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Průzkum názorů obyvatel regionu Hranicko proběhl v období od 1. 12. 2012 do 31. 1. 2013 

prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření. Dotazníky byly mezi občany distribuovány jak 

v papírové podobě, tak především elektronicky skrz on-line dotazník přístupný na internetu. Výsledky 

dotazníku slouží jako podkladový materiál k přípravě nové Strategie rozvoje regionu Hranicko pro 

období 2014 – 2020 stejně jako pomohou vyhodnotit naplňování Strategie předchozí z let 2006-2013.  

 

Dotazník byl rozdělen do pěti částí:  

- Statistické údaje 

- Život v obci 

- Kvalita života a rozvoj obce 

- Doprava 

- Životní prostředí 

 

Celkem bylo vyplněno 817 dotazníků z 30 obcí, což je 2,4% obyvatel regionu, vzorek respondentů tak 

lze považovat za reprezentativní a výsledky dotazníku lze vztáhnout na všechny obyvatele Hranicka.  
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Odpovídalo 47% mužů a 53% žen. Věková struktura zapojených občanů je následující: méně než 18 

let 4%, 19 – 30 let 27%, 31 – 50 let 40%, 51 – 65 let 20%, nad 65 let 9% (viz graf 1). 

 
Graf 1: Procentuální podíl věku dotazovaných 

Z průzkumu dále vyplývá, že od narození ve své obci žije 57% dotazovaných, do obce se přistěhovalo 

méně než před rokem 2%, před 1 – 5 lety 5%, před 5 – 14 lety 11% a před více než 15 lety 25% 

respondentů. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 8% občanů se základním vzděláním, 17% vystudovalo střední 

školu s výučním listem, 43% absolvovalo středoškolské vzdělání ukončené maturitou, 4% vystudovali 

vyšší odbornou školu (VOŠ), 27% absolvovalo vysokou školu.  

 

Tabulka níže ukazuje počet respondentů z jednotlivých obcí, přičemž jsou zde zachyceny pouze obce, 

kde bylo odevzdáno více jak 20 dotazníků. Právě tento počet 20 dotazníků z jedné obce byl pro 

některá vybraná vyhodnocení níže stanoven jako minimální, zvláště v otázkách, kde respondenti 

hodnotí kvalitu a úroveň života a různých služeb v obci a při vzájemném srovnání spokojenosti 

v jednotlivých obcích nemůže být malý počet respondentů považován za reprezentativní (viz tab. 1). 
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Graf 2: Počet odpovídajících občanů z jednotlivých obcí 

Pod 20 odevzdaných dotazníků pochází z obcí: Bělotín 17 dotazníků (z toho z místní části Nejdek 2 a 

Lučice 1), Polom 14, Malhotice 14, Skalička 11, Olšovec 7, Horní Těšice, 6, Zámrsky 5, Rouské 5, 

Hrabůvka 4, Provodovice 3, Potštát 3, Radíkov 2, Milotice nad Bečvou 2, Milenov 2, Jindřichov 2, 

Dolní Těšice 1. 

Pro upřesnění z 260 dotazníků hranických obyvatel pochází z místní části Drahotuše 42 dotazníků, z 

Velké 6 dotazníků, ze Slavíče 4 dotazníky, Středolesí 3 dotazníky a z Valšovic 2 dotazníky. 

V Hustopečích nad Bečvou bylo vyplněno 91 dotazníků, z toho Vysoká 6 dotazníků, Poruba 5 

dotazníků, Hranické Loučky 2 dotazníky.  

 

Otázka současné sociální situace dotazovaných poukázala na tyto výsledky: žák/student 10%, 

zaměstnanec 53,73%, nezaměstnaný 5%, mateřská/ rodičovská dovolená 6%, osoba samostatně 

výdělečně činná/ živnostník 7%, majitel/spolumajitel firmy 1%, starobní důchodce 16%, invalidní 

důchodce nebo ZTP 0,7% (viz graf 3). 
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Graf 3: Procentuální podíl současných sociálních situací dotazovaných občanů 

Na otázku plánování zlepšení bytové situace v příštích 5 letech odpovědělo 50% respondentů, že je 

spokojeno se svojí současnou situací. Mezi nejčastější plány na zlepšení bytové situace v příštích 5 

letech respondenti upřesnili rekonstrukcí rodinného domu a výstavbu nového rodinného domu.  Dále 

18% respondentů uvedlo, že by chtělo zlepšit svoji bytovou situaci, ale nemá na to nyní dostatečné 

finanční prostředky. 
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Život v obci  
V první části Život v obci odpovídali občané na otázky týkající se plánů a rizik do budoucích let. Na 

otázku, zda respondenti plánují se v příštích 5 letech přestěhovat mimo region Hranicko, odpovědělo 

71%, že nemají v plánu se stěhovat a 2%, že se hodlají odstěhovat z regionu. 

Z výčtu možných situací, které v následujícím roce mohou ohrozit spokojený život dotazovaných, 

jako nejrizikovější vyšlo výrazné snížení životní úrovně, které jako „pravděpodobné“ označilo 19% 

respondentů, jako „možné“ 51% a jako nepravděpodobné pouze 30% dotazovaných. O něco 

příznivější výsledky přinesly dotazy na pravděpodobnost ztráty zaměstnání či výrazné zhoršení 

životního prostředí ve svém okolí, naopak za nejméně pravděpodobné respondenti považují riziko 

rozpadu rodiny, nutnosti stěhování či problémy se splácením dluhů (viz graf 4). 

 
Graf 4: Procentuální vyjádření pravděpodobnosti zhoršení současné situace 

 

K zjištění informací o životu v obci občané pravidelně využívají Hranický týden a deník (uvedlo 30% 

respondentů). Jako další pravidelné zdroje informací používají internet (22%), komunikaci s dalšími 

obyvateli (21%), místní rozhlas (18%), obecní zpravodaj (15%) a obecní informační SMS (4%) (viz graf 

5). 

 
Graf 5: Procentuální podíl nejčastějších možností získávání informací občanů o životu v obci 
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Do činnosti v zájmových sdruženích se zapojuje 44% dotazovaných občanů s větším zastoupením 

mužů než žen. Graf 5 upřesňuje, do kterých spolků se tito aktivní obyvatelé zapojují. Mezi nejvíce 

oblíbené patří sbor dobrovolných hasičů, tělocvičné spolky jako je Sokol nebo Orel, o něco méně 

sportovní družstva, sdružení žen/matek s dětmi či včelaři (viz graf 6).  

 
Graf 6: Procentuální podíl zapojování dotazovaných občanů do zájmových činností  

Do organizace kulturních, společenských a sportovních akcí v obci se zapojuje 51% dotazovaných, se 

současnou kvalitou a množstvím akcí je však spokojeno pouze 35% respondentů. Občané, kteří 

nejsou spokojeni s kvalitou a množstvím akcí, postrádají nejvíce tyto akce: akce pro děti a mládež 

(uvedlo 29% nespokojených občanů); filmová představení, kino a hudební koncerty (uvedlo 21%); 

akce zaměřené na tradice a obyčeje, jarmarky, trhy (19%); divadelní představení (16%), besedy a 

přednášky (uvedlo 14% nespokojených občanů).   
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Kvalita života a rozvoj obce 
V druhé kapitole Kvalita života a rozvoj obce občané hodnotili jednotlivé oblasti obce a jejich kvalitu, 

úroveň vedení obce a trávení volného času v obci.  

 

Úvodem se dotazník snažil zjistit, které oblasti života jsou pro toto hodnocení určující. V odpovědích 

na otázku „Které 3 věci jsou pro Vás nejdůležitější ve vztahu k určení kvality života v obci?“ uvedli 

respondenti nejčastěji „základní vybavenost v obci (prodejna, škola, restaurace apod.)“, na druhém 

místě „dobré mezilidské vztahy“, na třetím místě „příjemné prostředí, zeleň a celkový vzhled obce“.  

O něco odlišný pohled mají obyvatelé města Hranice, kteří označili jako tři nejdůležitější oblasti 

„bezpečnost v obci“, „základní vybavenost v obci (prodejna, škola, restaurace apod.)“ a „pracovní 

příležitosti“.  

 

Další otázky už se týkaly hodnocení současného reálného stavu. 

Celkovou spokojenost se životem ve své obci občané hodnotili na škále 1 až 5 jako ve škole s 

výsledkem: 17 % výborně, 41 % chvalitebně, 31% dobře, 9% dostatečně, 2% nedostatečně. Z výše 

uvedeného vyplývá, že dotazovaní občané jsou celkově spokojeni se životem v našem regionu (viz 

graf 7).  

 
Graf 7: Spokojenost se životem v obci 

Občané také měli možnost vyjádřit se vlastními slovy k přednostem a nedostatkům v obci. Mezi 

přednosti svých obcí řadí nejvíce dobré mezilidské vztahy, klid a pořádek. Jako nedostatek obcí 

naopak občané vnímají především špatný stav vozovek, nedostatek pracovních příležitostí a 

nedostačující možnost kulturního vyžití. Kompletní přehled slovních odpovědí přináší přílohy č. 1 a 2 

na konci této zprávy. 

 

V následujícím grafu jsou zobrazeny výsledky celkové spokojenosti občanů dle jednotlivých obcí, do 

grafu jsou zahrnuty obce s počtem vyplněných dotazníků vyšším než 20 z důvodu relevantnosti 

výsledků (viz graf 8).  
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Graf 8: Procentuální podíl spokojenosti v jednotlivých obcích 

 

S dostupností, množství a kvalitou zařízení pro trávení volného času je spokojeno 26% a není 

spokojeno 74% občanů, nejvíce postrádají tyto zařízení: víceúčelové hřiště pro různé druhy sportů 

(postrádá 18% nespokojených občanů), prostory pro spolkovou, zájmovou činnost (postrádá 16%), 

cyklostezky (15%), dráhy pro in-line brusle (14%), dětská hřiště (10%), tenisové kurty, squash, 

bowling apod. (postrádá 9% nespokojených občanů). 
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Se stavem veřejných prostranství jsou dotazovaní občané spokojeni v 56%, více spokojeni jsou 

v okolních obcích (spokojenost vyjádřilo 65% dotazovaných občanů), v Hranicích lidé situaci vnímají 

negativněji, známkou 4 nebo 5 ohodnotila stav veřejných prostranství hned třetina respondentů. 

Občané rovněž měli možnost přidat své slovní připomínky a náměty, jejich kompletní přehled přináší 

příloha č. 3. 

 

Následující graf ukazuje spokojenost v obcích s počtem víc jak 20 odevzdaných dotazníků z důvodu 

relevantnosti výsledků (viz graf 9.  

 
Graf 9: Procentuální vyjádření spokojenosti občanů se stavem veřejných prostranství v obci  

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Hranice

Všechovice

Teplice nad Bečvou

Rakov

Opatovice

Černotín

Ústí

Partutovice

Střítež nad Ludinou

Hustopeče nad Bečvou

Klokočí

1

2

3

4

5



10 
 

Jádrem celé této sekce dotazníku bylo hodnocení sady konkrétních oblastí života v obci, a to 

s následujícími výsledky (viz tab. 1):  

Hodnocení 1 až 5 jako ve škole 1 2 3 4 5 
dostupnost zdravotní péče 30% 35% 19% 8% 8% 
            
bezbariérovost v obci 10% 26% 30% 20% 13% 
            
 kvalita zdravotní péče (ve Vaší nebo 
spádové obci) 

19% 40% 29% 9% 3% 
          

pracovní příležitosti v obci a okolí  2% 11% 35% 30% 22% 
            
spoje hromadné dopravy do okolních obcí 16% 33% 32% 13% 6% 
            
příležitosti pro podnikání v obci 4% 12% 40% 25% 18% 
            
možnosti nakupování 16% 27% 29% 18% 9% 
            
 úroveň sportovního vyžití  16% 36% 31% 12% 6% 
            
mezilidské vztahy  11% 40% 36% 10% 4% 
            
péče o seniory 11% 38% 30% 13% 7% 
            
úroveň kulturního vyžití 12% 29% 33% 19% 7% 
            
bezpečnost v obci a okolí  16% 42% 29% 9% 4% 
            
dostupnost nové bytové výstavby či 
stavebních pozemků  

13% 24% 31% 19% 13% 
          

množství a kvalita obecní zeleně 21% 37% 26% 12% 4% 
            
celkový stav životního prostředí v obci 16% 39% 30% 11% 4% 
            
celkový vzhled obce 18% 44% 27% 9% 2% 
            
podpora zájmových organizací a spolků ze 
strany obce 

24% 35% 26% 11% 4% 
          

nakládání s odpady 29% 39% 21% 8% 3% 
            
kvalita vzdělávání v ZŠ (ve Vaší nebo 
spádové obci) 

24% 44% 22% 7% 2% 
          

kvalita péče v MŠ (ve Vaší nebo spádové 
obci) 

34% 39% 21% 4% 2% 
          

práce úředníků obecního úřadu 30% 36% 19% 10% 5% 
            
komunikace obecního úřadu s občany 30% 34% 19% 12% 5% 
            
možnost trávení volného času a rekreace 13% 36% 30% 16% 7% 
            
úroveň a rozvinutost spolkového života 13% 36% 35% 12% 4% 
Tabulka 1: Hodnocení spokojenosti občanů s jednotlivými oblastmi života v obci, stupnice od 1-5 jako ve škole 
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Při zpodrobnění skrz jednotlivé statistické údaje vyplývají např. tyto skutečnosti: Dostupnost 

zdravotní péče hodnotili pozitivněji mladí lidé oproti lidem starších 51 let a důchodcům, kteří jsou 

méně spokojeni s dostupností zdravotní péče. Více spokojení s kulturním vyžitím jsou obyvatelé 

města Hranic oproti občanům žijícím v ostatních obcích. Péči o seniory hodnotí mladí lidé jako 

dobrou, naopak starší lidé s ní nejsou příliš spokojeni. Pracovní příležitosti v obci vnímají občané 

Hranic jako dostačující, občané ostatních obcí s nimi nejsou spokojeni. S možnostmi nakupování jsou  

více spokojeni občané města Hranice než dotazovaní občané ostatních obcí.  Kvalitu vzdělání na 

mateřských a základních školách hodnotí jako dobrou obyvatelé Hranic v mladším věku, naopak 

nespokojeni s kvalitou jsou starší občané žijící v ostatních obcích. Kvalita mezilidských vztahů je dle 

hodnocení dotazovaných občanů v menších obcích dobrá, naopak obyvatelé města Hranic považují 

kvalitu mezilidských vztahů za horší. S celkovým vzhledem obce, ve které dotazovaní občané žijí, jsou 

více spokojeni obyvatelé Hranic než okolních obcí.  

 

Obdobným způsobem respondenti hodnotili též kvalitu služeb v obci. Tabulka níže (tab.  2) ukazuje 

v procentech spokojenost občanů s jednotlivými službami, výsledky jsou v tomto případě relativní, 

jelikož u každé služby je různě velký počet respondentů, pro něž není daná služba v obci dostupná, a 

proto jejich kvalitu nehodnotili. Pokud bychom ovšem do škály zahrnuli jen ty respondenty, kteří se 

ke kvalitě služeb vyjádřili, pak jsou obyvatelé nejvíce spokojeni se službami knihoven, pošt a služeb 

poskytovaných obecními úřady, méně pak s kulturními zařízeními s pravidelným programem, 

restauracemi a placenými sportovišti.   

Služby v obci velmi 
kladně 

spíše 
kladně 

spíše 
záporně 

velmi 
záporně 

tato služba v 
naší obci 
neexistuje 

knihovna 41% 45% 10% 2% 2% 
pošta 28% 35% 9% 5% 22% 
matrika, stavební úřad a jiné 
služby obecního úřadu 18% 37% 13% 7% 25% 

hromadná doprava 17% 45% 22% 9% 7% 
obchody 15% 43% 25% 10% 7% 
restaurace 14% 37% 25% 11% 13% 
placená sportoviště (bazény, 
kurty, fitness, bowling apod.) 10% 25% 14% 10% 42% 
řemeslníci a drobné 
provozovny 9% 46% 23% 10% 11% 
kulturní zařízení s pravidelným 
programem za vstupné 6% 22% 18% 12% 42% 

Tabulka 2: Hodnocení spokojenosti občanů s jednotlivými službami v obci 
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Práce vedení a zastupitelstva obce 

Svoji spokojenost hodnotili občané na stupnici 1 až 5 jako ve škole.  Výsledky hodnocení práce vedení 

a zastupitelstva obce jsou následující: 20 % obyvatel výborně, 34  % chvalitebně, 27% dobře, 13% 

dostatečně, 6% nedostatečně. S vedením a prací zastupitelstva jsou nejvíce spokojeni obyvatelé 

Černotína, Klokočí a Ústí.  

 

Následující graf ukazuje obce s počtem odevzdaných dotazníků vyšší než 20 z důvodu relevantnosti 

výsledků (viz graf 10). Občané rovněž mohli ohodnotit vedení a zastupitelstvo obce volnou slovní 

formou, kompletní přehled odpovědí přináší příloha č. 4 

 
Graf 10: Procentuální vyjádření hodnocení spokojenosti obyvatel s vedením a zastupitelstvem obce  
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V otázce budoucích priorit, tj. „Na které tři nejdůležitější oblasti by se mělo vedení obce v budoucnu 

zaměřit“, uvedli respondenti nejčastěji: podpora pracovních příležitostí, životní prostředí a kulturní 

vyžití.  

Muži nejčastěji označili tyto prvky: podpora nových pracovních příležitostí (18%), životní prostředí 

(17%), dostupnost bydlení a podpora výstavby rodinných domů (12%), doprava (12%) a kulturní vyžití 

(12%). 

Ženy nejčastěji označili tyto prvky: podpora nových pracovních příležitostí (19%), kulturní vyžití (14%), 

sportovní vyžití (14%), životní prostředí (13%) a doprava (13%).  

 

Bezpečnost v obci zhodnotili dotazování v 43% odpovědí jako vyhovující a 13% jako nevyhovující. 

V podrobnějším rozboru pak označili jako nejvíce ohrožující „nevhodné chování a činy jiných 

etnických skupin“. Na otázku „Jak moc ohrožují následující situace bezpečnost ve Vaší obci?“ občané 

odpověděli dle následující tabulky (viz tab. 3).  

Stupeň 
ohrožení 

nevhodné 
chování a 
činy jiných 
etnických 
skupin  

nebezpečná 
dopravní 
situace 

nevhodné 
chování a činy 
uživatelů 
alkoholu a 
drog 

nevhodné 
chování a 
činy 
mladistvých 

hrozba záplav, 
nedostatečná 
protipovodňová 
opatření 

blízkost 
výrobních 
závodů 
produkujících 
zdraví 
škodlivé látky 

celkové 
chování a 
činy lidí 
žijících v 
blízkém 
okolí 

vůbec 
neohrožuje 33% 20% 26% 19% 36% 37% 36% 

ohrožuje 
málo 23% 36% 33% 43% 28% 30% 39% 

ohrožuje 
středně 22% 29% 25% 28% 21% 23% 20% 

ohrožuje 
velmi 22% 15% 16% 9% 15% 9% 5% 

 Tabulka 3: Procentuální vyjádření hodnocení situací ohrožujících bezpečnost v obci  

Respondenti i zde mohli slovně rozvést své pocity a popsat co nejvíce ohrožuje jejich bezpečnost (viz 

příloha č. 5). Mimořádné množství slovních vyjádření se zde vyskytlo od obyvatel místní 

části Drahotuše.  
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Doprava 
Třetí oblast dotazníku se zabývá dopravou. 8% dotazovaných obyvatel pracuje či studuje mimo region 

Hranicko, ostatní zůstávají v regionu nebo nemají stálé místo výkonu své práce. Pokud srovnáme 

obyvatele města Hranice s obyvateli ostatních obcí tak, polovina obyvatel města Hranice vykonává 

svou pracovní nebo studijní činnost mimo své město, polovina v něm zůstává po celý den. Naopak 

respondenti, kteří žijí v ostatních obcích regionu, pracují ve své obci pouze v 28% případů.  

K dopravě do školy či místa výkonu zaměstnání používá polovina dotazovaných obyvatel automobil, 

14% jezdí autobusem a 14% chodí pěšky. Ti, kteří jezdí autem, v 46% případů vozí další rodinné 

příslušníky, v 11% kolegy či známé se stejnou cestou a 37% jezdí v automobilu sami.  

Oblast dopravních problémů občané zhodnotili následovně: 42% obyvatel si není vědomo žádného 

dopravního problému ve své obci, 23% obyvatel si stěžuje na zatížení obce nákladní dopravou, 

16% obyvatel není spokojeno se stavem vozovek, 7% není spokojeno s počtem parkovacích míst a 6% 

není spokojeno se stavem chodníků.  

Životní prostředí 
Ve čtvrté oblasti občané odpovídali na otázky o životním prostředí. Kvalitu životního prostředí jako 

vyhovující uvedlo pouze 20%. Z těch, kteří nejsou spokojeni, za největší zatížení životního prostředí 

označilo 39% občanů „znečištění ovzduší (smog, prach, spalování plastů v domácnostech apod.)“, 

22% občanů „hluk z dopravy“, 12% „černé skládky“, 9% občanů „chybějící kanalizace“ a 4% „kvalitu 

pitné vody“ (viz graf 11). 

 

 
Graf 11: Početní podíl názorů občanů na faktory zatížení životního prostředí  
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Na třídění odpadu se podílí 83% dotazovaných občanů. Při podrobnějším rozřazení uvedli 

respondenti následující druhy odpadů, které třídí pravidelně: 77% plasty, 71% sklo, 65% papír, 54% 

nebezpečný odpad, 42% kov, 36% nápojové kartony, 34% oblečení a obuv, 32% bioodpad a organické 

látky a 28% velkoobjemový odpad. Současný systém sběru odpadu vyhovuje 83% občanům. Slovní 

náměty k systému třídění a sběru přináší příloha č. 6. 
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Přílohy Souhrnné zprávy z dotazníkového šetření mezi obyvateli 
regionu Hranicko 

Příloha č. 1: Přednosti života v obci 
Dotazovaní občané odpovídali na otázku: Co považujete za přednosti života ve Vaší obci? 
Bělotín 

- bydlení, dopravní spojení, škola 
- klid, spokojenost, pracovní příležitosti 

 
Býškovice 

- klid, pěkná místa k procházkám a trávení volného času, hřiště pro malé i dospělé, 
- možnost společenského a sportovního vyžití, dobrá infrastruktura - blízkost velkých měst 
- vesnice poskytují klidnější způsob života 

 
Černotín 

- Bezpečná, upravená a rozvíjející se obec. 
- Klid (2krát) 
- Blízkost přírody 
- Blízko do města, kde vyžití či služby najdu tam, pokud v obci chybí, nebo jsou nedostačující. 

Dobré vlakové spojení z Hranic na všechny strany 
- Klidná vesnice s krásnou přírodou a zelení 
- Možnosti kulturního a sportovního vyžití, škola, dopravní dostupnost a možnost situace 
- dopravní dostupnost - vlakové i autobusové spojení 

 
Černotín – Hluzov 

- celková upravenost obce 
 
 
Dolní Těšice 

- čisté a klidné prostředí 
 
Horní Těšice 

- Udržovaná a pohledná 
 
Horní Újezd 

- dobré mezilidské vztahy (3krát) 
- Mezilidské vztahy. Naše obec patří k těm, kde si lidé stále pomáhají. Ale tento kredit si už dlouho 

neudrží. Lidé začínají být závistiví, sobečtí, neuctiví. Sociální situace nás nutí myslet především na sebe, 
zapomínáme na rodinu, ostatní, kteří potřebují pomoc. Pokud nebudou lidé v dnešním stresovém 
prostředí, které vám vytváření na každém kroku, spokojení, nebude možné, aby byli spokojení, kdyby 
byla celá naše obec ze zlata 

- společenské akce pořádané místními spolky 
- Klidná lokalita, příjemné prostředí 
- spokojenost obyvatel, dobré vztahy 
- dobré vztahy, upravenost obce 
- blízkost rodiny 

 
Hrabůvka 

- Blízkost lesa 
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Hranice 

- Blízkost přírody (16 krát) 
- Hranice jsou krásné historické město, obklopené lesy a zelení a to je na tom to kouzelné. I když s 

pracovními příležitostmi pro vysokoškolsky vzdělané studenty je to velice bídné, ale tohle nejde jen tak 
ovlivnit. 

- Město Hranice je pěkně vybudované, domy náměstí - je to určitě velká změna za posledních 20 let. 
Vodní prvek ovšem neodpovídá starobylému rázu Hranic. Je to ovšem pěkné dílo.  

- Hranice jsou velmi pěkné město položené v ideální oblasti z hlediska železniční dopravy a celkové 
dopravní přístupnosti. Je zde pěkná příroda a místa pro rekreaci. 

- Hranice jsou kompromisem mezi životem na vesnici a ve velkoměstě.  Je zde většina potřebných 
služeb, ale zároveň také příroda a možnosti sportovního vyžití na volném prostranství 

- dobrá dostupnost všeho bez použití auta, poměrně kvalitní a dobře vybavená nemocnice 
- dostupnost obchodů, zdravotnické zařízení, pošta, školy, školky 
- Výborná dopravní dostupnost do okolních větších měst; možnosti sportovního vyžití; zdravotní péče. 
- vždy jsem si cenila přírodních krás v okolí - propast, jeskyně, přírodní rezervace, ojedinělá stanoviště 
- Pěkné prostředí a blízkost přírody a přírodních a dalších zajímavostí - řeka Bečva, Hůrka, propast, 

lázně. 
- dostupnost služeb, zdravotnických zařízení, nákupy, kultura, krásné okolí, příroda, cyklostezky, 

dopravní dostupnost - dopravní uzel 
- dobrá dostupnost všeho nezbytného co člověk k životu potřebuje, sportovní a kulturní vyžití, relativně 

klidné město, blízkost dálnice 
- Maloměsto, kde jsou všechny základní služby dostupné a to včetně sportovního i kulturního vyžití. 

Blízkost přírody, dobré dopravní napojení na větší města (Olomouc, Ostrava). Služby jsou dostupné 
pěšky (na kole), není nutné cestovat autem. 

- jsem maloměšťák, tak asi velikost města "tak akorát", máme to všude blízko, hezké město, 
- Město je náš domov. Jsme tu rádi. Je vcelku bezpečné.  Lidé jsou docela v pohodě, nedělají si 

naschvály a vychází spolu docela dobře.  
- Hodnocení od 0-100 by bylo tak na 80% spokojenost se životem v naší obci. 
- Malá rozloha města, které má dispozice k tomu, aby se stalo vynikajícím městem pro život. 
- Výborné vlakové spojení (autobusové nemohu posoudit) do blízkého okolí i vzdáleného. 
- Nabídka vzdělávacích institucí, zaměstnání v místě bydliště, dopravní dostupnost. 
- kulturně historické centrum města, dostatek ZŠ, aquapark Hranice, vlaková stanice 
- Líbí se mi revitalizace parku Československých legií. 

 
Hranice - Drahotuše 

- dopravní dostupnost na všechny směry (busem, autem, vlakem) 
- nákupní možnosti 
- kvalitní školská zařízení a zdravotní péče 
- konkurence několika ZŠ 
- relativní výběr i z řady SŠ 
- prostory bývalého Philipsu umožňující vznik dalších pracovních příležitostí 
- okolí, dostatek sportovního vyžití, dobrá dostupnost služeb 
- sportovní hřiště v dosahu bydliště, jen by stačilo dodržovat stanovená pravidla, ta správce absolutně 

přehlíží 
- Poloha vzhledem k silniční a železniční síti v ČR. Železniční obslužnost na delší cesty. 
- Je tu blízko vlak, autobus, pošta, obchod. Máme hřiště, kluziště, hospody. 
- Je to spádová obec, dobrá dostupnost ke všem. 

 
 
Hranice - Valšovice 

- Ve Valšovicích klid + bezpečnost + příroda,  
- Krásná krajina, blízkost Beskyd, klid. 
- dobrá dopravní dostupnost  
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Hustopeče nad Bečvou 

- klid (5 krát) 
- V městysi jsou všechny základní služby, blízkost tří větších měst s dobrou dopravní dostupností. Městys 

se neustále rozvíjí, realizuje se mnoho projektů. 
- Městys, ve kterém jsou dobré mezilidsko-sousedské vztahy, a kde, když je potřeba dokáží lidé jeden 

druhému nezištně pomoci, 
- Sofistikovaný a občanům vstřícný systém třídění odpadů 
- příjemné životní prostředí, dostupnost Hranic, VM, NJ, dostupnost lékařské péče, školky, školy, 

mnohdy zajímavé kulturní akce 
- Ucházející dopravní síť, zajištěné zdravotnické a jiné služby (potravinové obchody, úřady, pošta, ZŠ a 

MŠ) 
- dostupnost všech základních služeb, poloha obce mezi většími městy, kulturní vyžití 
- dobrá vybavenost (škola, školka, zdravotnictví i služby) 
- Obec je klidná, téměř všichni se známe. 
- poloha obce, velikost 
- vysoká zaměstnanost místními firmami 
- Dobré mezilidské vztahy. 
- rozvoj obce 
- život na vesnici 
- Celkově jsem se životem v obci velmi spokojen. Menším problémem je dopravní obslužnost z důvodu 

rozmezí tří krajů a celkový stav krajských cest. 
 
Jindřichov 

- relativní klid malé podhorské obce 
 
Klokočí 

- dobré mezilidské vztahy (4krát) 
- fungující spolky (2 krát) 
- Obec je dobře dopravně dostupná s městem Hranice poskytující veškeré služby. V obci jsou dobré 

vztahy mezi obyvateli, jsou zde pořádány různé kulturní a sportovní akce umožňující setkávání 
obyvatel. Aktivita dámského spolku při pořádání akcí a práce s dětmi. Velmi dobrá komunikace se 
starostou, který zodpovědně řeší veškeré problémy. 

- Bohatý spolkový život. Spoustu sportovního a kulturního vyžití pro občany všech věkových kategorií. 
- klidné bydlení 
- klidné prostředí 
- výborný starosta a zastupitelstvo 
- místní restaurace se sálem 
- víceúčelové hřiště 
- Klid v obci, upravenost, dobrá práce starosty a zastupitelů. 

 
Malhotice 

- klid, příjemné prostředí pro bydlení a žití vůbec, čistý vzduch, krásné lesy a příroda vůbec, výborný 
starosta 

 
Milotice nad Bečvou 

- Obecní zastupitelstvo v rámci možností realizuje postupně některá zlepšení například: přechod pro 
chodce, komunikace E-TECHNIK s.r.o., protipovodňová opatření, finančně podporuje chod MŠ, 
nemalými částkami přispívá na chod spolků, organizuje kulturní a společenské akce. 

 
Olšovec 

- Menší obec, v blízkosti většího města. 
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Opatovice 

- Bez připomínek. 
- jsme vesnice a blízko města 
- Spolková činnost (viz program akcí v obci), výstavba nových domů, dobrá dopravní obslužnost (spoje 

na Tesák, Troják), školka, škola do 4. třídy, možnost využití sportů, (fotbal, pin pong, turistika, požární 
sport) 

 
 
Partutovice 

- krásná okolní příroda (4 krát) 
- pěkné a klidné prostředí (2 krát) 
- klid (3 krát) 
- Krásná kopcovitá krajina s čistou přírodou. 
- zeleň 
- Klid, pohoda, vzájemná soužití s přírodou 
- Vysoký potenciál ŽP 
- Poklidný životní styl s komickými příběhy. 

 
Polom 

- Malá obec s krásnou přírodou 
 
Potštát 

- Relativní klid, příroda apod. 
 
Provodovice 

- Údržba veřejných prostranství, klid a čisto 
 
Rakov 

- Klid (3 krát) 
- přátelské prostředí 
- Dobré životní prostředí. Dobrá dostupnost do Hranic a Bystřice pod Hostýnem 

 
Radíkov 

- Málo lidí, solidarita, přátelské vztahy - všichni jsme na jedné lodi. 
 
Skalička 

- škola, obchod 
- Blízkost přírody 

 
Střítež nad Ludinou 

- Bydlení v klidném prostředí v dosahu města, vzhled obce, komunikace obce s obyvateli, třídění odpadů 
- Dobrá dopravní dostupnost do Hranic a blízkost dálnice. Příjemné životní prostředí, příroda okolí. 

Dobrá občanská vybavenost - škola, pošta lékař. 
- Klidná a bezpečná lokalita s docela dobrými mezilidskými vztahy. Hezké okolí, dobrá občanská 

vybavenost, snaha vedení obce o neustálé zlepšování podmínek života všech obyvatelů. 
- hezká náves a udržovaný pořádek 
- občanská vybavenost obce 
- klidné prostředí, dostupnost do města, aktivní život v obci 
- život v čistém přírodním prostředí, málo aut, dostatek zeleně, klid 
- činnost spolku v omezených podmínkách 
- dobrá komunikace s obyvateli, škola i školka v místě bydliště, dobrá práce spolků-hasiči, TJ, včelaři 
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- nové hřiště na dolním konci 
- příjemné prostředí i okolí obce 
- je zde bezpečno 
- Relativní klid v obci, nevede zde žádný hlavní tah. 
- Pěkná okolní příroda 
- Spousta sousedů, známých a kamarádů. 
- Pěkné a klidné životní prostředí, dobrá komunikace s Obecním úřadem, škola v obci, pošta a obchod v 

obci. 
- vcelku bohatý kulturní život 
- lidé mají k sobě blízko 
- líbí se mi život v naší obci 

 
 
Špičky 

- vcelku klidná lokalita 
- Hezká příroda a vhodná poloha pro dostupnost mnoha měst, dobrá vzdálenost od dálnice 
- bydlím v rodinném domě 
- pěkné cesty 
- nemohou nás ohrozit povodně a záplavy 
- obchod v obci 

 
Teplice nad Bečvou 

- Lázeňské prostředí 
- Klid a pořádek 
- Krásné prostředí, lázeňská oblast, čistota, slušní obyvatelé. 

 
Ústí 

- Celkový pořádek a vzhled obce, a to jak obecních budov a pozemků tak i soukromých pozemků a 
staveb. Nachází se minimum neudržovaných staveb. Jsou zde dobré sousedské vztahy, přinejmenším 
se sousedi mezi sebou nebijí. 

- Bezpečnost v obci. 
- Výborné mezilidské vztahy. 
- Profesionální chování starosty obce a dalších zaměstnanců obecního úřadu. 
- Útulnost obce. 

 
Všechovice 

- Klidné prostředí, základní vybavení, lékaři, pošta. 
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Příloha č. 2: Nedostatky života v obci 
Dotazovaní občané odpovídali na otázku: Co považujete za nedostatky života ve Vaší obci? 
 
Býškovice 

- kulturní budova, není zde pošta 
- malá příprava lokalit pro výstavbu RD 
- chybí hostinec 

 
Černotín 

- hluk ze silnice 
- zakouřený vzduch 
- psí štěkot 
- motorové sekačky 
- nerespektování nedělního klidu nedostatek pracovních příležitostí, nízká kvalita restaurace a její 

špatné umístění v místě zhuštěného automobilového provozu, malé možnost vyžití pro seniory 
 

Černotín - Hluzov 
- Nezapojení všech do obecního života a společenských akcí. 
- chybí cyklostezka z vesnice do Hranic, popř. napojení na cyklostezku Bečva, spousta lidí využívá kolo, 

ale bohužel cyklisti jsou v ohrožení. Špatné pohostinské služby v Černotíně, v Hluzově naopak velmi 
dobré. 

- Propojení cyklotrasy Bečva s obcí a pokračování do Hranic kolem vápenky. 
- Oprava víceúčelového hřiště v Černotíně 
- Oprava potoka 

 
Dolní Těšice 

- špatná dostupnost služeb 
 
Horní Těšice 

- velmi špatný stav příjezdových cest do obce, nezodpovědnost některých občanů vůči životnímu 
prostředí - pálení plastů 

- Obci by prospěly cyklostezky, napojené do sousedních obcí. 
 
Horní Újezd 

- Bydlení pro mladé lidi - možnosti 
- dojíždění téměř za vším 
- špatná komunikace úřadu s občany, informace o dění v obci pouze formou obecního rozhlasu, pokud 

člověk chodí na směny, tak se nic nedozví. Zastaralé stránky obce a neexistují informační SMS 
- Víceúčelová hřiště 

 
Hrabůvka 

- Nemožnost nastěhování mladých lidí 
- Hluk a prašnost. Hluk letadel z letiště Drahotuše obzvláště o víkendech. Projíždějící auta do lomu 
- Nevýhoda dálnice 

 
Hranice 

- málo pracovních příležitostí (6 krát) 
- špatná kvalita ovzduší (6 krát) 
- V okolních městech, pořádají různé festivaly, akce, i na náměstí což Hranice rozhodně není jako jinde. 

Nejsou zde akce, které by občany zaujaly. A také na místu u zámku ani nelze takové akce uskutečnit.  
Zrušení kina, místo toho, aby bylo zrekonstruováno a revitalizováno, zlepšeno na úroveň dnešního 
standardu.  
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- Absence kina, někdy špatná komunikace s představiteli města, vyvážení komunálního odpadu a to i 
tříděných odpadů rozbité cesty, na podzim se polepí a v lednu jsou plné děr, nechápu systém oprav 
silnice v ul. Komenská, je skoro celé léto uzavřená kvůli opravám, nevyznačené přechody, např. za 
mostem do parku, auta tam jezdí opravdu rychle, neoznačený přechod - zebrou u Růžku k ZUŠ, chybí 
světelná signalizace na křižovatce za Bonverem směrem ke Struhlovsku. Ve špičce je to tam opravdu 
na dlouho. 

- Mrtvé náměstí  
- bezpečnost a doprava 
- Horší autobusové spojení po městě. Např. přestože mi cesta na vlak trvá pěšky 30 minut a 

autobusovou zastávku mám téměř pře domem, časově je mnohem lepší jít pěšky. 
- automobilová doprava, životní prostředí, prach, hluk, odkládání realizace Palačovské spojky, 

protipovodňová ochrana 
- trvalá neschopnost zabezpečit noční klid v okolí restaurací na Hromůvce 
- čistota a upravenost prostředí, nedostatečná kapacita zařízení a bydlení pro seniory, zanedbaný 

městský mobiliář, chudá vánoční výzdoba 
- Nedostatek zeleně ve veřejném prostranství Masarykova náměstí. "Bývalá světelná křižovatka" u 

Bonveru je v dopravní špičce velmi ucpaná. 
- náměstí - zeleň, podpora obchodníků, o 1/2 nižší parkovné 
- Neatraktivní centrum města, špatně nastavené parkovné 
- náměstí - kdysi centrum dění, nyní skoro pravý opak. Komenského ulice - retardéry 
- Neuklizená lávka u Kauflandu 
- Sečení trávy na městském hřbitov - hroby jsou velmi znečištěny. Chybí kontrola provedené práce. 

Sběr psích výkalů - v prostoru okolo rybníka Kuchyňka jsou umístěny tři stojany na psí výkaly.  
- špatná komunikace s vedením města, nadměrná podpora města soukromým subjektům a projektům  
- Omezená komunikace a arogance ze strany vedení města 
- Nedotažení některých projektů do konce (viz park - mohl být povrch pro in-line bruslení či 

propracovanější dětské hřiště, cyklostezka - špatný povrch pro bruslení, úzká, nedokončená).  
- Nevyužité některé objekty - sportovní hala SOU na Teplické ulici. Nedostupnost stavebních pozemků, 

malé pracovní možnosti. 
- Více informací o činnosti MU Hranice na stránkách Hranického týdne, místo reklam a "mis dívka" a jiné 

soutěže. Každý nemá internet a nechodí se dívat na úřední desky do města. 
- Malý zájem občanů hranic o veřejné dění. Zastupitelstvu stále prochází takové věci jako je finanční 

podpora soukromých projektů z veřejných peněz příklad. Tenisová hala TJ Slovanu, divadlo Vlasáka 
atd. 

- V ulici Nábřežní se rozpadá opěrná zeď potoka. Na kostele opadá Omítka, na ulicích Hranická a 
Lipenská -neopravené chodníky. 

- Blízkost letiště - zejména o víkendech je hluk z letadel značný. Zorat letiště 
 

- Hranice - Středolesí  
- více pracovních příležitostí. 
- Málo možností sportovního vyžití, jezdíme dolů. Ale s tím se počítá, když bydlíte na Hranice - Středolesí  

 
- Hranice - Drahotuše 
- kvalitní pedagogové v MS a ZS. špatná komunikace osadní výbor - občan, hlučnost, nevzhlednost obce 
- Nepřizpůsobivé menšiny a někteří i problémový 
- Průtah na Slovensko celým městem. 
- malá četnost sečení trávy 
- v zimě pomalé nebo žádné uklizení sněhu na chodnících (o cestách nemluvě) 
- po odvozu skleněného odpadu z kontejnerů zůstává na místě spousta střepů/skla 
- nedostatek pracovních míst 
- nedostatek možností, kde získat rekvalifikační kurzy 
- malé kulturní vyžití, chybí kulturní zařízení, málo spolků a organizací pro veřejnost. 
- Opadaná omítka na kostele, ulice Lipenská a Hranická je úplně otřesná cesta - kostky a chodníky v 

Nádražní ulici neopravené. V ulici Nábřežní se rozpadá opěrná zeď potoka. Odpadky v celých 
Drahotuších, nezametené chodníky a silnice. 
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- Přítomnost velkého množství Romů. Donedávna jsme si pochvalovali klid a pořádek. Po nastěhování 
Romů je to hrůza. 
 

- Hranice – Valšovice 
- Ve Valšovicích špatná dostupnost MHD/autobusů ve večerních hodinách o víkendech, Hranice velké 

množství osob jiných etnických skupin 
 

- Hranice - Slavíč 
- silnice 1. třídy a železniční trať vedoucí obcí 

 
 
Hustopeče nad Bečvou 

- předražené obecní pozemky, jež si nikdo nemůže dovolit koupit, jsou i po dvou letech stále neprodané, 
tedy většina 

- Absence infrastruktury, vodovod, kanalizace 
- Nedostatek nebo nedostatečná úroveň parků v obci, útulnost a atraktivnost pro občany v takových 

prostorách pobývat a ne jen procházet. 
- Absence večerního vyžití. 
- Vzácný a dobrý příklad - Stromy u místní sokolovny, s lavičkami a propojenost s restaurací. 

Strategický bod, lidé se zde zastavují, ať místní, či projíždějící, příjemné prostředí navzdory 
projíždějícím automobilům, atd. 

- Velmi mě znepokojuje pálení plastů a jiných odpadů v naší obci, které zde hojně probíhá. Jakmile se 
setmí, je díky sousedům téměř nemožné pohybovat se v okolí domu. 

- Nedostatečné vyžití pro děti a mládež. Chybí prostory pro střetávání se mládeže a dětská hřiště Pouze 
občasné kulturní akce, malé využití opravených prostor zámku a kulturního domu. 

- nekuřácká restaurace s příjemným prostředím 
- špatná komunikace úřadu s občany a drobným podnikatelským subjektem 
- málo se zapojuje mládež do sportovního a kulturního dění v obcí 
- Nejlepším ukazatelem funkčnosti a atraktivnosti je skutečná a dlouhodobě hojná návštěvnost ze strany 

občanů 
- Chybí obecní policie 
- Skupinky psů volně pobíhajících ulicemi  
- Docela mi chybí klasická hodová zábava s živou kapelou, to bývala velmi příjemná akce. 
- krádeže v rodinných domech 
- pracovní příležitosti 
- dojíždění do práce 
- parcely pro stavbu RD 
- vysoká cena pozemků pro bydlení 
- málo podnikatelských aktivit 
- nedostatek parkovacích míst, špatná tělocvična ve škole 
- nestabilní prodej potravin 

 
Hustopeče – Hranické Loučky 

-  Dopravní dostupnost, špatný stav komunikací, chybějící kanalizace. 
 

Hustopeče - Vysoká 
- je to horší dopravní spojení do nejbližších větších měst jiných krajů- kde se jistě nachází volné pracovní 

příležitosti pro nezaměstnané spoluobčany 
 

Hustopeče nad Bečvou - Poruba 
- horší dopravní obslužnost, krajské silnice ve špatném stavu, vzdálenost od okresního města a jeho 

úřadů 
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Klokočí 
- Málo pracovních pozic, špatné podmínky pro podnikání, chybějící plochy pro výstavbu domů. 

Bezohledné hospodaření zemědělského družstva na pozemcích erozně ohrožených způsobující záplavy 
a ohrožení zastavěného území.  

- Okolní krajina nabízí rekreační vyžití, které by bylo vhodné podpořit např. výsadbou rozptýlené zeleně, 
které je v okolí méně nebo umístěním informačních panelů formou naučné stezky. 

- Přibývající doprava ve vesnici. Hluk z dálnice, železnice a čtyřproudové silnice - Hranice - Lipník. 
- vzdálenost od města 
- Chybějící obchod 
- Nedostatek pracovních příležitostí 
- dojíždění za kulturou 

 
Malhotice 

- špatné mezilidské vztahy - čím dál častěji a více jde lidem o peníze 
málo pracovní příležitosti - avšak to není chyba obce, ale systému ve státu vůbec 

- Nedostupnost autobusové dopravy 
 
Milenov 

- Málo pracovních příležitostí, za vším se musí jezdit (už ty malé děti)- bez auta jste na vesnici odřezán 
od světa, a to doslova. Dopravní spojení nenavazuje na vlaky a autobusy na delší tratě. (ujede vám spoj 
o 1 minutu, apod.) Uzamčené čekárny na vlakových nádražích - v zimě docela zoufalá situace. 

- Dříve to byla předností jednoznačně blízkost přírody a malá dopravní zátěž, ale od té doby co se 
otevřela dálnice na Ostravu je to přesně naopak.  

 
Milotice nad Bečvou 

- spory mezi jednotlivými spolky (lidmi) 
 
Olšovec 

- Veřejná doprava z Olšovce do Hranic, v období letních prázdnin je málo spojů, totéž platí i o sobotách 
a nedělích. 

 
Opatovice 

- Nedostatečná spolupráce mezi spolky. 
- předražený obchod a nízký výběr 
- nevyužití kino a sauna 
- chybí akce pro děti 
- dodělat kanalizaci v ulici Stodolní 
- Rozpolcenost obce na dva tábory - sportovní spolky a vzájemná nesmyslná rivalita mezi nimi (Sokoli a 

SDH) 
 
Partutovice 

- chybějící chodníky kolem hlavní cesty (2 krát) 
- větrné elektrárny, divně natřený kostel 
- Hrozná kvalita příjezdových komunikací do obce kazící celkový dojem životní úrovně obce. 
- Ignorace. Nekomunikativnost. Neochota řešit problémy. Bezohlednost starosty.  Nepříjemní sousedé 
- Hrozné silnice. 
- Špatná kvalita vozovky v obci. 
- Stav a údržba chodníků, nedostatek chodníků v obci. Zpomalovací retardér a přechod pro děti před 

školou, nebo aspoň radar. 
- Berou se příliš velké ohledy na hlupáky a zlé lidi. Proto není stále dořešená otázka cesty k mlýnu. Je to 

tím, že dřívější zastupitelstvo se řídilo heslem: "moudřejší ustoupí", a proto hlupáci dělají ze světa 
"kůlničku na dříví". Ale týká se to i jiných oblastí. Proto bych takovým lidem zakázala jakékoliv veřejné 
vystupování a rozhodování.  
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- Dala bych zakázat solení silnic v zimě. Cesty jsou rozbité jak tankodrom, a hlavně v ČR nikdo nikdy 
silnice pořádně nezpraví. Sůl se dostane do vody a to pak poznají i živočichové, stromy a všechno.  
A nakonec tady nechci větrné elektrárny. Jsou nevkusné, ale hlavně jejich proud není absolutně třeba. 
Jak jsou po ČR dostačující spolu s ostatními (TE,VE). Ať si je EU postaví, kde chce, ale ať je to daleko od 
ČR. 

 
Polom 

- nalévání alkoholu v prodejně Coop 
- Vysoká hlučnost dopravy 

 
Potštát 

- Omezený "akční" rádius (vojenský újezd s nutností propustky) s ohledem na pracovní příležitosti a jiné 
činnosti - vojenský prostor. Omezené možnosti kulturního vyžití, stav komunikací (ovlivněno 
rozpočtem). 

 
Rakov 

- Otravné realitní agenty. 
- horší organizace kulturních akcí 
- Víceúčelové hřiště. Nízkopodlažní autobus linka Soběchleby - Hranice 

 
Skalička 

- Nedostupnost služeb, a obchodu. 
 
Střítež nad Ludinou 

- Chybějící budovy, o kterých se zmiňuji - tělocvična, kulturní zařízení.  
- katastrofální stav sokolovny a "Bílého" domu 
- málo sportovního a kulturního vyžití. Pro důchodce je zde kostel, sbírky apod., ale mám pocit, že 

mládež zde rychle utíká, žádná vyžití pro mládež, kromě hostince 
- Zcela chybí prostory pro pořádání kulturních akcí a tělocvična. 
- Absence multikulturního zařízení 
- stávající kontejnery na tříděný odpad bych vyměnila za ty "odklápěcí" 
- alkoholici a drogově závislí, znečištění obce, volně pobíhající psi 
- nemáme žádný sál a víceúčelové sportoviště 
- nevyužití budov bývalého družstva, které chátrají 
- není kde chodit cvičit, jak děti tak dospělí. 
- málo pracovních příležitostí, omezené možnosti pro výstavbu RD a získání bydlení, (ne)možnost 

kulturního a sportovního vyžití v zimě a za špatného počasí 
- málo kulturního využití, prostorů pro využití mladých lidí 
- dlouhodobá absence důstojných prostor pro společenské a sportovní akce 
- malá dopravní obslužnost, je nutné mít v každé rodině auto, nedostatečné sportovní vyžití. 

malá zdravotní péče, nedostatek pracovních příležitostí 
- neochota některých spoluobčanů 

 
Špičky 

- Nepřiměřená zatíženost dopravy, která ohrožuje bezpečnost v obci. 
Velmi špatné ovzduší v době topné sezóny, zapříčiněné nevhodným palivem občanů. Často jde z 
komínů černý kouř. 
Nedostatečné autobusové spojení, autobusy by mohly spojovat obec i se stranou na Valašské Meziříčí, 
což by lidem pomohlo ulehčit dostupnost práce na stanu Valašska. 

- Nadměrná nákladní automobilová doprava, nákladní automobily z lomů v Jakubčovicích a Nejdku jezdí 
jako blázni a je div, že zatím nikdo nepřišel o život. 
A to nemluvím o ničení komunikace vedoucí přes obec 

- vadí mi kamionová doprava 
- vázne informovanost občanů 
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- četnost veřejné dopravy 
- nadřazenost starosty nad občany, o ostatních zastupitelích není slyšet 
- nadměrný hluk o víkendech v ranním a večerním čase 

 
Teplice nad Bečvou 

- Naše zastupitelstvo. 
- Chybí dům s pečovatelskou službou 
- Špatná stav komunikací, veřejné osvětlení 
- Chybí větší vyžití, např. kvalitní stezka pro maminky s dětmi s kočárky, lázeňské hosty, turisty i pro 

kola, jak jsem již psala, velmi využitá by byla v případě opravy cesty z části Výsluní (u dětského hřiště) 
směrem k obci Ústí přes les 

Ústí 
- málo pracovních příležitostí 
- zásobování potravinami (prodejna potravin) na nízké úrovni 
- malá výstavba rodinných domů 
- minimum protipovodňových opatření 

 
Všechovice 

- Malá informovanost, ochota se s lidmi setkávat. 
- Že u nás lidé nedrží pohromadě a závidí si i to, kde není co závidět. 
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Příloha č. 3: Stav veřejných prostranství  
Respondenti reagovali na větu: Máte – li ke stavu veřejných prostranství ve svém okolí nějaké 
náměty, připomínky, výhrady, napište je. 
 
Bělotín 

- stále je co zdokonalovat 
 
Býškovice 

- připravovat a začlenit do vzhledu obce proseky 
- ruší mě parkování pod okny 

 
Černotín 

- Nemám 
- Chybí chodník do podnikatelské zóny, kde je čím dál větší provoz - kamiony, těžká auta. 

Velmi nevhodně umístěné dětské hřiště ve svahu na sportovním hřišti Horní Újezd a ještě k tomu 
olemované zábradlím, které nevhodně slouží malým dětem jako žebřík a zvyšuje tak možnost pádu 
ještě z větší výšky - směrem j záchodům sportovních kabin 

- Nutné dodělání chodníků v obci - obnovení 
- málo míst pro parkování aut, znečišťování od psů, parkování aut na chodníku 

 
Černotín - Hluzov 

- Chybějící dětské hřiště s prolézačkami v Hluzově 
- Protáhnout chodník směrem k Hluzovu 
- Úklid obce se děje jen kolem hlavní komunikace, boční komunikace jakoby obci nepatřily a to v létě i 

zimě. 
- Neukázněnost občanů, kteří neumí používat odpadkové koše. Přivítala bych více odpadkových košů na 

vesnici 
 
Horní Těšice 

- Vadí mi, jako řidiči parkování soukromých aut u domů. 
 
Horní Újezd 

- Nevyhovující atrakce parků, poškozené, neopravené = nebezpečné. 
 
Hrabůvka 

- Ozelenění nově vybudované silnice zatravněním a vysazením stromů. Omezení rychlosti a váhy 
vozidel. 

 
Hranice 

- Udělalo se kus práce v regeneraci sídlišť, ale otázka kvality. 
- Musím pochválit rekonstrukci parku, cítím se tam dobře a mám radost, že se tam schází na trávě mladí 

lidé i rodiče s dětmi a chodí tam relaxovat lidé všeho věku i návštěvníci Hranic. 
Odhlučnění ulice1.máje, otevření kina, místní zvyky. 

- Náměstí není využíváno, tak jak je tomu třeba ve Valašském Meziříčí, Rožnově, Novém Jičíně, např. 
různé trhy, např. kolem vánočních svátků je na náměstí 1 stánek s punčem, nic víc. 

- Více investic do infrastruktury města Hranic, chodníky, cesty. 
- chybí nápad, atraktivita - nevkusná zábradlí, vrchol buranství je Komenského ulice - mj. jsou tam 

příšerné mostky a kolem potoka zábradlí, které by se hodilo spíše na Horní Bečvu 
- nelíbí se mi služby Ekoltesu, pracuje a uklízí jen na pokyny vedení obce, kde kdo ze zastupitelů bydlí, 

tak mu sklízí chodníky apod. Město platí za služby, které se nevykonávají. Seče se tráva 2krát za 
sezonu, ale fakturují si ji 8krát, a to sečou zas jen tam, kde je dobře vidět Nebo bydlí nějaký politický 
důležitý člověk. 
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- Také rozmístění kontejnerů na tříděný odpad, muselo při plánování někomu dát "velkou práci a 
přemýšlení" Jsou vybudovány boxy na komunální odpad, do kterého přibyl kontejner na plast, na který 
tam už není místo a tak nejde otevřít, kolik lidí si v tomto případě rozmyslí, kam ten odpad dá. A když 
zvolí centrální místo tříděného odpadu u domu mládeže, tak nikdo nepočítal s tím, že místo je 
nedostačující a kontejnery jsou rozmístěny do okruhu 30metrů. Bylo napsáno, že revitalizace byla 
ukončena, a co ulice směrem k Albertu, která je také nazvána Na Hrázi, v období dešťů skáčeme přes 
kaluže, bláto a příchody k domům jsou v ubohém stavu. 

 
Chodníky 

- údržba chodníků ve městě 
- Chodníky katastrofa, a když se podíváme na ty nové, nebo ty nepříliš staré také žádná výhra.  
- Chodník z náměstí směrem k nádraží je také opravený "na oko". 
- zanedbané místní vozovky a chodníky, plné děr a výmolů, zvlněné, rozpraskané dlažby, asfaltové 

záplaty, u šikmých chodníků ve svahu schází zábradlí, někde chodníky úplně schází, chybí nájezdy pro 
vozíčkáře či kočárky, nedostatečná zimní údržba odklizení sněhu a ledu na chodnících 

- větší péče o úklid cest a chodníků 
- Zlepšit chodníky, parkování vozidel, celková upravenost sídlišť 
- Stav chodníků neodpovídá pro bezpečné procházky dětí a důchodců. Na Struhlovsku se nacházejí 

školy, školky, škola pro postižené a vozíčkáře.  
- neutěšený stav chodníku ve Hřbitovní ulici (na pravé straně ve směru k železničnímu podjezdu). 
- Mám, chodník naproti gymnáziu, je děravý. Vyměnila se dlažba na chodníku vedle gymnázia, ale 

naproti, je stará pokládka, kterou pamatuji již 25 let, co jsem jezdívala do Hranic a teď už tady bydlím. 
Vadí mi, že se kousek tohoto chodníku, který vede i přes potok neudržuje, přitom přechod pro chodce 
je až za potokem. 

- Chodníky jsou v katastrofálním stavu-rozbité a uvolněné, vznikají velké louže, po dešti se vůbec nedá 
chodit. Opravit jako na jiných sídlištích, např. 2x za sebou Gallašova - Na Hrázi. 

- Dětské hřiště je prašné-vybudovat umělý povrch, tak jako na jiných sídlištích. 
V zimě se sníh odhrnuje pouze u MŠ a dále jen u tzv. harmonik (tam bydlí tajemník MÚ), ostatní staré 
chodníky nikdo neuklízí.  

- Již dva roky prosím pana Slováka, zda by nebylo možné opravit chodník na Teplické ulici v křižovatce 
s Jurikovou ulicí. Chybí tam asi na 2 metrech dlažba, ale při námraze se musí tato část obcházet po 
silnici. Na té, ale stojí i přes zákaz zaparkovaná auta a chodci tak musí jít prostředkem křižovatky. I po 
dešti je nutno tento chodník obejít, drží se tam voda.  Navíc tudy prochází většina návštěvníků Teplic a 
Kempu. Vizitka Hranic jako hrom. A pokud tyto nedostatky nebude město napravovat, žádná anketa to 
nevylepší. 
 

- V zimě "neklouzavost" chodníků i jinde než v centru. 
- V zimě velmi špatná údržba chodníků. 
- V Hranicích se mi nelíbí neodhrnutý sníh z chodníků (až ke vchodům bytových a panelových domů, což 

jsou všechno obecní pozemky). 
- Když je sněhová kalamita, chápu, že město nestíhá uklízet napadlý sníh. Bohužel ani po dalším týdnu 

nebo dvou není odklizen sníh na přístupových chodnících vedoucích na náměstí a dalších 
exponovaných místech. Zkuste se projít s kočárkem do města za paní doktorkou, anebo k lékaři na 
invalidním vozíku…  
 

Lavičky 
- V prostoru města Hranice se vyskytují poničené lavičky na třídě 1. Máje, nevyhovují na relaxaci a 

odpočinek. 
 

Komunikace 
- Nesmyslné příčné prahy v Komenského ulici. 
- krajnice u cest 
- Katastrofální je autobusové nádraží, nemluvím jen o prostorách, ale i o značení zastávek, jako 

přistěhovalec jsem nechápala, podle čeho se mám orientovat - žádná orientační tabule 
- Věc, která poškozuje Hranicko, je nedokončení projektu Palačovské spojky. 
- Chtěla bych znovu zmínit absenci Palačovské spojky, díky čemuž je město zatíženo nákladní dopravou 

ve směru na Slovensko. 
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- Nejsem spokojena se stavem vozovky v ulici Havlíčkova. 
- drsné pruhy kolem cest, po kterých musíte jet na kole, aby vás nesrazil kamion s tím spojený 

nedostatek cyklostezek a drsných pruhů ve městě 
- Masarykovo náměstí, Pernštejnské nám., Školní nám. - Nevyhovující stav silnic a chybějící kanalizace. 

Nedostatečná protipovodňová strategie, hrozící záplava nově revitalizovaného parku.  
- Nelíbí se mi vysoká frekvence dopravy na ulici Skalní. Jezdí se zde v obou směrech, nikdo nedodržuje 

rychlost 30 km/h. Především chybí chodník. Je to velmi nebezpečná ulice. Pro lidi, kteří si z centra 
města chtějí dostat domů je to malý adrenalinový sport. Nehledě na to nejdůležitější Bezpečnost dětí 
Jak můžu jako matka nechat jít touto příšernou ulicí dítě např. z hudebky 

- Bydlíme 35 let v Mlýnské ulici směrem od bývalého Ingstavu k letišti. Za tuto dobu nebyla cesta 
opravována. Přitom zde přibyly 4 podniky, z toho dvoje stavebniny, kde se naváží materiál velkými 
trambusy. 
 

- Před několika lety se hranická radnice zavázala, že opraví retardéry v ulici Komenského, je to hrůza a 
děs, hlavně při průjezdu autobusem, sanitkou i osobním autem. Osobně jsem zajel na úřad, avšak byl 
jsem neúspěšný. Prosím budete tuto závadu řešit již v tomto roce a kdo opravu bude platit. 
Je nově provedena rekonstrukce Hviezdoslavova (moc pěkné ale mohla být širší). Při této rekonstrukci 
byl částečně opraven spoj cesty Nerudova směr na Struhlovsko v místě odbočky. Je nutno podotknout, 
jestli to nebylo mrhání peněz 

- Nechápu, jaký je smysl retardérů v ulicích Komenského a Studentská.  
- chtěla bych vyjádřit nespokojenost se stavem retardérů v Komenského a Studentské ulici - sklon 

retardérů je tak žalostný, že při každém jeho přejezdu i v nízké rychlosti řidič ničí své auto - není divu, 
že se jim většina řidičů snaží vyhnout např. přes náměstí, i když je tam průjezd zakázán (na což si dále 
stěžují obyvatelé náměstí a přilehlých ulic). Jediný "sjízdný" retardér je onen zrekonstruovaný v 
Komenského ulici v křižovatce u stavebnin Stami. Líbí se mi i řešení některých obcí, které pro 
dodržování rychlosti v obci zřídili semafor, který řidiče jedoucí větší než dovolenou rychlostí zastaví 
červeným světlem. Nevím však, jestli je to vhodné řešení pro Hranice. Ale minimálně pro menší obce v 
okolí, kde mají problém s rychlostí projíždějících aut určitě. 

- Nesmyslné budování zpomalovacích překážek na komunikacích, zužování komunikací. Vznikají 
dopravní kolize, při rozjezdech na zpomalovacích prazích dochází k fatálnímu dopadu na životní 
prostředí v obci. Naprostý nesmysl je zpoplatnění parkovného na Masarykově náměstí, není vůbec 
využito z důvodu nedostupnosti, málo parkovacích míst, proto vzniká pomyslné náměstí v okolí 
supermarketů, kde má občan určitý komfort.  

- Opravte konečně po letech cestu Pod Křivým, vypadá jako tankodrom. Od doby, kdy se zde ukládal 
vodovodní řad a vozovka byla podstatně narušena a následně zalátána, se žádná řádná oprava a 
rekonstrukce neprováděla. Jezdí sem pošta, odváží se odpad, jezdí tudy houfy cykloturistů, kteří si 
devastují na rozbitém povrchu svá jízdní kola. Také místní, kteří tudy jezdí auty, chodí pěšky či jezdí na 
kole mohou přijít k újmě (výmoly v silnici rozpadající se okraj cesty). Zimní údržba plužením také 
povrchu vozovky nic nepřidá. Když se může nádherně vyasfaltovat polnička od ČOV ke strouze směrem 
k letišti, proč by se nemohla řádně a kvalitně zrekonstruovat veřejná komunikace Pod Křivým, nejen po 
hospodu Na Střelnici. Také městu platíme daně a nic se pro nás, obyvatele odlehlejších míst Hranice, 
nedělá. Povoluje se akorát bezuzdné kácení lesů a devastace zajímavých přírodních zákoutí s 
chráněnými rostlinami (např. příšerné kácení zdravých stromů v prostoru tzv. Černého lesa).  

- Město se chválí, jak opravili Hviezdoslavovu ulici. Podívejte se, vážení, do mapy Hranic, kde tato ulice 
začíná a kde končí. Když se podíváte pozorně, zjistíte, že rekonstrukce se dotkla jen části této ulice. Ten 
konec, na který se ze strany vedení obce kašle odjakživa, má na chodníku dlažbu, která se pokládala v 
letech 1972 -1974. Ti "umělci", kteří zde měnili v loňském roce plynové potrubí, zdevastovali chodníky 
ještě více. Letitý problém, zvaný "Juračkův potok", který konec Hviezdoslavovy ulice zásobuje při tání a 
deštích bahnem a kamením, ucpává kanály a podílí se na prašnosti životního prostředí, nikdo neřeší. 
Už 10 let slibuje MÚ, že se to bude řešit. Sliby chyby.  
 

- Cyklistické spojení do Hranice - Slavíče, přes Drahotuše, a dále do Lipníka mimo silnice 1. Třídy 
- cyklistické spojení do Velké, do Bělotína mimo silnice 1. Třídy Celkově působí dost neprofesionálně. 
- Velmi bych ocenila přítomnost cyklostezek v centru města, velký počet obyvatel dojíždí denně do 

práce na kole. 
- Cyklostezka kolem Bečvy, která stála nemálo peněz, mohla za ty miliony být vybudována celá a v lepší 

kvalitě. 
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- Lepší spojení pro pěší, cyklistky, bruslaře do Teplic nad Bečvou. Lepší propojení, využití této lokality. 
Cyklostezka. Nevyřešená centrální zóna-náměstí. Špatný přístup pěších, cyklistů, preference IAD. 

- Přála bych si, aby byla lépe udržovaná cyklostezka, kontrolovaná Policií, protože se velmi často 
setkávám s tím, že o víkendu (v době největšího využití cyklisty) je velký provoz aut-nákladních i 
osobních převážejících dřevo. Rozhodně nemají všichni povolení. Jsme rodina, která tráví na kole a 
bruslích poměrně hodně času, hodně cestujeme, ale to co se děje tady je neuvěřitelné. Proto si 
myslím, že by kompetentní lidé na úřadě měli tento problém začít co nejdříve řešit.  Je to ostuda lidí, 
kteří za stezku zodpovídají. Bohužel, měla by to být spíše chlouba. 

- Mrzí mě, že naše slavná cyklostezka, kterou by občané rádi využívali v zimě i v létě je neudržovaná. 
Mám pocit (není to pouze můj názor), že za velké peníze se vybudovala komunikace pro soukromníky 
na těžbu dřeva. V létě je neustále zanesená bahnem, kůrou a odštěpky dřeva-na brusle nevhodné, v 
zimě je protažená -nevhodné pro běžkaře.  V Lipníku kontroluje cyklostezku M Policie a je krásně čistá 
a udržovaná.  
 

Parkoviště 
- Nedostatek parkovacích míst 
- Málo parkovišť 
- Parkoviště, chodníky 
- Chodníky a parkovací místa hodnotím 5. Myslím tím své bydliště Struhlovsko. 
- Problém s parkováním.  
- málo parkovacích míst na sídlištích 
- vyřešit parkování u hlavního vlakového nádraží 
- parkování na Hromůvce 
- Parkovací místa na Hrázi byla údajně navýšena, ale i tento počet je nedostačující, večer nemáte kde 

zaparkovat a určitě by se našly ještě možnosti kde počet navýšit. 
- Parkovací plochy u všech důležitých institucí. Finanční úřad - pouze dvě místa k parkování a ty jsou 

stále obsazeny. Úřad práce - žádné místo k parkování, pouze v přilehlých ulicích na sídlišti.  
- Městský úřad - žádné místo k parkování, pouze placené parkoviště. Policie - stejné jako u úřadu práce.   
- Autobusové nádraží - pouze v přilehlé ulici. Vlakové nádraží - totálně přeplněné parkoviště.  
- Pošta - přeplněné parkoviště, nutno čekat, až se uvolní místo.  
- reagovat na zvyšující se potřebu parkovacích míst u některých sídlišť např. ul. Pod Nemocnicí lokalita 

Pod Hůrkou - nevyhovující stav komunikací, chybějící kanalizace a dešťová kanalizace 
- Na Struhlovsku u domu č. p. 1215 a 1219 je nedostatek parkovací plochy - dalo by se to vyřešit 

vybudováním parkovacích míst na místě bývalých popelnic. 
 
Stav zeleně 

- málo sečená tráva na obecních pozemcích 
- přidat zeleně 
- málo zeleně a kultury na náměstí 
- více zeleně v centru města 
- Málo zeleně, špatná péče o stromy 
- sečení trávy nepravidelné, sníh neodklízený… 
- zlepšit zeleň 
- větší četnost sečení trávy, lépe vyřešený úklid kolem popelnic v období svátků 
- méně břízy 
- Málo zeleně, zejména na náměstí.  
- Nevadilo by častější sekání trávníků. 
- sečení trávy na veřejných prostranstvích v okolí mého bydliště se děje asi 2x do roka, což je žalostně 

málo 
- Po posečení zeleně zůstává pokosená tráva na chodnících - hlavně v okrajových částech města - to co 

je na "očích" tak tam je to uklizeno 
- častěji se starat a rostoucí trávu a také v ulici Hranická na podzim odstraňovat listí. Je to neúnosné 
- Nedostatečná frekvence sekání trávy, všude psí exkrementy, u ubytovny na Vrchlického chybí hřiště 

pro děti, málo stanovišť s kontejnery na tříděný odpad. 
- Na náměstí by mohlo být více stromů nebo keřů, aby nepůsobilo tak ne osobě studeně kamenně, 

místo vodního prvku navrhnout a realizovat kašnu lepšího vzhledu, třeba i historického. 
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- zeleň roste i na chodnících, travnaté plochy nedostatečně sečené, keře nestříhané,  
neviditelná výsadba nové zeleně, málo parků k trávení volného času v bezprostřední blízkosti bydliště 
 

- Bydlím u autobusového nádraží. Nejvíce mi vadí, že louka vedle budovy autobusového nádraží není 
pravidelně sečena. Rostliny zde dosahují výšky dvou metrů a jsou zdrojem mnoha alergenů a 
samozřejmě hmyzu, plísní… O estetickém dojmu návštěvníka Hranic, který do našeho města přijel 
autobusem, ani nemluvím. Okolí autobusového nádraží je nedostatečně osvětleno, zvláště chodník za 
budovou A. N. A množství odpadků na pozemcích ČD je alarmující. 

- Před panelákem nám roste strom, který stíní. Nelíbí se mi keře, protože je velmi často používají ke 
svým potřebám bezdomovci. Je spousty míst kde by mohli růst stromy, ale vysazují se tam, kde po čase 
stíní do bytů nebo zavazí. Také se mi nelíbí, když se opraví chodníky nebo cesta a za pár měsících se to 
znovu rozkope např. kvůli kanalizaci nebo kabelům. 

- Nikdo mi nevysvětlí, proč to nejhezčí, co po Philipsu zbylo, ten krásný remízek, který odděloval 
pozemek bývalé továrny od obytné čtvrti, byl teď v zimě vytrhán a zničen za účelem vytvoření místa 
pro jakousi nádrž, která rozhodně žádnou parádu nenadělá. Při tom na pozemku Philipsu je spousty 
nevyužitého prostoru. Dříve, když jsme potřebovali odstranit stromy kolem potoka, které byly 
alergeny, museli se psát petice, chodilo tady plno komisí a při tom šlo o zdraví lidí. Teď se zničí kus 
hezké přírody, posune plot a vše je v pořádku. 
 

Nepořádek 
- chybí pravidelná údržba 
- především zlepšit úklid 
- Někdo by mohl uklízet lávku ke Kauflandu (psí výkaly) 
- Kontejnery na odpad by mohly být lépe kryté.  
- psí exkrementy 
- Víc košů na psí exkrementy 
- plné odpadkové koše, odpadky na ulicích, prach na silnicích 
- Uvítala bych větší počet odpadkových košů na psí exkrementy a pítko s pitnou vodou.  
- Nedostatek odpadkových košů, nedostatek laviček, pokud jsou lavičky, tak jsou obklopeny 

odpadkovými koši, ze kterých létá v létě bodavý hmyz. 
- Okolo břehu řeky Bečvy v městském parku není dostatek osvětlení. Na městském hřbitově chybí 

veřejné osvětlení.  
- Nepořádek na ulicích. Ekoltes řádně nedohlíží na své pracovníky veřejného úklidu. Občané si musejí 

uklízet před svým obydlím sami. 
- Stav okolo sběrných kontejnerů odpadu - speciálně u rondelu "U Smrku" 
- neudržovaná sídliště, nedostatek hracích ploch pro děti i mládež, když již jsou, tak s omezeným 

prostorem pro využití, stížnosti starších občanů, kteří své děti již vychovali bez invektiv občanů, 
nesnášenlivost… bezohlednost pejskařů apod. 

- více prostoru na hraní pro děti a méně psích výkalů na trávnících všude na sídlištích 
- Zanedbávaná okrajová část města a prostranství 
- když popeláři odvezou popelnice, je po nich větší bordel, než tam byl předtím. Několikrát přímo 

ověřeno 
- Nepořádek, myslím, že by se mělo více využívat veřejných prací k úklidu veřejných prostranství. 
- Povalují se odpadky, zejména v nejbližším okolo náměstí. Na lavičkách na náměstí posedávají sociálně 

slabí a konzumují alkohol během dne, nepřizpůsobiví obyvatelé- Romové, lavičky ničí, pohazují 
odpadky po okolí a hlučí 
 

Sportovní areály a hřiště 
- Zaráží mě nedodržování řádu například na hřištích. Přestože je stanoven správce a otvírací doba, 

sportoviště obtěžují v létě okolí i do pozdních nočních hodin. Mnohdy nejsou uzamčena ani přes noc. 
- v lokalitě Dobrovského - Pod Hůrkou chybí dětské hřiště s posezením pro rodiče 
- Chybí mi u těchto zařízení nějaká koncepce a smysl (dopravní hřiště, hřiště ZŠ Šromotovo). Mám tím 

na mysli, že tato zařízení nejsou plně využívána a spravována - otevřeno pro veřejnost (viz dopravní 
hřiště), bez odpoledního správce, který by zajišťoval neničení majetku, půjčování sportovního vybavení 
(viz hřiště ZŠ Šromotovo) apod. 
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- Na dětské hřiště dříve chodily školky a školy. Teď je hřiště větší část roku opuštěné. Není žádnou 
výjimkou najít v trávě u hřiště střepy lahví od alkoholických nápojů, či použité injekční stříkačky. 
Všechny prostory kolem komunikací u viaduktů a hřiště jsou vyhledávaným místem pro černé skládky. 
Ještě jsem neviděl někoho z MÚ, aby se přišel do těchto končin podívat a alespoň podal v Hranických 
novinách občanům stanovisko, jak vedení města na tuto lokalitu nahlíží. 

- Při plánování revitalizace ulice Na Hrázi asi nemysleli, matka pokud má děti i s nepatrným věkovým 
odstupem by se musela rozpůlit, aby měla nad dětmi dohled, rozdělení zóny pro malé a větší děti je 
nelogické. 
 

Hranice - Drahotuše 
- Špatné sečení trávy a údržba chodníku. Černé skládky a zbořeniště Záchalupčí, urovnat celý pozemek. 
- Sečení trávy a úpravu zeleně provádí společnost Ekoltes, která upřednostňuje externí zakázky a 

konkrétně sečení trávy v Drahotuších je zanedbáváno, tráva je často přerostlá. Ekoltes se ohání 
harmonogramem sečení, ten se však vůbec nedodržuje. 

- Ekoltes má sekat trávu v bočních ulicích 2krát do roka není to tam tak ulice Sokoloská, Záchalupčí a 
Rejdišské se neseče vůbec nebo 1krát do roka. Navíc posečenou trávu se musí obyvatelé uklidit sami. 
Celkově ulice nejsou zametené a všude se povalují odpadky. Před rokem 1989 byl úklid vyčleněný na 1 
člověka a během roku stihl postupně uklidit celé Drahotuše. Proč není Ekoltes stavu zajistit řádný 
úklid. 

- Málo zeleně v centru obce, nesází se nové stromy 
- Vice zeleně, čistota, oprava rozhlasu - nejde slyšet. Hlučnost, dále bychom si měli vzít příklad z obce 

Loučka.(spadají taky pod Lipník) a mají kontejner na zeleň po cely rok co 14dni k dispozici, tak můžou 
obyvatele tam vozit trávu, když sekají. Je to na vice místech v obci. Dále tam bývá přístavem v 
intervalech i kontejner na velký nábytek, když lidi rekonstruuji apod. nebo se jen zbavuji starého 
nábytku. Když už tady je jednou za rok kontejner, tak obyvatele ani o tom neví. Dále by se mohla 
udělat část cyklostezky nebo chodník podél Rybářů. Je tam docela provoz a tím pádem je to mene 
bezpečně, když se jede s kočárkem, malým dítětem na kole, bruslích apod. 

- Některé by stálo za to hodně prořezat - viz. Parčík s dětskými prvky u zastávky Drahotuše-železnice. 
Člověk, aby se tam bál, kdo na něj skočí, když v přítmí prochází po chodníku skrz parčíkem. A odstranit 
pískoviště - jde v podstatě o místo, kde se nachází kočky z okolních rodinných domů a ty jejich 
hromádky v písku jsou viditelné již při příchodu k pískovišti. Stejně si tam děti nehrají, a která normální 
máma by je v tom nechala si hrát? 
 

- Vyčištění kanálů na Benátkách. Když přijde větší déšť, jsou ucpané a nestíhají. A to nemluvím o 
povodních. 

- důslednější úklid a péče o čistotu města i vodních toků 
- veřejné bezbariérové WC 
- Naprosto nedostačující množství toalet pro veřejnost 
- město by se mělo lépe starat o trávu, hlavně spadané listí na podzim apod. 
- Výhrady k práci společnosti Ekoltes, nesekají trávu dle normy. 
- Problémem jsou neuklízecí majitelé psů a majitelé zahrádek (za viadukty) - zajímá je jen pozemek od 

plotu po plot - za plot se pak vyhazuje všechen "binec". 
- Spousta chátrajících neobydlených domů, kde nám pomalu a jistě stěhujete obyvatele černé pleti nebo 

obyvatele, kteří nejsou ochotni žít slušně. 
- Ulice Záchalupčí vedle Romů. Zbořeniště (dle města urovnaný pozemek). Vytvořena černá skládka, 

zarostený plevelem, cihly, kabely, hlodavci, atd. Špatná údržba chodníků a sečení trávy. Ulice Rejdiště, 
Záchalupčí, Sokolská. Cesty ve špatném stavu. 

- Nejsme spokojeni s prací Ekoltes- úklid chodníků, silnic, odpady po celých Drahotuších a sečení trávy v 
bočních ulicích je minimální. Po a následně Anenské zábavě bývá všude nepořádek (kelímky, papíry, 
sklo, atd.) Náměstí se sice uklízí, ale všude jinde ten nepořádek zůstává. Není výjimkou, že bývají i 
vyvrácené značky (také po diskotékách a Klokočí). 

- Nevyhovující údržba chodníků v zimě.  
- Když v zimě Ekoltes nestačí kvalitě ošetřit frekventované chodníky v městě tak ať se zřídí při kotelnách 

na sídlištích malé středisko údržby (i v jednotlivých čtvrtích města) s dobrovolníky na dohody o 
provedení práce či lidmi na podpoře, kteří by měli k dispozici malou sněhovou frézu a jiné nářadí a 
posypový materiál. Předešlo by se zbytečným úrazům jako v této zimě, ověřte si v nemocnicích kolik 
bylo celkem zraněných. Píši to "zbytečně" zlámanou rukou? 
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Hranice - Slavíč 

- řidiči z firmy pana Tvrdoně by mohli býti ohleduplnější a jezdit pomaleji a neničit zeleň. Nejlépe aby 
výjezd jejich vozidel byl umožněn mimo obec. 

- údržba a stav chodníků 
 
Hranice – Valšovice 

- je mi jasné, že není ekonomicky možné zvýšit četnost autobusů do malých vesnic, jako jsou Valšovice, 
přesto mám návrh, aby večer jezdil autobus jak v 21:00, tak v 22:30 z Hranic do Valšovic - možná by 
stačil jen nějaký mikrobus. Také apeluji na špatný stav vozovek Hranice. 

 
Hranice – Velká 

- Ve městě chybí vzrostlé stromy. V posledních 5 - ti letech byly vzrostlé stromy systematicky 
devastovány a odstraňovány. 

- Více zeleně hlavně na cyklostezce, kde se stále kácí stromy a chybí nová výsadba. Možná i osvětleni. 
 
Hranice - Středolesí 

- Je ostudou, že odpady jsou řešeny kontejnery, které jsou umístněný tak nevhodně, že kazí vzhled 
obce. Veřejná prostranství jsou ošetřována velmi špatně (tráva, porosty, budovy ve vlastnictví obce, 
komunikace) 

- Pořádnou autobusovou zastávku, jako civilizovaní lidé Měla by se více sekat v létě zelinné jen 2x do 
roka až to posekáme my. Jinak bychom zarostli jak v pralese. O zimě ani nemluvě. Hlavně že je 
pochvala jak se udržují ve městě chodníky a tady se člověk nedostane ani na autobus. 
 

Hustopeče nad Bečvou 
- údržba úklid (3krát) 
- Veřejné prostranství je hezky uklizeno, posečená tráva 
- bezbariérový přístup 
- Centrum obce hezké, na zbytek se kašle. 
- Centrum obce je velmi pěkně upravené, ale v koncových částech obce, z mé zkušenosti na konci ulice. 
- Uvítala bych lepší zázemí na výletišti v zámeckém parku a rekonstrukci parkoviště mezi obecním 

úřadem a obchodním domem. 
 

- úklid a údržba komunikací v zimním období 
- Parkování na chodníku - ul. Branka, ul. Dlouhá, Rybníček  
- psí výkaly na chodnících a v parku 
- lampy v parku oslňují, větší bezpečnost chodců při cestě z nádraží do centra 
- Dlouhá, je chození po léta po neudržovaném chodníku o zdraví. 

 
- Kultivace zeleně 
- Občas posekat trávu by neuškodilo. 1x do roka je opravdu málo 
- Výsadba stromů, keřů, okrasných dřevin a rostlin 
- Zhušťování stávající výsadby (např. chudý park) 
- Ochrana stávající zeleně a vzácných vzrostlých stromů, snaha o jejich zachování, odpovídající péče o ně 

a pravidelné kontroly jejich bezpečného růstu, případné podpěry 
- Kácení v krajním případě, udělat maximum možné péče na jejich zachování projekt revitalizace 

veřejných prostranství v obci Vysoká hodnotím rozporuplně. Byly totiž použity ryze městské prvky, což 
má za následek výraznou změnu rázu drobné zapadlé vesničky. Kladně hodnotím, že byl projeven 
zájem o stav obce Vysoká, nicméně jeho "revitalizace" vesničku poměštila, což je pro mne necitlivé 
začlenění. 

- Likvidace a centrálně možnost uklízení posekané trávy ze zahrádek celoročně. Likvidace listí a 
ulomených větví ze stromů. Moc toho nemáme a z pozemku to možné není.  
 

- osadit světelné zařízení LED Lampy, za účelem snížení energie Městysu, častější sekání trávy, další 
cyklotrasa Špičky až Teplice nad Bečvou  
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- bylo by dobré, kdyby se cyklostezka Bečva, která je skvělá, propojila úplně celá až ke Špičkám, protože 
pro in-line bruslaře je malý úsek docela kostrbaté překonávat. Vím, že je to cyklostezka, ale kdyby bylo 
její větší využití, tak si myslím, že jen dobře a taky by mohla být více udržovaná, nemusela by být úplně 
každý týden zametená metacím strojem, ale kdyby občas třeba jednou za měsíc (jak začne padat listí, 
větvičky) byla zametena, bylo by to skvělé  
 

Hustopeče nad Bečvou – Poruba 
- Modernizace areálu Letního Kina Hustopeče nad Bečvou - Poruba (částečné zastřešení prostranství 

u Boudy Poruby), sečení příkopů kolem obecních cest. Jinak bez připomínek. 
- Absence chodníků Přes obec jezdí čím dál více aut i nákladních aut (většinou rozhodně nejedou 50 

km/h). Děti cestou na autobusovou zastávku musejí chodit po trávě, aby je něco nesrazilo. 
 
Jindřichov 

- údržba a úpravy jsou prováděny tak, aby to "nějak" bylo udělané - práce prováděny převážně 
pracovníky dosazenými z ÚP 

- Oprava cest, návaznost spojů autobus - vlak, autobus - autobus - v hodně případech se jedná opravu 
mnohdy o 1-5 minut A pak čekáte 2 hodiny na další spoj. Cestovat do zaměstnání autobusem a vlakem 
(spojem autobusu je téměř nemožné). 

 
Klokočí 

- Kvalita úprav veřejných prostranství je na poměrně vysoké úrovni, zvyšuje se také intenzita údržby o 
tyto plochy. 

- Jsou tu značné nedostatky. 
- hlučnost v noční hodinu 

 
Malhotice 

- udržují se pouze hlavní cesty, boční se neudržují 
 
Milenov 

- Sníh se prohrnuje jen u VIP občanů. To stejné i úklid. 
 
Milotice nad Bečvou 

- Jsem ráda, že si veřejná prostranství v okolí domů občané snaží ošetřovat sami. Volné plochy se 
pohrabou a uklidí v rámci jarní brigády, opět musím vyzvednout pravidelnou účast některých 
spoluobčanů. Celoroční sečení zajišťuje obec pravidelně. 

 
Olšovec 

- Dosud chybí chodníky na některých hlavních silnicích v obci ve směru Olšovec - Partutovice, Olšovec - 
Potštát. 

 
Opatovice 

- Nemám výhrady 
- Bez připomínek. 
- chybí centrální veřejné prostranství ve středu obce 
- Máme několik lokalit s domy ve stavu zbořeném či nevyužívaném  stavu - určené dle UP obce s 

likvidací a s majiteli není možná dohoda   
-  Pro využití vhodných pozemků v obci ke stavbě domů chybí souhlas majitelů s koupí či výměnou. 
- Sadbové úpravy váznou na financích obce. 
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Partutovice 
- Chybí lavičky v různých částech obce 
- Zbytečně nekácet stromy: Nesadils, Nekácel. 
- zajistit (třeba dopravními značkami), aby auta nestála v křižovatkách 
- vybudovat parkoviště u návštěvníky vyhledávaných cílů (kostel, mlýn), parkovací místa u hřbitova až za 

točnou nejsou návštěvníky hřbitova využívána, protože jsou daleko 
Polom 

- Obci chybí "náměstíčko". Kulturní, společenské, správní a obchodní centrum obce, kde by se lidé 
střetávali v příjemném prostředí a byli pyšni na to, kde žijí. I když se v obci nachází kaplička, obecní 
úřad, školka, obchod, hřiště a "rybník" v relativně blízkém sousedství, chtělo by to nějaký 
architektonický prvek, který by tyto místa stmelil v jedno a vytvořil tak důstojné centrum obce. 

- Větší počet kontejnerů 
 
Potštát 

- Nutná obnova komunikací, kontrola udržování pořádku a vzhledu obce. 
 
Provodovice 

- vánoční stromek je u nás nazdoben cca 5 let v kuse, je to ostuda starosty a zastupitelstva a taky nás-
obyvatel 

- velké kácení lesa 
 
Rakov 

- Nevzhledná úprava travnatých ploch 
 
Radíkov 

- Nemám, nic se tam neděj, nikdo prostranství z řad města neudržuje, teda pokud vím, tak si to udržují 
lidé sami. 
 

Střítež nad Ludinou 
- Nemám výhrady (2 krát) 
- veřejná prostranství ve středu obce jsou udržovány dobře 
- veřejná prostranství jsou velmi hezky upravená, jen někteří spoluobčané si z nich dělají někdy 

smetiště. 
- na dolním hřišti chybí lavičky a průlezky pro děti 
- Před školou by mělo být oplocené hřiště či sportovní prostor pro děti. Dále v obci chybějí chodníky 
- Snad bývaly obchod umístěny ve středu obce, byl prodán a z budovy se stalo skladiště. Bylo by dobré 

toto lukrativní místo využít vhodnějším způsobem. 
- naše dolní hřiště zbytečně chátrá, kolik ostatních obcí by za takové hřiště dalo – cokoliv, a u nás jen 

chátrá, a přitom tak krásné a velké sportovní vyžití  
- Uvítali bychom trvalejší úpravu povrchu komunikace (asfalt) 
- Odpadky, výkaly na veřejných prostranstvích, rušení nočního klidu 

 
Špičky 

- skladování stavebních a jiných materiálů na obecních prostranstvích 
- nepořádek kolem popelnic 
- pro některé "občany" se zde vybudovaly obecní parkoviště 
- dlouhodobě stojící auta před domy na cestách v obci  
- málo se sečou obecní pozemky 
- proč se sečou trávníky i některým občanům 
- léto - sečení trávy, zima - cesty a chodníky nejsou před ranními autobusy odhrnuté 

 
Teplice nad Bečvou 

- Chválíme pytlíky na psí výkaly. 
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Ústí 
- prostranství pod obchodem využít na park 
- V obci velmi postrádám místo k odkládání psích exkrementů. 

 
Všechovice 

- Není prostranství osvětleno. 
- Rozhlas 
- Dokončit chodníky v celé obci 
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Příloha č. 4: Činnost zastupitelstva a vedení obce 
Respondenti měli prostor pro slovní odpovědi k následující výzvě: Máte-li k činnosti zastupitelstva a 
vedení obce nějaké náměty, připomínky, výhrady, zde je můžete vyjádřit. 
 
Bělotín 

- snaží se, v pořádku 
- politika jednoho muže, ztráta komunikace s obyvateli 

 
Býškovice 

- větší soudržnost, pomoc starostovi 
- připravovat lokalitu pro výstavbu rodinných domů 

 
Černotín 

- Měli by být více kritičtí k občanům, kteří například parkují na chodnících, neuklízejí po svých psech 
apod. 

- Arogantní jednání jednoho člena vedení obce 
- nemám 

 
Horní Těšice 

- Hlášení v rozhlase by mohlo být na internetových stránkách, nejlepší by bylo posílat formou SMS  nebo 
e-mailů. 

- Hlášení místního rozhlasu sdělovat občanům formou SMS nebo e-mailem. 
 
Horní Újezd 

- nemám výhrady (3krát) 
- K vedení obce žádné připomínky nemám, jen si myslím, že občané často neocení práci svých 

zastupitelů. Není to zrovna závidění hodná práce. 
- chybí zájem o výstavbu nových domů 
- zastupitelé nedostávají dokumenty a smlouvy, o kterých se bude jednat na schůzi, několik dnů 

dopředu k nastudování. Hlasují o něčem, co znají jen povrchně. Po schůzi není na nástěnce ani na 
internetových stránkách vyvěšen zápis ze schůze. Občan není informován o dění v obci. 

- Obec zatím pořád nedořešila nové možnosti bydlení pro mladé lidi (stavení parcely - nejsou). Spoustu 
mladých lidí z tohoto důvodu odešlo bydlet do jiných oblastí. Obec by měla dbát na to, aby každý dům 
v obci měl napojení na veřejnou kanalizaci. 

 
Hrabůvka 

- Starosta je přístojný, ale dělníci nevykazují požadovanou kvalitu. 
- Odhlučnění dálnice mostu od klokočí na Milenov, lze provést zvýšení břehu severní strany navezením 

hlušiny z lomu. 
 
Hranice 

- Vyměnit 
- Jsem spokojený, jak se kterým odborem. 

 
- Netransparentnost (hlasování zastupitelstva), neplnění volebních slibů a vytvoření koalice proti 

výsledku voleb. 
- Vede permanentní válku s vlastními občany. Myslím, že příspěvky na sportovní činnost by neměly být 

směřovány na reprezentanty ČR, ale spíše na sportovce, kteří si svou činnost platí kompletně ze svého 
a bojují o možnosti se do reprezentace dostat. Město by nemělo suplovat úlohu státu. Reprezentanti 
jsou v mnoha případech dotováni ze svazů a klubů národní úrovně. 

- V městě Hranice více méně neexistují služby, které by usnadnily život občanům. Vždyť i ten MŮ s snaží 
z občana dělat hlupáka (a je tam prý od toho aby se lidem žilo lépe). 



38 
 

- myslím, že by mohlo zastupitelstvo a vedení města více komunikovat s občany - některá rozhodnutí 
nebo projednávané body by si zasloužily alespoň veřejnou diskusi, např. zimní stadion, úprava 
komunikace (příčné zpomalovací prahy, retardéry, zúžení silnic apod.) 

- Měli by více naslouchat lidem. 
- žádná komunikace s obyvateli 
- nezájem o skutečné potřeby obyvatel - dotazník to nezachrání 
- nezájem o řešení dopravní situace ve městě - retardéry nám smog nesníží 
- Neberou v potaz potřeby občanů. (voličů). 
- Ocenila bych, kdyby byl větší prostor k vyjádření o určitých projektech pro obyvatele Hranicka. 
- Pro některé rozhodnutí by mělo zastupitelstvo vyžádat (znát) názor občanů. Je to například zrušení 

jediného kamenného kina a mnohé další. 
- Proč nejsou v radě lidé, kteří měli největší procento voličů. 
- Více se orientovat na občana. 
- uvítala bych vstřícné a slušné chování pracovníků při dotazování nebo nutnosti vyřizování na finančním 

úřadě a samotném městském úřadě, vždyť pro veřejnost pracují jen 2 dny v týdnu 
- Podpora MěÚ je pravděpodobně na bodě 0. Hlavně, že je tam spousta betonu, po kterém courá jen 

pár lidí. Kdyby byly chodníku o polovinu užší a zbytek byl zelený, v létě se zahrádkami, to by bylo 
krásné náměstí.  

- Podle mého názoru město nedostatečně podporuje všechny své příspěvkové organizace. Na rozdíl od 
jiných měst kupodivu i MMG. 

- kéž si zastupitelé a radní přestanou sledovat rozhodnutími své osobní zájmy a začnou se zabývat 
blahem obyvatel. Rovněž populistické rozhodování ohledně např. zimního stadionu je dle mne chybné, 
investujme raději do kanalizace, vody, plynu apod. v místech, kde probíhá nová výstavba, renovujme 
chodníky apod. 
 

- Nemá koncepci fungování náměstí, centra města 
- Klientelismus a amatérismus. Upřednostňování operativního řízení a rozhodování před strategickým 

myšlením.  
- mám pocit, že zastupitelstvo řeší to, co jim vyhovuje teď, ale nehledí na koncepci města do 

budoucnosti. 
- chybí koncepce, mají nízké cíle - připadá mi, jako by pouze opravovali chodníky 
- v podstatě mám pocit, že tu zastupitelstvo nic nedělá 
- Kam vítr tam plášť (zkorumpování, namyšlení neodborníci) 
- Někteří by mohli začít pracovat nebo se alespoň projevit. 
- Jejich práce je stereotypní a zdá se, že dělají pořád stejné chyby. 
- Převážná většina zastupitelů města využívá svůj mandát ke svému prospěchu a nikoli ku prospěchu 

města a jeho obyvatel. Výsledky voleb v říjnu 2010 dali jasně najevo, že lidé chtějí změnu a koho chtějí 
ve vedení města. "Šikovným" sestavením koalice k ní bohužel opět nedošlo. 

- Představitelé města by měli začít realizovat a ne se jen zamyslet nad řešením kanalizace a odvodu 
povrchových vod v oblasti Hranicko, kde tato inženýrská síť chybí - konkrétněji zlepšování životního 
prostředí. 

- rozhoduje se podle toho, která politická osoba je u kormidla, nejde o spravedlivé rozdělování peněz 
tam kam je potřeba.  

- Až na výjimky se zastupitelstvo chová naprosto mimo realitu. To, co předvádí odbor dopravy, už 
překročilo veškeré meze. Pokud ovšem bylo cílem nezprůjezdnit město a zlikvidovat veškerý život v 
centru, pak si zaslouží ocenění. 

- Různé odbory spolu vzájemně nekomunikují a nejsou schopni si vyhledat údaje, které má již soused 
vedle nich na papíře či v PC. Občan musí dokola vše kopírovat a všude roznášet. Také nutí lidi, aby 
vypisovali veškeré žádosti, např. vše k stavebnímu povolení na PC 

- přístup Stavebního úřadu Hranice je většinou řešen zkratkou, která má vždy delší cestu. 
- podpora a propagace drobných živnostníků a hlavně řemeslníků 
- Velký problém je Ekoltes 
- neobjektivnost, pomalost, zbytečná byrokracie, nevstřícnost najít řešení problému, špatná 

komunikace, "kamarádičkovství" 
- Mám dojem, že zastupitelé mají alibistický postoj k některým nesmyslným návrhům daných 

zastupitelů, tzn. vše je dobré hlavně, když mohou jít do opozice. Rádi bychom viděli větší spolupráci 
mezi zastupiteli. 
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- slib starostky, že budou opraveny ve městě cesty (silnice), hlavně u bývalého kina a dodnes se nic 
neděje, hlavně oprava komunikací, jezdí vůbec někdo z vedení po městě autem? A oni nevidí, v jakém 
jsou stavu? Jediná dobrá cesta je 1. Máje a u zdravotní školy. Nemusely by tam být retardéry. A jinak 
hrůza a děs  

- paní starostka okamžitě ven, pryč s ní  
- Ať už neslibují zimák a něco s tím udělají. Alespoň odkryté kluziště se sociálním zařízením (převlékárna, 

sprchy) 
- Malé zaměření na kulturu, přitom to je důležitá součást lidského života ve společnosti, rozvíjí, formuje 

a vzdělává.   
- Zastupitelstvo zapomnělo, že existuje sídliště  Struhlovsko. 
- Obec a zastupitelstvo zapomíná na sídliště Struhlovsko parkování na Hromůvce 
- Využívám této příležitosti vyjádřit se k situaci na Struhlovsku. je to v této starší části 50 let staré 

sídliště. Daleko mladší sídliště už byla revitalizována, a jak jsem se dočetla v Hranickém týdnu, na 
Hromůvku se v roce 2013 půjde minimálně po čtvrté. Jsem si vědoma toho, že nikdo ze zastupitelů, ani 
dodavatelský zainteresovaných, ale je už bezpodmínečně nutné s naším sídlištěm zabývat. Ano jsou 
tady poměrně nová dětská hřiště a také tady přibývají prvky pro seniory. Co to ale pomůže, že se 
senior procvičí na šlapadle, když si vzápětí zlomí nohu na rozbitém chodníku. Ano, před časem byly 
některé chodníky předlážděny, ale pouze u domu kde bydlí tajemník, proč se někdo nepodívá na 
Struhlovsku do jeho staré části? Absolutně rozbité chodníky a to nejen proto, že jsou 50 let staré, ale 
také proto, že po nich jezdí auta. A další věc jsou přerostlé, jak jehličnaté tak listnaté stromy, které 
před 50 lety nadšenci vysadili. My, kteří bydlíme v dolních podlažích, jsme jako v jeskyni, kde je nutno 
hlavně v zimě stále svítit.  Prosím, abyste si naše sídliště zařadili k vážnému projednání a zabývali se 
jím. Myslím, že když se našli finanční prostředky na předláždění, tak by se mohli najít také na kácení 
stromů. 
 

- špatné hospodaření s finančními prostředky 
- Investice ve velkém směřují zejména na akce v části Hranice-město (viz. Renovace parku). Místní části 

jsou značně opomíjeny, i když zde bydlí také obyvatelé, kteří jsou součástí města. Je třeba chodníků, 
osvětlení, oprav cest 

- nepromyšlené investice (výstavba sport. zařízení/prohlubující se zanedbanost některých sídlišť, 
konkrétně Struhlovsko, časté opravy již provedených prací (neodborné opravy komunikací, kanalizace, 
uvolněných dlažeb), složité a nejasné účtování tepla a vyhodnocení spotřeby, jedno z nejhezčích sídlišť 
(Struhlovsko) je již léta mimo zájem vedení města a zanedbanost je viditelná 

- Jako naprosto zbytečné jsou dotace a granty sportovním oddílům dospělých (například fotbal). Dospělí 
by si toto měli zaplatit sami, když provozují svůj koníček (Např.: Mně taky nikdo nepřispívá na jógu. 
Tyto peníze by se měly přerozdělit na podporu sportovních a kulturních aktivit dětí, seniorů a 
potřebných. 

- zpracovat audit poskytování služeb školských zařízení, zajistit optimalizaci sítě a nabídky školských 
zařízení a volnočasových zařízení řešit využití areálu bývalých kasáren Jaslo  
architektonická soutěž na zlepšení kvality prostředí třídy 1. Máje využití velkého prostoru 
autobusového nádraží - nedostatečné prostory pro parkování před vlakovým nádražím 
oprava ulice K. Světlé nedostatečná údržba veřejné zeleně, veřejného prostředí, špatná kvalita 
místních komunikací a chodníků využití brown fieldu v prostoru křižovatky ulic Tř. ČS armády a kpt. 
Jaroše - služby, bydlení, park kruhový objezd na křižovatce ulic Tř. ČS. armády a kpt. Jaroše kruhový 
objezd a na křižovatce silnic Komenského, Zborovská, tř. 1. Máje 

- Na Struhlovsko se stále zapomíná. Stále dokola a opakovaně se řeší jiná sídliště, Struhlovsko jako by 
neexistovalo. 
 

Hranice - Drahotuše 
- Přijde mi, že se angažuje jen paní Zapátová. O ostatních členech, není slechu ani vidu. 
- Zastupitelstvo rozhoduje pouze o dění ve městě, na místní část Drahotuše se zapomíná. 
- Alespoň dvakrát ročně veřejná schůze osadního výboru. 
- Zahrnout do plánu rozvoje generální rekonstrukci místní komunikace v ul. Mlýnská a to ve směru od 

"Ingstavu" dnes A Q Pumpy, západním směrem do Drahotuš. 
Hustopeče nad Bečvou 
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- Obec se stará pouze o vlastní zájmy, potřeby obyvatel z ostatních místních částí ignoruje a odsouvá na 
neurčito. Zastává se velkých společností, ze kterých má vedení obce osobní přínos na úkor občanů 
okrajových částí. 

- Tajemník obce se mi jeví jako nejslabší článek, připadá mi arogantní, nepřístupný a celkově 
nepříjemný. I pres jeho nadstandartní vzdělaní, to není odborník ani člověk na svém miste. 

- neochota, kariéristický přístup 
- K naší místní části Hranické Loučky se chovají, jako bychom je obtěžovali 
- uspořádání veřejných setkání v případě plánované změny veřejných prostranství, v dostatečném 

předstihu 
- přikládání větší váhy hlasu občanů, tolerance odmítavého postoje lidu k plánovaným změnám na úkor 

občanů 
- pořádání veřejných výběrových řízení na obecní zakázky v dostatečném předstihu a za dostatečné 

informovanosti veřejnosti 
- Slabá komunikace s občany. 
- Více informovat občany o projednávaných záležitostech. 
- Lepší zpětná vazba s produkty recyklace v obci, kdy občané třídí, ale již dále neví, jak se s odpady 

nakládá, a kolik a čeho tím pro další generace ušetřili - př. Třídí se plastový odpad, ze kterého se třeba 
vyrábí plastové polo vegetační rošty do trávníků - pokud domácnost vytřídí 5 pytlů plastu za měsíc, 
mohla by třeba mít na jeden rošt 40x60cm slevu 50 Kč. 

- pracuji zodpovědně 
 
Jindřichov 

- samotní zastupitelé jsou málo aktivní při plnění svých zastupitelských povinností 
 
Klokočí 

- Větší reakce na požadavky občanů 
 
Malhotice 

- více naslouchat občanům a pracovat pro všechny 
 
Milenov 

- Nedostatečná informovanost o nadcházejícím děním v obci - všichni nejsme přes den doma, takže 
nestačí vyhlásit rozhlasem jednou ráno a odpoledne v 16,00 hod, jelikož nejsme všichni doma. 

 
Opatovice 

- Bez připomínek. 
- Někteří zastupitelé jsou nepřipraveni na jednání programu OZ, a přestože podklady dostali včas.  
- Neinformují se na obci a na jednání někdy dochází k odložení rozhodnutí OZ. 
- Obec je podfinancovaná na úkor velkých měst a od toho se odvíjí celá situace. 
- více iniciativy při investičních akcích a získávání dotací, např. zateplení školy, výměna oken a zateplení 

mateřské školy 
- malá nebo nulová aktivita většiny členů zastupitelstva 
- Racionální náměty řešit rychle a objektivně. Organizace veřejných diskusí občany, kteří by vyslovit svůj 

názor na daný problém. 
- Nezájem starosty o obec. Renovace dolní zastávky. 
- Nejvíce postrádám ochotu řešit problémy hlavně ze strany starosty, 5 let není schopen řešit problém a 

na naše výzvy vůbec nereaguje. Telefony, dopisy. Nemá ani tu slušnost zvednout telefon.  
Celková neochota komunikace obyvatel k přistěhovaným spoluobčanům 
 
 

Partutovice 
- Ano. Řeší se jen problémy movitých občanů. Nás obyčejných lidí nebo přistěhovaných vůbec. 
- Bez výhrad 
- Nemají se hádat jako děcka. 
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- Uvítal bych, kdyby výsledky ze zasedání obecního zastupitelstva byly stroze v bodech řečeny v 
rozhlasu. U bodů, které mají vyšší váhu by mělo být řečeno, z jakého důvodu se rozhodli třeba takto. 

- Chtělo by to hlavně jiného starostu, který by pro svou obec také něco konečně udělal a také pro 
občany a ne jen pro své "kamarády". Nelíbí se mi neřešení problému starosty. K našemu problému je 5 
let otočen zády a je mu to jedno, i když jde o bezpečnost našich dětí. Přál bych si, aby u školy byla 
přistavena tělocvična.  
 

Polom 
zbytečně promarněný čas 
 
Provodovice 

- hrabou jen pro sebe a na svém písečku a občané je nezajímají, nezaměstnané nechtějí zaměstnat, ani 
jim poskytnout alespoň sezonní brigádu, v naší obci jsou na brigádě jen rodinní příslušníci 
zastupitelstva či starosty nejde rozhlas, nebývají výroční schůze, nevychází obecni zpravodaj, není 
přehled o financích v obci -příjmy výdaje 

 
Rakov 

- Všude všechno jde, jen tady to nejde. 
- Pečou si vše mezi sebou. 
- špatné hospodaření 

 
Střítež nad Ludinou 

- Bez výhrad 
- Nemám připomínek 
- Nevyřešen Bílý dům 
- Zastupitelstvo pracuje dle možností rozpočtu obce. Je mnoho plánů, které by rádi realizovali, bohužel 

peníze chybí. Podařilo se nám zapojit zastupitele a spolky do brigád při výstavbě sportovišť a na 
zlepšení kultury. Starosta obce věnuje aktivně spoustu svého času účastem na všech těchto akcích a 
také pracovníci obce ochotně pomáhají. Bohužel slíbené finanční prostředky na výstavbu sportoviště 
jsme nedostali a musíme také pokračovat s výstavbou místní infrastruktury. Výhrady snad jen k 
zastupitelům, kteří již působí v zastupitelstvu několik let, a chuť k práci jim opadla. 

- Moc placených pracovníků na celý úvazek, když to srovnám s okolními obcemi na počet obyvatel. 
Někdy postrádám, proč máme i uvolněného místostarostu, protože co se týče úkonů i mimo pracovní 
dobu, jde vidět pouze starostu. 

- zaostává v plnění některých činností u částí obce 
- V některých případech schválení projektu bez předchozí komunikace s občany, kterých se daná věc 

může týkat. 
- Chtěla bych poprosit představenstvo a všechny občany, kteří můžou s problematikou obcí a regionu 

Hranicka cokoliv učinit, aby velice zvážili budoucnost občanů žijících v tomto regionu. Neměli bychom 
žít pro důchodce a jejich "pánbíčkářství“, ale pro mladé spoluobčany, kteří jsou a budou naši 
budoucností, což znamená nejen více kulturního, ale i společenského vyžití  

 
Špičky 

- Na obci se nedá nic vyřídit - starosta tam věčně není a účetní vždy jen řekne, že je na úřadě Hranice a 
přitom je lidmi denně viděn v jeho pracovní době na kafíčku v kavárně Hranice. Kde to jsme? Volil jsem 
ho k tomu, aby seděl pro nás všechny voliče na obci a ne v kavárně.  

- Starosta nás lidi potřeboval jen pro své zvolení a teď využívá obecní peníze pro sebe. Je to výsměch 
nám voličům. A co na to říká kontrola? Nebo starostovi odhlasují všechno.  

- starosta není na tom pravém místě 
- Podrobnější informovanost o činnosti zastupitelstva hlavně na webových stránkách. Nevím, co se v 

obci děje, jaké jsou plány. 
- neinformovanost občanů, není aktuální web obce, není vidět žádná činnost k občanům z jejich strany 
- mimo jejich schůze o nich není slyšet 
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- neaktuální informace na webu obce, nekorespondující informace se skutečností - webové stránky 
versus vývěsní plocha, arogantní chování starosty vůči občanům, ostatní zastupitelé v obci neaktivní 

- dávají přednost hasičům před ostatními spolky 
 
 
Teplice nad Bečvou 

- Velký nezájem o kulturní a sociální činnost. 
 
Ústí 

- Nemám výhrady 
 
Všechovice 

- Více chodit mezi lidi, vzdělanost, zaměstnávat lidi v produktivním věku a ne důchodce. 
- Velký počet zaměstnaných úředníku na obecním úřadě 
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Příloha č. 5: Ohrožení bezpečnosti 
Dotazovaní respondenti měli možnost doplnit své názory k výzvě: Chcete-li upřesnit či uvést další 
situace, které pociťujete jako ohrožení Vaší bezpečnosti, uveďte je zde.  
 
Černotín 

- Chování majitelů psů a volný pohyb psů 
- Volně pobíhající psi 

 
Černotín - Hluzov 

- Jako největšího znečišťovatele ovzduší vnímám Cementárnu Hranice a Dezu Valašské Meziříčí. 
- Chybí již zmiňovaný chodník a dále se řidičům nechce dodržovat povolená rychlost na hlavním tahu na 

Val. Meziříčí a zpět. 
- nejvíce škodlivé látky mi vadí z komínů obyvatel. Nedá se dýchat v topné sezoně 

 
Horní Těšice 

- Nemám výhrady 
 
Horní Újezd 

- Přistěhování nových občanů romské národnosti. Nejeví se jako nebezpeční, ale omezují osobní 
svobodu občanů, kteří zde žijí. 

- stále jezdí přes Újezd cisterny s ropnými produkty, i když na cestě do Osíčka měl napojení na veřejnou 
kanalizaci. 

- Vadí mi volně pobíhající psi. Tato situace je buď neřešitelná, nebo špatně řešená. 
 
Hrabůvka 

- Omezení nákladní dopravy 
 
Hranice 

- Krádeže 
- Chození po ulicích v noci 
- Chození v nočních ulicích, agresivnost různých živlů. 
- Byli jsme přepadeni a okradeni v parku. 
- Psi pohybující se po veřejném prostranství bez náhubku či bez vodítka, jejichž majitelé své okolí 

uklidňují, že jejich miláček by přece nikomu neublížil. Podotýkám, že psy mám rád. 
- "proudy" znečištěného vzduchu z ostravsko-bialsko biala aglomerace a od Deza Valmez 

lokální topeniště na tuhá paliva 
 

- přecházení silnice tř. Čs. armády a jízda na kole po této komunikaci  
- častý smog z lokálních topenišť mnohdy znemožňuje větrání, dopravní situace v prostoru ulic tř. 1. 

máje – Nádražní -Tovární a Nová je neúnosná - nadměrný hluk již od 5 hod. ráno, prašnost. 
- Málo vhodných parkovacích míst pro osobni auta na sídlišti braní průjezdu záchranným složkám 

(osobní auta musí parkovat "nadivoko"). 
- silnice přímo za STOP Shopem není osvětlená, takže ranní cestu na nádraží považuji za velice 

nepříjemnou 
- Přejíždění těch bezohledných motorkářů podél viaduktů, kteří si pletou komunikaci s nějakým 

tréninkovým terénem pro rychlostní zkoušky a vůbec neberou ohledy, že tam chodí maminky z 
kočárků, lidé na procházky a se psíky a že tam jsou obytné domy, kde si hrají děti a každou chvíli po té 
silnici jezdí na kolech nebo běhají. 
 

- Velmi opilí muži v restauracích. Lidé bez domova sdružující se u supermarketů a na vlakovém nádraží. 
Volně pobíhající psi bez doprovodu svého pána. Větší skupina etnické skupiny, vzbuzuje strach o 
majetek a život. 
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- v nočních hodinách se okolo našeho domu vracejí mladí z Bonveru, házejí kameny, shazují popelnice, 
vylamují desky v plotě 

- jednoznačně stavba poldru Teplice - jak jeho příznivci tvrdí, že nám pomůže, tak opak je pravdou. Ale 
zde je málo prostoru na podrobné stanovisko 

- etnické skupiny v blízkém okolí, lidé požívající návykové látky, opakované upozornění Měst. Policie a 
nic se neděje 

- Opět celospolečenský (celá západní civilizace) problém s mládeží, což je způsobeno rozpadem rodiny. 
Nefunguje komunita lidí (jako na vesnicích, nebo ve Švýcarsku), lidi z jedné ulice či části se neznají a 
nepodnikají spolu cokoliv pro obec (či část, kde bydlí)  -> neznají se, není zde tedy ani společenský tlak 
na jedince, proto je vyšší kriminalita (srovnání viz Japonsko, Švýcarsko). 

- Tupost a hloupost městské policie, zvýhodňování nenapravitelných menšin. 
- Policie řeší z důvodu kapacity pouze významné přestupky a trestní činy. Drobné krádeže se neřeší 

téměř vůbec. 
- Ubytovna u Veličky se sociálně slabšími obyvateli. 
- Výskyt nepřizpůsobivých občanů. 
- Kumulace nepřizpůsobivých ve večerních hodinách. 

 
- Považuji za velmi neutěšenou situaci s nárůstem počtu romské komunity, která se nezapisuje do 

pracovního procesu, pobírá sociální dávky, v supermarketech jen obhlíží, kdy bude personál 
zaneprázdněn, aby se obohatili. Zneužívají zdravotní služby, poněvadž jsou zproštěni všech poplatků a 
tak si říkám nemají se v našem městě moc dobře? A odkud se tu najednou vzali? 
Na ulici ohrožují chodce, pokřikují a ve větších skupinách jsou hrozní siláci. 
Dnešní situaci chápu jako diskriminace na ruby. 

- Velké množství nepřizpůsobivých občanů v určitých lokalitách. Nikdo nekontroluje, co se děje např. v 
blízkosti ubytovny v den vyplácení soc. dávek. 

- Mám také své koníčky, ale myslím, že své spoluobčany tím neobtěžuji. Jinak to vidím u některých 
majitelů psů, kteří si myslí, že zaplatí roční poplatek a už nemají žádné povinnosti. Následky venčení 
jejich miláčků nacházím na každém kroku a také si je přináším občas domů. Nejsem sama, tak to vnímá 
i spousta známých a jsou mezi nimi i majitelé psů, kteří k tomu ale přistupují zodpovědně. Očekávala 
bych od města důslednější kontrolu nad dodržováním nařízení a vyhlášek města, aby občané, kteří žijí 
slušně a spořádaně nebyli obtěžováni nekázni. 

 
Hranice - Slavíč 

- Průjezd těžkých stavebních strojů a vozidel přes obec- někteří řidiči absolutně nepřizpůsobí rychlost při 
průjezdu obydlené zóny (možnost vběhnutí dětí do cesty), najíždění při vyhýbání na cestě těchto 
stavebních strojů na zeleň a tím její následné ničení.    

- Dále nebezpečný přechod přes cestu k autobusové zastávce ve směru jízdy od Lipníka směrem na 
Hranice. Nejvhodnější řešení by bylo, aby tyto spoje jedoucí od Lipníka a stavící ve Hranice - Slavíči 
zastavovaly uvnitř vesnice, tak jako to dělá ranní spoj, který sváží školáky. Přechod přes 4proudovou 
silnici, kdy nikdo nedodržuje rychlost 50km a spousta aut nestihne zastavit a v klidu projede i na 
červenou. Považuji za krajně nebezpečnou jak pro děti, seniory tak pro ostatní obyvatele. 

 
Hranice - Velká 

- velké množství projíždějících kamionů z kamenolomu v Hrabůvce, s tím související prašnost, 
nedodržování rychlosti v obci a kamenivo na vozovce odpadlé při transportu. Chybějící chodník z obce 
směrem k zastávkám autobusů umístěných na silnici na Potštát, navíc v této části chybí osvětlení. 
Cesta v zimních měsících ráno a večer na tyto zastávky jsou hazardem se životem. Na jedné straně 
chybí zastávka, při nepříznivém počasí se není kam schovat, bláto, chybí osvětlení. 
Nevhodně řešená křižovatka sjezd do Velké z Potštátské ulice, chybí zde odbočovací pruh. Tento 
problém nastal vybudováním dálnice, kdy se tato cesta stala dálničním přivaděčem. Nedostatečné 
napojení Velké formou cyklostezky na Hranice, obecně chybějící cyklostezky po městě. Ty trapné 
pruhy na tř. 1. máje nelze považovat za cyklostezku. 

- Cyklostezka, kterou využívá velký počet občanů. Ať k cestě do práce, nebo při procházce. 
Osvětlení by bylo žádoucí. 

- Na hřišti na Gallašově ulici se objevují nevhodné chování mladistvých vůči dětem. Byla by vhodná 
občasná kontrola městské policie. 
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- Neurvalost bezdomovců posedávajících na lavičkách u zámecké zahrady podél potoku Veličky. 
 

Hranice - Drahotuše 
- cesta z nádraží domů (v zimě) - pod viadukty nebo po hlavní cestě - není chodník. Navíc zpomalující 

ostrůvky způsobují to, že zde již není místo pro chodce. Ráno cesta z Velké na rozcestí na autobus - 
opět není chodník, před šestou hodinou navíc najíždějí kamiony do lomu v Hrabůvce, takže musíte 
uskakovat do příkopu 

- Zastávka "Na rozcestí" je v zimě neudržovaná - leží zde odhrnuté kupy sněhu a když přijíždí autobus do 
zastávky, musíte uskočit do závěje - opravdu je to v oblečení do kanceláře zážitek.  Navíc na zastávku 
musím přecházet v křižovatce což je za tmy dost nebezpečné 

- Romové, kteří se přistěhovali do Drahotuš (Záchalupčí 174), znepříjemňují život nejen lidem žijícím v 
jejich bezprostřední blízkosti, ale lidem z širokého okolí. V zimě Romové sousedy obtěžují neustálým 
smradlavým kouřem z plastů a bůhví čeho ještě, chodí krást dřevo do cizích zahrad, v létě šmejdí po 
Drahotuších a hledají, co by kde domu ukradli. Nehledě na odpadky, které bez ohledu odhazují, kde se 
jim zamane 

- Nelíbí se nám přítomnost Romů v naší obci. Máme strach s manželkou vycházet ven. Ničí všechno ve 
svém okolí a kradou, co jim přijde pod ruce. Spalují plast a jiný odpad. Nedá se v tomto případě dýchat. 
Dohlede policie je nutnost. Bojíme se o život a zdraví, chceme vystěhovat Romy. 

- Vadí nám přistěhování Romů, kteří nemají vztah k naší obci a pouze kradou a ničí. Zvýšila se 
kriminalita. Žádáme stálou přítomnost městské policie. Bojíme se o své zdraví. 

- Narůstající počet romské populace - nepřípustné chování (křik na náměstí, nepořádek, spalování 
nevhodných paliv (plast apod.). Strach občanů z napadení Romů. Požadavek vyhoštění Romů pryč z 
obce. 

- Přistěhovalí Romové v naší obci ohrožují naši bezpečnost. Odhazují odpadky a kradou, kde se dá 
- Od té doby co se přistěhovali do Drahotuš Romové se bezpečně moc necítím, není to tak dávno co v 

Drahotuších k několika přepadením a krádežím. Udělejte s tím konečně spravedlivě pořádek. 
- Vadí mi Romové v Drahotuších, jejich chovaní, které se nelíbí většině obyvatel. Jsou hluční, nepořádní, 

nedodržují základní hygienické návyky a kradou po celém okolí. Svým jednáním nás ohrožují, máme 
strach o naše děti a také majetek. 

- Nelíbí se nám, že je tady tolik Romů, jen se v létě povalují na lavičkách na náměstí a jinak se poflakují. 
Je tu čím dál víc krádeží a kriminality. Jak to, že město dovolilo, že se jich tady tolik přistěhovalo. Volali 
jsme na ně několikrát policisty a pořád se nic nezměnilo. Dochází nám trpělivost. Nechceme 
dopadnout jako v Severních Čechách, už teď nám vyhrožují, že nám něco udělají, že nám něco udělají a 
podpálí nám dům. Zbili nám i děcka, malí Romové je přepadli, když šli ze školy, chtěli po nich peníze a 
cigarety. 

- Jak to, že je tady tolik Romů? Odkud se přistěhovali? To tady nikdy nebylo. Kdo s nimi už konečně něco 
udělá? Zmlátili mě, když jsem jim nedal cigaretu a okradli mě Vystěhovat je zpátky na Slovensko nebo 
do Indie Bojím se někam večer jít nebo na noční do práce. Proč s nimi nic nedělají policisté. Romové 
nechodí do práce, jen kradou a při tom berou peníze. 

- Ohrožují a obtěžují mne i moc rodinu Romové, kteří žijí v naší blízkosti. 
- Za posledních pět let se do Drahotuš přistěhovalo velké množství nepřizpůsobivých občanů - Romů 

nepracují, po nocích se toulají a hledají co ukradnout. Množí se krádeže a strašně se zvýšila kriminalita. 
Ruší se noční klid, kradou dřevo u letiště a železniční trati, topí plasty. Devastují lavičky na náměstí. 
Necítíme se bezpečně a máme strach z přepadení. Proč s tím Policie nic nedělá? 

- Za posledních 10 let se do Drahotuš přistěhovalo obrovské množství Romů - nepracují, kradou, 5 leté 
děti kouří, ničí stromy, dospělí dělají černé skládky, nepořádek a ruší hlukem a hlasitou hudbou noční 
klid. Kácejí dřevo na obecních a soukromích pozemcích. Spalují plasty a komunitní odpad po celý rok 
tzn. i v létě protože topí v kamnech, na kterých i vaří. Konkrétně v ulicích Sokoloská, Záchalupčí se 
nedá dýchat, větrat a pobývat venku a máme zdravotní problémy. Bojíme se s manželem vycházet z 
domu nejen v nočních hodinách. Máme strach o svou bezpečnost i bezpečnost dětí. Policie s nimi není 
schopná nic udělat. 

- Nevhodné chování nepřizpůsobivých občanů- Romů. Máme strach z přepadení a okradnuti. Romové 
kácí dřevo na obecních pozemcích- což je přehlíženo obcí. Stejně tak je přiblíženo rozebrání kontejnerů 
s tříděným odpadem a pálení plastů těmito obyvateli obce 

- Problémy máme s Romy, kteří se nastěhovali do Drahotuš, protože mají na topení a nemají dřeva ta jej 
kradou a spalují i mimo jiné plasty a tím znečišťují ovzduší a my máme zdravotní problémy. Kradou 
také kov, železo a odváží to na vozíku do sběrných dvorů. Městská policie, i když to ví, s tím nic 
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neudělá. Krátce po jejich příchodu do Drahotuš ukradli měděné svody (okapy) z kostela a školky (bylo 
to u nich na dvoře).  

- Naprosto nic s nepřizpůsobivými občany v ulici Záchalupčí. Při stížnosti na spalování plastů a 
odpudivému zápachu jste to vyřešili dodáním dřeva a přistavením fekálního vozu. Zajímalo by mě, kdo 
to platil? Samozřejmě my občané Kdyby to byli obyčejní lidé bílé pleti, tak jim nic neposkytnete a ještě 
zavřete. A co ta skládka co vzniká u jejich domu? To se samozřejmě také přehlíží. 
 

Hranice - Valšovice 
- občas mám strach jít večer sama, když míjím ostatní občany jiných etnických skupin 

 
Hustopeče nad Bečvou 

- Volně pobíhající psi 
- používání pyrotechniky v blízkosti domů, větší riziko vzniku požárů 
- Velmi nebezpečná dopravní situace je na křižovatce u kostela. 
- krádeže v rodinných domech 
- Chybí služba PČR v noci 
- nevyčištěný Loučský potok 
- Každodenní jízda pana Šuláka od hospody k DPS v podnapilém stavu. 

 
Hustopeče nad Bečvou - Poruba 
Přes zákaz, častý průjezd cisteren přes obec - ohrožení spodních vod. 
 
Klokočí 

- Dle současné situace lze za největší hrozbu považovat občasné záplavy, které jsou důsledkem zejména 
nevhodného obhospodařování okolních pozemků.   
Další ohrožení je ze strany občanů tmavší pleti a nižších sociálních skupin z okolních obcí s vlivem na 
bezpečnost obyvatel i jejich majetku. 

- Vybudování bioplynové stanice - zvýšení dopravy a hluku v obci. 
- Nepřizpůsobiví občané z okolních obcí (posledním rokem bylo pár pokusů o krádeže a vloupání do 

domů) 
- Rozkrádání kovů a poklopů od kanálů 

Zakládání černých skládek v okolí obce 
- volně pobíhající psi 

 
Milenov 

- Ohrožení občanů tmavé pleti pociťuji každý den při cestě do práce, a pokud potkávám skupinky tak se 
opravdu bojím a pokud mohu, tak se jim obloukem vyhnu. 

 
Opatovice 

- Bez připomínek. 
- Povodí Opatovického potoka je ohrožením pro okolní domy občanů. 
- Protipovodňová hráz jezu hřištěm "POD HORY" v UP obce, záměr od roku 1998. 
- Obec nemá finance a podpora státu a kraje je nedostatečná neboť PRAHA a OLOMOUC je daleko 
- Stav Opatovického potoka 

 
Partutovice 

- chůze po cestě, která vede obcí (nejsou chodníky) 
- především ohrožující je cesta žáků do ZŠ, kdy automobily překračují povolenou rychlost, jsou zde 

nepřehledná místa v zatáčkách, nevyhovující stav vozovky  - velmi by pomohl chodník při hlavní silnici 
- Jako ohrožení bezpečnosti občanů, ale hlavně dětí považuji to, že v naší obci nejsou chodníky. 
- zrušení značky max. rychlosti 40 km/h, která byla na horním konci při vjezdu do Partutovic od 

Luboměře 
- Katastrofální stav hlavní pozemní komunikace (Olšovec- Křižovatka Potštát, Odry) chybějící chodníky 
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- V zimních měsících je to v odpoledních hodinách ve vesnici hrozné ovzduší, když někteří naši 
spoluobčané např. Schwarzovi na malé straně, zamoří vždycky celý dolní konec. 
U školy, starého obchodu a kříže u odbočky na malou stranu by byly vhodné zpomalovací retardéry, 
jsou to opravdu nebezpečné místa, hlavně pro děti, když jdou do školy. 

 
 
Polom 

- Množství nákladních aut objíždějících mýtnou bránu po místních komunikacích. 
 
Provodovice 

- závist některých obyvatel v obci 
 
Rakov 

- Romové 
 
Střítež nad Ludinou 

- chodníky v obci a zlepšit veřejné osvětlení 
- Nic mě neohrožuje 

 
Špičky 

- neobjasněné krádeže v obci 
- neupozorňování na kriminalitu v obci 
- starosta nehlásil občanům tyto situace 
- byli tu několikrát zloději a nic vedení obce neudělá, aby nás všechny varovali, aby se to neopakovalo 
- málo udržované cesty v obci a vjezdy k domovům 
- snížit rychlost aut přes obec, vybudovat retardéry na začátku a konci obce 

 
Teplice nad Bečvou 

- V rámci některých brzkých rán jde cítit kyselina sýrová (nepodařilo se nám identifikovat, zda je z 
Cementárny nebo z Dezy z Valašského Meziříčí či jiného podniku). 
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Příloha č. 6: Náměty k systému sběru a třídění odpadu 
Zde se dotazovaní občané slovně vyjadřovali k otázce: Chtěli byste systém sběru a třídění odpadu ve 
Vaší obci vylepšit? Které druhy odpadů byste také chtěli třídit a co Vám to znemožňuje? 
 
Bělotín 

- Chybí sběr nebo skládka kovového a stavebního odpadu 
 
Býškovice 

- Třídění je komplexní 
 
Horní Újezd 

- nejsou kontejnery na nápojové kartony, kontejnery na plasty jsou neustále plné a nevyváží se dost 
často 

- málo sběrných nádob 
 
Hranice 

- Chybějící kontejnery (12krát) 
- Chybějící kontejner na nápojové kartony (4 krát) 
- Chybějící kontejnery na textil (5 krát) 
- Chybějící kontejnery na bioodpad (3 krát) 
- Chybějící kontejnery na nebezpečný odpad (3krát) 

 
- Na nakládání s odpady mi nejvíce Hranice vadí tyto aspekty: 

1) skládka na Jelením kopci má životnost pouze do roku 2025 
2) vysoký nájem za pozemek skládky (úhrada obci Bělotín) 
3) občané platí nereálné náklady za svoz odpadů 
4) absence motivačního programu pro třídění odpadu 
5) zisk z prodeje tříděného odpadu končí ve společnosti Ekoltes 
6) Cementárna Hranice vozí a ekologicky spaluje vytříděný odpad z jiných regionů (dokonce z jiných 
států EU) a občané města Hranic svůj komunální odpad ukládají na Jelením Kopci 

- Chybí smysluplnost. Lidi říkají, proč třídit, když to stejně dovezou na jednu skládku. Tedy lidem ukázat, 
kam se tříděný odpad vozí, jak se zpracovává a ukázat výsledné výrobky. To vše co nejkonkrétněji. 
Zavedl bych kontejner na kovy. 

- třídili jsme poctivě donedávna, ale když vidím, že přijede popelářský vůz a vysype kontejner s odpadky, 
kontejner s plasty a kontejner s papírem vše do jednoho, tak už jsme třídit přestali. 

- Vadí mi systém v platbách za odpady -děti , studenti nemají žádné úlevy 
 

- Dostupnost kontejnerů na tříděný odpad, špatný systém placení svozu odpadu (paušál za rok nikoho 
nepřesvědčí, aby třídil), osobně platím 4x600 Kč za rok a při tom mám popelnici v týdenním svozu 
plnou cca na ¼, a to byste chtěli, abych chodil cca 0,5-1 km do kontejneru třídit-jste padlí na hlavu (na 
druhou stranu chápu, že je to pro MěÚ a Ekoltes jednoduší) - ale uvědomte si, že tu jste pro lidi a ne 
naopak 

- V Prostějově zapůjčili (bezplatně) svým občanům 700 kompostérů, v Otrokovicích dostávají 
majitelé psů při úhradě poplatku od města sáčky na psí exkrementy na celý rok. 
některé dotazy a předvolené odpovědi byly značně navádějící, ale budiž 

- Popelnice by se mohly vyvážet častěji, neškodilo by více zeleně. Omezit dopravu v centru, zrušit 
retardéry v Komenského ulici, aby auta nejezdila zbytečně přes náměstí, vybílit podloubí a nějak ho 
oživit, ale zatím nenapadá mě jak. Omezit prodejny vietnamských prodejců a místo nich otevřít 
prodejny s českým zbožím.  

- Mám trvalé bydliště na území Hranic, taktéž vlastním malý rekreační objekt v katastru Hranic- Pod 
křivým, plátím roční poplatek za svoz odpadu i v této lokalitě kde bývá přistaven 4-11měsíc kontejner, 
to by vše bylo v pořádku. Do tohoto kontejneru sváží odpad ze svých nemovitostí, polí a zahrádek i 
obyvatelé domů ulice Tyršova, Pod Křivým až po les, ale tito obyvatelé, již neplatí další částku za svoz 
odpadu, který vyprodukují na území své nemovitosti. V případě že chceme vyvést odpad ze své 
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zahrádky, je kontejner přeplněn starým nábytkem, pneumatiky z traktoru, stavební materiál, sutě atd. 
takže čekáme na svoz a za týden se opakuje to samé. Nějak nechápu, proč mám platit dvojí poplatek, 
jen protože nemám zahrádku u domu, ale jen o pár metů dál a jaký je v tom rozdíl. Proč jsou někteří 
občané města Hranic zvýhodněni a druzí jim to platí.  
 

Hranice - Velká 
- Chybí kontejnery na plechovky. Myslím, že by byly důležitější než kontejnery na bio odpad. 
- Chtěla bych finanční motivaci při dodržování třídění a ne stále platit více za popelnice a přitom třídit 

jak mourovatá 
 
Hranice - Drahotuše 

- odpad ze zahrad-větší množství kontejnerů a frekvence 
- V obci by měli být stále umístěny velko-objemové kontejnery na několika místech. 
- Mám velké výhrady k poplatkům za odpady, neexistuje tady žádná úleva na děti ve vícečetných 

rodinách, ani na děti které jsou během roku na internátně nebo koleji. Město tímto účelně ztěžuje 
finanční situaci i spořádaným rodinám. 

- železné neděle (svoz velkého odpadu přímo od domu) 
- V obci není ani jeden kontejner na nápojové kartony. V rámci třídění odpadu je nosím v tašce 

k paneláku do Hranic. Myslím si, kdyby byl v obci alespoň jeden kontejner, že by lidé také třídili 
kartony. A navíc je málo kontejneru na plasty. Místo na kontejner na Benátkách je. 
 
 

Hranice - Slavíč 
- je zde jen jedno sběrné místo na třídění odpadu a to ještě špatně přístupné 

 
Hustopeče nad Bečvou 

- Chtělo by to kontejnery alespoň na základní druhy odpadu - sklo, papír, plast… 
- chybí -  odpad trávy a ze zahrady 
- Zřídit sběrové kontejnery na plasty. 
- Ceny za odpad jsou příliš vysoké - velkoobjemový odpad. Pro obyvatele městyse by ceny za 

velkoobjemový odpad neměly být tak vysoké. 
- Roční poplatek a týdenní vyvoz popelnic 
- Vysoká cena pytlů a žetonů na popelnice. Lepší by byl paušální poplatek. 
- Myslím si, že je alarmující pálení odpadů a plastů v obci a je nezbytně nutná rychlá změna. Ze strany 

obce například upozornění nebo kontroly komínů u vytipovaných domácností. Jde o naše zdraví a 
zdraví našich dětí 

- Co nejrychleji vybudovat sběrný dvůr v Hustopečích nad Bečvou 
 
Klokočí 

- chybí kontejner na nápojové kartony (4 krát) 
- častější vyvážení komunálního odpadu 

 
 

Malhotice 
- kontejner na nápojové kartony 

 
Olšovec 

- Chybí kontejnery na nápojové kartony a i na oblečení, např. pro charitu či další využití. 
 
Opatovice 

- Třídit nebudu, pokud budou ceny za odpad stoupat. Je to kontraproduktivní a nesmyslné. Motivovat 
mne bude pouze nízká cena za svoz. Ale nesouhlasím s černými skládkami. 

- nedostatečná kapacita/málo četný svoz kontejnerů na plast, možná by bylo lepší sbírat pytle s plasty 
přímo před jednotlivými domy v daném termínu 
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- Chybí mi kontejner na kovový odpad. Dále mi vadí nedostatečné třídění odpadů ve školce a školní 
jídelně. Myslím si, že by obec měla zvýhodnit občany, kteří poctivě třídí, a proto produkují minimum 
komunálního odpadu. 

- chybí možnost recyklovat kovy  
- obec žádný způsobem nediferencuje výši poplatku za odpad, vzhledem k množství vytříděného 

odpadu a zbytkového komunálního odpadu, chybí motivace daleko více třídit odpad 
 
Partutovice 

- častější vyvážení směsného i tříděného odpadu 
 
Polom 

- Častější svoz odpadu v zimním období 
 
Střítež nad Ludinou 

- častější intervaly odvozu kontejnerů a úklid prostorů kolem kontejnerů 
- vzdálenost kontejneru 
- Tak jak se sbírají tetrapaky, mohly by se sbírat plasty, sklo. Osobně je mám kde doma umístit, než bude 

termín sběru. 
- častější třídění  
- nebezpečný odpad, dále koberce, linolea apod., 

 
Špičky 

- Především chybí popelnice na nápojové kartony. 
- Svoz biologického odpadu a velkoobjemového odpadu. Více kontejnerů na třídění odpadu a častější 

odvoz kontejnerů. 
- Máme málo kontejnerů 
- Svoz bioodpadu a velkoobjemového odpadu, aby nedocházelo k černým skládkám 

 
Všechovice 

- Více kontejnerů 
- Zlepšit pravidelnost odvozu bioodpadu, případně zvětšit kapacitu kontejnerů. Zřídit sběrový dvůr. 

Doplnit kontejnery na elektrozařízení. 
 
Zámrsky 

- chybí kontejner na velkoobjemový odpad 
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Příloha č. 7: Chybějící služby 
Dotazovaní občané odpovídali na otázku: Postrádáte ve Vaší obci některé služby? Máte k existujícím 
službám nějaké náměty, výhrady, připomínky? 

 
Bělotín 

- Postrádám autobusy o víkendech. 
Býškovice 

- společenská budova k pořádání kulturních akcí 
- restaurace  
- hostinec 

 
Černotín 

- bankomat 
- večerka 
- Absence zdravotního a nákupního střediska v naší obci. 
- ještě jeden obchod se smíšeným zbožím 
- Lepší kontrola kvality všech nabízených potravin a dostupnost základních potravin i po 9. hodině ve 

smíšeném zboží 
- čistá nekuřácká restaurace s kvalitní nabídkou teplých jídel 
- Zlepšit péči o seniory 
- dům s pečovatelskou službou pro seniory 
- rozvoz obědů pro seniory 
- Lepší (intervalové) železniční spojení mezi 9. a 13. hodinou ve směru do Hranic na Moravě a do 

Valašského Meziříčí  
- zlepšení autobusového spojení výhradně směrem do Hranic.  
- Trošku lepší autobusové spojení během dopoledních hodin 
- Nedostatečná údržba cyklostezky 
- Pořádání více společenských aktivit - den dětí, pálení čarodějnic apod. 
- něco pro sport v uzavřeném prostoru 
- víc kulturních akcí 
- Podporovat více kulturu/hudební výuku mládeže finančně, vlastní produkci kultury - vystoupení 

místních hudebníků na společenských akcích, vyškolení varhaníka, protože kostel zůstane vždycky 
kulturním centrem/Nejvíce upadla v posledních letech hudební gramotnost a hudební kultura vesnic. 
Od toho kde odvíjí neumění pobavit se. Nastartovat program pro seniory. Potom už si pomohou sami, 
ale obecní úřad by měl nastartovat vznik nějaké organizace a dotovat ji její činnost. Anebo že by 
pomohl region? Případně s využitím zkušeností z míst, kde to dobře jde. 
 

Horní Újezd 
- pošta 
- banka 
- autoopravna 
- Možnost trávení volného času (tenisový kurt), i když je možnost takovýchto aktivit ve vedlejších obcích 
- Mohlo by se udělat multifunkční hřiště 
- plochu s umělým víceúčelovým povrchem 
- Udržovat dětský park ve vynikajícím stavu 
- malá četnost spojů hromadné dopravy 
- Pokud má občan dostatek peněžních prostředků na placení sportoviště, kina a jiná kulturní zařízení, 

má určitě i na cestu do města. Obyčejný občan dnes neocení ani to, že to má ve své obci.  
 
 
Hrabůvka 

- Doprava do obce a větší kulturní a sportovní vyžití 
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Hranice 
 
provozovny, pobočky 

- kvalita restaurací se Hranice velmi zhoršila, jak co se týče jídla, tak obsluhy 
- chybí mi nekuřácká restaurace 
- restaurace - hodně, ale kvalita podprůměrná (hlavně kvalita jídla) 
- pěkná restaurace - nikoliv pivnice 
- postrádám stylovou restauraci s pěkným prostředím, dobrým jídlem, příjemnou obsluhou a zahrádkou 
- neexistuje kvalitní restaurace, za níž by se člověk nemusel stydět před přáteli či obchodními partnery 

z jiných měst. 
- Chybí mi čistě nekuřácké kavárny, restaurace 
- Zrušila bych všechny herny ve městě a hrací automaty v restauracích. 
- málo kvalitních restaurací 
- Postrádám služby pobočky plynu, elektřiny. 
- některé služby úplně chybí, broušení nožů a nůžek 
- některé služby nejsou na patřičné úrovni 
- opravny 
- pošta - pracovníci výborní, systém - katastrofa 
- Uvítala bych, kdyby byl k dispozici seznam dostupných služeb Hranice a okolí včetně tel. kontaktů. 

 
obchody, prodejny 

- prodejna typu Baumax, Hornbach, OBI (6krát) 
- když o víkendu chcete něco opravit -  musíte jet do Přerova či Olomouce  -  není tu obchod typu – 

Hornbach 
- Prodejnu kvalitních potravin. V Hranicích se nedá koupit ryba (mimo Vánoce), kvalitní hovězí maso, 

jehněčí (jsme na pomezí Valaška, měla by to být samozřejmost), a ostatní druhy masa. Stejně jako další 
kvalitní potraviny. (Chybí např. malé obchody zaměřeny na jeden druh potravin) 

- prodejna zeleniny 
- postrádám butiky s kvalitním oblečením, nízká estetická úroveň obchodů i kvalita spotřebního zboží 
- Nedostatečný a nekvalitní sortiment zboží v obchodech 
- Postrádám širší spektrum sortimentu a obchodů vůbec.  
- Farmářské trhy se pořádají velice málo a v krátké době. 
- obchod se sklem a porcelánem. 
- kvalitní obchody místo Vietnamců 
- nelíbí se mi, že je v Hranicích tolik vietnamských obchodů, uvítala bych umožnění podnikání pro 

ostatní obchodníky s kvalitním zbožím místo všudypřítomných šuntů 
- tak jak vypadají obchody na hranickém náměstí, takové město aby člověk pohledal. 
- mnoho vietnamských obchodů - stejný sortiment, za kvalitnějšími nákupy musíme zajíždět do 

vzdálenějších oblastí 
- Hranice jsou typické tím, že když jdou lidé z práce, většina obchodů, mimo potravin, se už zavírá. 

Nějaké služby, že by existovaly, aby člověk hledal lupou. 
- Z jednání některých prodavačů nestačím vycházet z údivu. S takovou arogancí se setkávám jen 

málokde. V mnoha případech jde prakticky o snahu „neprodat zboží za žádnou cenu“. 
 

městská policie 
- městská policie není vidět v ulicích města 
- Bezpečnost v našem městě je katastrofa, městská policie nefunguje 

 
Sportoviště 

- zimní stadion (10krát) 
- postrádám zimní stadion, případně aspoň mobilní ledovou plochu 
- Jelikož mají hranice 20000 obyvatel, tak tu dle mého názoru chybí zimní stadion.  
- Kluziště 
- moderní víceúčelová sportovní hala se zázemím pro diváky 
- Málo sportovních hal a některé s nedostatečným zázemím. Proč nová tenisová hala, která měla být 

určena i pro aktivity města je určena jen pro tenis, když město přispělo svými financemi. Jinak město 
chválím. 
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- Veškerá podpora zimních sportů 
- venkovní sportoviště při ZŠ 1. máje Hranice 
- Uvítala bych také větší krytý plavecký bazén. V tom současném se sotva vleze 8 plavců, kteří chtějí 

opravdu plavat a ne jen trávit odpočinek v bublinkách. 
- Stezka pro kolečkové brusle, která je dostupná jinak než autem… 
- nedostatek cyklostezek a pruhů ve městě - cesta pro kola do Teplic neexistuje 
- hřiště pro děti 
- Jsou zde stará dětská hřiště. 
- více dětských hřišť 
- Chybí mi zde pro děti dětský zábavní park. Něco jako galaxie ve Zlíně nebo centrum džungle v Přerově. 

Nějaké to místo pro trávení volného času (třeba v zimních měsících). 
- Nějaký prostor pro volnočasové aktivity dětí. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. 

místo pro bruslení v zimě 
- Nedostatek dětských hřišť (myslím hřiště s novými prvky o větší rozloze, hřiště nápadité). Například 

park je pro hřiště vhodným místem (místo velkých travnatých ploch, mohlo vzniknout třeba lanové 
hřiště) pro spoustu dětí. Pár prvků, které jsou, jsou dobré, ale je jich málo, později dodělaná skluzavka 
je pro menší děti nepoužitelná. 
 

MHD 
- MHD Hranice nenavazuje na vlaky přijíždějící do Hranic, taková MHD je k ničemu 
- MHD navazující na odjezdy vlaků (minimálně ráno a večer pro dojíždějící za prací do Ostravy a  

Přerova/Olomouce) 
- Malá frekvence spojů MHD a drahé jízdné (jednodušší je jezdit autem).  
- Velmi bych ocenila návaznost spojů integrovaného dopravního systému (vlakový spoj nenavazuje na 

MHD spoj a opačně). 
- Není mi jasné, jak mohou běžné hranické autobusy jezdit po městě viz. „zatáčka u ostrého rohu“, 

nájezd na náměstí. Zastávka u zdravotní školy? Zastávka u Billy, proč nejsou zprovozněny? Proč došlo 
ke zrušení? Pozastavuji se akorát nad tím, že když si člověk najde práci a řekne, že dojíždí z Hranice - 
Středolesí tak první je jak bude jezdit v zimě. Potom se divíme, že je tolik nezaměstnaných. No, a že 
jsme v 21. století tak místo, abychom šli dopředu tak se jde zpět. Večerní spoje by stačily minibusy a 
ušetřilo by se. Nakonec se to vyřeší tím, že se zruší noční spoje, protože jsou prodělečné. 

 
kulturní zařízení 

- kino (34krát) 
- Chybí mi kino. Město, které nemá kino je ostudné. 
- S tím kinem jste to fakt nedomysleli. Na opravu jste mohli zkusit k lidem veřejnou sbírku, mohlo se z 

toho objektu udělat multifunkční zábavnější centrum. 
- Chybí tady kino, to že ho město prostě pustilo, mu nikdy neodpustím. Když před pár lety odpověděla 

starostka Ondriášová v on-line rozhovoru na webu Hranického deníku, že mladý hoch nemá ani kam 
vzít dívku. Paní starostka odpověděla, že do vinárny, tak toto byl opravdu vrchol alibismu. Jsem matka 
2 dětí a představa, že by v 16 nebo 17 letech chodili po restauracích, nebo také vinárnách mě dost 
děsí. Toto může říct jedině člověk, který nejen že nemá děti, ale rozhodně nemá ani sociální myšlení. 
Při problému jestli zachovat kino se totiž nejspíše všichni, kteří rozhodli o jeho zrušení. Člověk by měl 
hledat řešení a ne výhledy. 

- Velice tady chybí kino. Byla chyba, že se místo opravy budova prodala Vietnamcům, kteří ji dokázali 
bez problémů zrekonstruovat a je z toho nyní tržnice.  

- Postrádám moderně a komfortně zařízené letní kino. 
- Proto, že jste prodali kino, tak jezdíme s rodinou do Přerova a Olomouce. Vietnamských obchodů 

máme přebytek a celoroční kino ne. Prodej byla největší hovadina, co jste mohli udělat. 
- kulturní a koncertní sál (4krát) 
- uvítala bych kvalitní, příjemný koncertní sál s větší kapacitou (něco jako divadlo Stará střelnice, ale s 

kapacitou sokolovny). Mrzí mě, že se k tomuto nevyužil prostor bývalého kina Svět, který byl místo 
toho prodán opět Vietnamcům 

- divadlo (3krát) 
- důstojný kulturní stánek města pro pořádání kulturních akcí (divadelní představení, plesy, vystoupení) 
- Sedět na tvrdé židličce v Sokolovně, tak to raději za kulturou do jiného města. 
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- ZOO 
 
Kultura 

- Chybí kulturní vyžití pro "střední" a starší generaci. Taneční večery nejen pro mládež. Více divadelních 
představení. 

- Více kulturních akcí v obci, např. po vzoru Valašského Meziříčí. Více kulturního vyžití, vánoční a 
velikonoční vyžití. 

- Málo kulturního vyžití 
- postrádám víc kulturních akcí, např. na náměstí přes vánoční svátky či v parku. Občané by se tak mohli 

více sdružovat a užívat si naše město.  
- Postrádám větší možnost kulturního vyžití. 
- kulturní vyžití pro občany je rozeseto do malých prostor – Zámecký klub, divadlo u Vlasáka 
- úroveň programů Zámeckého klubu není na odpovídající úrovni 
- Nedostatečné využití Zámeckého klubu. Měl by to být prostor, kam by se dalo jít nejen na koncert, ale 

měl by sloužit i jako místo setkávání, přes týden např. jako kavárna, terasa atd. 
- díky Staré Střelnici (Vlasák) se dá hovořit o nějaké kultuře v našem městě 
- Chybí komentované prohlídky historického interiéru Hranického zámku. 

otvírací doba knihovny je otřesná. Nechápu zavírací dny v dětském oddělení - jelikož  dcera v 5. třídě 
již nemůže chodit do školní družiny a ZUŠ nevychází rozvrhem vstříc dojíždějícím žákům, využíváme 
knihovnu v prolukách mezi vyučováním ve škole a v ZUŠ. Prostory ZUŠ jsou katastrofální, jestli chcete 
vidět ZUŠ na úrovni, zajeďte se podívat do Kroměříže. ZUŠ Hranice nemá absolutně žádné zázemí pro 
čekající děti a rodiče. 

 
Veřejné toalety 

- Nejsou tady žádné veřejné záchodky kromě těch na městském úřadě a i ty jsou dostupné pouze v 
pracovní době MÚ. Kvalita Toi -Toi WC na Šromotově náměstí je otřesná.  

- Chybí veřejné toalety v centu města 
- Od znovuotevření parku Československých legií nefungují veřejné záchody z technických důvodů. 
- Kritika patří veřejným WC před bránou do parku - stejná arogance vůči estetice jak v Komenského ulici.  
- Chybí zde slušné WC s lepší provozní dobou, než jsou na zámku. 

 
 
Lékařská pohotovost 

- Kapitola sama pro sebe je, že tu není žádná lékařská pohotovost. Nedivím se doktorům z materiálního 
hlediska. Jim těch průměrně 6 hodin práce denně stačí k přepychovému životu. Je tržní ekonomika, 
peníze jsou na prvním místě. Lidí je jak much, city, úcta a ohleduplnost musí jít stranou. 

 
Hranice – Velká 

- Místní dopravu hodnotím na lince Velká, to je opravdu katastrofa. Již několikrát jsem žádala o 
označení spojů, které z centra pokračují do Velké a dále do Lhotky. V jízdním řádu v centru nevyčtete, 
který autobus na nádraží změní číslo a pokračuje pod jiným dále, nenajde vám to ani IDOS. Doporučuji 
navštívit Kroměříž, ať víte jak na to. Navíc frekvence spojů je dost nedostačující - odpoledne v 13:15, 
14:55 a 17:15 (ze zastávky Pošta), pro dojíždějící děti absolutně nedostačující, navíc ráno jede autobus 
pozdě - připomínky ve škole k pozdním příchodům. Kapitolou sama pro sebe jsou jízdní řády 
rozmístěné po městě, zajděte si k Poště a vyčtěte, kdy a který spoj jede na nádraží a staví u Slavie 
(odtud chodíme do Velké pěšky, neboť nic nejede). Musíte přečíst "dvacet" jízdních řádů a pak zjistíte, 
že nic nejede a za tu dobu, co jste pročítali ta nepřehledná lejstra, byste byli už v půli cestě domů. V 
létě je cesta do Velké celkem v pohodě, vřele doporučuji zimní procházku s taškami s nákupem. Máte 
na výběr: hlavní cesta, kde hrozí přejetí, nebo cesta "po hrázi", potmě nic příjemného, navíc, když vás 
sem tam nějaká pochybná osobnost otravuje. 
 
 

Hranice - Slavíč 
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- aby příměstské autobusy zastavovaly uvnitř vesnice, nikoliv na okraji čtyřproudové cesty směrem od 
Lipníka na Hranice, kterou následně i děti a senioři musí překonávat sice za pomocí semaforu, ovšem 
při nedodržování předpisů (max. rychlost v obci 50km) je to velice riskantní a nebezpečné 

- Chtělo by to více míst pro třídění odpadu, aspoň 2 kamery v obci a hlavně udělat cyklostezku 
 

Hranice - Drahotuše  
- bankomat 
- lékárna (2krát) 
- čajovna 
- zubní pohotovost 
- denní zařízení pro seniory 
- alternativní centrum 
- Chybí řemeslníci na drobné opravy - zahnout kalhoty, spravit pant nebo dvířka, opravit sloupek nebo 

díru v plotě. 
- více sportovních a kulturních akcí 
- Chybí mi např. vánoční a velikonoční trhy delší než dva všední dny v hnusných látkových stanech. 
- Postrádám více nekuřáckých restaurací, pěknou stylovou kavárnu 
- Kulturní dům 
- chybí kulturní zařízení - plesy, výstavy, zábavy apod. 
- chybí kulturní zařízení pro akce pořádané ZŠ a MŠ. Při pořádání kulturních akcí se setkávám s 

problémem absence středně velkého sálu pro dětský karneval, ples nebo rodinnou oslavu. 
- V obci Drahotuše již několik let chybí multifunkční sál, který by plnil funkci tělocvičny a kulturního 

domu. V zimě se za sportem musí jezdit jinde, protože tělocvična v místní ZŠ je nevyhovující.  
Projekt na tento multifunkční objekt již byl nedávno zpracován, bohužel město Hranice nechce uvolnit 
peníze na jeho výstavbu. To by se v případě samostatných Drahotuš stát nemohlo.  

- dětské centrum 
- akce pro děti 
- nedostačující kapacita mateřských škol. 
- málo volnočasových aktivit pro předškolní děti a podpora aktivit nejmenších obyvatel města Hranic. 

Viz údajné zrušení "Klíčku". 
 

Hustopeče nad Bečvou 
- vzhledem k velikosti a možnostem městyse jsou služby a jejich kvalita optimální, více by se mohlo těžit 

z obnovy štěrkopísků 
- nepostrádám 
- Autoservis, stavebniny, pekárna 
- kvalitní restaurace (4krát) 
- Restaurace, bar 
- Nedostatek restauračních zařízení s kvalitní obsluhou a širokou nabídkou; nedostatečné kulturní i 

sportovní vyžití 
- Postrádám kvalitní nekuřáckou restauraci, kde se dobře najím a nebudu smrdět kouřem, fritováním 
- bar, zařízení pro mládež 
- Nedostatečné vyžití pro mladé lidi, horší autobusová dostupnost, neochota personálu na OÚ 
- místa k odpočinku, park, stanoviště, které občané rádi zařadí do trasy své procházky, sednou si, dají 

sraz. 
- Málo večerního vyžití, není kam zajít po 22hod. 
- Pravidelné sportovní vyžití 
- tenisové kurty (2krát) 
- Kvalitní sportoviště, tělocvična 
- fitness, sauna 
- Postrádám dětské hřiště, kde mohou posedět i matky, to hřišťátko se třemi houpačkami se mi nelíbí, 

okolní lavičky špinavé. 
- více cvičení pro ženy - aerobik, body styling atd. je jen 1x týdně zumba 
- Špatná návaznost autobusových spojů. 
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Klokočí 
- Obchod (3krát) 
- Kino 
- více sportovních akcí 
- Uvítala bych rekonstrukci obecního úřadu - vybudování sociálních zařízení, sprch, šaten, kuchyně, jako 

zázemí pro pořádání sportovních a kulturních akcí na hřišti za obecním úřadem. V obci chybí také 
ubytovací kapacita, pro turisty nebo návštěvníky našich kulturních a společenských akcí. Pokud by 
došlo k celkové rekonstrukci budovy obecního úřadu, mohla by být toto ubytování vybudováno v 
podkroví (např. několik pokojů klidně i s dvoupatrovými postelemi, společnou kuchyňkou a sociálním 
zařízením). Pokud by se do obce přitáhli turisté, pomohlo by to i rozvoji ostatních služeb (stravování v 
místní hospodě, obchod apod.) Dále bych byla pro výsadbu stromů v parku a vybudování 
odpočinkového místa s pramenem vody u obecní studny, kde je přirozený zdroj vody. 

 
Malhotice 

- pohostinství - výměna obsluhy, neudržované toalety, zápach, špinavé židle 
 
Milenov 

- Kulturní zařízení (alespoň sál) 
 
Milotice nad Bečvou 

- Naše obec je malá, uvědomuji si, že není možné nám občanům všechny služby podstrčit až pod nos. V 
mém věku není problém si za službami dojet, hůř jsou na tom starší spoluobčané. Mrzelo by mě, 
pokud by musela skončit provozovna pošty. 

- Uvítal bych víceúčelové hřiště v naší obci. 
 
Olšovec 

- sportovní vyžití jak pro dospělé, tak pro děti 
 
Opatovice 

- Bez připomínek. 
- Služby jsou dostupné. 
- Restaurace 
- Kino, Sauna 
- Postrádám kino a saunu, které jsou v obci vybavené, ale malý zájem občanů, ztrátová záležitost.  

Návštěva těchto zařízení by byla větší, ale ekonomická situace rodin není taková, aby si přes zimní 
období 11-03 mohli zajít do kina či sauny. Podpora této vybavenosti by byla jistě přínosem pro dění v 
obci a zdraví občanů a dětí. V minulosti cca 10 lety - drobní živnostníci přispívali cca 500 až 1000 Kč, 
nyní jsme rádi za sponzorství spolků a tombolu do plesové sezóny. 

- Více kulturních akcí pořádaných obecním zastupitelstvem obce. V obci postrádám širší možnost 
sportovního vyžití např. posilovna, florbal, badminton, in-line brusle, kurzy bojových umění a tance. 

- více sportovního vyžití 
- mateřské centrum 
- Lepší vztahy mezi občany. Lidé si přestávají vážit jeden druhého a neumí se zdravit. Bohužel k tomu 

nejsou vedení asi ani doma a vůbec ne ve škole, přestože je to základ slušnosti a úcty jednoho ke 
druhému. 
 

Partutovice 
- fotbalový klub 
- Chybí ordinace praktického lékaře 
- Sběrna a výdejna pošty 
- přehled akcí konaných v obci i na webu - nejen obecních, ale od všech organizací. 
- Více tolerance při sportovních aktivitách a využití obecních prostor a osvětlení… 

 
 
Polom 
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- Chybí nutně restaurace/hospoda.  
- Pošta by mohla být otevřená alespoň jeden den v týdnu v pozdějších hodinách, jinak nemá pro 

pracujícího člověka mimo obec smysl. 
- pravidelná autobusová doprava Hranice-Polom a zpět a  Polom-Nový Jičín a zpět. 
- Kulturní zařízení pro pořádání plesů, maškarního plesu pro děti, Další využití pro děti a mládež 

(divadelní představení apod.) 
 
Potštát 

- Obnovení kulturních programů, třeba i s dojížděním (divadlo apod.) 
 
Radíkov 

- Těžko říct co tam chybí, když tam krom hospůdky a hasičárny není nic  
 

Rakov 
- masna, sběr starého textilu 
- Sportovní areál/multifunkční hřiště pro děti/mládež/dospělé. 
- Za všechny mladé sportovně naladěné lidi bychom uvítali víceúčelové hřiště, na které ovšem obec 

nemá prostředky, avšak na hasičské auto za téměř 250 000,- Kč, které je dle mého názoru zcela 
zbytečné, na to prostředky byly. 

- Provozní doba pošty Paršovice, je od Listopadové změny nevyhovující.  
 
Střítež nad Ludinou 

- Jsem spokojená, žádné služby mi nechybí. 
- kosmetika, pedikúra, manikúra 
- trvalá ordinace dětského lékaře 
- Společenský sál, kryté sportoviště.  
- Postrádám policejní dohled. 
- Schází prostory pro pořádání kulturních akcí. 
- Chybí objekt pro sportovní vyžití a pořádání kulturních akcí. 
- kvalitní vnitřní prostory pro sportovní a kulturní činnost 
- Výstavba nové sokolovny. 
- sportovní vyžití - celkové vyžití jak sportovní, tak i kulturní - pro mladé občany 
- V naší obci velmi chybí kryté sportoviště pro využití nejen občany, ale také dětmi ZŠ. Dalším je pak 

místo pro konání kulturních akcí. Tyto dvě by možná šlo spojit, ale možná je dnes levnější postavit dvě 
různá zařízení než jedno víceúčelové. 

- Postrádáme hlavně tělocvičnu a sál na kulturní akce. Největším problémem je nabídnout dětem a 
mládeži sportovní vyžití a uspořádat kulturní akce. Spolky se snaží využívat možností, které jim nabízí 
současná situace, ale vše pouze v teplých měsících. 

- Postrádám v obci zázemí v podobě tělocvičny či sportovního zařízení pro ZŠ, MŠ a k volnočasovým 
aktivitám pro děti a mládež i spolky v obci 

- Ačkoliv se jedna o spádovou oblast školy, již přes 15 let chybí sportovní budova - tělocvična. Povazuji 
to za hrubý nedostatek. 

- kulturní dům, tělocvičnu 
- Tělocvičnu pro ZŠ, která by sloužila v odpoledních hodinách i pro zájmové kroužky a pro veřejnost. 
- V naší obci chybí tělocvična. Žáci a ostatní sportovci nemají kde cvičit v zimních měsících či za špatného 

počasí. Dále zde postrádám i kulturní zařízení pro různá vystoupení, plesy či zábavy 
 
Špičky 

- Kadeřnictví (3krát) 
- pánský holič 
- Pošta, hlavně kvůli starším lidem. 
- lékař v obci 
- práce s dětmi - zájmové kroužky nejsou 
- Častější svoz komunálního odpadu. 
- matrika, stavební úřad, zavedení příměstské hromadné dopravy do obce Špičky 
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- Zázemí pro matky s dětmi, místo procházek pro seniory a možné setkávání seniorů 
 

Teplice nad Bečvou 
- Cyklostezku/cestu pro chodce, optimální by bylo spravit cestu z části zvané Výsluní (dětské hřiště) až 

na křižovatku k obci Ústí. Tuto cestu by využívali nejen cyklisté a sportovci, ale také lázeňští hosté, 
maminky s kočárky aj. 

 
Ústí 

- Opravna obuvi pomalu končí, nemá nástupce. Prodejna potravin byla kdysi smíšené zboží, dnes pouze 
doprodej procházejících potravin. 

Všechovice 
- Možnost si někde posedět u kávy, vína - restaurace, kavárna. Kontejnery na odpad. 
- nejrůznější zájmové činnosti pro děti a mládež, ty v obci chybí. 

 
 
  



59 
 

Příloha č.8: Vzkazy tvůrcům dotazníku 
V této oblasti dotazníku dotazovaní občané mohli uvést návrhy, nápady či připomínky směrem k 
regionu Hranicko či tvůrcům tohoto dotazníku. 
 
Horní Těšice 

- K regionu Hranicko nemám připomínky, stačí mi informace v Hranickém deníku 
 
Hranice 

- propojování vesnic v Mikroregionu a jejich vlastní propagace v jiných obcích regionu udělat např. 
jednou za dva roky na náměstí k hudbě přes prázdniny propagaci jednotlivých obci - co je tam nového, 
co mají za spolky, tipy na výlet - proč právě k nim si zajet a jak se tam dostanete 

- Jsem velmi rád za tento dotazník. Doufám, že výstupy z něj budou užitečné. Za důležité považuji, aby 
občanská společnost Hranice byla aktivní a záleželo jí na tom, jak jejich město vypadá. 
Také bych ocenil webový formulář, který by kdokoliv (i anonymně) mohl vyplnit v případě, že má návrh 
na zlepšení, upozornění na něco špatného apod. Např. oznámení o černé skládce, stojícím vraku na 
parkovišti, poničené lavičky, chybějící dopravní značení, po skončení nějaké akce návrh na vylepšení 
příštího ročníku atd. 

- Je to velice dobrý nápad a moc jej chválím 
 
Hranice - Drahotuše 

- Prosím, zda by mohli pracovníci agentury pomoci se získáním dotací pro výstavbu víceúčelového sálu. 
- Dotazník mohl být o něco kratší, už mě to ke konci fakt nebavilo a měla jsem chuť to vyplňování 

předčasně vzdát a nedokončit. To Vám připravoval odborník přes marketing/dotazníky? Na škole by 
mu za takový rozsah dotazníku dali nepěkné hodnocení 

- Přeji co nejvíce realizovaných zajímavých/důležitých podnětů z dotazníkového šetření a to co nejdříve. 
- Děkuji Regionu Hranicko za snahu něco zlepšovat a přeji mnoho úspěchů. 

 
Střítež nad Ludinou 

- Moc děkuji za možnost vyjádření svého názoru a přeji mnoho sil, trpělivosti a úspěchů v naplňování 
požadavků obyvatel mikroregionu. 

 
Špičky 

- Návrh: informace o činnosti obce a spolků v obci v Hranickém týdnu. Prosím o uveřejnění tohoto 
průzkumu na webových stránkách obce Špičky. 

- doufám, že vyplněný dotazník bude brán v potaz  
- po ukončení ankety snad výsledné informace najdu na vašem webu 

 


