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Občané Hlubocko – Lišovska ohodnotí cestovní ruch ve s vém 
regionu 
 
Tisková zpráva č. 16/2009 
 
Během ledna dostanou všechny domácnosti na území Místní akční skupiny Hlubocko – 
Lišovsko do svých poštovních schránek obálku, v níž najdou otázky, které zjišťují jejich názor 
na cestovní ruch v regionu. „Jedná se o dotazníkovou anketu, ve které lidé mohou vyjádřit 
svůj názor na cestovní ruch ve své obci,“ uvedla manažerka projektu Martina Kučerová 
z Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko, která dotazníkovou anketu realizuje.  
 
Dotazník například zjišťuje, zda občanům turisté v jejich obci vadí, zda se dbá na pořádek a 
čistotu, jaká je kvalita stravování či vybavení regionu pro sportovní a kulturní aktivity, jak 
dosáhnout, aby turisté přijížděli i mimo letní měsíce nebo je-li v obci dost parkovacích míst. 
„Dotazníkem chceme zejména zjistit, co občany v oblasti cestovního ruchu tíží a stanovit tak 
priority pro budoucí rozvoj cestovního ruchu na Hlubocko – Lišovsku,“ doplnila Martina 
Kučerová.  
 
Dotazník je distribuován se zpětnou obálkou, poštovné tak hradí organizátoři akce, nikoli 
občané. „Navíc ten, kdo dotazník vyplní a zašle zpět na uvedenou adresu, může vyhrát 
jeden ze tří poukazů v hodnotě 1 000 Kč,“ upřesnila Martina Kučerová.  
 

Informace, které budou v rámci dotazníkové ankety získány, budou zapracovány do 
vznikajících rozvojových dokumentů v oblasti cestovního ruchu na území Místní akční 
skupiny Hlubocko – Lišovsko.  
 
Během ledna proběhne i dotazníkové šetření mezi obcemi a organizacemi působícími 
v oblasti cestovního ruchu na území Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko. 
„Elektronickou formou budou osloveny například hotely, restaurace či infocentra, které nám 
budou moci sdělit jejich nápady na zkvalitnění infrastruktury a služeb v oblasti cestovního 
ruchu“ shrnula Martina Kučerová.  
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