Vyhodnocení Lukavského dotazníku
Od poloviny ledna do konce března 2014 uskutečnil Osadní výbor Lukavec dotazníkové
šetření mezi lidmi, kteří mají o život v Lukavci zájem. I když má Lukavec1 zhruba 385
obyvatel a do domovních schránek bylo rozneseno 120 kusů tištěných dotazníků, vyplnilo jej
71 lidí2 (37 žen a 34 mužů) z toho 92 % uvedlo, že žije v Lukavci.
Dotazníky byly pro občany dostupné v elektronické podobě na www.lukavec.info, na
facebooku Lukavecké bandy, dále byly rozesílány žádosti o vyplnění dotazníků
prostřednictvím e-mailů na konkrétní adresy. V papírové podobě byly k dostání v obchodě u
paní Hegerové, dále byly rozneseny do schránek jednotlivých domů v Lukavci. Sběrné místo
vyplněných papírových dotazníků bylo v obchodě u paní Hegerové. Dotazníky občané
odevzdávali do zalepené krabice, aby byla zachována anonymita.
Dotazník obsahoval celkem 34 otázek a s vyhodnocením odpovědí Vás stručně seznámí tato
zpráva. Podrobnější informace formou grafů si můžete prostudovat v závěrečné zprávě
dostupné na www.lukavec.info nebo v Hostinci U Jindřicha či v obchodě u paní Hegerové.
Z provedeného dotazníkového šetření lze stručně vyvodit tyto závěry:
- dostupnost zdravotnických služeb je dostatečná pro 72 % občanů,
- lidé jsou spokojeni s výdejem obědů do nosičů a o výdejní místo např. jídelnu nebyl
velký zájem (pouze 6 %),
- setkávání seniorů by mělo probíhat formou přednášek, besed, kurzů (48 %) nebo
zájezdů do divadla a na bazén (51 %),
- pracující občané preferují trávení volného času formou pěší turistiky (73 %) a jízdě na
kole (54 %),
- ze strany trávení volného času mládeže by se měly rozšířit sportovní aktivity.
Dotazovaní občané navrhovali tenis, fotbal, taneční kroužek, cvičení s cvičitelkou,
stolní tenis a cvičení pro ženy v sále, hasičský kroužek,
- dotazovaní by upřednostnili z 65 % hromadné přepravování dětí do mateřské školky
ve Fulneku,
- 82 % dotazovaných nepostrádá v Lukavci žádnou společenskou ani sportovní akci. Ti,
kteří nějakou postrádají, uvedli několikrát kácení máje, maškarní ples (pro děti i
dospělé), krmášové slavnosti, silvestrovské oslavy, hasičský ples,
- dotazovaní by si přáli, aby se majitelé lépe starali o příkopy podél cesty (69 %),
rozpadající se stohy slámy (61 %), břehy potoku Gručovka (58 %),
- 76 % dotazovaných je spokojeno se sekáním travních ploch veřejné zeleně v majetku
Města Fulnek, zbytek občanů navrhuje sečení na okraji cesty, v okolí pošty a hlavně
častější sečení hřbitova,
- osazování betonových truhlíků podporuje 76 % dotazovaných,
- 72 % dotazovaných považuje koryto potoku Gručovka za dostatečně zpevněné.
Ostatní dotazovaní občané navrhují potok vyčistit od naplavenin, zpevnit koryto u
hasičárny, pošty a u posledních domů na dolním konci, v konkrétních místech potok
prohloubit a umístit zábradlí,
- k motivaci na udržování pořádku v Lukavci formou soutěže o nejkrásnější okolí domu
projevilo zájem 44 %,
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s počtem odpadkových košů v Lukavci je spokojeno 37 %, jejich vyprazdňování by
však mělo být podle 41 % dotazovaných vykonáváno častěji. Občané dále navrhovali
umístit koše kolem Hostince U Jindřicha, na hřbitově, na hřišti u dětského hřiště, u
pošty,
pro 69 % dotazovaných je počet kontejnerů dostačující. Zbytek občanů navrhuje
umístit u obchodu Hruška kontejner na papír, u pošty a u sv. Floriánka kontejner na
bioodpad, dále v obci umístit kontejner na textil, v letních měsících navýšit počet
kontejnerů na plasty a navýšit počet kontejnerů na bioodpad – jiní naopak navrhují
zavedení vlastního kompostu na vlastní zahrádce,
co se týká investičních akcí, dotazovaní projevili největší zájem o opravu místních
asfaltových cest (72 %), o rekonstrukci objektu na hřišti TJ Sokol (38 %) a výstavbu
veřejné kanalizace (36 %). Za nejméně důležité považují rozšíření parkovacích míst
(44 %) a pokračování v rekonstrukci hasičské zbrojnice (38 %),
pro 83 % dotazovaných není třeba vybudovat chodníky v Lukavci, ostatní navrhovali
chodníky podél hlavní cesty nebo po celém Lukavci,
79 % dotazovaných se v Lukavci cítí bezpečně, ale 11 % by se necítilo bezpečně ani
po zavedení kamerového systému,
v budově č. p. 86 (s poštou a knihovnou) by 94 % občanů chtělo zachovat provoz
pošty,
vlastní prapor Lukavce by uvítalo 45 % dotazovaných,
v areálu hřiště TJ Sokol by si lidé přáli rozšířit množství herních prvků na dětském
hřišti (56 %), provést probírku stromů ve svahu hřiště (49 %), provést rekonstrukci
budovy na hřišti (49 %). Lidem by se dále na hřišti líbil umělý povrch pro tenis a
míčové hry, oprava tenisového kurtu, vybudování volejbalového hřiště, možnost
lukostřelby, dětská lezecká stěna, pískoviště s krytem, kuželky, dále zavedení vody k
„okýnkům“, kde se prodává pivo a nealko, oprava záchodů/odpadů v budově na hřišti,
tak aby nezapáchaly např. při společenských akcích, jako to bylo u výstavy k 700.
letům Lukavce, vybavení kuchyňky pro oslavy, oplocení celého areálu a nákup
sekačky na údržbu travnaté plochy,
pro dotazované občany je nejdůležitějším poskytovatelem služeb obchod se smíšeným
zbožím (94 %), pošta (86 %) a hřiště (66 %),
70 % dotazovaných v Lukavci nepostrádá žádnou službu a je spokojeno se současným
stavem. Zbytek lidí uvedlo, že jim chybí školka, větší knihovna, místnost pro rodinné
oslavy, několikrát byla uvedena pedikúra, dále kosmetika, stříhání psů, kroužky pro
děti a maminky, masáže, příležitost k setkávání seniorů, více aktivit pro mládež –
pochody do přírody, obnova sjezdovky (provoz při dostatku sněhu),
s veřejným vodovodem je spokojeno 66 %, s plynovodem 65 %, s veřejným rozhlasem
34 %,
současné autobusové spojení vyhovuje 75 % dotazovaných. Ostatní uvedli, své návrhy
na úpravu spojů,
s pokrytím mobilní telefonní sítě v Lukavci je spokojeno 13 % lidí, 28 %
dotazovaných by bylo ochotno pro zlepšení signálu přejít k jinému operátorovi,
s internetovým připojením provozovatele Radovana Poppa je 28 % dotazovaných
spokojeno a 52 % nespokojeno. Lidé vytýkali nepoměr rychlosti a ceny, výpadky a
nedostatečnou rychlost,
jako nejdůležitější zdroj informací o dění v Lukavci uvedlo 54 % dotazovaných
hlášení v místním rozhlase a vyvěšování ve vývěsních skříňkách u budovy č. p. 86 a u
autobusové zastávky, 48 % dotazovaných nemělo zájem o zasílání informací
prostřednictvím e-mailu.

Dotazovaní měli také možnost uvést vlastní připomínky k životu v Lukavci. Podle druhu jsou
roztřízeny do několika skupin:
Nespokojenost a stížnosti dotazovaných
- nejčastěji se jednalo o nespokojenost s majiteli volně pobíhajících psů a nespokojenost
s majiteli, kteří po svých psech neuklízejí jejich exkrementy,
- špatná spolupráce s MěÚ Fulnek ve věcech mateřské školky, silnic a územního plánu,
- obavy z přistěhování společensky nepřizpůsobivých občanů,
- skládka nad Lukavcem směrem ke kapli sv. Anny, vyvážení stavební suti do okolí
vesnice,
- bláznivé a bezohledné jízdy motorkářů v obytné části vesnice a v okolí,
- klevety občanů „visících na plotě“,
- někteří občané neslyší rozhlas srozumitelně,
- Osadní výbor je málo informován o dění v Lukavci.
Přání a návrhy
- omezení městského rozhlasu, který hlásí častěji než je nutno akce, do doby než se
uskuteční. Plně vyhovovalo dřívější hlášení místního rozhlasu,
- postihování vandalismu, rušení nočního klidu a zlodějství,
- více zájmu a tolerance ostatních spoluobčanů o dění v Lukavci,
- podpora účasti občanů a hlavně dětí při tradičních lukavských zvycích (Mařák,
klapotání,…), občané navrhují motivovat děti např. sbíráním bodů za každou
navštívenou akci a po dosažení určitého počtu obdržení odměny,
- lípy podél potoka (ve 30. letech 20. stol. vysazena a pojmenovaná jako Švehlova alej)
jsou neudržované, napadené nemocí a přerostlé tak, že se za špatného počasí lámou
větve a ohrožují zdraví a majetek. Hlavně však vrhají stín na domy v přímém
sousedství lip a tak se k lidem slunce nedostane. Občané navrhují vykácet staré a
nasadit nové, mladé,
- lepší údržbu lesních silnic (aby dešťová voda nesplavovala kameny a dřevo do
zahrad),
- zametání točny na horním konci,
- udržování úklidu technickými službami, hrabání listí,
- zastávka na horním konci,
- realizace rekonstrukce mostu před hřištěm,
- dětské hřiště mimo hřiště TJ Sokol (mládež na hřišti TJ Sokol mluví vulgárně),
- obnovení chodníku/zkratky na hřbitov naproti Maleňáků kolem Heiníků,
- vyřešit problém s rozkládajícími se balíky slámy u cesty,
- více tištěných dotazníků do schránek na č. p.
Pochvaly dotazovaných patřily
-

Osadnímu výboru za pořádané zábavné akce,
Lukavecké bandě za pořádání letního kina a akcí pro děti a jejich aktivity.

Dotazovaní občané projevili zájem o zveřejnění výsledků dotazníkového šetření (97 %) a také
jeho opakované provedení za 1 rok (52 %) a za 2 roky (37 %). Nikdo neodpověděl, že toto
šetření by už nikdy nechtěl uskutečnit. Jako příští téma dotazníku by občané uvítali všeobecné
(90 %), na hodnocení vzhledu Lukavce (23 %) a na společné a kulturní akce (8 %).

