době nějak neděje...... 

• Volnočasové aktivity. 

Jasenná 

• Komunitní centrum. 

• Málo místa v mateřské škole. 

• Nějaké místo, kde by se mohli potkávat. Pro mládež skatepark (rampy). 

• Nová kanalizace. 

• Opravit cesty, u dolní zastávky na Vizovice vybudovat stání pro autobus mimo hlavní 

komunikaci. Po dráze do Vizovic zpevnit blátivé úseky chodníku. 

• Sociální bydlení. 

• Více kulturních a společenských akcí. 
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• Vyřešit prostory koupaliště a vleku, který není momentálně využívaný, aby byla tato lokalita 

rozumně využita a sloužila a přitáhla návštěvnost a finance do obce. Např. i renovací 

koupaliště nebo jiný záměr. Možná anketou u lidí, co by si přáli. 

• Vyžití - aby si děti měly kde hrát. 

Lhotsko 

• Lepší dostupnost služeb. 

Lutonina 

• Kvalita škol dobrá, ale děti nebývají do MŠ přijaty. Jinak se v Lutonině žije dobře :). 

Neubuz 

• Bazén, plavečák. 

• Dostatek kvalitní pitné vody. Cyklostezka. 

• Lepší dětské hřiště, víc akcí. 

• Mateřská škola (2x). 

• Místnost pro maminky s dětmi v zimě. 

• Možná nějaký obchůdek s oblečením a potřebami běžného života (šití, potřeby do kuchyně, 

punčocháče, textil - ručníky, losy). 

• Myslím, že konkrétně u nás se toho dělá spousta nejen pro rodiny s dětmi. 

• Myslím, že se dělá dost. Pokud se pořádá nějaká akce, tak se účastní docela dost rodin i z 

blízkého okolí. 

• Omezit a případně klidně zakázat jízdu z Neubuze do Slušovic přes Bílou Hlínu (kolem letiště). 

Lidé s kočárkama jsou často ohrožení bláznama, kteří si to tudy pádí... 

• Rozvod vody. 

• Školka pro děti. 

• Udělat veřejný vodovod - voda chybí. 

• Velký otazník je vodovod a kanalizace. 

• Vodovod. 

• Vodovod, školka. 

• Vodovod! Zajistit bezpečnost na hlavní komunikaci obce. 

• Zřízení mateřské školy. 

Podkopná Lhota 

• Hřiště, častější doprava – autobusy. 

• Kvalitní komunikace. 

• Obci chybí mladí lidé. Určitě bychom uvítali dětské a volnočasové hřiště. Předešlé i současné 

zastupitelstvo už jakési kroky podniklo, ale myslím si, že to bude ještě nějakou dobu trvat, 

protože obec nemá takřka žádný vhodný pozemek a lidé jsou v současné době k prodeji 

pozemků obci spíše netkliví. 

• Opravit komunikace, zlepšit čistotu obce. 

• Organizování oslav svátků během roku (vánoční, velikonoční zvyky, stavění máje, končinový 

maškarní bál apod.). 
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• Umožnění výstavby nových rodinných domů, aby se do obce stěhovali lidé a život v obci se 

mohl rozvíjet. 

• Vyměnit celé vedení obce, aby po volbách zůstali ti, které tam lidé zvolili podle počtu hlasu a 

ne, aby si to rozdělovali ti samí mezi sebou. 

• Zapojení občanů do dění v obci, pravidelné veřejné schůze. 

• Zrealizovat více kulturních akcí jak pro děti, tak pro dospělé. 

• Životní prostředí. Zabráni znečištění spalin z komína, hlavně u uhlí.  

Slušovice 

● Autobusové spojení, které by zajistilo dostání se do Zlína včas. 

● Bazén. 

● Bazén, koupaliště. 

● Co chci, to si zařídím. 

● Cyklostezky a dětská hřiště. 

● Dětské hřiště v obci. Oplocené, tak aby tam nemohli psi a pod dohledem kamer, tak aby tam 

neseděli teenageři s cigárkem. A velikostně tak, abychom se nemuseli před okolními 

mikrovesnicemi stydět a aby to odpovídalo množství dětí v obci. 

● Dopravní a dětské hřiště. 

● Dosud u nás chyběly odpočinkové zóny, kde si můžou děti hrát, a rodiče posedět, určitě bazén 

by našel své využití, bezpečné cestování po cyklostezkách. 

● Chybí tu posilovna. 

● Koupaliště. 

● Koupaliště na sokolské zahradě mi přišlo jako daleko lepší nápad než to, co tam vyrostlo. 

Slušovice by měly být proaktivní ve výstavbě R49. Oblast bývalých skleníků by si zasloužila 

lepší využití. Nějaký Lidl/Albert atd. by taky ulehčilo spoustě lidí i okolních obcí od týdenních 

výletů do Zlína pro větší nákupy. Na ochranu místních obchodů nevěřím - dokud bude mít 

Sanytrák kvalitnější maso, budu nakupovat tam, ale pro balík toaletních papírů se mi do Zlína 

fakt nechce (že by využití oblasti po sklenících?). 

● Koupaliště, cyklostezka, zlepšit prostředí okolo a v blízkosti dostihové dráhy, více zeleně a 

odpočinkových ploch. 

● Koupaliště, relaxační a rehabilitační centrum, zubař. 

● Lepší práce Domino! 

● Motivovat rodiny, aby se více zapojovaly aktivně - ne jen jako "pasivní přijímači". 

● Možnost startovních bytů pro mladé, pozemky ke stavbě. 

● Obec tento rok udělala velký pokrok, co se týče dětských hřišť. Je zde i mnoho aktivit pro děti. 

Za mě spokojenost. Jediné co mě trápí je bezpečnost u mateřské školy na náměstí. Vchod do 

školky je směřován do komunikace a není tam žádná zábrana, třeba zábradlí. 

● Park s hřištěm. 

● Plavání, koupaliště. 

● Postavit supermarket. 

● Právě na tuto oblast bych se zaměřila a vybudovala nové sociální byty pro začínající rodiny 

např. odkoupit bývalou budovu AB po JZD Slušovice, je škoda tuto budovu nechat zchátrat, 

prosím přemýšlejte o tom, byla by tam krásná zahrada i klid a mnoho potenciálních bytů. Čím 

by se do Slušovic nalákalo mnoho nových rodin. 
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● Víc času. 

● Více akcí, bezpečnější chodník ze školy směrem do centra, širší nabídka volnočasových aktivit, 

větší informovanost o podpůrných službách, větší zájem radnice o potřeby občanů. 

● Více dětských hřišť, jak pro malé děti, tak pro větší školáky. 

● Více kroužků pro děti, např. střelecký oddíl-lukostřelba, mladí včelaři, nějaký alternativní sport 

a ne jen fotbal či florbal. 

● Vice nabídek na bydlení. Vice aktivit pro rodinu. 

● Více prostoru kde by mohly trávit rodiče společný čas. 

● Vice volnočasových aktivit pro děti. Na každém sídlišti pořádné dětské hřiště vybudovat (ne 

jen pro malinké děti-batolata, ale i starší děti). Řešit cyklostezku směr Lípa. Chodník z Padelek 

směr zastávka Vesela. Nejlépe až do Lípy. 

● Více využít kapacitu sokolovny, společenské akce nejen kulturního typu. 

● Vše výše zmíněné plus nezabíraní bytů a veškerých nájmu cizincům pro účel práce, má sloužit 

pro místní ne pro Slováky a Ukrajince 

● Vybudovat hřiště, sportovní areál... 

● Výstavba bytu pro mladé rodiny. 

● Vystavit bytovku, není absolutně možné najít slušný nájem za rozumné peníze. 

● Využití sokolské zahrady. 

● Zabezpečit možnost koupě nových bytů, popř. stavebních parcel, kterých je zde velmi málo 

● Zlepšení sokolské ulice, DOMINO - soukromé info, získávání osobních údajů!!! 

 

Trnava 

• Hlavně mladé rodiny na něco nalákat, ne je odrazovat. Možná by mohl být zájem o nějaké 

cvičení maminek s dětmi (řízené), maminky nebo rodiny by možná ocenily i nějaké zajímavé 

přednášky a semináře, tvořivé dílny… 

• Hřiště pro děti park pro děti. 

• Chodníky, více dětských hřišť po celé obci (ne jen u školy). 

• Lepší využití pro děti. 

• Levnější byty a dostupnost bytů. 

• Přístupové cesty k RD. 

• Vice akci pro rodiny s dětmi. 

• Zvětšit hřiště před školou, ale třeba ještě pískoviště pro male děti a atrakce pro malé děti, je 

tam jedna průlezka kam rok a půl roční nepoleze a sklon skluzavky je taky pro takové male 

nebezpečny když leze 3 způsoby nahoru, ale bez pomoci rodičů by samo nevylezlo, doplnit 

další prvky. 

Veselá 

• Ať se každý stará sám. 

• Kulturní akce. 

• Místo hloupého využití staré budovy obecního úřadu byste měli tuto budovu poskytnout 

mladým lidem a vybudovat zde byty!!! Dále přidat autobusová spojení v odpoledních a 

večerních hodinách. 

• Prodloužit dobu ve školní družině. 
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• Rodiny by se měly více zapojovat do dění v obci a účastnit se pořádaných akcí. 

• Sociální byty. 

• Sportovní hřiště zdarma přístupné pro náctileté děti. 

• Více odpočinkovo-sportovních míst. 

• Vzájemné vztahy. 

Vizovice 

• Bazén. 

• Další základní škola, možnost levného bydlení. 

• Dětské hřiště, koupaliště. 

• Dotace. 

• Hřiště pro malé děti, zjednodušit dostupnost z města do zámeckého parku pro kočárky. 

• Hřiště pro nejmenší. 

• Hřiště, byty, koupaliště (2x). 

• Chodníky, hřiště. 

• Jesle. 

• Konečně pro děti koupaliště. 

• Koupaliště. 

• Koupaliště- sokolovna. 

• Levné byty. 

• Málo bytů, stavebních míst. 

• Mateřské centra. 

• Např. stavění/kácení máje, masopust a jiný folklór. 

• Provázat chodníky pro pěší. Zvýšit bezpečnost městskými kamerami, kde je často 

zaznamenáváno vybírání popelnic Romy a budí to strach. 

• Sportovní hala. 

• Udělat více dětských hřišť, opravení chodníků. 

• Víc aktivit pro děti a akcí pro děti. 

• Vice akcí, stav sokolovny, využít její potenciál na akce. 

• Více bytů pro rodiny. 

• Více hřišť, chodníky, otevřený park (zámecký), parkoviště u škol/kroužků. 

• Více setkání za účelem seznámení dětí. 

• Volně dostupné hřiště, kde si můžou třeba zahrát fotbal, volejbal, basketbal. 

• Vybudovat hřiště, cyklostezka. 

• Vymyslet něco co by lidi stmelovalo, aby se rádi scházeli. Vyměnit osazenstvo kulturního 

domu. Pak to snad půjde líp. 

• Zlepšit parkování před školkou a školou (starou), více možností pro vyžití dětí a sportovců na 

veřejných plochách. 

Všemina 

• Bydlení, škola, MŠ, sportovní vyžití hřiště, kultura. 

• Dětská skupina (pro děti od cca dvou let - ne v rámci MŠ!) s kvalifikovaným personálem, velké 

(větší než stávající) veřejně přístupné hřiště pro děti různých věkových skupin (abychom 
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nemuseli jezdit na hotel, do Slušovic, na Hvozdnou, do Fryštáku, Zlína atd.) s rozmanitými 

herními prvky podporujícími motorický rozvoj (rovnováhu, koordinaci). 

• Hřiště pro matky s dětmi. 

• Hřiště, komunitní centrum nebo alespoň místnost, akce pro děti, kroužky, vyměnit vedení 

školy. 

• Chybí tu klub maminek. 

• Konečně dodělat chodníky v horní části obce. Řešit ty kamiony a rychle jedoucí automobily, 

třeba nainstalovat radar, který bude opravdu měřit a posílat pokuty nebo požádat PČR o 

zvýšený dohled. 

• Kulturní zařízení pro děti prostornější náves (popř. pouť). 

• Obecně více aktivit. 

• Přednášky, tvoření, možnosti pro matky a ženy. 

• Rodinný "park". 

• Udělat umele hřiště s osvětlením. 

• Určitě další byty. 

• Víc akcí. 

• Zřídit v obci úsekové měření rychlosti, na pokutách se investice jistě vrátí velmi rychle. Do 

obce je zákaz vjezdu vozidlům nad 12t, kamiony jezdi ovsem jeden za druhým. Vybudovat 

hřiště pro děti i předškolního věku, mohli by se zde konat i různé akce nejen pro maminky s 

dětmi, ale i různé besedy a zájmové činnosti třeba pro občany důchodového věku. 

• Zvýšit kapacitu mateřské školy, vybudovat prostory pro trávení volného času pro děti i v 

dalších částech obce. 

Zádveřice-Raková 

• Hřiště, akce pro děti. 

• Je málo spojů do Vizovic, když navštívíte lékaře tak domů jdete pěšky. 

• Lepší chod mateřské školky... měli by mít přednost domácí a ne přespolní. 

• Více akcí pro rodiny – setkávání. 

• Zajistit obchod a pořádné spojení. 

• Změnit lidi. 
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Pomoc seniorům 

Druhá skupina, na kterou byli respondenti dotázáni, byli senioři. Nějaký návrh, co by se mohlo pro 

seniory v jednotlivých obcích udělat, uvedla necelá polovina respondentů. Pokud by se vzaly 

odpovědi respondentů ze všech obcí jako celek, pak se v komentářích ve větší míře opakují tři 

témata.  

Návrhy pro zlepšení života seniorů v obcích 

 

Stejně jako u rodin, tak i u seniorů, uváděli respondenti nejčastěji možnosti trávení volného času.  To 

znamená pořádání více akcí pro seniory, aby měli možnosti, kde se setkávat, např. v klubech pro 

seniory, a podobně zaměřené návrhy. Toto téma se objevilo v 38 % komentářů.  

Dále se v komentářích objevovala často ještě dvě témata. A to sociální služby (22 %). Uváděny byly 

zejména domovy pro seniory případně domy s pečovatelskou službou. Tedy pobytové služby.   

A druhé téma byly služby obecně (13 %). Jedná se zejména o dostupnost obchodů s běžným zbožím. 

V komentářích byli ale zmíněni např. i doktoři nebo dovoz obědů.   

Mimo tyto hlavní témata se v komentářích objevily i další problémy a návrhy. Např. na zlepšení 

bezbariérovosti. Mimo tuto trojici se ale ostatní témata objevovala jen jednotlivě nebo v malém 

počtu.  

Na následujících řádcích je přehled všech komentářů, které se k dané otázce objevily. Komentáře jsou 

rozděleny podle obcí, ze kterých respondenti pochází.  

Bratřejov 

• Častější setkání. 

• Chodníky (2x). 

• Chodníky, abychom mohli bezpečně přejít přes silnici. 

• Jestli se dožiju důchodu, tak dám vědět.  

• Myslím, že pro seniory je vše v pořádku. 

38%

22%

13%

27%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
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• Plnit jejich požadavky a ne jenom slibovat, na dolním konci kromě hřiště a sečení trávy se nic 

nezlepšuje. 

• Sociální bydlení, znovu otevření ordinace doktora. 

• Zvýšit důchod. 

Březová 

• Vybudování klidových zón. 

• Využití jejich zkušeností k chodu "dědiny", možnost zajištění nákupů a dopravy k lékaři. 

Dešná 

• Chybí obchod, aktivity pro důchodce. 

• Obchod, starší lidé už se nemají jak dostat do města, určitě by jim to ulehčilo život. 

• Pečovatelská služba. 

• Senioři by byli nadšení, pokud by do obce projížděla pojízdná prodejna alespoň v pondělí, ve 

středu a v pátek. A mohli si zde nakoupit základní potřeby (mléko, máslo, pečivo, popřípadě i 

uzeninou). 

• Vždyť se mají dobře, ne? 

Hrobice 

• Chtěli by "klub důchodců", ale aby jim to někdo zařídil, organizoval, nejlíp tak z obce. Můj 

názor? Nejsou to malé děti, abychom je vodili za ručičky, když umí vést myslivce, zahrádkáře, 

tak si ho můžou zařídit sami, my jim pomůžeme, ale musí především sami chtít..... 

• Sedánky pro seniory. 

Jasenná 

• Dovážka potravin do domu. 

• Jakmile bude hotové komunitní centrum, bude to super příležitost i místo pro pořádání akcí, 

nejen pro seniory. Plesy, besedy, posezení přátelská. 

• Komunitní centrum. 

• Kulturní středisko. 

• Možnost donášky obědů do domu z Restaurace na dvojce. 

• Možnost dovozu i dietní stravy též v soboty, neděle a svátky. 

• Návštěvy, společné tvoření, zájezdy. 

• Nová kanalizace. 

• Zajistit sociální péči, asistenci. 

Lhotsko 

• Společenské akce zaměřené na zájmy důchodců.  

Lutonina 

• K osamoceným seniorům by mohly chodit návštěvy organizované sociální komisí. 
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Neubuz 

• Bazén, lázně, wellness. 

• Jejich klub - aby se mohli scházet. 

• Kanalizace. 

• Klub seniorů (3x). 

• Kroužek seniorů. 

• Návrh nemám, ale spolek seniorů je bezvadný. 

• Obec už udělala dostatečně nákupem nemovitostí. 

• Přechody pro chodce. 

• Rozvod vody. 

• Udělat veřejný vodovod - bez vody je zle! 

• Určitě chybí nějaký klub důchodců. 

• Víc akcí. 

• Vodovod. 

• Vodovod, kanalizace. 

Podkopná Lhota 

• Kulturní akce. 

• Otevření obchodu nebo zařízení pojízdné prodejny. 

• Postavit hospodu, ať sa maju kde scházat. 

• Senioři mají každoroční mikulášské posezení. Myslím si, že se špatně nemají a je na nich, aby 

si zpestřili poklidné stáří. 

• Více akcí. 

• Zajištění provozu obchodu. Jak z pohledu zásobování, tak ze společenského hlediska - setkání 

se sousedy, výměna novinek. Pro starší osoby je to důležité kontaktní místo. 

• Zajištění služeb v oblasti zásobování - možnost nákupu základních potravin alespoň v pojízdné 

prodejně, jelikož obchod v obci je již mnoho měsíců uzavřen zajištění lékařské péče. 

• Zpřístupnit služby - obchod, odvoz k lékaři... 

Slušovice 

● Aktivní programy zapojení, kurz počítačů, AJ. 

● Až budu senior, určitě se vyjádřím. 

● Domov důchodců nebo více společenských aktivit, bezbarierovy přístup do jediného 

normálního obchodu na náměstí. 

● Domov důchodců z bývalé budovy AB, park. 

● Domov důchodců, popř. nějaký stacionář, či alespoň pořádání besed se seniory. 

● Domov pro seniory (10x). 

● domov pro seniory spojen se školkou, či dětským domovem. Pečovatelské služby, domovinky. 

● Dům pro seniory, opatrovnické služby. 

● Info-kanál o akcích pro seniory. 

● Kavárna. 

● Kavárna, něco pro zpříjemnění a trávení volného času. 

● Kino. 
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● Komunitní centrum chybí. 

● Lepší doprava. 

● Myslím si, že seniorům se zde žije dobře. 

● Myslím, že senioři by mohly uvítat denní stacionář. 

● Nákupní centrum. 

● Odlehčovací služby, zastávka na znamení na kraji dostihové dráhy, velká vzdálenost od 

zastávky pro seniory, taxi pro seniory do Vizovic nebo k lékaři, není večerní spoje sobota, 

nejdéle Slušovice-Zlín a opačně. Sobota - poslední autobus jede 18:20 hod. 

● Pečovatelský dům, komunitní centrum. 

● To si nechám pro sebe. 

● určitě jsem pro domov důchodců, a vybudování nějaké místní jídelny pro důchodce, jelikož jich 

zde žije hodně a mnohdy si senioři nechávají dovézt obědy dom, tak by byli alespoň v 

kolektivu (to bych vše zbudovala v rámci ale DD). 

● Víc kulturní, zájezdy, přednášky Háby. 

● Více akcí, větší informovanost o podpůrných službách, větší zájem radnice o potřeby občanů, 

odlehčovací služba. 

● Vice aktivit-klub pro seniory. 

● Vice laviček po městě. 

● Vice odpočinkových a vyhlídkových míst. 

● Více volnočasových aktivit. 

● Vybudovat domov pro seniory. 

● Zapojit se do kroužku v knihovně - čtenářský klub. 

● Zaručeně dům pro seniory s dostupnou pečovatelskou službou. 

● Zavést stacionář třeba denní. 

Trnava 

• Dobudovat chodníky. 

• Nějaká budova, sál i s podiem, kde by se neplatil nájem a mohli tam mít srazy, v zimě plesy, 

různé koncerty třeba ze Šlágru, každotýdenní klub něco na styl klub maminek.... 

• Postavit domov důchodců, park pro setkávání. 

• Více aktivit. 

Ublo 

• Dostupnost zdravotní péče- senior taxi. 

Veselá 

• Doktor. 

• Klubovna, besedy, přednášky. 

• Nelidské vztahy. 

• Pečovatelský dům. 

• Stačí. 

• Větší bezbariérovost a zajistit dovozy a odvozy k lékařům (od lékařů). 

• Vytvořit prostory pro společné setkávání. 
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Vizovice 

• Asi více laviček v parku a místní doprava. 

• Bezbariérovost. 

• Domov důchodců zvětšit a opravit. 

• Dostupnost medií. 

• Kluby jen tak na kafe, poklábosit u čaje a kávičky. Kroužky ručních prací, u kterých by si 

zazpívali. Ale vše by mělo bát za hubičku nebo zdarma. 

• Kulturní vyžití. 

• Lepší spolupráce MÚ se seniory. 

• Málo bytů. 

• Parkoviště u obchodů. 

• Přistavit nový domov. 

• Půjčovna vozítek. 

• Sehnat vice pečovatelek. 

• setkání dětí se seniory, společné tvoření, čtení pohádek. 

• Setkávání důchodců na vozíčku - ruční práce, povídání, zajímavosti. 

• Taneční kroužek a jiné zájmové kroužky pro starší nabídka pobesedování případně odvoz. 

• Větší bezbariérovost. 

• Více akcí a zapojení pro seniory. 

• Více akcí pro seniory. 

• Více bezbariérových přístupů. 

• Více bezbariérových přístupů do obchodu a spořitelna, pošta. 

• Více doktorů, město by mohlo nabídnout službu dovozu/odvozu na vlak/autobus/nákup/k 

doktorovi. 

• Více laviček, oddychové centrum. 

• Více možných aktivit a služeb. 

• Zájmové aktivity pro seniory. 

• Zavřený park, kam by lidé mohli loučky, koupaliště chybí, boční ulice špatný stav- nejsou 

chodníky, besedy pro seniory, kroužky. 

Všemina 

• Častější potkávání, akce. 

• Domov důchodců. 

• Dům s pečovatelskou službou. 

• Chodníky v horní části obce; větší spolupráce s MŠ a ZŠ: zapojení do programu v MŠ, při 

rukodělné činnosti (prospívá i seniorům s jemně motorickými problémy, čtení a vyprávění 

pohádek před odpoledním spaním, pomoc s hlídáním dětí na procházkách, výuka pracovní 

činnosti u některého seniora doma v dílně, pomoc seniorům s jednoduchou prací na zahradě; 

vymyslet a zrealizovat možnost nakoupit a přivézt velké nákupy nebo speciální nákupní 

požadavky, vyzvednutí léků atd. 

• Komunikace, klub. 

• Možnost častějšího setkávání. 

• Pečovatelský dům. 
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• Setkávání - centrum, klub. 

• Více kulturních akcí, přednášek. 

Zádveřice-Raková 

• Akce pro seniory. 

• Častější zásobování potravinami. 

• O důchodce je dobře. 

• Obec, aby se více zapojila o seniory, kteří zůstali sami. 

• Pomoc s nákupy, doprava k lékaři, pomoc s úklidem. 

• Služby. 

• Zajistit obchod a pořádné spojení. 

 

 

 

  



32 
 

Spokojenost s životem 

Většina respondentů je celkově spokojena se svým životem. Procento kladných odpovědí je zde ještě 

vyšší než u hodnocení kvality života v obci. Za velmi spokojené se označilo 41 % respondentů a za 

spíše spokojené 47 % respondentů. Dohromady spokojení respondenti tak tvoří 88 %. Neutrální 

možnost tak napůl volilo 11 % respondentů a za nespokojené se označila necelá 2 % respondentů.  

Celková spokojenost s životem 

 

 

 

Rozdělení odpovědí podle pohlaví neukazuje žádné významné rozdíly. Muži i ženy odpovídali 

přibližně stejně. Pokud se respondenti rozdělí podle věku, určité rozdíly zde jsou. Mladší respondenti 

a zároveň i ti nejstarší jsou o něco spokojenější než střední věkové kategorie respondentů. Ve všech 

věkových kategoriích ale převažuje spokojenost.   
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Výskyt vybraných životních problémů 

Respondentům byla rovněž předložena série problémů jako (chybějící zaměstnání nebo špatný 

zdravotní stav) a byli dotázáni, zda se s těmito problémy ve svém životě potýkají. Odpovídali na 

tříbodové škále – Ne, Částečně, Velmi. 

Jako nejrozšířenější problém se ukazuje moc práce, nedostatek volného času. To, že se s ním potýká 

částečně nebo velmi uvedlo 57 % respondentů. Následují další problémy. Všechny již uvedlo méně 

než 50 % respondentů, ale i s těmi nejméně uváděnými problémy se potýká deset a více procent 

respondentů. Druhý nejčastěji uváděným problémem je málo zajímavých možností jak trávit volný 

čas (49 %) a na třetím místě je nedostatek peněz (45 %).  

Na opačném konci se umístily problémy s výchovou dětí (14 %), problémy se splácením dluhů (14 %) 

a malá soběstačnost (10 %). I když se jedná již o relativně nízké podíly, pokud má například 14 % 

respondentů velké nebo částečné problémy se splácením dluhů, není to rozhodně zanedbatelný 

počet.  

Výskyt vybraných životních problémů 
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Největší osobní problémy 

Vedle série možných problémů byla respondentům zároveň položena otevřená otázka, kde měli 

uvést, jaký problém jim v současnosti nejvíce stěžuje život. Odpovědělo cca 120 respondentů.  

Většina komentářů uváděla problémy, které jsou spojeny s obcemi, kde žijí. Takže se zde ve velké 

míře promítala témata, která zazněla již u hlavních problémů obcí. Jen menšina komentářů uváděla 

osobní problémy. Pokud, tak to nejčastěji byly finanční problémy, dále pak problémy se 

zaměstnáním, bydlením případně nedostatkem volného času. Následuje přehled komentářů 

rozdělených podle obcí, ze kterých respondenti pochází.   

Bratřejov 

• Absence stavebních parcel. 

• Dopravní spojení. 

• Málo času. 

• Nedochvilnost autobusů. 

• Nespokojení lidi. 

• Nízký plat. 

• Omezení provozu - otevírací doby obchodu, bezpečnost chodců kolem hlavní silnice i do obce. 

• Oprava potoka. 

• Pomalé končení rodičovské dovolené a otázka budoucnosti, školka. 

• Přístup k své práci některých úředníků. 

• Silnice! A špatné chodníky, teda, Žádné chodníky! 

• Už nemáme největší vánoční strom v okolí. 

• Vážné onemocnění. 

• Vytíženost. 

• Zimní údržba komunikace Bratřejov, Ublo, Lutonina. 

• Zloději. 

• Zvyšující se náklady na život. 

Březová 

• Kvalita výuky ve škole. 

• Někteří občané. 

Dešná 

• Finance. 

• Možnost obnovení provozu na polygonu. 

• Nesoulad ve spolupráci zastupitelů. 

• Soused. 

• Vztahy. 

Hrobice 

• Doprava. 
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• Lidská závist, byrokracie a dnes výsměch s nařízením, chovat 1 prase. To se těm nejvyšším 

povedlo. 

Jasenná 

• Autobusová dostupnost. 

• Čekání u lékařů. 

• Dlouhé čekání u lékařů. 

• Nemožnost chůze, špatný zdravotní stav. 

• Otevírací doba pošty! 

Neubuz 

• Absence vodovodu, nutnost vlastní investice. 

• Dělání skládky u potoka od spoluobčanů, tímto ničí životní prostředí. 

• Málo vody ve studni. 

• Nedostatek vody, zdraví. 

• Přístupová cesta. 

• Rozvod vody, přechod pro chodce mezi chodníky přes hlavní silnici. 

• Školka. 

• Soused hrozně smrdí přes zavřená okna, kálí na chodník a cestu. 

• Syn alkoholik. 

• Velký autoprovoz. 

• Velký provoz z Neubuze do Slušovic přes Bílou Hlínu (kolem letiště). 

• Vodovod - několikrát jsme neměli ve studni vodu! Nutné! 

• Vodovod velmi chybí - šetříme vodou jak se dá. 

• Zdraví. 

• Že není veřejný vodovod. 

Podkopná Lhota 

• Administrativa. 

• Chybí obchod. 

• Nedostatek času na koníčky. 

• Plánuji výstavbu domu na pozemku rodičů. Problémem je kanalizace, protože poloha domu a 

okolní zástavby velmi komplikuje projektantovi přípravu projektu. Určitě bych ocenil 

odkanalizování obce. Nejenže by se zlepšilo životní prostředí, ale také bychom konečně měli 

to, co jsme měli mít už minimálně 20 let. 

• Spaliny kouř z komínů, bezpečnost v obci, komunikace k R.D, rozhlas není slyšet. 

• Špatná komunikace s představiteli obce, nezájem o občany. 

• Špatné komunikace a jejich údržba. 

• Špatné spoje autobusů. 

• V dědině žijeme jak za pravěku. 

Slušovice 

● Bydlení. 
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● Finance. 

● Hypotéka. 

● Jízda do školy. 

● Málo času. 

● Nedostatek bydlení za dostupnou cenu. 

● Nedostatek casu. 

● Nedostatek parkovaní, popelnic (stále plné), v zimě neřešení odklizeni sněhu na chodníku v 

části Padelky. 

● Nejvíce mě trápí již výše zmíněný problém s dostupností k našemu bydlišti. Kamkoliv chci jít, 

musím autem, jinak se z domu s dětmi nedostanu. Navíc se silnice v zimně neudržuje a jelikož 

je opravdu strmá, je mnohdy problém v zimě se z domu vůbec dostat. 

● Nemocní rodiče. 

● Neprojedu s kočárkem do obchodu ani na poštu. 

● Nuda. Kam jít s dětmi, když les je daleko. 

● Parkování na Padelkách. Když přijedu v sedm večer tak placené místa jsou prázdné a všichni 

stojí na neplacených a když jsem chtěl si zaplatit na úřadě místo, řekli mi, že musím počkat až 

někdo místo pustí. 

● Potraviny, není tady supermarket. 

● Pracovní příležitosti/plat. 

● Psi. Sousedi si pořídí psy, absolutně se jim nevěnují a psi celý den štěkají. Je to dost otravné. 

Sám mám psa a stačí se mu věnovat a cvičit. 

● Rodinné vztahy. 

● Stížnosti maminek, že se tady u nás nic neděje :) Stačí se dívat - DOMINO, Slušovjánek fungují 

velmi dobře. 

● Škola. 

● Špatné dopravní spojení do Zlína. 

● Těžko získatelné vlastní bydlení v situaci kdy jsem na rodičovské dovolené (nízké dávky) a 

vydělává pouze manžel. 

● V případě inverze nedýchatelno, všichni topí dřevem/uhlím a asi i plastem podle zápachu. 

Trnava 

• Finance související s rekonstrukcí bydlení. 

• Málo času. 

• Rekonstrukce školy a docházka do ní mých dětí. 

• Voda, dle testu je nepitná a musíme si vozit ze Slušovic či kupovat PET. 

• Znečistění spalinami z komínů. 

Ublo 

• Nedostatek ochotných lidí, kteří v rámci svého volného času chtějí dělat něco pro druhé a 

zadarmo! 

Veselá 

• Nízká bezpečnosti proto, že zde nejsou přechody přes silnici a nedostatek autobusových 

spojení v odpoledních a večerních hodinách - člověk dojíždí domů z práce o víc jak 2 hodiny 
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později (autobusy v 17 h, pak až v 19, 21 a 23 hodin je opravdu nevyhovující a nedostačující, 

zděšující a alarmující!!!). 

• Osvětleni/lampy. 

• Sběrný dvůr. 

• Sníh. 

Vizovice 

• Hledání práce. 

• Chodníky na ul. Štěpská. 

• Chodníky na ul. Štěpská! Katastrofa - bez obrubníků! 

• Chrastěšov - chybí vodovod a kanalizace, péče o komunikace pozemní není adekvátní vůči 

vzrůstající zátěži. 

• Nedostatek času. 

• Nemůžeme najit vhodný rodinný dum ke koupi. 

• Neochotu lidí, nezodpovědnost. 

• Památkáři. 

• Parkování v centru. 

• Práce. 

• Rozpadající se dům (vedle Chrastěšovská 57), plechy při větru bouchají, nedá se spát, kuny 

v objektu. 

• Silnice a chodníky na ulici Štěpská. 

• Školní jídelna - nedostupnost bezlepkových pokrmu. 

• Špatná dostupnost vlaků do měst. 

• Špatně placená práce, finančně nedostupné bydlení. 

• V rámci Vizovic začíná být čím dál těžší zaparkovat. 

• Velmi silná intenzita automobilového provozu. 

• Volba zaměstnání. 

• Výběr práce. 

Všemina 

• Chybějící chodníky, velmi vysoká rychlost projíždějících vozidel naší obcí. 

• Málo míst ve školce, není kanalizace. 

• Malý důchod. 

• Nemoc. 

• Nemožnost najít v blízké budoucnosti dostupné zaměstnání na zkrácený úvazek a adekvátně 

finančně ohodnocené. 

• Smog od nezodpovědných obyvatel. 

• Sousedské vztahy. 

• Splacení hypotéky. 

• Špatná kvalita školy a školky v obci. 

• Určitě chybí radar v dolní části Všeminy. 

Zádveřice-Raková 
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• Chybějící obchod. 

• Sousedi (2x) 
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Pomoc ze strany obcí 

Respondenti byli dotázáni, zda by jim obec mohla nějak konkrétně pomoci řešit tyto problémy. Na 

tuto otázku odpovědělo přibližně 120 respondentů, přičemž více než polovina z nich ale uvedla, že 

jim v tom obec nijak pomoci nemůže. Přesto i mezi těmi komentáři se najdou takové, které přináší 

nějaké podrobnější informace. Tyto vybrané komentáře jsou uvedeny níže. 

• Asi ne, to musí každý sám. 

• Jsou jiní, kteří potřebují více pomoci. 

• Mohla, ale nevím jak. 

• Myslím, že ne, jsou to spíše osobní problémy a vyžadují osobní řešení. 

• Nemohla by mi pomoci, když mohla pomoci tak nepomohla. 

• Nemyslím si, že by s mým problémem obec mohla něco dělat, s tím si musím poradit sama. 

Od obce očekávám spíš zajištění základních služeb, zjednodušení jednání s úřady a zajištění 

společenského života v obci. Částečně špatné vztahy v obci přisuzuji tomu, že obec 

nekomunikuje dostatečně s občany a nepodporuje společenské akce a každý si doma vytváří 

vlastní nesmyslné závěry o ostatních, než aby se se sousedem potkal na veřejné akci a probral 

věc osobně. Všímám si tohoto problému poslední dobou čím dál víc a radost z toho nemám 

(Podkopná Lhota). 

• Pokud by měla každá obec řešit byť i jeden z napsaných problémů, došlo by k destabilizaci 

systému, protože pochybuju, že při současné byrokracii by měl starosta s místostarostou čas 

řešit ještě problémy každého člověka (Podkopná Lhota). 

• Vzhledem k tomu, že zatím žádné výše uvedené problémy osobně nemám, nepotřebuji zatím 

obec o pomoc žádat, ale vzhledem k velmi špatné komunikaci a neochotě vedení obce řešit 

různě problémy občanů vycházejících ze života v obci, se obávám, že by obec tyto problémy 

nebyla ochotna ani vyslechnout, natož řešit (Podkopná Lhota). 

• Nemám problémy, se kterými by mi obec mohla pomoci - když tak omezit automobilovou 

dopravu (Vizovice). 

• Nemám žádné problémy. Kromě silnic (Bratřejov). 

• Nemám žádný, který by mi mohla obec pomoci řešit. Ale pokud by se mohla zbourat 

Sokolovna, mohly by se postavit nízkonákladové byty pro rodiny soc. slabší. Nebo pro ty, co by 

zde chtěli žít, ale nemají dům v Jasenné (Jasenná). 

Respondenti, kteří uvedli, že by jim obce mohly nějak pomoci, zpravidla reagovaly na problémy, které 

jsou spojené s danou obcí a které obce mohou skutečně ovlivnit. Komentáře, které by se týkaly 

osobních problémů, jako např. finance nebo zdraví, se zde téměř nevyskytují. V tomto směru nevidí 

respondenti možnost, jak by jim obce mohly pomoci. Následuje přehled komentářů rozdělených 

podle obcí, ze kterých respondenti pochází.   

Bratřejov 

• Obec by mohla povolit více stavebních parcel a zajistit více zájmových možnosti pro všechny 

generace. 

• Upravit provozní dobu školky. 

• Vhodné kulturní akce. 
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Jasenná 

• Zavést rozvoz jídla, občas navštívit. 

Lutonina 

• Ne vždy máme s panem starostou stejný názor. Je to ale snaživý starosta. 

Neubuz 

• Ano - vodovod - obec raději řeší "vesnici roku" než vodovod. 

• Ano, vyřešit smradlavého souseda. 

• Různé přednášky; náměty: zahradničení, pečení, vaření, o zdraví, obrana při napadení - 

přednášky s policií. Děti ze školy by mohly chodit nakupovat nemocným v obci! 

Podkopná Lhota 

• Ano, více řešit sociální jistoty. 

• Opravit komunikace, zlepšit odpadové hospodářství, komunikovat s občany. 

• Určitě, žádné akce v obci, kromě myslivců. 

• Více společenských akcí. 

Slušovice 

● Aktivní přístup v sociální oblasti. 

● Zřídit vice krásných nebo akčních míst. 

● Ať naslouchají přáním a potřebám lidí a ne jen projektům, které vypadají dobré ve volebním 

programu, ale lidem nic nepřináší. 

● Cyklostezky do okolních obcí. Do Neubuze byly tak divně nakresleny čáry na silnici, že jsem si 

myslel, že konečně někoho napadlo tam udělat cyklostezku. Opravdu by se hodily cyklostezky 

do okolních vesnic (třeba kolem Dřevnice na Zlín, na Hvozdnou, Trnavu atd.). Přemýšlejte, 

konejte. Jezdit po zdejších cestách na kole není bezpečné. 

● Nabídka bytů pro rodiny s dětmi s možností nájmu/odkupu nemovitosti. 

● Nevím, je to docela obecné a nikdo přece neví přesně. Spíše reportáž a pak následná práce. 

● Obec nemá zájem řešit problém s parkováním. 

● Od toho tu je. 

● Park, koupaliště, kino, divadlo. 

● Pestřejší společenský program. 

● To si nemyslím… byty se přidělují jen podle toho, kdo je čí známý nebo prostě kdo asi donese 

nějaké "všimné" jinak není možné, že městský byt kde nikdo nebydlí, jen si platí nájem, 

zůstává dotyčné osobě. 

● Nejvíce mě trápí již výše zmíněný problém s dostupností k našemu bydlišti. Kamkoliv chci jít, 

musím autem, jinak se z domu s dětmi nedostanu. Navíc se silnice v zimně neudržuje a jelikož 

je opravdu strmá, je mnohdy problém v zimě se z domu vůbec dostat. Uvítala bych řešení naší 

situace s přístupnosti. A jelikož zde nejsme sami, ale trvalé bydliště v naší ulici (která 

mimochodem nemá název) má více rodin, myslím, že bychom nebyli sami, kdo by změnu 

uvítal.  

● Udělat tu posilovnu. 
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● Vedení obce - p. starosta velmi podporuje aktivity pro rodiny a děti. 

● Více se zapojovat do dění a akcí, které připravují jiné Slušovické organizace. 

● Vytvoření zájmových skupin a kroužků nejen pro děti. 

Trnava 

• Vice aktivit. 

• Více startovacích bytů / bytů. 

Veselá 

• Příspěvek nebo půjčka. 

• Zajistit více autobusových spojení v odpoledních a večerních hodinách. Více volnočasových 

aktivit - třeba bazén. Bankomat by zde taky nebyl od věci 

Vizovice 

• Akce pro rodiny v parku, na sokolovne. 

• Ať se starají. 

• Cvičení – bosu. 

• Rozšířit možnosti volnočasových aktivit 

• Určitě se dá něco zlepšit. 

• Více právní pomoci. 

• Více stavět bydlení pro mladé. 

• Více zájmových činností pro rodiny s dětmi. 

• Výstavbou startovacích bytů, možnost volby vzdělání. 

Všemina 

• Ano - postavením kanalizace/čistírny odpadních vod a chodníků na horním konci obce. 

• Dojezd doktora. 

• Doktor. 

• Věnovat se více občanům a dětem, než faře a dalším zbytečnostem. 

• Vyžití. 
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Ochota k dobrovolnictví 

Respondenti byli dotázáni, zda by byli ochotni se stát dobrovolníky a pomáhat v nějaké místní sociální 

službě např. seniorům nebo zdravotně postiženým? Pouze 33 % z nich tuto možnost odmítlo zcela, 

naopak kladně se vyjádřilo 67 % respondentů. Většina (45 %) respondentů, která by byla ochotna se 

stát dobrovolníky, uvedla, že by byla ochotná se zapojit jen jednorázově. Ale 22 % respondentů 

uvedlo, že by bylo ochotno se věnovat dobrovolnictví i dlouhodoběji.  

Ochota respondentů stát se dobrovolníkem v sociálních službách 

 

 

Samozřejmě nelze čekat, že by všech těchto 67 % souhlasilo se zapojit, kdyby byli nyní osloveni s 

konkrétní nabídkou k dobrovolnictví. Odpovědi ale ukazují, že respondenti se k dobrovolnictví staví 

pozitivně a je tu tedy potenciál pro získání dobrovolníků z řad veřejnosti. Odpovědi ale také ukazují, 

že respondenti jsou k ochotnější k jednorázové pomoci, než k dlouhodobějšímu zapojení. Lze také 

očekávat, že ochota se nějak osobně angažovat se neomezuje pouze na dobrovolnictví v sociálních 

službách. A že by respondenti byli ochotni se případně zapojit i v jiných oblastech.   

 

Podrobnější analýza ukazuje, že ochota respondentů stát se dobrovolníky klesá s věkem. I mezi 

seniory se našli takoví respondenti, kteří by byli ochotni se stát dobrovolníky (44 %), ale mezi 

mladšími respondenty je takových výrazně více (74 %). Mezi mladšími respondenty (do 45 let) je 

zejména výrazně vyšší ochota k dlouhodobějšímu dobrovolnictví než mezi staršími respondenty (nad 

45 let). 
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Ochota respondentů stát se dobrovolníkem v sociálních službách podle věku 

 

 

Dále se ukázalo, že mezi respondenty byly ochotnější se stát dobrovolníky ženy než muži. Ochota se 

zapojit jednorázově je přibližně stejná. Ženy ale výrazně častěji než muži odpovídaly, že by byly 

ochotné stát se dobrovolníky dlouhodobě. Mezi muži takto odpovědělo 11 %, mezi ženami 28 %.   
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Kontakt s úřadem  

Pouze 26 % respondentů uvedlo, že v posledním roce nenavštívilo obecní úřad. Naopak 74 % 

respondentů uvedlo, že ho navštívilo a má s ním tedy nějakou relativně čerstvou zkušenost.  

Návštěva obecního úřadu v posledním roce 

 

Respondenti, kteří úřad navštívili, hodnotili, jak byli spokojeni s průběhem jeho návštěvy. Opět 

v jejich odpovědích převládají ty kladné. Za velmi spokojené se označilo 47 % respondentů a za spíše 

spokojené 33 % respondentů. Dohromady tedy 80 % respondentů uvedlo, že bylo s návštěvou 

spokojeno. Neutrální možnost tak napůl volilo 13 % a za spíše nebo velmi nespokojené se označilo 

zbývajících 7 % respondentů.  

Spokojenost s průběhem návštěvy obecního úřadu 
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Problémy Vizovic z pohledu obyvatel ostatních obcí  

Poslední otázka v dotazníku byla určena jen pro respondenty, kteří nepochází z Vizovic. Ti byli 

dotázáni, pokud Vizovice navštěvují, zda je tam něco, co jim vadí. Sešla se asi stovka odpovědí a 

přibližně polovina jako problém uváděla parkování ve Vizovicích. Většina zmiňovala parkování 

obecně. Část respondentů pak uváděla konkrétně, že je nedostatek parkovacích míst před Albertem, 

případně v centru. Jeden z komentářů pak zmiňoval i parkování u lékařů. Tyto komentáře se do 

značné míry opakovaly, takže následuje jen přehled několika typických komentářů pro ilustraci.    

• Není kde zaparkovat. 

• Parkování, katastrofa. 

• Parkovaní na náměstí před Albertem. 

• Parkovaní v centru. 

• Parkování ve špičce. 

• Parkování u lékařů. 

• Parkování v centru - v této věci se ale město snažilo a více už snad udělat nejde. 

Jeden z respondentů, který ale žije ve Vizovicích, si zde rovněž postěžoval na parkování, a to v době 

letních festivalů.  

• Mělo by se zlepšit parkování, v rámci dvou letních festivalů pak vymyslet opatření, aby tyto 

festivaly měly co nejmenší dopad na občany - např. vyhrazené parkování jen pro občany 

Vizovic. 

 

Mimo parkování byly uvedeny i další problémy. Pouze tři témata se ale opakovala ve větší míře. 

Jednalo se o stížnosti na dopravní situaci ve Vizovicích. Následuje přehled všech takto zaměřených 

komentářů.  

• Doprava. 

• Dopravní situace (2x). 

• Hustota dopravy přes Vizovice. 

• Regulace dopravy, obchvat. 

• Řešit intenzitu tranzitu vozidel centrem Vizovic. 

• Snad řešit dopravu, která prochází přímo městem. 

Druhé téma pak byly komentáře, které si stěžovaly na práci městského úřadu či konkrétního odboru. 

Opět následuje přehled všech komentářů.  

• Dopravní odbor - paní se může více usmívat. 

• Fungování městského úřadu a informovanost lidí ve městě pro zlepšení vztahů. 

• Lepší přístup k občanům na matrice. 

• Posílit úředníky na Městském úřadě. Lhůty pro vyřizování jsou někdy dost dlouhé. Na jejich 

obranu si ale myslím, že je to spíše množstvím pracovních úkolů. 

• Radnice ve Vizovicích. 

• Úřednici na dopravním úřadě. 



46 
 

• Ta paní, co vydává občanky, je strašně arogantní. Celkově by měl být úřad vstřícnější. Když si 

přijdu pro pas mimo úřední dny, protože nemám jinou možnost, tak očekávám, že se pustí 

kafe a vyřeší můj problém, protože je platím ze svých nemalých daní a nechci poslouchat kecy 

o úředních dnech. 

Poslední téma pak bylo dopravní spojení mezi Vizovicemi a okolními obcemi, případně Vizovicemi a 

Zlínem. A šly by sem zařadit i dva komentáře, které postrádají kvalitní a bezpečné cyklostezky, jako 

prostředek, jak se dopravit na kole z okolních obcí do Vizovic.  

• Autobusová doprava. 

• Autobusové spojení do Vizovic. 

• autobusová spojení Vizovice-Zlín a zpět. 

• Bezpečná dostupnost Vizovic a okolních dědin na kole = cyklostezka. 

• Bylo by super a hodně užitečné opravit a zpojízdnit cyklostezku/dráhu mezi Vizovice-Jasenná. 

Za mokra je to nesjízdné a s kočárkem nemluvě. PS: Po silnici Vizovice-Jasenná je to téměř 

sebevražda na kole. 

• Dostupnost. 

• Spojení Slušovice-Vizovice a zpět. 

• Více zdravotních zařízení- špatná dostupnost do Zlína. 

 

Následuje přehled všech ostatních komentářů, které respondenti z ostatních obcí uvedli k Vizovicím. 

Mezi nimi není již žádné konkrétní téma, které by se opakovalo ve větší míře. Většina je zmiňována 

pouze jednotlivě. Mezi komentáři je ale několikrát zmíněno např. chybějící veřejné WC nebo stav 

koupaliště.   

• Bezbariérová dostupnost- jak pro kočárky, tak i pro lidi na vozíčku. 

• Cyklostezky pro děti, bruslaře, přírodní koupání. 

• Chodníky, informovanost o práci a volnočasových aktivitách. 

• Chodníky. 

• Chybí samostatný obchod s obuví a galanterií. 

• Chybí veřejné WC. 

• Informovanost. 

• Investice do koupaliště. 

• Kavárna s domácími zákusky otevřená i dopoledne. 

• Kino - představení v pátek večer nebo v sobotu, kdy nejdou lidi druhý den do práce. 

• Komunikace. 

• Koupaliště. 

• Kvalita lékařské péče v nemocnici. 

• Místo pro pořádání trhu. Autobusové nádraží fakt ne. 

• Náměstí prostory – vzhled. 

• No to koupaliště, vždyť to je ostuda. 

• Nový pumptrack - od Jiřího Gergela, to by si Vizovice zasloužily. 

• Opravit koupaliště. 

• Více zdravotních zařízení- špatná dostupnost do Zlína. 
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• Přístup lidí. 

• Řešit sousedské vztahy. 

• Rozhodně dostupnost bydlení pro pracující lidi s nízkým příjmem. 

• Sportovní centrum. 

• Stav autobusového nádraží. 

• Veřejné WC na náměstí. 

• Volnočasové aktivity. 

• Vyměnit Penny za Lídl. 

• Zřídit WC u Albertu. 

• Zubaři. 

Na úplný závěr několik pochvalných komentářů. Kdy respondenti nenapsali žádnou výhradu a místo 

toho Vizovice pochválili.  

• Do Vizovic dojíždím hlavně za nákupem potravin. Občas na úřad a občas na výlet s dětmi. 

Vizovice se mi líbí a jsem ráda, že jsou pro mne a mou rodinu tak dostupné. 

• Mně se Vizovice líbí, to musí posoudit místní. 

• Obec Vizovice se mně velmi líbí, krásný zámek, zahrada, náměstí, obchůdky... 

• S Vizovicemi jsem spokojena, nemám, co vytknout. 
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Příloha: Výsledky podle obcí 

Tato příloha obsahuje výsledky čtveřici otázek rozdělených podle obcí. Zatímco zpráva pracuje 

s výsledky za všechny obce dohromady, zde je možné najít, jak odpovídali respondenti z jednotlivých 

obcí. Je ale potřeba zdůraznit, že průzkum neproběhl jako reprezentativní průzkum názorů obyvatel 

jednotlivých obcí. Jednalo se o anketu, která nemusí odrážet přesně názory sledované populace. 

Navíc počty respondentů z jednotlivých obcí jsou velmi nízké. Výsledky v této příloze tak nelze brát 

jako směrodatné výpovědi o tom, jak vnímají situaci obyvatelé jednotlivých obcí. Je možné je brát jen 

jako doplňující informaci o náhledu respondentů z jednotlivých obcí. Např. pokud většina 

respondentů z obce Podkopná Lhota není s životem v obci spokojená, pak to jejich komentáře, které 

jsou uvedeny ve zprávě, staví do jiného světla, než komentáře respondentů např. z obce Neubuz, kde 

je naopak naprostá většina spokojená. Nelze ale říci, že kdyby byli dotázáni všichni obyvatelé těchto 

obcí, že by se jejich míra spokojenosti také takto dramaticky lišila.  

První tabulka obsahuje odpovědi na to, jak respondenti hodnotí kvalitu života v obci a její vývoj 

v posledních letech, rozdělených podle obcí. Jednotlivé sloupce ukazují počet respondentů 

z jednotlivých obcí. Dále pak podíl respondentů spokojených s životem obci. To jsou respondenti, 

kteří se označili za velmi nebo spíše spokojené. A nakonec podíl respondentů, kteří soudí, že se 

kvalita života v jejich obci za poslední roky zlepšila.  

Hodnocení spokojenosti a trendů podle jednotlivých obcí 

Obec 
Respondentů z 

obce 

Respondenti 
spokojení 

s životem v obci 

Respondenti 
uvádějící 

zlepšení kvality 
života v obci  

Bratřejov 48 79% 94% 

Vizovice 47 77% 72% 

Slušovice 75 62% 69% 

Lhotsko 2 50% 50% 

Dešná 10 60% 44% 

Trnava 14 57% 71% 

Jasenná 16 81% 88% 

Všemina 26 68% 63% 

Neubuz 49 94% 69% 

Zádveřice-Raková 14 50% 29% 

Březová 7 83% 100% 

Veselá 14 80% 90% 

Podkopná Lhota 13 31% 38% 

Hrobice 4 100% 67% 

Lutonina 3 100% 33% 

Ublo 1 100% 100% 

 

Následující tabulka obsahuje hodnocení jednotlivých oblastí fungování obcí. Výsledky jsou vyjádřeny 

průměrným hodnocením. Respondenti hodnotili oblasti na čtyřbodové škále. Hodnocení jednotlivých 

oblastí se tak pohybuje od 1,0 do 4,0, kdy čím vyšší hodnota, tím horší hodnocení oblasti. 
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Bratřejov 3,5 2,0 2,1 1,9 1,5 2,0 2,4 2,6 2,8 1,2 1,6 2,0 

Vizovice 2,6 1,7 2,2 1,7 1,9 2,3 1,6 2,4 2,5 2,5 1,7 1,7 

Slušovice 1,8 2,5 2,0 1,8 2,0 2,6 1,8 2,1 2,8 2,2 1,7 1,6 

Lhotsko 2,5 2,0 2,5 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 2,5 2,5 2,5 2,0 

Dešná 2,6 2,3 3,2 2,0 1,6 2,7 2,8 2,6 2,6 1,6 2,1 1,9 

Trnava 2,2 2,6 1,9 2,1 1,9 2,4 2,8 2,5 2,8 2,3 1,3 1,4 

Jasenná 1,5 1,3 2,1 1,9 1,6 2,1 2,3 2,3 2,5 1,9 1,7 1,6 

Všemina 2,0 2,4 2,1 1,6 1,4 2,4 2,3 2,4 2,2 2,2 1,9 1,8 

Neubuz 1,6 2,6 2,0 1,9 1,3 1,9 2,1 2,1 2,2 1,4 2,5 1,6 

Zádveřice-Raková 2,8 2,2 2,1 2,2 2,6 2,6 2,7 2,6 2,4 1,9 1,9 1,6 

Březová 2,7 2,7 2,0 1,6 1,3 1,3 2,0 2,3 2,4 1,1 1,1 2,0 

Veselá 1,9 2,5 1,9 2,0 1,5 2,3 2,3 2,4 2,3 1,8 1,4 1,3 

Podkopná Lhota 3,2 2,8 2,8 2,5 2,7 3,1 3,0 2,9 2,9 3,5 2,5 2,5 

Hrobice 1,3 2,3 2,3 2,5 2,3 2,5 2,8 3,3 2,3 2,5 1,3 2,8 

Lutonina 2,3 1,7 2,0 2,0 1,7 2,7 2,3 3,0 3,0 2,0 2,7 2,3 

Ublo 3,0 4,0 1,0 1,0 3,0 1,0 3,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 

 



 
 

Poslední tabulka ukazuje, jak respondenti z jednotlivých obcí odpovídali na otázku, zda v posledním 

roce navštívili obecní úřad a jak byli případně spokojeni s průběhem této návštěvy.  

Spokojenost s průběhem návštěvy obecního úřadu 

Obec 
Počet respondentů, 

kteří v posledním roce 
navštívili obecní úřad 

Podíl respondentů, 
kteří byli spokojeni 

s průběhem návštěvy 

Bratřejov 33 94% 

Vizovice 30 80% 

Slušovice 35 71% 

Lhotsko 1 100% 

Dešná 8 63% 

Trnava 6 83% 

Jasenná 8 100% 

Všemina 19 84% 

Neubuz 27 85% 

Zádveřice-Raková 10 60% 

Březová 4 75% 

Veselá 9 78% 

Podkopná Lhota 11 45% 

Hrobice 2 100% 

Lutonina 3 67% 

Ublo 1 100% 

 


