
STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ STRATEGIE MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR – 
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 27. 2. 2019 

1. Zahájení a úvodní slovo ředitelky MAS Podhůří Železných hor Jaromíry Valehrachové. 

2. Úvodní slovo zástupce GaREP, spol. s r.o. Zdeňka Šilhana. Informace o střednědobém hodnocení a 

průběžných výsledcích dotazníkového šetření mezi obyvateli a rozhovorů s vybranými aktéry 

3. Diskuze nad hlavní problémy, přednostmi regionu a co a jak by se mělo přednostně řešit. Mezi 

hlavní výroky patřilo: 

 Region sužuje extenzivní zemědělství, které poškozuje přírodu. 

 Místní akční skupina informuje o dění v regionu v Echu. Měla by hledat další možnosti pro 

informování o své činnosti. 

 V regionu chybí vyžití pro děti např. klub, nízkoprahové centrum. 

 Důraz by měl být kladen na spolupráci mezi spolky a lepší vzájemná informovanost o jejich 

činnosti. 

 Bylo by vhodné uspořádat akci, kde by se spolky setkali a mohli se vzájemně lépe poznat. 

 Malí a střední podnikatelé bojují s náročnou administrativou s kterou by jim mohla místní 

akční skupina pomoct či poradit.  

 

4. Diskuze v rámci tematických stolů. Mezi hlavní výroky a řešené oblasti patřilo: 

Sociální služby 

 Mezigenerační spolupráce (4) 

 Kontaktní místo pro seniory (1) 

 Hlídání těch nejmenších dětí 

 Doprava seniorů na akce v Chotěboři, senior taxi 

 Trasa pro seniory s lavičkami SPRSV „po vrstevnici“ (5) 

 Podpora pečujících osob 

 Odlehčovací služba 

 Víc propagovat akci SPRSV + zadat pro komunitní  

 Osobní asistence – zvýšit kapacity (chybí lidi) 

 Sousedé + až 40 lidí 

 „Setkání spolků“ – spojené s nějakou aktivitou. (5) 

 

Cestovní ruch, cyklostezky 

 Možné trasy z Chotěboře do Ždírce:  

 Podél silnice 

 Na Bílek , kolem rybníků, kacířů, pozemky města, napojení na Sobíňov. 

 Po vlečce, Babiš započal jednání 

 Vedle vlečky 

 Otázka je, zda udělat cyklostezky s povrchem i pro inline brusle nebo přírodnější povrch, 

neasfaltovat (1).  



 Cyklostezky by dále byly potřeba směrem: 

 Libice 

 Svinný, Rankov 

 Dobkov 

 Nová Ves 

 Bezděkov 

 Vhodné by bylo napojení cyklostezek u Ždírce. 

 V údolí Doubravky chybí možnost občerstvení, dříve bývalo u Točáku. 

 V okolí Chotěboře jsou protahovány běžkařské tratě na Libici, Maleč a Novou Ves 

 Jedná se se  správcem kostela o zpřístupnění kostelní veže pro vyhlídky. (4) 

 Zintezivnit jednání mezi panem hraběm a městem Chotěboř o zpřístupnění zámeckého 

parku. (6) 

 Zvážit možnosti vybudování rozhledny na Spálavě. Vhodné místo pro vyhlídku je i Štikov. 

 Zjistit možnosti přírodního koupání na Ekharťáku, Malém Petru, Velkém Petru, Kaskádě a 

Kacíři . Rybníky jsou v soukromém vlastnictví. (2) 

 V počátkách chybí hřiště pro děti. 

 V Bezděkově se nachází koupaliště s potenciálem vyššího využití. 

 Na geofondu existuje soukromý záměr na vybudování stacionáře pro seniory. 

 Informovat veřejnost o možnosti ubytotávavat návštěvníky v soukromí. 

 Podporovat cyklozastávek, vytvoření mapy cílů. Zpřístupnit cyklistiku dětem. (3) 

 Hledat možnosti pro lávku přes Doubravku u Rochňovce. (1) 

 

Příroda, životní prostředí 

 Rozšířit geocyklo nebo jinou o zastavení o přírodě (1) 

 Klást důraz na regionální produkci (2) 

 Řešení bioodpadu, kam s ním? (1) 

 Vzdělávání lidí, dětí o přírodních zahradách, ekologii (2) 

 Výsadba stromů – založit spolek (3) 

 Obnova sadů, společné sázení (1) 

 Enviroakce, zemědělské akce pro děti (2) 

 Informovanost o šetrném zemědělství, ochraně životního prostředí, oslovování o akcích více 

napřímo. (2) 

 Spolupráce s myslivci Počátky se školou na mlýně a řediteli základních škol.  (3) 

 Vybudování envirocentra na mlýně. (3) 

 Rozšíření možností kroužků pro děti. 

5. Následovala prioritizace jednotlivých výroků a problémových oblastí. Účastníci měli možnost 

v každém tématu označit udělit výrokům celkem 3 body podle důležitosti. Součet bodů se nachází 

v závorce za výrokem. 

6. Na závěr se účastníci sešli nad šablonou pro mid-term evaluaci, kde se vyjadřovali k jednotlivým 

otázkám, které jim interpretovala paní ředitelka. Zároveň je informovala, že na základě výsledků 

dotazníkového šetření, které probíhá bude MAS navrhovat přesun finančních prostředků v rámci OP 

Zaměstnanost a PRV. U OP Zaměstnanost se bude jednat o vytvoření nového rámce Zaměstnanost, 

kde se soustředí zbývající finanční prostředky programu, u PRV se zachová fiche na nezemědělské 

činnosti ( obojí má podpořit tvorbu pracovních míst , které jsou dle dosavadního zjišťování pro region 



nejdůležitější. U PRV se všechny zbývající prostředky, o které žadatelé neprojevili zájem převedou do 

připravovaného Článku 20, který má posílit infrastrukturu a spolkovou činnost obcí. Účastníci 

veřejného projednání se s touto myšlenkou ztotožnili. 

7. Shrnutí, seznámení s dalším postupem. 

8. Poděkování za účast a rozloučení. 

Zpracoval GaREP, spol. s r.o. 

10. 3. 2019 


