Výsledky dotazníkového šetření
Místní akční skupina Lašsko se rozkládá na území 16 obcí, kde žije 86 080 obyvatel (2011).
Z 16 oslovených obcí odevzdalo vyplněné dotazníky občanů 11 obcí (Bordovice, Frenštát pod
Radhoštěm, Hodslavice, Lichnov, Kopřivnice, Nový Jičín, Příbor, Rybí, Štramberk, Tichá,
Trojanovice). Celkem se dotazníkového šetření zúčastnilo 591 obyvatel území.
Dotazník obsahoval tři části, první část se týkala kvality života v obci, druhá část se věnovala
prioritám občanů v rozvoji obce do budoucna a třetí část byla zaměřena na konkrétní
připomínky občanů k rozvoji jejich obce. Podle hodnocení současného stavu úrovně
infrastruktury i kvalitou života v obcích (obr. 1–5) jsou obyvatelé většinou spokojeni a
hodnotí stupněm dobrá.
Obr. 1–5: Hodnocení kvality života v obcích MAS Lašsko
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V oblasti veřejné budovy, veřejné prostranství a zázemí pro volný čas vidí občané příležitosti
zejména v rekonstrukci návsí a stávajících kulturních a sportovních zařízení, úpravách parků
s doplněním herního vybavení pro děti, ale také pro dospělé a seniory (cvičební a posilovací
nástroje). Negativně hodnotí oblast kvalitního bydlení, kde chybí zejména podpora bydlení
pro mladé rodiny s dětmi, a pak zajištění bydlení pro seniory (domovy důchodců, domovy
s pečovatelskou službou).
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Kvalitu místních silnic považují obyvatelé obcí za dobrou, často však zmiňují ve svých
připomínkách nutnost oprav místních komunikací a bezpečnější provoz na silnicích v obcích
(např. vybudováním retardérů, přechodů, osvětlení podél cest aj.).
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Oblast negativní společenské jevy jsou hodnoceny ne příliš kladně. Odráží se zde obavy
obyvatel z rostoucí kriminality a drogovou závislostí mládeže. Řešení hledají ve vybudování
klubů pro mládež, zapojení veřejnosti do kulturních a sportovních aktivit v obcích, v podpoře
malého a středního podnikání aj. Kvalitu, dostupnost a vybavení mateřských a základních
škol hodnotí obyvatelé výborně/dobře. V připomínkách zmiňovali občané především
přeplněnost mateřských škol a tím pádem komplikace pro rodiče s umisťováním dětí do
školek. Rodiče by také přivítali více prostoru pro své děti (dětská hřiště, provozovny
s dětským koutkem aj.). Pro dospělé a seniory by v některých obcích zavedli univerzitu
třetího věku, pro handicapované osoby bezbariérové vstupy do kulturních zařízení aj.
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Životní prostředí hodnotí obyvatelé příznivě, ne však péči o krajinu. Zejména vyžadují úpravy
zeleně, pravidelné ořezy stromů (vedoucí podél cest, chodníků), sběr odpadu, měření kvality
ovzduší, kontrolu spalování odpadu v domácnostech a rozšiřování environmentální osvěty (o
životním prostředí, třídění odpadů aj.). Potenciál v tomto území má rozvoj cestovního ruchu.
Obyvatelé vidí možnosti především v rozšiřování a zkvalitňování cyklostezek mezi městy a
obcemi a dále tvorbu naučných stezek.
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Zaměstnanost v regionu nevidí obyvatelé příliš optimisticky. Řešení vidí především v podpoře
menších podnikatelů. Především dobře a výborně hodnotí obyvatelé aktivity občanů, které
zahrnují činnosti spolků a rozvíjení života v obcích.

Obr. 6: Hodnocení priorit rozvoje obcí MAS Lašsko
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Co je do budoucna důležité řešit v obcích, hodnotili obyvatelé v druhé části dotazníku (obr.
6). Nejdůležitější je podle mínění obyvatel bezpečnost v obcích, zejména boj s kriminalitou a
boj proti drogám, ochrana před přírodními katastrofami (protipovodňová ochrana),
bezpečnost na silnicích (budování retardérů, přechodů, osvětlení podél silnic aj). Jako druhou
neméně důležitou oblast zvolili občané investice do vybavenosti obcí. Především jsou
nespokojeni s kvalitou kulturních a sociálních zařízení (např. v některých obcích chybí
obyvatelům domov důchodců nebo domov s pečovatelskou službou, zdravotní zařízení).
Další oblasti, které vidí obyvatelé jako příležitosti rozvoje obce jsou podpora činnosti škol a
školek, podpora činnosti starších spoluobčanů a podpora činnosti klubů a spolků. Naopak
nejméně inovativní pro jejich obce považují lidé podporu zlepšování veřejné správy a
vzdělávání i informovanost volených zástupců.

