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Vyhodnocení dotazníkového šetření: Vyšní Lhoty

1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Dotazníkové šetření bylo ve Vyšních Lhotách realizováno v souvislosti s přípravou strategického plánu Sdružení
obcí povodí Morávky. Probíhalo od poloviny září do 5. října 2015 a jeho nástrojem byl standardizovaný dotazník
přizpůsobený potřebám obce. Dotazník byl určen obyvatelům s trvalým bydlištěm i bez něj, měl svou tištěnou
a elektronickou podobu a mohli jej vyplňovat jednotlivci (sami za sebe) i domácnosti (společně). Analogické šetření probíhalo v dalších osmi obcích mikroregionu.1

Tabulka č. 1: Základní údaje
Počet obyvatel starších 15 let2
Počet doručených dotazníků

Počet zapojených respondentů
Návratnost5

693

3

80
4

112
16,16 %

Struktura respondentů koresponduje se strukturou obyvatel Vyšních Lhot a dosažená návratnost dostatečně převyšuje hodnoty obvyklé při tomto typu šetření.6 Výsledky šetření lze proto považovat za reprezentativní
a relevantní pro navazující rozhodování.
Následující text prezentuje závěry šetření formou shrnutí odpovědí na položené otázky. Statisticky vyhodnocuje
odpovědi na uzavřené otázky a předkládá srovnání výsledků za Vyšní Lhoty s výsledky za celý mikroregion. Dále
shrnuje odpovědi na otevřené otázky (komentáře respondentů), které byly ve vyplněných dotaznících zaznamenány alespoň dvakrát.7 Nevyjadřuje se k relevanci a obsahové správnosti jednotlivých odpovědí.

1
2
3
4
5
6
7

Dobratice, Krásná, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Pražmo, Raškovice a Vojkovice.
K 26. březnu 2011. Zdroj: ČSÚ 2013.
Z toho 42 elektronických.
Z toho 91 % s trvalým bydlištěm v obci a 5 % bez něj. Zbývající respondenti údaj neuvedli.
Návratnost je vypočtena jako poměr mezi počtem respondentů a počtem obyvatel starších 15 let.
Pro srovnání: v druhém kole senátních voleb 2010 bylo ve Vyšních Lhotách odevzdáno 127 hlasů (ČSÚ 2010).
Kompletní soubor odpovědí byl předán obci, která jej bude brát v úvahu při svém rozhodování.
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2

VYHODNOCENÍ

2.1

INFORMOVANOST

Otázka: „Jste spokojen(a) s dostupností informací o dění v obci? Pokud nejste spokojen(a), proč? Co
konkrétního můžeme zlepšit?“

Obrázek č. 1: Jste spokojen(a) s dostupností informací o dění v obci?8

90 % respondentů je s dostupností informací o dění v obci spíše nebo velmi spokojeno. K otázce bylo zaznamenáno devět doplňujících komentářů, směřujících zejména k následujícím bodům:9



Distribuce tištěných informátorů je pomalá a nepravidelná.
Informace o zásadních tématech (řešených problémech) jsou nedostatečné a podávané převážně ex-post.

Otázka: „Co je Vaším nejčastějším zdrojem informací o dění v obci?“

Obrázek č. 2: Co je Vaším nejčastějším zdrojem informací o dění v obci?

Nejvýznamnějším zdrojem informací pro většinu obyvatel obce je obecní zpravodaj v tištěné podobě, v druhé
řadě především obecní webové stránky a informace rozesílané SMS zprávami. Kategorie „něco jiného“ zahrnuje
zejména osobní komunikaci respondenta s jinou osobou (informace „z druhé ruky“).

8

(++): velmi spokojen(a); (+): spíše spokojen(a);
(?): nevím, nezajímám se; (×): bez odpovědi.
9
Řazeno podle četnosti výskytu sestupně.

(-): spíše

nespokojen(a);

(--): velmi

nespokojen(a);

2/17

Vyhodnocení dotazníkového šetření: Vyšní Lhoty

2.2

OBECNÍ ÚŘAD

Otázka: „Jste spokojen(a) se službami obecního úřadu? Pokud nejste spokojen(a), proč? Co konkrétního můžeme zlepšit?“

Obrázek č. 3: Jste spokojen(a) se službami obecního úřadu?10

92 % respondentů je se službami obecního úřadu spíše nebo velmi spokojeno. K otázce byly zaznamenány dva
doplňující komentáře, směřující do jiné oblasti (životní prostředí).

2.3

EKONOMICKÁ SITUACE

Otázka: „Jste spokojen(a) s ekonomickou situací v obci? Pokud nejste spokojen(a), proč? Co konkrétního můžeme zlepšit?“

Obrázek č. 4: Jste spokojen(a) s ekonomickou situací v obci?11

66 % respondentů je s ekonomickou situací v obci spíše nebo velmi spokojeno. 31 % respondentů na otázku
nedovede odpovědět (uvedli příslušnou variantu odpovědi nebo neodpověděli vůbec). K otázce nebyl zaznamenán
žádný doplňující komentář.

10

(++): velmi spokojen(a); (+): spíše spokojen(a); (-): spíše nespokojen(a); (--): velmi nespokojen(a);
(?): nevím, nezajímám se; (×): bez odpovědi.
11
(++): velmi spokojen(a); (+): spíše spokojen(a); (-): spíše nespokojen(a); (--): velmi nespokojen(a);
(?): nevím, nezajímám se; (×): bez odpovědi.
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Otázka: „Měla by obec podporovat soukromé podnikání? Pokud ano, jak?“

Obrázek č. 5: Měla by obec podporovat soukromé podnikání?12

62 % respondentů je zcela nebo zčásti přesvědčeno, že by obec měla podporovat soukromé podnikání. 21 %
respondentů na otázku nedovede odpovědět (uvedli příslušnou variantu odpovědi nebo neodpověděli vůbec).
K otázce bylo zaznamenáno 23 doplňujících komentářů, směřujících zejména k následujícímu bodu:


2.4

Podpora podnikání by měla zahrnovat poradenskou a informační činnost (právní, dotační), organizaci
workshopů a seminářů, reklamu a propagaci, vytváření a poskytování prostor a ploch za zvýhodněných
podmínek, pravidelná setkání podnikatelů se zástupci obce nebo pomoc při jednání s úřady.

DOPRAVA

Otázka: „Jste spokojen(a) s dopravní infrastrukturou v obci? Pokud nejste spokojen(a), proč? Co
konkrétního můžeme zlepšit?“

Obrázek č. 6: Jste spokojen(a) s dopravní infrastrukturou v obci?13

54 % respondentů je s dopravní infrastrukturou v obci spíše nebo velmi spokojeno, 46 % spíše nebo velmi nespokojeno. K otázce bylo zaznamenáno 55 doplňujících komentářů, směřujících zejména k následujícím bodům:14






Nejvýznamnějším problémem v oblasti dopravní infrastruktury je nedostatečné pokrytí obce chodníky (více
než polovina komentářů), zejména na silnici č. III/4774 (až k Raškovicím), pod Prašivou, k zastávce u přivaděče a pod Kamenitým.
Srovnatelně významná je nedostatečná síť cyklostezek vedených mimo hlavní silnice, směrem na Raškovice, pod Prašivou a pod Kamenitým.
Prvky zvyšující dopravní bezpečnost jsou nedostatečné (více viz kapitola č. 2.5).
Stav a kapacity parkovišť a parkovacích ploch pod Prašivou a pod Kamenitým jsou nedostatečné (zejména
v turistické sezóně a nárazově při konání akcí).
Stav komunikací (včetně hlavních) je neuspokojivý. Podobně stav dopravního značení.

12

(++): určitě ano; (+): spíše ano; (-): spíše ne; (--): určitě ne; (?): nevím, nezajímám se; (×): bez odpovědi.
(++): velmi spokojen(a); (+): spíše spokojen(a); (-): spíše nespokojen(a); (--): velmi nespokojen(a);
(?): nevím, nezajímám se; (×): bez odpovědi.
14
Řazeno podle četnosti výskytu sestupně.
13
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Zimní údržba komunikací je nedostatečná, zejména na vedlejších silnicích a v okrajových částech obce.
Autobusové zastávky nejsou kryté.

Otázka: „Jste spokojen(a) s veřejnou dopravou a dopravní obslužností obce? Pokud nejste spokojen(a), proč? Co konkrétního můžeme zlepšit?“

Obrázek č. 7: Jste spokojen(a) s veřejnou dopravou a dopravní obslužností obce?15

65 % respondentů je s veřejnou dopravou a dopravní obslužností obce spíše nebo velmi spokojeno, 21 % spíše
nebo velmi nespokojeno. K otázce bylo zaznamenáno 32 doplňujících komentářů, směřujících zejména
k následujícím bodům:16





2.5

Návaznost spojů je nevyhovující (příliš krátké nebo příliš dlouhé časy na přestup). Opakovaně je zmiňován
krátký čas na přestup z Kamenitého (a opačným směrem).
Časování a frekvence spojů je nevyhovující, zejména o víkendech. Ranní autobus do Raškovic by měl jezdit
o deset minut dříve.
Obec není připojena k systému hromadné dopravy statutárního města Frýdek-Místek.
Trasování linek hromadné dopravy nevyhovuje individuálním potřebám cestujících. Opakovaně je zmiňována nutnost přestupu při cestě k poliklinice.

BEZPEČNOST

Otázka: „Jste spokojen(a) s bezpečností v obci? Pokud nejste spokojen(a), proč? Kde se necítíte
bezpečně? Co konkrétního můžeme zlepšit?“

Obrázek č. 8: Jste spokojen(a) s bezpečností v obci?17

15

(++): velmi spokojen(a); (+): spíše spokojen(a); (-): spíše nespokojen(a); (--): velmi nespokojen(a);
(?): nevím, nezajímám se; (×): bez odpovědi.
16
Řazeno podle četnosti výskytu sestupně.
17
(++): velmi spokojen(a); (+): spíše spokojen(a); (-): spíše nespokojen(a); (--): velmi nespokojen(a);
(?): nevím, nezajímám se; (×): bez odpovědi.
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57 % respondentů je s bezpečností v obci spíše nebo velmi spokojeno, 40 % spíše nebo velmi nespokojeno.
Spokojenost s bezpečností celkově výrazně zaostává za mikroregionálním průměrem. K otázce bylo zaznamenáno
52 doplňujících komentářů, směřujících zejména k následujícím bodům:18





2.6

Nejvýznamnějším bezpečnostním rizikem je provoz na pozemních komunikacích (více než polovina komentářů). Problémem je především nedodržování maximální povolené rychlosti v obci. Problematickým místem
je nejen silnice č. III/4774, ale také např. cesta na Prašivou. Situaci komplikuje nedostatek chodníků, cyklostezek a prvků zvyšujících dopravní bezpečnost (viz kapitola č. 2.4) a místy zanedbaná údržba okrajů
cest (viz kapitola č. 2.11). Za účelem zvýšení dopravní bezpečnosti respondenti kromě jiného (viz kapitoly
č. 2.4 a 2.11) navrhují zintenzivnění kontroly dodržování maximální povolené rychlosti v obci, vyznačení
přechodů pro chodce a instalaci zpomalovacích pásů, semaforů a zrcadel na nepřehledných křižovatkách.
Potenciálním zdrojem ohrožení je zařízení pro zajištění cizinců. Ojediněle respondenti v této souvislosti
navrhují instalaci kamerového systému či zřízení obecní policie.
Okrajovým zdrojem sníženého pocitu bezpečí je neomezená jízda motocyklistů mimo pozemní komunikace.

ZDRAVOTNICTVÍ

Otázka: „Jste spokojen(a) s nabídkou zdravotnických služeb ve Vašem okolí? Pokud nejste spokojen(a), proč? Co konkrétního můžeme zlepšit?“

Obrázek č. 9: Jste spokojen(a) s nabídkou zdravotnických služeb ve Vašem okolí?19

71 % respondentů je s nabídkou zdravotnických služeb ve svém okolí spíše nebo velmi spokojeno. K otázce bylo
zaznamenáno dvacet doplňujících komentářů, směřujících zejména k následujícím bodům:20




V obci chybí zdravotnické služby (ordinace lékařů, lékárny, rehabilitační centrum). V okolních obcích není
situace o moc lepší.
Objednací systémy a ordinační hodiny okolních lékařů (zejména zubařů) jsou nevyhovující.
Na obecních webových stránkách a v obecním zpravodaji občas chybí aktuální ordinační doby nejbližších
lékařů a veterináře.

18

Řazeno podle četnosti výskytu sestupně.
(++): velmi spokojen(a); (+): spíše spokojen(a); (-): spíše nespokojen(a); (--): velmi nespokojen(a);
(?): nevím, nezajímám se; (×): bez odpovědi.
20
Řazeno podle četnosti výskytu sestupně.
19
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2.7

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Otázka: „Potřebujete v současnosti cizí pomoc při řešení nepříznivé životní situace? Pokud ano,
o jakou nepříznivou situaci se jedná?“

Obrázek č. 10: Potřebujete v současnosti cizí pomoc při řešení nepříznivé životní situace?

Cizí pomoc při řešení vlastní nepříznivé životní situace potřebuje jeden respondent. Neuvedl však, o jakou nepříznivou situaci se jedná.
Otázka: „Patříte Vy nebo člen Vaší domácnosti do některé z následujících skupin?“

Obrázek č. 11: Patříte Vy nebo člen Vaší domácnosti do některé z následujících skupin?

83 % respondentů neidentifikuje sebe ani kteréhokoli člena své domácnosti s některou z definovaných skupin
potenciálně ohrožených sociálním vyloučením. Do některé z uvedených skupin zařadilo sebe nebo člena své domácnosti šestnáct respondentů (ve dvou případech vícenásobně – do více skupin). Z uvedených skupin jsou nejčetněji zastoupeni senioři se sníženou soběstačností, osoby se zdravotním postižením a vícečetné rodiny (se třemi
a více nezletilými dětmi v domácnosti).
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Otázka: „Čerpáte v současnosti nějakou sociální službu? Pokud ano, jakou?“

Obrázek č. 12: Čerpáte v současnosti nějakou sociální službu?

V současnosti čerpá nějakou sociální službu jeden respondent. Neuvedl však jakou.
Otázka: „Uvažujete o tom, že byste začali čerpat nějakou sociální službu, kterou jste dosud nečerpali? Pokud ano, jakou?“

Obrázek č. 13: Uvažujete o tom, že byste začali čerpat nějakou sociální službu?

Zájem o čerpání dosud nečerpané sociální služby pro vlastní potřebu nebo potřebu člena své domácnosti vyjádřilo
deset respondentů. Tři z nich neuvedli jakou. Čtyřikrát byl uveden dovoz obědů, dvakrát blíže nespecifikovaná
podpora dítěte nebo studenta a jednou příspěvek na bydlení. Sociální službu sensu stricto neuvedl žádný respondent.
Otázka: „Jste spokojen(a) s nabídkou sociálních služeb ve Vašem okolí? Pokud nejste spokojen(a),
proč? Co konkrétního můžeme zlepšit?“

Obrázek č. 14: Jste spokojen(a) s nabídkou sociálních služeb ve Vašem okolí?21

21

(++): velmi spokojen(a); (+): spíše spokojen(a); (-): spíše nespokojen(a); (--): velmi nespokojen(a);
(?): nevím, nezajímám se; (×): bez odpovědi.
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32 % respondentů je s nabídkou sociálních služeb ve svém okolí spíše nebo velmi spokojeno. 60 % respondentů
na otázku nedovede odpovědět (uvedli příslušnou variantu odpovědi nebo neodpověděli vůbec). K otázce bylo
zaznamenáno osm doplňujících komentářů, směřujících zejména k následujícím bodům:22




2.8

V obci a jejím blízkém okolí se nenachází žádný domov pro seniory (ani obdobné zařízení).
Chybí informace o sociálních službách a jejich poskytovatelích.
Současná potřeba sociálních služeb možná není velká, ale je nezbytné myslet na budoucnost.

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA

Otázka: „Jste spokojen(a) se vzděláváním, výchovou a obdobnými službami ve Vašem okolí? Pokud
nejste spokojen(a), proč? Co konkrétního můžeme zlepšit?“

Obrázek č. 15: Jste spokojen(a) se vzděláváním, výchovou a obdobnými službami ve Vašem okolí?23

66 % respondentů je s nabídkou vzdělávání, výchovy a obdobných služeb ve svém okolí spíše nebo velmi spokojeno. 29 % respondentů na otázku nedovede odpovědět (uvedli příslušnou variantu odpovědi nebo neodpověděli
vůbec). K otázce bylo zaznamenáno osmnáct doplňujících komentářů, směřujících zejména k následujícím bodům:24



Nabídka volnočasového vyžití pro nejmenší děti (hřiště a kroužky) je omezená. Při základní škole
v Raškovicích je nedostatečný výběr kroužků pro starší děti (10–15 let).
Nabídka vzdělávání pro dospělé (zejména jazyků) je nedostatečná.

22

Řazeno podle četnosti výskytu sestupně.
(++): velmi spokojen(a); (+): spíše spokojen(a); (-): spíše nespokojen(a); (--): velmi nespokojen(a);
(?): nevím, nezajímám se; (×): bez odpovědi.
24
Řazeno podle četnosti výskytu sestupně.
23
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2.9

VOLNÝ ČAS

Otázka: „Jste spokojen(a) s nabídkou volnočasové infrastruktury ve Vašem okolí? Pokud nejste spokojen(a), proč? Co konkrétního můžeme zlepšit?“

Obrázek č. 16: Jste spokojen(a) s nabídkou volnočasové infrastruktury ve Vašem okolí?25

70 % respondentů je s nabídkou volnočasové infrastruktury ve svém okolí spíše nebo velmi spokojeno. K otázce
bylo zaznamenáno dvacet doplňujících komentářů, směřujících zejména k následujícím bodům:26




V obci chybí plnohodnotná klubovna, resp. jakýkoli zastřešený prostor pro zájmovou činnost. K podpoře
volnočasového vyžití nejmenších dětí lze využít prostory mateřské školy (klubovna, malá tělocvična, hudební školička).
Chybí volně přístupné sportovní hřiště a veřejné prostory (venkovní) pro setkávání. Plocha před hasičskou
zbrojnicí je improvizovaná a areál na Kamenitém není vhodný pro pořádání menších akcí.
Na Kamenitém zcela chybí dětské hřiště.

Otázka: „Jste spokojen(a) s nabídkou společenských, kulturních a sportovních akcí ve Vašem okolí?
Pokud nejste spokojen(a), proč? Co konkrétního můžeme zlepšit?“

Obrázek č. 17: Jste spokojen(a) s nabídkou akcí ve Vašem okolí?27

74 % respondentů je s nabídkou společenských, kulturních a sportovních akcí ve svém okolí spíše nebo velmi
spokojeno. K otázce bylo zaznamenáno sedmnáct doplňujících komentářů, směřujících zejména k následujícím
bodům:28




V obci je nedostatek kulturních a sportovních aktivit a akcí, především pro dospělé v produktivním věku
(ale též pro děti).
Chybí cvičení pro ženy.
Areál na Kamenitém by měl být více využíván.

25

(++): velmi spokojen(a); (+): spíše spokojen(a); (-): spíše nespokojen(a); (--): velmi nespokojen(a);
(?): nevím, nezajímám se; (×): bez odpovědi.
26
Řazeno podle četnosti výskytu sestupně.
27
(++): velmi spokojen(a); (+): spíše spokojen(a); (-): spíše nespokojen(a); (--): velmi nespokojen(a);
(?): nevím, nezajímám se; (×): bez odpovědi.
28
Řazeno podle četnosti výskytu sestupně.
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Otázka: „Měla by obec podporovat spolkovou činnost? Pokud ano, jak?“

Obrázek č. 18: Měla by obec podporovat spolkovou činnost?29

75 % respondentů je zcela nebo zčásti přesvědčeno, že by obec měla podporovat spolkovou činnost. K otázce
bylo zaznamenáno třicet doplňujících komentářů, směřujících zejména k následujícím bodům:30



Obec by měla spolkovou činnost podporovat především finančně, poskytováním materiálního zázemí (prostor a ploch pro setkávání) za zvýhodněných podmínek, propagací, poskytováním informací a organizační
výpomocí.
Podporovány by měly být především aktivity zaměřené na volnočasové vyžití dětí, mládeže a seniorů.

2.10 OBCHOD, SLUŽBY, STRAVOVÁNÍ
Otázka: „Jste spokojen(a) s nabídkou obchodů, služeb a stravování ve Vašem okolí? Pokud nejste
spokojen(a), proč? Co konkrétního můžeme zlepšit?“

Obrázek č. 19: Jste spokojen(a) s nabídkou obchodů, služeb a stravování ve Vašem okolí?31

46 % respondentů je s nabídkou obchodů, služeb a stravování ve svém okolí spíše nebo velmi spokojeno, 42 %
spíše nebo velmi nespokojeno. Spokojenost s nabídkou obchodů, služeb a stravování celkově výrazně zaostává
za mikroregionálním průměrem. K otázce bylo zaznamenáno 37 doplňujících komentářů, směřujících zejména
k následujícím bodům:32




Nejvíce komentářů (více než tři čtvrtiny) směřuje k sortimentu (nedostatečná nabídka), otevírací době
(krátká, zejména pro dojíždějící) a obsluze místní prodejny Jednoty.
Obec s osmi sty obyvateli by podle některých respondentů měla mít více než jednu prodejnu. V obci chybí
večerka a prodejna smíšeného zboží a na Kamenitém jakákoli „kamenná“ prodejna.
Názory na místní restauraci jsou spíše pozitivní.

29

(++): určitě ano (více); (+): spíše ano; (-): spíše ne; (--): určitě ne (méně); (?): nevím, nezajímám se;
(×): bez odpovědi.
30
Řazeno podle četnosti výskytu sestupně.
31
(++): velmi spokojen(a); (+): spíše spokojen(a); (-): spíše nespokojen(a); (--): velmi nespokojen(a);
(?): nevím, nezajímám se; (×): bez odpovědi.
32
Řazeno podle četnosti výskytu sestupně.
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Ojediněle respondenti postrádají kadeřnictví, resp. holičství, čistírnu textilu, opravnu obuvi a další služby.
Obávají se uzavření poštovní pobočky.

2.11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Otázka: „Jste spokojen(a) s životním prostředím v obci? Pokud nejste spokojen(a), proč? Co konkrétního můžeme zlepšit?“

Obrázek č. 20: Jste spokojen(a) s životním prostředím v obci?33

82 % respondentů je s životním prostředím v obci spíše nebo velmi spokojeno, což výrazně převyšuje mikroregionální průměr. K otázce bylo zaznamenáno 24 doplňujících komentářů, směřujících zejména k následujícím bodům:34








Nejvýznamnějším problémem v oblasti životního prostředí je stav ovzduší, zejména v zimě. Situaci působí
neukáznění obyvatelé obce, kteří topí tuhými palivy a odpadky a vypalují trávu na zahradách a jiných plochách. Podle respondentů by situaci mohla zlepšit důsledná kontrola a sankce.
Ruina naproti restaurace Maryčka „hyzdí obec“ a „vyžaduje konečné řešení“.
Příkopy kolem cest jsou nedostatečně udržovány. Sekání trávy a prořezávky stromů a keřů by měly být
častější a včasnější – i z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu na komunikacích. Z konkrétních lokalit respondenti zmínili cestu od Višňovky k průmyslové zóně a kolem Kohutky.
Pozitivně respondenti vnímají čistotu obce a vzhled okolí pomníku. Uvítali by však rozsáhlejší úpravy veřejných prostranství v obci, více okrasné zeleně a stromů.
Někteří respondenti (v rozporu s předcházejícím) kritizují nepořádek (zejména v okolí cest) a psí výkaly
„po turistech“. Navrhují instalaci více odpadkových košů a veřejnou akci zaměřenou na úklid obce.
Výběh pro dobytek pod Prašivou je malý.
Kolem kontejnerů je nepořádek.

Otázka: „Jste spokojen(a) s technickou infrastrukturou v obci? Pokud nejste spokojen(a), proč? Co
konkrétního můžeme zlepšit?“

Obrázek č. 21: Jste spokojen(a) s technickou infrastrukturou v obci?35

33

(++): velmi spokojen(a); (+): spíše spokojen(a); (-): spíše nespokojen(a); (--): velmi nespokojen(a);
(?): nevím, nezajímám se; (×): bez odpovědi.
34
Řazeno podle četnosti výskytu sestupně.
35
(++): velmi spokojen(a); (+): spíše spokojen(a); (-): spíše nespokojen(a); (--): velmi nespokojen(a);
(?): nevím, nezajímám se; (×): bez odpovědi.
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71 % respondentů je s technickou infrastrukturou v obci spíše nebo velmi spokojeno. K otázce bylo zaznamenáno
27 doplňujících komentářů, směřujících zejména k následujícím bodům:36




V obci chybí kanalizace (více než dvě třetiny komentářů). Dva respondenti jsou zásadně proti její výstavbě.
V obci je málo kontejnerů na tříděný odpad a měly by být častěji vyváženy. Chybí kontejnery na kovy.
Sběrný dvůr je pozitivně hodnocen.

2.12 PLÁNOVANÉ PROJEKTY
Respondenti se prostřednictvím dotazníku vyjadřovali k následujícím projektům, o jejichž realizaci obec uvažuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Chodníky podél komunikace od OÚ směr Raškovice, v etapách po cca 2–3 mil. Kč
Cyklostezka Dobrá – Morávka (společně ve svazku obcí; cca 14 mil. Kč)
Rekonstrukce areálu Kamenité – sociální zařízení (cca 1 mil. Kč)
Vybudování dalšího parkoviště pod Prašivou (cca 2 mil. Kč)
Kanalizace (cca 130 mil. Kč)
Nová budova obecního úřadu s bezbariérovým přístupem (cca 10 mil. Kč)
Výstavba outworkingového hřiště (cvičebního hřiště v přírodě pro dospělé; cca 0,5 mil. Kč)
Budování infrastruktury k budoucím stavebním pozemkům
Výstavba sociálních bytů pro seniory (nebo domova pro seniory)

Obrázek č. 22: Považujete za potřebnou realizaci následujících projektů?37

Nejvyšší podporu respondentů získaly projekty č. 1, 3 a 2, nejnižší projekty č. 8, 7 a 6.38

36

Řazeno podle četnosti výskytu sestupně.
(++): určitě ano; (+): spíše ano; (-): spíše ne; (--): určitě ne; (?): nevím; (×): bez odpovědi.
38
Řazeno sestupně. Výsledné skóre bylo získáno průměrem známek přiřazených respondenty jednotlivým projektům podle klíče: určitě ano (známka 2), spíše ano (1), spíše ne (–1) a určitě ne (–2).
37
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2.13 SHRNUTÍ
Otázka: „Čeho si na své obci nejvíce ceníte? Na co jste pyšní?“
Silnými stránkami Vyšních Lhot jsou podle respondentů především následující body:39









Vzhled obce a krajiny, jejich venkovský ráz, příroda a kvalitní životní prostředí. Prašivá (hora, chata, kostel)
coby symbol a dominanta krajiny.
Vedení obce, obecní úřad, obecní zastupitelstvo a starostka především. Schopnost využívat dotační programy a nezadluženost.
Infrastruktura a občanská vybavenost a jejich rozvoj. Chodníky a silnice, veřejné osvětlení, obecní byty,
tenisový kurt, mateřská škola atd.
Spolková činnost a její podpora ze strany obce, sbor dobrovolných hasičů, klub seniorů.
Obyvatelé obce a sousedské vztahy.
Poloha obce, blízkost měst a Beskyd. Dobrá dopravní dostupnost, autobusová doprava.
Pivovar Kohutka.
Zachovalé tradice, pochovávání basy, pouť.

Otázka: „Čeho si na své obci nejméně ceníte? Na co nejste pyšní?“
Slabými stránkami Vyšních Lhot jsou podle respondentů především následující body:40













Zařízení pro zajištění cizinců (téměř dvě třetiny komentářů).
Upadající mezilidské vztahy a soudržnost obyvatel obce, apatie ve vztahu k životu obce.
Ruina naproti restaurace Maryčka.
Nebezpečná dopravní situace v obci, absence chodníků, chybějící osvětlení v okrajových částech obce,
nedostatečná zimní údržba komunikací, špatná dopravní dostupnost.
Životní prostředí a vztah obyvatel k němu, nepořádek kolem kontejnerů, zanedbané pozemky a stavby.
Stav ovzduší v zimním období. Nevzhledné balíky sena u zastávky pod Prašivou.
Chybějící kanalizace.
Nedostatečné využití a chátrání areálu na Kamenitém.
Nedostatečný počet míst na tříděný odpad.
Místní prodejna Jednoty.
Chov dobytka v horní části obce.
Restaurace Maryčka.
Nedostatek financí pro malé obce ze strany státu.

Otázka: „Které změny v obci (za posledních 5 let) vnímáte pozitivně?“
Pozitivně respondenti vnímají především následující změny:41









Budování dopravní infrastruktury, především chodníků, silnic, parkoviště pod Prašivou.
Úprava veřejných prostranství, zejména u obecního úřadu (kolem památníku), péče o čistotu obce.
Veřejné osvětlení, zejména u cest.
Vybudování a provoz sběrného dvora.
Rozvoj volnočasové infrastruktury, zpřístupnění dětského hřiště pro veřejnost, vybudování tenisových
kurtů, částečná rekonstrukce areálu na Kamenitém.
Založení a podpora činnosti klubu seniorů a spolku Vyšní Lhoty dětem.
Četnější a pestřejší společenské akce, provoz letního kina, aktivity pro seniory.
Rozvoj spolupráce s okolními obcemi.

Čtyři respondenti si žádné, natož pozitivní změny během posledních pěti let nevšimli.

39
40
41

Řazeno podle četnosti výskytu sestupně.
Řazeno podle četnosti výskytu sestupně.
Řazeno podle četnosti výskytu sestupně.
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Otázka: „Které oblasti bychom měli řešit přednostně?“

Obrázek č. 23: Které oblasti bychom měli řešit přednostně?42

Vyšní Lhoty by se měly přednostně zaměřit na řešení problémů v následujících oblastech:43




bezpečnost,
doprava,
volný čas.

Minimální váhu přikládají respondenti řešení problémů v následujících oblastech:44




ekonomická situace,
vzdělávání a výchova,
obecní úřad.

Kategorie „něco jiného“ nemá ve Vyšních Lhotách žádné zastoupení.45
Srovnání uvedených priorit s hodnocením spokojenosti v jednotlivých oblastech (viz předchozí kapitoly tohoto
hodnocení) znázorňuje následující graf.

42

1: informovanost; 2: obecní úřad; 3: ekonomická situace; 4: doprava; 5: bezpečnost; 6: zdravotnictví;
7: sociální služby; 8: vzdělávání a výchova; 9: volný čas; 10: obchod, služby, stravování; 11: životní prostředí;
12: něco jiného. 100 % je počet respondentů, kteří uvedli alespoň jednu prioritu.
43
Řazeno sestupně.
44
Řazeno sestupně.
45
Veškeré zde uvedené odpovědi respondentů byly beze zbytku zařazeny do definovaných oblastí.
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Obrázek č. 24: Spokojenost respondentů v jednotlivých oblastech46

46

1: informovanost; 2: obecní úřad; 3: ekonomická situace; 4.1: dopravní infrastruktura; 4.2: veřejná doprava
a dopravní obslužnost; 5: bezpečnost; 6: zdravotnictví; 7: sociální služby; 8: vzdělávání a výchova;
9.1: volnočasová infrastruktura; 9.2: společenské, kulturní a sportovní akce; 10: obchod, služby, stravování;
11.1: životní prostředí; 11.2: technická infrastruktura. Výsledné skóre bylo získáno průměrem známek přiřazených
respondenty jednotlivým oblastem podle klíče: velmi spokojen(a) (známka 2), spíše spokojen(a) (1), spíše nespokojen(a) (–1) a velmi nespokojen(a) (–2). Výsledná známka může nabývat hodnot v intervalu –2 (všichni respondenti velmi nespokojeni) až 2 (všichni respondenti velmi spokojeni).
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