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Program rozvoje města Luhačovice 2014 - 2022

Vyhodnocení dotazníků
V rámci zpracování Programu rozvoje města Luhačovice na období 2014 – 2022 bylo na
podzim roku 2013 provedeno dotazníkové šetření zaměřené na obyvatele města,
podnikatelské subjekty a zájmové organizace.

1. Dotazník pro obyvatele
Dotazník určený obyvatelům Luhačovic včetně částí Kladná Žilín, Polichno a Řetechov
obsahoval celkem 15 otázek, z toho posledních 6 se zaměřovalo na demografické a sociální
údaje respondentů. Začátek dotazníku se zaměřil na spokojenost s životem ve městě
obecně i ve vybraných oblastech (např. školství, zdravotnictví apod.), dále na četnost
sledování dění ve městě a preferované zdroje informací. Následoval blok hodnotící
rozvojové projekty města s možností vlastních návrhů a priority z hlediska rozdělování
městských finančních prostředků. Na konci byl dán prostor pro další náměty, připomínky
a komentáře.
Většina otázek byla uzavřených, otevřené otázky se týkaly toho, co se občanům ve městě
líbí a nelíbí, co jim chybí, jaké jsou jejich náměty na rozvoj města a kam by směřovali
finanční prostředky.
Dotazník byl distribuován do domácností jako součást listopadových Luhačovických novin,
respondenti byli seznámeni s možností vyplnit celý dotazník přímo na webových stránkách
města. Ostatní jej mohli vyplněný odevzdat na stanovených místech v Luhačovicích,
obyvatelé městských částí mohli k odevzdání využít také své zástupce v osadních výborech.
Obyvatelé vyplnili a odevzdali celkem 330 dotazníků, které byly následně zpracovány.
Elektronická verze dotazníku na webu města se osvědčila, vyplnila ji přesně polovina všech
respondentů (tedy 165). Návratnost z hlediska počtu obyvatel nad 15 let, kterým byl dotazník
určen, je 7,2 %. Z pohledu počtu domácností, kterým byl dotazník distribuován
prostřednictvím Luhačovických novin (2 000), je návratnost dotazníků 16,5 %. Mezi
respondenty byly zastoupeny jednotlivé sociální a demografické skupiny, výstupy tedy
mohou poskytnout cenné informace o postojích a názorech obyvatel Luhačovic jako celku.
Věkové skupiny respondentů jsou zastoupeny poměrně rovnoměrně – nejvíce odpovědí
přišlo od obyvatel ve věku 30-49 let (30 %), následuje skupina 50-64 let (25 %), nejmladší
věková kategorie 15-29 let (23 %) a nejstarší skupina respondentů ve věku 65 a více let
(20 %). Zbylá část (2 %) věk neuvedla.
Nadpoloviční většina odpovědí byla od žen (54 %), 43 % připadá na muže (zbylá část tuto
otázku nezodpověděla).
Respondenti bydlí v 55 % případů v rodinném domě, 42 % uvedlo bytový dům.
Největší zájem o vyplnění dotazníku měli obyvatelé, kteří v Luhačovicích žijí od narození
(54 %) a ti kteří se přistěhovali v dospělosti před více než pěti lety (27 %). Menší zastoupení
pak mají ti co se přistěhovali v dětství spolu s rodiči (11 %) a obyvatelé žijící zde méně než
pět let (5 %).
U typu domácnosti respondentů je na prvním místě vícegenerační domácnost (34 %),
následuje domácnost bez dětí (případně děti již bydlí jinde) s 26 % a domácnost
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s nezaopatřenými dětmi do 18 let (20 %). Jednočlenných domácností mezi respondenty je
12 %.
Celkem 37 % respondentů uvedlo, že dojíždí za prací/studiem, o něco menší část (32 %)
pracuje nebo studuje v Luhačovicích. V kolonce „jiné“ se objevily odpovědi, že respondenti
jsou již v důchodu (9 %), na rodičovské dovolené (2%), nezaměstnaní (2%) nebo nebylo
uvedeno nic.
Vyhodnocení jednotlivých otázek
Otázka č. 1 Jak se Vám ve městě žije?
Většině respondentů se v Luhačovicích žije dobře. Téměř polovina respondentů uvedla
„spíše dobře“, spolu s odpovědí „velmi dobře“ je to dohromady 59 %. Necelá třetina (29 %) je
s odpovědí „ani dobře, ani špatně“ na pomezí. Ostatním se ve městě žije špatně („spíše
špatně“ uvedlo 8 %, „velmi špatně“ 2 %).

Otázka č. 2 Co se Vám na Vašem městě nejvíce líbí? (otevřená otázka)
Skoro třetina odpovědí ze všech odevzdaných dotazníků uváděla u této otázky přírodu a její
blízkost, krajinu, prostředí, parky, zeleň nebo květinové záhony. Dále byly často zmiňovány
lázně a lázeňské prostředí, čistota, upravenost, klidné prostředí, architektura, atmosféra
města, možnost koupání, kulturní nabídka atd. 24 % respondentů neuvedlo žádnou
odpověď.
2. Co se Vám na Vašem městě nejvíce líbí?
příroda, hodně zeleně, prostředí, lesy, květinové záhony, parky, blízkost přírody, úprava
předzahrádek a domků, krajina
lázně, prostředí v lázních, parky, náměstí, kolonáda, pěší zóny, stromy, promenáda
čistota, upravenost, pořádek, útulnost (zaměstnanci, kteří to mají na starosti se opravdu
starají)
klid, klidné prostředí
architektura, stará architektura, architektura D. Jurkoviče
pohodová atmosféra menšího městečka, kouzlo města, velikost, rodinné vztahy, pocit, že
člověk není ve městě, lidé, mírumilovnost, noblesa, jeho energie v zelené krajině
nová plovárna, koupání
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kultura, muzeum, pořádání kulturních akcí pro veřejnost, Divadelní Luhačovice, jarmarky
před úřadem, kultura (spíš pro obyvatele 40+)
okolí
ovzduší, voda, místní potok
léčivé prameny
lázeňská atmosféra, letní atmosféra
poloha
nic; zastavil se tu čas bohužel vítejte v roce 1988
všestranné vyžití
stromy, které teď bohužel kácíte, plenění parkové úpravy, původní stromy které se
bezdůvodně kácí, pro špatnou údržbu
zachování lidových tradic (Malé Zálesí), historie, snaha o zachování původní architektury,
činnost nadšených lidí křísících historii města, osobností atd.
je tady bezpečno (nemusím se bát vyjít v noci ven)
lepší vzhled města - nové fasády, opravené domy, opravené památky, opravy lázeňských
domů
cyklostezka (do Biskupic), cyklistika
kruhový objezd s fontánou u pošty
místa k vycházkám
město
"živé město", stále v pohybu, nikdy není člověk ve městě sám
že je malé a klidné a přesto je tu vše - školka, škola, lékaři různých odborností
DDM Luhačovice, kroužky, akce pro děti
zlepšené možnosti v oblasti sportovních aktivit, možnost velkého množství sportovních
aktivit na SC Radostova
trasa ptačích budek
Luhovaný Vincent
přehrada, sportovní pomůcky kolem přehrady
kostel
děkuji starostovi města který pro Luhačovice hodně udělal, stará se dobře o město i o
důchodce
projekt rekonstrukce ul. Dr. Veselého
není čeho si povšimnout, je zde hodně nedostatků
parkoviště u MÚ
městská knihovna
chodník od nádraží po poštu (dlažba, stromy), chodníky
líbí se mi práce a velký zájem manželů Petrákových. Muzeum je velmi dobře vedené
námětově a obsahem. Kreativita některých organizací např. Muzeum, Calma, Charita apod
snaha představitelů města za krásné Luhačovice (celé)
hospoda U Šímů
obchody
ČD-nádraží
komunikace
že se zkrášlují lázně
prostor kolem MÚ
divoké kačeny
pramen Aloiska
návštěvníci odjinud nám závidí že tu žijeme
nainstalování informačních cedulí
dostupnost do centra
nevkusné novostavby
3-4 pekárny
hřbitov

12
11
10
10
10
9
8
8
6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Dotazníkové šetření - Program rozvoje města Luhačovice 2014 – 2022

hlavní třída
turistika
možnost posedět na různých zahrádkách s přáteli
četnost netrvalých obyvatel
křižovatka Luh.-Pozlovice-lázně
nové školní hřiště
opravená mateřská školka
nové parkovací místa na ulici nábřeží, zpoplatnění parkoviště za alfamarketem
kavárny, cukrárny,…
Luhačovice jsou perla mezi krásnými lesy, jen by tu perlu chtělo pěkně přeleštit
k rekreaci a odpočinku jsou zde příjemné podmínky na kterých by se dalo ale ještě stavět
dál.
zámecký park - jako oddychová zóna pro rodiče s dětmi
hřiště u Ambry - dílo soukromého subjektu
spíše mě napadá hodně věcí, co se mi nelíbí.
komentované prohlídky města
neuvedeno
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Otázka č. 3 Pokuste se zhodnotit město z hlediska níže uvedených podmínek
Respondenti měly zhodnotit stanovené oblasti dle své spokojenosti na škále „velmi
spokojen“ – „velmi nespokojen“, nebo „je mi to lhostejné“.
Nejvíce spokojených respondentů (součet odpovědí „velmi spokojen“ a „spíše spokojen“) má
oblast životního prostředí – 80 %. Následuje oblast bydlení (77 %), bezpečnost (73 %),
informovanost o dění ve městě (63 %), kultura a sport (oba 62 %). Naopak u oblasti
podmínek pro podnikání je tento součet nejnižší – 24 %.
Nejvíce nespokojench respondentů (součet odpovědí „velmi nespokojen“ a „spíše
nespokojen“) má oblast rozvoje města (46 %), dále mezilidské vztahy (43 %), podmínky pro
podnikání (41 %) a péče o prostředí ve městě (40 %).
Nejvíce odpovědí „je mi to lhostejné“ bylo u oblasti podmínky pro podnikání (28 %), sport
(15 %), školství (14 %) a dopravy (13 %).

Oblast bydlení byla většinou odpovědí hodnocena kladně – 21 % respondentů je „velmi
spokojeno“, dalších 56 % „spíše spokojeno“. S 13 % následuje skupina, která je „spíše
nespokojena“, 5 % je „velmi nespokojeno“.
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O málo více než 50 % spokojených respondentů má oblast školství. „Velmi spokojeno“ je
10 %, „spíše spokojeno“ 43 %. Čtvrtina respondentů je se školstvím nespokojena (18 %
„spíše nespokojena“, 7 % „velmi nespokojena“). 14 % respondentů je tato oblast lhostejná.

Oblast zdravotnictví a sociálních služeb má také nadpoloviční většinu spokojených
respondentů (8 % „velmi spokojen“, 47 % „spíše spokojen“), ale poměrně významná je také
skupina „spíše nespokojen“ (27 %) a „velmi nespokojen“ (12 %) – dohromady 39 %.
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51 % respondentů uvedlo, že je s oblastí dopravy spokojeno (9 % „velmi spokojeno, 42 %
„spíše spokojeno“). Třetina je nespokojena (22 % „spíše nespokojeno“, 11 % „velmi
nespokojeno“). Dalším 13 % respondentů je tato oblast lhostejná.

S kulturou a společenským životem jsou spokojeny téměř 2/3 respondentů (16 % „velmi
spokojeno“, 46 % „spíše spokojeno“). Necelá jedna třetina je nespokojena (17 % „spíše
spokojeno“, 14 % „velmi nespokojeno“). Ostatní neodpověděli nebo je jim oblast lhostejná.
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Obdobná je situace u sportovního vyžití. Také zde jsou spokojeny necelé 2/3 respondentů
(18 % „velmi spokojeno“, 44 % „spíše spokojeno“). Nespokojenost vyjádřilo méně z nich,
12 % je „spíše nespokojeno“ a 5 % „velmi nespokojeno“. Jako lhostejnou uvedlo tuto oblast
15 % respondentů.

Největší spokojenost v rámci této otázky dotazníku se objevila u oblasti životního prostředí.
40 % respondentů je „velmi spokojeno“ a dalších 40 % je „spíše spokojeno“. Nespokojenost
vyjádřilo 16 % respondentů (9 % „spíše nespokojeno“, 7 % „velmi nespokojeno“).
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S péčí města o své prostředí je spokojena nadpoloviční většina respondentů (14 % „velmi
spokojeno“, 40 % „spíše spokojeno“). Dalších 40 % je nespokojeno (28 % „spíše
nespokojeno“ a 12 % „velmi nespokojeno“).

Nejméně spokojených respondentů má oblast podmínek pro podnikání. Spokojená je 1/4
respondentů (2 % uvedla „velmi spokojen“, 22 % je „spíše spokojeno“). Oproti tomu 41 %
respondentů vyjádřilo svoji nespokojenost (21 % „spíše nespokojeno“, 20 % „velmi
nespokojeno“). Více jak čtvrtině respondentů (28 %) je tato oblast lhostejná.
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U oblasti rozvoje města mírně převažují nespokojené odpovědi – 43 % spokojených ku 46 %
nespokojených (7 % „velmi spokojeno“, 36 % „spíše spokojeno“, 34 % „spíše nespokojeno“
a 12 % „velmi nespokojeno“).

Informovanost o dění ve městě hodnotí nadpoloviční většina respondentů kladně (13 %
„velmi spokojeno“a 50 % „spíše spokojeno“). 21 % je „spíše nespokojeno“ a 7 % „velmi
nespokojeno“.
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Poměrně vyrovnané jsou skupiny spokojených a nespokojených u oblasti mezilidských
vztahů ve městě. 45 % respondentů je spokojeno (4 % „velmi spokojena“, 41 % „spíše
spokojeno“) a 43 % je nespokojeno (27 % „spíše nespokojeno“ a 16 % „velmi nespokojeno“).
8 % je tato oblast lhostejná.

Převaha spokojených odpovědí je u oblasti bezpečnosti ve městě. 18 % je „velmi
spokojeno“, 55 % „spíše spokojeno“. Pětina respondentů je nespokojena (12 % „spíše
nespokojeno“, 8 % „velmi nespokojeno“).
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Otázka č. 4 Co se Vám na Vašem městě nelíbí?
Pětina respondentů u této otázky neuvedla žádnou odpověď. Nejvíce se mezi odpověďmi
objevovala oblast parkování (placené parkování, auta parkující na chodnících atd. – viz níže
v přehledu), následují odpovědi o velkém provozu v centru, nákladní dopravě a chybějícím
obchvatu, dále špatný stav chodníků a stav ve „spodní části“ města (od nádraží směrem k ul.
Družstevní a dále).
4. Co se Vám na Vašem městě nelíbí?
výskyt
parkování - auta parkující na chodnících (u zámku, Zatloukalova, Slunná, na pěší zóně, na
sídlištích, ulice Kuželova, Družstevní, Ludkovická, Pražská čtvrť...zkuste si pak projet s
kočárkem, chodci s dětmi se musí prodírat mezi auty a chodit po cestě a s tím souvisí i
průjezdnost ulic), parkování (parkovací hodiny) - možnost první 0,5 h zdarma. Když už
rekonstrukce parkoviště tak dbát o to, aby bylo zachováno co nejvíce míst pro parkování a ne
dělat nesmyslné nevyužité prostory - viz parkoviště za láz. garážemi, u vstupu do láz. areálu,
za Albertem...; při každé návštěvě lékaře a obchodu placené parkoviště!! nedostatek
bezplatných parkovacích míst v centru, platíme parkování před vlastním domem, placené
parkovné celou SO a NE, málo garáží a parkovišť; stačilo by omezit stání abychom si mohli
nakoupit; vjezd a parkování těžkých traktorů (Kunc), těžkých kamionů (Skovajsa Slavíčkova
ul.);
co jsem se nachodil na brigády (školka, hřbitov, obchody, hasič. a jiné) a teď platím vám
parkování 2 x týdně u zdrav. střediska a u zmrveného parkoviště za Albertem. Stačilo tam dat
značku omezené parkování (např. 1 hod) a ne odírat místní luhač. starší občany. Nejde je o
pětikorunu ale o princip. Daně jste zvedli o 100 % tak pro Luhačovjany také něco udělejte;
nemožnost parkování (konkrétně Pražská čtvrť, ulice Holubyho); nelíbí se mi prominentní
parkování pro zaměstnance plovárny. Většinou jsou místa prázdná,maximálně tam najdeme 2
zabraná místa a zbytek ulice je přeplněn i auty parkujících návštěvníků či ubytovaných z
okolních penzionů. Pak dochází k dohadům místních občanů o místa. Povolenky k parkování
zaměstnanců plovárny by měly mít označení s SPZ, jinak může být povolenka vydána
46
komukoli!
nákladní auta na Masarykově ulici, průjezd nákladních vozidel středem lázní, velký provoz v
centru, kamionová doprava, nedořešený obchvat, silniční provoz - trpí domy, lidé, ovzduší komunisti byli blízko realizaci, dnešní kapitalisti? Ani slechu, ani dechu…, přetíženost
Nádražní ulice, hluk v prostoru lázní
36
rozbité chodníky, chodníky mimo náměstí a hlavní ulici, chodníky - Mlýnská až po školu,
Družstevní směr do dědiny; na spoustě chodníků chybí bezbariérové nájezdy - to samé se
týká i obchodů; mnoho let to nikdo neřeší; špatné chodníky od 1955 v dezolátním stavu
nedostatečná péče o spodní část města od nádraží (sečení trávy, parkování, most a vzhled
ulice zoufalý, hluk, kouř z komínů, rychlí provoz aut a nefunkční měst. policie v této části
města ...), min. investice do části města kolem ul. Družstevní, most, doprava, parkování. To
jsou lázně??? Tato část jsou taky Luhačovice!!! Nedostatek parkovacích míst v ul. Družstevní;
proč se nevyřešilo otřesné parkování na ulici Družstevní tím, že nebylo vybudováno nové
parkoviště na zelené ploše mezi Ludkovickou a V Drahách? i v "dědině" žijí poplatníci, kteří
mají nárok na solidní podmínky kolem sebe; město nedělá nic pro lidi co žijou na Družstevní
ulici. Špatné parkování, otřesné komunikace!!! Hlavně že se cítí dobře pacienti. Více
vylepšovat celkově prostředí Luhačovic ne jen lázeňskou část. Chodníky, osvětlení...
Luhačovice jsou hlavně pro její obyvatele ne pro pacienty, kteří sem přijdou pouze na pár
dní...Modernizace a opravy a vynaložené prostředky směřují převážně do centra města. V
okrajových částech města se už po desetiletí nedějí opravy a údržby a radnici to zřejmě
nezajímá. Luhačovice končí u vlakového nádraží a "dědina" je pouhým přítěžkem lázeňského
města, do kterého není nutno investovat.
nedostatečná údržba komunikací, stav komunikací, ul. Nádražní, Ludkovická, stav
komunikací mimo centrum, rekonstrukce i postraních ulic (ul. Lužné), jejich údržba TS po celý
rok! vedení města kašle na menší uličky mimo centrum; stav cest z žulových kostek; mnoho
let to nikdo neřeší
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čistota města, stav nejbližšího okolí centra, nepořádek v ulicích, odpadky na chodnících a
kolem nich, špína na schod. Alfa marketu (od potoka), nedopalky, odpad., které odhazují
studenti integr. školy v sídl. u zámku, velké množství psů a znečištěné ulice po nich!, proč je
neudržovaná kolonáda a boční chodníky - nečistota, čistota ulic, především Masarykova ul.
od nádraží dolů v důsledku parkování aut v odstavném pruhu; ušmudlanost a zanedbanost;
popelnice podél cest (a kontejnery), dát je za nějaké ploty nebo zdi; chybí schránky s pytlíky
na psí exkrementy v okrajových částech, štěkot psů a exkrementy
úklid města v zimě, neudržované chodníky, silnice, příjezdová cesta k panel. - louže, v zimě
břečka, nedá se tam chodit; v zimním období špatná údržba chodníku - cukr. Merkur,
nedostatečné čištění vedlejších ulic, v zimě katastrofa, údržba silnice v zimě - A. Slavíčka,
sídliště u Zámku, především v rizikových částech města - viz. Stráň, Branka…
více kultury mimo sezonu; kino, divadlo - kulturní vyžití; kultura je hodně orientovaná pouze
na návštěvníky města vyššího věku; nefunkce kulturního centra Elektra - zaprděnost; kulturní
akce jednoho typu, buď tragický metal pod vedením pana Michálka, či otřesné folklorní akce
(město žije jen 30. léty min. století!!!!); žádná podpora kultury; nedostatečné kulturní vyžití,
nedostatek místa pro setkávání se; Nedostačuje mi kulturní nabídka města, jsem donucena
vyjíždět za kulturními zážitky mimo Luhačovice. Taky zde nefungují žádná veřejná
prostranství, kluby, ani denní centra, kde by se mohla veřejnost socializovat. V zimě nejsou
žádné možnosti zabavit se, ať už kulturní, sportovní, new age doing apod. není to jen o tom
mít tu bowlingy, wellnes, pár kurtů, další menší kolektivní činnosti, ale něco víc jako ve
velkých městech, kde si vážně můžete vybrat z něčeho zajímavého co není ohrané a
obyčejné...bohužel však nepočítám s tím že to změníte...to byste se museli podívat do větších
měst kde jsou přebrané ještě z větších měst nápady =); Luhačovice vždy budou nejvíce
zaměřeny na věkovou skupinu 50+ (i když malé zlepšení vidím) a od toho se odráží veškeré
aktivity.
neprofesionalita zastupitelů - něčí známosti! někteří členové v zastupitelstvu, starosta,
propojenost rady MěÚ a podnikatelů; neprůhlednost chování radnice, kmotrovské vztahy
některých pseudo podnikatelů s vedením města; zkorumpovanost na každém kroku,
zastupitelé města podporují oblasti, ve kterých sami figurují, ostatní ignorují; zkorumpované
zastupitelstvo; zastupitelstvo města nechce, aby veřejnost věděla o jejich piklech. Svá
zasedání utajuje před veřejností s výmluvou na nákladnou akci živého a uceleného TV
přenosu. Za kolik to má? … do roka a do dne! nespolehlivý starosta
málo možností pro náctileté, koníčky, sport, zábava, město by se mělo více zaměřit na
mladé, kteří mají peníze a nevadí jim je utratit. Na rozdíl od důchodců, kteří řeší i kde ke kávě
dostanou oplatek zdarma. Nulová podpora kultury pro mladé! nedostatek kulturních akcí pro
mladé lidi
prodejny Vietnamců, Asiatů, další rozšiřování cizí komunity a jejich podnikání
kácení stromů v lázních, vykácené stromy na pěší zóně; V současné době i když jde o
lázeňskou část Luhačovic, masivní šílenství - likvidace téměř veškeré zeleně. Pro místní je to
velká rána do srdce, ať se to okecá jak chce. Tuhle jizvu už těžko zahojíte. Stejně tak
vykácení aleje platanů směrem od pošty k lázním. A poslední platan čeká na svou popravu,
že je holt starý teď. opravdu: co je staré je špatné?
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cyklostezka (lázně směr přehrada) - měla by sloužit cyklistům, ne psům, pro děti nebezpečné;
omezování cyklistiky ve městě, cyklostezka v Jurkovičově aleji v katastrofálním stavu;
nedokončená cyklostezka; značení cyklotras; Není řádně vyřešená cyklostezka v
Luhačovicích. Z jakého důvodu by cyklisté nemohli jezdit přes lázně, když tam chodí běžně
lidé se psy? absence spoje veřejné dopravy Luhačovice-Brod-Hluk, nedokončená
cyklostezka =>nutnost dojíždět autem; slabá péče o cyklotrasy (zdevastované lesní úseky
značených tras těžkou těžební technikou)

9

městská policie - jednání, neschopná městská policie (věčně jen kontroluje parkování u
Elektry), zbytečná; Proč Městská policie víc nedohlíží na pořádek a chování "chuligánů" v
ulicích? Např. na bývalém tanečním kole na návsi na Družstevní, jeden den pracovníci TS
Luhačovice uklidí a vyhrabou nepořádek a ještě ten den tam sedí banda výrostků a pohazují
kolem sebe kdejaký odpad a přitom MP jezdí do ulice V Drahách více než je zdrávo, ovšem
asi za jiným účelem; velké množství policie - státní policie STAČÍ; práce městské i státní
policie; nejvíce je vidět v neděli při pokutování hostů, během týdne v ranních hodinách před
školou řídí precizně dopravu jediný strážník

9

Dotazníkové šetření - Program rozvoje města Luhačovice 2014 – 2022

péče města o své prostředí, způsob ořezávání stromů ve městě v jarním období! že ve
městě ubývá zeleně (stromů), nedostatek stromů v ulicích, kde dříve rostly (Zatloukalova,
Masarykova, Solné, Bílá čtvrť), údržba staré zeleně ve městě, park u zámku není obnoven,
není zpracován žádný plán; krajina; situace kolem místního zámku-nevyřešená restituce?
málo pracovních míst; lázně - podniky i restaurace zaměstnávají jen načerno mladé lidi, na
stálé zaměstnání a razítko do OP není šance; nezaměstnanost - mladých - město důchodců;
bez známostí člověk nenajde práci; Nabídka míst z velké části pouze v cestovním ruchu,
často nízko kvalifikovaná místa; nízké platy
špatně řešená městská doprava (SO+NE), nelíbí se mi spoje do okolních měst, špatná
dostupnost veřejné dopravy do okolních obcí o víkendech a svátcích a ve večerních hodinách
- zvýšilo by to návštěvnost kulturních akcí a sportovišť; proč jede na Řetechov autobus jen 3 x
za den ??? tam nežijou lidi ???? je 21. století tak se proberte Luhačovice !!!! veřejná doprava
by se mohla více rozšířit i do okrajových částí města; není veř. doprava k přehradě
stav některých budov; některé ze staveb nezapadají do celkového rázu města; stavby
bytových domů; neadekvátní rozsah některých staveb např. vila Marie (Bílá čtvrť), rez. Ambra
(pozn. původně určeno jako domov pro seniory - dle vyjádření JUDr. Semelové na kanále TV
Luhačovice)
nefungující, špatné služby - restaurace, cukrárny…, otevírací doba obchodů - měla by být
flexibilnější v ranních hodinách; po 17hod. je většina malých obchodů, kavárniček a cukráren
zavřena a to i v hl. sezónu; chybí posilovna pro ženy; služby města ve večerních hodinách,
především množství restauračních zařízení, jejich otevírací doba (v září v 8 hod večer si není
kde sednout na pivo, vše buď obsazené důchodci nebo už zavřené) - v tomto je to v
Luhačovicích katastrofa. Málo restaurací či obchodů pro vegany/vegetariány či alternativně se
stravující populaci
chybí některé obchody, např. s oblečením pro mládež - 15-20 let; krátká otevírací doba
obchodů - zpravidla do 17h - zcela nemám šanci v Luhačovicích koupit cokoli kromě potravin;
spousta obchodů s textilem; chybí např. plnohodnotná prodejna elektro, domácí potřeby,
železářství, které by byly umístěny v centru města, elektro i domácky zde sice jsou, ale jen se
základním a omezeným sortimentem, oproti minulosti
upadá čistota a květinová výzdoba (spec.v lázních, u Aloisky apod.), altánek u Aloisky,
katastrofální stav parku v okolí pr. Aloiska a vůbec cest v okol. lesích; stav lesa v okolí
Ottovky; nelíbí se mi ignorace dříve nádherného prostředí kolem pramene Aloiska. Vnitřní tzv.
kolečko v parku zarůstá, válí se tam spousta odpadků, hlavně lahví...Cestičky zarůstají a
vesměs je celé prostředí hodně zanedbané. Naštěstí se zde alespoň udržuje porost trávy v
uspokojivém stavu. A přitom je toto prostředí hojně navštěvované a má své kouzlo; parkové
záhony neupravené, hlavně lázeňský areál, pražská čtvrt, za socialismu byly Lázně každý den
zametené !!!....
vztahy mezi lidmi, nenávist k přistěhovalým - "náplavy" ? Otřesné ! Závist a pomluvy, závistiví
Luhačovjané; lidé
předraženost, drahé potraviny, drahé bydlení, drahé nájmy a pronájmy, vysoké ceny všeho
nevhodně umístěné přechody pro chodce, zejména u Havlíčka, neosvětlené přechody pro
chodce; nedostatečná, vlastně žádná kontrola přecházení ulic ráno před začátkem školního
vyučování v části "Dědina"…od Zahradní až po přejezd - žádný dohled policie, žádný
přechod! A nebylo by od věci dát kameru k přechodu přes silnici u Alberta. Přes přechod Vás
řidiči téměř odmítají pustit a pokud ano, tak v protisměru klidně jedou dál..
Nedostatek sportovního vyžití. Město podporuje hlavně fotbal, tenis, kuželky, jiné sporty zde
ve městě nemají šanci! chování místního klubu fotbalistů a sportovců vůbec … sportovní hala
a hřiště je jen pro určitou kastu milionářů a ne pro všechny obyvatele je dostupná; podpora
sportovních rodinných klanů (orientační běh, lyžaři apod.). Neustálé a špatné investice do
sportovního fotbalového odvětví… v Luhačovicích nejsou jen fotbalisti. Zamyká se školní
hřiště které bychom rádi využívali na fotbálky a basketbal, obešlo by se to bez ničení a
znečišťování hřiště.
mnoho reklam, živelné rozmísťování reklam hlavně na plotech
chybí zdavotní péče + RTG
zoufalý stav lesů kolem lázeňského náměstí - ostuda, nedostatečná péče o stromoví a zeleň
od Biskupic až za přehradu + lesy nad kolonádou, plničkou, za Palácem, je to velmi smutné!!!
okolní lesy, které jsou zničené včetně turist.stezek; turistické stezky v okolí, které jsou díky
nepořádku v lesích neprůchozí a v hrozném stavu
neudržované venkovní lavičky, málo laviček, oddychových zón
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vysoké poplatky za tříděný odpad; Proč platím poplatek za psa v rod. domě? Mám zahradu a
do ulic pes nechodí? Voda o 1 USD dražší než v USA! Nefunkční člen dozorčí rady v M.
vodárenské za město.
Je to vesnice která se přes léto nafoukne. Město ovládají vidlácké klany a kdo není členem je
v roli outsidera. Luhačovice jsou opravdu spíše vesnice, než město. Na mě je příliš malé, je tu
nuda. Město je příliš malé a většina občanů (starší generace) nemá otevřeno mysl a
schopnost přemýšlet kriticky, a uvažovat o věcech z jiných úhlů pohledu. Myslím že město by
se mohlo více zaměřit na to motivování mládeže a podporování jejích ambicí! Větší příliv
cizinců a větší možnosti pro mládež aby se dostali do zahraničí by bylo velmi obohacující.
Zdechl tady pes…
nefunkční výtah u Alberta
nesmyslné dojíždění 2. ročníku ZŠ do Kladné Žilín. Když to tak škola propaguje, tak ať hradí
jízdné!! 3000 Kč můžeme využít daleko lépe pro žáky!; že si žáci druhých tříd musí platit
jízdné autobusem do Kladné Žilín ze svého - měla by to hradit škola
klientelismus stavebního úřadu, arogance některých úředníků MÚ, někteří úředníci na MÚ už
by mohli být po x-letech vyměněni! nekompetentní lidi na radnici; někteří lidé z vedení měst.
úřadu
víc dětských hřišť; málo míst pro aktivity s dětmi, zámecké zahradě chybí více dětských prvků.
malé podmínky pro podnikání; malá podpora a propagace drobných živnostníků, kteří se
snaží pro tohle město dělat maximum a město se tváří že jemu je to fuk
velmi špatný stav pěší zóny ul. Dr. Veselého
špatný stav veřejného osvětlení; velmi sporé veřejné osvětlení v lázních; slabé žárovky v
pouličních světlech
bezpečnost, v nočních hodinách město není bezpečné, více bezpečí - nedodržováná nočního
klidu - (místní lidé) v domě!
orientace radnice na hosty lázní a turisty na úkor obyvatel města; z investic profitují více
turisté a návštěvníci města než jeho vlastní občané
nedodržování nařízené rychlosti; na ulici Solné jezdí auta směrem k "Ambře" 100 km/hod
rychlostí! Je tu kostková dlažba domy od cesty 2 m vzdálené. Auta přestupují rychlost !! rychlá
jízda v Pražské čtvrti
špatná komunikace; Prospěla by lepší komunikace mezi občany města a radnicí (využití
komplexních způsobů komunikace jako plakáty, rádio, veřejné konference, letáky, existence
anket a dotazníků...); minimální péče o komunikační infrastrukturu
finanč. zátěž "Radostova"; Ty peníze co schlamstne provoz prodělečných budov tělocvičny na
Radostově a nového bazénu se mají dát všem lidem a ne jen sportovním nadšencům, kteří
předsedají radě města; existence sportovní haly, protože si na sebe sama nevydělá.
upřednostňování sportovců - ne dětí, nelíbí se mi že se město zaměřuje nejvíce na sportovní
vyžití! To, že se zbytečně moc finančních prostředků vráží do sportu. Fotbal, tenis, …pro pár
vyvolených.
zejména v období hlavní sezony četný drobný vandalizmus
auta v lázeňském areálu; Nemyslím si, že je vhodné parkování jak u Jurkovičova domu, tak u
ředitelství lázní. V podstatě nejezdí auta pouze po písku!!! Proč by si "bohatí" pacienti měli
platit parkování přímo u kolonády (Jurkovičův dům)?!
okolí nádraží zvláště v areálu ČD (roky nesečená tráva, keře, smetí, plevel atd.); pochybné
existence u nádraží; hluk od železnice
hlavně kolonáda je na ostudu - každý cizinec a zcestovalý člověk se jistě trochu
podivuje…úklid kolonády; pořádek v lázních
značení křižovatek předností jízdy; mnoho dopravních značek; Nesmyslné dopravní značky,
komplikující řidičům bezpečný silniční provoz - např. u zámku před žel.přejezdem.
hodně penzionů, málo parkování, parkování ubytovaných před ostatními domy (ne tam, kde
jsou ubytovaní)
Šmoulí budky u Elektry, tržiště pod poštou
návrh domu pro seniory - velmi nevhodné místo již nyní velmi přeplněné obyvatelstvem a
dopravními prostředky; Místo se to dalo "někomu" na vybudování předraženého domova
důchodců, kerý je i v Pozlovicích na Nivě a je skoro prázdný!
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Město žije spíše z toho, že je to lázeňské město, ale pro místní nic nedělá, jen soupeří s
lázněmi, kdo má na konci roku větší zisk! A místním obyvatelům vše zpoplatnit a zdražit a
investice jen do sportovních aktivit viz. Radostov!! špatná spolupráce města a lázní
Kladná-Žilín - doprava nákladních aut - vozovka - horor
přehlížení vesnic v okolí
herny a nonstopy, nepřetržitý provoz heren, rušení nočního klidu
noční hluk stíhaček NATO
vše
nevím, vše beru jak je; nedovedu posoudit, líbí se mi všechno - je snaha města o co nejlepší
vzhled
nehospodárnost města při větších investicích; směřování investic
Neuvážený prodej pozemků - blokování dalšího rozvoje města (lokalita u pošty, atd.); prodej
městských bytů za ceny, které neodpovídají ceně tržní
lidé ve městě stárnou a ubývá mladých rodin; žádné zvýhodnění pro rodiny
město nemá žádnou dlouhodobou vizi, žádnou jasnou strategii. Jen krátkodobá řešení na
aktuální problémy. Město bez vize je město bez budoucnosti. Stále stejní lidi v radě, řeší jen
to co hoří. S tímto postupem běžte k hasičům! Co třeba udělat referendum ve městě, co chtějí
lidi - dobré pro město, dobré pro VOLIČE. Máme je tu za pár. Nestavme prosím jen domovy
důchodců a projekty managu. nejasný koncept, stylová roztříštěnost
topení odpadky v případě některých spoluobčanů v zimních měsících, což se po setmění
projevuje jednoduše smradem :)
socha rudoarmějce na náměstí. Přestěhovat k "Hrušce". Město osvobodili Rumuni.
volně pobíhající kočky v Zahradní a jejich krmení u popelnic!
nezájem podnikateků o veřejné prostory
byrokracie
špatná údržba hřbitova - TS, neudržované dřeviny (proschlé) v urnovém místě
chybí náměstí
parkoviště za hospodou Mat
sběrný dvůr v dolní části Luhačovic
rozbité vývěskové skříňky - směr nádraží - zbytečné zasklívání
neudržovaný pozemek u hlav. silnicie - nikomu nevadí?
skleněné zastávky
postavení nového kostela - proč se investovaly peníze za takovou zbytečnost - farář a
komunisti velká nula
drahé školné v MŠ
Luhačovické noviny
obsluha na poště
chybějící chodníky po celém Polichně
stav knihovny
město se nestará o sídliště Masarykova. Chodníky v dezolátním stavu, totéž parkoviště u
domu č. 50
ucpaná kanalizace - viz u Čedoku zápach kanalizace při změně počasí
nemožné služby v Luhainfo, zavřeno přes víkend, neinformovanost, nemožné
řeka
na lázeňském náměstí je chaos s cyklistama a psama
přehrada - to je fekál
kmotříčkování
jezdění cyklistů po chodníku mezi chodci! Už s tým konečně něco udělejte! pane starosto?!
neukázněnost turistů
nepěkný příjezd do města od Uherského Brodu po silnici i vlakem
nezrekonstruovaná Sokolovna
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Vláček co zdržuje provoz na hlavní třídě. Nechápu, jak mohl někdo povolit provozování tohoto
nesmyslu. Vždyť i ve vyhlášce, co se učí v autoškole stojí, že účastník provozu nesmí
zdržovat plynulost dopravy - což se v tomto případě děje. Vždyť on se táhne od pošty až do
Pražské dvacítkou a za sebou "vede" klidně i 20 aut. Pak bude malér, že jej nebude moct
předjet záchranka nebo hasiči, protože od pošty kolem vincentky se prostě předjet nedá, aniž
byste riskovali, že vám něco vyjede do protisměru.
některé ulice by si zasloužily rychlostní omezení kvůli pohybu dětí
Přílišný důraz na klid pro starší generaci!
Neexistence smysluplné propagace ze strany města!
asi již ne plně moderní a významu města odpovídající autobusová stanice
Obraz města se za poslední léta mění jen vizuálně
důchodci
nic
Regina Bittová na svém postu
znaky pragocentrismu
velký objem finančních prostředků na granty
TV Luhačovice jen na internetu
neuvedeno

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Otázka č. 5 Co Vám ve městě nejvíce chybí?
Nejčastěji se v odpovědích objevovalo, že lidem chybí služby, obchody, trh, dále více
kulturních akcí (mimo sezónu, diskotéky, kluby atd.), odborní lékaři (ortoped, oční, RTG atd.),
zdravotní pohotovost, uváděli také potřebu řešení parkování, hřiště pro děti nebo zlepšení
veřejné dopravy o víkendech a ve večerních hodinách. Žádnou odpověď neuvedlo 27 %
respondentů.
5. Co Vám ve městě nejvíce chybí?
výskyt
služby; obchod - domácí potřeby, zahradní potřeby, potraviny, průmyslové zboží, nářadí pro
kutily, elektronika, krejčovství; je to tu zařízeno pro návštěvníky lázní věkové hranice 50+;
tržiště jako mají ve Zlíně, ovoce, zelenina, ryby; pěkné tržiště - bez hader!; obchody - není tu
žádná konkurence; chybí ještě jeden supermarket ke stlačení současných cen potravin, ale
toto municipálům je skutečně ukradené; neustále doplácíme na to, že jsme lázně a tudíž je tu
na vše "lázeňská přirážka"; druhá benzinová pumpa; v Albertu jsou Vietnamci s oděvy 3x, ale
tam by měly být jiné obchody; obchod na Polichně; lepší struktura obchodů (ne jen oblečení);
LIDL, BILLA, ostatní; české obchody; butiky; občerstvení, ve formě pojízdného stánku s
pizzama, obloženýma bulkama, gyros atd.; nekuřácké restaurace; lepší restaurace, dostupné
i v pozdních nočních hodinách; málo restaurací či obchodů pro vegany/vegetariány či
54
alternativně se stravující populaci
kulturní akce; více kvalitních divadel mimo lázeňskou sezónu; víc akcí, diskotéka; divadlo nezajímavé a málo; venkovní akce pro veřejnost; kulturní život; středně velký kulturní sál/klub
(vybavený); větší hojnost zajímavých akcí…sjezd jawistů, poutě, jarmarky atd; klub; kvalitní
taneční klub (elektronická hudba myslím) ---- pozor ne takový jako tragická Elektra plná
štětek a mafiánů pod vedením kasty Novosadů !!!!!!!!!!; místo kde bych se mohl v pátek a v
sobotu v klídku vykalit a koukat na hezké holky zarámované do kulturního prostředí; nabídka
volnočasových aktivit pro mladé lidi a rodiny s dětmi; vyžití pro teenagery; Kam za zábavou?
Do okolí? Uherský Brod - jen plno hospod, Zlín - unylé město, Hradiště - moc daleko.
Luhačovice mají dobrou polohu, proč se tam nic neděje? Proč pro to město nic nedělá a proč
chodí luhačovický starosta do hospody v Pozlovicích?
37
odborní lékaři - ortoped, oční od., sono, pro diabetiky a další; RTG; lékařská služba první
pomoci; pohotovost, musíme jezdit až do Zlína; pohotovost - myslím, že ve městě, které je
hlavně v sezóně plné turistů a pacientů, je to dost vážný nedostatek. Vloni jsme se u Vltavy
snažili udržet při životě pána, který se na chodníků zhroutil. Nakonec sice přijely 2 sanitky (ze
Zlína + ze Slavičína), ale už bylo pozdě. Nepříjemný zážitek; zubní pohotovost; dostupnost
lékařů na zdrav. středisku; častější ordinace odborných lékařů, lékaři během týdne - ORL,
chirurg, urolog, neuro; neurologie je velmi daleko a jen 1 x týdně, čeká se na vyšetření i 3
měsíce a pak u paní doktorky až celý půlden; dětský zubař/ka
30
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dořešit parkování ke spokojenosti domácích i hostů; parkovací místa; parkování pro místní
obyvatele (ve městě); parkovací místa v sídl. u zámku; parkovací místa v Družstevní ulici!;
rozšíření parkoviště u hřbitova; bezplatná park. místa; parkování zadarmo např. na 10 minut kvůli nákupu, návštěvě obchodu, banky…; řešení parkování pro občany města - zákazy a
placené parkování znamenají pouze posuv problému jinam
přístupné hřiště pro děti (bez zámku na bráně); schází v části dědina dětské hřiště,
prolézačky atd. (mohlo by se v zahradách u zámku o tyto plochy rozšířit, dosavadní stav je
málo nápaditý); hřiště v blízkosti či přímo v areálu lázní; bezpečná moderní dětská hřiště;
více dětských koutků venku pro nejmenší děti; jedno hřiště co bylo postaveno na ul. Nábřeží
zeje prázdnotou písku v pískovišti, celkově hřiště je ubohé; zábavné centrum, dopravní hřiště
pro děti; pískoviště, průlky, vše pro malé děti; oprava hřiště pro míčové hry v Zahradní,
pravidelné opravy dětských hřišť - nové hřiště bez údržby velmi rychle chátrají!
autobusová doprava o víkendu pro pracující - cesta do práce a zpět!; večerní spoje veřej.
dopravy směr Zlín, Slavičín, Pozlovice (po 22.00 h); spoje v odpoledních hodinách;
přizpůsobení jízdních řádů pracujícím; sleva seniorům na místní dopravu; možnost dopravit
se v nočních hodinách do města veřejnou dopravou; MHD - do centra i okolí;
frekventovanější autobusová doprava do okolí
sport - vysoké nájmy na Radostově - žádné cvičení, žádné pořádné fitcentrum; bazén s
mořskou vodou! ; sportovní centrum - posilovna a různé pohybové aktivity; větší zapojení
sportovní haly Radostova do cvičení pro veřejnost atd.; venkovní bazén. Ano, v okolí jeden je
- v Pozlovicích, kde je hlava na hlavě, otevřené koupaliště uprostřed města; golf; sportovní
aktivity ve volné dny - o víkendu, prázdninách; sportovní vyžití v centru; spinning centrum;
větší využití přehrady (skokánky, skluzavky, lanovka)
cyklostezka, hlavně přes lázně; propojení Zahradní čtvrť - lázně - přehrada, pro cyklisty a
pěší; cyklotrasa ve směru Uh. Brod; cyklostezky ve městě, stojany na kola; propojení s
okolím
více pracovních příležitostí; najít zaměstnání pro vyučené pracovníky; zaměstnání pro
mladé po celý rok nebo na smlouvu a ne načerno jak se děje ve všech podnicích;
zaměstnání po celý rok na smlouvu!; podpora podnikání: proč jsou vybírány pokuty od
zásobovatelů? To je podpora podnikání?!? Proč si drobný podnikatel nemůže opřít reklamní
ceduli o zeď svého domu? Komu to vadí? To je podpora podnikání?; málo pracovních
příležitostí pro ženy, nízké finanční ohodnocení; nedostatek pracovních příležitostí pro
mladé-vzdělané; drahé a neexistují prostory pro drobné podnikání - inkubátor podnikatelský město má spoustu volných prostor které může uvolnit - za lidský nájem
kvalitní chodníky; rovné cesty a chodníky; Kladná-Žilín - místní komunikace jsou špatné;
oprava chodníků mimo hlavní třídu - jde o zdraví ! ; větší důraz na pořádek a bezpečnost na
chodnících (parkování aut, sběrné nádoby, materiál, schůdnost); nově opravené chodníky,
komunikace; systematická rekonstrukce komunikací
obchvat - lázně mají lidem vracet zdraví - ne léčit dýchací cesty - a dostávat v ovzduší
plynové bomby - čili léčba a protiléčba! Pokud se týká obchvatu, vedení města už dlouho spí
"na vavřínech"! ; neúnosná koncentrace vozidel a plynů, nic se neděje !!! ; denně v televizi
vidím, kolik obchvatů se buduje. Luhačovice - Lázně - nic!; jsme snad jediné lázně jejímž
středem se prohání těžká nákladní technika, která hlukem a exhalacemi ruší lázeňské hosty i
domácí obyvatele; zákaz vjezdu nákladních automobilů
absolutní nedostatek laviček, kritický stav stávajících (Zahr. Čtvrť, Družstevní, zast.
autobusů u "ČSAD"), v zimě nejsou lavičky = ostuda; lavičky u zámku, jeslí a u Alberta, na
hlavní třídě; parky pro seniory; klidný park mimo lázeňskou zónu
osvětlení přechodů pro chodce (např. u Havlíčka); zajištění bezpečnosti chodců na
přechodech především ve večerních hodinách; světelné označení přechodů; vyřešení
častých poruch pouličního osvětlení v části Polichna; přechod pro chodce v Polichně;
přechod pro chodce mezi autobusovými zastávkami u zámku !!!; přechod pro chodce na
křižovatce u žel. přejezdu v ulici Družstevní
čistota; větší a lepší postihy pro vandaly; odpadkové koše; málo popelnic na tříděný odpad;
mimo centrum nejsou k dispozici stojany se sáčky na psí exkrementy; místa pro venčení psů
pravidelný jarmark; farmářské trhy - měsíčně
lidský přístup; občanská sounáležitost; zájem obyvatel; inteligentní obyvatelé; smysl pro
komunitnost, sdílení, propojení (nejen co do informací); chybí jakýkoli komunitní duch; více
spolkové činnosti a její podpora od radnice
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malé byty; stavby bytů - chybí; cenově dostupné bydlení; výstavba nových bytů pro mladé;
ochota města pomáhat lidem s rozvojem lokalit - infrastruktura; Lokalita s možností zástavby
rodinných domů.

7

3D kino; pořádné moderní kino; větší výběr filmů v kině; pestřejší a kvalitnější program,
opravdu je nutné mít každý měsíc v programu přihlouplé filmy jako Babovřesky apod.
minimálně 5x ? No a vzhledem k cenám současné kultury, je třeba si vybírat, ale z čeho?
výborný příjem televizních programů; kabelová televize; Kladná-Žilín - nedostupnost
vysokorychlostního internetu; v televizi Luhačovický kanál; možnost přijímat zprávy TV Luha
v Polichně

5

most ul. Družstevní (nový); chodník přes most do Zahradní; zájem MÚ o dolní část Luhačovic
ul. Družstevní, Zahradní čtvrť

4

funkční malé náměstí; střed města; park, příp. náměstí, kde by se mohly pořádat kulturní
akce a občané scházet
větší regulace reklamy na ulicích; nejsou jednotné reklamní a informační tabule.
čisté veřejné WC; WC u Penny!!! Autobusy a návštěvy konají potřebu za tůje!; WC na
parkovišti!
ve městě schází místo, kde si mohou maminky přebalit při procházce své dítě, popřípadě
nakojit (např. na měst. poliklinice by tato místnost, s umývadlem, přebalovacím pultem a
křesílkem na kojení, mohla být pro maminky být zřízena); jesle - případně jiné zařízení pro
matky s malými dětmi; aktivity pro maminky s malými dětmi, už od 6 měsíců věku
nemohu posoudit; nevím; nedá se specifikovat
podpora rodin s dětmi; chybí mi víc pochopení pro mladé lidi, kteří chtějí mít rodinu a slušně
bydlet. Nemáme na to zůstat v Luhačovicích, nelze to zaplatit
v zimním období mobilní ledová plocha; místo na bruslení - ledová plocha; zimní stadion
zájem zastupitelů poslouchat své voliče! ; radnice málo komunikuje s občany, tj. fórum na
www, vítání občánků, akce pro obyvatele (nejen pro turisty)
Slovácká búda
noční klid, co dělá ve městě v noci městská policie ?! Jak to, že nemá noční služby alespoň o
víkendu? Dávat lístečky autům může přes den přece jen 1 policista!
koncepční rešení rozvoje; dlouhodobá architektonická koncepce
vzhled samotného města, opravené ulice, domy, zeleň a vlastní péče o město; udržovaná
zeleň na sídlištích
klidné prostředí ! omezit auta ! parkování ! ; dodržování nedělního klidu - zákaz používání
hlučné techniky - sekačky, mot. pily apod.
bezpečná jízda na kole po Masarykově ul.
neodpovídající autobus. nádraží
prezentace - světelné reklamy
nic
ochrana před hlukem z hlavní komunikace v pěší zóně
lázeňské náměstí
modernější design ulic…(osvětlení, chodníky, odp. koše…)
zvířata
vše
zákon!
pošta - Zahradní
historické dekorace a vybavení lázní
slušní policisté - tito co tam jsou buzerují slušné lidi ale ne gaunery!!!
další polyfunkční dům od MANAGU místo "ŠMOULÍHO MĚSTA" nebyl nutný
budova U Jelena, která byla zbourána
delší odpolední a víkendová otevírací doba v knihovně
letiště
malá propagace regionu jako takového!
dokončení pěší zony
zapomenutá oprava autobusové zastávky Zahradní čtvrť
kosmopolitnost

6
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čistá voda
v okrajové části města Kladná Žilín nedostatečná možnost společenského vyžití občanů pohostinství
normální kroužky, více aktivit pro děti. Výběr kroužků v DDM - katastrofa!!!
spravedlnost při rozdělování fin. prostředků grantů!!!
mladší lidé
symbióza mezi městem a Lázněmi a.s.
neuvedeno

1
1
1
1
1
1
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Otázka č. 6 Jak často sledujete informace o dění ve městě?
Polovina respondentů (50 %) sleduje dění ve městě pravidelně – alespoň 1 x týdně. Další
větší skupina (36 %) pak občas (1 x za měsíc). 8 % respondentů sleduje informace o dění
denně (i několikrát), naopak 2 % uvedly, že se o dění nezajímají vůbec.

Otázka č. 7 Jaké informační médium ke sledování dění ve městě upřednostňujete?
Respondenti nejčastěji upřednostňují sledování informací na webových stránkách města
nebo v Luhačovických novinách, ostatní možnosti byly zmiňovány méně (internet, televize
LuhaTV, ročenky, rozhovory s lidmi, vývěsní tabule a další).
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Otázka č. 8 Jak by se podle Vás mělo město dále rozvíjet?
Zde měli respondenti obodovat nabízené rozvojové projekty podle jejich zájmu (od „projekt
se mi velmi líbí“ přes „spíše líbí“ a „spíše nelíbí“ po „vůbec nelíbí“, případně mohli uvést, že
„projekt je jim lhostejný“) a také mohli uvést vlastní návrhy na rozvoj města.
Vlastní návrh uvedlo 29 % respondentů (opakovaly se např. návrhy na opravu cest
a chodníků, řešení dopravy a parkování, řešení ul. Družstevní nebo dětská hřiště).
Největší podporu (v součtu odpovědí „velmi líbí“ a „spíše líbí“) mají projekty cyklostezky
z Biskupic do Polichna (73 %), navazující cyklostezka k Újezdci (71 %), zateplení a výměna
oken v ZŠ (70 %) a oprava zámku (65 %). Nejvíce odpovědí „nelíbí“ měly projekty
rekonstrukce náměstí 28. října (25 %) a rekonstrukce č.p. 137 (22 %).
Často se objevovala i odpověď „je mi lhostejný“ – 32 % u rekonstrukce č.p. 137, 28 %
u nového střediska odpadů, 27 % u řešení dopravy v ul. Družstevní.
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8. Jak by se podle Vás mělo město dále rozvíjet? (Váš námět)
výskyt
spravit cesty a chodníky; rekonstrukce chodníků; více investovat do chodníků města;
rekonstrukce chodníku na hřbitov i od Radostova a jeho dokončení ke hřbitovu; propojení
města chodníky; oprava ulice Zatloukalova; rekonstrukce ulice Újezda; rekonstrukce ulice v
Cihelně; rekonstrukce ulice Nábřeží od kostela po lázně; rekonstrukce chodníku pod
"jeslemi"; oprava chodníku Mlýnská směr ke škole; oprava chodníků v Pražské čtvrti;
rekonstrukce chodníků a místních komunikací Kladná Žilín; opravy chodníků!!! v celém
městě + cesty u "50"
20
řešení dopravy a parkování ve všech ulicích města; parkoviště nepl.; parkoviště na okraji
města; více parkovacích bezplatných míst pro domácí; zajistit parkování pro láz.hosty;
např. u ex hotelu Zálesí jsou namísto parkoviště květináče…proč???; parkovací dům za
obchodním domem; vybudovat záchytné parkoviště a propojit s veř.dopravou; zavedení
parkování s první hodinou zdarma - občané budou moci navštívit doktora, nakoupit, aniž by
platili parkovné; omezení 4 parkovacích míst pro zam.plovárny na max. 2 místa s
povolenkou na SPZ. Před vyhrazeným místem je možnost parkovat na ploše, která je
nevyužitým rozšířeným (nesmyslně) chodníkem.
14
ul. Družstevní - kdy?; řešení dopravy v ul. Družstevní - parkování za Matem; parkoviště
Družstevní, rozšíření parkovacích míst; řešení dopravy v ul. Družstevní - jednosměrný
provoz s možností parkování po celé délce ulice; Družstevní - parčík!!, využití plochy
"Zahradní"; úprava parkoviště - Zahradní čtvrť
9
otevřené hřiště pro děti; nové dětské hřiště; zámecká zahrada - více atrakcí pro děti;
revitalizace dětských hřišť; rozvoj dětských hřišť; rekonstrukce hřiště za pizzerií Rimini;
sportovní vyžití - veřejná hřiště
8
cyklostezka přes město; cyklostezka Luhač. - přehr.; cyklostezka přes lázně; konečně
začít s revitalizací chodníku a stezky pro kolaře od Jestřebí na pařehradu!; oprava povrchu cyklostezka - lázně směr přehrada; pořádná cyklostezka na přehradu; obnova pěší stezky Jurkovičova alej; nejvíce dokončení cyklostezky Újezdec - Luhačovice
8
revitalizace zeleně ve městě; obnova a výsadba zeleně nejen v prostoru lázní (např.
stromy do ul. Uherskobrodské, kolem řeky); zřízení parku v blízkosti lázeňského centra
(vysazení stromů); péče o blízké "lesíky" v centru; potok - špinavý - čistit odpady do potoka
u kostela; výstavba budovy či parku na nevyužitém pozemku naproti nádraží; stromy do
ulic; péče o stromoví od Biskupic až za přehradu
vybudování kolumbária na hřbitově, pro důstojné pohřbívání uren; rozšíření hřbitova vsypová loučka; hřbitov - oprava a údržba oplocení, čištění chodníčků; rozšíření hřbitova stačí uklidit!!; vybavit obřadní síň nahrávacím novým zařízením a CD-nahrávkami písní a
váž.hudby; úprava smuteční síně; rozšíření parkovacích míst u hřbitova; jeden den v týdnu
otevřen vjezd pro osobní auta na hřbitov (nošení těžkých věcí)
obchvat; omezení kamionové dopravy; odklonění kamionové dopravy ul. Masarykova;
pracovat stále na nějaké variantě, jak dostat ten velký provoz automobilové dopravy z
luhačovických lázní
podpora individuální výstavby; podpora bydlení - nové stavební pozemky; výstavba nových
bytů; podpora nového bydlení pro mladé. Byty za 3,5 mega nad albertem nejsou pro nikoho;
najít systém bytové výstavby v Luhačovicích; bytová výstavba, ale pro NORMÁLNÍ NAŠE
občany!
oprava zámku - využití fondů a grantů; oprava zámku - z fondů EU; oprava Zámku - sanační
práce; zeď kolem zámku padá
park u Aloisky - revizalizace + víceúčelovost; vzkříšení parku u pr. Aloiska; začít se zajímat
o areál kolem pramene Aloiska. Úprava chodníků a chodníčků. Nová výsadba (ne masivní
kácení) stromů a okrasných dřevin či květinových záhonů. Případně oživení o např. altán,
přírodní bludiště, park pro děti, mini rozhledna, mini botanická zahrada...je ať se už něco
děje. I hosté už se diví, že toto místo tak pustne.
rekonstrukce ulice Dr. Veselého
noční služby městské policie; městská policie - výrazné zúžení. Zedníkům a kuchařům
uniformy nepatří
zateplení ZŠ; výměna oken v ZŠ; obnova ZŠ (vybavení, šatny, podpora projektů - Zdravá
škola)
tržiště - pořádné; obchodní centrum nejen Vietnamci
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vybudování areálu pro venkovní kulturní akce; podium u přehrady; zlepšení prostředí kolem
Elektry - pro venkovní akce
podporovat drobné podnikatele; revize prázdných a nevyužitých městských prostor za cílem
pronájmu občanům k drobnému podnikání za dobrou cenu; zlepšení podmínek pro
podnikání i v jiných oblastech než cestovní ruch
rekonstrukce Sokolovny
nemám takový přehled abych mohl hodnotit; nedovedu posoudit; o rozvoji města nic nevím
podpora čistoty vizuálního ztvárnění reklam podnikatelů; město bez reklam
zlepšení městské dopravy
lavičky; nejsou lavičky u jeslí dříve tam byly i u Alberta
Slovácká búda; znovuvzkříšení Slovácké búdy
osvětlení přechodů pro chodce; BESIP přechod pro chodce ve středu obce Kladná Žilín,
označení rizikového místa DZ pozor chodci
propojení všech částí města prostřednictvím účelných veřejných ploch; veřejná prostranství
- sídliště, dědina
autobus na přehradu
zpřísnění kontrol devastace okolních lesů a cest; důkladný úklid lesů v okolí a vybudování
odpočinkových zon a orientační tabule
jesle, mateřské centrum, nebo nějaká mini školička
lyzařský vlek v jiné lokalitě; nabídnout lepší zázemí zimních sportů - idea viz Stupava
přebudování nám. 28. října; rekonstrukce nám. 28. října - je po dvaceti letech velký dluh
obnova lesních chodníků v prostoru lázní; oprava chodníků v lázeňském parku
dokončení kanalizace
nutné rozšíření mostu z ul. Družstevní směrem k Penny (U Mata) o pěší lávku. Je pouze
zázrakem, že zde ještě nebyl "propasírován" chodec zábradlím do vody.
výstavba nového střediska odpadů - nesmysl, komunální odpad se vozí pryč a sběrný dvůr
je dostačující pro oblast
vlaková zastávka - Zahradní
výměna zastávky v Zahradní čtvrti
zrušení šmoulích budek a místo nich zbudování jarmarku
chybí byty pro samost. seniory 1+1, kteří se o sebe dovedou ještě sami postarat. Postavte
bytovku!!! - důstojný pension
odpadkové koše; zřídit koš na odpadky v zastávce Luhačovice provozovna
Kladná-Žilín č. 17 Vzrostlé stromy nám ohrožují kolem potoka náš dům, jsou to 20 m, vrby,
olše. Je to povodí nebo JZD.
budova č.p. 137 - zbourat!
nenechat stavět nové hotely
dát do provozu výtah na Albertu!!! Není stále v provozu !!
lepší služby soukromníků
zbytečné - cyklostezky Biskupice - Polichno, Polichno - k.ú. Újezdec
sociální politika! soc. byty, ubytovny
úprava prostoru mezi nádražím ČD a řekou Šťávnicí (chodníky, hřiště)
obchod Kaufland
zřízení fitcentra
festivaly
úprava křižovatky Nábřeží x U Šťávnice - osadit dopravními značkami o přednosti, vyznačit
směr výjezdu k nádraží, aby tam cizí auta pořád nebloudily (MP to nevidí!!!)
protihlukové stěny na silnici nad lázešnkým náměstím (od divadla po vincentku)
stejně je to jedno. Lidi v zastupitelstvu si udělají co chtějí
opravdová podpora turismu
oprava budovy u nádraží - sídlí zde firma Vavrys
zafinancování územní studie
wakeboardová dráha na přehradě
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přestavba nefunkční kavárny espresso v kině na kulturní klub v rukou soukromého investora
- výběrové řízení na základě kvalitní ideje
jmenování pana Toboláka starostou Luhačovice
značení linek autobusů pro turisty, kteří přijíždí na nádraží
postavení rozhledny v Luhačovicích
méně investic do fotbalu, více do tzv. okrajových sportů (OB, cyklistika)
opravy objektů ve vlastnictví města
venkovní bazén
příprava propagační strategie regionu - smysluplná
vytvořit náměstí u kostela
kulturní dům - proč je tam pořád to samé? Kdo takový v okolí má?
městské prostory zdarma pro organizátory veřejných akcí - když to město nezvládá
město zcela ignoruje finanční vyrovnání s majiteli půdy, resp. parcel pod majetkem města.
…máte to do roka a něco!
trialový park (cyklo + moto sport) v prostoru rekultivované skládky Loska
lobbing za rekonstrukci Společenského domu
modernizace zahrady mateřské školy
přestat používat šílené zelené, žluté a oranžové omítky!
protipovodňové zabezpečení Kladná Žilín
omezení dopravy vozidel nad 7,5 t Luhačovice - Bojkovice
postupní výměna veř. osvětlení
přijmout zubního lékaře/ku výhradně pro děti
náměstíčko v "dědině"
obnova techniky, strojů v Tech. službách Luhačovice
úroveň vesnic Kladná-Žilín a Polichno alespoň taková jako vesnic Biskupice a Ludkovice
(chodníky, silnice atd.)
rekonstrukce kolonády
informace o projektech (stručně) do domů a bytů
Nevím jaké je dopravní řešení ul. Družstevní. Nevím v jaké stavu je zámek, Nevím jaká by
měla být rekonstrukce ul. Nádražní ani náměstí či kam má být rozšířen hřbitov…napsala
bych raději: nemohu posoudit místo je mi lhostejný
neuveden žádný námět
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Otázka č. 9 Představte si, že můžete rozhodnout o využití městských finančních
prostředků. Na co byste je přednostně využil/a?
Respondenti měly u jednotlivých nabízených možností uvádět svůj názor – od „rozhodně
ano“ přes „spíše ano“ a „spíše ne“ po „rozhodně ne“, případně „nedovedu posoudit“. Mohli
také uvádět vlastní náměty na využití finančních prostředků města.
Vlastní námět uvedlo 22 % respondentů (jsou uvedeny níže). Zmiňovali např. rekonstrukci
místních komunikací a chodíků, dětské hřiště, podporu bytové výstavby, péči o veřejnou
zeleň a prostředí.
Nejvíce kladných odpovědí (součet „rozhodně ano“ a „spíše ano“) mělo směřování
finančních prostředků města na péči o veřejnou zeleň a prostředí ve městě (88 %), na
rekonstrukci místních komunikací a chodníků (86 %), opravu památek ve městě (74 %) a
podporu kulturních/společenských/sportovních aktivit (71 %).
Nejvíce záporných odpovědí (součet „spíše ne“ a „rozhodně ne“) měly oblasti podpory
bytové výstavby (27 %) a veřejná doprava (22 %).
Ovlivnily to ale také odpovědi „nedovedu posoudit“, které se nejvíce objevovaly u zlepšení
podmínek pro podnikání (32 %), častejších spojů veřejné dopravy (24 %) nebo podpory
bytové výstavby (17 %).
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9. Představte si, že můžete rozhodnout o využití městských finančních prostředků.
Na co byste je přednostně využil/a? (Váš námět)
výskyt
rekonstrukce místních komunikací, chodníků - hlavně část od nádr. ČD po nák. stř.
Penny tj. dolní část Luhačovic; rekonstrukce hlavně chodníků; vyrovnání silnic z žulových
kostek (ul. Kamenná - Slunná, Lesní); rekonstrukce ul. Lužné a Zatloukalova; nové
chodníky v Kl. Žilín
8
malé dětské hřiště na místě starého hřbitova; dětská hřiště pro nejmenší; nově vybav.
děts. hřiště v centru; hřiště v zámecké zahradě + další vyžití (hlavně ne dřevěné, o které se
nikdo nestará); sportovní hřiště v centru - veřejné!!!!
6
bytová výstavba; podpora bytové výstavby - RD; podpora bytové výstavby bez parkování
aut; podpora bytové výstavby - pro naše lidi
5
zlepšení péče o veřejnou zeleň a prostředí ve městě; péče o veřejnou zeleň a prostředí v
části dědina; péče o veřejnou zeleň a prostředí - hlavně část od nádr. ČD po nák. stř. Penny
tj. dolní část Luhačovic; výsadba stromů v ulicích; revitalizace parků kolem Aloisky a Vlasty
5
zlepšit spoje po 22.00 h - pracuje se dlouho; večerní spoje; velmi špatné spojení hlavně o
víkendu do UB i ZL; MHD !
4
odborné zdravotnictví; podpora zdravotnické pohotovosti jako dříve; dětský zubař/ka;
zlepšení zdravotní péče
4
podpora kulturních/společenských/sportovních aktivit - opravdu nezapomínáte; podpora
kulturních a společenských akcí, ne sportovních; nepodporovat z veřejných peněz sportovní
aktivity zbohatlické smetánky, která je ovšem politicky propojena napříč..;NE dotování
bazénu a Radostova
4
méně placených parkovišť; Družstevní parkoviště; parkoviště Masarykova 50 nebylo 40 let
opraveno ani natřená stání, v zimě se zde téměř neuklízí sníh ani z parkovišť ani z
chodníků; komplexní řešení parkování pro občany města
4
zlepšit zanedbané lázeň. okruhy - povrch, lavičky, altánky; péče o Jezírko Lásky; Jezírko
lásky je zas po letech ve špatném stavu, je častým místem výletů pacientů, rekreantů. A ti
jsou pak stavem okolí jezírka zklamáni
4
schází dětské jesle; zřídit jesle, nebo nějakou obdobu toho - miniškolička; JESLE!!! - proč
nemáme jesle? Se zemědělstvím pravděpodobně druhá dobrá věc z dob komunismu
3
obchvat města; vyloučení nákl. aut. dopravy přes Luhačovice
3
sociální politika - chybí - soc. byty pro soc. rodiny, ubytovny pro bezdomovce
3
lavičky před domy; nové lavičky na Jurkovičovu alej
2
zlepšení podmínek pro podnikání - propagace místních firem
2
podpora turistiky; jezdí zástupci někam propagovat turistiku? Proč ne dál než do Brna
2
podpora vzdělávání a mezinárodních programů; investice do zkvalitnění prostředí v
základní škole!
2
osvětlení přechodů pro chodce; vyšší bezpečnost na přechodech
2
OC LIDL; obchody
2
doprava v sezónu Přehrada - Luh. Zahradní
veřejná doprava je velmi drahá!!!
veřejné WC - ostuda města!!!
protihluková ochrana Dr. Veselého
větší podpora okolních vesnic
podpora občanských aktivit a spolků
lépe udržovat místní komunikace přes vesnici a zimě
cyklostezku na přehradu lépe označit
bezbariérovost pro kočárky
přístup na hřbitov
oprava - stavba Slovácké búdy
podpora vizualizace města: sochy, parky, lavičky, fontány, trhoviště
vytěsnit parkování aut mimo město!
úklidové práce pro nezaměstnané - jinde platí město, u nás ani v náznaku!
výstavba garáží
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pískovou pláž na přehradě - děti!
Jurkovičova alej (nový povrch rozšířit - kola x chodci)
kontejnery na odpady sezonní (listí, větve) do částí města
kulturní akce pro mladé
využití plochy před benzinkou
zlepšení informovanosti občanů
podpora sportovních aktivit
méně arogance a více lidskosti u MP (názory lidí co Luhačovice již navštívili a teď již se
rozmýšlí)
komunitní centrum
větší podpora pro menšiny a slušné pracující lidi
příprava propagační strategie
začněte u sebe!
je třeba nalákat mladé lidi, ne jen důchodce
dostat děti ze školních lavic více do přírody, vyučovat lesní pedagogiku
ve spolupráci s českými lesy vybudovat lesopark, ve smyslu jaký mají ve Slavičíně,
Pivečkův lesopark. U nás by mohl být pojmenován po básníku dřeva - Lesopark Dušana
Jurkoviče.
vybudování pohostinství Kladná Žilín s možností stravování občanů a seniorů
dohlédnout na to, aby na chodnících pro chodce neparkovala osobní auta. Ve městě si to
nikdo nedovolí, tam je městská policie. A co výše zmíněné ulice Kuželova a spol. ??? O tom
všichni ví, ale faktem zůstává, že já osobně sem po chodníku v ul. Kuželova nikdy nešla ..
vyřešit křižovatku Družstevní, V Drahách a Ludkovická a příjezd na ul. Hrazanská. Kvůli
parkovišti, které je na rohu Družstevní u příjezdu k Hrazanské není vůbec vidět do ul.
Hrazanské. Přejít směrem k ul. V Drahách je jen na vlastní nebezpečí. Děti tudy chodí do
školy a zpět. Co třeba dobře umístěné zdrcadlo??
omezení výdajů na granty a Městskou policii - vytvoření zdrojů pro systematickou
rekonstrukci infrastruktury
oprava a rekonstrukce budov v majetku města
informační centrum otevřeno SO, NE a svátky do 18:00 hod. (nejvíce návštěvníků)
větší pestrost společenských akcí, nepůsobit jen jako pasivní město
lázeňské koupaliště
neuveden žádný námět

Otázky č. 10 – 15 se týkaly osob samotných respondentů:
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Další náměty, připomínky, komentáře:
Tuto možnost využilo 20 % respondentů, kteří uvedli další svoje náměty, připomínky
a komentáře.
Další náměty, připomínky, komentáře
Podpořte zajištění nových pracovních míst.
Představitelé města by měli 3x v roce projít okrajové části města.
autobusová doprava o víkendu
Při rekonstrukci mostu v ul. Zahradní je nutné pamatovat na lávku pro chodce! Je velmi nutné vyřešit opravu
silnice v ul. Pod Léštím a vyřešit parkování aut před domy. (Hamada)
V co největší možné míře využít možnost financování z fondů EU, regionálních atd. - památky, bezpečnost,
cestovní ruch - dobré projekty!
Pokud zakážete stát na komunikaci (Družstevní), vyřešit parkování. Odpověď "každý se má sám postarat,
kde si zaparkuje" je neprofesionální. Dejte nám možnost zaplatit si místo! - Zahradní, Družstevní
Tříděný odpad rozšířit ještě o textil, bio odpad (mimo léto), olej z domácností - alespoň na sídlištích
Upravit most u hospody u "Mata" ul. Družstevní a vedle udělat lávku pro pěší. Nekácet zbytečně vzrostlé
stromy.
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Mám radost z měst. mobiliáře MM Cité, jen tak dále.
MP by měla kontrolovat častěji (hlavně přes noc) dění i na ul. Nábřeží - dění v domech, dodržování
zmíněného nočního klidu!
Schází LuhaTV - mnoho starších lidí nemá počítač.
Dojíždím za prací autem, protože mi na Řetechov nejede autobus! Lépe udržovat silnice v zimě.
Proč musíme platit tak vysoký poplatek za "popelnice", když třídíme odpad, a u tříděného odpadu má být
poplatek poloviční !!! Zrušte nedělní prodej, pracující má v neděli mít volno.
Nemohou se na úpravě města podílet nezaměstnaní, popř. v létě brigádníci?
Zruště poštu v Biskupicích, s takovou provozní dobou je k ničemu.
Částečná zvuková bariéra mezi kovovým železničním mostem a panel. domy.
Je to za oba manžele! Děkuji
Obnovit autobusovou linku na přehradu v letní sezonu.
Zajistit dotace na obchvat Luhačovic.
Více sponzorovat a podporovat spádové obce. Ne jenom poplatky, že patří obce pod město, ale i výhody
městského charakteru.
Spolu s městem by se měly rozvíjet i okolní vesnice, město je hodně sebestředné!
Přivítal bych více podobných akcí jako jsou jarmarky, kde se schází obyvatelé města.
za Albertem placené malé parkoviště
Zlepšit sounáležitost radnice s občany, otevřít radnici občanům v oblasti komunikace, dělat vítání občánků,
více farmářských trhů před radnicí pro obyvatele města
častější spoje veřejné dopravy + víkendy
Lepší zapojení občanů do dění ve městě, osadní výbory přímo v Luhačovicích.
V dolní části města - v zimním období nejsou udržované chodníky!!!
Policajti kontrolují jenom k plovárně. Na ulici Solné si místní řidiči pletou silnici za závodní dráhu. Je to
strašné - Tady bydlet !!
Městská policie nemůže jenom dávat lístečky za stěrač aut a vybírat pokuty! Chybějí noční služby! Rušení
nočního klidu, rozbíjení výloh, rozbíjení skříněk, rozbíjení láhví od alkoholu o chodníky. Ničení společného i
osobního majetku. Zvláště o víkendech jde o obrovský problém! Denní služby snad obstará 1 policista!
Rušení nočního klidu. Podniky by měly být otevřeny nejvýš do 24 hodin!
Věnujte větší pozornost péči o necentrální části města. Veškerá údržba zeleně, čistoty a kvality cest a
chodníků končí křižovatkou u nádraží. Dále je to ponecháno osudu.
Luhačovické noviny téměř vůbec neinformují o záměrech, přípravě a průběhu akcí, zejména v oblasti oprav
a investic.
Zeleň v našem okolí ne neupravuje. Lípy podél hlavní silnice zasahují (obrůstají proutím) až do půlky
chodníku. Podobně keře. Zeď kolem zámecké zahrady se rozpadá.
Zabránit megalomanským stavbám, které se do Luhačovic nehodí, udržovat ráz malebných Luhačovic.
Proč revitalizace zeleně? Po revoluci se privatizovaly provozy. Padlo zahradnictví, lázeňský technický areál.
Je smutné, že i v Luhačovicích chce každý mít velké zisky, ale bez neinvestic. Z počátku nebyla posečena
kvetoucí tráva, která zhoršovala pacientům alergikům pobyt. Neprořezávaly se keře ani stromy. Pokud by
péče o zeleň byla dostatečná, nenapadly by stromy plísně, neořezané staré větve by při zhoršených
povětrnostních podmínkách neohrožovaly kolemjdoucí. Ona prevence je vždy levnější. Kdo nese
odpovědnost? Stalo se, ale proč je projekt nastavený tak, že se pokácí vše - i zdravé? Díky nádherným
porostům přivřeli lidé oči nad zdevastovanou komunikací. Lázeňské náměstí není žádnou ozdobou, je to
malý tankodrom. V době, kdy se stavělo parkoviště a přípojka od hlavního tahu, byly přes náměstí
pokladeny panely pro veškerou dopravu. Po jejich odklizení zůstaly vytlačené stopy. Stačilo frézou srovnat
celou plochu, vysypat přimeřenou vrstvou písku a bylo by vše OK. Nestalo se tak. Přisypal se štěrk, písek a
kouzlo náměstí vzalo za své. Je smutné, že se nenašlo včasné řešení. Nyní, aby mohly být čerpány dotace
se děje kompletní likvidace. Proč tedy projekt nebylstřízlivější, nemuseli by jste tajit plán do poslední chvíle nepřijde vám celá akce jako podraz na lidi? V areálu lázní se změní například veřejné WC a dlažba na
kolonádě. A v tom spočívá i další problém rekonstrukce. "Navrhli jsme vkusnou dlažbu, ale památkáři chtějí
repliku z padesátých let," popsal ředitel lázní. Postoj úředníků nechápe a odmítá se podřídit. "Oni trvají na
dlažbě z doby jezeďácké kultury, která vůbec nesouzní s Jurkovičovou architekturou. Přitom replika dlažbu
prodraží a tím může celý záměr zhatit," zlobí se Bláha. Tato část článku mluví za vše. Dlažba má beze
sporu kulturní i památkovou hodnotu. O vkusu a souznění mluví nová přístavba Alexandrie a Jubilejního
pramene-obé jako pěst na oko. Snad v tomto duchu nebude celý nový projekt. Stromy na Lázeňském
náměstí lidé jistě ocení hlavně v parných vedrech," podotkl František Hubáček. Za kolik let udělá koruna
stromu potřebný stín???? Je určitě potřeba vylepšit stav celých Luhačovic, ale tento projekt je schizofrenní.
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dotazník přichází pozdě!
Lékaři ať parkují za Albertem na vyhrazených místech a tím uvolní parkování za střediskem. Zlepšit přístup
vedení města k občanům Luhačovic!
chci botanickou zahradu
Je nás hodně - uvidíte
Luhačovice jsou má srdeční záležitost. Uvítala bych, kdyby se jim vrátila jejich "komornost", která se
pomalu, ale jistě, díky honbě za ziskem, vytrácí!
výstavba domova pro seniory je nevhodná na umístění má být umístněn v klidné oáze ale nikdo nic neudělá
všichni se bojí naše děti nám to neodpustí neberete ohled na petici která hovoří za vše
Jako jedna z možností odpovědí mělo být "nevím". Pokud o některé otázce - problematice nevím a nemohu
se tedy vyjádřit, tak jediná možná odpověď je pak "je mi to lhostejné". To ale nevyjadřuje skutečný postoj. Je
rozdíl, je-li mně něco lhostejné a když o věci nic nevím.
Jsem pro omezení rychlosti na 40 km/h v centru během lázeňské sezony (od Havlíčka po poštu)
Vyplnil jsem tento formulář, protože mi na našem městě záleží. Ale mám pocit, že lidem na radnici je to
jedno. Mám jeden krásný příklad řešení dopravy v ulici Družstevní. Všem to bylo jedno, protože oni tam
nebydlí a hlavně mají kde parkovat. Odpověď lidí z nejvyšších míst radnice.
městští šerifové by mohli zhubnout a přestat buzerovat místní občany za blbosti - měli by mít nějaký nadhled
- když si je platíme z našich peněz - zavést rezidenční karty na parkování - obyvatel Luhačovic má takovou
kartu automaticky získat - postihovat turisty za parkování - konec výjimek při parkování doktorů a spol. v
lázních - mají taky nohy
dočkáme se někdy spojení cyklostezky Biskupice - Újezdec? Chybí mně aktuální informace a rychlé
aktuality z města, např. dovolené lékařů apod. jako mají Pozlovice - musím navštěvovat jejich stránky
Má vůbec město zpracován nějaký strategický plán z minulosti, který by se dal vztáhnout na dnešní
hospodaření města? Celý tento dotazník vyznívá velmi alibisticky stylem, co sis občane vybral, to máš.
Zatím to tedy vypadá, že město žádné strategické plány nemělo a nemá a vše "látá" dle nutnosti hlava
nehlava.
Luhačovice budou za chvíli městem důchodců a víkendových návštěvníků lázní. Pro mladé rodiny s dětmi
se tu nic nedělá. V programovém prohlášení byla jedním z bodů podpora individuální výstavby. Není tady
snaha, vůle ani zájem dostát svým slibům. Vlastním parcelu, která by mohla být stavebním místem, chci v
tomhle městě zůstat, založit rodinu a není mi umožněno stavět? Jiné obce dělají pro potenc. obyvatele
pobídky, ale tady se už roky neděje nic. Jeden velký průser! A ta dětská hřiště, úplná katastrofa. U potoka je
pískoviště bez písku, pod Slunnou polorozpadlé, zdraví nebezpečné prolézačky. Ostuda! Ale máme 2
fotbalová hřiště, k čemu mi to je?
Zlepšení podmínek pro živnostníky. Přilákat více turistů a návštěvníků.
Lepší rozvržení časů autobusových spojů. Pomoci i okolním vesnicím (chodníky, cesty, dopravní spoje,
údržba-hlavně tedy v zimě,…)!!!
pořídit městský kamerový systém, posílit službu městské policie zejména v noci Pá, So, Ne, apelovat na
zachování profesionální jednotky záchranného has.sboru Zl.kraje ve městě, event. apelovat na zřízení
výjezdového stanoviště zdravotní záchranné služby Zl.kraje, teké apelovat na to, aby se nesnižoval stav
příslušníků policie ČR ve městě
Po příštích volbách všem přeji do vedení města nové, zapálené, k veřejnosti otevřené osobnosti. Současnou
municipalitu prověřit, většinu nahradit novou nepodplatitelnou krví.
Cyklostezka do Uh.Brodu není po několik let stále dokončená, v zimním období devastovaná těžkou
technikou při zbytečném odklízení sněhu (viz Uh.Brod - v zimním období slouží jako běžkařská trasa vemte příklad). Parkování v ulici Družstevní - zvážit jednosměrný provoz po celý den s možností podélného
parkování.
Věřím, že dotazník nebude sloužit jen pro zasmání, ale pro dobrou věc. Již řadu let občané části Luhačovic Kladná Žilín žádali o realizaci výše uvedených návrhů a podnětů. Vždy došlo pouze ke slibům, s
odůvodněním na nedostatek finančních prostředků.
Škoda že město nemá vliv na výši platů, které dávají v Luhačovicích podnikatelé či podniky zaměstnancům.
Je to doslova hrůza. Děkuji za možnost se vyjádřit.
K dispozici v dotazníku bylo dáno málo místa. Tak náměty kopíruji sem: Nevím jaké je dopravní řešení ul.
Družstevní, Nevím v jakém stavu je zámek, Nevím jaká by měla být rekonstrukce ul. Nádražní ani náměstí či
kam má být rozšířen hřbitov…napsala bych raději: nemohu posoudit místo je mi lhostejný. A na www.
stránkách jsem nic moc nenašla!!! Bytová výstavby, ale pro NORMÁLNÍ NAŠE občany! Máme obavu, že
hodně stavebních míst možných pro výstavbu bytů pro tzv. místí stálé občany je upřednostňováno tzv.
rekreačním návštěvníkům. Škoda. Město městem dělají snad více ti co tu žijí, pracují a vychovávají další
generace... Škoda že podobný dotazník nemají i naše lázně (v podstatě pro místní neoddělitelná součást
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bytí tady v Luhánkách), asi by se divili...nebo ne?
Naléhavý vzkaz panu starostovi. Město obdrželo pochvalu za příkladné třídění drobného odpadu. Výtečně,
toto zvládneme! Pane starosto, odměňte za to své občany: sejděte se ve formaci Hubáček - Pučalík a
přehodnoťte pro r. 2014 oddíl činnosti TS v části Sezónní přistavení velkokapacitních kontejnerů pro
občany. Tři sběrná místa pro město a jeden pouhý den pro čtvrtletí je žalostně málo. Lidé se ptají: kde to
bylo, kdy to tam měli, proč jsme o tom nevěděli? Dvorky, chodby, sklepy, často i byty chtějí provětrat a
zbavit se odložených, odsloužených věcí, které jsou na půlcestě pryč. Ale jak? A pomůže s tím někdo
starým lidem? ...trochu zapřemýšlet a všecko by šlo... a věřím, že půjde. Pane starosto, děkuju. Senior
Postrádám pravidelnou přepravu na luhačovskou přehradu - hlavně v jarních a letních měsících. Bývalé
sídlo Knihařské školy u nádraží, dnes částečně pronajaté firmě Vavrys, je velice špatnou vizitkou - už celá
léta budova chátrá a dělá ostudu městu. Domácí už to zřejmě nevnímají, ale každý, kdo do Luhačovic
přijede vlakem nebo autobusem, si tohoto neudržovaného objektu všimne.
opravit katastrofální stav ulice Újezda
transparentní zveřejnění výsledků, vyjádření starosty, rady města a zastupitelů k bodům dotazníku
JE POTŘEBA POUŽÍVAT ZDRAVÝ SELSKÝ ROZUM!!!
Příliš málo času na vyplnění dotazníku (pouze 10 dnů od zveřejnění na stránkách města)
Krátká doba na vyplnění dotazníku (pozdní vystavení dotazníku a pozdní uveřejnění dotazníku v
Luhačovských novinách) nenaznačuje důvěryhodnost dotazníku. Mám pocit jako by byl vytvořen, jen proto
aby se mohlo říct, že se město zajímá o názor občanů. Chce to delší dobu na zamyšlení se nad tématy a
připomínkami. Připomínky k městu: Město by mělo nějakou vyhláškou řešit reklamy, které jsou umístěny a
zpracovány velmi nevkusným způsobem. Kde jaký plot či volná stěna je oblepena, působí to velmi nevábně,
až odstrašujícícm dojmem. Příšerný stav laviček mimo zóny, které navštěvují lázeňští hosté např. na ulici
Komenského, kolem panelových domů na Družstevní (pokud to není v režii družstev) a jinde ve městě.
Nové zastávky jsou značně nekomfortní. Nepociťuji dostatečnou podporu individuální výstavby.
Nesouhlasím s prodejem pozemků, které by mohlo město využít třeba do budoucna např. pozemek za
zastávkou v Zahradní čtvrti (současný vlastník Belbo a Klimastav), pozemek pro nový dům v místě tzv.
Šmoulího města. V dotazníku byla otázka na dopravu, vyjádřím se i když to není v kompetenci města,
chování řidičů nepovažuji za vstřícné, jsou velmi drzí a to i k pacientům, kteří přijedou na léčení a první
dojem z Luhačovic je mnohdy nepříjemný řidič. Nesouhlasím s omezením dopravy na Družstevní, kdyby se
někomu chtělo, dalo by se to vyřešit jednosměrkou a určitě by to šlo vykomunikovat i s dopravci. Byl zde
dotaz na cyklostezky, tak ty místní mi přijdou že vedou od nikama nikam, nevhodné pro malé děti, prostě
Luhačovice musely mít za každou cenu cyklostezky. Koncept zeleně je v Luhačovicích dost zastaralý, od
druhu rostlin až po různé ornamenty nebo obrazce, kterých mělo být dosaženo (nemyslím zeleň v
lázeňském areálu). Nový domov pro seniory je též zbytečné komentovat, již bylo rozhodnuto. Dále
nesouhlasím se stavem kanceláře v Luha info, věčně stoly zaházené papíry, vím, že se musí agenda
vyřizovat, ale neuspořádané pracoviště působí dost nevábně, a že Luha info navštíví velké množství
návštěvníků. Oblečení pracovnic Luha info, též neodpovídá standardu informační kanceláře, je až příliš
ležérní. Ke většine projektů se nedokáži přesně vyjádřit, protože je neznám, předpokládám že i většina
občanů, takže dotazy na ně jsou naprosto zbytečné. V létě by bylo vhodné umístit na nádraží nějakou tabuli,
která odkazuje na koupaliště Duha, jsem svědkem několika bloudících turistů po Pozlovicích hledající
koupaliště.
Snížení poplatku za svoz odpadu, v poskytovaných grantech podporovat více všechny formy práce s
mládeží
vysoká cena svozu odpadu
Zlepšit nabídku kina (filmy jsou do nabídky po dlouhé době od premiéry). Zlepšit nabídku kultury (zábava
spíše pro starší ročníky). Rozšíření počtu dětských hřišť ve městě.
Jsem velmi rád že existuje tahle studie a budu ji propagovat!
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2. Dotazník pro podnikatelské subjekty
Dotazníky pro podnikatelské subjekty byly distribuovány (osobně nebo e-mailem) na začátku
listopadu 2013, odevzdat je bylo možné do 15.11. na podatelně radnice, v městském
informačním centru nebo e-mailem.
Celkem bylo osloveno 62 podnikatelských subjektů ve městě, počet vyplněných a vrácených
dotazníků je 14 – procento návratnosti je tedy 22,6 %. Mezi respondenty se objevili i dva
největší zaměstnavatelé ve městě – ZÁLESÍ a.s. a Lázně Luhačovice, a.s.
název
hotel
Augustiniánský
dům, sport. areál
Golf
Miroslav Vystrčil autobazar
California

působnost
(roky)

zaměření činnosti

počet
zaměst.
2009

počet
zaměst.
2010

počet
zaměst.
2011

počet
zaměst.
2012

počet
zaměst.
2013

z toho
místích

4

hotelnictví,
gastronomie,
wellness

X

28

30

32

34

20

19

nákup a prodej
automobilů

5

5

5

5

5

2

25

26

26

27

27

2

24

25

25

31

36

4

18

18

18

18

18

8

402

450

453

486

494

220

3

2

2

2

2

1 (2)

50

45

47

47

46

10

438

421

414

434

418

150

4

4

4

4

4

2

8

8

5

4

3

3

7 - 10

7 - 10

7 - 10

7 - 10

7 - 10

4

---

---

---

9

9

3

34

35

36

36

38

11

Lesy ČR, s.p.,
lesní správa
Luhačovice

21

MDP GEO, s.r.o.

18

Petr Chmela,
Pekárna
cukrárna Merkur

21

ZÁLESÍ a.s.

63

BIFU Luhačovice

10

ČSAD Vsetín a.s.

50

Lázně
Luhačovice, a.s.

21

Penzion Stella

14

Luhačovická
keramika

24

Studio VEAL

12

UPOSS, spol. s r.
o.

21

Lázeňský léč.
dům Praha Anna
Kneblová

15

správa lesů a
souvisejícího
majetku ve
vlastnictví ČR
geodetické služby,
geografické
systémy, systémy
pro správu majetku,
konzultace, školení
výroba a prodej
pekařských a
cukrářských výrobků
a zboží
průmyslová výroba,
obchodní činnost,
Wellness hotel
Pohoda, Závod Agro
maloobchod a servis
jízdních kol,
půjčovna kol,
průvodcovské služby
autobusová doprava
poskytování
komplexní,
příspěvkové a
ambulantní lázeňské
péče, ubytovací
služby, stravovací
služby
ubytovací a
hostinské služby
výroba keramiky
služby (kosmetika,
kadeřnictví atd.)
projekční služby,
realizace,
elektropráce
lázně
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název

plány na 5 let

zřídíte
nová prac.
místa?

nabízíte
volné
plochy a
objekty?

co očekáváte od města, co postrádáte?

Augustiniánský
dům, Golf

rozšíření služeb v rámci
stávající činnosti

ano

ne

užší spolupráce města se subjekty cestovního
ruchu - MARKETING (více info osobně rád
sdělím)

autobazar
California

rozšíření služeb v rámci
stáv. činnosti, do jiné
činnosti, rek. současných
objektů

ano

ano

větší propagace města na internetu

Lesy ČR, s.p.

rek. současných objektů

ne, počet
zůstane
stejný

ne

oceňujeme vstřícný přístup při řešení problémů

ne, počet
zůstane
stejný
(nedostate
k kvalif.
lidí)

---

Město by mělo prioritně zadávat všechny obec.
zakázky mal.rozsahu místním
podnikatelům,kteří tam také platí daně.Aktivně
doporučovat místní firmy a služby.Opak je
pravdou.Město nedostatečně komunikuje s
podnikateli x podnikatelé nedostatečně
komunikují s městem.Není aktivně rozvíjeno
podnikatel.prostředí.Úspěch se neodpouští.

ne, počet
zůstane
stejný

ne

propagace města

ano

ano

Z hlediska budoucnosti rozvoje území
nedoporučujeme zúžení lázeň. pásma.
Vybudování park. domu v centru města
(sokolovna?), případně parkoviště pro obyv.
panel. domů naproti Benzinky. Zkvalitnění
vzhledu a údržby kruh. objezdu u Penny
marketu. Cílené využití vybíraných lázeň.
poplatků a poplatků z ubyt. kapacity do rozvoje
cest. ruchu!!! Doporučujeme vytvoření "Rady
ředitelů" jako porad.orgánu Rady města,
tvořenou ze zástupců význam. zaměstnavatelů
v Luhačovicích (do 7 členů).

ano

ne

rád bych odkoupil objekt, kde jsme v pronájmu,
z důvodu dalšího rozvoje

nedovedu
posoudit

ano

opravy autobusového stanoviště

ano

ano

Zajištění fungování městské infrastruktury v
souladu s požadavky lázeňské a turistické
destinace (čistota, značení, parkování,
bezpečnost).

ano

ne

MDP GEO,
s.r.o.

Pekárna
cukrárna Merkur

ZÁLESÍ a.s.

BIFU
Luhačovice
ČSAD Vsetín
a.s.

Lázně
Luhačovice, a.s.

Penzion Stella

rozšíření služeb v rámci
stáv. činnosti, do jiné
činnosti, do dalších míst
mimo město, zahájení
výstavby nových objektů,
nákup, pronájem další
nemovitosti, přemístění
firmy mimo město
rozšíření služeb v rámci
stáv.činnosti, rozšíření do
dalších míst mimo město

rozšíření služeb v rámci
stáv. činnosti, rek.
současných objektů,
výstavba nových,
odprodej nepotřebné
nemovitosti

rozšíření služeb v rámci
stáv. činnosti, do jiné
činnosti, rek. současných
objektů
rek. současných objektů,
pronájem další
nemovitosti
rozšíření služeb v rámci
stáv. činnosti, rek.
současných objektů,
zahájení výstavby nových
objektů, odprodej
nepotřebné nemovitosti
rozšíření služeb v rámci
stáv. činnosti, rek.
současných objektů

Volná park. místa - pošta, banky…, zde se
vyžívá represivní složka města - městská
policie, bez ohledu na to, že mi je živíme.
zájem o naši činnost, propagaci - pozvání na
různé akce města (pozvánky atd.)

Luhačovická
keramika

---

nedovedu
posoudit

ne

Studio VEAL

rek. současných objektů,
zahájení výstavby nových
objektů

nedovedu
posoudit

ano

parkování zdarma

UPOSS

rozšíření služeb v rámci
stáv. činnosti, do jiné
činnosti, rek.současných
objektů

ano

ano

Postrádáme opravdový zájem o podnikatele a
firmy se sídlem v Luhačovicích a nejbližším
okolí. Bylo by vhodné je přizvat a zapojit do
aktivní spolupráce. Zájem ze strany podnikatelů
a firem je.

Lázeňský léče
bný dům Praha

rozšíření mimo město,
rek. současných objektů

ano

ne

---
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název

jaké investiční/neinvestiční akce by mělo
město z hlediska vašeho rozvoje uskutečnit?

další náměty, připomínky, komentáře

Augustiniánský
dům, Golf

Alespoň částečná rekonstrukce kolonády.
Současný stav je havarijní. Stejný jako před
50ti lety.

Změnit obchůdky na kolonádě (nevím, komu
patří), ale místo levných "cetek" nabídnout
hostům regionální produkci (místní uzeniny, med
od včelaře, ruční práce, …)

autobazar
California

propagovat město na internetu

---

Lesy ČR, s.p.

oprava komunikací navazujících na les

jednání s Lázněmi o opravě kolonády a chodníků

MDP GEO,
s.r.o.

Pekárna
cukrárna Merkur

ZÁLESÍ a.s.

BIFU
Luhačovice
ČSAD Vsetín
a.s.
Lázně
Luhačovice, a.s.
Penzion Stella

Investiční: Nepodnikám v turistickém ruchu,
takže přenechám kolegům a nechám se
překvapit. Zvýšení rychlosti internetového
připojení. V porovnání s jinými městy jsou v
Luhačovicích vysoké náklady na internetové
připojení. Neinvestiční: Jazykové kurzy pro
místní drobné podnikatele a jejich personál.
Podpora kongresové turistiky. Zlepšení
správy majetku (zeleň, údržba komunikací).
nechat jedno parkovací místo před
zastávkou u kruhového objezdu pro naše
zákazníky
Rekonstrukce spojení (Jurkovičova alej)
Lázeňské části města s centrem rekreační
oblasti - přehradou. Spolupůsobit na
zkvalitnění silničního tahu Uherský Brod Luhačovice.

Máme na stáži v Luhačovicích zahraniční
studenty a zjistili jsme, že se v hospodách a
obchodech cizinec nedomluví (NO FOREIGNER
FRIENDLY). Aby se dalo projet přes lázně na
kole a na bruslích, když tam jezdí auta.

--Jedenkrát za rok (dle potřeby) přizvat zástupce
klíčových zaměstnavatelů z Luhačovic do
zastupitelstva k cca 20 min. prezentaci výsledků
a záměrů společnosti do příštích let.

ulice Dr. Veselého

jednoduché a jednoznačné propojení pro pěší a
cyklisty ze Zahradní čtvrti až na přehradu

opravy autobusového stanoviště

---

Budování parkovacích ploch, rekonstrukce
ulice Dr. Veselého, osvětlení v lázeňské
zóně, odklonění nákladní dopravy, rozvoj
hřišť a sportovišť pro rodiny s dětmi.
Cokoli, co prospěje zvýšení turistického
ruchu.

---

---

Luhačovická
keramika

pozvání na různé akce města atd.

nezájem města o činnost firmy která tu pracuje
už od roku 1989

Studio VEAL

propagace lázeňství

zaměření na rodiny s dětmi

UPOSS

Lázeň.léč.dům
Praha

Jako podnikatel v investiční výstavbě
navrhujeme možnost součinnosti při
zlepšení životního prostředí našeho
lázeňského města. Doporučujeme přijmout
koncepční řešení veřejných prostor, na
jehož základě bude možné toto řešení
postupně realizovat. Podnětem k obnově a
vybavení veřejných prostor může být
"Koncept promenádní trasy lázeňského
města", který naše projekční kancelář již
nachystala.
na zimu umělý svah pro lyžaře i běžkaře;
osvětlení k pramenu VIOLA

---

---

Dotazníkové šetření - Program rozvoje města Luhačovice 2014 – 2022

3. Dotazník pro zájmové organizace
Dotazníky pro zájmové organizace byly distribuovány (osobně nebo e-mailem) na začátku
listopadu 2013, odevzdat je bylo možné do 15.11. na podatelně radnice, v městském
informačním centru nebo e-mailem.
Celkem bylo osloveno 33 zájmových organizací ve městě, počet vyplněných a vrácených
dotazníků je 19 – procento návratnosti je tedy 57,6 %.
název

o.s. Luhovaný
Vincent

Luhačovický
okrašlovací spolek
Calma
Muzeum
luhačovického Zálesí
SDH Polichno

počet členů 2013

členové do 18 let

12

0

45 (a 50
spolupracovníků)

20

5 zaměstnanců

0

32

0

vývoj členské základny
Sdružení je složené z cca 12 celoročně aktivních
dobrovolníků, kt. si nenárokují honoráře, ani
proplácení osob. nákladů spoj. s organizací
festivalu. Pracujeme na rozšiřování skupiny
dobrovolníků particip. na našich aktivitách s
příslibem rozvíjet tak komunitnost a účastnost
(např. pomoc na přípravě/úklidu či s distribucí
plakátů za akreditaci zdarma...). Cílem bude také
více aktivně zapojit luh. veřejnost. Složení sdružení
se v průběhu času obměňuje zejm. v souvislosti s
neposedností členů, jež tvoří zejm. VŠ studenti.
Obecně však členů přibývá.
Počet členů stoupá a také stoupá počet
dobrovolníků, kt. se nechtějí vázat členstvím, ale
rádi dle svých možností a zájmu občas
spolupracují a angažují se nárazově, počet
takových spolupracovníků čítá téměř 100 osob
Počet návštěvníků 5000-6000 ročně, počet
návštěvníků mírně stoupá.
klesá - cestování za prací, nutnost častých investic
z vlastních zdrojů

Art gallery - Vladimír
Ohlídal (malá
kolonáda)
BIFU Luhačovice

2

0

stabilní

15

15

stabilizovaná

TJ Sokol

156

45

je stabilní až mírně roste aktivním přístupem oddílů

5

0

100

50

Římskokatolická
farnost Luhačovice oblast práce s dětmi
a mládeží

---

---

Myslivecké sdružení
Kladná-Žilín

11

0

OS Holky v akci

18

1

Holky v akci Klub
seniorů Kladná-Žilín

12

0

stabilní

TJ Slovan

270

90

je stabilní, spíše trochu roste aktivním přístupem
oddílů TJ Slovan

ZO ČZS Luhačovice

145

0

roste

11

0

stabilní

25

0

stabilní

Junák - svaz skautů
a skautek ČR

32

24

od letošního roku se počet členů zvyšuje - díky
obměně vedení

SDH Kladná-Žilín

30

6

roste z řad mladších 18 let

Jurkovičův svět, o.s.
Fotbalový klub

Myslivecké sdružení
Polichno
neregistrovaný klub
volejbalistů Polichno

stabilní, je to způsobeno specifikací našeho
zaměření
mírně klesá - důvod je nižší porodnost - menší
počet dětí
není to forma členské základny
stabilní, jelikož mladá generace má dnes jiné
zájmy, priority, k přírodě tak netíhne, převládají
počítače
klesá, důvody - jiné představy; vztahy; trpělivost;
zručnost
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název

Luhovaný
Vincent

hlavní aktivity

hodnocení
podmínek ve
městě

hodnocení
spolupráce s
městem

kultura

spíše
nespokojeni

spíše
nespokojeni

Luhačovický
okrašlovací
spolek Calma

kultura, rodiny s
dětmi

spíše
spokojeni

spíše
nespokojeni

Muzeum
luhačovického
Zálesí

kultura

spíše
spokojeni

spíše
spokojeni

SDH Polichno

sport, činnosti
spojené s SDH

spíše
nespokojeni
spíše
spokojeni

spíše
nespokojeni
spíše
spokojeni

spokojeni

spokojeni

spíše
spokojeni

spíše
spokojeni
nemáme
názor (mezi
námi a
městem
neproběhla
žádná konkr.
spolupráce)

Art gallery Vladimír Ohlídal
BIFU
Luhačovice
TJ Sokol

kultura
sport, rodiny s
dětmi
sport, rodiny s
dětmi

co očekáváte od města pro podporu Vaší činnosti?
Transparent. a rovnocenný vztah, kt. by napomohl vzáj.
pochopení a důvěře. Dotace by měly být vnímány, ale i
považovány za zadávání veř. zakázek hlavně proto, že
povaha poskyt. služeb tomu odpovídá. Dlouhodobý
charekter poskyt.dotací, jelikož bez delšího čas.
horizontu se vytváří jednak závislost na podpoře a
druhak problémy ve vztahu ke spuštění a dokončování
dlouhodob. projektů, protože nikde není zaručeno, že
jejich provozovatelé potř. prostředky v příštím obd.
obdrží. Zodpovědnost a spolehlivost samosprávy jako
mediátora mezi státem a jednotlivcem. Uvědomění si
ekonom. potenciálu kultury (multiplikační efekt) a toho,
že subvencování kultury z veř. prostředků je
smysluplnou investicí.
Pochopení významu občan. kult. aktivit a výchovy ke
vztahu ke kulturně histori. dědictví pro vytváření občan.
společnosti ve městě. Docenění významu výchovy ke
vztahu ke kulturně histor. dědictví pro atraktivitu místa,
propagaci města, cest. ruch. Lepší fin. podporu v rámci
dotační politiky města.
Zahrnutí muzea do kulturní nabídky města na www a na
vývěskách. Pomoc s vylepšením orientace ve městě
(informační systém) - chybí šipky muzeum.
větší finanční podporu
neočekávám - pracuji na území lázní
vstřícnost, stejné jako doposud
morální a finanční podporu

Jurkovičův svět

rodiny s dětmi,
ekolog. aktivity,
podpora aktiv.
stárnutí, vznik a
rozvoj šetrných
forem cest. ruchu

nemáme
názor

Fotbalový klub

sport

spokojeni

spokojeni

Římskokatolick
á farnost
Luhačovice

rodiny s dětmi,
všestranná činnost
mládeže
kultura, ekologické
aktivity
kultura, podpora
aktivního stárnutí

spíše
spokojeni

spíše
nespokojeni

finanční případně materiální pomoc v oblasti práce s
mládeží

spíše
nespokojeni
spíše
nespokojeni

nespokojeni

příspěvek na rozvoj činnosti MS

nespokojeni

hmotné či finanční příspěvky na pořádané akce

zdraví, podpora
aktivního stárnutí

spíše
spokojeni

spíše
spokojeni

lepší dopr. obslužnost (sobota); dokončení kult.sportovního areálu u školy; komunikace a chodníky
upravit (sjízdnost)

sport, rodiny s
dětmi
kultura, rodiny s
dětmi, zdraví, ek.
aktivity, podpora
aktiv. stárnutí,
kladný vztah k okolí
a zeleni

spíše
spokojeni

spíše
spokojeni

morální a finanční podporu; propagaci

spíše
spokojeni

spokojeni

spolupráci na stejné úrovni

spíše
spokojeni

větší podporu a zájem o přidružené obce obecně;
podpora akcí sdružení pro veřejnost a mládež
společenský a kulturní život v obci; sportovní aktivity;
akce pro děti - karneval, drakiáda, branné hry atd.

MS Kladná-Žilín
OS Holky v akci
Holky v akci
Klub seniorů
Kladná-Žilín
TJ Slovan

ZO ČZS
Luhačovice

MS Polichno
volejbalisté
Polichno

Junák

SDH KladnáŽilín

sport, myslivost
sport, rodiny s
dětmi
komplex.výchova
osobnosti
zdůrazňující
povinnost k sobě,
vlasti, bližnímu
kultura, rodiny s
dětmi

spíše
nespokojeni
spíše
spokojeni

spokojeni

spíše
spokojeni

spíše
nespokojeni

spíše
nespokojeni

spíše
spokojeni

propagace a prezentace našich aktivit v rámci
specializovaných akcí a nabídek zaměřených na CR a
aktivní trávení volného času místních obyvatel a
návštěvníků města; dílčí finanční podpora v rámci
Grantového programu města
postupné dobudování hřiště s přírodní trávou - výstavba
tribuny; dokončení úprav travnatého hřiště

poskytnutí vhodných prostor pro organizaci akcí nejen
pro naše členy případně pomoc s jejich financováním;
pomoc s řešením nevyhovujících hygienických a
provozních podmínek na klubovně
zázemí pro nezisk. činnost; větší příspěvek pro naši
činnost - Mikuláš, dětský den atd.; slušné a
plnohodnotné jednání mezi městem a sborem SDH
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název

Luhovaný
Vincent

Calma

Muzeum luh.
Zálesí
SDH
Polichno
Art gallery
BIFU

návrh rozdělení 500 tis. Kč neziskovému
sektoru

Luhovaný Vincent 100 tis., muzeum JV Moravy
100 tis., Festival Janáček a Luhačovice 23. roč.
100 tis., o.s. Divadelní Luhačovice 100
tis.,CALMA 50 tis., Sokolka žije 2014 25 tis.,
Jednou za rok? 25 tis.

CALMA 50 tis., Sokolka žije 2014 50 tis.,
Jednou za rok? 50 tis., Malé Zálesí 50 tis.,
Luhovaný Vincent 50 tis., muzeum JV Moravy
50 tis.
Festival Janáček a Luhačovice 200 tis., CALMA
50 tis., Sokolka žije 50 tis., Jednou za rok? 50
tis., Malé Zálesí 50 tis., Luhovaný Vincent 50
tis., muzeum JV Moravy 50 tis.
SDH ve správě města 200 tis.
ať rozdělí odborní pracovníci, mají přehled co
město potřebuje
omlouvám se, necítím se být kompetentní;
myslím že je k tomu potřeba širší debata a více
úhlů pohledu

co můžete nabídnout? na čem byste se podíleli?
Od roku 2011 sdružení pořádá také "Ozvěny festivalu aneb
Luhovaný Vincent na cestách", ve kt. vidíme velký potenciál.
Akce jsou formou pozvánky na násl. ročník festivalu. Ozvěny
mají ambici ve vybraných městech po celé ČR v rámci
jednodenní kult. akce zvát lidi na blížící se festival. Zásadní je
navodit atmosféru akce a nabídnout "ochutnávku" programu, ale
zejm. rozšířit povědomí o Luhovaném Vincentovi a navíc udělat
Luhačovicím dobré promo v navaz. regionech. Pokud by se v
Luhačovicích vytvořily vstřícnější a komfortnější podmínky pro
kult. působení sdružení v průběhu celého roku, nebránili bychom
se realizaci dalších projektů. Dovedeme si představit příjemnou
spolupráci například s Okrašlovacím spolkem Calma, Muzeem
luhačovického Zálesí, Sokolkou žije (Lubomír Ferdus), ochot.
divad. spolkem Jednou za rok a dalšími. Sdružení se aktuálně
podílí na organizaci Slavnosti ptačích budek (2. ročník v květnu
2014) a nově se bude podílet na přípravě doprovod. programu k
výstavě v Muzeu luhačovického Zálesí.
Nabízíme atraktivní kult. programy, oživení kult. života, vytváření
nových tradic, aktivní spoluúčast obyvatel Luhačovic, zejména
mladých lidí, kt. prostřednictvím našich aktivit nachází vztah k
historii Luhačovic a k místu, kde žijí.
Vytváříme dokumentaci každodenního života v Luhačovicích v
historii a tvoříme sbírku historie luhačovického lázeňství,
provádíme publikační činnost, výstavní činnost a vytváříme kult.
programy a iniciativy.
Aktivity spojené s požár. sportem pro všechny generace, kult.
činnost, ochrana občanů před požáry a přírodními živly
--"Zvelebování" a budování dobrého jména města
Organizační schopnosti v pořádání sport. a kult. akcí, volnočas.
aktivita pro děti a mládež
Minigalerie rozhleden s modely rozhleden a naučnou ministezku
Královstvím rozhlednovým - jako netradiční a ojedinělý veř.
přístupný "produkt" cest. ruchu s prvky aktivního poznávacího a
edukativního trávení volného času dětí a mládeže, místních
obyvatel a návštěvníků města; Propagace města prostř. tohoto
"produktu" v rámci ČR a SR

TJ Sokol

sport 250 tis., kultura a ostatní aktivity 250 tis.

Jurkovičův
svět

všechny organizace dlouhodobě aktivně a
smysluplně pracující s dětmi a mládeží - DDM,
sportovní a zájmové organizace a kluby (jako
součást prevence patologických jevů mládeže)
- pro efektivní činnost potřeba alespoň 5ti
násobek stanovené částky…2 500 tis.

Fotbalový
klub

organizace mající přímý vztah k městu

Spolupráce na údržbě sportovního areálu Radostova. Možnost
získání dotací od MŠMT a FAČR na dobudování areálu.

Římskokat.
farnost
Luhačovice

Charita sv. Rodiny 200 tis., sportovní
organizace pracující s mládeží 100 tis., kultura
+ folklor 100 tis., spolky – hasiči, senioři apod.
100 tis.

Duchovní rozvoj mládeže, využití volného času mládeže,
spolupráce na akcích, do kterých je zapojena farnost

MS KladnáŽilín

SDH Luhačovice (pozn. - rozdělení částky
podle míry aktivity jednotl.složek) 100 tis., SDH
K-Ž,Polichno,Řetechov každý 43 tis., MS
Luhačovice 100 tis., MS K-Ž,Polichno,Řetechov
každý 20 tis., Holky v akci 50 tis., SAS 50 tis.,
klub seniorů K-Ž 10 tis.

Brigádnická činnost, společenské akce

OS Holky
v akci
Holky v akci
Klub seniorů
K-Ž

TJ Slovan
ZO ČZS
Luhačovice
MS Polichno

sbory dobrov.hasičů 125 tis., myslivecká
sdružení 125 tis., Holky v akci 125 tis., senioři
125 tis.
nezisk.organizace a složky 70 tis., klub
aktivních seniorů 70 tis., penziony pro seniory
80 tis., kult.vyžití pro mládež 70 tis., podpora
integr. částí 70 tis., péče o památky 70 tis.,
budování prac. příležitostí 70 tis.
sportovní organizace 250 tis., kultura, charita a
ostatní aktivity 250 tis.
kultura 100 tis., dětské aktivity a činnosti 100
tis., pomoc seniorům 100 tis., pomoc soc. 100
tis., pomoc postiženým 100 tis.
sbor dobrov.hasičů 200 tis., myslivecké
sdružení 200 tis., osadní výbor – klub volejbal
100 tis.

Kulturní a společenské akce, charitativní činnost

---

Nabízíme propagaci a reprezentaci města v ČR i mimo ČR,
organiz. schopnosti v pořádání jak sport., tak i kult. a společ.
akcí, volnočas. aktivitu hlavně pro děti a mládež
Odborné přednášky, moštování, provoz pálenice, vzdělávací
zájezdy, hodnocení předzahrádek a balkonů…
Pomocné práce v obecním lese (s ohledem na věkový průměr
naší členské základny). Propagace města Luhačovice na našich
veř. akcích.
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volejbalisté
Polichno
Junák
SDH KladnáŽilín

název
Luhovaný
Vincent

Calma

Muzeum luh.
Zálesí
SDH Polichno
Art gallery
BIFU
TJ Sokol
Jurkovičův
svět
Fotbalový
klub
Římskokat.
farnost
Luhačovice
MS KladnáŽilín
OS Holky
v akci
Holky v akci
Klub seniorů
K-Ž
TJ Slovan
ZO ČZS
Luhačovice
MS Polichno
volejbalisté
Polichno

myslivecké sdružení 200 tis., volejbalový klub
150 tis., hasiči 150 tis.
DDM 125 tis., ZUŠ 75 tis., fotbal, charita,
ost.sporty - rovným dílem 150 tis., Zálesí,
farnost, Sokol, Junák, myslivci, senioři 150 tis.
sportovní kroužky pro děti a jiné vyžití dětí 250
tis., kulturní vyžití pro rodiny s dětmi 210 tis.,
SDH Kladná-Žilín 40 tis.,

Pomoc při údržbě obecního majetku - škola, hřiště, hřiště u
kapličky
Pomoc s brigádou na úklid města, pořadatelská činnost při
akcích pro veřejnost
Sportovní vyžití pro děti. Požární prevenci obce. Kulturní akce
pro obyvatele obce. Pomoc při rozvoji obce.

významnější akce v následujících 5 letech (předpokl. náklady, termín, pro veřejnost)
Festival Luhovaný Vincent - V., VI., VII., VIII., IX. ročník (5x150 tis., konec června, ano),
Ozvěny festivalu Luhovaný Vincent po celé ČR (100 tis., v průběhu roku)
Slavnost ptačích budek - další ročníky festivalu a rozvíjení externí výstavní galerie Trasa uměleckých
ptačích krmítek a budek (5x50 tis.),
Kulturně výchovné akce připomínající významná výročí osobností spjatých s městem - 2014 Rok
české hudby, 2015 - 2016 - 80 let povýšení Luhačovic na město, 2014 - 130. výročí založení
Okrašlovacího spolku v Luhačovicích, 2015 - 180 let od narození Adolfa Heyduka - Luhačovice v
poezii, atd. (5x50 tis.),
Postupné doplňování pamětních desek významným osobnostem Luhačovic (jako je deska pro M.C.
Veselou na vile Lipová) - dr. L. Janík, D. Jurkovič…(10 tis.),
Pravidelné pořádání "Kloboukového dne" - na který přijíždí stovky návštěvníků a zapojují se do něj i
občané Luhačovic;
Vytvoření výročního kalendáře s historickými fotografiemi (70 tis., rok 2016)
Badatelský a výstavní projekt Příběhy místa - který zpracovává postupně historii Luhačovic z různých
úhlů (5x20 tis.),
Doprovodné materiály pro školy - pracovní listy o historii místa (100 tis.),
Vytvoření badatelského Centra pro zpracování odkazu Dušana Jurkoviče v Luhačovicích (?)
Kulaté výročí založení sboru SDH (20 tis., srpen),
pohárové soutěže PS8 (10 tis., září)
--závody mládeže (50 tis., 2014)
pohár Moravy v kuželkách (50 tis., srpen 2015), mezinárodní turnaj v házené ml. dorostu (15 tis.,
červen 2014), spoluúčast na výměně oken a zateplení Sokolovny (980 tis., červen 2014),
rekonstrukce Sokolovny (ÚT, ELE, podlaha) (2 800 tis., březen – září 2017)
kontinuální rozvoj a rozšiřování Minigalerie (140 tis., 2014-2020, ano),
přednášky a semináře související s našimi aktivitami (20 tis., 2014-2020, ano)
dobudování tribuny ve spodní části SC, dobudování celkového zázemí (ozvučení, tribuny)
živý Betlém – každoročně (10 tis., prosinec, ano),
putování za vánoční hvězdou (3 tis., prosinec)
myslivecký dětský den (léto, ano), myslivecká noc (léto, ano)
vánoční jarmark (listopad, ano), dětský den (léto, ano)
získávání informací o památkách,
vydávání publikací o starých budovách, křížích, božích mukách a studánkách,
historie sušáren ovoce
mistrovství Moravy a Český pohár v OB - jednalo by se o půjčku či předfinancování dotace roku 2015
ve výši asi (200 tis. - 1/2014, duben 2014)
přednášky (ano),
výstavy – knihovna (ano)
Memoriál Lukáše Coufalíka ve střelbě z malorážky a vzduchovky (50 tis., červen 2014, ano),
soutěž v brokové střelbě o putovní pohár Mysliveckého sdružení Polichno (30 tis., srpen 2014, ano)
maškarní karneval pro děti (5 tis., leden), letní turnaj ve volejbale (10 tis., červen), branné hry pro děti
a mládež (10 tis., červenec), důstojná oslava hodů na Polichně (10 tis., srpen), drakiáda (2 tis.,
listopad), zimní turnaj ve volejbale na Radostové (6 tis., prosinec)

Junák

skautský den - akce pro veřejnost (10 tis., každoročně – jaro, ano), okresní či krajské kolo
skautských závodů (50 tis., 2015 nebo 2016)

SDH KladnáŽilín

80 let od založení SDH Kladná-Žilín (30 tis., léto 2015, ano), hodové oslavy obce + turnaj v malé
kopané (10 tis., říjen), Mikulášská nadílka s ohňostrojem (3 tis., vždy v prosinci, ano), letní dětský
tábor (5 tis., vždy v létě)
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název

Luhovaný Vincent

Calma
Muzeum luh.
Zálesí
SDH Polichno
Art gallery
BIFU
TJ Sokol
Jurkovičův svět
Fotbalový klub
Římskokat. farnost
Luhačovice

Další náměty, připomínky, komentáře
1. Granty udělované do sportu by měly být směřované především na aktivity zaměřené na
výchovu dětí a mládeže, tak aby se posílil dopad grantových prostředků do budoucích generací
a předešlo by se tak podezření z využívání veřejných prostředků ke komerčním účelům. 2. Mezi
zásadní hodnocená kritéria v rámci kulturních aktivit by měla být začleněna i specifická kritéria,
která by (např. z 40% inspirace z prospektu města Třebíč) ovlivnila rozhodnutí pro udělení
dotace a) reprezentace města a přínos pro město b) podpora místních amatérských forem
kultury c) výjimečnost kulturní akce v rámci města a celé ČR d) aktivní zapojení veřejnosti do
přípravy, průběhu daného projektu e) udržitelnost jako prostředek integrace ekonomického
ekologického zájmu v dlouhodobém rozvojovém plánu. 3. V rámci žádosti o grant by mělo být
definováno, co z přispěvku hradit NELZE, aby ale zároveň formulace nebyla kontraproduktivní,
omezující či dokonce represivní. Např. by se mohlo jednat o: mzdy, daně a odvody; investiční
náklady; náklady prokazatelně nesouvisející s projektem; komerční, podnikatelské a reklamní
aktivity; financovány nemohou být dětské tábory a jiné pobytové akce, které nejsou součástí
dlouhodobého projektu; alkohol, cigarety a jiné výrobky vzhledem k cílům GP nevhodné. 4. Pro
přidělování grantu by měly být zavedené dva režimy, podle velikosti grantu. Možné rozdělení by
bylo: Malé granty do 30 000 Kč, Velké granty nad 30 000 Kč. Pro získání velkého grantu (tj. nad
30 000 Kč) organizace by měla předložit kompletní hospodaření daké organizace/společnosti,
pro správné vyhodnocení potřeby a efektivity vynaložených grantových prostředků. 5.
Vyvarování se neefektivní "cirkulace" prostředků. Např. sdružení Luhovaný Vincent získá od
města příspěvek, který z 50% vyčerpá na zaplacení pronájmu klubovny TJ Sokol, jež je městem
dotována též. Stejný případ jsme zažívali první dva ročníky festivalu, kdy se ještě festival konal v
kulturním domě Elektra, kde nastala finanční situace ještě více nepřehledná. Toho by se mohlo
docílit alternativními nástroji podpory neziskového sektoru.
----------Děkujeme za dosavadní podporu.
I přes skutečnost, že v naší organizaci není v současné době aktivně zapojena mládež do 18 let,
všechny aktivity a výstupy jsou směřovány na tuto věkovou skupinu populace s cílem vzbudit
zájem o česko-slovenskou krajinu formou jejího poznávání a cestování po objektech v ní
umístěných, jakož i seznámení se současností i historií s ní spjatou.
--Nejde vždy jen o finanční podporu, ale např. o poskytnutí prostoru, hřišť, propagaci apod.

MS Kladná-Žilín

Více se věnovat vesnicím během celého roku, ne jen před volbami.

OS Holky v akci
Holky v akci Klub
seniorů K-Ž
TJ Slovan
ZO ČZS
Luhačovice

Lepší spolupráce města se složkami vesnic.
Informační panel upozorňující na pamětihodnosti obce, informační políčko léčivých bylin.
Děkujeme za dosavadní podporu TJ Slovan.
---

MS Polichno

Memoriál Lukáše Coufalíka pořádáme v roce 2014 již 7. ročník (je to akce pro širokou veřejnost
a mládež). Soutěž v brokové střelbě budeme pořádat již 6. ročník (akce pro sportovní střelce a
veřejnost). Vyplnil: Ing. Josef Studený, místopředseda a jednatel MS Polichno

volejbalisté
Polichno

---

Junák

---

SDH Kladná-Žilín

Jelikož v naší obci není jiné kulturní vyžití, je náš sbor SDH důležitým organizátorem akcí pro
veřejnost a hlavně pro naše nejmenší. Důkazem je 5 akcí pořádaných tento rok pro děti.

Dále uvádíme znění jednotlivých dotazníků – pro podnikatelské subjekty, pro občany a pro
zájmové organizace.
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