
STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ STRATEGIE MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR – 
VÝSLEDKY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBYVATEL 

V únoru a na začátku března 2019 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel. Celkově se 
zapojilo 486 obyvatel (přibližně 3,8 % obyvatel regionu). Někteří z nich neodpověděli na 
všechny otázky. Vyhodnocení každé otázky tedy vychází z počtu odpovědí na danou otázku. 

Záměrem šetření mimo jiné bylo zjistit názory obyvatel z různých obcí regionu. Celkově za celý 
region lze šetření označit za reprezentativní. Další respondenti by již příliš nezměnili výsledky. 
Nejvíce odpovědí se podařilo získat z největších obcí: Chotěboře, Libice nad Doubravou a Malče. 
Dobré relativní návratnosti bylo docíleno i v Rušinově. V těchto sídlech lze hovořit o 
reprezentativním šetření i v rámci obce – výsledky lze vydávat za názory všech obyvatel obce. V 
ostatních obcích s menší návratností se nejedná o reprezentativní vzorek, nýbrž o názory 
jednotlivců, které budou využity jako cenné informace, podněty a nápady pro další rozvoj 
regionu. Výsledky však nebudou brány jako názory všech obyvatel obce. U vybraných otázek, za 
obce, kde se podařilo dosáhnout reprezentativní návratnosti, budou výsledky zhodnoceny i 
podle místa bydliště respondentů. 

Obec Počet obyvatel Návrtanost (abs.) Návratnost (%) 

Bezděkov 250 14 5,6 

Čečkovice 82 4 4,9 

Dolní Sokolovec 84 4 4,8 

Chotěboř 9290 292 3,1 

Bílek 318 1 0,3 

Klouzovy 72 6 8,3 

Dobkov 104 1 1,0 

Počátky 166 4 2,4 

Příjemky (včetně Marieves) 180 6 3,3 

Rankov 142 3 2,1 

Střížov 144 1 0,7 

Svinný 223 6 2,7 

Jeřišno 271 11 4,1 

Klokočov 126 3 2,4 

Lány 51 2 3,9 

Libice nad Doubravou 873 46 5,3 

Maleč 665 59 8,9 

Nová ves u Chotěboře 554 20 3,6 

Rušinov 180 18 10,0 

Sloupno 40 3 7,5 

Víska 186 7 3,8 

Nevyplněno   3   

Celkem 12652 486 3,8 

 

Šetření se zúčastnilo 38,2 % mužů a 61,8 % žen. Ve věku 15–20 let bylo 11,5 % osob, ve věku 
21–30 let bylo 12,3 % osob, ve věku 31–40 let 20,0 % osob, 41–50 let 20,8 % osob, 51–60 let 
17,9 % osob, 61–70 let 11,9 % osob a 71 a více let 5,6 % osob. Převážně šlo o starousedlíky – 
55,8 % respondentů žije v regionu od narození, 6,8 % se přistěhovalo v dětství spolu s rodiči, 
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33,5 % se přistěhovalo v dospělosti před více než pěti lety. Vyjádřili se i novousedlíci – celkem 
3,9 % respondentů. Odpovídali většinou lidé, kteří znají činnost MAS (55,5 %). 

Z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání byli respondenti rozloženi poměrně rovnoměrně: 
základní 9,1 %; odborné učiliště 20,6 %; odborné učiliště s maturitou 11 %; SŠ technického 
zaměření 10 %; SŠ jiného než technického zaměření 21,6 %; vyšší odborná škola 6 %; VŠ 
technická (včetně ekonomie, přírodovědná a lékařská) 10,6 % a VŠ humanitní (včetně 
pedagogiky) 11,0 %. Mezi respondenty převažovali zaměstnanci (61 %), důchodci (15 %), 
studenti (13,8 %) a podnikatelé (9,4 %). Nezaměstnaných (0,2 %) byla menšina.  

Více než polovina respondentů je s životem v regionu víceméně spokojena – 80,6 % obyvatel se 
v regionu žije dobře (i když z toho pouze 26,6 % velmi dobře). Méně než třetině respondentů, 
16,7 %, se nežije ani dobře ani špatně. Nespokojeno je 2,5 % respondentů, jimž se v regionu žije 
spíše špatně. Největší spokojenost deklarovali respondenti z Libice nad Doubravou (93,5 % se 
v obci žije velmi dobře nebo spíše dobře).  

  

Následovala otázka, na co jste ve vaší obci hrdý/á. Co se vám v obci nejvíce líbí? Odpovědi za 
všechny obce dohromady vypovídají o hlavních přednostech regionu. Celkově na tuto otázku 
odpovědělo 425 respondetů. Nejčastěji obyvatelé zmiňovali: 

 přírodní prostředí (73 odpovědí) zejména údolí Doubravy (30 odpovědí), 
 místní školství (52), 
 náměstí v Chotěboři (51), 
 kulturní vyžití (22),  
 činnost spolků a společenské vyžití (24), 
 bezpečnost v obci (13).  

Obyvatelům se naopak nejvíce nelíbí (otázka přesně zněla „Co vám ve vaší obci nejvíce vadí? 
Co se vám ve vaší obci nejvíce nelíbí?“: 

 mezilidské vztahy (54 respondentů), 
 doprava (15), 
 možnosti vyžití dětí (11), 
 péče o zeleň (10). 

Názor na tuto otázku celkově vyjádřilo 385 obyvatel. 

Další otázka se zaměřovala na zkušenosti obyvatel z jiných regionů. Celkově reagovalo 329 oy29 
obyvatel. Zněla: „Líbí se vám něco v sousedních obcích, co byste chtěl/a mít i ve své obci? 
Pokud ano, uveďte co.“ Ukázalo se, že obyvatelé nejvíc touží po: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jak se vám ve vaší obci žije? 

Velmi dobře Spíše dobře Ani dobře, ani špatně Spíše špatně Velmi špatně
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 koupališti, bazén (75 obyvatel), 
 cyklostezkách (56), 
 hřišti, prostorech pro sportovní vyžití (58), 
 zvýšení možností pro kulturní akce a jejich zázemí (27), 
 stavebních parcelách (13). 

Občané měli dále možnost vyjádřit svůj názor na to, co jim v obci nejvíce chybí. Sešlo se celkem 
407 odpovědí. Nejčastěji zaznělo: 

 Bazén (70 odpovědí), 
 Koupaliště (56), 
 Hřiště (25), 
 Sportoviště (20), 
 Kulturní akce a zázemí pro jejich konání (27), 
 Stavební parcely (14), 
 Dostupný zámecký park (15). 

Dále dostali respondenti pomyslně za úkol představit si, že mají k dispozici více než 1 milion 
korun a méně než 1 milion korun a prostředky investovat. Přesná otázka byla položena 
následovně: 

„Do čeho byste ve vaší obci přednostně investoval/a, co byste ve vaší obci udělal/a, 
kdybyste měl /a méně než 1 mil. Kč.“ Vyjádřilo se 352 respondentů. Obyvatelé by nejčastěji 
podpořili: 

 Hřiště (62 odpovědí), 
 Zázemí pro sport (20), 
 Chodníky (53), 
 Cyklostezky (20), 
 Zeleň (32). 

Pokud by měli k dispozici více než 1 milion tak bych prioritně investovali do: 

 Bazén (64) nebo koupaliště (59) 
 Cyklostezky (44) 
 Chodníky (20) 
 Hřiště (11) 
 Sportovní zařízení (12) 
 Výstavba, investice do parcel (23) 
 Péče o seniory (17) 

Zde celkově odpovědělo 408 obyvatel. 

Respondenti dále dostali možnost vybrat z 23 oblastí, na co by se v obci přednostně zaměřili. 
Celkově zareagovalo 486 obyvatel. Na výběr měli témata, které lze přes MAS podpořit i témata, 
která přes MAS podporovatelná nejsou. Nejčastěji označili: 

Výstavbu cyklostezek, 

Sociální služby pro seniory, 

Podporu cestovního ruchu (koupaliště, muzea apod.) 

Podporu kulturních, společenských a sportovních akcí. 

 

Naopak mezi nejméně populární oblasti patřily: 

Sociální služby pro ostatní potřeby skupiny obyvatel, 

Podpora místních zemědělců či lesníků, 
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Zázemí hasičů, 

Ochrana půdy před erozí, ochrana půdního fondu. 

 

 

 

Další otázka směřovala na hodnocení aktivity spolků a dalších neziskových organizací 
v obcích. V očích obyvatel jsou spolky aktivní (myslí si to téměř ¾ obyvatel). Naopak jako 
neaktivní je označilo jen přibližně 10 % respondentů. 

 

 

0 50 100 150 200 250

Sociální služby pro ostatní potřebné skupiny obyvatel

Podpora místních zemědělců či lesníků

Zázemí hasičů

Ochrana půdy před erozí, ochrana půdního fondu

Výstavba polních a lesních cest

Pomoc rodinám s dětmi (hlídání dětí, kroužky a zájmové…

Prostory pro setkávání lidí

Podpora činnosti MŠ a ZŠ

Podpora spolků a aktivních občanů

Úprava veřejných prostranství

Podpora místních řemeslníků

Podpora služeb na venkově (obchody s potravinami,…

Posílení spojů veřejné dopravy

Preventivní opatření před suchem a povodněmi (úprava…

Výstavba chodníků, přechodů pro chodce a dalších…

Výsadba alejí, remízků

Podpora zdravotnických služeb

Výstavba bytových domů, inženýrské sítě na parcelách…

Podpora vytváření nových pracovních míst

Podpora kulturních, společenských a sportovních akcí

Podpora cestovního ruchu (koupaliště, muzea apod.)

Sociální  služby  pro seniory (odlehčovací služba na…

Výstavba cyklostezek

Na co byste se ve vaší obci přednostně zaměřil? 

18% 

49% 

9% 

2% 

22% 

Jak hodnotíte aktivitu spolků a dalších neziskových organizací 
ve vaší obci? 

Velmi aktivní Spíše aktivní Spíše neaktivní Velmi neaktivní Nedokážu posoudit
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Jedním z problémů regionu je jeho postupné vylidňování. Další otázka proto směřovala na 
zjištění, proč občané v regionu zůstávají bydlet. Vyjádřilo se celkem 481 lidí. Mimo 
předdefinované možnost mohli respondenti vyjádřit i vlastní důvod. Příliš toho však nevyužili. 
Několik jednotlivců upřesnilo své osobní vazby na region. Mezi nejčastější důvody patří:  

Vlastnictví bydlení, 

Osobní vazby, 

Pěkné přírodní prostředí. 

 

Naopak nejméně hlasů získaly možnosti: 

Kdybych měl příležitost, odstěhoval bych se, 

Možnost realizace v mimopracovní oblasti, 

Dobří lidé. 

  

 

 

Co se týče názoru obyvatel (odpovědělo jich celkem 329), proč by se potenciálně měli chtít 
z regionu vystěhovat nejčastěji označili: 

Nevyhovující pracovní příležitosti, 

Malé možnosti pro výstavbu rodinných domů, 

Špatná dopravní obslužnost (spoje hromadné dopravy). 

 

Jako možné důvody pro vystěhování z regionu naopak příliš nevolili: 

Špatnou kvalitu základní a mateřské školy, 

Úroveň technické infrastruktury, 

Nízkou úroveň volnočasových aktivit pro děti. 

0 50 100 150 200 250 300 350

Kdybych měl příležitost odstěhoval bych se

Možnost realizace v mimopracovní oblasti

Dobří lidé

Vše co potřebuji je "po ruce"

Vhodné prostředí pro děti

Práce v obci nebo blízkém okolí

Pěkné přírodní prostředí

Osobní vazby

Vlastnictví bydlení

Uveďte, proč v obci bydlíte 
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Respondenti byli v další otázce přímo dotázáni, proč si myslí, že postupně ubývá obyvatel, 
proč se více lidí vystěhovává než přestěhovává, jaký je hlavní motiv lidí k odchodu? Názory 
celkem 401 obyvatelů byly poměrně jednoznačné: 

Chybějící parcely (36), byty (36), bydlení (40), nedostatek možností pro výstavbu (45), 

Nízké mzdy (19), 

Chybějící pracovní uplatnění (62). 

 

Otázka pracovního uplatnění byla v následujících otázkách rozebrána více dopodrobna. Téměř 
poloviny obyvatel regionu (43,7 %) pracuje přímo v obci, kde bydlí. Naproti tomu 41,5 % 
respondentů denně za prací dojíždí. Ostatní možnosti (částečné dojíždění, práce z domu) 
dosáhly menšího zastoupení. Obyvatelé za prací dojíždí v průměru 24,1 km. 
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Špatná kvalita základní a mateřské školy

Úroveň technické infrastruktury

Nízká úroveň volnočasových aktivit pro děti

Špatná dopravní dostupnost (silnice)

Špatná vybavenost obce

Nedostatek možností pro kulturní a sportovní vyžití

Nedostatečné sociální a zdravotní služby

Občanské soužití, sousedské vztahy

Špatná dopravní obslužnost (spoje hromadné dopravy)

Malé možnosti pro výstavbu rodinných domů

Nevyhovující pracovní příležitosti

Pokud byste se při vhodné příležitosti chtěl/a odstěhovat, 
uveďte proč. 

44% 

42% 

6% 
5% 

2% 1% 

Uveďte frekvenci vaší dojížďky do práce 

Nedojíždím, pracuji v obci Denně Pouze některé dny v týdnu

Pracuji mimo domov Pracuji částečně z domu Pracuji převážně z domu
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Celkem 89,8 % obyvatel pracuje na pozici, která odpovídá jejich zkušenostem, vzdělání a 
znalostem oproti 10,2 % obyvatel, kteří pracují na pozici, kde své znalosti a zkušenosti nejsou 
schopni plně využít.  

Na závěr měli respondenti možnost vyjádřit svoje další náměty, připomínky a komentáře k 
rozvoji obce i jiným oblastem. Celkem toho využilo 81 respondentů. Celkový výčet volných 
odpovědí se nachází v příloze. 
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PŘEHLED KONKRÉTNÍCH ODPOVĚDÍ  

Níže jsou zařazeny všechny konkrétní odpovědi, které obyvatelé obce uváděli u otázek s volnými 
odpověďmi. 

 

NA CO JSTE VE VAŠÍ OBCI HRDÝ/Á? CO SE VÁM V OBCI NEJVÍCE LÍBÍ? 

Přehled odpovědí: 

 Dobré sousedské vztahy, blízkost přírody, pěkné prostředí, aktivní spolky 
 Bezpečnost v obci 
 infrastruktura 
 Na naše parky 
 vánoční osvětlení náměstí 
 Parky a okolí Chotěboře 
 Okolní příroda  
 Dostatek moznosti ke sportu, hezké životní prostředí, nižší finanční náročnost na 

živobytí, dostatek kulturních příležitosti, moznost vzdělávaní dětí v alternativní škole. 
 Na umění nahrabat si, spousta dotací a město opraví maximálně někde chodník a dále se 

nic nebuduje. 
 Příroda a městské parky 
 zelené a čisté město 
 Cítím se bezpečně, dostupná lékařská péče 
 sportovní zázemí 
 Hrdá - nic. Ale jsem ráda, že je tu celkem slušné obchodní a společenské zázemí. 
 Opravené chodníky 
 podpora MŠ a ZŠ  
 Jsem ráda, že v naší obci je ZŠ, dětský i obvodní lékař, obchod s potravinami 
 Mám zde zaměstnání 
 Zámek 
 opravené školy a školky 
 nic 
 Údolí Doubravy 
 bezpečnost, zeleň, čistota 
 Škola, celkový vzhled obce. hřiště dětské, dopravní, workout, hřiště fotbalové 
 soudržnost obyvatel 
 Škola, sportovní hřiště, upravenost obce 
 centrum, školy 
 Občany 
 Hrdý asi na nic. Líbí se mi hlavně okolní příroda..Doubravka 
 náměstí 
 Údolí Doubravy 
 Mateřská škola, hříště, lípy u silnice, obchod, oklolní příroda 
 Okolní příroda a její dostupnost. 
 Údolí Doubravy 
 dobré sousedské vztahy 
 kostel 
 náměstí 
 příroda 
 Mnoho kulturních akcí 
 Skvěle fungující knihovna 
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 na přírodu 
 dostatek kulturního vyžití, okolní příroda, Údolí řeky Doubravy  
 Poloha obce, příroda 
 Krásná příroda v okolí. 
 náměstí, památky, zeleň 
 Hřiště 
 Fungování zastupitelstva.  
 Je v krásném prostředí přírody .Obec má funkční infrastrukturu což jí dává dobré 

možnosti i do budoucna . 
 Budova ZŠ 
 Je zde dobre zázemí(lékař, škola, pošta...) 
 Škola doktor obchod atd 
 Na informovanost  
 Technická vyspělost 
 Základní a mateřská škola 
 Sportovní areál 
 Je tu snaha stále zlepšovat prostředí obce. Zachovat služby, spol. život, autobusovou 

dopravu- v týdnu dobrá i když byla lepší (zrušen spoj Jičín- Jihlava), víkend žádná. 
 Klid 
 Hezké náměstí včetně vánoční výzdoby, zlepšil se vzhled budov a rekonstrukce 

některých chodníků 
 dostupnost přírody hned za městem, městské kino 
 Příroda, čerstvý vzduch.  
 V Chotěboři je dobré sportovní a kulturní vyžití. Oceňuji krásnou okolní přírodu. 
 okolní příroda 
 náměstí 
 Nádherná příroda 
 Zeleň ( jarní květiny) 
 Kulturu 
 upravenost naší vesničky 
 Na činnosti nezavislých lidí, kteří rádi dělají dobré obohacující činy pro další a i budoucí 

obyvatelstvo 
 Jsem hrdý na to , že jsem Chotěbořák. Konečně majitel opravil zámek. Nejvíc se mě líbí 

náměstí T.G.M. opravené fasády, stará radnice. 
 Líbí se mi naše vesnice celkově 
 Na přírodu 
 vše po ruce, příroda za humny, možnost sportu, krásné náměstí 
 Náměstí; příroda a okolí Chotěboře; klid a bezpečnost; malé obchůdky, které vznikají 
 Údolí Doubravy 
 Náměstí 
 Náměstí, kde je park - to už moc měst nemá 
 čistá, upravená, zelená, máme školu, zámek, lékaře... 
 Kaplička a zámek Maleč 
 dětské hřiště, sportoviště 
 Nové nádraží. 
 příroda v okolí 
 přilehlé přírodní prostředí 
 Náměstí. 
 Příroda a klid. 
 Zamek 
 Jsem rodák a moc hrdý nejsem  
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 Líbí se mi vzrostlé lípy, líbí se mi krásné hřiště uprostřed vesnice, líbí se, že jsme ve Vísce 
obklopeni přírodou ze všech stran. A nejvíc se mi líbí, že se tu všichni "bereme" za 
Vísečáky... a to je prostě nejvíc.  

 fungující mateřská školka, sportoviště 
 levná a dostupná voda vstřicnost obecniho uřadu 
 Sportovní areál 
 Sportovci, především reprezentanti v hokeji. 
 Krásné náměstí, krásná příroda v okolí města 
 V obci je vše potřebné, jako školka, škola, možnost nákupu potravin a zdravotnictví.  
 kulturní akce, prostředí obce, lokalita 
 vybavenost 
 zázemí pro sport, činnost spolků 
 čistota a pěkné prostředí 
 zámek a zámecký park 
 Vlakové nádraží 
 Blízkost přírody. 
 Náměstí 
 "Na partu dobrých lidí, kteří se věnují obci a organizují zajímavé akce např: ples, 

zabijačku atd.   
 Na Krámek s DOBROtaMI,. 
 Malečský zámek a park.  
 Nabídku vyšetření termokamerou" 
 Pořádáme tu hodně akcí pro děti. Líbí se mi klid venkova. 
 Líbí se mně hlavně okolní příroda, zejména údolí řeky Doubravky 
 náměstí 
 Na postupný rozvoj obce, opravený obecní úřad. 
 Máme zde infrastrukturu, to je pošta, obchod, obecní úřad, kulturní dům s pohostinstvím 

a dobře fungující složky, SDH, TJ Viktorie, Fantazáky a šipkaře.  
 ani nevím na co být hrdá  
 Na spolupraci spolku a obce 
 pořádání festivalu fantazie - naláká spoustu dalších lidí 
 Areál hřiště  
 Klidné prostředí, volnočasové aktivity v rámci spolku (SDH). 
 Nově zrekonstruované okna a dveře kostela sv. Jiljí v Libici nad Doubravou 
 Okolní příroda 
 zelené náměstí 
 Kulturní vyžití, sportovní aktivity 
 sportovní areál 
 Historie. Celkem poradek. 
 náměstí, zámek, příroda 
 Klídne město 
 SDH, požární nádrž, občanská pospolitost, krásná místní část 
 Těžko říct 
 Čistý vzduch, pěkná příroda  
 Festival Fantazie, klidné prostředí, kvalitní vzdělávání 
 čisté prostředí, okolní krajina 
 Náměstí 
 Chotěboř považuji za důstojné místo k životu, je tu dost pracovních příležitostí, jsou tu 

bohaté možnosti kulturního i sportovního vyžití, dostupná lékařská péče. 
 Řeka Doubravka 
 Sdh Dobkov 
 Na práci několika spolků 
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 Fungujici SDH - nejvetsi pozitivum na obci 
 Zeleň, kolem hlav. silnic a na náměstí 
 "Letni stadion 
 Celkově je město hezké 
 Dostupné sportovní vyžití. 
 Opravena kaplička a nejbližší okolí, nové dětské hřiště u bývalé školy  
 Na gymnázium, je to kvalitní škola. Líbí se mi příroda kolem Chotebore. 
 čistota, zeleň, prostředí 
 Rovné náměstí, vcelku prima lidi, čisté prostředí a vzduch 
 Kulturní a sportovní akce. 
 Na zlepšující se stav kultury 
 Dostupnost základních potřeb zejména zdravotnictví, školství 
 Angažovanost spolků, např. Dobrá společnost, Spolek na opravu varhan... 
 Kulturní vyžití,kvalitní školství,zájem města o zlepšení životního prostředí. Ochota lidí 

vést sportovní kroužky a kluby - tanec,fotbal,hokej,atletika,orientační běh... 
 bezpečnost 
 Líbí - obec v krásném přírodním prostředí 
 Park okolo kaple 
 Nové chodníky, dětské hřiště, sportoviště, klid, příroda 
 opravené chodníky 
 zámek 
 Obec díky rozmístění domů působí upraveně. Občané mají upravené i zahrádky kolem 

domů, zvonička s automatickým zvoněním 
 Spolková činnost 
 Líbí se mi fungování obecního úřadu, vstřícné jednání a přístup k řešení problémů v naší 

obci. Na to jsem hrdá. Také na krásnou přírodu, ve které leží. 
 kulturní akce 
 Snaha o udržení tradic - plesy, oslavy významných výročí, rozsvěcení vánočního stromu 

apod.  
 Tisíciletá lípa 
 Kultura , lékařská péče a obchody 
 Příroda a výlety po okolí, hlavně Údolí řeky Doubravy  
 Líbí se mi náměstí, které je hezky upravené. V období adventu a svátků vánočních bývá v 

posledních letech nádherně vyzdobené.  
 Zámek  
 Kvalitní školy, základní i střední, včetně ZUŠ. Okolní příroda. 
 Údolí Doubravy 
 sdh Viska a jejich akce s dětmi 
 Zeleň na náměstí 
 pospolitost obce, spolupráce složek v obci,  
 Náměstí, okolí kaple, poměrně klidné, bezpečné,  
 Klid, dobrá voda,  
 Není na co být hrdá, nic zde není.  
 Gymnázium. 
 úprava veřejného prostranství 
 Program obce pro obcany 
 památná lípa, Železné hory, příroda, klid 
 Není to, co byste asi chtěli v odpovědi slyšet,  protože to je dar: kaňon Doubravky se 

všemi jeho úseky od Bílku až po Libici. Úprava v oblasti bývalého Horního mlýna jde 
strašně pomalu 

 Okolí města, příroda.  
 výstavba obecních bytů, obecní vodovod 
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 spořádaná obec s dobrou infrastrukturou 
 bohatý kulturní a sportovní život, náměstí plné zeleně, pečovatelská služba, ochotné 

jednání pracovníků MÚ, dostatek kaváren a restaurací,  
 Kašna, ale zasloužila by si lepší údržbu 
 tenisove kurty, udržová zeleň v obci 
 na sport, sportovní areál TJ Sokol Bezděkov 
 Zámek, sochy na návsi, evangelický kostel, dětské hřiště, škola. 
 Na historii obce, na zachování obchodu 
 bezděkovské kurty, nové dětské hřiště  
 Velké množství kulturního vyžití, ideální velikost města, vše při ruce a zároveň blízko k 

přírodě  
 příroda 
 BAZÉN 
 klid 
 "náměstí, HASIČI a jejich akce 
 Podmínky pro sportovní vyžití a dětské hřiště 
 Klid a ticho, krásné okolní prostředí. lesy a příroda 
 dětské hřiště 
 Že tu funguje obchod, kadeřnictví, kulturní akce  
 Že naše obec má podél hlavní silnice nové chodníky nejvíce se mi líbí jak je upravené 

hřiště  
 Že naše obec má podél hlavní silnice nové chodníky nejvíce se mi líbí jak je upravené 

hřiště  
 Okolí Chotěboře ( Doubravka) 
 V obci se mi líbí nejvíce Údolí Doubravy, krásná rekreace. V budoucnu investovat tak, aby 

město vzkvétalo a nešlo do záhuby 
 Jsem hrdá na Údolí Doubravy. Na jinou hrdost není důvod. 
 Aktivita starostky 
 Náměstí, není premodernizovane. Plné zeleně.  
 Škola a Zdravotní středisko 
 Historický zámek, sportovní zázemí v podobě víceúčelového hřiště 
 Zámek 
 Břevnická přehrada 
 Okolní krajina, klid 
 nová škola 
 příroda a klid 
 blízkost údolí řeky Doubravy 
 Aktivní kulturní činnost, rozvoj obce 
 ŠKOLA 
 Náměstí, sportovní vyžití, kino. 
 lepší kulturní život 
 Knihovna 
 Dostatek škol, mateřských škol a celkově možnost vzdělávání v našem městě.  
 Zámek 
 Celkové zázemí obce 
 Náměstí 
 Údolí řeky Doubravky 
 Dětské a dopravní hřiště 
 Hezké přírodní prostředí 
 Kamarádství 
 Dětské a sportovní hřiště 
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 Rychle a smysluplně se rozvíjející obec včetně místních částí, zrekonstruovaná moderní 
škola včetně přírodní zahrady, dětského a dopravního hřiště a workautového zázemí, 
udržovaná zeleň, hřiště, opravené chodníky, přibývající rodinné domky, vyhlášená 
hospůdka......... 

 Klidné městečko, hezké náměstí, krásné okolí 
 Příroda 
 Fotbalový stadion 
 Socha čertův stolek 
 Dostupné nakupování 
 Dobrá možnost nakupování 
 Náměstí 
 Fotbalový a zimní stadion 
 Hezké okolí, hodně lesů a klidu v obci 
 Na předsedkyni osadního výboru 
 Na čistotu města 
 |Lesní panorama 
 V Hranicích nic tu nemáme, pouze zastávku na autobus 
 Líbí se mi kraj Vysočina 
 Líbí se mi příroda 
 Údolí řeky Doubravy 
 Všechna sportoviště ve městě 
 Rekonstrukce školy, prostor pro volnočasové aktivity pro děti, celkový vzhled obce 
 Čistota obce, opravená škola, dopravní hřiště, venkovní tělocvična 
 historie obce 
 Že tu máme dobře dostupné doktory, školy, volnočasové aktivity... 
 koncerty ZUŠ, vánoční osvětlení, bezpečnost 
 vánoční výzdoba, čistota města a okolí 
 V obci je praktická lékařka Petra Gajdošová a to je velké plus pro občany. Dojíždění za 

lékaři unavuje a bere čas. V úterý má ordinaci až do 19 hodin, můžu jí navštívit až 
dorazím domů ze zaměstnání. Zřídila si s finanční účastí obce ordinaci, kde ženám nabízí 
vyšetření prsu. Také sběrné místo pro nebezpečný odpad vybudované u hřiště v Malči. 

 Hrdý? Není na co!!!...A co se mi líbí? Myslím že nic. 
 Malečská náves s upravenými fasádami původní zástavby 
 Okolí města 
 Náměstí, sportoviště a okolní příroda 
 Náměstí, kino a okolní příroda 
 Škola 
 Fungující škola, kde učitelé dokáží připravit děti (pokud mají zájem) na bezproblémový 

přestup do vyšších ročníků 
 Klik a dobré vztahy se sousedy 
 Zeleň, čistota 
 funglující spolky, upravenost obecních ploch 
 Dlouhodobá kvalitní práce úřadu městyse je vidět v Libici i v okolních osadách na 

každém kroku.  V současnosti nejvíce oceňuji rozsáhlou rekonstrukci budovy Základní a 
Mateřské školy v  Libici nad Doubravou.  

 Rekonstrukce budovy Základní a Mateřské školy a vybudování hřišť u úřadu městyse v 
Libici nad Doubravou.  

 náměstí 
 Klid, a pěkně upravena vesnička.  
 škola,  
 Aktivity pro děti 
 sbor dobrovolných hasičů 
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 Park na náměstí 
 Hospoda 
 Dětské hřiště, škola,závody okolo Libice 
 Řeka Doubrava 
 Dobří lidé, poměrně kvalitní hřiště 
 Na všechno, hlavně woskautové hřiště 
 Na zdejší gymnazium 
 Náměstí 
 Sportovní areál, kino, Panský dům 
 Na hezke namesti a libi se me udoli doubravy 
 V naší obci se neustále něco buduje (škola, dětské hřiště, dopravní hřiště...) 
 Tesco 
 Zasazené tulipány u Doubravky, radnice 
 sportovní areál, kino, Panský dům 
 Aktivita místních spolků 
 zámek a zámecký park, příroda 
 kostel a nová škola i hřiště 
 hezké náměstí, kvalitní základní školy a gymnázium, hezké venkovní sportoviště, kino! 
 Dětské hřiště a workout, škola, kostel 
 Sportovní zázemí, hokej, fotbal, běh 
 příroda, náměstí, zámek a zámecký park 
 park, ZUŠ 
 sportovní areál, příroda 
 Zámek, který je bohužel zavřený 
 Zámek 
 Příroda, TESCO, gymnasium, úřad. ZUŠ, kino 
 Příroda a okolí 
 příroda v okolí, 
 práce s dětmi (hasiči, fotbal, různé akce, které pořádá kulturní a školská komise) 
 Základní uměleckou školu 
 voda zadarmo, hospoda pro starší, hasičský tým 
 zachované historické budovy, památky 
 Blízkost školy - nemusím dojíždět, náměstí 
 Sportovní zázemí 
 sportovní středisko 
 náměstí 
 Příroda v okolí města 
 zámek s parkem, Údolí Doubravy, náměstí 
 Sbor dobrovolných hasičů. 
 Náměstí, okolí 
 Jesle 
 Dostupnost vzdělávání 
 Na Vánoce osvětlené náměstí 
 náměstí, nákupní možnosti 
 Rozvoj obce.  
 na Junior DDM-SVČ, komunitní centrum pro děti, mládež, seniory, a zájmové spolky z 

Chotěboře a okolí....Město Chotěboř při 1. etapě rekonstrukce budovy zde vybudovalo 
bezbariérový přístup a výtah, který je velkou pomocí pro maminky s kočárky, které sem 
chodí s dětmi na aktivity organizované Juniorem, dále pro seniory a občany  se 
zdravotním znevýhodněním, kteří chodí do velkého sálu na seniorskou akademii 
(pořadatel - Městská policie Chotěboř, v r. 2019 již 10. ročník), na výroční schůze 
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(zahrádkáři, včelaři, turisté, svaz zdravotně postižených, senior klub,...) a další 
společenské a podnikové akce. Velký sál lze pronajmout i na větší rodinné oslavy. 

 veškerá dostupnost všeho, krásné okolí,čistý vzduch 
 Workoutové hřiště 
 1000ci letá lípa, soudružnost obyvatel, aktivní obecní zastupitelstvo,  kulturní a jiné 

aktivity 
 Sport 
 Sport 
 Sport 
 Hokej  
 Sportovní úspěchy 
 Na profesionální přístup některých obchodníků a poskytovatelů služeb 
 Některé akce 
 Jesle 
 škola - rekonstrukce, dopravní hřiště 
 Zámek, zámecký park 
 V poslední době zájmová činnost seniorů 
 Údolí řeky Doubravy, lesy - příroda 
 Na spoustu dobrovolných spolků a na ZŠ 
 Investice do infrastruktury získané mimo rozpočet obce 
 Příroda a okolí Chotěboře 
 Nová škola 
 prostředí, příroda, vesnický způsob života a výchovy dětí 
 Podoubravské Depo 
 Podoubravské depo 
 Na klid 
 hospoda 
 náměstí 
 sportovci 
 Rozvoj alternativních možností vzdělávání. Ekologické nakládání s odpady 
 proběhnuté  oslavy 740 let vzniku Malče, výsadba památečních  lip  
 Tesco 
 POŘÁDEK 
 Krásná příroda, Doubravka 
 Je to malé město, ale zachovává si určitý kolorit. Tolik malých obchůdků dnes ve městě 

těžko pohledat. Zapadá to i do krásného přírodního prostředí. to vše je třeba zachovat. 
 Klid, dobrá společnost 
 Nové umělé hřiště, nové chodníky 
 Tesco 
 Kostel 
 Pochvalu starostovi a jeho týmu za starost o obec (městys) 
 Nevím jestli zrovna hrdá, ale odjakživa byl hezký střed obce kolem náměstí, kostela, 

školy. I samotný zámek s parkem. nyní jsou zde bohužel i budovy , které jsou v 
dezolátním stavu a moc ozdoby obci nedělají. 

 Je tu pořádek a klid 
 Čisté životní prostředí a zeleň 
 okolí a příroda, všude dojdu pěšky 
 Dostupnost všech služeb ( zdravotnictví, školství, aktivní spolky zaměřené na děti i 

seniory), školy na dobré úrovni,  aktivní spolky, entuziasmus  a zájem mladých lidí na 
veřejném dění,),   

 Škola 
 Posezení 
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 Krásné náměstí, nádherná příroda v okolí města, 
 Svoz odpadu (podpora třídění) 
 Hasici 
 Zázemí školy, sportovní aktivity  
 Stále se něco buduje, opravuje 
 Sportovní areál 
 Příroda 
 Příroda 
 Náměstí 
 Klid, čistota  
 Sympatické menší město,kde se dá kvalitně žít,pro nenáročné je zde vše potřebné. 

Nádherné údolí řeky Doubravy-škoda jen,že cestou chybí nějaké občerstvení. 
 škola 
 kostel 
 I když bydlím ve městě, je tu možnost vyjít do přírody 
 Zatím mě nic nenapadá 
 Náměstí 
 Stadion fot., ovál, kino, k. dům 
 Krásná příroda v okolí města, pěkné náměstí, příjemné nakupování (TESCO) 
 Okolí - údolí Doubravky 
 Historie, příroda, urbanistické uspořádání 
 škola, hřiště 
 Okolní příroda, a sociální služby 
 Okolní příroda 
 Nová škola v Libici 
 Památky a žívotní prostředí 
 Historie, zámek, park, okolí, kavárna 
 Na obnovený zámek a Krámek s dobrotami 
 Náměstí 
 "Rekonstruovaný zámek 
 Obchůdek s netradičním sortimentem" 
 Čistota přírody 
 Příroda 
 Rozvoj obce 
 Široké možnosti pro děti a krásná příroda, též všechny potřebné obchody jsou k 

dispozici.  
 Společenské akce např. vánoční, setkávání seniorů a pod., stadion 
 dřív se mi líbilo hodně věcí,, dnes už bohužel hledám hůře a hůře 
 Nová silnice. 
 zámek a obchůdek s dobrotami 
 Dětská hřiště 
 Hrdý jsem na našeho starostu!! 
 starosta a jeho táta a (krásné kontejové stání) ?? 
 letní stadion, náměstí 
 místo, kde se obec nachází, okolní příroda 

 

LÍBÍ SE VÁM NĚCO V SOUSEDNÍCH OBCÍCH, CO BYSTE CHTĚL/A MÍT I VE SVÉ OBCI? 
POKUD ANO, UVEĎTE CO. 

Přehled odpovědí: 
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 V Bezděkově vysazují stromy, u nás ne. Ve Vísce starosta nechá občany rozhodovat o 
některých záležitostech (např. jakou barvu fasády bude mít místní škola), u nás si o všem 
rozhoduje starosta sám a nedává prostor občanům - i těch, kterých se to bezprostředně 
týká - se k tomu vyjádřit ( např. pracovníky školy k projektu rekonstrukce školy). 
Výsledná kvalita projektů pak tím trpí. Není to tak dobré, jak by mohlo být, kdyby se k 
tomu vyjádřili ostatní místní odborníci.  

 koupaliště 
 cyklostezky 
 Cyklostezka 
 bazén 
 Cyklostezky 
 Nonstop benzina  
 Vice moznosti pro bydleni (pronajem ci parcely pro vystavbu RD za rozumne ceny), vice 

pracovnich moznosti (predevsim pro vysokolsky vzdelanou skupinu obyvatel). 
 Koupaliště 
 Koupaliště 
 cyklotrasy, domov důchodců, hospic 
 koupaliště 
 Kaufland :) koncerty, divadlo a jiné kulturní akce... Zajímavé sochy, památní stromy aj. 
 Multifunkční hřiště s umělým povrchem na návsi; Zrekonstruovanou budovu 

samosprávy; Doplnění chodníků; Opravenou komunikaci spojující Chotěboř a Českou 
Bělou. 

 cyklostezku 
 Cyklostezky 
 Kulturní sál na pořádání akcí (např. ples), někdy vztahy mezi některými spolky 
 "stavební parcely 
 více míst k aktivnímu odpočinku 
 větší obslužnost území (doprava, lékaři, vzdělávání, zábava)" 
 Kulturní sál 
 Multifunkční hřiště 
 Nechci poukazovat na sousední obce, ale bylo by potřeba větší vyžití pro děti. 
 více zeleně 
 Ždírec nad Doubravou - rozrůstající se průmysl a s tím pracovní příležitosti 
 nový sportovní sál, společenskou místnost,chodníky,čistírna odpadních vod 
 Cyklostezky 
 pořádný kulturní dům, kino se zázemím pro herce 
 Víceúčelové hřiště 
 krytý bazén 
 dopravní hřiště, odpočinkové místo pro turisty a cykloturisty, koupaliště 
 Sportoviště, dětská hřiště, vybavenost obce 
 Větší sportovní zázemí. 
 koupaliště 
 Stavební pozemky 
 Parcely 
 koupaliště 
 Parcely 
 stavební parcely 
 Parcely 
 Lidl 
 Více kultury a sportovního vyžití.  
 lepší silnice 
 Interaktivní a zajímavé hřiště pro děti 
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 Více zeleně 
 Dětská hřiště. Kulturní sál v majetku města. 
 Místo pro setkávání seniorů 
 Zpevněné okruhy kolem vodních ploch s lavičkami 
 více sportovišť pro veřejnost 

 

 Koupaliště 
 Kulturní dům, který je v Hlinsku 
 samostatnou poštu, kulturní sál v přízemí s dobrou akustikou 
 dopravní hřiště,  mladé společenské a vzdělané obyvatele 
 koupaliště 
 Ano více a více zeleně. 
 Sociální program 
 sociální program Libice 
 cyklostezky 
 vyšší občanská vybavenost 
 Líbí se mě Ždírec jak za poslední léta skvétá 
 Ne, ostatní vesnice nejsou tak krásné jako naše Víska. Jinde mají vždycky nějaký atribut, 

který pokazí celkový dojem vesnice, např. moc asfaltu, moc chodníků... 
 častější autobusové spojení 
 Plavecký bazén, cyklotrasy, společenský sál. 
 cyklostezku,inline dráhu 
 cysklostezka 
 Koupaliště, domy pro seniory 
 Občanská soudržnost a spolková činnost ve prospěch všech obyvatel obce. 
 Koupaliště a cyklostezka v Přibyslavi 
 Parcely pro mladé rodiny 
 Chtěla bych, aby lidé víc drželi při sobě a víc se zapojili při aktivitách, ale to je o povahách 

lidí. Hodně bych uvítala cyklostezky mimo silnice. 
 Závidím sousedním obcím (Ždírci n. D) cyklostezky. Ty Chotěboř mnoho let postrádá 
 reprezentativní kulturní dům na společenské akce, koncerty a divadelní představení 
 Opravená škola v Libici obecní vodovod a kanalizace. 
 čistota a pořádek i více zeleně 
 Výsadba zeleně  
 víc stavebních parcel 
 Obchod, pracovní místa, lepší zázemí obce a spolků. 
 Bazén 
 cyklostezky 
 cyklostezka, bazén 
 krytý bazén 
 Nabídky stav parcel 
 možnost koupáni v bazéně 
 Plyn 
 Krásná sportovní hřiště 
 Plavecký bazén, cyklostezky 
 Cyklostezka (Přibyslav), koupaliště (HB, Přibyslav), multifunkční centrum (Hlinsko) 
 podpora pro mladé rodiny a celkový rozvoj obce, kulturní akce 
 Kulturní zařízení typu Kulturního domu v Přibyslavi 
 Cyklostezka - inline stezka 
 Sauna. 
 Vyjednat otevření Zámeckého parku  
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 Obchod..víc peněz na koupi lepší vybavení ( hadice ) na požární sport 
 vyšší finanční dotace spolkům 
 Cyklostezky 
 Kvalitní dětská hřiště a cyklostezky 

 

 

 Vice kulturního vyžití (např.: pestřejší program Kina včetně titulků, koncerty) 
 Zemní plyn 
 Kulturní dům, sál, zázemí 
 Cyklostezky. 
 workautové hřiště, lépe organizovaný svoz odpadu 
 Spoustu výdobytků 21. století, které ostatní obce mají, a v čem Chotěboř zaspala. Např. 

veřejné připojení k internetu, transparentní zveřejňování informací, infrastruktura, 
plánování, apod. 

 Domov pro seniory, snad i krytý bazen 
 Kvalitní chodníky a NEobtěžující! veřejné osvětlení ,dětská hřiště.  
 bazén 
 Bazén - koupaliště 
 stavební parcely 
 multifunkční hřiště (v obci Bílek) a hřiště s herními prvky pro nejmenší děti.  
 Upravené veřejné prostory, autobusová zastávka 
 kaplička 
 Adekvátní prostor pro poštovní služby, kde bude zachováno soukromí. Nyní je pošta 

partner v obchodě Coop u hlavního vchodu do obchodu vedle kasy. 
 dětské hřiště,  
 Cyklostezku 
 Cyklostezku 
 Krytý bazén ve Žďáru nad Sázavou. Cyklostezku v Přibyslavi. 
 Chodníky ,udržba zeleně 
 Multifunkční kulturní dům. Rozvíjet se na takové úrovni jako Ždírec nebo Hlinsko. 
 obchvat 
 bázen (jako v Hlinsku, ve Ždáře, v Brodě), relaxační a sportovní prostor - "přírodní 

hřiště" pro děti, lepší a více relaxačních a odpočinkových míst po celém městě.  
 Cesty 
 Lidl. 
 hřiště s umělým povrchem.  
 lavičky na posezení 
 Mame vse 
 Vyhlídka nad lomem ve Štikově. 
 opravené cesty a chodníky 
 upravené chodníky a pěknou zeleň  
 chodníky 
 Cyklostezky 
 Ano, starostu co dělá něco pro občany. 
 Víceúčelová hřiště 
 Poštovní úřad. 
 kulturní sál (místnost) 
 Cyklostezka 
 Slušné jednání a řádné vedení obce 
 Chodníky 
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 Více kultury a sportovního vyžití. 
 Líbí se mi v obci Vepříkov discgolfové hřiště 
 Zastupitelstvo, které dělá něco pro své občany. 
 Na sousedních vesnicích se mi líbí jak mají opravené komunikace viz Jeřišno mezi 

Heřmaní a Vesteckou Lhotkou potom kamenka chtělo by to dokončit celou silnici až do 
Jeřišna z Podhiřice od drůbežárny vybudovat cyklostezku ve finišéru z chuchlo do 
Ostružna a z Heřmaně do Vísky jinak je hezké že jsou ve Vísce a Jeřišně plné hospody než 
u nás v Malči je kolikrát v 8 večer 3-4 lidi v Čečkovicích nejni hospoda ale je od Jara do 
Podzimu krásná příroda kolem nás  

 Na sousedních vesnicích se mi líbí jak mají opravené komunikace viz Jeřišno mezi 
Heřmaní a Vesteckou Lhotkou potom kamenka chtělo by to dokončit celou silnici až do 
Jeřišna z Podhiřice od drůbežárny vybudovat cyklostezku ve finišéru z chuchlo do 
Ostružna a z Heřmaně do Vísky jinak je hezké že jsou ve Vísce a Jeřišně plné hospody než 
u nás v Malči je kolikrát v 8 večer 3-4 lidi v Čečkovicích nejni hospoda ale je od Jara do 
Podzimu krásná příroda kolem nás  

 Koupaliště ( HB), Stezka pro cyklisty ( Ždírec) 
 Cely život jsem občan města Chotěboře, bylo zde lepší žití než je dnes. Zaměřit se trochu 

více na mládež, úcta ke starším občanům je nulová! 
 Cyklostezka ve Ždírci n. D. 
 Multifunkční  hřiště  
 Levnější parcely. Městské byty...  
 Více  akcí pro spoluobčany 
 Letní kino 
 krytý bazén 
 cyklostezka 
 kulturní zařízení 
 výce  peněz v rozpočtu obce a tím větší možnost na  opravy 
 Více obecních bytů 
 VĚTŠÍ SOUDRŽNOST, SETKÁVÁNÍ, PODPORA VŠECH ORGANIZACÍ, NE JENOM 

OBLÍBENÝCH U STAROSTY 
 Dětské hřiště 
 sportoviště zdarma 
 Výstavba nových domů 
 Více komunikace s občany, naslouchání jejich požadavkům. A plnění požadavků občanů.  
 Železniční spoj 
 Kvalitní pohostinství 
 Lepší úprava chodníků 
 Ždírec na Doubravou - podzemní kontejnery a u nás tunel za 2 miliony 
 Aktivity pro děti (kroužky...), krytý zimní stadion, kino, prostory pro sportovní vyžití 
 Bazén, cyklostezka, stezka na kolečkové brusle 
 Lepší okolí a lepší sousedské vztahy 
 Zázemí pro kulturní akce 
 cyklostezku do Chotěboře 
 Pozemky za přijatelnou cenu, vedení města se zaměřují především na občany 
 Koupaliště 
 Levné stavební parcely, mnoho úředníků na úřadech 
 Více mladých rodin s dětmi 
 Zemní plyn 
 Plavecký bazén 
 Víc míst kam s dětmi v chladném počasí  
 cyklostezku 
 Více hřišť pro děti 
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 soudržnost 
 Více dětských hřišť, koupaliště 
 WC v blízkosti dětského hřiště, bazén, workshopy a přednášky pro nadané děti 
 bazén, přírodní bludiště, záchody u dětského hřiště 
 Chybí mi kadeřnictví, masáže, pedikůra, ordinace veterináře. Za vším se musí dojíždět 

jinam. Ztráta času. Poukazuji na obec Bojanov, stejnou v počtu obyvatel a toto vše tam 
mají a je to zásluha i částečně obecního úřadu, drobným živnostníkům pronajímají 
prostory k činnsti za velice přijatelné ceny i částečně dotují provoz ordinace lékaře, úřad 
platí energie. 

 Např. na některých vesnicích je větší iniciativa starostů, kteří se snaží udělat pro svoje 
lidi co nejvíc a pokud možno prospěšných věcí. 

 akce "svatomartinská husa" v obci Libice n/D - Hostinec U Bambuchů. :-) 
 Opravdovou zeleň 
 Přírodní koupaliště - biotop (obec Borovany - Jižní Čechy 
 Funkční, vytápěnou halu pro sport, multifunkční hřišť. Obvodního lékaře, který by v obci 

ordinoval 1 - 2 x týdně 
 Koupaliště 
 Naše obec je pro většinu akcí pořádaných v okolních obcích příliš malá 
 čistička odpadních vod, kulturní dům 
 Knihovna Chotěboř  - výstavy, programy pro setkávání lidí.   
 koupaliště, bazén, lanové centrum, pozemky pro výstavbu rodinných domů, cyklostezky 
 dostatek obchodů, vše se zde dá koupit 
 Vice účelové hřiště  
 kulturní sál (kino, tvořivé dílničky,...) 
 Běžkařské tratě 
 klidného a vyrovnaného starostu 
 Cyklostezky 
 Koupaliště 
 Cyklostezka 
 Cyklostezka 
 Hezčí vánoční (vesnický ) stromek 
 Na koupaliště 
 Koupaliště, sportovní hala 
 V Hlinsku se me libi bazen a pekne prirodni koupaliste v lomu u Srni-chtel bych 

koupaliste na plazi na Brevnicke prehrade a kolem prehrady cyklostezku osazenou 
stromama a nejakou lavicku 

 bazén, normální kašna 
 Vlastní pobočku pošty, nikoli pouze v Jednotě 
 Svinný - koupaliště 
 určitě jsou to nové komunikace 
 plavecký bazén, (venkovní koupaliště - aspoň na léto), cyklostezky 
 Vlaková zasávka 
 Svinný - bazén, Ždírec n. D. cyklostezka 
 bazén 
 cyklostezka 
 Bezděkov - bazén 
 Bazén 
 cyklostezka, málonákladové domky, byty 
 Bazén 
 cyklostezky 
 bazén, koupaliště 
 koupaliště, bazén 
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 bazén 
 Cyklostezka, koupaliště 
 koupaliště 
 cyklostezky, koupaliště, turistický městský okruh 
 kulturní dům.  
 Bazén, cyklostezka, Lidl, dětské hřiště 
 hezký vánoční stromeček 
 Lidl 
 výstavy podobné jako má galerie Hlinsko 
 hřiště s umělým povrchem,  rychlý internet 
 Dětské hřiště, upravený rybník, čistička odpadních vod, kanalizace, lyžařský vlek- 

sjezdovka 
 Lepší podmínky pro výstavbu domů 
 Možnost koupi pozemku 
 Dětská hřiště 
 Rozvíjení infrastruktury 
 Smuteční síň 
 Lidský přístup k lidem - když úřad naslouchá, jde vše lépe 
 Více bydlení pro rodiny, samoživitele a začínající rodiny 
 Nejsem schopna odpovědět 
 Více výstavby bytových domů 
 koupaliště 
 Cyklostezky 
 Cyklostezka 
 Větší diskuze  
 Multifunkční centrum jako je v Hlinsku. Cyklostezky a výsadby zeleně jako mají ve Ždírci. 

Koupaliště jsko mají v Přibyslavi.  
 bezpečnost - silnice bez děr, bezpečné autobusové zastávky, řádné osvětlení celou noc, 

reflexní prvky třeba u zastávek, chodníky 
 Dřevěné sochy zvířat. U nás by byl hezký kůň. 
 dřevěná kráva na Chloumku, ale chtěla bych koně 
 nádraží 
 koupaliště 
 Lepší autobusové spojení s velkými městy (Praha, Brno). Možnost aktivního trávení 

volného času s rodinou (dětská divadelní představení, horolezecká stěna, bazény, 
koupaliště, výstavy...) 

 čističku  odpadních  vod, funkční  kanalizaci, neintenzivní zemědělská  výroba 
 Sportovní hřiště 
 ZPEVNĚNÍ KOMUNIKACÍ 
 Dětská hřiště, cyklostezky, bazén 
 Mít si tak kde pořádně zaplavat. Cyklostezka také je věc, o které se pořád jen hovoří. 
 Malé kurty, fotbalové hřiště 
 stavební parcely 
 Nevím o ničem. Jsem spokojen 
 V Malči - zámek 
 Myslím, že ta vybavenost obcí je v rámci možností přibližně stejná. Důležitá je škola, 

prodejna, pošta a lékař. 
 Kulturní dům (kino) 
 Kulturní dům. Sportovní hřiště. Tělocvična 
 Chtěl bych tu mít spolek, kde budeme aktivně pořádat různé akce 
 Dětské hřiště pro malé děti i mládež.   
 Soudrznost 
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 Ano líbí se mi více kulturního vyžití a stmelení obce těmito akcemi.  
 hřiště 
 Lepší fotbalové hřiště, je totiž samá díra, samej trs trávy..  
 Lidské vztahy, kultura 
 Bazén 
 Častější vyvážení popelnic 
 Nyní je moderní umísťovat kontejnery "pod zem" a my si tu nově budujeme nevzhledná 

kontejnerová stanoviště (u Tesca,parkoviště naproti OD Doubravka). 
 společenské centrum 
 upravenost obcí, čistota 
 bazén 
 Obec Hranice vyčištěný a udržovaný rybník 
 bazén 
 Více hřišť pro děti, Kaufland 
 lépe informovat, udělat větší reklamu pro svoz do bazénu HB 
 Vodovod, kanalizace 
 Cyklostezky například. 
 Cyklostezku. 
 Hřiště pro starší děti, aktivní spolky a lidé 
 Více kultury a sportovišť 
 Koupaliště 
 Bylo by skvělé mít k dispozici bazén (krytý -  i třeba koupaliště nekryté) - nejen pro školy 

a firmy, třeba přes den, ale i pro věeejnost. Včetně wellness zony (sauna, výřivka + třeba 
nějaké masáže apod) - myslím že to není špatná investice.  

 cyklostezky, plavecký bazén, obchody s potravinami nesoustředěné pouze v jedné části 
města jako u nás Tesco a Penny, víc pracovních míst, žádnou městskou policii, místo, kde 
se lidé mohou setkávat jako v Libici (Pilnův statek),  dětské dopravní hřiště, aby se 
peníze z rozpočtu věnovaly i jiným zájmům než hokeji, upravenou např. stromovku na 
procházky v zimě nebo s kočárky (krásné to mají na okraji Humpolce) 

 Dětské hřiště.  
 náměstíčko v Libici 
 cyklo stezky  spoji všechny satelitní vesnice. 

 

CO VÁM VE VAŠÍ OBCI NEJVÍCE VADÍ? CO SE VÁM VE VAŠÍ OBCI NEJVÍCE NELÍBÍ? 

Přehled odpovědí: 

 Nesmyslné asfaltování cest v okolí - zničená Bílá Stráň. V obci se používá příliš betonu. 
Uprostřed obce je pole - používání chemických látek v bezprostřední blízkosti domů. 
Zaměřenost obec pouze na infrastrukturu, obec nepodporuje soudržnost mezi lidmi. 
Zahrazení přístupové cesty nad Libicí ( spojka mezi zel. značkou a Bílou Strání) 

 absence domova pro seniory (nechci soukromý) - dostupnost jeslí, školek, škol, investice 
do sportovišť 

 ne vždy dobře využité investice 
 Že nemůžeme chodit do zámeckého parku 
 nemoderní kino,  kulturní dům a zimní stadion, nemožný vstup do zámeckého parku,  
 V zimě špatně upravené chodníky, rozbité silnice 
 Sociální poměry  
 Omezene moznosti k bydleni, nedostatek lekaru (predevsim zubaru), zastarale 

zdravotnicke stredisko, skoro zadne pracovni prilezitosti pro vysokoskolaky, absence 
mestskeho architekta. 

 Nejvíce mi vadí arogantni Škaryd 
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 Psí exkrementy 
 psí exkrememty 
 Je tu poměrně mrtvo. 
 Chátrající domy, silnice a místní komunikace, budova samosprávy ve špatném stavu 
 nedostatek možnosti bydlení 
 umístění pošty v Coop prodejně 
 Lidská blbost 
 špatná údržba chodníků v zimě  
 závist lidí 
 Špatná zimní údržba  ve městě a v loňském roce údržba zeleně  
 nedokončené sportoviště na letním stadionu, zázemí na zimním stadionu 
 malá obslužnost území (doprava, lékaři, vzdělávání, zábava) 
 nečistota, poničené věci - ale to je spíš problém spoluobčanů 
 Budu se opakovat,ale více vyžití pro děti 
 nedostatečný úklid ulic, zejména v zimním období, oprava silni, ulic, např. uzká ulička od 

záchodků ke skolní jídelně - chodí zde denně stovkylidí, hlavně dětí... 
 městská zeleň a špatný stav chodníků, nedostačující spojení do hlavního města, 

autobusové spojení do Golčova Jeníkova neřeší předchozí přímou linku 
 Špatná komunikace mezi lidmi 
 Starosta. 
 Špatná zimní údržba  ve městě a v loňském roce údržba zeleně  
 přeplněné kontejnery na odpad 
 zlí lidé 
 Málo pracovních míst, málo restaurací a ubytovacích zařízení, pořádání trhů-jsou 

neuspořádané a k ničemu, lepší by bylo, aby byly měně častěji a kvalitní 
 Socha Četra uprostřed obce 
 Vadí mi chybějící dlouhodobý plán pro rozvoj města, vadí mi že město prodalo "Koubek" 

zahraniční firmě 
 klesající počet obyvatel, téměř ignorace střední generace, přílišná orientace na seniory 
 Vztahy s některými lidmi. 
 Vadí mi málo parkovacích prostor. Nejvíce se mi nelíbí socha čerta u nádraží.  
 Provoz Hospody  
 Malý rozpočet obce,který nedovoluje financovat alespoň dva zaměstnace na údržbu 

obecních polch celoročně. 
 Obec se nesnaží přitáhnout mladé rodiny 
 rozepře a hádky mezi místními lidmi.. 
 Mezilidske vztahy 
 Nedostatek stavebnich parcel 
 "Zavřený zámecký park, málo relaxačních zón. 
 Technický stav komunikací 
 Špatně ošetřované chodníky v zimě, chybí koupaliště )kde nebude voda hned zelená), 

chybí některé obchody, o zeleň ve městě dříve lépe pečovali pánové Jun a Boháč 
 Mezilidské vztahy.  
 Nevím o ničem, co by mi vadilo. Viz. otázka č. 3. 
 zanedbané budovy ve městě 
 Neudržované chodníky v zimním období. 
 špatné zásobování obchodu, žádné pracovní místa 
 Velká konzervativnost, neschopnost přijímat jinakost a změny 
 Práce technických služeb 
 Nově vzniklé stanoviště na kontejnery 
 Velké vlivy úřadu na vzhled města, bez dodatečné komunikace s občany. 

Předimenzované osvětlení, které dělá světelný smog. Nepřístupný park. 
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 Špatný stav místních komunikací a některých chodníků. 
 Pošta 
 Jízda na kole po silnicích, žádné zázemí ke koupání na přehradě (odp. koše, WC) 
 Nově postavené kontejnerové stání proti OD Doubravka 
 přemíra vietnamských obchodů 
 Nový systém svozu odpadů 
 Vadí mi systém nového osvětlení, kdy se ohledně úspory ponořily některé ulice do tmy. 

Nelíbí se mi Sokolovna jako kulturní středisko - při pořádání divadelních představení 
nebo koncertů - je to ostuda města. 

 silnice přes obec je v hrozném stavu 
 málo možností společenských, kulturních akcí a akcí pro děti 
 Chybí cyklostezka 
 Není možné jít někam s kočárkem na procházku. (uzavřený park, chodníky vmísty v 

dezolátním stavu) 
 Komunikace, malá podpora podnikání 
 nedostatečné dopravní spojení 
 rozbité silnice a chodníky 
 nevhodné podmínky pro mladé lidi 
 Zdravotní služby 
 Neudrzovani chodniku a silnic 
 Vadí mě hlavně jak si město vede 
 Smrad z prasečáku.  
 špatná bezpečnost chodců - rychle projíždějící auta 
 špatná udržba silnic v zimě 
 Chybí pošta, prodejní doba v obchodě 
 Špatný stav komunikací, chodníků. Málo zeleně.  
 na nové části hřbitova absence zeleně dávající stín, tůje stín nedávají 
 vadí mi, že stále ještě nemáme krytý bazén, vadí mi radary (nahradila bych je červeným 

semaforem, jako mají jiná města), vadí mi, že úředníci nedostatečně vycházejí vstříc 
lidem a nemají tendenci jim poradit a usnadnit jim jednání s úřadem. 

 Činnost městské policie.  
 nezaměstnaní Romové 
 chybí mi pošta, stání na kontejnery 
 "Neudržovanost chodníků a vedlejších ulic v zimním období, když napadne sníh. 
 Kruhový objezd na křižovatce u Herrmanna" 
 Špatný stav chodníků a silnic nebo dokonce neexistence chodníků a málo laviček např. 

cestou od kapličky ke hřbitovu. Před zadní částí hřbitova chybí velký kontejner na odpad 
- nyní se v malých nevyhovujících popelnicích válí popadaný odpad přímo u hrobů. 
Špatné osvětlení na řadě míst města, např. Houbova ulice - málo světel na straně 
neexistujícího chodníků, kde je pouze tráva, v zimě neprůchodná, na druhé straně silnice 
rozbitý nevyhovující chodník, kam světlo nedosáhne, tzn. ve tmě musí člověk chodit po 
silnici, kde nezakopne, bohužel ho může přejet auto. Stále horší dopravní spojení, chybí 
přímé autobusové spojení do velkých měst - Praha, Hradec Králové, Liberec, Brno, České 
Budějovice, atd. Neupravená a nevyužitá zatravněná část před nádražní budovou. 
Uzavřený zámecký park. Nevyužitá a téměř zapomenutá oblast Svaté Anny a Obolecké 
skály. Nevyužívaná sokolovna pro společenský život ve městě. 

 Špatná zimní údržba města 
 Dostupnost do větších měst 
 Vadí mi zlomyslní lidé. Nelíbí se mi rychlost aut projíždějících obcí. 
 Autobusové nádraží na náměstí 
 chátrající sokolovna a chybí kvalitní restaurace na úrovni, kde bychom si byli vždy jisti, 

že se jídlo povede 



Střednědobé hodnocení Strategie MAS Podhůří Železných hor o.p.s. 

26 

 Chybějící vodovod a požární nádrž (koupaliště) 
 Chybí nám parcely pro stavbu rodinných a řadových domků pro bydlení. Sice se dle 

Územního plánu postupně rýsují, ale než se připraví pozemky pro stavbu bude 
dorůstající mládež odstěhovaná.  

 vstřícnost a ochota ně co řešít 
 Pošta, která je umístěna v prodejně s potravinami  
 špatný stav ulic a chodníků, nedá se projet s kočárem (překáží parkující auta apod.) 
 Malý rozvoj obce, žádná pracovní místa, malá občanská vybavenost. 
 "Instalace nového přechodu pro chodce před Školou. Svojí velikostí neodpovídá 

vytíženosti a zároveň esteticky narušuje charakter historického centra obce. 
 A vadí mi, že o takovýchto věcech může rozhodnout de facto jeden člověk v obci. 
 Bezmoc něco změnit  
 vedení města a jeho údržba  
 neudržované kominikace 
 Stav silnic. 
 velký provoz středem města, nevzhledná ulice Palackého 
 Při vjezdu a výjezdu do obce nesmyslné ostrůvky na silnici  
 Zimní údržba silnice 346/2, je velmi nedostatečná, na silnici zůstává led 
 Pomluvy a nečinnost některých lidí 
 Dlouhé čekací doby ve zdravotnických zařízeních 
 Nedostatek dětských hřišť, nedostatek parkovacích míst pro obyvatele kolem centra  
 Veřejná prostranství, parkování, zbytečné investice 
 rozdělení občanů do spolků, nejednotnost obce 
 Dopravní situace (parkovací místa, nedostatečné dopravní značení - nerozlišování 

hlavních a vedlejších silnic, úzké kruhové objezdy, nelogicky umístěné dopravní značky - 
zákaz stání v ulici Na chmelnici atd.) 

 Separace obyvatel 
 Vadí mi neustálé milionové investice do zimního stadionu. 
 Že budete odpad vyvážet 1 za 14 dní 
 Kamiony a špatná údržba v zimě !!! 
 Vadí mi: peníze se nesmyslně investují (viz stání pro kontejnery u OD Tesco a Doubravka 

- šlo to vyřešit lépe/levněji např živým plotem, který by nijak nanarušoval vzhled okolí a 
pusobilo by to přirozeneji), uzavření zámeckého parku (bylo to jediné místo mimo 
blízkosti silnice, kam mohly maminky s malými dětmi/kočárky jít a byl tam stín - na 
většinu dětských hřišť v letních horkých dnech praží slunce a není tam žádná zeleň, která 
by poskytovala stín) 

 Malá angažovanost lidí. Různé akce i když je jich málo. 
 Velký provoz aut náměstím (kamióny, kombajny, atd.) 
 "Neni cykloztezka,Hezky areal letního stadionu 
 Na malé město moc hustý provoz. 
 Není zde spolek co by sdružoval občany.  
 Ze město nedělá nic pro to, aby se mladí lidé po studiu vraceli, nevytváří pobídky pro 

nové firmy. A pristup některých úředníků, to snad ale brzy konečně změní. 
 Nejsou tu moc nezadaní mladí lidé (je tu hodně mladých rodin) 
 Od té doby co je zavřený zámecký park,není kam chodit s dětmi na procházky. 
 Malost, nekoncepčnost a ospalost 
 Stěžování lidí, kteří s ničím ve městě nepomáhají 
 Jako matce malého dítěte se mi velmi nelíbí neutěšený stav chodníků a to jak v létě, tak i 

jejich špatná údržba v zimě, veřejný prostor, např. náměstí ala "každý pes jiná ves", 
kontejnerová stání na tříděný odpad (nedostatek kontejnerů v kontejnerovém stání u 
Tesca, velmi nehezky provedené stání na parkovišti proti OD Doubravka, ostatní stání 
neřešena vůbec..) 
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 Vadi? Obtěžující veřejné osvětlení-úsporné žárovky namontované na staré vysoké lampy. 
Velmi intenzivně a zbytečně září do oken,zahrad a na ulici minimálně. Neexistující 
chodníky. Jedná se o ulici Na Skřivánku. Zoufalý stav silnice v této ulici a v ulici 
Železnohorská. Nelíbí se mi vysoké ošklivé betonové ploty,kolem parcel nových domů.  

 svoz komunálního odpadu 1 x za 14 dní 
 Vadí - mezilidské vztahy, nelíbí - pole osázené řepkou, samá chemie, která jde do půdy 
 Chybí chodníky, zejména v ulici Na Valech 
 nezájem občanů o společenský život 
 mohla by být větší pospolitost 
 Chování některých lidí :-).  
 Mezilidské vztahy 
 Nedořešená kanalizace, především u starých domů 
 Hospodaření místního ZD - používání chemických postřiků, lány řepky olejky přímo za 

domy /alergen/, rozorané původní cesty kolem polí atd. Dále mi vadí, že v topné sezóně 
se po 16 hod. nedá jít obcí - všude kouř a zápach. 

 zlí a závistiví lidé 
 Doprava ve městě, velký provoz 
 Ze většina peněz je investována do fotbalu a hokeje  
 Malý výběr pro bydlení - nedostatek kvalitních bytů a lokalit na indiv. výstavbu. 
 Zimní údržba chodníků,málo odpadkových košů ve městě 
 Starosta obce a jeho přístup ,sprostota,urážky lídí ,hanebné sms 
 Město nemá byty pro seniory 
 sousedská nevraživost, závist 
 Zúžení vozovky resp. hlavního tahu přes město a tím úbytek možnosti parkovat, 

nesmyslně široké chodníky  a na nich travnaté plochy, nesmyslné "šikany v ul. Krále Jana 
např. před restaurací a optikou, před "záchrankou", výjezd z ulice Legií, zúžení odbočky 
na H. Brod a s tím související ucpaná vozovka v době špičky, nebezpečný výjezd v ul. U 
Střelnice-spojovačka na Svinný 

 urbanistická nejednota, architektonická studie náměstí - vše se dělá bez vědomí občanů, 
neprůhlednost rozhodování vedení města.... 

 Není kudy jít na procházku 
 vztahy lidí, žádné společné akce, špatná údržba komunikace 
 Socha čerta. 
 jak je všude o něco kousek, takové všechno nedodělané 
 líbí se nám sportovní vyžití , nelíbí se nám rušení nočního klidu 
 mezilidské vztahy 
 Setrvačnost v pohledu i práci správy - ale možná, že to patří trochu k typu života 

maloměsta. Stav silnice z Chotěboře do Bezděkova a ulic ve středu města. 
 Co mě nejvíce vadí je přístup některých úředníků na Městském úřadě. Zapomínají, že tu 

jsou pro lidi. Jejich povýšené a arogantní chování není namístě. 
 mezilidské vztahy 
 mezilidské vztahy 
 vztahy mezi lidmi 
 rozbité chodníky - ulička z náměstí do ulice Smetanova, u kurtů, celý Skřivánek, ulice 

Železnohorská......nelíbí se mi betonové ploty mezi novostavbami 
 Nelíbí se mi původní (starý) vzhled + vybavení OÚNZU (zdravotnictví) 
 nepořádek na silnici-diky slámě, kurty by mohly být více udržované-investice 
 Nedostatek stavebních parcel a jejich cena 
 myslím, že vše je v pořádku 
 Chodníky a jejich údržba, spíše permanentní neúdržba 
 Zrušení pošty. Pošta-partner je nevyhovující (s hlediska diskrétnosti). 
 mezilidské vztahy 
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 obecní kanalizace a malý počet pořádaných akcí  
 Nevyuzivane a neudrzovane veřejné prostranství  
 velký provoz traktorů 
 Nedostatek stavebních parcel 
 "nepořádek na zastávce a v čekárně 
 Arogance ze strany obce, občanské vztahy 
 Mezilidské vztahy 
 Některé mezilidské vztahy.  
 ostrůvky na začátku a na konci obce 
 "Zkorumpovaný starosta a tudíž i zastupitelstvo, které se ""bojí"". Vše se dělá jen, aby 

starostova firma a rodina přišla k penězům, jsou zmanipulovaná výběrová řízení.  
 Kontrola zde není žádná." 
 Mezilidské vztahy. Prodavačky v jednotě. Neudržovaný a zanedbaný potok. 
 nedostatek bytů 
 Kamery ,radary,buzerace a eurobolševické maníry 
 Není nic co by se mi nelíbilo, jsem tu spokojená  
 Vadí mi to že kolikrát v hospodě jsou 3-4 lidi v 8 večer a v okolních hospodách je 10-15 

lidí nelíbí se mi ten polorozpadlý barák pod penzionem mezi Malčí a pak Vískou který 
chátrá a může se někdy sesunout k zemi  

 Vadí mi to že kolikrát v hospodě jsou 3-4 lidi v 8 večer a v okolních hospodách je 10-15 
lidí nelíbí se mi ten polorozpadlý barák pod penzionem mezi Malčí a pak Vískou který 
chátrá a může se někdy sesunout k zemi  

 Nepřizpůsobiví občané 
 Na MÚ neochota úředníků. Jelikož jsem starší občan neporadí, nemají čas. 
 Neochota úředníků MÚ 
 Neúčast  občanů na kulturnich akcich mistnich složek  
 Téměř nedosažitelne bydlení pro mladé. Bytu je malo na prodej. Parcely drahé.  
 "vztahy mezi některými občany 
 Devastace zemědělské krajiny průmyslovým zemědělstvím 
 špatné parkování 
 Autobusové zastávky 
 VLÁDA JEDNOHO ČLOVĚKA 
 Některé neupravené části města, zpravidla tam kde bydlí naši nepřizpůsobiví občané 
 průjezd městem veškeré dopravy 
 Žádná nová výstavba 
 Nesmyslné financování některých projektů. Městská policie.  
 Nedostatek stavebních parcel 
 Velké množství borovic a smrků na sídlišti (přerostlé stromy), při větru nebezpečné. 

Rozbité chodníky 
 Velké množství borovic a smrků na sídlišti (přerostlé stromy), při větru Zájem 

jednotlivců z řad radních města o vlastní zájmy - bez ohledu na to, co občané potřebují a 
žádají od obce 

 Špatné jízdní spojení autobusů. SO a NE nejezdí žádný 
 Málo chodníků, špatný přechod pro děti z Buttulovy školy do jídelny, snížení rychlosti 
 Stav "zámku" a přilehlého parku, chátrající bývalý kulturní dům 
 Chybí chodníky, zvláště v ul. Na Valech, kde jezdí hodně aut a pro děti, když chodí na 

oběd, je to dosti nebezpečné přecházet. 
 Rychlost,kterou zde projíždějí denně stovky automobilů 
 Křižovatka u knihovny - špatný výjezd z ulice Fominova. Poplatek za odpad u  zahradních 

domků v zahrádkářských kolonií 
 Nejvíce mi vadí cena pozemků a nedostatek bytů, nových bytovek - aby byla cena bytu za 

přijatelnou cenu a ne za cenu domu 
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 Nepřizpůsobiví lidé 
 Žádná cyklostezka a bazén 
 Žádná cyklostezka, ani bazén 
 Úzký chodník před Panským domem 
 Málo parkovišť a špatný přechod pro děti z Buttulovy školy, kteří chodí do školní jídelny 

na oběd 
 Rozbité silnice 
 Málo laviček pro oddech, odpočinek ( mám zdravotní potíže), málo dopravních spojů s 

okolními obcemi 
 Těžká doprava přes město 
 Nepořádek kolem popelnic a velkých kontejnerů na odpad. Nepořádek kolem "domů a 

budov", kde nikdo nebydlí 
 Stav kulturního domu, chybí prostory pro setkávání lidí 
 Stav kulturního domu (uzavřen) 
 Prostory na Kozinci, okolo paneláku, blízko mateřské školky (nepořádek) 
 vztahy 
 nedostatek stomatologů, nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad, 

nerecyklovatelnost Chotěbořského Echa 
 dotace jen pro úzký okruh lidí, památková zóna 
 Nejhorší dojem i negativní zážitek je z pošty, která je umístěna přímo v prostorách 

obchodu s potravinami. Žádná diskrétní zóna, ve frontě na buřty kouká každý co posíláte 
a kolik vybíráte a kdo Vám píše úřední dopisy, kde je tolik zmiňované v loňském roce 
GDPR. Fakt hrůza. A také mi vadí zápach, hluk a velký provoz ze střediska živočišné 
výroby v Dolní Lhotce. 

 Vadí mi, že se peníze pro město investují někdy na zbytečné věci z kterých,,profitují" lidi 
ze zastupitelstva města. 

 "1. Totální devastace drobné pernaté a srstnaté zvěře způsobená intenzivním způsobem 
hospodaření v uplynulých 40 - 50-ti letech. 

 2. Zemědělský areál ŽV ZD MALEČ v Dolní Lhotce se všemi důsledky - rozloha, 
koncentrace skotu, zápach, kejdování luk a polí v těsné blízkosti vísek, provoz těžké 
zemědělské techniky. 

 3. Absolutně nevhodné umístění a provozování poštovního úřadu do prodejny COOP v 
Malči !!!" 

 Bydlení 
 "Nedodržování nočního klidu ( restaurační zahrádky) 
 Některé chodníky a ulice" 
 "Náměstí nežije - minimum obchodů 
 Rušné reastaurační zahrádky i v době nočního klidu ( např. hodpoda u pešků) 
 Rozbité chodníky a silnice (některé) a nedostatek parkovacích míst" 
 Jak se z vesnice stává měssto 
 Zápach při vyvážení kejdy z kravína 
 Nedořešená bezpečnost na hlavní komunikaci 
 malá angažovanost občanů obce, vytrácí se pospolitost a vesnická identita 
 Staré polorozpadlé domy, nepořádek kolem nich.  
 Neudržované domy v osobním vlastnictví. 
 tajemník MÚ 
 vše strašně dlouho trvá 
 vadí mi že tu není víc kulturních akci jak pro děti tak pro dospělé 
 podrážděný a arogantní starosta 
 Zavřený zámecký park. Omezené muzeum, už to trvá rok a město to nezajímá. Prodaný 

Koubek cizí firmě. 
 Doprava-málo 
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 Ulice od náměstí k zámku 
 To samé, občas nepořádek kolem kontejnerů 
 Mám vše ráda 
 Málo parkovacích míst 
 Vadi me pan starosta a pomaly rozvoj mesta 
 Celkem zbytečně dvě politické strany. Přitom společně by se dalo dosáhnout více. 
 lidi 
 A mentalita lidí" 
 vadí mi starosta a zastupitelstvo, které nikdy nic nevyřešilo, nelíbí se mi kašna, budova 

OÚNZu 
 sousedské vztahy 
 Rozbitá hlavní silnice 
 malá možnost kulturního vyžití pro dospívající lidi 
 složení obecní rady 
 nově zúžená silnice, nedostatek prostorů pro skupinové aktivity 
 Stav starého zámku a okolí 
 Dojem z ulice Palackého/ Riegrova. Vrhá to špatný stín na město 
 že nemáme bazén 
 špatné silnice a chodníky v některých částech města 
 Lepší třídění odpadů by to chtělo 
 Nemáme bazén 
 Vedení města 
 vedení 
 Příjezdová silnice z Chotěboře 
 silnice, malé osvětlení 
 nedostupnost městské policie 
 rozbité chodníky a silnice 
 Silnice a nejsou zde žádné cyklostezky 
 občasné dopravní zácpy 
 neschopnost vedení města x schopnost vedení ve Ždírci n. D. 
 špatné chodníky - přechody - špatně osvětlené 
 vyhrnování sněhu na silnicích a chodnících 
 není přímé vlakové spojení do Prahy 
 "Nelíbí se mi socha čerta od sochaře Michala Olšiaka, je nevkusným pozváním  
 do údolí řeky Doubravy, je tam mnohem více zajímavých míst, ne jen čertův stolek, na 

kterém nikdy poustevník s čertem nehrál šachy, ale čert na stolek předkládal 
poustevníkovi různé pochoutky, aby ho svedl z úmyslu držet půst " 

 úzké silnice, málo parkov.míst, lékařská pohotovost!!!!!!!!! zákaz vstupu do zámeckého 
parku!!!!!!! 

 pomalý interente 
 Měření rychlosti kvůli výběru peněz 
 Vedení obce 
 Vedení obce 
 Městská policie 
 Vedení obce 
 Není dodělán zimní stadion 
 Střety zájmů některých úředníků a institucí - Dřevokov, Albrecht atd. 
 Zastupitelstvo města. Slibují, ale místo toho dělají úplný opak. Akorát se vymějšlejí věci, 

které jsou naprosto zbytečné. A Městská policie! 
 Málo parkovacích míst 
 někteří sousedé 
 Špatné chodníky, silnice, cyklostezky 



Střednědobé hodnocení Strategie MAS Podhůří Železných hor o.p.s. 

31 

 Špatné silnice a chodníky 
 úprava prostor kolem zvoničky v Libické Lhotce 
 Nepořádek a špatné chodníky 
 "Romové - jejich chování, přístup k práci, vzdělání 
 uzavření zámeckého parku" 
 V zimním období špatná údržba chodníků a silnic 
 Úsporné lampy nesvítí dostatečně 
 Údržba rybníků a lesů kolem obce 
 Občané, kteří škodí obci 
 Neschopné zastupitelstvo a vedení MěÚ 
 Cpaní peněz fotbalistům, špatná spolupráce s hasiči 
 nedořešené odpady , rozježděné polní cesty od traktorů 
 Všude okolo obce byly vykáceny remízky. Naprosto zbytečně. Hnízdili zde ptáci a byl to 

úkryt pro menší zvířata. 
 divné zakončení zábradlí a svodidel okolo rybníku 
 nemáme cyklostezku 
 moc úředníků 
 Nedostatek dentistů. Přetrvávání městského rozhlasu - zrušit! Malá rozmanitost na trhu 

práce - pouze technické obory, velké firmy (fabriky) 
 intenzivní  zemědělská  výroba - devastace půdy a podzemních  vod a ovzduší 
 Přístup města k vesnici 
 Špatné cesty 
 MEZILIDSKÉ VZTAHY 
 Komunální politika v čele s panem starostou. Kopání za vlastní firmu, která samozřejmě 

není pana starosty, těžce prosazovaná stavba domu v Houbové ulici (firmou Vodovody a 
kanalizace). Dosazování vlastních lidí na posty ředitelů a zeměst. MěÚ 

 Příliš mnoho hospod a opilců 
 rozbitá silnice 
 Celkově narušený ráz vesnice! Asfalt, beton, umělá okna, žádná zeleň, špatná 

architektura. Narušený ráz krajiny. Úbytek zvěře, velká pole atd. 
 Závist mezi občany 
 Nemám vyhraněný názor a to co mi vadí se nedá moc ovlivnit. Mám na mysli třeba 

nešetrné zacházení velkých strojů s půdou nebo kůrovcová kalamita. 
 rychlostní radary 
 Obecně vztahy mezi lidmi  
 Zadluženost.  
 Svoz odpadu 
 Není tu nic 
 Přeplněné popelnice a kontejnery na plasty ,socha čerta ve stromovce se také moc 

nepovedla....Spojení s okolními obcemi-málo autobusových spojů. 
 Podpora výsadby zeleně, výsadba stromořadí podél silnice do Hájku (jenom se kátí 

původní lipová álej nic se nevysazuje)  
 Autobusova doprava 
 Nelíbí se mi vztahy mezi lidmi 
 chování lidí 
 Zavření zámeckého parku. Psí exkrememty. 
 Obec je bohužel na 2 části, co se týče lidí 
 Mezilidské vztahy 
 Špatný vzhled Zámečáku 
 Nemáme cyklostezky a nemáme ani lavičky- chybí ve Stromovce, smětem na hřbitov a na 

něm, chybí okolo přehrady a na Koukalkách.. 
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 Příjezd do města směr od Nové Vsi. Chybí kvalitní obchody, bohužel převazují 
vietnamské obchody-za nákupy musíme cestovat do větších měst. 

 čistota a pořádek 
 špatné chodníky, silnice, psí exkrementy na chodnících, příjezd do města od Nové Vsi 
 chodníky, doprava, přeplněné kontejnery 
 Zarůstající rybník, kde žije vodní ptactvo 
 Málo parkovacích míst na sídlišti Chmelnice, Kosmonautů. Zastaralá budova polikliniky 

(chodby, není bezbariérový přístup, výtah) 
 špatný stav chodníků, silnic, nepěkný vjezd do města z Nové Vsi, nečistota 
 Příjezd od Nové Vsi "Podzámčí" 
 Odpady - recyklace (papír, plast) DPS hlásky o přeplnění kontejneru 
 Nedostatek parkovacích míst, špatná údržba v zimních měsících 
 Špatné ozvučení místního rozhlasu 
 Absolutní absence cyklostezek, a nejen cyklostezek ale i pruhů pro cyklisty v 

jednosměrkách jako např. v Havl Brodě, či vůbec nějakých opatření, aby cykliste 
bezpečně projel na kole centrem města ať už na nádraží nebo do práce. Pak se nikdo 
nemůže divit provozu ve městě, hluku, znečištění vzduchu atd.. 

 "Spousta aut projíždějící Libickou Lhotkou, zkracují si cestu do Libice 
 Otevírací doba obchodu a pošty v Libici" 
 "Uzavřený zámecký park. Zbytečné úsekové měření rychlosti v místě, kde jsou pro 

chodce absolutně bezpečné podmínky. 50 km rychlost v průmyslové zóně (70)!!! 
 Velice zanedbaný stav Židovského hřbitova v Chotěboři!!!" 
 Rozbité místní komunikace 
 Neosvícenost 
 Špatné chodníky. Ze Severní ulice dost daleko potraviny 
 Velmi malá osvícenost 
 Pomluvy, závist 
 Příjezd do obce 
 Myslím, že muzeum by mohlo být v centru a svou činností nalákat i návštěvníky 

Chotěboře 
 nejsou pracovní místa, byty ani parcely a když tak pouze předražené parcely, není kam 

jít mimo dopravní provoz na procházku, větší obchody (Penny a Tesco) jsou pouze v 
jedné části města, nevhodný systém a řešení svozu odpadu, špatné spojení - Jihlava, Brno 
, Praha (skoro nic není bez přestupu a po 18.00 už skoro nic) a hlavně město zakrňuje 
jako celek proti ostatním okolním obcím 

 Málo kontejnerů na běžný odpad,zvláště přes léto. 
 vztahy mezi spoluobčany 
 Špatné autobusové spoje, jezdící kamiony 
 Průjezd těžkých zemědělských strojů!!! 
 škarydova soutězka. místo kruhové křižovatky. 
 Díry a výtluky z hlavní silnice ulice Palackého do ulice F.X.Šaldy (směr Kozinec) 
 nelíbí se mi spůsob hospodaření místního zemědelského družstva, neustále ničení 

půdního fondu okolní krajiny, používaní chemických postřiků, i v blízkosti vodních 
zdrojů, intenzivní rozvoz odpadu z bioplynky na pole i louky, pěstování stále většího 
podílu plodin pro "krmení" bioplynky, vytváření nových a nových drenáží na odtok vody 
z polí, teď když voda ubývá a potřebuje aby vsakovala do podzemných vod ne odtekla 
někam... 

 

CO VÁM VE VAŠÍ OBCI NEJVÍCE CHYBÍ? 

Přehled odpovědí 

 Původní polní (neasfaltové) cesty lemované zelení. Vzrostlé stromy. Tělocvična. 



Střednědobé hodnocení Strategie MAS Podhůří Železných hor o.p.s. 

33 

 cyklostezka 
 Častější otevírací doba kluziště pro veřejnost  
 opravna obuvi,  
 Přístup do zámeckého parku, cyklostezka, sportoviště  
 Volně přístupné sportoviště  
 Moznosti ke koupi parcel k vystavbe RD 
 Koupaliště 
 Koupaliště 
 koupaliště 
 koupaliště 
 Prodejna smíšeného zboží, multifunkční hřiště, kvalitní silnice a místní komunikace 
 výstavba bytů 
 kavárna 
 POŠTA 
 reprezentativní sál na kulturní akce 
 hospoda 
 více zeleně v okolí, výsadba alejí 
 další veřejně dostupná sportoviště, cyklostezka, důstojné prostory pro účinkující v kině 
 "stavební parcely 
 obecní byty 
 Zdravotní středisko 
 opravna obuvi 
 Multifunkční hřiště 
 cyklostezka..kamkoliv:) 
 bazén, sauna 
 chybějící kulturní sál v majetku města 
 autobusové spojení pro lidi ktrří nemají auta 
 Neplacená parkovací místa. 
 více zeleně v okolí, výsadba alejí 
 krytý bazén 
 obchod s potravinami pro všechny 
 Chybí cyklostezka 
 Cyklostezky 
 cyklostezky, cyklotrasy 
 pruh pro cyklisty, cyklostezka, koupaliště, letní areál pro pořádání kulturních akcí 
 větší podpora aktivit pro dorost a střední generaci 
 Koupaliště. Sportoviště. 
 Prodejna potravin na náměstí. 
 Lepší supermarket  
 Stavební pozemky 
 Parcely 
 přátelské vztahy 
 Bydlení 
 Dobre vztahy 
 Pracovní příležitosti  
 Stavební parcely 
 Místo pro koupání  
 Otevřený zámecký park. 
 Více parků se zařízením pro nenáročné aktivity seniorů a více laviček na různých 

místech města 
 koupaliště i přírodní, cyklostezka, městský park, značený městský vycházkový okruh  
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 Organizovaný sportovní klub.  
 lokalita v podhůří Železných hor 
 Krytý bazén, popř. koupaliště. 
 kultůra 
 bazén 
 Sauna, dialog s obyvatelstvem, nové podněty, zajímavé hřiště pro děti, čajovna 
 Letní kino, letní koupaliště, parkovací místa 
 Krytý plavecký bazén 
 že přilehlých osadach není zemní plyn 
 Bazén, cyklostezky. 
 Ekologické smýšlení města 
 Cyklosteska. 
 Bazén 
 Cyklostezka na Bílek - je to o život!!! 
 Více sportovišť pro veřejnost, vlastní "kulturní stánek", cyklostezky 
 momentálně šikovný opravář obuvi 
 Cyklostezka 
 Zoufale chybí cyklostezky, 10 let se řeší jen cyklostezka na Bílek, za tu dobu mohly být 

zrealizované cyklostezky směrem na Maleč, Dobkov, Svinný. Dotace na to jsou. 
 třeba možnost koupání 
 dobrý mezilidské vztahy, celková soudržnost obyvatel 
 koupaliště nebo bazén, cykloztezka 
 koupaliště nebo bazén 
 Sociální služby 
 pracovní příležitosti 
 úprava cest a vozovek 
 zubař 
 volnočasové aktivity 
 Bazén. 
 Bazen 
 Správné myšlenky 
 obchod dele otevřen 
 Startovací byty, plavecký bazén, domy pro seniory, kulturní stánek 
 jiný park než zámecký s možností pobývání v parku, ne park pouze jako průchozí 
 Krytý bazén, cyklostezka 
 Cyklostezka  
 Zámecký park 
 inline ,cyklostezka,koupaliště 
 bytová výstavba 
 některé zchátralé nemovitosti 
 zubaři 
 "Cyklostezky 
 Ještě jeden obchodní dům ( Lidl, Kaufland,..)" 
 Chybí cyklostezky, nejen směrem k Bílku, které by mohli zároveň sloužit pro bruslení v 

letním období a běžkování v zimním období. Chybí pravidelně technicky upravované 
běžkařské stopy. Chybí kvalitní a čisté koupání v letních měsících. 

 Cyklostezky 
 Cyklostezka, sportovní hřiště.  
 Nový Dům s pečovatelskou službou 
 Nákupní možnosti typu Lidl 
 Vodovod. 
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 obnovení náměstí,které bylo plné růží a kdekdo nám ho záviděl 
 Bytová zástavba 
 Stavebni parcely 
 sportovní vyžití s dětmi (např. bazén, velké hřiště na více místech v Chotěboři, bezpečná 

cyklostezka) 
 Pošta  
 Pracovní místa, lepší občanská vybavenost (např. obchod, zázemí obce a spolků). 
 Bazén 
 bazén nebo koupaliště 
 koupaliště 
 Bazen. 
 Stavební parcely  
 Spíš přebývá - sloupy elektřiny a telefonu tyto sítě nejsou dosud v zemi 
 Bazén 
 Kratší čekací doby ve zdravotnických zařízeních, stomatologové 
 Cyklostezky na více stran, parkovací místa,  
 Občanská vybavenost všeho druhu 
 zázemí pro mladé rodiny s malými dětmi, zájmové skupiny věnující se dětem (Sokol, 

Mladí Hasiči, Skaut),  
 Občanské vybavení - obchod, volnočasové aktivity pro děti, ... , dopravní dostupnost pro 

obyvatele bez aut 
 Prostor pro pořádání venkovních kulturních akcí - nádržka je nevyhovující. 
 Kulturní dům - Sokolovna je nedostačující na tyto akce 
 Obchod  
 Větší vybavenost i počet dětských hřišť (vhodné i pro malé děti - od roku). Klidová zóna 

vhodná pro relax a pro procházky s kočárkem nebo malými dětmi. 
 Málo mladých lidí, za nějaký čas budou samí důchodci. Žádná výstavba 
 "Cykloztezka 
 Bazén, cyklostezka 
 Pořádný velký park s dětským hřištěm. 
 Chybějící kanalizace a ČOV 
 Autobus do Prahy. 
 Obchod 
 Hudební kultura - klubové prostředí 
 Klidný nerušený park na procházky a odpočinek a v létě také koupaliště. 
 Koncertní sál, resp. multifunkční kulturní budovu 
 Jednotný koncept veřejného prostoru, větší podpora (a to nemyslím jen finanční) 

občanských spolků a lidí, kteří nejsou líní něco dělat pro druhé. 
 Koupaliště.  
 cyklostezka 
 cyklostezka, která by vedla z části obce "Vinohrad" do Sokolovců 
 bazén, domov důchodců, malé byty pro důchodce 
 sociální byty 
 ČOV 
 Přehledná a orientační, atraktivní cedule s odkazem na místní přírodní lokality, s hezkým 

posezením pro pěší i cyklisty 
 hezká náves 
 Nemožnost jít na procházku s dětmi, se psy mimo hlavní komunikaci - chybí zde polní 

cesty. 
 hřiště, dopravní obslužnost 
 Bazén  
 Cyklostezka, bazén  
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 V Chotěboři chybí krytý plavecký bazén. 
 Krytý celoročně využívaný bazén 
 Komunikace 
 Koupaliště. Cyklostezky. 
 kino 
 obchvat 
 prostor, jak kreativně, zábavně, sportovně trávit rodinný čas... venku..  
 Malá dopravní obslužnost 
 Parkovací místa. 
 krytý bazén, hřiště pro školy 
 obchod 
 Obchod 
 Schůdné chodníky. 
 rozvoj bydlení 
 koupaliště; nákupní centrum - KIK, Pepco, obuv, sport 
 Stavební parcely, kavárny 
 na sport, sportovní areál TJ Sokol Bezděkov 
 Pepco, KIK, Kaufland, květinářství, zelinářství, koupaliště, krytý bazén 
 Poštovní úřad. 
 minimální autobusová dostupnost 
 kulturní sál (místnost) a obchod 
 Park, cyklostezka  
 pojízdná prodejna 
 Stavební parcely 
 nic mi nechybí 
 "klub pro důchodce 
 Řád a informovanost občanů 
 Chodníky, údržba veřejného prostranství 
 Koupaliště, větší sportoviště.  
 koupaliště, cyklostezka 
 V zimě údržba chodníků a silnic, v létě koupaliště. 
 Kulturní vyžití 
 svoboda 
 Samostatná pošta je sloučena s obchodem nevím co k tomu našeho pana Starostu vedlo 

zrušit samostatnou poštu a sloučit ji s obchodem a chybí mi že zrušili spoj který jezdit 
léta letoucí Jičín - Jihlava jezdí jen v Neděli  

 Samostatná pošta je sloučena s obchodem nevím co k tomu našeho pana Starostu vedlo 
zrušit samostatnou poštu a sloučit ji s obchodem a chybí mi že zrušili spoj který jezdit 
léta letoucí Jičín - Jihlava jezdí jen v Neděli  

 Zubaři 
 Pečovatelský dům pro seniory s celodenní péčí. Pro mládež koupaliště, skate park, stezky 

k procházkám 
 Pečovatelský dům pro seniory, kteří potřebují celodenní péči. Koupaliště pro děti 
 Stavebni parcely 
 Bytové domy, více hřišť pro děti,bazén  
 "Kino a kadeřníctví a čistirna 
 Upravené cesty mimo území obec (extravilán ), které by bylo možno využívat k 

procházkám v okolní přírodě. V současné době je možno k vycházce  mimo obec využívat 
pouze silnice. 

 krytý bazén 
 bazén, cyklostezka 
 tělocvična 
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 málo peněz na zvelebování obce 
 Větší možnosti individuálního bydlení 
 OTEVŘENOST 
 Více dětských hřišť. 
 přírodní koupaliště 
 Pořádný zubař 
 Krytý bazén, více dětských hřišť - více atrakcí na nich a ne jen jednu houpačku a jednu 

klouzacku. Víceúčelové hřiště. 
 Stavební parcely 
 Plavecký bazén, cyklostezka 
 Bazén, cyklostezka, hřiště pro děti 
 V libici bankomat, bazén, více obchodů 
 Bazén, in-line stezka 
 Prodejna 
 Obchod 
 Obchod 
 Cyklostezky a dětské hřiště 
 Vnitřní sportovní prostory  
 Dětská hřiště 
 Bazén 
 Rychlostní radar 
 Nedostatek bytů, pozemků 
 Koupaliště 
 Bazén - cyklostezky 
 Bazén, cyklostezky 
 Krytý bazén, cyklostezky 
 Cyklostezky a koupaliště 
 Neupravené cesty a parkování aut 
 Obchod 
 Potravinový obchod, který by byl blíž 
 Domov pro seniory 
 Domov pro seniory 
 Plavecký bazén  
 Stání aut na chodnících 
 V obci nejsou pracovní místa, obyvatelé dojíždějí za prací 
 cykloztezka 
 místní doprava  
 Místo, kde by se mohla scházet mládež.  
 kulturní dům 
 Koupaliště, bazén 
 WC v blízkosti dětského hřiště na Chmelnici 
 víc míst se sáčky na psí exkrementy, zubař 
 Chybí mi již zmiňované služby v bodě č.4. 
 Koupaliště nebo bazén. Veřejná nabíječka na elektrokola. 
 kvalitní a čisté přírodní koupaliště (z rybníku Lhotecký se stala v důsledku provedených 

protipovodňových úprav louže a rybník Rohlík je dlouhodobě ke koupání nevhodný 
 Bazén 
 "Krytý bazén a letní koupaliště 
 Sociální zařízení pro seniory 
 Nedostatek stomatologů" 
 "Koupaliště , bazén, sauna 



Střednědobé hodnocení Strategie MAS Podhůří Železných hor o.p.s. 

38 

 Cyklostezky, zařízení pro seniory a nedostatek malých bytů" 
 Stavební parcely 
 stavební parcely 
 Přírodní koupání 
 Průjezdný radar 
 Obchod s potravinami 
 čistička, kulturní dům, rekonstrukce zařízení Tj Sokol  
 Více menších obchodů, služby - opravna obuvi,  cukrárna. 
 Podpora zdravotnických služeb. 
 cyklostezky 
 Kulturní akce 
 dostupnost potravin, místo kde by se  mohly scházet děti v době nepříznivého počasí 
 Vnitřní bazén, sauna 
 Koupaliště nebo bazén 
 lidé co už nás na věky opustili 
 Domov pro seniory-státní 
 Bazén 
 Doprava 
 Hala na parkour 
 Snad nic 
 Nic mi nechybí 
 Koupaliště 
 "Koupaliště 
 Koupaliště 
 dostatek doktoru , zubaru potom koupaliste na prehrade a cyklostezky 
 obchody, služby 
 Krytý bazén a dům pro seniory 
 koupaliště 
 Bazén 
 Bazén 
 soudržnost obyvatel 
 možnosti jak se zabavit - aktivity pro skupiny 
 vlaková zastávka 
 bazén, cyklostezka 
 bazén, obchodní centrum 
 BAZÉN 
 Obchodní centrum a bazén 
 Koupaliště 
 bazén, koupaliště 
 nic, přijde mi, že vše, co je potřebné máme 
 koupaliště 
 není zde žádné dětské hřiště, málo aktivit, do kterých by se mohli lidé zapojit, žádný 

obchod 
 bazén 
 McDonald, KFC 
 bazén 
 Bazén 
 koupaliště, cyklostezka 
 Koupaliště 
 Domov důchodců 
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 Více zeleně, odpočinkových míst, cyklostezky, odpočinková místa s aktivitami pro 
všechny generace 

 Kulturní dům, Hasičská zbrojnice. 
 Chodníky a osvětlení některých ulic, výtah v domě 
 bazén - krytý 
 kulturní, hudební akce, cyklostezky 
 Více obchodů s dětským zbožím 
 pořádné cesty 
 plavecký bazén s Wellness centrem 
 Nedostatek pracovních míst. 
 další 2 rehabilitační ambulance a  2 zubní ordinace 
 koupaliště, popř. bazen 
 hřiště s umělým povrchem 
 Kanalizace-čisticka,  
 MHD 
 KFC 
 KFC 
 Klid 
 MHD 
 McDonald 
 Více kulturního dění 
 Byty pro rodiny, Pečovatelák, Domov důchodců, Lepší pracovní podmínky 
 Byty pro samoživitelky a začínající rodiny, parkovací místa u bytovek a paneláků 
 prodejna potravin 
 Doprava 
 bazén, cyklostezka, více dětských hřišť 
 vybavený obchod s delší otevírací dobou, vhodné stezky pro jízdu na kole s dětmi, cesta 

přes les do Chotěboře 
 Málo malých prodejen 
 bazén 
 Větší diskuze 
 Multifunkční centrum -sokolovna je hrůza. Nemáme jedinou cyklostezku - město stále 

jen debatuje, už více jsk 10 let. Koupaliště - v Chotěboři nereálné, Třemošnice ho z 
rozpočtu utáhne.  

 Kontejner na plechovky, aby se nemuselo čekat na pátek na sběrný dvůr 
 aktivity pro předškolní děti například karneval 
 Zavedení plynu na topení. 
 autobus v 11 hodin každý den 
 Nějaký prostor, kde by se lidé mohli scházet (hospoda, kulturák) 
 prodejna 
 NON-STOP, bazén 
 KFC 
 Kulturní vyžití, kvalitní zdravotní péče (zubaři, odborná pracoviště...) 
 sportoviště, dětský koutek,  zámecký  park  a zámek 
 Sportoviště 
 Bazén 
 ZPEVNĚNÉ CESTY 
 Cyklostezka, bazén 
 Representativní sál za účelem slavnostních shromáždění a především kvalitní možnost 

koupání a plavání 
 Nejspíš nic 
 kino, stavení parcely 
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 Krásné zdravotní středisko! bezbariérové! 
 Více kultury a zábavné činosti 
 To nejdůležitější tady myslím máme, ale přivítala bych trochu více kultury nebo 

možnosti cvičení apod. 
 Dobré sousedské vztahy 
 sportovní vyžití v zimě a bazén 
 Koupaliště nebo bazén 
 Prostory pro cvičení, vnitřní i venkovní. 
 Všechno 
 Veřejné koupaliště,nebo bazén,cyklostezky... 
 Dětské hřiště a výsadba původních dřevin 
 Vetsi kulturni vyziti 
 Sportoviště pro děti (hřiště) 
 hřiště, koupaliště 
 Bankomat, koupaliště  
 Bankomat, veřejné koupaliště  
 Koupaliště, bazén, Pepco (dětské oblečení) 
 Lepší fotbalové hřiště  
 Sportoviště, koupaliště, kultura 
 Obcho Lidl - na konci města směr od Nové Vsi a Libice n. D. 
 Vycházkový okruh pro pěší s aktivitami 
 Cyklostezka na Bílek  
 Kvalitní restaurace,obchody. 
 kulturní zázemí 
 koupaliště, obchodní dům (Lidl, Kaufland), cyklostezky okolo Chotěboře, opara obuvi 
 bazén, práce v obci 
 Odpočinkový park 
 Vyžití pro malé děti 
 Obchod s potravinami Na Skřivánku 
 Cyklostezka, pruh pro cyklo 
 Fotbalový stadion pro veřejnost. Stezka pro kola Chotěboř - Bílek 
 bazén, koupaliště, cyklostezky 
 Kvalifikované a účelné investování 
 Oddychová klidná zóna, kde by byl klid na posezení a hovory se súpoluobyvateli ( 

důchodci) 
 Cyklostezky, možnost plavání nebo alespoň koupání. 
 Lepší cesty pro jízdu na kole s dětmi 
 Konkurence v obchodě se sportovními potřebami. 
 Snad jen domov důchodců a více kulturních akcí, stačil by i stacionář 
 Selský rozum a osvícenost 
 Bazén nebo koupaliště. Cyklostezka. Málo kulturních akcí pro děti i dopsělé 
 Zdravý selský rozum (nejen v naší obci) 
 kamarádi z mládí 
 Koupaliště 
 dopravní spojení 
 pracovní příležitosti 
 Dětské hřiště.  
 polní cesty, které by propojily všechny vesnice kolem 
 Větší obchod 
 Zdravotní péče 
 možnosti bydlení pro mladé rodiny, stavební parcely pro stavbu rodinných domůí: 
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DO ČEHO BYSTE VE VAŠÍ OBCI PŘEDNOSTNĚ INVESTOVAL/A, CO BYSTE VE VAŠÍ OBCI 
UDĚLAL/A, KDYBYSTE MĚL /A MÉNĚ NEŽ 1 MIL. KČ 

Přehled odpovědí: 

 Upravila bych hasičům zázemí kolem rybníku Doubravák. Podporovala bych všechny 
aktivní místní spolky. Vysadila bych nové aleje a stromy.  

 přírodní lanové sportoviště 
 volnočasové aktivity 
 Zasazení více zeleně kolem silnic, sníží to ohřívání silnic a města v létě  
 opravnu obuvi 
 Cyklostezka, zasazení více zeleně  
 Více zeleně v okolí silnic, tím se sníží zahřívání povrchu zejména v letních měsících  
 Uprava zelene a verejneho prostranstvi, pridani kontejneru pro trideny odpad 
 Do školství 
 Do školství 
 obohacení veřejného prostředí - sochy, pořádání kulturních a společenských akcí 
 Doplnění chodníků 
 oprava chodníků 
 Výsadba zeleně 
 květinová výzdoba 
 upravit turisticky okruh okolo přehrady, včetně nějakých prvků 
 dětská hřiště 
 oprava požární nádrže na návsi 
 Zdravotní středisko 
 prostory pro muzeum 
 Multifunkční hřiště 
 Cyklostezka 
 oprava ulic, např ulice Zelená a okolní ulice - špatný stav 
 zeleň 
 Nové vybavení mateřské školy, nové rozvody elektřiny v MŠ, 
 Výstavba parku se zelení. 
 upravit turisticky okruh okolo přehrady, včetně nějakých prvků 
 sportoviště pro seniory 
 Víceúčelové hřiště 
 dětské hřiště 
 Drobné opravy a modernizace veřejného prostranství 
 Dotování vzdělávácích akcí pro seniory (VU3V) 
 oprava chodníků 
 multifunkční sportoviště 
 Sportoviště.  
 Do ochrany a údržby zeleně.  
 Fotbalový oddíl  
 Na platy zaměstnanců. 
 Oprava silnic 
 Oprava místní komunikace  
 více vybavené dětské hřiště,lavičky ,příjezdovou cestu a parkoviště ke hřbitovu 
 Vice autobusovych linek. 
 Sportovní vyžití  
 Sportovní činnost 
 Zlepšit dětské hřiště  
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 Zavlažování fotbalového hřiště 
 Odbahnění rybníka, úprava a úklid hráze rybníka. 
 Rekonstrukce dětského hřiště. 
 opravy komunikací 
 městské prvky jako stání na popelnice, odpadkové koše, lavičky apod. jednotného 

vzhledu ve všech lokalitách, nejlépe z trvanlivého dřeva  
 Fotbalové hřiště.  
 Oprava sportovních a kulturních zařízení.  
 více parkových úprav ve městě 
 Do hezčí vánoční výzdoby. 
 něco pro děti 
 zeleň 
 Do Horního Mlýna, který s kamarády přestavujeme - přírodní areál pro děti, mládež a 

dospělé 
 Úprava ploch na sídlišti 
 Více zeleně 
 Úprava veřejného prostranství 
 Výsadby stromů a realizace parčíků čí dalších příjemných zákoutí k relaxaci a posezení s 

rodinou či přáteli. Schodům z města pod kostelem chybí prostor pro průjezd s kočárem. 
Osvětě o šetrném životě vůči životnímu prostředí, ekologická domácnost, menší spotřeba 
energie. 

 Dětská hřiště. 
 Úprava dětského hřiště  
 Hřbitov - stromy - zredukovat 
 Více zeleně a odpočinkových míst 
 Více zeleně, laviček, odpočinkových míst se sportovními aktivitami 
 toalety v poschodí - na sále - Hospody Ve starém kině 
 Středisko volného času pro děti a dorost doplněné o výuku ZUŠ (hudební nástroje) 
 oprava silnic 
 na tržnici dřevěné stánky 
 do komunikací a přípravy výstavby bytové a průmyslové výroby 
 zlepšit komunikace 
 oprava místních komunikací 
 Oprava omítky MŠ Březová 
 školství 
 Oprava chodníků. 
 Opravu studánky,aby v ní tekla voda jako dříve a sezení okolo. 
 Bazen a kulturni vyziti 
 Zato se v dnešní době při předražených zakázek moc nezmění 
 Vnitřní úpravy v MŠ (voda, elektřina), ale nevím, jestli by to stačilo. 
 hřiště pro větší děti s herními prvky - lezecká stěna apod. 
 parkoviště u hřbitova 
 Úprava veřejných prostorů. 
 doplnění laviček na pěších trasách  směřujících k náměstí, možná by se částečně omezilo 

množství aut parkujících na náměstí  
 "nevím, kolik může cyklostezka stát,  
 škoda, že zmizelo dětské hřiště v dolní části ulice Smetanova, široko daleko tam pro děti 

nic není" 
 Úprava hřiště za státní policií "obecňák"  
 opravy chodníků a silnic 
 květinová výstavba podél silnic 
 zajištění obchodu s potravinami 
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 lepší zeleň, květiny, udržované lavičky 
 Upravený okruh vedoucí lesními pěšinami s lesními sportovními tělocvičnami pro 

seniory, děti i aktivní dospělé, plochami pro bowling, či jiné sportovní aktivity, 
poznávacími kvízy atd., které jsou z části schůdné pro pěší i vozíčkáře, cyklisty. 

 Výsadba zeleně 
 Klub pro seniory 
 Kompletně doopravit a vybavit budovu, kde máme klubovnu, volební místnost, 

knihovnu. Dětské a sportovní hřiště. 
 Přestavba kina ,aby tam mohly být i divadla,t.zn. šatny a zázemí pro herce 
 Obecní kanalizace. 
 Myslím, že představitelé obce průběžně obec zvelebují a do potřebných věcí investují ( 

dětské hřiště, chodníky, údržba hřbitova atd.).  
 aby bylo kam vodit turisty nejen na Doubravu 
 Vysadba nových stromů 
 hřiště pro děti 
 Bytová výstavba  
 Chodníky a veřejné osvětlení. 
 Zlepšení stávajících komunikací v obci i mimo obec 
 Bazén  
 více zeleně 
 cyklostezka, přírodní koupaliště 
 Podporu malych sportu. Lyzovani, gymnastika apod. 
 finanční příspěvky školám, knihovně, kinu, muzeu 
 Voda na místní hřbitov  
 Taneční parket, letní areál zábavní 
 To bych se na to vyprdla 
 Úprava sjezdů z chodníků hlavně na přechodech pro chodce, vozíčkáři mají problém 
 Více zeleně.  
 Do pořádání kulturní akce většího rozsahu 
 rekonstrukce místního sálu a podpora jeho celoročního provozu, pořádání akcí pro děti, 

seniory, občany v produktivním věku 
 Méně než milion? To by při dnešních cenách asi moc velký výběr nebyl. 
 sazení některých holých travnatých ploch rostlinami a keři - více zeleně v Chotěboři. 
 Vložil do sportu.Fotbal, Hokej a všechny ostatní sporty které Chotěboř podporuje. 
 Oprava silnic 
 Zájezdy pro důchodce 
 Okoli kolem pozarni nadrze + hasicarna. Chodniky uprostred vsi  
 Čistota a úklid ( kolem kontejnerů a vedlejších ulic) 
 Dětská hřiště 
 Oprava požární nádrže  
 Pobidky pro to, aby lidé neodchazeli žít jinam. Za méně než milion korun bych nechala 

zpracovat koncepci jednotného mobiliáře, aby nebyl “každý pes, jina ves” 
 cesty k lesu 
 Podpořil bych možnost přidružených aktivit v rámci Festivalu fantazie - největší akce 

široko daleko, kdy chotěboř ožije několika tisíci lidmi 
 Klidnou zonu za městem,kde by se dalo odpočívat. 
 opravy komunikací 
 Do zeleně ve městě, veřejné infrastruktury (internet, městský portál, online agenda MěÚ) 
 Podpora spolků a aktivních občanů. 
 Nakoupila bych stromy, keře, květiny a okrašlovala město.  
 Zrušení železného zábradlí okolo potůčku a nádrže, a udělat ho z přírodního materiálu 
 Dětské hřiště 
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 do rozvoje volnočasových aktivit 
 dětské hřiště 
 opravy části chodníků , klidová zóna s posezením u budovy samosprávy, úprava 

křižovatky z bezpečnostních důvodů 
 Travnaté hřiště 
 Obchod s občertvením s podporou práce pro místní občany 
 provedl další etapu opravy chodníků 
 Nové autobusové čekárny do kterých by nefoukalo, nepršelo a bezpečnostní dopravní 

prvek před místní ZŠ a MŠ. 
 oprava komunikací 
 Chodniky 
 Za to bych toho asi moc neporidila, asi nějaké víceúčelové hřiště, park pro maminky s 

dětmi  
 Oprava kašny na náměstí 
 Začal bych u chodniku u školky ,navrhoval jsem to již před léty a nic se nestalo 
 Výsadba zeleně 
 společenský život, akce pro rodiny s dětmi, klub rodičů a dětí  
 Oživení náměstí, oprava nevzhledných fasád, celkově pořádek vzhled 
 https://www.materialtimes.com/tema-tydne/celej-svet-bejvavalo-hriste-kdo-si-dneska-

hraje-za-
barakem.html?fbclid=IwAR2QDbwO_uSAaqBWL6zGHPNsrOrKZ8fGseSwJof07ekxZ93jbC
y7tFM9cCA 

 Hřiště 
 Pěknou a bohatou květinovou výzdobu. 
 hřiště pro školy 
 chodníky 
 chodník 
 kvalitní komunikace 
 Udržoval zelený prostor pod ulicí Slavíčkova (za Policií ČR) v nezmenšeném stavu a 

nezastavěný pro volné užití obyvatel i organizací ( e.g.hasiči). 
 cesty , chodníky 
 projektová dokumentace a příprava budoucích investic 
 Výsadba a péče o zeleň. 
 Vánoční výzdoba 
 opět se vracím ke kurtum 
 rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Bezděkov 
 Vánoční výzdoba náměstí 
 zvelebení obce 
 získáni nových parcel  
 "Vybudování parku v prostoru louky  
 Na Koubku" 
 vylepšit letní posezení na hřišti 
 Dokončit a opravit chodníky 
 Parkovací stání 
 oprava cest 
 "klub pro důchodce 
 Část kanalizace 
 Údržba zeleně 
 Hřiště na míčové hry.  
 oprava budovy na fotbalovém hřišti 
 Parkování 
 odvolal bych zkorumpované vedení města 



Střednědobé hodnocení Strategie MAS Podhůří Železných hor o.p.s. 

45 

 Vybudoval bych nějaké cyklostezky z Hranic přes Hradiště do Libice potom kolem řeky 
po hrází bych udělal cyklostezku když je mokro tak se tam nedá jet na kole je člověk 
zašvihanej z kola kdyby tu o bylo ve finišéru tak by to bylo lepší  

 Vybudoval bych nějaké cyklostezky z Hranic přes Hradiště do Libice potom kolem řeky 
po hrází bych udělal cyklostezku když je mokro tak se tam nedá jet na kole je člověk 
zašvihanej z kola kdyby tu o bylo ve finišéru tak by to bylo lepší  

 Podpora dětem ( hřiště) 
 Výstavba přechodů pro chodce a dalších bezpečnostních prvků. 
 Skate park + hřiště pro děti 
 Kabiny a zázemí  misnich fotbalistu  
 Rozšířila hřiště  
 "do střediska služeb 
 Výsadba zeleně v obci i jejím okolí, vč. původních krajových ovocných dřevin. 
 Obnova zeleně v zemědělské krajině,výsadba alejí 
 klidová zona 
 hřiště s umělým povrchem 
 chodníky v nebezpečných místech 
 opravy zařízení na fotbalovém hřišti a pořízení dětského hřiště 
 Autobusové zastávky Klimeš 
 VÍCE ZELENĚ, NAPŘ. U DĚTSKÉHO A DOPR. HŘIŠTĚ 
 Dětské hřiště 
 opravila chodníky a dodělala tam, kde nejsou 
 Rozšíření dětských hřišť  
 Větší dětské hřiště 
 kontejnery podzemní 
 Dětská hřiště a chodníky 
 Údržba zámeckého parku 
 Dětská hřiště 
 oprava kulturního domu 
 Stavby, přestavby dětských hřišť, cyklostezky 
 Do vzdělání (do škol) 
 Chodník - silnice 
 cyklostezky 
 Dětská hřiště 
 Lepší dětské hřišti 
 Více oddychových míst pro seniory (např u Domova s pečovatelskou službou), doprava z 

okrajových částí města do centra pro seniory 
 Doprava pro seniory z okrajových částí do centra, případně více oddychových míst - 

lavičky! 
 Cokoliv pro děti 
 Oprava některých chodníků, vkusná stanoviště na kontejnery na odpad 
 Chodníky ve Farské ulici 
 oprava chodníků nebo silnic 
 úpravy prostor pro zdravotní středisko 
 Hřiště 
 držáky na sáčky na psí exkrementy 
 Veřejné nabíječky na eletrokola. 
 zpevněná plocha pro kontejnery na komunální odpad v obci Dolní Lhotka a revitalizace 

topolového větrolamu proti areálu ŽV v Dolní Lhotce 
 Dětské hřiště, sportoviště 
 Oprava kulturního domu 
 Opravit čekárnu 
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 Obchod - smíšené zboží, základní potraviny, drogerie 
 Více chodníků 
 automatické zavlažování kurtů, úpravna vody na koupališti 
 Kulturní, sportovní nebo společenské akce v obci. 
 Úprava veřejných prostranství, opravy chodníků. 
 pumptrek, kde by se mladí cyklisté učili základům 
 Více účelové hřiště.  
 Sauna 
 Chodníky 
 dětské hřiště. 
 vysadil nové stromy 
 Více odpočinkových míst. Všude chybí lavičky 
 Sportovní kroužky a jiné zájmové aktivity 
 Lepší doprava, silnice 
 Cyklostezky 
 Oprava hospody, kapličky, najmout někoho na sekání trávy - 2 krát do roka je málo 
 Koupaliště 
 Oprava budov 
 Cyklostezka 
 pisecnou plaz na prehrade a kolem prehrady cyklostezku 
 V naší obci je toho nového poměrně dost, takže tato otázka není moc na místě. 
 zlepšení chodníků 
 kašna, koše pro recyklaci na náměstí 
 Cyklostezka 
 Oprava pouličního osvětlení 
 lavičky a podpora setkávání obyvatel 
 komunikace 
 pravidelný rozvoj infrastruktury, vybudování parků  apod. - něco drobného 
 Více upravené náměstí 
 bazén 
 znovuotevření zámeckého parku 
 Výpravy na sběr odpadů 
 Bazén 
 koupil byt (až bude krize) 
 Do spolku 
 sekání dětského hřiště 
 rekonstrukce laviček 
 Cyklostezka 
 Sociální služby, oprava chodníků 
 Cyklostezky 
 úprava městských parků 
 lavičky, zeleň 
 Chodník 
 pořádné přechody 
 lavičky 
 dětské hřiště 
 oprava chodníků, bezbariérové vstupy na chodníky 
 udržba cest a zeleně 
 Veřejné osvětlení mimo hlavní silnici, oprava místní hasičárny 
 Více peněz 
 Více košů a pytlíků na exkrementy 
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 Přechody 
 Semafor u knihovny 
 Semafor, aspoň jeden 
 Údržba zeleně - především prořez dřevin z nichž mnohé jsou ve špatném stavu - viz 

každá větší větrá smršť 
 Byty pro rodiny upřednostňovat, Domov důchodců 
 dětské hřiště 
 Nové chodníky 
 dětské hřiště 
 Čistota - úklid města 
 více hřišť pro děti, dopravní hřiště pro děti 
 Náměstí - vodní prostor - oprava vodotrysku nebo vybudování něčeho jiného 
 úprava zeleně 
 Více bych se starala o přírodu kolem obce 
 Opravy komunikací 
 Lavičky smětem na hřbitov a ve Stromovce, pěšina uprostřed parku  
 silnice, autobusová zastávka 
 Předělání zastávky 
 renovace zastávky 
 lavičky a zeleň 
 lavičky nové 
 Deratizace náměstí a okolí Buttulovy ulice 
 revitalizace(obnovení)  katastrovaných polních  cest s výsadbou dřevin , remízku,  

oprava " ovčáckého  mostu " 
 Hřiště - tartan 
 ZPEVNIL KOMUNIKACE 
 Za tuto částku se toho moc nepořídí, maximálně nákup okrasných květin a vysazení na 

kruháku 
 Investice do obnovy varhan v místním kostele sv. Jakuba Většího  
 Nová silnice, rekonstrukce školní tělocvičny 
 Úprava křižovatky silnice z Chotěboře - z hlediska bezpečnosti provozu 
 Zeleň - výsadba stromů, které do této lokality patří. zapojit do údržby obyvatele a děti. 
 Opravil chodníky 
 Osázení keřů a stromů podél polních cest. 
 Výsadba aleje 
 Podpora spolku 
 Výsadba původních dřevin, zvonička na Hájku s automatem, zázemí pro děti funkční 

hřiště, zpevnění cest, veřejné osvětlení. 
 Oprava komunikaci 
 Sportoviště, hřiště 
 hřiště 
 Oprava chodníků a silnic 
 Fotbalové hřiště 
 Hřiště 
 Lavičky 
 Do sportu  
 Dětské hřiště, oprava chodníků. 
 chodníky,a oprava silnic 
 oprava chodníků 
 nové veřejné WC 
 Více popelnic pro obyvatele paneláku, radar do ulice Havlíčkova 
 Oprava padající zdi na hřbitově 
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 Park 
 Akce pro děti, více zapojovat lidi, rodiče 
 Něco pro děti 
 Vhodně vybavené dětské hřiště 
 S tímto rozpočtem alespoň do úklidu města. 
 Zahájil bych řešení nedostatku parkovacích míst v Chotěboři. 
 Oprava komunikací, drobné ekologické zásahy 
 Odborná péče o staré stromy a aleje 
 Hospoda 
 Koupalište z hasičské nádrže 
 Oprava chodníků, místní dopravu 
 zpevnila alespoň jemnou drtí cestu od silnice od Rozsochatce k silnici na Dobkov kolem 

přehrady 
 Dětské hřiště. 
 Oprava silnice 
 výsadba remízků, jako úkryt pro zvěř, ptactvo i hmyz, před mechanizací a chemickými 

postřiky 

 

DO ČEHO BYSTE VE VAŠÍ OBCI PŘEDNOSTNĚ INVESTOVAL/A, CO BYSTE VE VAŠÍ OBCI 
UDĚLAL/A, KDYBYSTE MĚL /A VÍCE NEŽ 1 MIL. KČ: 

Přehled odpovědí: 

 Postavila tělocvičnu, dům s pečovatelskou službou či domov důchodců, vykoupila bych 
pole ve středu obce a změnila ho na obecní sad. Zrevitalizovala bych potoky v okolí a 
vysadila kolem nich stromy 

 koupaliště 
 volnočasové aktivity 
 Bazén  
 "dům služeb pro občany kde by služby byly pohromadě a poblíž se nachází parkovací 

prostory - opravna obuvi, prádelna a čistírna, švadlena,  čalouník atd 
 centrální parkování na ploše u policejní stanice" 
 Sportoviště  
 Čištění odpadních vod, revitalizace okolních vod, výsadba zeleně  
 Stavba cyklostezek, vystavba parcel, rekonstrukce zastaraleho zdravotnickeho strediska 
 Koupaliště 
 Výstavba nových bytů 
 Byty pro seniory 
 koupaliště 
 obohacení veřejného prostředí - sochy, pořádání kulturních a společenských akcí 
 Kompletní rekonstrukce budovy samosprávy a multifunkční hřiště 
 výstavba bytů 
 parcely, cyklostezka 
 oprava kašny 
 koupaliště 
 úpravy veřejných prostranství a opravy komunikací 
 Kulturní sál, zdravotní středisko 
 obecní byty 
 lepší prostory pro muzeum 
 Multifunkční hřiště 
 Sportovní hřiště s prvky i pro starší občany 
 bazén 
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 kulturní sál 
 Čistírnu odpadních vod 
 Oprava silnic. 
 koupaliště 
 krytý bazén 
 Koupaliště 
 krytý bazén 
 Do výstavby nových parcel a pozemků pro bydlení, bytové domy 
 Plavecký bazén 
 pruh pro cyklisty, cyklostezka, koupaliště 
 turististická ubytovna, rozjezdové byty 
 Koupaliště. 
 Do ochrany a údržby památek, parků a zeleně obecně.  
 Stavební parcely 
 Fotbalový oddíl  
 Oprava školy,obchodu, 
 Stavební parcely 
 Parcely 
 koupaliště 
 Parcely 
 Koupaliste 
 Nové parcely  
 Nová výstavba 
 Opravit silnici v ulici od fotbalového hřiště 
 Stavební parcely 
 Kanalizace 
 Krytý bazén 
 opravy komunikací 
 Eckhartův rybník upravit jako přírodní koupaliště  
 Koupaliště, stavební parcely. 
 Bazén, cyklostezka. 
 do cyklostezky 
 Krytý bazén. 
 sadba zeleně 
 bazén 
 Do Horního Mlýna, který s kamarády přestavujeme - přírodní areál pro děti, mládež a 

dospělé - do Výstavby Horního Mlýna 
 Parkoviště na sídlištích 
 Plavecký krytý bazén 
 "protahla bych zemni plyn do přilehlych osad 
 Bazén 
  Asi zkvalitnění oprav silnic. Předělat Statek doubravka na ekozemědělství. Obohacení 

systému o vzdělávání v odpovědnosti a udržitelnosti života.Sauna s koupacím přírodním 
jezírkem. 

 Cyklosteska. 
 "Zázemí pro setkávání seniorů 
 oprava cest 
 koupaliště 
 Kulturní dům, nové muzeum, koupaliště, dům pro seniory 
 chodníky v nové zástavbě 
 Do obnovy rybníků za fotbalovým hřištěm s čištěním a úpravou na přírodní koupaliště. 

Okolí rybníků by se nemočkovalo, aby voda nebyla nebezpečná. 
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 koupaliště nebo bazén, cykloztezka 
 bazén, cyklostezky, chodníky 
 do komunikací, rozvoj podnikání 
 ubytování pro důchodce, pečovatelský dům 
 výstavba domu pro seniory 
 Městský domov pro seniory 
 komunikace a vozovky. výstavba bytů 
 Bazén. 
 Opět studánku. 
 Oprava chodniku a silnic 
 Rozhodně co by natáhlo a udrželo mladé lidi 
 Rekonstrukce Židovny, ČOV 
 zpevněné cesty - cyklo 
 oprava kostela na Modletině 
 Startovací byty, komunikace, chodníky, bazén, průmyslová zóna. 
 do úpravy veřejných prostranství, lepších směrových ukazatelů ve městě  
 pořád ten krytý bazén ;-)  
 Bazen/koupaliště, dětské hřiště  
 Městská doprava 
 opravy chodníků silnic stávajícího majetku 
 mini cyklostezka obcí (kolem hřiště), větší zázemí pro větší děti (lanový park, skatepark) 
 zajištění obchodu s potravinami 
 cyklostezka 
 Dětské hřiště 
 Do bytové výstavby malých a levných bytů ve vlastnictví obce. 
 Koupaliště, inline dráha 
 Stavební parcely 
 Dodělat kompletně chodníky po celé vsi a zbourat starý kulturní dům, který k ničemu 

neslouží. 
 Vybudovala bych cyklostezky a ty šatny v Kině 
 kulturní dům se sálem 
 Obecní vodovod. 
 Přípravu stavebních pozemků 
 hezké zázemí a hlavně bezbarijérový vstup vstup pro muzeum 
 Boj proti kůrovci  
 vnitřní bazén 
 Stavební pozemky  
 Hasičská zbrojnice. 
 Zlepšení stávajících komunikací v obci i mimo obec. 
 Bazén 
 Největší turistický tahák je údolí Doubravy - podpořila bych rozvoj vstupního místa do 

údolí - aby se zde dalo slušně parkovat, bylo tu nějaké zázemí - občerstvení, místo pro 
posezení... 

 chodníky 
 bazén 
 koupaliště 
 Bazen a silnice. 
 domov  pro seniory 
 Rekonstrukce fotbalového hřiště, hasicarny nebo do bezproblemoveho chodu čističky. 

Nebo vykoupení a zasitovani staveb parcel  
 Plynofikace 
 Nový KD, nová hasičárna, lépe vybavená tělocvična 
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 Plavecký bazén 
 Bazén, hřiště v okolí centra  
 Do občanské vybavenosti a veřejných prostranství 
 multifunkční hřiště 
 Kulturní dům, domov pro seniory, dovybavení zimního stadionu 
 Inline stezka na Chotěboř 
 Oprava ulice Železnohorská. 
 Sport 
 Oprava silnic, rekonstrukce některých budov  
 Koupaliště/krytý bazén 
 Příprava parcel pro mladé 
 Cyklostezka na Chotebor - pripadne na Rozsochatec pres Pansky les 
 Úprava venkovních prostor na sídlištích, pískoviště, hřiště, tráva. Jsou v hrozném stavu ( 

Chmelnice) 
 Cyklistické tratě 
 Rehabilitační centrum/welness 
 Kanalizaci 
 Parcely, byty, popr parkovací dům? 
 Oprava budovy obecního úřadu 
 Opravy chodníků, vývěsek, laviček, košů a celkové propojenosti města pro snažší 

průchodnost pěšky či na kole.. 
 V ulicích chybí chodník,lidé tam bydlí od roku1993 a ještě pořád chybí! 
 sport, internet,pozemky 
 Do varhan v kostele sv. Jakuba staršího 
 Řešit další parkovací místa 
 Úprava veřejných prostor, preventivní opatření před suchem. 
 Upravila chodníky v ulici Na Skřivánku . 
 domov důchodců 
 Postavit kulturní dům pro setkávání lidí 
 byty 
 Domov důchodců 
 do stavebních parcel 
 byty pro mladé rodiny 
 hřiště a herními prvky pro děti,  propojení dolní a horní části obce chodníkem, 

vybagrování dešťového rybníku v horní části obce + údržba zeleně, oprava a vybudování 
části komunikace k montovaným domům 

 Společenský prostor pro setkávání občanů 
 Muzeum, mlýn, sklářská huť, starý statek 
 revitalizace vodních ploch 
 Do nové výstavby / stavební parcely, inženýrské sítě.../, obecní kanalizace, vyčištění 

místního rybníku 
 zvětšit obecní úřad, společenskou místnost pro místní obyvatele 
 Bazén  
 Vnitřní bazén  
 Oprava sokolovny do podoby důstojného společenského objektu 
 Bazén 
 Samozřejmě chodník až k autobusové zastávce 
 Cyklostezky z Chotěboře do Libice, do Svinného, Dobkova... 
 startovací bydlení 
 Zkvalitnění místních komunikací  
 krytý bazén, cyklostezku 
 Nová parkoviště, parkovací dům. 
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 krytý bazén 
 kanalizace a čistička odpadních vod 
 technické zázemí pro potřeby obce, prostory pro setkávání 
 služby pro obyvatelstvo 
 Vytvořil přírodní koupaliště. 
 Cyklostezky, další chodníky. 
 čistička odpadních vod 
 realizaci bytové výstavby, rodinných domků  dle schváleného plánu rozvoje 
 Oprava chodníků a silnic. 
 Koupaliště 
 stejne jako odpověď 7.1.-kurty 
 Cyklostezka 
 rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Bezděkov 
 Koupaliště!!! 
 modernizace stávajících budov 
 kulturní sál (místnost) 
 Rekonstrukce náměstí, vybudování autobusového nádraží, aby nezajizdeli autobusy na 

náměstí, ale například v místě Obecního rybníka  
 do půjčky na vodovod 
 Zavedl plyn 
 Výkup pozemků pro stavební parcely, opravy místních komunikací 
 elektrické vedení do země 
 "mateřskou školku 
 Celou kanalizaci 
 Nová kanalizace a čistička odpadních vod 
 Koupaliště. 
 cyklostezku 
 Parkovací místa 
 Oprava soklovny a přilehlých prostor. Realizace novostaveb. 
 parkování a dopravní obslužnost 
 Do oprav silnic 
 Opravil barák pod penzionem vrátil samostatnou poštu do naší obce  
 Opravil barák pod penzionem vrátil samostatnou poštu do naší obce  
 Koupaliště 
 Podpora zdravotnických služeb, prostory pro setkávání lidí, podpora místních 

řemeslníků, místních zemědělců či lesníků, výstavba polních a lesních cest 
 Koupaliště 
 Stavebni parcely  
 Bytový dům  
 "Oprava poškozeného Ovčáckého mostu, vedoucího přes řeku Doubravu nedaleko obce. 
 Viz.odkaz : 

https://mapy.cz/zakladni?x=15.6761146&y=49.7669613&z=17&gallery=1&source=bas
e&id=2115336" 

 Oprava Ovčáckého mostu poškozeného zemědělskou technikou,obnova zaniklých 
polních cest s doprovodnou zelení 

 krytý bazén 
 bazén, koupaliště 
 kulturní zařízení 
 oprava  čekárny a prostranství kolem obecního domu 
 Reprezentativně bych upravila začátek trasy do údolí Doubravy - dostatečně 

nadimenzované parkoviště, zázemí pro turisty (občerstvení, posezení...) 
 Bytový dům, startovací byty 
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 Bazén 
 zřídila místní přepravu soukromníky za smluvní ceny 
 Nová silnice 
 Krytý bazén  
 Cyklostezka, stavební parcelyy 
 Plavecký bazén sportovní hala 
 Bazén - nekončící příběh, místo toho se cpou peníze do zimního stadionu - 50 milionů 
 Oprava místních komunikací 
 Komunikace 
 Cyklostezky a koupaliště 
 Zázemí pro kulturní, společenské a sportovní akce 
 Nová parkoviště 
 zařízení pro doktory, detský a dspělácký Dr., případně i zubař 
 Parkovací místa pro automobily u bytových domů 
 Nákup a stavby nových bytovek, do vytvoření nových pozemků 
 Do koupaliště 
 Stavba bazénu 
 bazén 
 Cyklostezky v okolí 
 Obchod 
 Komunikace 
 Silnice 
 Domov pro seniory 
 Domov pro seniory 
 Bazén  
 Výstavba domova důchodců 
 Výstavba cyklostezky do Chotěboře 
 Cyklostezka z Libice n. D. - Chotěboř 
 Do domu pro seniory 
 Kulturní dům 
 zdravotní středisko 
 Cyklostezku, koupaliště  
 WC v blízkosti dětských hřišť 
 přírodní bludiště 
 Úprava prostranství pod kontejnery, pořízení kontejnerů na plechovky, na jedlé oleje z 

domácnosti, kompostéry pro domácnosti a na zahrady. / Větší opravy cest a úpravy 
prostranství nejen v Malči, ale i v okolních osadách patřících k Malči. 

 Koupaliště nebo bazén. 
 samostatná příjezdová komunikace k areálu ŽV ZD Maleč v Dolní Lhotce 
 Bazén 
 "Krytý bazén  
 Domov důchodců" 
 Domov důchodců nebo jiné soc. zařízení pro seniory 
 Kulturní dům, parkoviště, koupaliště - biotop 
 Rekonstrukce haly na hřišti. Napojení obce na cyklostezky - nepoužívat cyklostezky na 

silnicích (i když málo frekventovaných) 
 Plyn 
 kulturní dům, rekonstrukce antukových kurtů, dokončení chodníků, nové osvětlení, 

čistička odpadních vod 
 Podpora služeb v obci. 
 Zdravotní středisko. 
 cyklostezka 
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 "Koupaliště a krytý plavecký bazén. 
 Oprava komunikací" 
 Kulturní či sportovní akce a víc kontejnerů na odpad.  
 úprava zvelebení příjezdu do obce (park u zámku zeď, stromy) 
 Vnitřní bazén 
 Zázemí hasičů, silnice 
 koupaliště nebo bazén 
 zadržení vody v krajině, další rybník, ne ale na chov kaprů jako se stalo s tim posledním 
 Koupaliště. Cyklostezky 
 Kultura 
 Zlepšil bych veřejné prostory (poštu, obchod, úřad, zámek, náměstí 
 Bazén 
 Rekonstrukce hospody, některé cesty ve vesnici (oprava) 
 Koupaliště 
 Silnice 
 Koupaliště 
 podpora doktorum a zubarum akryty bazen 
 Rychlejší splacení úvěru na rekonstrukci školy. 
 bazén 
 bazén, domov důchodců 
 Koupaliště 
 Venkovní koupaliště 
 Bazén plavecký 
 udržet obchod s potravin 
 výstavba center  a věcí pro volnočasové aktivity vhodné pro lidi všech generací (plavecký 

bazén, cyklostezky) 
 Vlakovou zastávku 
 Dokončit výstavbu zimního stadionu-šatny apod., vizáž ulice k zámku 

(Riegrova/Palackého) , oprava sokolovny 
 bazén 
 koupaliště 
 pozemní komunikace 
 Cyklostezka nebo bazén 
 Koupaliště 
 koupil více bytů (až bude krize) 
 Oprava silnic 
 silnice, areál pro rodiče 
 cyklostezky 
 silnice, dětská hřiště, výbava kulturního domu 
 Domov důchodců 
 koupaliště 
 Zdravotní zařízení 
 do sportu a kultury 
 Do sportu a kultury, zdravotnictví 
 "domov pro seniory, uvolnily by se větší byty pro rodiny a dětmi, apod.  
 oprava silnic" 
 bazén 
 Výstavba alespoň nízkokapacitního domova seniorů 
 cyklostezky, koupaliště, dům pro seniory - který bude spravovat město 
 Hasičskou zbrojnici. 
 bazén 
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 cyklostezka, silnice 
 bazén, více dětských hřišť 
 cesty 
 cyklostezky, bazén 
 oprava budov ve vlastnictví města 
 muzeum 
 umělka 
 Čistička- kanalizace 
 Nové silnice 
 Přírodní park pro volný čas 
 Silnice 
 Hřiště na multifunkční aktivity 
 Zimní stadion 
 Rozšíření pracovních kapacit v problémových lokalitách 
 Byty pro rodiny upřednostňovat, Domov důchodců 
 Výstavba startovních bytů 
 koupaliště 
 Koupaliště 
 bazén, cyklostezka 
 Chodníky 
 koupaliště, úprava chodníků 
 Plavecký bazén nebo koupaliště 
 bazén, cyklostezka 
 vybudování nových parcel 
 Kulturní zařízení 
 Cyklostezky. Koupaliště. Městský vycházkový okruh okolo přehrady, Eckhartova rybníku 

a Kacířů. Vyhlídka z věže kostela 
 Vyspravení silnice ve Farské ulici 
  památky, polní cesty, osvětlení 
 Plyn na topení  
 voleybalové hřiště 
 kulturák 
 koupaliště, bazén 
 Modernizace muzea, kina (kulturní centrum včetně možnosti lezecké stěny, workshopů, 

divadelních představení...) 
 hřiště víceúčelové 
 Park 
 ZPEVNIL KOMUNIKACE 
 Zasíťování nových stavebních pozemků, příprava průmyslové zóny 
 Plavecký bazén, sál pro slavnostní shromažďování a koncerty 
 sportovní hřiště 
 stavební parcely 
 Dostavba chodníků, obnova některých polních cest 
 Zdravotní středisko - 2x týdně praktický lékař, 1x měsíčně zubař, rehabilitační pracovník 

- 1-2x měsíčně 
 Zkulturnil Pilnův statek 
 Chybí ti hezký kulturní stánek. nevím jak je na dotace finančně náročný, ale dovybavit 

např. Pilnův statek nebo uvažovat o jiné možnosti. V loňském roce se objevila myšlenka 
na komunitní centrum. I toto řešení by bylo vítané a využívané širší veřejností. 

 Dobře fungující prodejna potravin! 
 Čistička odpadních vod. 
 plavecký bazén 
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 V létě opravdu chybí koupaliště nebo bazén. V přehradě  a ve všech okolních rybnících se 
nedá v létě koupat díky sinicím. Koupaliště nebo bazén by využívaly všechny generace.    

 Parcely. 
 Prodejna 
 Asi do výše zmíněného... 
 Revitalizace potoka a odbahnění rybníka na Hájku.  
 Koupaliště pro děti, více zelně v obci, úprava silnic, chodníků 
 prostory pro kulturu 
 Koupaliště  
 Koupaliště  
 Nákupní centrum (5 obchodů) 
 Fotbalové hřiště  
 Koupaliště 
 Cyklostezky domov pro seniory ale státní 
 Cyklostezku  
 Naproti zimnímu stadionu bych postavila-saunu,posilovnu,prostory pro "moderní" 

sportovní aktivity-např.pole dance,squash apod. a prostory bych také nabidla k dispozici 
místním,kt.se snaží zde něco pro občany dělat a musí vést své hodiny např. v budově býv. 
VOŠ,kde nejsou pro cvičící ani trenéry vhodné podmínky, nejsou k dispozici šatny,sprchy 
ani pořádné wc. 

 kostel 
 domov důchodců nebo obchodní dům, koupaliště, park 
 domov důchodců 
 parkovací místa, garáže, silnice 
 letní koupaliště 
 Opravit silnice, chodníky 
 Stezky - kolo 
 Do výše uvedeného 
 Vodovod, kanalizace 
 "1) Odkoupil bych budovu kulturního domu 
 2) vykoupil pozemky od p. Vepřkovského 
 3)Odkoupil zbytek areálu JZD u kravína - pro budoucí podnikatelskou zónu" 
 Koupaliště 
 Viz výše, cyklostezky, plavecký bazén, rekonstrukce polikliniky 
 "koupaliště 
 cyklostezky" 
 Domov pro seniory a zvětšení sítě sociálních služeb. 
 Ekologické zásahy ( rybníky, protierozní opatř.), stacionář pro důchodce, služby, 

byty,...milión je málo 
 Vzhled vesnice, podpora moderní architektury vhodně začleněné do původního rázu 

vesnice. Spolupráce s dobrými architekty 
 Bazén a oprava chodníků + cyklostezka 
 Koupaliště 
 Příjezdová cesta ke hřbitovu 
 "Kulturní dům se společenským sálem, při kult. akcí v sokolovně není vidět 
 Dům pro seniory 
 Cyklostezka" 
 cyklostezky, vycházkový naučný park , celoroční plavecký bazén 
 Nové cesty i mimo hlavní silnici. 
 vytvoření nových stavebních parcel 
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POKUD MÁTE JINÉ DŮVODY, PROČ V OBCI BYDLÍTE, UVEĎTE JAKÉ: 

Přehled odpovědí: 

 Jsem rodák 
 Není jiného místa na světě, kde by mi bylo tak dobře jako tady. 
 Narodil jsem se tu 
 bydlím na samotě 
 Blízko rodině.  
 Je tady pěkné prostředí od Jara do Podzimu  
 Mám zde dceru a vnuka a pravnoučata 
 Hlavně rodina 
 Zaměstnání 
 chov lesní zvěře 
 vlastní bydlení 
 bydlím s rodiči 
 nemám věk na to se odstěhovat 
 Narodila jsem se zde 
 kvůli partnerovi, ale musela jsem se vzdát své práce v oboru, který tu nemám šanci dělat 
 Rodina 
 Momentálně nemám, kam bych se odstěhovala, proto zde pravděpodobně zůstanu 
 Mám tu rodiče, ještě nejsem plnoletá 
 V obci už tolik nebydlím, ale mám tam trvalé bydliště a kdyby můj přítel měl dobrou 

finanční a pracovní příležitost ve svém oboru - přestěhovali bychom se - což není a tak 
jsme poblíž Praze- Ale chtěla bych se vrátit viz.ty důvody co jsem popsala výše. 

 

POKUD BYSTE SE PŘI VHODNÉ PŘÍLEŽITOSTI CHTĚL/A ODSTĚHOVAT A MÁTE K TOMU 
JINÉ DŮVODY, UVEĎTE JAKÉ. 

Přehled odpovědí: 

 Nízká úroveň volnočasovych aktivit pro dospělé  
 lukrativní pracovní nabídka 
 Spory mezi lidmi 
 parky, přírodní cesty bez bláta 
 stáří 
 málo mladých rodin, málo dětí, nedostatek vrstevnických skupin 
 špatná státní podpora života na vesnici 
 lepší pracovní uplatnění korespondující s dosaženým vzděláním 
 Větrné počasí,  
 Za mě vedení města 
 Počasí. Na Moravě je lepší, stabilnější, teplejší 
 Dopravní spojení, zimní údržba silnice 346/2 
 Pracovní příležitost 
 Velkoměsto = <3 
 Není jednoduché tu sehnat životního partnera v určitém věku a taklé tu není práce, která 

by mě naplňovala. 
 Osobní rodinné důvody. 
 dojezdová vzdálenost do zaměstnání 
 Za chlapem 
 Je tady chudý, málo atraktivní kraj, jinde to víc žije. 
 rodinné 
 Rodinné neshody.  
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 Nejni výstavba nových domů  
 Nejni výstavba nových domů  
 špatná dopravní obslužnost 
 Nedostatek bytových jednotek 
 Drahé stavební parcely 
 Osobní 
 Ztráta osobních vazeb. 
 Byrokracie na zastupitelstvu města. 
 Vzdělání 
 Změna prostředí, touha po změně 
 příliš drahé parcely 
 Malé platy 
 Práce, bydlení 
 Špatné vedení obce 
 Téměř nulová šance na městský byt 
 Nedostatek pracovních příležitostí, stavebních parcel 
 Málo mladých lidí 
 změna povolání 
 osobní důvody 
 Vadí mi, že je obec levicově orientovaná 
 Drahé byty a pronájmy, lepší pracovní příležitosti, vyšší platy 
 nedostupnost soc. služeb 
 Zaměstnání 
 viz.výše (pracovní příležitost potřeba pro žurnalisty a tiskové mluvčí - není a když tak ne 

za dobré fin.ohodnocení)  
 málo obchodů v dosahu dojití pěšky pro starší občany, všechny děti odešly za prací pryč 
 Pracovní příležitost 

 

 

 

VAŠE DALŠÍ NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY, KOMENTÁŘE K ROZVOJI OBCE I JINÝM OBLASTEM 

Přehled odpovědí: 

 modernizovat  budovy ( vybavení a jejich okolí) stávajících budov města  v obci  + silnice, 
cesty v nejbližším okolí, chodníky a poté se věnovat výstavbě nových 

 více podporovat podnikání v obcích 
 Větší aktivita při řešení problémů..např. cyklostezka..řešeno už xx let 
 Podpora mladých lidí s rodinami,motivace pro život na venkově. 
 Nemám náměty 
 Ve Stromovce vytvořit park s pěšinami a lavičkami a zařízeními pro nenáročné aktivity 

pro seniory. Vybudování cyklostezek (např. na Bílek) 
 Městské muzeum a jeho umístění; při budování chodníků počítat s pruhem pro cyklisty 
 Je toho hodně. Momentálně vyřešení budovy pro městské muzeum, dětská hřiště a 

rekonstrukce pískovišť na sídlištích. Oprava silnic, chodníků, parkoviště, dobudování 
zimního stadionu, podpora rozvoje místních částí (investice), nová průmyslová zóna, 
výstavba bytů pro mladé rodiny ....... 

 Nedávat tolik peněz pro úzkou skupinu obyvatel - zimní stadion. 
 "Myslím, že jsme turisticky neobjevený region, což mi připadá škoda. Údolí řeky 

Doubravy je velice krásné a kdyby se na něj navázaly další možnosti prázdninového 
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vyžití, mohli by k nám jezdit lidé na pěknou dovolenou. A zatím v celém údolí není jediná 
možnost například občerstvení (ani v letní sezóně).  

 Myslím si také, že by bylo potřeba co nejvíc myslet dopředu, co se týká hospodaření s 
vodou. Všechny problémy ve srovnání s nedostatkem vody vyblednou.  

 Doplnění bodu 21. V obci jsem se narodil, ale 2/3 života jsem prožil jinde za prací, 
většinou ve velkých městech  Čech a Moravy. Některé body nejdou pro mne viditelně 
označit 

 Aspoň ten bazén připomínám :-) 
 Místní části jsou dlouhodobě podfinancovány 
 Málo příspěvků o práci spolků i občanů na Chotěbořsku v okresních novinách včetně 

vesnic. 
 Řešení remízu nad obcí z důvodu splavovani ornice, oprava cest mimo obec, je zde jen 

pár parcel s možností stavby rodinného domku..  
 Díky za Vaši činnost, je potřeba jí určitě dále rozvíjet! 
 Pro rozvoj obce je třeba zapojit více obyvatel. stěžování není řešení, pomáhejme městu, 

tím by se ušetřilo mnoho peněz. 
 Pro rozvoj obce je mimo jiné důležité kvalitní školství,vybavenost škol a podpora 

mimoškolnich zájmových zařízení.  
 Více informovat v jiných regionech o oblasti Údolí Doubravy, vylepšit cesty, stezky, 

zprovoznit pro veřejnost občerstvení na chatě Doubravka, vybudovat cyklostezky a cestu 
pro Inline 

 Pokud jsou možnosti a finance podpory různých aktivit, je škoda je nevyužít, ale jak 
podnítit spolky apod. o ně zažádat, nevím 

 Je třeba propojovat vesnice - cesty, mosty, cyklostezky.  
 Chybí tu větší rekreační zařízení, welness hotel, obecně je tu nedostatek ubytovací 

kapacity na dnes požadované úrovni. 
 více využití městských prostor pro výstavbu větších dětských hřišť, bytových domů. Více 

využití dotačních možností.  
 Jsem ráda, že se postupně dávají do pořadku chodníky, parkoviště a že zmizely ty 

nehezké truhlíky u obchodního domu. Moc se povedl i fotbalový stadion. A nechci 
zapomenout pochválit i vybudování estetického prostoru pro sběrné kontejnery. 

 Kladně hodnotím snahu vedení obce o zlepšení komunikace s úřady. 
 Prosim o oprava silnice Chotebor-Bezdekov, velmi nutne 
 Tento dotazník by měl smysl, pokud by ho vyplnil každý obyvatel obce. 
 Sjednotit místní občany a provozovat pouze 1 pohostinství na tak malé vsi.  
 Líbilo by se mi koupaliště zřízené u silnice na Dobkov v prostoru bažiny na Břevnickém 

potoce v návaznosti na Břevnickou přehradu. Jsem si vědoma, že budou-li i další léta tak 
suchá jako loni, byl by třeba ještě  další vodní zdroj. Neznám majetkové vztahy a také 
vím,  že by na to nestačily 2 miliony, proto to dávám jen jako námět .  

 Oprava chodníků, zlepšit nový odpadový svoz kontejnerů, přistavění parkovacích míst na 
sídlišti, lepší zajištění úklidu v zimních m+ěsících 

 Naslouchat obyvatelům, nové bydlení, bazén, cyklostezka, chodníky, obchvat města - 
doprava skrz město je jeden velký průser, bezpečné přechody pro chodce - osvětlené 

 Parkoviště u vchodu na hřbitov, přechod pro chodce od kruháku k nádraží, výjezd od 
gymnázia do kruhového objezdu, příjezd do Chotěboře od zámku 

 Zubaři v důchodovém věku nebo v penzi, nerecyklovatelnost Chotěbořského Echa a malá 
informovanost spoluobčanů o tom, že Echo nelze recyklovat. 

 Větší podpora drobným podnikatelům. 
 zaktivnění osobního přístupu většiny občanů k rozvoji a zkrášlování našeho regionu 
 vše v dotazníku 
 větší informovanost a více zapojit obyvatele do chodu obce a různých akcí, lidé by si měli 

uvědomit, že většinu věcí dělají pro sebe i do budoucna 
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 Koupaliště 
 Větší aktivita obyvatel na veřejném životě 
 By\lo by dobré zase otevřít zámecký park 
 nové volby 
 chci bazén 
 Zlepšení zimní údržby chodníků 
 V tuto chvíli mě nic nenapadá 
 Vzhled hřbitova a parkoviště u hřbitova 
 Zlepšit komunikaci  mezi  OÚ Maleč a panem Macháčkem - obec je se zámkem úzce 

spjatá! 
 Komunikovat s místním ZD ohledně zlepšení  přírodního  prostředí - osevní  postupy,  

zakládání  (revitalizace)  polních  cest, pěšin,  eroze půdy a pod." 
 Pokud by se mělo stavět koupaliště (přírodní) tak radši, aby to nedělali 
 Zavedení pravidelné linky městské dopravy v Chotěboři, dodržení důsledného plánu 

údržby sjízdnosti místních komunikací v zimním období a šetření solí. Úklid po zimním 
období v co nejčastějším termínu, aby první věc, se kterou se člověk setká nebyl kámen či 
kamínek ze zimního posypu při vystoupení z autobusu na náměstí. Platí to ovšem i v 
dalších částech Chotěboře. 

 Cyklostezky 
 V době sucha zajistit vodu na hřbitov 
 Aby tu měl expozici akademický malíř Jiří Horník - rodák z Libice 
 Na veřejné stromy, ale nejen na ně, dát budky a krmítka pro ptáky. Zapojit v jejich 

krmení děti. Nebudovat už žádné asfaltové cesty v přírodě. 
 Mohla by tu být moštárna + sušička na ovoce 
 A lidé aby se navzájem přestali udávat, pomlouvat apod. 
 Katastrofální silnice z Libice do Chotěboře 
 Zaměřit se na současné a nové rodiny s dětmi, vesnicí nechat vesnicí proto, zde lidé chtějí 

žit.  
 Stmelení obce vícero kulturního vyžití.  
 Pozemky 
 Vyšší spolková činnost, spolupráce s OÚ, zapojení spolků do činnosti obce 
 Lepší bezpečnost občanů v nočních hodinách 
 Veřejné hřiště pro děti ve věku (0 -3 roky). Investovat do komunikací a nedělat jen 

"záplaty na záplaty" 
 Umožnit vstup do zámeckého parku, více zeleně a vyžití malých dětí (hřistě , parky) 
 Více komunikovat s obcemi a spojit stezky s obcemi 
 Mrzí mě uzavření zámeckého parku pro veřejnost 
 Místo nesmyslné "učebny v přírodě" realizovat výuku ve skutečné přírodě (ne v 

Krejčířově zahradě). Bezplatně bych pronajal louku ve vzdálenosti 150 m od školy na 
realizaci květnaté louky, potravního políčka pro zvěř, krmelce, krmítka pro ptáky, úly 
pro medonosné včely a včely samotářky, ptačí budky atd. A to vše s cílem vštípit dětem 
lásku k přírodě. Potom se nebudou z vesnic stěhovat do měst. 

 Naše obec se mi jeví, že se stále rozvíjí v socialistickém duchu. Kde tento pocit nemám je 
Krámek s dobrotami. Je pro mě obohacením a dává mi naději. Rovněž tak i 
znovuotevřený zámek 

 Ve stavebním rozvoji spolupráce  s architektem i s odborníkem v oblasti krajinotvorby a 
ekologie ( současný bod souvisí s bodem 6) 

 Nebydlím tu - chtěla bych se vrátit  a slíbila jsem, že dotazník vyplním. :) 

 

Zpracoval GaREP, spol. s r.o. 

15. 3. 2019 
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