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Výsledky
1. Ve které části města bydlíte?
Výběr z možností, zodpovězeno 591x, nezodpovězeno 4x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Stará Zruč – Zářečí (Vlašimská, U stadionu atd.)

40

6,8 %

Stará Zruč – za lékárnou (Dubinská, Nová atd.)

72

12,2 %

Stará Zruč - ostatní

77

13,0 %

Lokalita Na Farském

23

3,9 %

Nová Zruč – Na Pohoří, Pardidubská, Vyhlídková

71

12,0 %

Nová Zruč – Kolonka (Baťovy domky), Dvouletky

86

14,6 %

Nová Zruč – Sad Míru, Slunný Vrch, Na Výsluní a ostatní

181

30,6 %

Přidružená obec: Domahoř

1

0,2 %

Přidružená obec: Dubina

8

1,4 %

Přidružená obec: Nesměřice

5

0,8 %

Přidružená obec: Želivec

8

1,4 %

jiné:

19

3,2 %

Soutice
Na Kopečku
Zruč nad Sázavou
Nám. Míru
Zahradní 164
(2x) Chabeřice
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Brtník
(2x) Náměstí Míru
Jiřice
Slavošov- Hranice
Hranice
Horka II
xxx
Pertoltice
centrum - domov pro seniory
Centrin- domov pro seniory
Vlašimská / Kutnohorská

2. Pohlaví
Výběr z možností, zodpovězeno 578x, nezodpovězeno 17x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Muž

255

44,1 %

Žena

323

55,9 %

Responzí

Podíl

15-18 let

13

2,2 %

19-30 let

89

15,1 %

31-45 let

167

28,3 %

46-59 let

118

20,0 %

60-75 let

159

26,9 %

76 let a více

45

7,6 %

3. Věk
Výběr z možností, zodpovězeno 591x, nezodpovězeno 4x
Možnosti odpovědí
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4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Výběr z možností, zodpovězeno 587x, nezodpovězeno 8x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

základní

28

4,8 %

střední bez maturity/vyučen

137

23,3 %

střední s maturitou

250

42,6 %

vysokoškolské

159

27,1 %

bez odpovědi

13

2,2 %

5. Jaký je Vás současný pracovní stav?
Výběr z možností, zodpovězeno 582x, nezodpovězeno 13x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

zaměstnanec

319

54,8 %

podnikatel

43

7,4 %

student

24

4,1 %

Pobírám starobní/invalidní důchod

184

31,6 %

bez zaměstnání (nevyplňujte v tomto případě otázku č. 9)

12

2,1 %

6. Jak dlouho žijete ve Zruči nad Sázavou?
Výběr z možností, zodpovězeno 586x, nezodpovězeno 9x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Narodil/a jsem se tu

272

46,4 %

Přistěhoval/a jsem se v dětství

71

12,1 %
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Přistěhoval/a jsem se v dospělosti

198

33,8 %

Pobývám zde pouze přechodnou dobu

6

1,0 %

Jezdím pouze na víkendy

16

2,7 %

jiné:

23

3,9 %

Od roku1963 učnice po sňatku natrvalo
Od jara budu ve Zruči trvale bydlet
Od 15.let,byla jsem na internate
žiji tu celý život
"umístněnka po maturitě"- před 55 lety
Pracuji zde a pobývám od r. 1983
jsem vlastníkem bytu, který pronajímám.
přistěhovala jsem se v dětství, po svatbě jsem se odstěhovala, nyní jezdím o víkendech
Přistěhovali jsme se od ledna 2018
dojíždíme do školy
Žila jsem v Pertolticích co spadají pod Zruč nad Sázavou
9 let
bydlím jinde
navěky
?
48 let
10 let
zaměstnání od r. 1969
přistěhovala jsem se v dětství a jezdím pouze na víkendy
Centrin - domov pro seniory
4 dny v týdnu jsem ve Zruči
majitel nemovitosti, v cizině, 4 x ročně pobyt
Bydlím zde 2 roky.

7. Trvalé bydliště ve Zruči nad Sázavou
Výběr z možností, zodpovězeno 587x, nezodpovězeno 8x
Možnosti odpovědí
Mám

Responzí

Podíl

533

90,8 %
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Nemám

54

9,2 %

8. Bydlím
Výběr z možností, zodpovězeno 584x, nezodpovězeno 11x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

byt

262

44,9 %

rodinný dům

246

42,1 %

Baťův domek

54

9,2 %

Mám zde rekreační objekt (chatu/chalupu)

6

1,0 %

kombinace výše uvedených možností

16

2,7 %

9. Kde pracuji (lokalita)
Výběr z možností, zodpovězeno 390x, nezodpovězeno 205x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ve Zruči

169

43,3 %

Za prací dojíždím

221

56,7 %

V případě, že za prací dojíždíte, vyberte prosím vzdálenost:
Výběr z možností, zodpovězeno 232x, nezodpovězeno 363x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

1 - 10 km

40

17,2 %

10 - 30 km

48

20,7 %
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30 - 70 km

101

43,5 %

70 km a více

43

18,5 %

10. Zajímáte se o dění ve městě?
Výběr z možností, zodpovězeno 588x, nezodpovězeno 7x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Ano, zajímám se

525

89,3 %

Ano, zajímám se a aktivně se i angažuji

38

6,5 %

Ne

25

4,3 %

11. Jaké prostředky Vám pomáhají sledovat dění ve městě? (Zaškrtněte jednu
nebo více odpovědí.)
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 591x, nezodpovězeno 4x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

úřední deska

146

24,7 %

městský rozhlas

255

43,1 %

městské internetové stránky

270

45,7 %

Zručské noviny

475

80,4 %

informační emaily

205

34,7 %

mobilní aplikace V OBRAZE

26

4,4 %

mobilní aplikace ZLEPŠEME ČESKO

33

5,6 %

facebookový profil města

169

28,6 %

zasedání zastupitelstva města

34

5,8 %

osobní komunikace se zástupci města či pracovníky městského úřadu

93

15,7 %

plakátové plochy

231

39,1 %

6

1,0 %

žádné prostředky nevyužívám
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jiné:

23

3,9 %

Komunikace s obcany
ústní informace spoluobčanů
facebook Zručských novin
Jedna bába povídala
především od přátel
od známých
FB profil Zruče a samozřejmě osobní komunikace s občany města
rodina
drby v hospodě
městský rozhlas - není mu rozumět v ulici Na Výslunní
osobní poznání
agentura "jedna paní povídala"
+ manželka (mě informuje o všem co se děje ve Zruči - Jana Kučabová)
restaurace:-)
nedostatečná srozumitelnost městského rozhlasu, není rozumět, co hlásí
drby místních
pracovníci domova
Kutnohorský deník
procházky městem
Zručské noviny - poslední dobou už je nečtu, stalo se z nich úsměvné periodikum opěvující Nezávislé.
městský rozhlas není slyšet
městký rozhlas je v naší lokalitě velice špatně slyšet
rozhlas - když hraje

12. Jak jste spokojen/a s životem ve městě?
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Výběr z možností, zodpovězeno 589x, nezodpovězeno 6x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Zcela spokojen/a

121

20,5 %

Spíše spokojen/a

375

63,7 %

Spíše nespokojen

83

14,1 %

Zcela nespokojen

10

1,7 %

13. Které 3 věci z pohledu kvality života ve městě hodnotíte KLADNĚ?
Matice s textovými vstupy, zodpovězeno 492x, nezodpovězeno 103x
Kladně hodnotím:
I.

Sportovní vyžití

II.

Dětské hřiště

III.

Senior taxi

Kladně hodnotím:
I.

Okolní příroda

II.

Relativní klid

III.

Bezpečnost

Kladně hodnotím:
I.

Sportovní zázemí

II.

Příjemné a upravené prostředí

III.

Nízká nezaměstnanost

Kladně hodnotím:
I.

Zeleň

II.

Čistota města

III.

Hřiště

Kladně hodnotím:
I.

Úpravy Zruče jako jsou různé opravy a rekonstrukce
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II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

Přírodu

II.

Cyklostezku

III.

Kladně hodnotím:
I.

sportoviště a možnosti sportu

II.

okolní příroda, parky

III.

spolkový život

Kladně hodnotím:
I.

Životní prostředí

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

obnova zámku

II.

obnova komunikací a zeleně

III.

Kladně hodnotím:
I.

Dostupnost obchodů

II.

Sportovní zázemí

III.

Kladně hodnotím:
I.

Lokalita

II.

Příroda

III.

Sport

Kladně hodnotím:
I.

Prostředí

II.

Sportovní vyžití

III.

Přátelé
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Kladně hodnotím:
I.

Zámecký park

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

Životní prostředí

II.

Dětské hŕiště

III.

Kultura

Kladně hodnotím:
I.

Dobrá dopravní dostupnost

II.

Dětské hřiště

III.

Akce, které město pořádá

Kladně hodnotím:
I.

Údržba města

II.

Obchody

III.

Kladně hodnotím:
I.

Vyžití pro děti

II.

Krásná příroda v blízkém okolí

III.

Společenský program pro všechny věkové kategorie

Kladně hodnotím:
I.

Dostupnost

II.

Základní škola

III.

Okolí, zeleň, příroda

Kladně hodnotím:
I.

Kultura

II.

Sport

III.

Cyklostezka
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Kladně hodnotím:
I.

Občanská vybavenost.

II.

Sportovní vyžití.

III.

Služby obyvatelstvu.

Kladně hodnotím:
I.

Kvalitu obchodů

II.

Sportovní vyžití

III.

Zámecký park

Kladně hodnotím:
I.

Obchody

II.

Lékař

III.

Pomoc starším obyvatelum

Kladně hodnotím:
I.

Čistý vzduch

II.

Relativně klid

III.

Město (velikost)

Kladně hodnotím:
I.

Klid

II.

Sportovní aktivity

III.

Krásná příroda

Kladně hodnotím:
I.

Klidne mestecko

II.

Snahu vedení města o krasne městečko

III.

Kladně hodnotím:
I.

-

II.

-

III.

-

Kladně hodnotím:
I.

Klidné prostředí, okolní příroda
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II.

Možnost sportovního vyžití

III.

Blízkost dálnice D1

Kladně hodnotím:
I.

Zelen

II.

Cestovní ruch

III.

Sportovní zazemi

Kladně hodnotím:
I.

Úklizene veřejné prostory

II.

Nová detska hriste

III.

Krásný a udržovaný zamecky park

Kladně hodnotím:
I.

čistotu města

II.

sportovní činnosti

III.

zámek a zámecký park

Kladně hodnotím:
I.

Služby (senior taxi)

II.

sportovní aktivity pro děti

III.

Kladně hodnotím:
I.

/

II.

/

III.

/

Kladně hodnotím:
I.

Dobra lokalita

II.

Krásná příroda a památky

III.

Není tu moc rušno

Kladně hodnotím:
I.

Zrucsky zamek

II.

Zakladni skolu

III.

Rozhledna Babka
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Kladně hodnotím:
I.

INFRASTRUKTURA

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

Zdravé prostředí na venkove

II.

Život bez stresu ve městě

III.

Bezpečnost

Kladně hodnotím:
I.

hezké okolí

II.

cykolostezka

III.

zámek

Kladně hodnotím:
I.

Čistota města, nové komunikace, chodníky a parkovací místa

II.

Péče o zeleň města, péče o park okolo zámku

III.

Sportovní vyžití

Kladně hodnotím:
I.

Vyžití dětí, zájmové činnosti

II.

Krásný zamek a park

III.

Cyklostezka

Kladně hodnotím:
I.

Klid

II.

Příroda

III.

Nabídka pro sport a kulturu

Kladně hodnotím:
I.

klid

II.
III.
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Kladně hodnotím:
I.

bydlení

II.

životní prostředí

III.

Kladně hodnotím:
I.

Sport

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

Zeleň

II.

Doprava

III.

Cyklostezka

Kladně hodnotím:
I.

Sportovní vyžití

II.

Městská zeleň

III.

Blízkost dálnice D1

Kladně hodnotím:
I.

Ticho

II.

Prostředí

III.

Čerstvý vzduch

Kladně hodnotím:
I.

Sportovní vyžití

II.

Prostor pro maminky s dětmi

III.

Zeleň

Kladně hodnotím:
I.

využítí sportovní pro všechny věkové kategorie

II.

dostupnast dopravy, včetně senior taxi služby

III.

pěkně upravený park a zámek

Kladně hodnotím:
I.

Cyklostezka
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II.

Vstřícnost úřadu

III.

Životní prostředí

Kladně hodnotím:
I.

Nákupní možnosti

II.

Vyžití pro děti

III.

Příroda

Kladně hodnotím:
I.

Městská zeleň

II.

Sportovní vyžití

III.

Kladně hodnotím:
I.

Městská zeleň

II.

Sportovní vyžití

III.

Kladně hodnotím:
I.

Příroda

II.

Cestování

III.

Sportovní využití

Kladně hodnotím:
I.

Zeleň

II.

Klid

III.

Zámek

Kladně hodnotím:
I.

rozvoj infrastruktury

II.

komunikace s občany

III.

kulturní akce

Kladně hodnotím:
I.

investice do infrastruktury

II.

investice do zámku a parku

III.

dotace do dětí a pořádaných akcí
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Kladně hodnotím:
I.

Příroda v okolí

II.

Moderní ZŠ v místě bydliště

III.

Cyklostezka, Spolkový dům

Kladně hodnotím:
I.

obchody

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

Zámecký park

II.

Zámek

III.

Sportoviště, dětské hřiště

Kladně hodnotím:
I.

Možnost nákupu potravin

II.

Krásné prostředí

III.

Kladně hodnotím:
I.

chodníky

II.

úklid města

III.

kulturní a sportovní vyžití

Kladně hodnotím:
I.

zeleń

II.

čistota, pořádek

III.

Kladně hodnotím:
I.

Příroda , cyklistické stezky

II.
III.
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Kladně hodnotím:
I.

bezpečnost ve městě

II.

příjemné prostředí - městská zeleň, park, zámek

III.

opravy silnic a chodníků

Kladně hodnotím:
I.

Snaha města a spolků o nabídku kulturních akcí

II.

Péče města o veřejný prostor - dětská hřiště, zeleň, chodníky

III.

Kladně hodnotím:
I.

Bezpečnost s výhradami k policii

II.

Úpravu města

III.

Informace z městského úřadu

Kladně hodnotím:
I.

Prostředí a bezva parkování

II.

Ciklosteska skvělá

III.

Zámek a park

Kladně hodnotím:
I.

vybavení sportovišti-s vyjímkou bazénu a sauny

II.

hudební akce

III.

kulturní akce

Kladně hodnotím:
I.

klidné malé město

II.

dopravní dostupnost (D1, Praha, a další)

III.

čisté prostředí nezasažené těžkým průmyslem

Kladně hodnotím:
I.

SPOLKOVÝ DŮM

II.

OPRAVA ZÁMKU A PARKU

III.

OBCHODNÍ DOMY

Kladně hodnotím:
I.

vyžití a prostor pro nejmenší
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II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

životní prostření

II.

kvalitní školství

III.

kulturní činnost

Kladně hodnotím:
I.

klid na bydlení

II.

přátelé,kamarádi

III.

okolní příroda (prostředí vůbec)

Kladně hodnotím:
I.

čistota

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

cyklostesku

II.

Tesco a Peny

III.

Zdravotnictví

Kladně hodnotím:
I.

Sportovní využití

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

Příroda

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

kulturní vyžití

II.

sportovní vyžití

III.

dobrá infrastruktůra
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Kladně hodnotím:
I.

Zámek a park

II.

Cyklostezka

III.

Dětské hřiště u jidelny

Kladně hodnotím:
I.

Životní prostředí

II.

Park u zamku

III.

Cyklostezka

Kladně hodnotím:
I.

Dětské hřiště

II.

Krásný zámek

III.

Spolkový dům

Kladně hodnotím:
I.

Krásnej zámek park,oprava chodníku,dětské hřiště,obchody

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

Restaurace

II.

Lékař

III.

Vodarny

Kladně hodnotím:
I.

Zeleň

II.

Dětské hřiště

III.

Hřiště Sad Míru

Kladně hodnotím:
I.

zajištění dotací pro některé důležité stavby z pohledu potřeb občanů

II.
III.
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Kladně hodnotím:
I.

dětské hřiště

II.

zámek

III.

kulturu

Kladně hodnotím:
I.

Pořádek a zeleň

II.

Sportovní zázemí

III.

Zručský zámek

Kladně hodnotím:
I.

čisté životní prostředí

II.

sportovní vyžití

III.

Kladně hodnotím:
I.

široké sportovní vyžití

II.

zelené město

III.

zámek a zámecký park

Kladně hodnotím:
I.

Dostupnost ZŠ a MŠ

II.

Možnosti sportovního vyžití

III.

Péči o zeleň

Kladně hodnotím:
I.

Školu, která dobře připravý na další stupeň vzdělání.

II.

Velká možnost sportovních hřišt, dětských hřišť atd.

III.

Klid ve městě

Kladně hodnotím:
I.

Základní lékařská péče

II.

Dostatečné zastoupení obchodů s potravinami

III.

Velmi dobré uklízení sněhu technickými službami

Kladně hodnotím:
I.

kultura
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II.

údržba zeleně

III.

Kladně hodnotím:
I.

příroda a ovzduší

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

hezká příroda

II.

město je krásné

III.

Kladně hodnotím:
I.

sportovní vyžití - hala, cyklostezka, rozhledna

II.

čistota veřejných prostranství

III.

městský park

Kladně hodnotím:
I.

Udrzba zeleně

II.

Řada sportovišť

III.

Kladně hodnotím:
I.

Sportovní vyžití

II.

Čistý vzduch a příroda

III.

Klidný a bezpečný život v menším městě

Kladně hodnotím:
I.

Sport

II.

Příroda

III.

ZUŠ

Kladně hodnotím:
I.

Hřiště pro děti

II.

Čisto

III.

Příroda
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Kladně hodnotím:
I.

sportovní aktivity pro mládež

II.

nová možnost optického internetového připojení

III.

cyklostezka

Kladně hodnotím:
I.

sportovní vyžití

II.

investice do rozvoje města

III.

Kladně hodnotím:
I.

Sportoní vyžití včetně zázemí

II.

investice do rozvoje města

III.

Kladně hodnotím:
I.

Klidné prostředí

II.

Krásná příroda

III.

Malá komunita lidí - jsou si blíže

Kladně hodnotím:
I.

příjemné prostředí s pěknou přírodou

II.

dostupnost MŠ, ZŠ, základní lékařská péče, dostupnost bydlení, péče o seniory, základní obchody

III.

bohatý spolkový, sprotvní a kulturní život ve městě

Kladně hodnotím:
I.

Sportovní hala

II.

Cyklostezky

III.

Zručský zámek

Kladně hodnotím:
I.

kultura

II.

okolí

III.

akce pro seniory
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Kladně hodnotím:
I.

Občanská vybavenost

II.

Životní prostředí, čistota

III.

Kulturní akce(hlavně pro děti)

Kladně hodnotím:
I.

knihovna

II.

sportovní hala

III.

školka a škola

Kladně hodnotím:
I.

školka

II.

škola

III.

sportovní vyžití

Kladně hodnotím:
I.

Zdravotní péče

II.

Obchody

III.

dětské hřiště, park, cyklostezka

Kladně hodnotím:
I.

Vyžití pro děti

II.

Klidná lokalita, dostatek přírody v okolí

III.

Bezpečné město

Kladně hodnotím:
I.

zeleň

II.

sportovní vyžití

III.

třídění odpadu

Kladně hodnotím:
I.

volný čas, sport

II.

hustota obyvatel, dopravní vytíženost

III.

Kladně hodnotím:
I.

Aktivní přístup města - budování, výstavby, nové záměry.
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II.

Aktivní vyžití - sportoviště cyklostezka.

III.

Kladně hodnotím:
I.

hezka priroda

II.

sportovni vyziti

III.

male mesto

Kladně hodnotím:
I.

životní prostředí, dostupnost Prahy autobusem

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

Senior taxi

II.

Úprava chodníků

III.

Bio kontejnery

Kladně hodnotím:
I.

Ovzduší

II.

Mateřskou školu Na Pohoří

III.

Zeleň ve městě

Kladně hodnotím:
I.

údržba zeleně

II.

možnost různých volnočasových aktivit pro občany

III.

snaha o zlepšování životního prostředí, zájem o názory občanů

Kladně hodnotím:
I.

zámek

II.

kulturu

III.

sport

Kladně hodnotím:
I.

Kulturní aktivity

II.

Sportovní možnosti

III.

Čistota a zeleň ve městě
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Kladně hodnotím:
I.

Cyklozstezka

II.

Park

III.

Hotel

Kladně hodnotím:
I.

oprava zámku, zámecký park, opravy mostů, chodníky i silnice, zvládnutí kanalizace

II.

cyklistická stezka i její prodloužení, kéž by vedla až do Ledče nad Sázavou

III.

dětské hřiště, sportovní areál u školy

Kladně hodnotím:
I.

životní prostředí

II.

kulturu

III.

sport

Kladně hodnotím:
I.

vstřícný městský úřad, obnovený zámek, nádherný park, skvělá péče o zeleň

II.

dostupnost služeb, občanská vybavenost

III.

rozvoj města - obnova, investice, podpora projektů pro sportovní a kulturní vyžití obyvatel, turismus

Kladně hodnotím:
I.

Klid

II.

Vyžití pro děti

III.

Sportovní vyžití

Kladně hodnotím:
I.

Pečovatelská služba, služba pro starší občany

II.

Kulturní a sportovní vyžití

III.

Rekonstrukce komunikací, budov

Kladně hodnotím:
I.

kulturní život

II.

upravené město, třídění komodit odpadů

III.

hodně zeleně
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Kladně hodnotím:
I.

Veřejná zeleň

II.

Klidné misto

III.

Kladně hodnotím:
I.

Oprava zamku

II.

Detske hriste

III.

Sportovní hala

Kladně hodnotím:
I.

Vyce zeleň

II.

Opravné komunikace,chodníky

III.

Kladně hodnotím:
I.

práci starosty

II.

sportoviště

III.

Kladně hodnotím:
I.

Dostatek sportovního vyžití a příležitostí sportovat

II.

Zájem města na zkvalitňování života (rekonstrukce zámku, parku, nové chodníky, dětská hřiště, cyklostezka atd...)

III.

Přírodu okolo, posázaví, čistý vzduch

Kladně hodnotím:
I.

senior taxi

II.

cyklostezka a sportovní vyžití (Jiskra,..)

III.

činnost spolkového domu

Kladně hodnotím:
I.

Nefunguje vůbec nic, zejména spolupráce s MU.

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

Příroda
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II.

čistota

III.

sportovní vyžití, hřiště, cyklostezka

Kladně hodnotím:
I.

aktivity Společenského domu

II.

možnosti sportovního vyžití

III.

Kladně hodnotím:
I.

Základní školu

II.

Cestovní ruch

III.

Zeleň

Kladně hodnotím:
I.

Klid

II.

Hodně zeleně

III.

Cyklostezka

Kladně hodnotím:
I.

Množství a údržba zeleně

II.

Péče o majetek města

III.

Sportovní a kulturní vyžití

Kladně hodnotím:
I.

Příroda.

II.

Dostupnost služeb.

III.

Práce v místě bydliště.

Kladně hodnotím:
I.

klid

II.

zeleň

III.

kulturní život

Kladně hodnotím:
I.

Prostředí (úprava města, cyklostezka, dětská hřiště atd...)

II.

Sportovní vyžití.

III.

Kulturní a společenské vyžití.
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Kladně hodnotím:
I.

lokalita

II.

bezpečnost

III.

zájem zastupitelstva

Kladně hodnotím:
I.

sportovičtě

II.

dětské hřiště

III.

vcelku klidný život ve městě

Kladně hodnotím:
I.

Hodne vysazenych novych stromu

II.

Udrzba mesta

III.

Cisty vzduch

Kladně hodnotím:
I.

okolí Zruče n.S. město Zruč n S.

II.

škola vedle mého bydliště

III.

obchody nadosah

Kladně hodnotím:
I.

Park a zámek

II.

Dětské hřiště

III.

Cyklostezka

Kladně hodnotím:
I.

Klidné místo

II.

Základní vybavenost

III.

Kladně hodnotím:
I.

vhodná poloha u dálnice a Prahy

II.

malé město , relativní klid

III.
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Kladně hodnotím:
I.

Dětské hřiště

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

velká část občanské vybavenosti

II.

sport

III.

využití pro děti

Kladně hodnotím:
I.

Čisto ve městě

II.

Kulturní akce

III.

Městskou knihovnu

Kladně hodnotím:
I.

sportovní vyžití

II.

příroda

III.

klid

Kladně hodnotím:
I.

Klid

II.

Příroda

III.

Sportovní zařízení

Kladně hodnotím:
I.

Zeleň a její údržba, zámek a park, vánoční výzdoba

II.

Služby o seniory

III.

Spolkový dům, knihovna, kino, sportovní vyžití, cyklostezka

Kladně hodnotím:
I.

Kulturní dění ve městě

II.

Sportovní vybavenost

III.

Dětské hřiště

Kladně hodnotím:
I.

kutlturní dění
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II.

sportovní akce

III.

pořádek ve městě

Kladně hodnotím:
I.

cestovní ruch na zámku

II.

kulturní akce

III.

zeleň ve měswtě

Kladně hodnotím:
I.

Infrastruktura

II.

Sport

III.

Kultura

Kladně hodnotím:
I.

cestovní ruch - zámek, park

II.

zeleň ve městě

III.

klidné prostřední malého města

Kladně hodnotím:
I.

Zeleň

II.

Opravy

III.

Kladně hodnotím:
I.

Klid

II.

Příroda

III.

Dopravní dostupnost

Kladně hodnotím:
I.

možnost procházek v parku a v blízkém okolí města

II.

přímé spojení autobusem do Prahy

III.

kulturní vyžití

Kladně hodnotím:
I.

Sportovní nabídka

II.

Kulturní akce

III.

Nabídka pro děti
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Kladně hodnotím:
I.

Čistota

II.

Zeleň

III.

Kulturní akce

Kladně hodnotím:
I.

sport

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

Dětské hřiště

II.

Prostředí mesta

III.

Turistika

Kladně hodnotím:
I.

Zázemí pro deti

II.

Skola

III.

Sportovní vyžití

Kladně hodnotím:
I.

Sportoviště

II.

Zeleň

III.

Dětské hřiště

Kladně hodnotím:
I.

zájem města o jeho rozvoj a zlepšení vzhledu města

II.

opravy komunikací, budování či opravy inženýrských sítí

III.

rozšiřování možností pro využití volného času, zájem o občany v důchodovém věku

Kladně hodnotím:
I.

Klidná lokalita

II.

Rozvoj mėsta od roku 2000 - 2018

III.

Sportoviště

33

Kladně hodnotím:
I.

klidné město

II.

čistá příroda

III.

sportovní aktivity

Kladně hodnotím:
I.

Klid

II.

Nedaleko Prahy

III.

Dopravní dostupnost autem

Kladně hodnotím:
I.

Příroda a okolí

II.

Klid

III.

Kladně hodnotím:
I.

sportovní vyžití

II.

úprava zručského zámku

III.

cyklostezka

Kladně hodnotím:
I.

životní prostředí

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

STAROST BYTOVÉHO DRUŽSTVA O PANELÁK...BYT...RESPEKTIVĚ BYDLENÍ

II.

OBCHODY POTRAVIN TESCO, PENNY

III.

SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Kladně hodnotím:
I.

Sportovní vyziti

II.

Čistota mesta

III.

Kulturní zivot

Kladně hodnotím:
I.

Udržované prostředí
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II.

Kulturní akce

III.

Budování cykolostezky

Kladně hodnotím:
I.

Zeleň

II.

Obnova zámku

III.

Kladně hodnotím:
I.

Čistotu a vzhled města

II.

Dostatek infrastruktury pro sport a volný čas

III.

Přírodu

Kladně hodnotím:
I.

Kulturní vyžití, řada spolků a sdružení, sportovní areál.

II.

Dostupnost služeb.

III.

Plány na výstavbu veřejného koupaliště.

Kladně hodnotím:
I.

Poŕádek

II.

Klid

III.

Senior taxi

Kladně hodnotím:
I.

Kulturní akce, zámek

II.

Sportovní vyžití

III.

Podpora kulturních a sportovních akcí městem

Kladně hodnotím:
I.

Malé město, relativně klidné prostředí

II.

Dostupnost okolní přírody

III.

Kladně hodnotím:
I.

Úspěšnost v získávání evropských dotací na realizaci investičních záměrů města

II.

Dostupnost základních služeb pro život

III.

Pěkné prostředí
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Kladně hodnotím:
I.

Možnost sportovních aktivit

II.

Maloměstský život

III.

Přírodu

Kladně hodnotím:
I.

Zeleň

II.

Zázemí pro děti - škola, sportoviště, dětské hřiště

III.

Zámek

Kladně hodnotím:
I.

Velká možnost nákupu

II.

Pěkné prostředí

III.

Městská policie

Kladně hodnotím:
I.

taxi pro seniory

II.

městská knihovna

III.

programy ve spoklkovém domě

Kladně hodnotím:
I.

cyklostezku

II.

městskou zeleň

III.

Kladně hodnotím:
I.

dětské hřiště

II.

sportovní aktyvity

III.

lšu

Kladně hodnotím:
I.

čistota města

II.

klidné prostředí

III.

bezpečnost
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Kladně hodnotím:
I.

nabídka volnočasových aktivit

II.

celkem levné bydlení

III.

Kladně hodnotím:
I.

Sportovní areál

II.

Dětské hřiště

III.

Zámek + areál (možnosti svateb, odpočinek apod.)

Kladně hodnotím:
I.

kulturní a sportovní akce

II.

zeleň ve městě

III.

Kladně hodnotím:
I.

Celková rekonstrukce ( chodníky, školky atd...)

II.

Výsadba zeleně

III.

Služby všeobecně

Kladně hodnotím:
I.

vzhled mesta

II.

dostupnost supermarketu

III.

vyuziti dojezdovych lekaru

Kladně hodnotím:
I.

sportoviště

II.

škola a dětská hřiště

III.

zámek

Kladně hodnotím:
I.

Bezpečnost

II.

Klidné město

III.

Sportovní zázemí

Kladně hodnotím:
I.

Škola
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II.

Park

III.

Sportovní areál

Kladně hodnotím:
I.

Společenský život (akce ve Spolkovém domě - cestovatelské besedy, křeslo pro hosta atp.; sportovní ples; koncerty; různé akce pro
turisty - např. hradozámecká noc atp.)

II.

Úprava veřejného prostoru (např. zámecký park, cyklostezka,...)

III.

Podpora sportu a volnočasového vyžití

Kladně hodnotím:
I.

Obchody

II.

Hala

III.

Práce

Kladně hodnotím:
I.

Rozvoj infrastruktury

II.

Sportovní zázemí

III.

Čistota ve městě

Kladně hodnotím:
I.

Že mám zaměstnání cca 2min.od domu.

II.

Krásné hřiště, už chybí jen koupaliště.

III.

Kladně hodnotím:
I.

Dětské hřiště

II.

Městskou knihovnu

III.

Kladně hodnotím:
I.

prezentace města

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

Klid ve meste

II.

Okolni priroda
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III.

Kladně hodnotím:
I.

Sportovní využití krom..... V zaporech

II.

Zeleň

III.

Kladně hodnotím:
I.

dětské hřiště

II.

Zámek

III.

Kladně hodnotím:
I.

kvalitní škola

II.

krásný park

III.

sportovní vyžití

Kladně hodnotím:
I.

Opravený zámek a zručský dvůr

II.

Cyklostezka

III.

Dětské hřiště

Kladně hodnotím:
I.

Kulturní akce

II.

Skvělá ZŠ

III.

Dostačující obchody

Kladně hodnotím:
I.

Školka

II.

Lékaři

III.

Dětské hřiště

Kladně hodnotím:
I.

prostředí a zeleň

II.

klid

III.

bezpečnost

39

Kladně hodnotím:
I.

Životní prostředí

II.

Autobusové a vlakové spojeni

III.

Bezpečnost města

Kladně hodnotím:
I.

Cyklosteska

II.

Dětské hřiště

III.

Sociální péče pro seniory

Kladně hodnotím:
I.

Dětské hřiště

II.

Cyklostezka

III.

Sportovní vyžití

Kladně hodnotím:
I.

Neustálé zlepšování prostředí...zámek, chodníky, úprava

II.

Různorodý kulturní život, využití Spolkového domu

III.

Široký rozsah sportovního vyžití

Kladně hodnotím:
I.

údržba památek (zámku) včetně rekonstrukce Zručského dvora

II.

údržba komunikací a veřejné zeleně

III.

péče o seniory (zajištění obědů, senior taxi)

Kladně hodnotím:
I.

zeleň

II.

knihovna

III.

Kladně hodnotím:
I.

Dětské hřiště

II.

Škola, školka

III.

Park, cyklostezka

Kladně hodnotím:
I.

Krásné prostředí, zeleň, údržba.
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II.

Malé klidné městečko.

III.

Kladně hodnotím:
I.

zeleň, prostředí, park

II.

dětské hřiště a sportoviště

III.

Kladně hodnotím:
I.

výsadba zeleně

II.

dostupnost zdravotních služeb

III.

kulturní akce

Kladně hodnotím:
I.

Bezpečí

II.

Klid

III.

Příroda - zámek

Kladně hodnotím:
I.

Péči o sport

II.

Zámek

III.

Parky

Kladně hodnotím:
I.

ZŠ

II.

Kultura

III.

nakupování

Kladně hodnotím:
I.

Turistická atraktivita města.

II.

Kulturní a společenské akce.

III.

Kladně hodnotím:
I.

Cyklostezka

II.

Zámecký park, nově vybudovaná dětská hřiště.

III.
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Kladně hodnotím:
I.

Sportovní činnost

II.

Kulturní besedy

III.

Kladně hodnotím:
I.

Kladně

II.

Kladně

III.

Kladně

Kladně hodnotím:
I.

klid

II.

čistota

III.

relativně slušná občanská vybavenost

Kladně hodnotím:
I.

Sportovní vyžití

II.

Klid oproti velkoměstu

III.

Kladně hodnotím:
I.

Občanská vybavenost

II.

Klidná lokalita

III.

Sportovní vyžití pro děti

Kladně hodnotím:
I.

Blízkost přírody

II.

Občanská vybavenost

III.

Sportovní i kulturní vyžití

Kladně hodnotím:
I.

bezpečnost

II.

obnova turistické atraktivnosti města

III.

péče o sport všeobecně a jeho propagace
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Kladně hodnotím:
I.

klidné a zelené prostředí

II.

maloměsto - spousta známých

III.

příznivé podmínky pro společenský život

Kladně hodnotím:
I.

Neustálý rozvoj města k lepšímu

II.

Velmi dobře udržované veřejné prostranství, zeleň, pozem. komunikace a budovy ve vlastnictví města

III.

Hodně možností trávení volného času (sportovní, kulturní a turistické vyžití)

Kladně hodnotím:
I.

Neustálý rozvoj města k lepšímu

II.

Velmi dobře udržované veřejné prostranství, zeleň, pozem. komunikace a budovy ve vlastnictví města

III.

Hodně možností trávení volného času (sportovní, kulturní a turistické vyžití)

Kladně hodnotím:
I.

relativní bezpečnost

II.

klid

III.

celkem pořádek

Kladně hodnotím:
I.

Pěkné prosteřdí

II.

Klidné místo pro život s dětmi

III.

Kladně hodnotím:
I.

příroda na dosah ruky (cyklostezka)

II.

volnočasové sportovní aktivity pro děti

III.

vzdálenost od Prahy - možnost dojíždět za prací a jinou vybaveností

Kladně hodnotím:
I.

příjemní lidé

II.

příjemné prostedí pro relaxaci - příroda, vybavení

III.

občanská vybavenost

Kladně hodnotím:
I.

Dostupnost základní infrastruktury (škola, školka, knihovna)
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II.

Sportovní vyžití

III.

Dostupnost lékařské péče (kromě stomatologie, viz níže)

Kladně hodnotím:
I.

Základní škola

II.

hezké životní prostedí

III.

vlak

Kladně hodnotím:
I.

Dostatek obchodů

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

dotupnost blízké přírody

II.

možnost sportovních aktvit

III.

snadná městská dopravní dostupnost

Kladně hodnotím:
I.

Aktivity pro deti

II.

Sportovni vyziti

III.

Kladně hodnotím:
I.

Krajina

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

klid

II.

priroda

III.

doprava

Kladně hodnotím:
I.

péče o veřejné prostranství a jeho okolí, hřiště chodníky, cesta ke mlejnu, cyklo-stezka, celkově velká spokojenost

II.

rozvíjení turistického ruchu

III.

kulturní akce (mohlo by být více)
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Kladně hodnotím:
I.

výsev květin v parku, výborný nápad, jen tak dál, díky!

II.

spolkový dům!

III.

miluj - to co je!

Kladně hodnotím:
I.

Zámecký park - zámek, muzea

II.

cyklostezka

III.

sportovně turistické vyžití

Kladně hodnotím:
I.

blízkost řeky

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

okolní krajina - řeka

II.

prostředí pro malé děti

III.

Kladně hodnotím:
I.

senior taxi

II.

Tesco a Penny

III.

práce města na vylepšování města

Kladně hodnotím:
I.

cyklostezky

II.

benzinky

III.

vlak

Kladně hodnotím:
I.

obědy v hotelu

II.

potraviny

III.

praktický lékař
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Kladně hodnotím:
I.

kultura

II.

zeleň

III.

senior taxi

Kladně hodnotím:
I.

taxi pro seniory

II.

kultura

III.

Kladně hodnotím:
I.

cyklostezka

II.

příroda, okolí, zámec. park

III.

klid (ve St. Zruči)

Kladně hodnotím:
I.

Nesměřická hasičská nádrž v dosahu chůze

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

sportovní aktivity

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

příroda

II.

vyžití pro děti a sport

III.

zámek

Kladně hodnotím:
I.

městská zeleň

II.

vzhled parku

III.

Kladně hodnotím:
I.

cyklostezka
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II.

zeleň

III.

řeka

Kladně hodnotím:
I.

výsadba nové zeleně

II.

práci infocentra, a spolk. domu

III.

práce městské knihovny

Kladně hodnotím:
I.

cyklostezka - využití všemi věkovými skupinami

II.

penny, tesco - dobrý sortiment

III.

čistota města, úprava parku

Kladně hodnotím:
I.

zámek

II.

park

III.

sport

Kladně hodnotím:
I.

zámek

II.

park

III.

cyklostezky

Kladně hodnotím:
I.

dětské hřiště

II.

úprava parku

III.

úprava záhonků po Zruči

Kladně hodnotím:
I.

obchodní síť

II.

senior - taxi

III.

kompostéry

Kladně hodnotím:
I.

opravy komunikací

II.
III.
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Kladně hodnotím:
I.

příznivé životní prostředí

II.

dopravní dostupnost

III.

sportovní vybavení, příležitosti

Kladně hodnotím:
I.

klidná, bezpečná lokalita

II.

zdravé životní prostředí, pěkná příroda

III.

minimum cikánů

Kladně hodnotím:
I.

hezký udržovaný park

II.

dobrá dostupnost ostatních měst

III.

klid

Kladně hodnotím:
I.

sportovní vyžití města

II.

krásný zámecký park (zeleň)

III.

čisté ovzduší

Kladně hodnotím:
I.

životní prostředí

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

dostupnost zdravotnictví - mimo ORL a ortopeda vč. rentgenu

II.

dostupnost nákupu potravin

III.

dostupnost dopravy

Kladně hodnotím:
I.

zeleň - čisté životní prostředí

II.

dostupnost lékaře

III.
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Kladně hodnotím:
I.

zlepšování životního prostředí

II.

udržování pořádku ve městě

III.

Kladně hodnotím:
I.

příroda v okolí

II.

nízká kriminalita

III.

sportovní vyžití

Kladně hodnotím:
I.

důchodci

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

péče o seniory

II.

sportovní vyžití

III.

pořádek

Kladně hodnotím:
I.

Podpora sportovních aktivit

II.

začlenění seniorů do aktivního života

III.

Kladně hodnotím:
I.

dobré silnice a chodníky

II.

krásně udržovaný park

III.

čistota ve městě

Kladně hodnotím:
I.

velice chválím možnost WC ve dvoře a zámku

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

výsadba zeleně
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II.

senior-taxi

III.

hřiště pro seniory, ale je horší dostupnost - "do kopce"

Kladně hodnotím:
I.

kultura

II.

sportovní vyžití

III.

Kladně hodnotím:
I.

hřiště pro děti

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

vlakový spoj

II.

autobusový spoj

III.

Kladně hodnotím:
I.

sportovní vyžití

II.

kulturní akce

III.

Kladně hodnotím:
I.

zeleň, kytky

II.

chodníky

III.

Kladně hodnotím:
I.

zdravý vzduch

II.

čistota

III.

bezpečí

Kladně hodnotím:
I.

kulturní akce

II.

senior taxi

III.
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Kladně hodnotím:
I.

úpravu zeleně

II.

kulturní dění

III.

sportovní vyžití

Kladně hodnotím:
I.

sportovní vyžití

II.

blízko D1

III.

okolí

Kladně hodnotím:
I.

nové chodníky

II.

cyklostezka

III.

turistický zájem o Zruč

Kladně hodnotím:
I.

opravené komunikace, zeleň

II.

výborné sportovní zázemí

III.

zázemí pro děti - hřiště, ZŠ, školky

Kladně hodnotím:
I.

krásná příroda, hodně zeleně

II.

údržba a rekonstrukce budov a komunikací

III.

hodně kulturních akcí, možnost sport. vyžití

Kladně hodnotím:
I.

sport

II.

informace

III.

Kladně hodnotím:
I.

zámecký park - muzeum, zámek

II.

cyklostezka

III.

sportovně turistické vyžití
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Kladně hodnotím:
I.

dětské hřiště

II.

dětský domov

III.

Nádraží v Nové Zruči

Kladně hodnotím:
I.

lokalita

II.

obchody

III.

komunikace přizpůsobená imobilním osobám, používám chodítko

Kladně hodnotím:
I.

příroda

II.

historické centrum

III.

Kladně hodnotím:
I.

čistota

II.

zdravý vzduch

III.

bezpečí

Kladně hodnotím:
I.

hriště pro děti

II.

sport

III.

Kladně hodnotím:
I.

dostatek zeleně

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

chodníky

II.

vyvážení odpadů

III.

údržba silnic, chodníků, parkovišť

Kladně hodnotím:
I.

kultúra
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II.

sport

III.

Kladně hodnotím:
I.

životní prostředí

II.

minimální dopravní zátěž

III.

levné bydlení

Kladně hodnotím:
I.

dostupnost obvodních lékařů

II.

potraviny

III.

sportování

Kladně hodnotím:
I.

spolkový dům

II.

květinové záhonky

III.

taxi

Kladně hodnotím:
I.

0

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

příroda

II.

historické centrum

III.

Kladně hodnotím:
I.

péče o zeleň

II.

rozvoj sportování - i mládeže

III.

dětská hřiště

Kladně hodnotím:
I.

Zeleň

II.

bezpečnost

III.
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Kladně hodnotím:
I.

zaměstnání v místě bydliště

II.

klidné prostředí + pořádek ve městě

III.

udržovaný park, zámek

Kladně hodnotím:
I.

čisté a upravované město

II.

nízká kriminalita

III.

nové chodníky, cesty, sportovní vyžití

Kladně hodnotím:
I.

zřízení spolkového domu

II.

kvalitní úpravy zámku a parku

III.

možnost sportovního vyžití

Kladně hodnotím:
I.

klid

II.

zeleň

III.

pořádek

Kladně hodnotím:
I.

péči o pamětihodnosti a zeleň města

II.

umožnění kult. i sport. vyžití

III.

vstřícnost stáří: Život 90, senior taxi DD

Kladně hodnotím:
I.

čisté ovzduší

II.

hodně zeleně

III.

Kladně hodnotím:
I.

společenské akce

II.

výstavba a rozšíření dětských hřišť pro děti

III.

akce spojené se Zručským zámkem
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Kladně hodnotím:
I.

školní areál

II.

dětské hriště

III.

Kladně hodnotím:
I.

sportovní vyžití

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

dostatek zeleně

II.

barevné záhony - letničky

III.

Kladně hodnotím:
I.

zeleň ve městě

II.

sportovní zázemí

III.

klid

Kladně hodnotím:
I.

Taxi

II.

Kulturní akce

III.

Zámek

Kladně hodnotím:
I.

dostupnost supermarketů

II.

dětská hřiště

III.

nízká intenzita dopravy

Kladně hodnotím:
I.

S bydlením jsem spokojena

II.

pečovatelky

III.

opraváře

Kladně hodnotím:
I.

zámek a okolí

55

II.

dětské hřiště + sportoviště

III.

obchody s potravinami

Kladně hodnotím:
I.

chodníky

II.

veřejné osvětlení

III.

Kladně hodnotím:
I.

vyžití pro děti (hřiště, spolkový dům)

II.

klid, příroda

III.

základní občanská vybavenost

Kladně hodnotím:
I.

zeleň, bezpečnost

II.

chodníky, parkoviště

III.

Kladně hodnotím:
I.

nákupy potravin

II.

dětské hřiště

III.

stezka kolem řeky

Kladně hodnotím:
I.

udržovaná zeleň

II.

čistota okolí

III.

dostatečná infrastruktura

Kladně hodnotím:
I.

péče o seniory

II.

péče o vzhled města

III.

blízko do přírody

Kladně hodnotím:
I.

sportovní zázemí

II.

podpora Měú na pořádání akcí

III.

revitalizace objektů a zámeckého parku
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Kladně hodnotím:
I.

životní prostředí

II.

čistotu

III.

kulturnost města

Kladně hodnotím:
I.

senior taxi - šofér je velice ochotný. Je to velká pomoc pro nás starší.

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

okolní příroda

II.

přátelé - kamarádi

III.

klid

Kladně hodnotím:
I.

hodně zeleně

II.

zámek a okolí

III.

dětské hriště a sportoviště

Kladně hodnotím:
I.

práce starosty, zastupitelstva

II.

fungování MŠ, ZŠ

III.

Kladně hodnotím:
I.

revitalizace zeleně

II.

rekonstrukce zámku

III.

činnost SD (Marcela Černá)

Kladně hodnotím:
I.

přátelé

II.

vyžití - sport, kultura

III.

klid
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Kladně hodnotím:
I.

zřízení spolkového domu

II.

celkem dobré sportovní využití

III.

zámek a park

Kladně hodnotím:
I.

práce pana starosty + současného složení - Městského zastupitelstva

II.

Zámek Zruč nad Sázavou (nádhera)

III.

sázení zeleně - výsadba stromků ve Zruči n. Sázavou

Kladně hodnotím:
I.

dostupnost potravin

II.

sportovní areál

III.

zámecký park

Kladně hodnotím:
I.

kulturní vyžití

II.

sport

III.

zámek a park

Kladně hodnotím:
I.

dopravní dostupnost

II.

nákupní dostupnost základních věcí

III.

čistota města

Kladně hodnotím:
I.

blízkost přírody

II.

dostupnost základních potravin

III.

praktický lékař v místě

Kladně hodnotím:
I.

veřejné osvětlení

II.

osazování stromů a záhonů

III.

cyklostezka

Kladně hodnotím:
I.

klid
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II.

příroda

III.

Kladně hodnotím:
I.

sportovní vyžití

II.

péče o zeleň, chodníky a ostatní úpravy města

III.

bezpečnost

Kladně hodnotím:
I.

klid

II.

příroda

III.

Kladně hodnotím:
I.

lékaři

II.

obchodní centrum

III.

pečovatelská služba

Kladně hodnotím:
I.

možnost sportovního vyžití

II.

péče o zeleň, chodníky, osvětlení

III.

snaha o neustálé zlepšování života všech občanů ve městě

Kladně hodnotím:
I.

Pořádek a klid.

II.

Upravené ulice.

III.

Dobré sportovní vyžití.

Kladně hodnotím:
I.

stav komunikací

II.

péče o zámecký park

III.

Kladně hodnotím:
I.

krásný park a zámek

II.

životní prostředí

III.

cyklostezka
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Kladně hodnotím:
I.

krásný park a zámek

II.

krásné okolí kolem Zruče

III.

cyklostezka

Kladně hodnotím:
I.

sport

II.

škola (vzdělání)

III.

obchody

Kladně hodnotím:
I.

doprava

II.

dětské hřiště

III.

zámek + park

Kladně hodnotím:
I.

odborné besedy - křeslo pro hosta

II.

zájmové kroužky

III.

investice do veřejného prostranství

Kladně hodnotím:
I.

investice do veřejného prostranství

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

čistota ve městě

II.

hodně zeleně a parčíků

III.

ideální podmínky pro sportovce

Kladně hodnotím:
I.

sport

II.
III.
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Kladně hodnotím:
I.

sportovní hala a sportoviště

II.

kulturní dům Dubina

III.

Kladně hodnotím:
I.

biokotelna

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

kultura

II.

akce pro děti

III.

Kladně hodnotím:
I.

dětské hřiště ve Zruči

II.

kulturní dům

III.

cyklostezka

Kladně hodnotím:
I.

dovoz obědů seniorům

II.

dostupné taxi pro seniory na nákupy a lékaře

III.

Kladně hodnotím:
I.

turistický ruch

II.

kultura

III.

knihovna

Kladně hodnotím:
I.

čistota města

II.

akce na zámku

III.

dětské hřiště

Kladně hodnotím:
I.

kultura
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II.

sport

III.

pro děti

Kladně hodnotím:
I.

park (údržba)

II.

zámek

III.

Kladně hodnotím:
I.

okolní příroda a klid

II.

kulturní vyžití pro občany a turisty

III.

zámecký areál

Kladně hodnotím:
I.

klid

II.

blízkost přírody

III.

dostupnost základních potravin

Kladně hodnotím:
I.

kulturní vyžití

II.

sportovní vyžití

III.

zámek + park

Kladně hodnotím:
I.

spolkový dům

II.

zámek a park

III.

Kladně hodnotím:
I.

nákupní možnosti

II.

krásné prostředí

III.

Kladně hodnotím:
I.

zámek

II.

kultura

III.

zeleň
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Kladně hodnotím:
I.

krajina

II.

kulturní památky

III.

nádraží

Kladně hodnotím:
I.

okolí

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

dostupnost veřejné dopravy

II.

dostupnost obchodu

III.

Kladně hodnotím:
I.

péči o seniory

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

rozkvět města

II.

kvalitní kultura

III.

krásná příroda

Kladně hodnotím:
I.

sportovní vyžití

II.

akce ve spolkovém domě

III.

Kladně hodnotím:
I.

opravený zámek + park

II.

cyklostezka

III.
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Kladně hodnotím:
I.

Sportoviště a dětské hřiště, cyklostezka aj.

II.

Kulturní zázemí

III.

Snaha město rekonstruovat a dělat jej turisticky zajímavé

Kladně hodnotím:
I.

sportovní a kulturní akce

II.

akce pro děti

III.

hřiště pro děti

Kladně hodnotím:
I.

prostředí, klid

II.

čistota, dětské hřiště

III.

u družiny

Kladně hodnotím:
I.

životní prostředí

II.

sportovní vyžití

III.

kultůra - akce

Kladně hodnotím:
I.

volnočasové aktivity (cyklostezka, hřiště, zámecký park)

II.

možnost výběru nákupu potravin (Tesco, Penny, Sázavanka, Stará Zruč...)

III.

dostupnost lékařů

Kladně hodnotím:
I.

zámek

II.

park

III.

cyklostezka

Kladně hodnotím:
I.

pošta

II.

škola + školka

III.

lékař v místě bydliště

Kladně hodnotím:
I.

příroda
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II.

zámek

III.

klid

Kladně hodnotím:
I.

obchody

II.

lékaři

III.

Kladně hodnotím:
I.

akce spolkového domu - do 6/2019

II.

čistota parku okolo zámku, vysázení záhonů u pošty, park

III.

blízkost lékařů, základních obchodů

Kladně hodnotím:
I.

dětské hřiště

II.

veřejné komunikace, osvětlení

III.

Kladně hodnotím:
I.

prostředí

II.

opravenost města

III.

Kladně hodnotím:
I.

zámek a park

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

dětské hřiště

II.

sportoviště

III.

chodníky

Kladně hodnotím:
I.

zámek a park

II.

kulturní a sportovní vyžití

III.

dostatek zeleně
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Kladně hodnotím:
I.

dobře udžovaný zámek a přilehlý park

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

údržba a čistota ve městě

II.

taxi pro seniory

III.

dostupnost nákupu potravin - 2 supermarkety

Kladně hodnotím:
I.

příroda, sport

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

čistota

II.

úprava zeleně

III.

Kladně hodnotím:
I.

informace MěÚ

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

dostupnost základního vybavení

II.

péče o zeleň

III.

kultura a sport

Kladně hodnotím:
I.

zeleň ve městě

II.

nádherná oprava zámku

III.

66

Kladně hodnotím:
I.

Taxi služba pro seniory

II.

čistota a údržba města - komunikace, zámecký park atd.

III.

spolkový dům

Kladně hodnotím:
I.

je tu krásná příroda

II.

klid, krásný park

III.

péče města

Kladně hodnotím:
I.

zámek

II.

park u zámku

III.

Kladně hodnotím:
I.

zeleň

II.

areál základní školy + sportovní haly + ZUŠ

III.

Kladně hodnotím:
I.

?

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

hezké okolí - příroda, cyklostezka

II.

zrekonstruovaný zámek

III.

sportoviště

Kladně hodnotím:
I.

životní prostředí - venkov

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

zeleň
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II.

sportovní vyžití

III.

kulturní akce

Kladně hodnotím:
I.

péči o seniory

II.

určité kulturní akce

III.

přírodu

Kladně hodnotím:
I.

opravený zámek a park

II.

cyklostezka

III.

klid

Kladně hodnotím:
I.

úprava chodníků

II.

krásná příroda

III.

Kladně hodnotím:
I.

vzhled a atmosféra města

II.

klid

III.

vše je v pěší dostupnosti

Kladně hodnotím:
I.

sportovní vyžití

II.

dětské hřiště

III.

životní prostředí

Kladně hodnotím:
I.

klidné město

II.

bezpečné město

III.

Kladně hodnotím:
I.

všechno

II.
III.
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Kladně hodnotím:
I.

přednášky a besedy

II.

sportovní vyžití

III.

prostředí (příroda, zeleň)

Kladně hodnotím:
I.

klidné město

II.

příroda a čistota

III.

péče o starší spoluobčany

Kladně hodnotím:
I.

upravený zámek a okolí zámku

II.

upravený dvůr zámku

III.

pěkné WC

Kladně hodnotím:
I.

městské taxi

II.

zeleň - příroda

III.

Kladně hodnotím:
I.

zeleň

II.

plynofikace

III.

dostupnost na D1

Kladně hodnotím:
I.

výchova dětí od MŠ

II.

kultura všeobecně

III.

starost o seniory

Kladně hodnotím:
I.

klidné prostředí

II.
III.
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Kladně hodnotím:
I.

příroda

II.

klid

III.

parkování

Kladně hodnotím:
I.

lékařská péče

II.

obchody Penny, Tesko

III.

krásné prostředí zámek

Kladně hodnotím:
I.

hezké prostředí a okolí

II.

udělání cykloztezky

III.

úprava parku a zámeckého dvora

Kladně hodnotím:
I.

menší počet obyvatel

II.

opravené chodníky a silnice

III.

Kladně hodnotím:
I.

budování sportovišť

II.

opravené chodníky, silnice

III.

rekonstrukce zr. zámku

Kladně hodnotím:
I.

zdravíčko chybí

II.

sociální služby - pomocník v domácnosti

III.

senior taxi; prodejnu hepry - ochota všech

Kladně hodnotím:
I.

sportovní vyžití

II.

zelená infrastruktura -> stromy atd.

III.

úprava komunikace -> silnice, chodníky

Kladně hodnotím:
I.

sportovní vyžití
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II.

dobrá dostupnost autem na D1

III.

Kladně hodnotím:
I.

sportovní vyžití

II.

zeleň, výsadba květin

III.

Kladně hodnotím:
I.

zeleň ve městě

II.

různé akce pro děti

III.

cyklostezky

Kladně hodnotím:
I.

dostupnost většiny služeb

II.

sportovní a volnočasové vyžití dětí

III.

práce městské policie (státní nestojí za nic)

Kladně hodnotím:
I.

sportovní a volnočasové vyžití dětí

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

klidné bydlení

II.

příroda

III.

dostupnost "trochu větších měst"

Kladně hodnotím:
I.

pořádek ve městě

II.

bezpečnost (zatím)

III.

kvalita silnic

Kladně hodnotím:
I.

taxi

II.
III.
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Kladně hodnotím:
I.

taxi

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

sportovní vyžití

II.

taxi pro důchodce

III.

obědy

Kladně hodnotím:
I.

lékařská péče

II.

obchody

III.

zámecký park

Kladně hodnotím:
I.

cyklostezka

II.

zlepšení kulturního života

III.

zámek a zámecký park

Kladně hodnotím:
I.

příroda

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

sportovní vyžití

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

zeleň - park

II.

Tesco

III.
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Kladně hodnotím:
I.

hezké životní prostředí - řeka, cyklostezka

II.

krásný zámek, park

III.

pěkné hřiště pro děti

Kladně hodnotím:
I.

dostatek sportovního vyžití

II.

péče o mládež, skolka, škola

III.

dostatek zeleně a relaxačních míst (laviček)

Kladně hodnotím:
I.

dětské hřiště

II.

zámek s parkem

III.

celkové sportovní vyžití

Kladně hodnotím:
I.

sportovní vyžití

II.

dětské hřiště

III.

zámek s parkem

Kladně hodnotím:
I.

dopravní obslužnost + senior taxi

II.

možnost kulturního vyžití

III.

Kladně hodnotím:
I.

sportovní vyžití

II.

kulturní činnost

III.

Kladně hodnotím:
I.

modernizace města

II.

klidné místo

III.

vysazování zeleně

Kladně hodnotím:
I.

taxi služba pro důchodce
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II.

dovážky obědů

III.

kulturní akce

Kladně hodnotím:
I.

bezpečnost

II.

čisté prostředí

III.

Kladně hodnotím:
I.

klidná lokalita

II.

čisté ovzduší

III.

Kladně hodnotím:
I.

klidná část města

II.

čisté ovzduší

III.

Kladně hodnotím:
I.

dostupnost nákupu potravin

II.

dostupnost praktických lékařů

III.

Kladně hodnotím:
I.

zeleň ve městě

II.

nádherná oprava zámku + parku

III.

Kladně hodnotím:
I.

pořádek

II.

péče o zeleň

III.

absence projevů sprejerů!

Kladně hodnotím:
I.

sportovní vyžití

II.

péče o životní prostředí

III.

nabídka zájmové činnosti
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Kladně hodnotím:
I.

sportovní vyžití

II.

péče o životní prostředí

III.

nabídka zájmové činnosti

Kladně hodnotím:
I.

OC Tesco, Penny

II.

dostupnost vlakové a autobusové dopravy

III.

krása Posázaví

Kladně hodnotím:
I.

poměrně čisté ovzduší, dostupnost přírody

II.

kulturní a sportovní vyžití

III.

Kladně hodnotím:
I.

město v přírodě

II.

město je dobře vedeno a vybaveno

III.

je zde klid a bezpečí

Kladně hodnotím:
I.

kultura

II.

hezké prostředí

III.

obchody

Kladně hodnotím:
I.

sport

II.

životní prostředí

III.

Kladně hodnotím:
I.

zámek

II.

turistický ruch

III.

kultura
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Kladně hodnotím:
I.

prostředí (čisté)

II.

kultura (akce)

III.

soudržnost

Kladně hodnotím:
I.

úprava a budování chodníků a komunikací

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

okolí Sázavy

II.

cyklostezka

III.

Kladně hodnotím:
I.

výsadbu zeleně

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

dětské hřiště

II.

akce pro veřejnost

III.

upravenost města (vánoční výzdoba, park, zámek apod.)

Kladně hodnotím:
I.

zdravé životní prostředí, příroda, řeka

II.

zámek + zámecký park

III.

dětské hřiště, cyklostezka

Kladně hodnotím:
I.

dětské hřiště

II.

cyklostezka

III.

údržba zeleně

Kladně hodnotím:
I.

pořádek
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II.

cyklostezka

III.

Kladně hodnotím:
I.

sportoviště

II.

zeleň

III.

oprava chodníků

Kladně hodnotím:
I.

zavedení služby senior taxi

II.
III.

Kladně hodnotím:
I.

město, kde je snadné vyrazit do přírody

II.

možnost sportovního vyžití

III.

prostředí pro rodiny s malými dětmi

14. Které 3 věci z pohledu kvality života ve městě hodnotíte ZÁPORNĚ?
Matice s textovými vstupy, zodpovězeno 480x, nezodpovězeno 115x
Záporně hodnotím:
I.

Bezpečnost

II.

Stav některých silnic

III.

Lékařská dostupnost

Záporně hodnotím:
I.

Nedostatečná dostupnost lékařské péče

II.

Špatné ovzduší v topné sezóně

III.

Špatné dojíždění na střední školu

Záporně hodnotím:
I.

Dostupnost služeb - zdravotnictví, školství, obchod

II.

Dostupnost bydlení - bytů

III.

Vzrůstající počet cizinců

Záporně hodnotím:
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I.

Dopravní obslužnost

II.

Zdravotní dostupnost - lékařská péče včetně zubařů

III.

Sociální péče

Záporně hodnotím:
I.

Málo parkovacích míst u paneláků.

II.

Bezpečnost v parcích.

III.

Sportovní a kulturní vyžití.

Záporně hodnotím:
I.

Přistěhovalce

II.

Chování místních lidí

III.

Všeobecně město přestalo žít.

Záporně hodnotím:
I.

služby a obchody

II.

úroveň základní školy

III.

dopravní obslužnost s okolními obcemi a městy

Záporně hodnotím:
I.

Policie

II.

feťáci u kina a v přilehlém parku

III.

roustoucí výskyt nežádoucích osob ( bulhaři atd ... )

Záporně hodnotím:
I.

Náměstí Míru ("parkoviště!")

II.

Park u pošty

III.

Spousty agenturních pracovníků

Záporně hodnotím:
I.

Škola

II.

Bezpečnost

III.

Pasivita

Záporně hodnotím:
I.

Zášť některých občanů

II.

Žádné kulturní vyžití
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III.

Neohleduplnost

Záporně hodnotím:
I.

Parkování

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

Pohyb nepřizpůsobivých osob

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

Starostu

II.

Pracovní možnosti

III.

Cenzura Zručských novin

Záporně hodnotím:
I.

Starost o lesy

II.

Společenský a kulturní život

III.

Záporně hodnotím:
I.

Bezpečnost běžných občanů a řešení situace s nepřizpůsobivými občany

II.

Nedostatek zubařů a přidělování městských bytů

III.

Chybí popelnice pro další skupiny tříděného odpadu (např. lehké kovy)

Záporně hodnotím:
I.

Zubař, lékaři... Nedostupné

II.

Bezpečnost - cizinci, různá individua

III.

Komunikace mezi lidmi

Záporně hodnotím:
I.

Popelnice - tridene, napr. Plechovky

II.

Moc sportu, ne jenom sportem zije zruc

III.

Divne zasahy vedeni mesta
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Záporně hodnotím:
I.

Neustálé obtěžování ze strany místních lumpů Málek, Baustein, Langr, Helt, Zemek a další. Slušný občan si nemůže ani sednout v
parčíku u pošty.

II.

Chybí tu možnost pravidelného pobavení mladých lidí. Například nějaký klub s muzikou každý víkend.

III.

Jak může člověk který je ve vedení technických služeb. Být současně ve vedení bezpečnostní agentury, která střeží areál města. To
bylo naprosto průhledné výběrové řízení.

Záporně hodnotím:
I.

Část komunity obyvatelů Zruče. Tedy počet "nepřizpůsobivých" individuí v katastru obce a jejich chování, ignorování jejich chování.

II.

Absence plaveckého areálu, bazénu.

III.

Mezi obchody chybí outlet, kvalitní prodejna obuvi

Záporně hodnotím:
I.

Doprava

II.

Málo práce pro mlade

III.

Málo dostupných bytu pro mlade

Záporně hodnotím:
I.

Strach z určitých lidí - Zemek a spol

II.

Cenzura ZN a FB

III.

Já na bráchu, brácha na mě - vedení města

Záporně hodnotím:
I.

Chybí tu orl,zubní lékaři,...

II.

Motání zfetovaných individuí před hotelem

III.

Akčnost městské i státní policie

Záporně hodnotím:
I.

Závist mezi lidmi

II.

Málo podnikatelů, malá podpora pro místní podnikatele

III.

Mladí lidé odchází za prací jinam

Záporně hodnotím:
I.

Sluzby

II.

Obchody

III.

zdravotni pece
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Záporně hodnotím:
I.

Neschopnost vyresit otazku neprizpusobilych a nebezpecnych obcanu ( Zemkovi, Baustein, Helt, Malek atd.)

II.

Neschopnost polapit ridice pod vlivem navykovych latek ( Pavel Zemek a spol. , Richard Bradlel atd.). Je jich dost a docela pravidelně je
potkavam za volantem.

III. Kvalitní nedostupnost zdravotní péče ( Malo zubaru a co tu jsou jsou stari a maji stare vybaveni, kvalitní pediatricku- pani doktorka uz je
stara a na vse píše Mucosolvan a klasické nosní kapky)

Záporně hodnotím:
I.

Naprostá NEPODPORA rozvoje bydlení ze strany města

II.

Pasivní přístup při přípravě průmyslových zón a lákání investorů

III.

Podpora drobného podnikání

Záporně hodnotím:
I.

Nedostatek služeb

II.

Nezájem občanů o zapojení do dění mesta

III.

Malá nabídka pracovních míst

Záporně hodnotím:
I.

Nepřítomnost policie, bydlím hned vedle, a není tam buď nikdo nebo jen jeden strážník,když člověk volá nebo zvoní,často se nikdo
neozve, nebo je na služebně sám a nemuze

II.

Situaci okolo bratří Zemku a zbytku partičky z parku u posty

III.

Záporně hodnotím:
I.

nedělní klid od sekaček, motorových pil, křovinořezů atd.

II.

ochrana obyvatel

III.

lékařská služba

Záporně hodnotím:
I.

Koupaliště

II.

Kulturní akce

III.

Záporně hodnotím:
I.

Nedostatečnou zdravotní péči

II.

Nedostatečně zabezpečené město- ať,už chybějícím kamer. systémem nebo práce PČR a MěP

III.

Neustálé problémy s určitými osobami, které přímo ohrožují zdraví osob, jmenovitě Zemkovi, Helt, Málek
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Záporně hodnotím:
I.

Pochybné obyvatele, kolikrát se i bojím vyjít z bytu aby se mi něco nestalo

II.

Malý rozsah služeb

III.

Málo spojů do větších měst (zejm. Praha)

Záporně hodnotím:
I.

Nektere obyvatele

II.

Park u Hotelu

III.

Parkovaci mista

Záporně hodnotím:
I.

BEZPEČNOST

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

Přístup starosty k problémům

II.

Arogance vedení města

III.

Nelze prezentovat názor veřejně, cenzura obecních novin i socialnich siti

Záporně hodnotím:
I.

vysoká kriminalita

II.

laxnost starosty, policie....

III.

mnoho osob cizí národnosti

Záporně hodnotím:
I.

Téměř žádné služby pro občany

II.

Chybějí obchody se spotřebním zbožím

III.

Chybějící zdravotní péče - zubaři a zdravotní pohotovost

Záporně hodnotím:
I.

Potulující se cizinci ve městě

II.

Policie mimo mesto

III.

Odvoz odpadů za 2 týdny

Záporně hodnotím:
I.

Menší nabídka obchodů
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II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

Školství

II.

nedostupnost zdravotní péče

III.

veřejná doprava

Záporně hodnotím:
I.

kulturní vyžití

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

Kriminalita

II.

Není bezpečné mesto

III.

Policie

Záporně hodnotím:
I.

Otvírací doba obchodů a sortiment

II.

Příliš vysoké ceny za stavební pozemky

III.

Školství a stomatologii

Záporně hodnotím:
I.

ZŠ

II.

Nepřizpůsobiví typy lidí kolem hotelu

III.

Málo autobusových spojů do Prahy

Záporně hodnotím:
I.

Maloměśťáctví

II.

Nedostupnost některých služeb

III.

Dopravní spoje

Záporně hodnotím:
I.

Lékařská vybavenost

II.

Dopravní spojení

III.

Výtržnictví, agresivní menšiny lidí, především v okolí hotelu Baťov
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Záporně hodnotím:
I.

Kultůra

II.

škola - kvalita a leštění klik - je veřejná hanba

III.

kvalita technických služeb je mnohdy napováženou, je jedno které je roční období

Záporně hodnotím:
I.

Málo akcí porádaných mestem s ohledem na vsechny vekove skupiny

II.

Malo parkovacich mist

III.

Záporně hodnotím:
I.

Dění ve městě v posledních měsících

II.

Občanská vybavenost - spoustu věcí mi tu chybí

III.

Záporně hodnotím:
I.

Dění ve městě v posledních měsících

II.

Občanská vybavenost - spoustu věcí mi tu chybí

III.

Záporně hodnotím:
I.

Jsou tu fetky, Bulhaři

II.

Bordel

III.

Není tu bezpečno

Záporně hodnotím:
I.

Zdravotnictví

II.

Lokalita kolem nám. Míru

III.

Velmi špatné ovzduší v zimních měsících

Záporně hodnotím:
I.

(nejen) pracovní příležitosti pro mladé

II.

zábava (kino, bar)

III.

84

Záporně hodnotím:
I.

investice převážně u panelových domů - infrastruktura, zeleň

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

Málo pracovních příležitostí pro středoškoláky a vysokoškoláky

II.

V zimě smog v celé Staré Zruči

III.

"Partičky" kolem bývalého kina a v přilehlém parku

Záporně hodnotím:
I.

chybná koncepce urbanistického rozvoje

II.

žádná podpora podnikání

III.

Záporně hodnotím:
I.

Základní škola

II.

Sídliště na Pohoří a jeho okolí

III.

Záporně hodnotím:
I.

nejsou obchody např.obuv,oděvy

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

chybí chodník na nový hřbitov,po silnici pro pěší daleko a pěšina za Pardidubskou ulicí je často neschůdná

II.

vraky na parkovištích,obývané bezdomovci

III.

absolutní nedostatek zubních lékařů

Záporně hodnotím:
I.

nedostatečná činnost policií

II.

Parkování

III.

lékaři zubní

Záporně hodnotím:
I.

Špatné ovzduší , v řadovkách se v topné sezóně venku skoro nedá dýchat
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II.

Nedostatek obchodů s jiným než potravin. Zbožím

III.

Nepřítomnost specializovaných lékařů

Záporně hodnotím:
I.

dostupnost lékařské péče (ORL, zubař)

II.

chybějící střední školství

III.

chybějící centrum města (2 náměstí, ale největší pohyb je u supermarketů)

Záporně hodnotím:
I.

Nízká nabídka lékařských služeb

II.

Téměř žádné příjemné/slušné/osobité stravovací podniky (restaurace, kavárny)

III.

Minimální/málo pestrá nabídka zaměstnání pro vysokoškolsky vzdělané občany

Záporně hodnotím:
I.

Státní policii

II.

Rozdělení města z hlediska obslužnosti

III.

Vyžití mládeže

Záporně hodnotím:
I.

Žádné koupání

II.

Málo podnikatelských aktivit

III.

Závadoví občané viz p.Klíma reportáž

Záporně hodnotím:
I.

silnice na příjezdu z dálnice-je věcí okresu,ale město musí prosazovat!!!!

II.

restaurace- úroveň kuchyní

III.

neexistenci bazénu ,zimní plochy a sauny

Záporně hodnotím:
I.

z města se stala ubytovna pro agenturní pracovníky

II.

plánované zrušení služebny PČR

III.

nedostatek odborných pracovních příležitostí

Záporně hodnotím:
I.

STAV KOMUNIKACÍ

II.

POVRCH CHODNÍKŮ

III.

NEDOSTATEK LÉKAŘŮ
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Záporně hodnotím:
I.

Vykaceni ovocných stromů, kde je možné natrhat si zdarma ovoce. Chybí i ořešáky

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

dopravní situace - jedna příjezdová cesta do nové Zruče - málo parkovacích míst

II.

málo nádob na tříděný odpad a bioodpad

III.

nedostatek odborných lékařů ; sportovní akce na úrok klidu občanů

Záporně hodnotím:
I.

Zdravotnictví

II.

malá možnost zaměstnanosti

III.

omezené dopravní spojení

Záporně hodnotím:
I.

Práce

II.

Obchody

III.

Záporně hodnotím:
I.

exkrementy od psů

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

Absence PČR

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

Feťáci a opilci

II.

Zvýšení criminality

III.

Malá bezpečnost občanů
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Záporně hodnotím:
I.

Zdravotnictví

II.

Wellness

III.

nákupní centrum

Záporně hodnotím:
I.

Chybějící centrální náměstí

II.

Čtyři různé fasády a čtyři různé střechy na čtyřdomkách - velmi špatně a na dlouhou dobu

III.

Není přímé bus spojení s Prahou o vikendu, uvítala bych sobotní dopo do Záruce a nedělní podvečerní do Prahy

Záporně hodnotím:
I.

Zlí lide

II.

Zavist

III.

Zášť

Záporně hodnotím:
I.

Bezpečnost

II.

Radu města

III.

Stavební úřad

Záporně hodnotím:
I.

Málo bytu pro rodiny s detma,dlouhá čekací doba,

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

Starosta

II.

Rada mesta

III.

Zastuoitelstvo

Záporně hodnotím:
I.

Feťáci

II.

Neřešení problémů se zevlaky na Náměstí Míru

III.

Záporně hodnotím:
I.

špatný způsob přebírání inv.akcí a volba stavebního dozoru
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II.

dokončené komunikace a opětovné zásahy do nich i několikerů

III.

některé firmy neznají aní technické skladby a podkladní vrstvy

Záporně hodnotím:
I.

chybí zde centrum města

II.

chybí zde pracovní příležitosti

III.

chybí zde dobrá základní škola

Záporně hodnotím:
I.

Kvalita vzdělání na ZŠ

II.

Nekoncepční investice

III.

Absence odborných lékařů

Záporně hodnotím:
I.

služby, obchodní síť

II.

firmy pouze jako montovny, bez příležitostí zaměstnání VŠ

III.

agenturní zaměstnanci - cizinci (jejich chování)

Záporně hodnotím:
I.

chybí koncepce urbanistického řešení viz nekontrolovaná úprava Baťových domků nebo nová výstavba rodinných domů bez omezení a
společné architektury

II.

nevyužití měststkých staveb (dvůr, škola)

III.

nízká aktivita drobných podnikatelů s nízkou kvalitou poskytovaných služeb především v pohostinství

Záporně hodnotím:
I.

špatné zkušenosti se Technickými službami

II.

hluk z výroby v blízké provozovně

III.

jedovatý kouř z komínů zapříčiněný pálením umělých hmot

Záporně hodnotím:
I.

Chybí stomatology

II.

Agresivní narkomané, kteří celý den okupují parčík u pošty

III.

Odpadky a nepořádek za Spolkovým domem, bulharští spoluobyvatelé asi neznají nádoby na odpad

Záporně hodnotím:
I.

Nedostatečná podpora dojíždějících ze strany Města (nepřidání spojů, PID, snížení kapacity autobusů)

II.

Nedostatečné užití volného času (kino, bazén, divadlo, koncerty)
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III.

Nedostatek služeb (cykloturistika, kultura), nedostatek pracovmích příležitostí

Záporně hodnotím:
I.

Zdravotnictví

II.

dopravní obslužnost, obchody

III.

bezpečnost - příliš cizinců a bezdomovců

Záporně hodnotím:
I.

nepřítomnost středního ani vysokého školství

II.

nevyhovující počet malých živnostníků (krámky )

III.

nevyhovující spojení do Prahy

Záporně hodnotím:
I.

dopravní infrastruktura

II.

horší dostupnost zdravotní péče

III.

na malé město pocitově vyšší procento rizikových skupin (narkomanie)

Záporně hodnotím:
I.

Malý počet odpadkových košů po městě

II.

Málo kultury

III.

Obtěžování cizinci a jinými podivnými asistencemi před Hotelem

Záporně hodnotím:
I.

Nemožnost koupání

II.

Špatná situace s parkováním na v lokalitě Na Pohoří

III.

Záporně hodnotím:
I.

Kulturní vyžití

II.

Bezpečnost

III.

Parkování na Pohoří/ranní vytížení u ŽŠ

Záporně hodnotím:
I.

Feťáci

II.

Alkoholici

III.

Málo hlídané město policií
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Záporně hodnotím:
I.

poflakování pochybných osob v parku u pošty

II.

nedostatek obytných jednotek

III.

ranní provoz v ulici Na Pohoří který je nebezpečný jak pro obyvatele ulice, tak pro děti jdoucí do školy

Záporně hodnotím:
I.

bezpečnost

II.

nedostatek kvalitních lékařů

III.

Záporně hodnotím:
I.

nedostatek lékařů

II.

bezpečnost

III.

Záporně hodnotím:
I.

Nedostatek zubařů

II.

Málo spojů na Prahu , Kutná Hora dlouhý spoj ( 1 1/2 hodiny)

III.

Chybí střední popř.vyškola

Záporně hodnotím:
I.

chybí stomatologové a větší zastoupení odborných lékařů

II.

malý sortiment obchodů a služeb

III.

málo bytů pro nové mladé rodiny

Záporně hodnotím:
I.

Nedostatek možností pro bydlení

II.

Nevelký výběr možnosti zaměstnání

III.

Dojíždění k lékařům a k úřadům do Kutné Hory

Záporně hodnotím:
I.

doprava a parkování

II.

nepřizpůsobiví občané

III.

řemeslníci

Záporně hodnotím:
I.

Nedostatečné přímé spojení s Prahou (pro každodenní dojíždění do práce)
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II.

Policie ČR, není přes noc (a stále se mluví o jejím zrušení) Prevence je velmi důležitá

III.

Chybějící chodníkové spojení s lokalitou na Farsém

Záporně hodnotím:
I.

kultulní vyžití

II.

málo akcí pro větší děti, třeba tak od 8 let

III.

Obchody

Záporně hodnotím:
I.

Cizinci

II.

málo obchodů (oděv, obuv,...)

III.

pochybný lidi (agrese, alkohol, drogy)

Záporně hodnotím:
I.

vzhled náměstí stará Zruč

II.

situace popsaná v reportáži Seznam TV

III.

parkování v lokalitě Na Pohoří

Záporně hodnotím:
I.

Popíjení alholu na veřejnosti, hluk, násilnosti a nepořádek na náměstí Míru

II.

Chybí plavecký bazén- koupaliště

III.

Bezpečnost občanů

Záporně hodnotím:
I.

V poslední době se likvidují vzrostlé stromy, vysazují se nízké kultivary které nepokryjí ztrátu vzrostlého stromu

II.

Nedostupnost některých specializovaných lék. ambulancí

III.

Na můj vkus se zbytečně betonuje

Záporně hodnotím:
I.

nepřizpůsobivé opilé občany v parku ve Staré i Nové Zruči

II.

lékařská a zubní péče

III.

nedostatečně zásobené obchody

Záporně hodnotím:
I.

zdravotnictví

II.

možnost výběru zaměstnání

III.

komunisti a hloupí lidé
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Záporně hodnotím:
I.

Málo dobrých restaurací.

II.

Kulturní vyžití - hlavně pro mladé.

III.

Nemožnost koupaní.

Záporně hodnotím:
I.

namesti v hroznem stavu

II.

nekvalitni obchody

III.

chybi zde koupaliste

Záporně hodnotím:
I.

málo obchodů

II.

stomatolog

III.

vznik ubytoven

Záporně hodnotím:
I.

Málo zubařů

II.

Nekázeň majitelů psů

III.

Vrakoviště na obytných parcelách

Záporně hodnotím:
I.

Úroveň základní školy

II.

Nedostatek lékařů

III.

Bezpečnost

Záporně hodnotím:
I.

Není zde prostor pro venčení a výcvik psů.

II.

Málo odpadkových košů v parcích a zámeckých zahradách.

III.

Chybějící chodník v Okružní ulici.

Záporně hodnotím:
I.

náměstí ve staré Zruči

II.

málo obchodů

III.

bazén/koupaliště
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Záporně hodnotím:
I.

bezpečnost ve městě

II.

Služby

III.

dostupnost

Záporně hodnotím:
I.

Velmi málo českých kamenných obchodů

II.

V zimě často smog z komínů

III.

Zvyšující se počet lidí vyžadujících sociální podporu

Záporně hodnotím:
I.

Škola

II.

Feťáci

III.

Chybí tu bazen

Záporně hodnotím:
I.

odchod policie po 20:00 hod.

II.

o koupališti se mluví co já vím už za Vaňátky

III.

škoda bývalé restaurace u Kuklů, když se zdálo že po opravě se již nerozjel provoz i ubytování

Záporně hodnotím:
I.

malá podpora rozvoje drobného podnikání, "mrtvé" části města nebo nevyužité objekty

II.

chybějící policisté, strážníci - problémy s recidivisty, drogově závislými

III.

nepořádek po cizincích, se kterými nemají zaměstnavatelé nebo ubytovatelé vyřešenou likvidaci odpadů

Záporně hodnotím:
I.

Kulturní vyžití - koncerty, akce

II.

Zimní sportování chybí

III.

Není kvalitní restaurace a hotel

Záporně hodnotím:
I.

Lékařství

II.

Malé množství obchodů

III.

Záporně hodnotím:
I.

určité druhy obchodů chybí, musí se jezdit jinam, otevírací doba končí většinou v 16. hod
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II.

chybí koupání

III.

nízké platové podmínky

Záporně hodnotím:
I.

Agenturní pracovníci

II.

Migranti, fetky

III.

Cenzura zručských novin!!!!

Záporně hodnotím:
I.

Postoj mesta k fetakum, kteří se volne pohybují po meste

II.

Kvalita vyučování na škole a přístup ředitelky školy

III.

Postoj mesta k situaci na skole

Záporně hodnotím:
I.

Autobusová doprava

II.

Lékařská dostupnost zejména stomatologie

III.

Záporně hodnotím:
I.

dopravu a parkování

II.

vztahy sousedů

III.

nedostatek práce

Záporně hodnotím:
I.

Málo kulturního vyžití

II.

Málo možností změny zaměstnání (když člověk nechce dojíždět za prací)

III.

Chybějící stomatology

Záporně hodnotím:
I.

vzhled náměstí ve staré Zruči

II.

Obchody

III.

chybí zdravotnické středisko a zubní lékaři

Záporně hodnotím:
I.

Školství

II.

zdravotnictví

III.

bezpečnost
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Záporně hodnotím:
I.

Úklid mesta

II.

Nedostatek zubaru, chybí víc rehabilitačních pracovniku

III.

Slabá doprava za lékaři do Kutné Hory, Kolína a Caslavi

Záporně hodnotím:
I.

za nákupy se musí jezdit daleko

II.

není zde krytý bazén

III.

Záporně hodnotím:
I.

dopravní spojení se zbytkem světa

II.

pro dojíždějící večer mizivá možnost nákupu základních kvalitních potravin

III.

nedostatečné pracovní příležitosti s příslušným ohodnocením v jiných, než dělnických profesích

Záporně hodnotím:
I.

Pracovní nabídky

II.

Služby

III.

Zdravotnictví

Záporně hodnotím:
I.

Nedostatek obchodů

II.

Málo spojení do Prahy

III.

Špatné silnice

Záporně hodnotím:
I.

Úroveň vzdělávání v základní škole

II.

Málo pracovních příležitostí pro středoškoláky a hlavně vysokoškoláky.

III.

Málý sortiment služeb

Záporně hodnotím:
I.

parkování

II.

Škola

III.

Bazén
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Záporně hodnotím:
I.

Zrušení lékařské pohotovosti, ORL a špatná dostupnost zubní péše.

II.

Nemožnost koupání.

III.

Nedostatečná funkčnost státní i městské policie.

Záporně hodnotím:
I.

dopravní obslužnost

II.

nedostatek služeb

III.

Záporně hodnotím:
I.

v naší lokalitě dost často vypadává proud odneslo to již několik spotřebičů

II.

není koupání

III.

jinak nemám špatné hodnocení

Záporně hodnotím:
I.

Spoustu kriminalnich zivlu

II.

Naprosta necinnost policie

III.

Spousta cizincu

Záporně hodnotím:
I.

dojíždění za odbornými lékaři

II.

málo kultury,plesů,spol.událostí

III.

sport-chybí zázemí pro koupání,sport.kurzy pro starší(Zumba,aerobik,nějaký tanec)

Záporně hodnotím:
I.

Vedení Zš

II.

Přistěhovalci (ubytovaní na Hotelu)

III.

Chybějící obchody a restaurace

Záporně hodnotím:
I.

Nedostatek obchodů, restaurací, cukrárna

II.

Centrum města

III.

Záporně hodnotím:
I.

Obchody
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II.

Nepořádek

III.

Parkování u haly

Záporně hodnotím:
I.

nepřítomnost Policie ČR v nočních hodinách a neexistence obchůzkové činnosti

II.

neochotu Městské Policie řešit případy nepřizpůsobivých spoluobčanů

III.

Vedení ZŠ Zruč nad Sázavou

Záporně hodnotím:
I.

velké množství cizinců

II.

velké množství feťáků

III.

Záporně hodnotím:
I.

Doprava - dostat se ze Zruče do Prahy je KATASTROFA!!! Vlakem 3 hodiny, nebo autem, který jede 3x denně a to pouze ve všední
dny??? Na to, jak je Zruč u dálnice a od Roztyl 50 minut je to celkem smutné...

II.

Ve Zruči chybí slušný večerní podnik, kde by si člověk mohl sednout na kafe

III.

Možnost koupání.

Záporně hodnotím:
I.

občanská vybavenost

II.

nárůst počtu obyvatel cizí státní příslušnosti

III.

Záporně hodnotím:
I.

Nedostatek pracovních míst

II.

Špatné platové podmínky zaměstnavatelů

III.

Vybavení a služby

Záporně hodnotím:
I.

Potulující se lidé evidentně pod vlivem alkoholu a drog.

II.

Obsazený hotel Baťov problémovým cizinci

III.

Záporně hodnotím:
I.

I. Základní školu ve Zruči nad Sázavou

II.
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III.

Záporně hodnotím:
I.

pobyt cizinců - díky Asmu

II.

veřejný prostor u pošty a pohyb podivných existencí

III.

Záporně hodnotím:
I.

základní školu

II.

zručské noviny

III.

neexistující střed měswta

Záporně hodnotím:
I.

Nedostatek pozemků

II.

Nevyužití některých prostor v majetku města

III.

Záporně hodnotím:
I.

neexistenci centra města

II.

ZŠ

III.

nevyužitý potenciál řeky

Záporně hodnotím:
I.

Policie

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

Šarvátky občanů cizí národnosti v prostorách náměstí Míru

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

Bezpečnost

II.

Úroveň základní školy

III.

Nabídka obchodů
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Záporně hodnotím:
I.

Nedostatek pracovních mist

II.

Nedostatečně ohodnocena práce

III.

Záporně hodnotím:
I.

Zdravotnictví

II.

Dopravní obslužnost do prahy

III.

Parkování

Záporně hodnotím:
I.

pokles pracovních příležitostí pro místní občany, nutnost dojíždět do zaměstnání

II.

příliv agenturních zaměstnanců

III.

zvýšení kriminality - souvislost i s agenturními zaměstnanci

Záporně hodnotím:
I.

Služby

II.

Absence malých obchodū, bez podpory nepřežijí

III.

Restaurace

Záporně hodnotím:
I.

nižší platy zaměstnanců firem

II.

dojíždění za specialistou lékařem, kromě pár vyjímek

III.

v některých částí města na podzim, zhoršená kvalita ovzduší - kouř z komínů

Záporně hodnotím:
I.

Nedostatečné hovoření vedení města s lidmi v obci

II.

Rušení malých krámků a hospod v obcích

III.

Dopravní spojení - vlak, autobus

Záporně hodnotím:
I.

Zubař

II.

Náměstí před hotelem a blízký park ve večerních hodinách

III.

Záporně hodnotím:
I.

Dostupnost bydlení
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II.

Špatná dostupnost veřejné dopravy

III.

Nabídka práce

Záporně hodnotím:
I.

"feťáky" a nepořádek u hotelu Baťov a v přilehlém parku

II.

stav náměstí Míru a Mudr. Svobody

III.

chybějící chodníky u budovy lékařky Mudr. Jelínkové směrem k hotelu Baťov

Záporně hodnotím:
I.

lékařská péče

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

DOSTUPNOST AUTOBUSŮ ZRUČ - PRAHA, ZRUČ - VLAŠIM

II.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

III.

RESTAURACE NA POHOŘÍ, SPORT BAR U GATĚHO

Záporně hodnotím:
I.

Bezpecnost

II.

Chybí střední škola

III.

Záporně hodnotím:
I.

Dopravní (autobusové) spojení do Prahy

II.

Málo obchodů - napr. na náměstí ve stare Zruci

III.

Bez možnosti koupání

Záporně hodnotím:
I.

Dostupnost zdravotní péče

II.

Smog z komínů

III.

Nedostatek služeb, obchodů, slušné restaurace

Záporně hodnotím:
I.

Rostoucí intenzitu dopravy, problém zaparkovat

II.

Nedostatek zubařů

III.
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Záporně hodnotím:
I.

Upadající kvalita vzdělání v ZŠ.

II.

Vzhled a postředí v ZŠ, opuštěné betonové nádvoří.

III.

Personální obsazení v ZŠ, kdy učí učitelé bez potřebné kvalifikace. Dětem se dávají pouze dobré známky, aby se udržela jistá prestiž a
vytvořil se dojem, že je vše v pořádku a děti toho spoustu ví. Dále hodnotím záporně, že ve vedení MŠ v Malostranské je ve vedoucí
pozici osoba bez potřebného vzdělání (+další).

Záporně hodnotím:
I.

Vztahy mezi lidmi

II.

Postoj některých obyvatel vzhledem k městu

III.

Výskyt problémových obyvatel v centru

Záporně hodnotím:
I.

Chybí kvalitní restaurace

II.

Málo mostů přes řeku

III.

Delší cyklostezka

Záporně hodnotím:
I.

Nedostatek možností kulturního vyžití typu kina, zábavy, plesy atd.

II.

Prakticky nemožnost jakéhokoli koupání aspoň v létě, když krytý bazén by byl moc drahý.

III.

Záporně hodnotím:
I.

Kvalita ovzduší v zimním období díky převažujícímu typu vytápění fosilními palivy

II.

Nedostatek zubních lékařů

III.

Nedostatečná možnost koupání v letním období

Záporně hodnotím:
I.

Absenci pracovních míst

II.

Slabé kulturní vyžití (kino, restaurace, představení, ...)

III.

Nedostatečné osvětlení po celém městě (slabé světlo z lamp)

Záporně hodnotím:
I.

Služby

II.

Zdravotnictví

III.

Obchody
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Záporně hodnotím:
I.

Chybí zubař

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

uzavření cukráren

II.

chybí zdravotní středisko, ORL, RTG

III.

Záporně hodnotím:
I.

chodníky z nepravidelné "pseudohistorické" dlažby

II.

nedostatek obchodů

III.

nedostatek služeb

Záporně hodnotím:
I.

nemožnost koupání

II.

uklid jen v některých částech města

III.

Záporně hodnotím:
I.

špatné spojení (nebo málo) do větších měst - konkrétně se zhoršilo spojení vlakem do K.Hory

II.

málo obchodů ve Staré Zruči

III.

Záporně hodnotím:
I.

málo autobusových spojení s Prahou

II.

špatné vlakové spojení do větších měst ( Vlašim, Praha)

III.

Záporně hodnotím:
I.

Restaurační zařízení - zejména chování obsluhy (všude)

II.

Kvalitu Základní školy Na Pohoří

III.

Nedostatek možností ubytování pro turisty (sportovce)

Záporně hodnotím:
I.

Málo kulturního vyžití( koncert,zábava, atd...)
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II.

Špatná situace s parkováním

III.

Nepřizpůsobiví občané

Záporně hodnotím:
I.

intenzita casu v doprave

II.

absence zubniho lekare

III.

absence nakupnich obchodu napr kika deichman

Záporně hodnotím:
I.

Zubař

II.

služby tu nejsou

III.

práce tu není

Záporně hodnotím:
I.

Málo obchodů

II.

Málo zajímavých pracovních nabídek

III.

Netuším

Záporně hodnotím:
I.

Lidi

II.

Lidi

III.

Lidi

Záporně hodnotím:
I.

Protekcionismus - obsazení postů ve veřejné správě, případně veřejné zakázky a dotace pro známé zastupitelů, někdy dokonce přímo
(ač přes "bílé koně") zastupitelům!

II.

Populistická podpora bez přínosů: Důchodců na úkor ostatních skupin občanů (myšleno nižší poplatky za popelnice atp., nikoliv
"sociální" podpora - různá výpomoc s tím, co vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu nezvládnou - s takovou pomocí naprosto
souhlasím) , podpora (z které nevzešel žádný výsledek) navrátilců z kriminálů, dřívější statisícová nesmyslná podpora pražského futsalu
bez absolutního přínosu pro Zruč (případně si rád prohlédnu analýzu těchto přínosů a jejich vyčíslení)

III.

Totální degradace základní školy (ještě před 10 lety jedna z nejlepších škol v okolí, nyní absolutní hrůza)

Záporně hodnotím:
I.

Nečinnost městské policie

II.

Nedostatek bytů

III.

Úpadek základní školy za posledních 10 let

Záporně hodnotím:
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I.

Chybějící zdravotní služba

II.

Drogová scéna a loajalita města k problemu

III.

Neochota občanů podílet se na zlepšování životní úrovně města

Záporně hodnotím:
I.

Plno feťáků a jiných vobejdů co se tu všude válí a člověk se bojí sám vylézt před barák.

II.

Není tu žádné kulturní vyžití krom pár hospod.Chybi tu kino co tu bývalo.

III.

Krom do práce zde není kam jinam jít.vse slouží spolku Jiskra a občané co s nimi neudílí máj holt smůlu.

Záporně hodnotím:
I.

Herny v hotelu

II.

Mrtvé centrum staré Zruče

III.

Záporně hodnotím:
I.

Věčně neteče voda

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

zdravotnictví

II.

pracovní příležitost

III.

Záporně hodnotím:
I.

Malo obchodu

II.

Nedostatek lekaru - zubar,krcni

III.

Záporně hodnotím:
I.

Koupaliště zde chybi

II.

Zimní stadion mam malého hokejistu

III.

Základní škola nic moc

Záporně hodnotím:
I.

chyby tady obchod LIDL

II.

chyby tady obchod LIDL
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III.

chyby tady obchod LIDL

Záporně hodnotím:
I.

neexistence skutečného náměstí, které by bylo centrem občanského života

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

ZŠ Na Pohoří

II.

Chybějící kávárna, cukrárna, rychlé občerstvení

III.

Vzhled a neupravenost náměstí Mudr.Svobody (Nám. Míru je kapitola sama pro sebe..., ale to s opravdovým náměstím nemá nic
společného)

Záporně hodnotím:
I.

Nic

II.

Nic

III.

Nic

Záporně hodnotím:
I.

Feťáci

II.

Málo parkovacích míst

III.

Časté rušení nočního klidu

Záporně hodnotím:
I.

zdravotnictví (zubař) atd.

II.

Banka

III.

Koupání

Záporně hodnotím:
I.

Nedostatek zubařů

II.

Dopravní situace ráno u školy

III.

Feťáci

Záporně hodnotím:
I.

Málo parkovacích míst Na Pohoří

II.

Dobrá restaurace

III.

Úroveň vzdělání na ZŠ
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Záporně hodnotím:
I.

Chybí lékaři

II.

Chybí obchody

III.

Záporně hodnotím:
I.

Zdravotnictví -nedostupný stomatolog, ORL

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

Parkování na Pohoří

II.

Potulující se občané

III.

Nevím

Záporně hodnotím:
I.

Horší spojení s ostatními městy.

II.

Nárůst přistěhovalců, národnostních menšin.

III.

Záporně hodnotím:
I.

obchody a služby - rozsah a kvalita

II.

dopravní spojení s okolními městy a Prahou - hromadná doprava

III.

Záporně hodnotím:
I.

psí exkrementy

II.

dostupnost zubního lékaře

III.

Záporně hodnotím:
I.

Školství

II.

přístup zastupitelů k občanovi

III.

nedostatek služeb a drobných živnostníků
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Záporně hodnotím:
I.

Podporu zaměstnavatelů s přidanou hodnotou

II.

Kulturní vyžití

III.

Dostupnost bydlení

Záporně hodnotím:
I.

Málo zubních ordinací

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

není možnost koupání v bazénu

II.

málo pracovních příležitostí

III.

Nevím

Záporně hodnotím:
I.

Málo pracovních příležitostí.

II.

Špatná dopravní dostupnost.

III.

Nedostatečné zajištění zdravotní péče.

Záporně hodnotím:
I.

Obtěžující městský rozhlas (přežitek).

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

Zásobování

II.

Doprava

III.

Bezpečnost

Záporně hodnotím:
I.
II.

Z

III.

Záporně hodnotím:
I.

Především nedostatek slušně placených pracovních míst
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II.

Nedostatek "normálních" obchodů

III.

Nedostatek specialistů a služeb

Záporně hodnotím:
I.

Zdravotnictví

II.

Školství

III.

Bezpečnost

Záporně hodnotím:
I.

Chybí Lidl

II.

Navýšení lidí mimo EU

III.

Autobusový spoj do PHA

Záporně hodnotím:
I.

Nedosupnost zubařské péče

II.

Nedostatečná maloobchodní síť

III.

Záporně hodnotím:
I.

nedostatek odborných lékařů (zubař)

II.

dopravní dostupnost - především do Prahy

III.

klesající úroveň školství (zprostředkovaně)

Záporně hodnotím:
I.

pracovní příležitosti

II.

demografická úroveň

III.

nízká občanská angažovanost

Záporně hodnotím:
I.

špatná dopravní obslužnost do prahy, všude musíme jezdit pořád autem

II.

Málo vyžití pro mladé lidi

III.

prodejny tesco a penny, hnus

Záporně hodnotím:
I.

málo malých obchodů

II.

málo služeb

III.

neexistence opravdového centra města
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Záporně hodnotím:
I.

vedení Základní školy Na Pohoří

II.

nedosatečná frekvence svozu tříděného odpadu

III.

nečinnost ve věci povalujících se opilců apod. na veřejných místech

Záporně hodnotím:
I.

Nic

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

Absence dostatečného a kvalitního zubaře

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

chybí mi tu kino

II.

chybí zde zimní stadión

III.

bazén chybí

Záporně hodnotím:
I.

Pochybné existence, co po nocích obývají místní cyklostezku.

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

pestřejší pracovní příležitosti

II.

všední kultura obecně

III.

chybějící centrální náměstí

Záporně hodnotím:
I.

Kulturni vyziti

II.

Zabava pro dospele

III.

Sluzby
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Záporně hodnotím:
I.

Pohyb, potulování, poflakování pochybných osob mnohdy popíjejících alkohol

II.

Nemožnost koupání ve městě a blízkém okolí, hlavně v letních parných dnech

III.

Záporně hodnotím:
I.

Pracovní příležitosti

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

lekari obvodni

II.

lekar zubni

III.

Kultura

Záporně hodnotím:
I.

péče o veřejné prostranství super, ale pořád něco chybí, např. aspoň přechod na hřbitov, cesta z parku a zpět je fakt náročná

II.

jak udržet mladé lidi ve městě? Podpora a rozvíjení podnikání, spolupráce se středními a vysokými školami, zahraničními městy,
průmysl 4.0

III.

vybudování menšího pečovatelského domu s lidskou tváří, už tam je ale bude potřeba další

Záporně hodnotím:
I.

nepořádek před společenským domem, není to pěkný pohled!

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

nedostatek odborných lékařů

II.

postoj vedení města k bezpečnosti ve Zruči

III.

Záporně hodnotím:
I.

ZŠ Na Pohoří

II.
III.

Záporně hodnotím:
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I.

chybí náměstí (Nová i Stará Zruč)

II.

Zručský dvůr

III.

sezónní koupání

Záporně hodnotím:
I.

nedostatek malých obchodů

II.

nedostatek řemeslníků

III.

nedostatek spojů (vlaky, autobusy do okolních obcí a měst)

Záporně hodnotím:
I.

Lidi

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

Lidi

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

znečištěné ovzduší

II.

nedotažená plynofikace

III.

Záporně hodnotím:
I.

ovzduší v době topné sezóny

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

nemám pocit bezpečí

II.

občanská vybavenost slabší

III.

Záporně hodnotím:
I.

absence kulturního dění

II.

kotelna silně znečišťuje vzduch i okolí
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III.

není možnost letního koupání

Záporně hodnotím:
I.

nízké mzdy a kupní síla obyvatel

II.

Kultura

III.

nedostatek zubařů

Záporně hodnotím:
I.

společenské a kulturní vyžití

II.

občanská vybyvenost

III.

dopravní infrastruktura, doprava

Záporně hodnotím:
I.

doprava - víkendy, svátky

II.

nedostatek odbor. lékařů, chybí zubaři

III.

málo obchodů

Záporně hodnotím:
I.

Přistěhovalci

II.

nepořádek u popelnic

III.

nedostatek kvalitních restauracích

Záporně hodnotím:
I.

nepořádek u autobusových zastávek

II.

chodník podél pošty 1

III.

Záporně hodnotím:
I.

zdravotníci - malá dostupnost lékařské péče (stomatolog!), ORL! - dlouhé čekání na rahabilitace

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

úklid města

II.

odbor. Lékaři

III.

městská policie - nečinnost
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Záporně hodnotím:
I.

nesrozumitelný rozhlas

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

špatná slyšitelnost rozhlasu

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

práce policie

II.

zubní ambulance

III.

koupaliště

Záporně hodnotím:
I.

zdravotnictví

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

nepořádek na náměstí

II.

nedostatek lékařů - zubařů, a ušní, krční

III.

Záporně hodnotím:
I.

rozdíl ve vybavenosti staré a nové Zruče

II.

vybavenost staré Zruče s ohledem na přijíždějící turisty

III.

Záporně hodnotím:
I.

absence střední školy

II.

nízký počet mladých lidí, mladistvých a studentů

III.

mentalita místních obyvatel

Záporně hodnotím:
I.

rozhlas není slyšet
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II.

málo pracovních míst pro ženy s dětma

III.

zemek a spol. bordel u hotelu

Záporně hodnotím:
I.

hrozně málo parkovacích míst

II.

kriminalitu města, vandalismus

III.

policii - velký nedostatek!!!

Záporně hodnotím:
I.

zdravotní dostupnost

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

viz shora - chybí odborní lékaři

II.

množství psích exkrementů

III.

večer a v noci není vidět policii

Záporně hodnotím:
I.

agenturní zaměstnanci

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

nezájem seniorů o kulturní akce

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

nedostupnost obchodu a služeb

II.

přistěhování sociálně slabých vrstev (matky samoživitelky, sociálně slabí) a nízké IQ a charakter občanů

III.

práce pro střední vrstvy

Záporně hodnotím:
I.

Důchodci

II.
III.
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Záporně hodnotím:
I.

práce MĚ policie

II.

nedostatek obchodů a služeb

III.

nemožnost podnikání

Záporně hodnotím:
I.

narůstající příliv nepřizpůsobivých

II.

občanů a skupinek mladých

III.

lidí závislých na drogách

Záporně hodnotím:
I.

rozhlas není slyšet

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

hluk na Náměstí Míru

II.

přilehlém parku = v nočních hodinách

III.

městská policie zde není vidět v ranních hodinách od 4 - 5 hod.

Záporně hodnotím:
I.

možnosti nakupování

II.

Restaurace

III.

Záporně hodnotím:
I.

Parkování

II.

Koupání

III.

Záporně hodnotím:
I.

málo pracovní příležitosti

II.

málo kulturního vyžití

III.

málo lékařů, odborníků
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Záporně hodnotím:
I.

školství (zejména ZŠ)

II.

zaměstnávání cizinců a tvz. nepřizpůsobivých

III.

Záporně hodnotím:
I.

není koupaliště

II.

málo kulturního vyžití

III.

Kino

Záporně hodnotím:
I.

absence zubních lékařů

II.

málo obchodů se spotřebním zbožím

III.

nedostatek jehličnatých keřů

Záporně hodnotím:
I.

víkendová doprava

II.

zdravotnické služby

III.

ne potravinové prodejny

Záporně hodnotím:
I.

málo zubařů a odborné péče

II.

nekázeň pejskařů

III.

vrakoviště na obytných parcelách

Záporně hodnotím:
I.

nedostupnost bydlení

II.

většina úřadů v K. Hoře

III.

obchody, služby

Záporně hodnotím:
I.

lékařská péče

II.

obchody (nepotravinové)

III.

malé pracovní nabídky

Záporně hodnotím:
I.

málo obchodů
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II.

chybějící zdravot. zařízení - např. rentgen, zubaři

III.

za vším se musí dojíždět

Záporně hodnotím:
I.

nedostatek zubních lékařů

II.

nepořádek (psí exkrementy, plechovky, nepořádek u některých laviček)

III.

není rozumět co hlásí městský rozhlas

Záporně hodnotím:
I.

policii!!!

II.

Podnikatelé jezdí ve městě pod vlivem alkoholu a drog.

III.

Nehlídaná rychlost vozidel ve městě!

Záporně hodnotím:
I.

Doprava

II.

dopravní značení

III.

dopravní bezpečnost

Záporně hodnotím:
I.

nedostatek odborných lékařů

II.

postoj vedení města k bezpečnosti ve Zruči

III.

Záporně hodnotím:
I.

feťáci v parku před hotelem

II.

přistěhovalci (osoby jiné národnosti)

III.

psí výkaly

Záporně hodnotím:
I.

kouř z továren a obyv. Vilek

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

doprava Praha – Zruč

II.
III.
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Záporně hodnotím:
I.

nedostatek nižších dřevin

II.

absence zubních lékařů

III.

málo obchodů se spotřebním zbožím

Záporně hodnotím:
I.

zubař chybí

II.

cizí národnost

III.

možnost zaměstnání

Záporně hodnotím:
I.

nepořádek u kontejnerů

II.

vzrůstající nebezpečí v parčíku u Hotelu Baťov

III.

Záporně hodnotím:
I.

nepravidelné sekání trávy před panelákem

II.

shrabaná tráva se někdy neuklízí 1 - 2 týdny

III.

Záporně hodnotím:
I.

feťáci a alkoholici v parčíku a okolí

II.

málokdy vidím policii

III.

rychlá jízda aut po městě, přechody - nedávají přednost chodcům

Záporně hodnotím:
I.

neexistující koupaliště

II.

neexistující zimní stadion – bruslení

III.

pití alkoholu na veřejnosti - čurbes na náměstí Míru

Záporně hodnotím:
I.

nedostupnost zubních lékařů

II.

nedostupnost odborných lékařů

III.

ke sportování patří bazén, koncerty
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Záporně hodnotím:
I.

nedostatek odborných lékařů

II.

zubní, ORL, ortopedie

III.

rentgen, SONO

Záporně hodnotím:
I.

Doprava

II.

lékaři, škola

III.

Kultura

Záporně hodnotím:
I.

doprava Praha – Zruč

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

práce specialistů ve zdravotnictví

II.

prodej domků - stárnutí populace

III.

nezájem o "život" ve městě

Záporně hodnotím:
I.

nerozumím hlášení rozhlasu

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

žádná (nebo skoro žádná) ordinace odborných lékařů

II.

velice špatný stav vozovky "třída osvobození"

III.

není zde v létě možnost koupaní

Záporně hodnotím:
I.

parčík u Hotelu plný feťáku a opilých

II.

investice především do volejbalu

III.

Záporně hodnotím:
I.

zrušení oddělení policie ČR
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II.

do voleb komunálních účast jen dvou stran

III.

Neexistuje sál pro divadlo a větší koncety

Záporně hodnotím:
I.

nedostupnost zubních lékařů

II.

chybí koupaliště (bazén)

III.

Záporně hodnotím:
I.

velmi znečištěné kontejnery pro směsný odpad

II.

nečistoty po psech

III.

Záporně hodnotím:
I.

Zdravotnictví

II.

lékaři po celém městě - sjednotit

III.

Záporně hodnotím:
I.

růst cizinců (pracovní síla)

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

práce městské policie

II.

nepřizpůsobiví na náměstí Míru

III.

psí výkaly v Sadu Míru

Záporně hodnotím:
I.

bezohlednost majitelů psů

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

mnoho drogově závislých lidí

II.

nejsou dlouhodobě postavené byty - vysoké ceny bytů

III.

nízká nabídka pracovního trhu

121

Záporně hodnotím:
I.

Kriminalita

II.

Školství

III.

špatně placená práce v okolí

Záporně hodnotím:
I.

kriminalita (drogi, agresivita)

II.

dojíždění za lékaři

III.

málo vidět policii chodit pěšky

Záporně hodnotím:
I.

kvalita ovzduší v zimě

II.

svoz odpadů v létě

III.

nedostupnost optické sítě pro RD

Záporně hodnotím:
I.

někteří mladí nepracují

II.

a vyloženě se flákají

III.

což dříve nebylo

Záporně hodnotím:
I.

není stomatology

II.

pracovní příležitosti

III.

narůst cizinců

Záporně hodnotím:
I.

lékařská péče – stomatology

II.

celkově dostupnost léč. péče (odborně)

III.

více obchodů

Záporně hodnotím:
I.

málo kultury (divadlo, kino)

II.

nedostatek společenských míst (čajovna, kavárna, restaurace)

III.

stav náměstí Míru před hotelem
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Záporně hodnotím:
I.

obchody kromě potravin

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

chybí lékaři specialist

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

kvalita ve vedení ZŠ

II.

nepřítomnost policie v nočních hodinách

III.

Záporně hodnotím:
I.

p. Hujer není loajální, hájí jen svůj os. záměr

II.

Pracovnice MÚ jsou nepříjemné při os. jednání!!

III.

Záporně hodnotím:
I.

bezpečí vzhledem k nárůstu méně přizpůsobivých

II.

špatné autobusové spojení s Prahou - hlavně o víkendu

III.

bezohledný způsob vytápění v některých rodinných domcích

Záporně hodnotím:
I.

P. Hujer si nejdříve prodal co se dalo a teď nemá.

II.

Jen když měl na písek na nohejbal.

III.

Záporně hodnotím:
I.

Služby

II.

zdravotní péče

III.

Bezpečnost

Záporně hodnotím:
I.

shlukování "týpků" na náměstí Míru a v přilehlých parcích

123

II.

hluk a odpadky po jejich setkávání

III.

přibývání psích exkrementů na chodnících

Záporně hodnotím:
I.

(spíše) nedostupnost zdravotní služby - zubař

II.

dopravné obslužnost

III.

stavební úřad

Záporně hodnotím:
I.

zubní lékař

II.

pracovní příležitosti

III.

příliš moc cizinců

Záporně hodnotím:
I.

nedostatek městských bytů

II.

zdravotní péče

III.

málo obchodů

Záporně hodnotím:
I.

situace v ZŠ Zruč n. S.

II.

situace v MŠ Malostranská

III.

nedostatek služeb - opraváři, řemeslníci, lékaři

Záporně hodnotím:
I.

dostupnost spojení

II.

střední školství - gympl, úřady

III.

Zdravotnictví

Záporně hodnotím:
I.

zrušení odd. PČR

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

nedostatek pracovních příležitostí

II.

nedostatek lékařů

III.

nedostatek výstavby bytů pro občany s trvalým pobytem
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Záporně hodnotím:
I.

není zde kino, kde se promítají žhavé novinky

II.

není zde pekárna

III.

Záporně hodnotím:
I.

chybějí odborní lékaři

II.

Služby

III.

centrum města

Záporně hodnotím:
I.

nedostatečná srozumitelnost městského rozhlasu, není rozumět, co hlásí

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

dlažební kostky silnice a chodníků doporučuji zasypat (na vymknutí nohy)

II.

každou sobotu střelba na silnici pro obyvatele obtěžující

III.

Záporně hodnotím:
I.

chybí odhorní lékaři - zubař, ORL, ortoped...

II.

chybí obchody - oděvy, obuv atd.

III.

nepořádek u laviček a košů

Záporně hodnotím:
I.

více sledovat feťáky

II.

je málo autobusových spojů

III.

Záporně hodnotím:
I.

dostupnost lékařské péče

II.
III.
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Záporně hodnotím:
I.

Absence veřejného koupaliště.

II.

Nedostatek restauračních a ubytovacích zařízení pro turisty.

III.

Malé množství a kapacity parkovišť.

Záporně hodnotím:
I.

Zdravotnictví

II.

"aktivity" mládeže v parku a na parkovišti u nového hřbitova

III.

stav ovzduší v topné sezóně

Záporně hodnotím:
I.

městská i státní policie

II.

místní obyvstelstvo

III.

Feťáci

Záporně hodnotím:
I.

špatná činnost městské i státní policie

II.

soužití s obyvateli Zruče

III.

velké množství agenturních pracovníků

Záporně hodnotím:
I.

městská policie

II.

kultura - chybí mi tady např divadlo, pořádné kino

III.

Záporně hodnotím:
I.

prevence criminality

II.

kulturní vyžití

III.

odborná lékařská péče

Záporně hodnotím:
I.

chybějící střední škola / odborné učiliště / vzdělávací instituce

II.

specializovaná lékařská péče - chybějící

III.

Záporně hodnotím:
I.

specializovaná lékařská péče (chybějící)
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II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

málo pracovních příležitostí

II.

nedostatek lékařů - chybí zubaři, lékaři specialisté

III.

nedostatek startovacích bytů pro mladé

Záporně hodnotím:
I.

svoz komunálního odpadu 1x za 14 dní

II.

dětské hřiště Dubina

III.

Obchody

Záporně hodnotím:
I.

odvoz odpadu pouze 1x za čtrnáct dní, platím stejně jako dříve 700,- Kč!

II.

herní dětské hřiště

III.

Záporně hodnotím:
I.

bezpečnost osob

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

chybějící chodník z Dubiny

II.

malé dětské hřiště přímo na Dubině

III.

kanalizace do čistírny odpadních vod

Záporně hodnotím:
I.

nevyhovující městský rozhlas

II.

suchý strom v průpojce mezi lesní - řadovky u děts. prolézaček, na ohbí panelky - nebezpečí dětem

III.

Záporně hodnotím:
I.

nedostatek pracovních příležitostí

II.

Služby

III.

lékařská péče
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Záporně hodnotím:
I.

Noviny

II.

práce nelze sehnat

III.

Záporně hodnotím:
I.

ZŠ

II.

Služby

III.

Lékaři

Záporně hodnotím:
I.

krátká otevírací doba obchodů

II.

bezpečnost ve městě

III.

Záporně hodnotím:
I.

lékařská dostupnost

II.

problémoví spoluobčané

III.

bezpečnost ve městě

Záporně hodnotím:
I.

vybavenost obchody (oděvy, hodinářství, zlatnictví atd.)

II.

napořádek u košů a laviček, psí exkrementy na veřejných prostranstvích (dokonce starý hřbitov)

III.

lékařské služby (ORL, zubní atd.)

Záporně hodnotím:
I.

chybějí odborní lékaři

II.

Služby

III.

malé spojení do Prahy

Záporně hodnotím:
I.

chybí tu lékaři

II.

Služby

III.

není tu pěkné náměstí
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Záporně hodnotím:
I.

někteří nepřizpůsobiví občané

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

Sport

II.

Starosta

III.

Noviny

Záporně hodnotím:
I.

málo obchodů

II.

uzavření cukrárny

III.

Záporně hodnotím:
I.

málo pracovních příležitostí

II.

málo obchodů

III.

Záporně hodnotím:
I.

zubní lékař

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

Obchody

II.

chybí zde kavárna, cukrárna

III.

nedostatek vyžití pro děti ve Staré Zruči

Záporně hodnotím:
I.

Nedostatek obchodů - př. obuv, kavárna, aj.

II.

Nedostatečná obslužnost služeb -např. parkovací místa u činžovních domů

III.

Pracovní místa

Záporně hodnotím:
I.

feťáci alkoholici
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II.

základní škola Na Pohoří

III.

zdravotnictví - spec. lékaři

Záporně hodnotím:
I.

nákupní supermarket

II.

Bída

III.

Záporně hodnotím:
I.

nákupní středisko

II.

nedá se tu nic kromě potravin koupit

III.

Záporně hodnotím:
I.

výskyt osob drogově závislých

II.

nemožnost je trestat

III.

Záporně hodnotím:
I.

není plavecký bazén

II.

restaurační zařízení

III.

Záporně hodnotím:
I.

kvalita - (nízká) základní školy

II.

klesající bezpečnost (Bulharská komunita, nepřizpůsobiví občané...)

III.

Záporně hodnotím:
I.

odborné lékaře

II.

městská policie

III.

úklid města

Záporně hodnotím:
I.

nedostatek využití pro děti ve Staré Zruči

II.

chybí obchody

III.

vše v Nové Zruči
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Záporně hodnotím:
I.

příliv zahraničních pracovníků

II.

práce městské policie

III.

nečinnost města vůči narůstající kriminalitě

Záporně hodnotím:
I.

není koupaliště

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

koupání není

II.

Zubaři

III.

Záporně hodnotím:
I.

roznášení letáků, zručských novin

II.

špatná slyšitelnost, srozumitelnost městského rozhlasu

III.

nechodí informační emaily

Záporně hodnotím:
I.

málo obchodů, které mají otevřeno jen do 16.hod!

II.

úpadek drobných obchodníků

III.

policie ČR není v noci

Záporně hodnotím:
I.

chování cizích zaměstnanců zdejších firem

II.

Důrazněji by měla konat MP a PČR v lokalitách (park u hotelu atd.)!

III.

Nečistoty po psech!!! Nezájem majitelů až bezohlednost k okolí!

Záporně hodnotím:
I.

odpady u laviček

II.
III.
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Záporně hodnotím:
I.

náměstí MUDr. J. Svobody (nejhorší v okr. Kutná Hora)

II.

špatná údržba zeleně u řeky Sázavy

III.

prodejny na náměstí MUDr. J. Svobody (obuv, oblečení, hračky, hodinář, sklo-porcelán)

Záporně hodnotím:
I.

chybějící centrum města

II.

Služby

III.

odborní lékaři

Záporně hodnotím:
I.

ubytování velkého množství cizinců ve městě

II.

nedostatek lékařů – specialist

III.

nedostatek specializovaných obchodů

Záporně hodnotím:
I.

zdravotnictví - odborné lékařství, RTG apod.

II.

žádné obchody - oděvy, obuv, drogerie (pouze 1) apod. (Pouze Vietnam!)

III.

hezky udělaná tržnice ve statku, ale trhy žádné

Záporně hodnotím:
I.

Školství

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

nepořádek, který po sobě nechávají mladí v parku, i když sedí vedle koše na odpadky

II.

městská policie místo prochází ráno, kdy tam nikdo není, ale večer nikoliv

III.

Záporně hodnotím:
I.

kriminalita ve městě

II.

nedostupnost pracovních příležitostí

III.

Záporně hodnotím:
I.

zdravotnictví dostupnost
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II.

smok s kouřovodů s pevnými palivy

III.

nedostupnost vodního vyžití (bazén, koupaliště, atd.)

Záporně hodnotím:
I.

hodně cizinců

II.

málo obchodů

III.

nedostatek lékařů

Záporně hodnotím:
I.

Kultura

II.

školství - úroveň na ZŠ

III.

nevyužité náměstí Stará Zruč + Hotel Baťov

Záporně hodnotím:
I.

?

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

bezpečnost na náměstí a v parku u pošty v Nové Zruči

II.

nedostatek specializovaných obchodů - obuv, oblečení

III.

cukrárna, kavárna - není kde posedět

Záporně hodnotím:
I.

veřejná doprava

II.

neekologické topení, zatápění a zn. místního ovzduší obyvateli

III.

nedostatek kultury, nedostatek firem

Záporně hodnotím:
I.

rozšiřují se drogy

II.

rozšiřují se drogy

III.

rozšiřují se drogy

Záporně hodnotím:
I.

market Penny

II.

nízké mzdy

III.

liknaví přístup policie
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Záporně hodnotím:
I.

vzdělání - nefunkční ZŠ

II.

nedostatek služeb

III.

není si kde posedět u dobré kávy či jídla

Záporně hodnotím:
I.

nedostatek pracovních příležitostí - hlavně pro matky s dětma

II.

vylidňování Zruče

III.

nedostatek obchůdků - Stará Zruč

Záporně hodnotím:
I.

nedostatek kulturních akcí - těch kvalitních

II.

nedostatek obchodů a služeb

III.

stav "Baťovské architektury"

Záporně hodnotím:
I.

nedostatek lékařů a zubařů (zdravotní péče)

II.

chybí obchody a služby

III.

Vandalismus

Záporně hodnotím:
I.

málo pracovních příležitostí

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

Škola

II.

pobyt cizinců

III.

pobyt feťáků

Záporně hodnotím:
I.

nedostatek zubařů

II.

Koupání

III.

málo hudebních kulturních akcí (zábavy, koncerty)
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Záporně hodnotím:
I.

hromadná doprava po městě

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

dostupnost zubaře

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

hromadná městská doprava

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

vztahy mezi lidmi

II.

cestovní ruch – služby

III.

Záporně hodnotím:
I.

nedostatek městských policistů, aby chodili stále městem!!!

II.

nedostatek čistoty ve městě - občané jsou nepořádní!!!

III.

pokutovat nepořádné - neplatiče ze psů!!!

Záporně hodnotím:
I.

Zemkovi a jim podobní

II.

častější spojení Praha

III.

není zatím bazén, zlepšení městského rozhlasu - špatně nastavený

Záporně hodnotím:
I.

přibývajících cizích občanů jiné státní národnosti

II.

čištění břehů Sázavy

III.

Záporně hodnotím:
I.

špatná dostupnost větších měst (veřejná doprava)
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II.

nedostatek odborných lékařů, chybějící lékařská pohotovost)

III.

chybějící spesializované obchody, služby

Záporně hodnotím:
I.

chybějící lékaři + specialisté

II.

chybějící kulturní vyžití

III.

"blbá nálada" u většiny obyvatel Zruče

Záporně hodnotím:
I.

chybí lékaři - rehabilitace - dlouhé čekací doby!

II.

ORL, zubní atd.

III.

K.H. je daleko a musí se do Kolína

Záporně hodnotím:
I.

nedostatečná ochrana obyvatel před napadením

II.

nedostatečné kulturní vyžití-> kino, divadlo...

III.

špatná kanalizace

Záporně hodnotím:
I.

spousta agenturních zaměstnanců na ulici

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

bezpečnost

II.

pití alkoholu u hotelu Sázavan a v parku u hotelu

III.

drzost dětí, krádeže v prodejnách

Záporně hodnotím:
I.

pití alkoholu u bývalého kina a jeho okolí

II.

pití alkoholu v parku u pošty, nepoužitelnost pro občany, důchodce

III.

nečinnost měst. policie v bodě 1.2

Záporně hodnotím:
I.

narůst agenturních zaměstnanců a tím znehodnocená životní úroveň zaměstnanců kmenových.

II.

O 50km dále není kartelová dohoda a mzdy vyšší o cca 40%+.

III.

Laxnost státní policie ke zvýšenému výskytu drog, včetně základní školy.
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Záporně hodnotím:
I.

nedostupnost služeb

II.

agenturní zaměstnanci

III.

práce + platy ve Zruči

Záporně hodnotím:
I.

vyhazování peněz za nesmysly - rozhledna

II.

cyklostezka

III.

sportovní hala a další

Záporně hodnotím:
I.

malá síť obchodů

II.

nedostatečná zdravotní péče

III.

málo občerstvovacích zařízení

Záporně hodnotím:
I.

nízké platové podmínky

II.

vysoká rychlost projíždějících aut

III.

malé množství přechodů pro chodce ve St. Zruči

Záporně hodnotím:
I.

zdravotnictví

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

bezpečnost

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

nižší nabídka pracovních míst

II.

chybí městské koupaliště

III.

nedostatek obchůdků - Stará Zruč
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Záporně hodnotím:
I.

málo pracovních příležitostí

II.

nedostatek nákupních možností (obuv, ...)

III.

zdravotní služby

Záporně hodnotím:
I.

bezpečnost

II.

nedostatek odborné lékařské péče

III.

obchody

Záporně hodnotím:
I.

zastupitelstvo

II.

zastupitelstvo

III.

zastupitelstvo

Záporně hodnotím:
I.

nedostatečné služby, málo kvalitních obchodů

II.

žádné kavárny, cukrárny (ta ve statku je hrozná) - není kde příjemně posedět. MĚSTO NEŽIJE!!!

III.

špatná sociální skladba obyvatel, cizinci, dělníci

Záporně hodnotím:
I.

služby - potraviny, kvalitní drogerie

II.

málo dopravních spojů do větších měst (více časté!)

III.

chybí kino či pravidelnější vystupování divadel, např. v sále ZUŠ

Záporně hodnotím:
I.

chybí přechody pro chodce

II.

průjezd kamionů městem

III.

ovzduší v zimě

Záporně hodnotím:
I.

zubní lékař

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

bezpečnost
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II.

z hotelu je ubytovna pro problémovější zahraniční zaměstnance

III.

nečinnost města při řešení otázek z řad obyvatelů Zruče

Záporně hodnotím:
I.

bezpečnost

II.

kvalita základní školy

III.

vedení města

Záporně hodnotím:
I.

nedostupnost zubních a odborných lékařů ve městě

II.

chybějící možnost nákupu potravin na nám. MUDr. Svobody - nekulturní prodej u vietnamců

III.

Záporně hodnotím:
I.

zdravotnictví

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

málo pracovních nabídek

II.

zdravotní péče

III.

není koupání, sauna

Záporně hodnotím:
I.

zaměstnání pro mladé

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

nedostatek stomatologů

II.

rozsah práce MÚ - občanské průkazy...

III.

situace na I. ZŠ Na Pohoří

Záporně hodnotím:
I.

školství - ZŠ

II.
III.
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Záporně hodnotím:
I.

chybí zde sauna, bazén, welnes!

II.

spodní náměstí - nereprezentuje

III.

víc kulturních a sport akcí

Záporně hodnotím:
I.

nedostatek odborných lékařů - specialistů

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

kriminalita ve městě

II.

nedostatek pracovních příležitostí

III.

Záporně hodnotím:
I.

nedostupnost zubaře

II.

malé využití Posázavského pacifiku - špatná návaznost na spoje

III.

Záporně hodnotím:
I.

restaurace a kavárny

II.

doprava do okolních měst

III.

zdravotnictví

Záporně hodnotím:
I.

pohostinství (restaurace, kavárny)

II.

dopravní dostupnost do okolních měst

III.

zdravotnictví

Záporně hodnotím:
I.

kouří se na autobusové zastávce

II.

bordel na chodnících a ulicích

III.

majitelé psů neuklízí psí lejna
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Záporně hodnotím:
I.

nedostupnost kvalitní specializované lékařské péče

II.

omezená nabídka služeb

III.

Záporně hodnotím:
I.

je mo maloměsto s maloměstskými nedostatky, které se váží na místní obyvatelstvé

II.

Město je ohyzdné! Myslím tím architekturu - krásný zámek, ale jinak výhled na haly, paneláky, tenisová hala je dalším hyzditelem jinak
hezké části města:-(

III.

školství; ovzduší v zimě

Záporně hodnotím:
I.

zubní péče

II.
III.

Záporně hodnotím:
I.

zubaři

II.

dojíždění za lékařskou péčí

III.

Záporně hodnotím:
I.

možnost uplatnění VŠ

II.

školství - ZŠ

III.

Záporně hodnotím:
I.

dopravní dostupnost

II.

bezpečí

III.

obchody

Záporně hodnotím:
I.

špatná pracovní morálka pracovníků hosp. správy!!! zadarmo jsou drazí! Na jejich práci se nedá dívat!!!

II.
III.

Záporně hodnotím:
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I.

cena odvozu odpadu

II.

činnost městské policie

III.

Záporně hodnotím:
I.

práci městské policie

II.

nárůst distribuce drog

III.

příliv zahraničních pracovníků

Záporně hodnotím:
I.

Bulhaři a jiné národnosti

II.

plavecký bazén

III.

málo autobusových spojů na Vlašim a zpět

Záporně hodnotím:
I.

nedostatek kamen. obchodů (Vietnamci - ne!)

II.

cukrárna v příjemném prostředí (ve statku - ne)

III.

absence služeb, veřejného koupaliště!!

Záporně hodnotím:
I.

slabší zdravotní péče (zubař)

II.

nepřizpůsobiví občani

III.

Záporně hodnotím:
I.

málo lékařů (zubař)

II.

problémoví lidi (feťáci)

III.

Záporně hodnotím:
I.

nepořádek (kdysi to bylo lepší)

II.

problémové individua v parcích a okolí

III.

zdravotní péče

Záporně hodnotím:
I.

nedostatek zubních lékařů

II.
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III.

Záporně hodnotím:
I.

nejsou vřešena náměstí (místa pro setkávání a drobné obchody)

II.

chybí kvalitní restaurace, kde se najíst, kavárny, obchůdky

III.

15. Jakými 3 oblastmi rozvoje by se měla Zruč podle Vašeho názoru primárně
zabývat?
Matice s textovými vstupy, zodpovězeno 432x, nezodpovězeno 163x
Oblasti rozvoje:
I.

Bydlení

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

Jednoznačně podpořit lékařské ordinace pro zubaře, ORL lékaře

II.

Zajistit autobusový spoj s příjezdem do Kutné Hory před 7.30h, více spojů do Prahy

III.

Zákaz neekologického vytápění

Oblasti rozvoje:
I.

Zdravotnictví

II.

Výstavba bytů

III.

Rozvoj podnikání a průmyslové zóny

Oblasti rozvoje:
I.

Sociální služby v odpoledních hodinách a o víkendech

II.

Zdravotní péče

III.

Málo pracovních příležitostí

Oblasti rozvoje:
I.

Sportovní vyžití.

II.

Sportovní vyžití. (Fitness)

III.

Koupaliště.

Oblasti rozvoje:
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I.

revitalizace obou náměstí

II.

multifunkční kulturní centrum

III.

alternativní základní škola

Oblasti rozvoje:
I.

oddělení Policie 24 hodin

II.

pohotovost

III.

Oblasti rozvoje:
I.

Náměstí Míru, které by se mělo stát znovu náměstím a centrem Zruče

II.

Park u pošty, ve kterém by měla být zakázána konzumace alkoholu, přizpůsobení seniorům

III.

Omezení agenturních pracovníků

Oblasti rozvoje:
I.

Škola

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

Dostupnost koupání

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

Průmysl

II.

Prodej - podpořit podnikatele ve městě

III.

Komunikace s lidmi

Oblasti rozvoje:
I.

Zdravotnictví

II.

Bezpečnost občanů ve městě

III.

Bytová situace

Oblasti rozvoje:
I.

Lékaři

II.

Kultura

144

III.

Vzdělávání

Oblasti rozvoje:
I.

Vedeni mesta

II.

Cviceni

III.

Deti

Oblasti rozvoje:
I.

Bezpečnost

II.

Mezilidské vztahy

III.

Infrastruktura

Oblasti rozvoje:
I.

Zamestnanosti

II.

Bytová vystavba

III.

Doprava

Oblasti rozvoje:
I.

Modernizace

II.

Doprava

III.

Zdravotnictví

Oblasti rozvoje:
I.

Bezpečnosti

II.

Kultury

III.

Oblasti rozvoje:
I.

Více podpořit podnikatelské záměry

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

Zabezpeceni bezpecí obyvatel, kvalitní a dostatecny kamerový systém

II.

Dle mých informací a zkušeností potřeba řešit otázku základní školy ohledně vedení ( paní ředitelka není osobou na svem místě, ale
bohuzel, pokud bude podporovana vedením mesta, nic se nezmení). Nejenom muj nazor, ale vetsiny rodicu.

III.

Koupaliste ve Zruci se zameřením na maminky s detmi - nebavi nas dojizdet do Kutne Hory a Kolina ( ale nesmi chod koupaliste mesto
dotovat a nesmi to ohrozit chod mesta)
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Oblasti rozvoje:
I.

Rozvoj bydlení (nové bytové komplexy, dostupné pozemky pro výstavbu RD)

II.

Snaha o kontinuální zvyšování počtu obyvatel Zruče

III.

Podpora drobného podnikání

Oblasti rozvoje:
I.

Cestovní ruch

II.

Bydlení pro rodiny

III.

Oživení školy pod farou

Oblasti rozvoje:
I.

Zájmové kroužky pro děti a dospělé

II.

Zlepšení bezpečnosti ve meste

III.

Oblasti rozvoje:
I.

lékařská služba

II.

ochrana obyvatel

III.

náměstí MUDr. J. Svobody

Oblasti rozvoje:
I.

Zdravotnictví

II.

Ochrana zdraví a majetku

III.

Školství

Oblasti rozvoje:
I.

Klid ve městě, lepší bezpečnost obyvatel

II.

Lepší doprava do větších měst

III.

Větší kulturní vyžití

Oblasti rozvoje:
I.

Cestovni

II.
III.
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Oblasti rozvoje:
I.

REKONSTRUKCE OBOU NÁMĚSTÍ

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

Pracovní mista

II.

Kultura

III.

Umožnit svobodu vyjádřit se k dění ve městě

Oblasti rozvoje:
I.

snížení kriminality

II.

posílení policie a městské policie

III.

celkově BEZPEČNOST VE MĚSTĚ

Oblasti rozvoje:
I.

Náměstí ve staré Zruči

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

Bydlení

II.

Školství

III.

Oblasti rozvoje:
I.

školství

II.

zdravotní péče

III.

veřejná doprava

Oblasti rozvoje:
I.

kultura

II.

volný čas

III.

bydlení

Oblasti rozvoje:
I.

Bezpečnost
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II.

Turistický ruch

III.

Oblasti rozvoje:
I.

Zdravotnictví + stomatologie

II.

Zaměstnání zručských občanů a podpora malých podnikatelů

III.

Volnočasové aktivity,besedy vzdělání, spolky, atd. po 18h. pro dojíždějící

Oblasti rozvoje:
I.

Kriminality

II.

Více autobusových spojů do Prahy

III.

Oblasti rozvoje:
I.

Doprava

II.

Kultura

III.

Větší soudržnost občanů

Oblasti rozvoje:
I.

Zdravotnictví

II.

Kultura

III.

Zmenšení počtu problémových obyvatel

Oblasti rozvoje:
I.

krytý bazén

II.

zkultůrnit náměstí v nové zruči včetně okolí pošty

III.

větší bezpečnost ve městě

Oblasti rozvoje:
I.

Zivotni prostredi

II.

Sluzby ptedevsim obcanum ale take turistum

III.

Spoluzaclenovani obcanu v ramci akci,podpora

Oblasti rozvoje:
I.

Větší podpora malých podnikatelů, obchodníků, řemeslníků

II.

Rekreace a sport

III.

Školství
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Oblasti rozvoje:
I.

Bezpečnost občanů

II.

Kultura

III.

Oblasti rozvoje:
I.

Bezpečnost občanů

II.

Kultura

III.

Oblasti rozvoje:
I.

Byty

II.

Práce

III.

Bezpečnost

Oblasti rozvoje:
I.

Obchodu a služeb

II.

Revitalizace a oživení nám. MUDr. Svobody

III.

Zákaz herny v hotelu Baťov a řešení situace na nám. Míru, kde se pohybují drogově závislí a díky p. Voslářovi i dost nepřizpůsobiví
dělníci z východních zemí.

Oblasti rozvoje:
I.

zajištění lékařské péče, minimálně současného rozsahu

II.

investice do kultury a sportu

III.

stavba nových bytů

Oblasti rozvoje:
I.

Zaměstnanost

II.

Služby pro seniory

III.

Služby - restaurace, cukrárna /hlavně v sezóně/

Oblasti rozvoje:
I.

urbanistická koncepce města

II.

podpora podnikání

III.
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Oblasti rozvoje:
I.

Sídliště na Pohoří - zcela chybí lavičky, koše atd.

II.

Náměstí ve staré Zruči

III.

Oblasti rozvoje:
I.

tvorba pracovních míst

II.

výstavba městských bytů

III.

výstavba koupaliště

Oblasti rozvoje:
I.

Parkování

II.

Bydlení

III.

lékařská péče

Oblasti rozvoje:
I.

Ovzduší

II.

Lékaři

III.

Kvalitní restaurace, obchody

Oblasti rozvoje:
I.

dostupností lékařské péče

II.

vytvoření centra města ve zručském dvoře (obchody, služby)

III.

možnost vzniku středního školství (např. s praktickým zaměřením do místních firem)

Oblasti rozvoje:
I.

Zamezení odlivu mladých lidí, kteří se po absolvování SŠ/VŠ stěhují do větších měst

II.

Lukrativní nabídky zaměstnání - hlavní důvod výše uvedeného

III.

Oblasti rozvoje:
I.

Práce s mládeží nejen sportovní

II.

Starost o důchodce

III.

Zdravotní dostupnost

Oblasti rozvoje:
I.

Bezpečnost
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II.

Koupání

III.

Pomoc s rozvojem např půjčovny elektro kol

Oblasti rozvoje:
I.

komunikace včetně chodníků-+příjezd na dálnici

II.

bazén ,ledová plocha a sauna

III.

zdravotnictví-dostupnost lékařské péče

Oblasti rozvoje:
I.

další rozvoj cestovního ruchu - kemp, tábořiště

II.

rozvoj školství

III.

rozvoj bydlení - podpora výstavby rodinných domů a "přísunu" nových obyvatel

Oblasti rozvoje:
I.

OPRAVA KOMUNIKACÍ . ULICE 1. MÁJE - STRAŠNÁ DLAŽBA A DALŠÍ

II.

ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

III.

KOUPÁNÍ BAZÉN

Oblasti rozvoje:
I.

získání odborných lékařů ( ORL, zubař)

II.

nádoby na třídění odpadu

III.

Oblasti rozvoje:
I.

městské bydlení

II.

střední školství

III.

udržet PČR,, ... nijak významně nepodporovat agenturní FY + zahr. pracovníky

Oblasti rozvoje:
I.

kultura

II.

turistika

III.

Oblasti rozvoje:
I.

preference pěší a cyklistické dopravy po městě

II.

dopravní zklidnění

III.

životní prostředí a ekologie
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Oblasti rozvoje:
I.

koupaliště

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

Drobní podnikatelé

II.

Malé obchody

III.

Oblasti rozvoje:
I.

víc pracovních možností

II.

lázeňské pobyty

III.

rozvoj infrastruktury

Oblasti rozvoje:
I.

Výstavba nových modenich bytů

II.

Zlepšit spokojenost rodičů se zdejší ZŠ a zvýšit její úroveň

III.

Oblasti rozvoje:
I.

Pracovní mista

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

Bezpečnost

II.

Hledat nového kandidáta na místo vedoucího na stavebním úřadě

III.

Oblasti rozvoje:
I.

Policie chránit občany od feťáků,a napadání lidí,dřív se mohlo chodit i v noci ven,teď se člověk boji vystrčit nos

II.
III.
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Oblasti rozvoje:
I.

Náměstí

II.

Cestovní ruch

III.

Silnice

Oblasti rozvoje:
I.

komunikace po celém městě,včetné veškerých rozvodů pod nimi

II.

neinvestovat do něčeho co neprošlo oficiálním hlasováním občanů

III.

do budoucnosti se řídit pouze názory města a ne jednotlivci v radě,byť po hlasování zastupitelstva

Oblasti rozvoje:
I.

cestovní ruch

II.

není se zde kde najíst a ubytovat známé

III.

náměstí ve staré Zruči

Oblasti rozvoje:
I.

Vytvořit kvalitní zázemí pro odborné lékaře, přilákat je.

II.

Zvýšit kvalitu vzdělání na ZŠ

III.

Tradiční trhy a hudební vystoupení

Oblasti rozvoje:
I.

služby, obchodní siť

II.

zaměstnanost VŠ

III.

bezpečnost - park před Hotelem

Oblasti rozvoje:
I.

zlepšit vybavenost drobnými obchody různého druhu, hlavně ve Staré Zruči

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

Zdravotnictví zajistit stomatologa

II.

Školství - změna ředitele, zajištění kvalitních pedagogů

III.

Bezpečnost

Oblasti rozvoje:
I.

Zlepšení situace s veřejnou dopravou - přidání spojů, navýšení kapacit, příspěvek dojíždějícím
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II.

Jednání s investory - umístění administrativních kanceláří pro zvýšení pracovních příležitostí

III.

Jednání se současnými zaměstnavateli - granty pro ně ze strany města, tak aby Zruč byla konkurence schopná nejméně s K.Horou
(výše mzdy)

Oblasti rozvoje:
I.

zaměstnání pro mladé, aby nebyla Zruč jen domovem důchodců

II.

zajistit dostatečnou zdravotní péči, aby jsme nemuseli dojíždět k lékařům po celém středočeském kraji

III.

Oblasti rozvoje:
I.

dodržování platných vyhlášek

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

školství zřízení střední školy nebo vysoké školy nebo zahájení spolupráce

II.

využití potenciálu Sázavy potažmo turistický ruch

III.

snížení poplatků za odpad, ochrana životního prostředí

Oblasti rozvoje:
I.

dopravní napojení na významnější zaměstnavatele v okolí

II.

udržení a rozvoj specializovaných zdravotnických ambulancí alespoň 1xt

III.

sociální práce - senioři, nezaměstnaní, rizikové skupiny

Oblasti rozvoje:
I.

Koupaliště

II.

Rozšíření cyklostezky

III.

Úprava náměstí v Nové Zruči

Oblasti rozvoje:
I.

Koupaliště

II.

Výstavba bytů a garáží

III.

Oblasti rozvoje:
I.

Byty

II.

Koupaliště
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III.

Kultura/zábavy

Oblasti rozvoje:
I.

Bezpečnost města

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

bydlení - výstavba nových bytů

II.

volnočasové aktivity - kino, koupaliště

III.

zdravotnictví

Oblasti rozvoje:
I.

bezpečnost

II.

zajištění kvalitních lékařů

III.

školství

Oblasti rozvoje:
I.

bezpečnost

II.

školství

III.

zkvalitnění služeb pro občany - lékaři, zubaři atd

Oblasti rozvoje:
I.

Turistická oblast Rákosí v dezolátním stavu

II.

Farmářské trhy - spolupráce s místními farmáři

III.

Intenzivnější spolupráce se soc.slabými

Oblasti rozvoje:
I.

zajištění podmínek pro výstavbu nových bytů a rod. domů

II.

udržení mladých lidí ve Zruči ( školství, prac. příležitosti, životní prostředí)

III.

koupání ve Zruči

Oblasti rozvoje:
I.

Rozvoj bydlení. Nové byty, bytové domy.

II.

Získat status obce s rozšířenou působností a mít zde úřady

III.

Podpora zaměstnanosti - nové firmy
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Oblasti rozvoje:
I.

doprava a parkování

II.

bydlení

III.

koupání

Oblasti rozvoje:
I.

Koupaliště

II.

Rekonstrukce náměstí (obě)

III.

Oblasti rozvoje:
I.

bazén

II.

kulturní vyžití

III.

obchody

Oblasti rozvoje:
I.

sportovní prostory

II.

kavárna - pekárna

III.

nepřijímat cizince do našeho města např. Bulhary

Oblasti rozvoje:
I.

Bezpečnost a prevence kriminality

II.

Výstavba městských bytů, lepší dostupnost bydlení

III.

Oblasti rozvoje:
I.

Koupaliště

II.

Příroda ve městě, ochrana životního prostředí

III.

Navázání kontaktu s jiným podobně velkým městem v zahraničí

Oblasti rozvoje:
I.

více nádob na tříděný odpad ( plech )

II.

rekontrukce náměstí Stará Zruč

III.

ubytování pro návštěvníky města

Oblasti rozvoje:
I.

zdravotnictví
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II.

průmysl

III.

školství

Oblasti rozvoje:
I.

Výstavba biotopu v lokalitě pod rákosím.

II.

Výstavbu bytů.

III.

Ubytování pro sportovce, týmy které by využili sportoviště k soustředění.

Oblasti rozvoje:
I.

zdravotní dostupnost

II.

rekonstrukce náměstí Dr. sVOBODY

III.

Oblasti rozvoje:
I.

Chodník k novému hřbitovu

II.

Oprava staré školy

III.

parkovací stání

Oblasti rozvoje:
I.

Školství

II.

Zdravotnictví

III.

Bezpečnost

Oblasti rozvoje:
I.

Posílení zdravotní péče (více odborných lékařů).

II.

Zefektivnění nevyužitých továrních prostorách .

III.

Vytvoření nových pracovních příležitostí (například i pro aktivní důchodce, možnost přivýdělku k důchodu.)

Oblasti rozvoje:
I.

pracovní nabídka

II.

bazén/koupaliště

III.

policie ČR

Oblasti rozvoje:
I.

zvýšit povědomí o městě - c estovní ruch

II.

náměstí ve staré Zruči

III.

zlepšit informovanost občanů
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Oblasti rozvoje:
I.

Podpora drobných podnikatelů - obchod, řemesla...

II.

Využití chatrajicich a jiných vhodných budov k bydlení - ne sociální byty, ale startovací pro mladé lidi, popř. pro turisty a návštěvníky
Zruče

III.

Podpořit kvalifikované trenéry ve sport. oddilech

Oblasti rozvoje:
I.

vybudováním koupaliště

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

obchody

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

vytvářet a udržovat dobré podmínky pro život obyvatel

II.

držet poplatky a daně na únosné míře pro obyvatele i podnikatele

III.

spolupracovat s ostatními subjekty (obce, neziskový sektor...), fair play, dodržovat podmínky dotací

Oblasti rozvoje:
I.

Nové pracovní pozice

II.

Cestovní ruch

III.

Oblasti rozvoje:
I.

Školství

II.

Podpora potenciálních podnikatelů

III.

Oblasti rozvoje:
I.

dokončit využití a opravy ve Zručském dvoře

II.

vybudování koupaliště

III.

nedláždit a nevykácet náměstí MUDr, Svobody, naopak doplnit zeleň- velká sucha
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Oblasti rozvoje:
I.

Bezpečnost ( fetaci, dopravní situace u ZS)

II.

Kvalita vyučování na ZS

III.

Stomatolog

Oblasti rozvoje:
I.

Bezpečnost ve měste zejména v noci

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

pracovní příležitost

II.

dopravu

III.

zákaz používat sekačky atd v neděli

Oblasti rozvoje:
I.

Podpora firem a řemeslníků, aby se zde vytvářěla nová pracovní místa

II.

Podpora kulturních akcí

III.

Vím, že je to globální problém, ale sehnat chybějícího stomatologa

Oblasti rozvoje:
I.

zdravotnictví

II.

sociální oblast - domov důchodců

III.

restaurace

Oblasti rozvoje:
I.

Nebudovat pouze sportovní hriste

II.

Zaměřit se na alkoholiky a narkomany a vystrnadit je z mesta

III.

Dodržovat platné zákony a vyhlasky

Oblasti rozvoje:
I.

školství , vrátit střední školu

II.

ekologie

III.

Oblasti rozvoje:
I.

možnosti vyžití a uplatnění mladých lidí, aby se zamezilo jejich odchodu
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II.

zatraktivnění Zruče pro návštěvníky jak oprášením a zrenovováním "pokladů", tak vybavením "vstupních bran" (nádraží, busy)
občerstvením

III.

podpora drobných podnikatelů nabízejících služby občanům a těm, kteří se věnují tradičním řemeslům

Oblasti rozvoje:
I.

Služby

II.

Zdravotnictví

III.

Pracovní nabídky

Oblasti rozvoje:
I.

Podpora mladých rodin

II.

Podpora bydlení

III.

Podpora drobného podnikání

Oblasti rozvoje:
I.

Práce.

II.

Dostupnost bydlení.

III.

Oblasti rozvoje:
I.

bydlením pro mladé, stěhují se sem jen sociální slabý jedinci

II.

lepším vzděláním v ZŠ

III.

parkováním

Oblasti rozvoje:
I.

Zlepšení zdravotní péče (pohotovost a odborní lékaři...).

II.

Vybudovat místo na koupání.

III.

Městské byty pro mladé rodiny.

Oblasti rozvoje:
I.

veřejný prostor

II.

výsadba zeleně místo umělých přístřešku, např. lesopark, který byl vykácen chybí

III.

Oblasti rozvoje:
I.

připravit projekt koupaliště a realizace vybraného projektu

II.

parkování u sportovní haly pokud je v hale akce je zaparkovat velký problém
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III.

dohled města při realizaci projektů

Oblasti rozvoje:
I.

Bezpecnosti ve meste

II.

Nemichat neprispusobivy obcany mezi slusne zijici

III.

Lepsi komunikace y obcany

Oblasti rozvoje:
I.

společenský život

II.

dál nevím,jsem spokojená

III.

Oblasti rozvoje:
I.

Zaměstnanost

II.

Výstavba bytů

III.

Oblasti rozvoje:
I.

Veřejné koupaliště

II.

Kultura - kino, divadlo

III.

Vzdělání

Oblasti rozvoje:
I.

zlepšit chod ve škole

II.

opravit komunikace

III.

Oblasti rozvoje:
I.

Doprava...

II.

Zdravotnictví

III.

Oblasti rozvoje:
I.

revitalizace náměstí v nové i staré Zruči

II.

občanská vybavenost - ve Zruči funguje 1! drogerie s nedostatečným přístupem pro kočárky apod., oblečení koupíte pouze u
Vietnamce, dva supermarkety a např. před svátkem nekoupíte ani chléb.

III.

městské byty
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Oblasti rozvoje:
I.

Pracovní příležitosti

II.

Vytvoření centra města

III.

Zajištění zdravotní péče pro občany

Oblasti rozvoje:
I.

Bezpečnost pro občany

II.

Zdravotní péče

III.

Podpora drobných podnikatelů- cukrárna, kavárna

Oblasti rozvoje:
I.

Klást větší důraz na vzdělávání v I. ZŠ.

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

cestovním ruchem

II.

službami ve městě

III.

zlepšením ZŠ

Oblasti rozvoje:
I.

Prodej městských pozemků občanům města

II.

Vystavět biotop

III.

Snaha udržet občany před odatěhováním do jiných měst

Oblasti rozvoje:
I.

zlepšením ZŠ

II.

odpočinkový sektor kolem řeky

III.

prodloužením cyklostezky

Oblasti rozvoje:
I.

Zdravotnictví zubař

II.

Koupaliště

III.
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Oblasti rozvoje:
Bazén

I.
II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

bytová výstavba

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

Obchody

II.

Restaurace

III.

Oblasti rozvoje:
I.

Výstavba

II.

Zavedení pracovních mist

III.

Oblasti rozvoje:
I.

Cizinci a feťáci

II.

Koupaliště

III.

Obslužnost do Prahy, parkování, vymístění nepojízdných vozidel

Oblasti rozvoje:
I.

rozšíření pracovních příležitostí

II.

dostupné bydlení pro mladé rodiny

III.

omezení stěhování mladých lidí po ukončení studia mimo město

Oblasti rozvoje:
I.

Podpora malého a středního podnikání

II.

Turistický ruch, ale ne absurdni komedie kolem koupaliště ve zručskych novinách

III.

Řešení parkování např ulice Nad Ovčinem, Budovatelů

Oblasti rozvoje:
I.

bezpečnot
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II.

cestovní ruch

III.

sport a kultura

Oblasti rozvoje:
I.
II.
III.

Oživení staré Zruče

Oblasti rozvoje:
I.

Zdravotnictví

II.

Bezpečnost

III.

Vyřízení maxima záležitostí na místním úřadě( občanský, řidičský průkaz, pas atd.)

Oblasti rozvoje:
I.

Podpora mladých

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

bezpečnost občanů - státní policie ponechaná ve Zruči a to i přes noc!!! Kamerový systém.

II.

úprava pozemku mezi dětským hřištěm a zručským dvorem (nevyužitá zelená plocha)

III.

krytý bazén

Oblasti rozvoje:
I.

zdravotnictví , zejména stomatologie

II.

parkovací plochy

III.

Oblasti rozvoje:
I.

ŠKOLSTVÍ

II.

OBCHODY - VÍCE DRUHŮ

III.

LÉKAŘSTVÍ - ZUBAŘ

Oblasti rozvoje:
I.

Podpora pro rodin s detma

II.

Vetsi spolecenska odpovednost firem, které ve Zruči pusobí

III.

Podpora sportu, kulturních akcí
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Oblasti rozvoje:
I.

Skolstvi

II.

Dopravní vybavenosti

III.

Bezpecnosti

Oblasti rozvoje:
I.

Podpora služeb, obchodů

II.

Podpora vzniku pracovních míst - ne dělnických (agenturních)

III.

Navýšení dopravní obslužnosti

Oblasti rozvoje:
I.

Veřejná prostranství - náměstí

II.

Podpora pracovních příležitosti pro středoškoláky a vysokoškoláky

III.

Oblasti rozvoje:
I.

Oblast základní školství. Investice do oprav nynějších prostor.

II.

Rozvoj v oblasti speciálního školství. Vytvoření tříd pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami přímo v prostorách ZŠ Na Pohoří,
aby nedocházelo k vyčleňování těchto dětí z kolektivu, tak jak se to děje nyní ( viz. Ti, s kterými si neumíme poradit, přeřadíme do ZŠ
Okružní).

III.

Bezpečnost. Osobně se necítím být ohrožena, ale vadí mi prakticky nepřetržitá přítomnost alkoholiku vyskytujících se u prodejen
vietnamských spoluobčanů. Obtěžují kolemjdoucí, popř. močí přímo na náměstí, válejí se po lavičkách atd.

Oblasti rozvoje:
I.

Lékařská péče

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

Výstavba

II.

Sport

III.

Kultura

Oblasti rozvoje:
I.

Rozhodně lepší pracovní příležitosti!

II.
III.
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Oblasti rozvoje:
I.

Revitalizace náměstí MUDr. J. Svobody a zatraktivnění původní části města

II.

Řešení hustoty a průjezdnosti hlavní komunikace mezi oběma částmi města včetně kvality povrchu

III.

Koupaliště pro místní i pro návštěvníky a turisty pro posílení cestovního ruchu

Oblasti rozvoje:
I.

rozšíření pracovních míst a jeho prostředí

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

Pracovní příležitosti

II.

Podpora cestovního ruchu

III.

Zdravotnictví, sluzby

Oblasti rozvoje:
I.

nevím

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

zdravotnictví

II.

doprava

III.

pracovní příležitosti

Oblasti rozvoje:
I.

zajistit více obchodů

II.

zajistit služby

III.

poskytnout pomoc s činnostmi, na které starší člověk nestačí

Oblasti rozvoje:
I.

zaměstnanost

II.

obnova obchodů ve staré části města

III.

166

Oblasti rozvoje:
I.

doprava do větších měst

II.

ubytování pro turisty

III.

Oblasti rozvoje:
I.

Ubytování pro sportovní oddíly

II.

Parkovací místa

III.

Pracovní příležitosti

Oblasti rozvoje:
I.

Parkování

II.

Více specializovaných lékařů

III.

Oblasti rozvoje:
I.

rozsireni obchodniho centra

II.

uprava modernizace namesti ve stare zruci

III.

moznost koupani, kluziste

Oblasti rozvoje:
I.

práce pro lidi

II.

zubař

III.

služby

Oblasti rozvoje:
I.

Sportu (lepší sportovní zázemí, lepší posilovna, plavecký stadion apod)

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

Cyklostezka

II.

Sportovní areál

III.

Dětské hřiště

Oblasti rozvoje:
I.

Zastavit odliv lidí z města / Podpora mladých lidí (=potenciální zakladatelé rodin), podpora rodin
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II.

Občanská vybavenost (menší obchody, nikoliv přistavit supermarket s čínským zbožím [KIK atp.])

III.

Bezpečnost

Oblasti rozvoje:
I.

Sport

II.

Bydlení

III.

Školství

Oblasti rozvoje:
I.

Sdružování obyvatel - zapojení do společných projektů

II.

Večerní zábava pro občany

III.

Zatraktivnění města v rámci okresu

Oblasti rozvoje:
I.

Koupaliště

II.

Pokles feťáků a alkoholiků celkové ve městě.Chci aby bylo bezpečněji.

III.

Oblasti rozvoje:
I.

zdravotnictví

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

Více práce pro lidi

II.

Zimní stadion nebo koupaliště

III.

Rozsvícení stromečku zpet v parku

Oblasti rozvoje:
I.

vystavba obchodniho retezce LIDL

II.

reko strukce maleho náměstí

III.

více pracovních míst

Oblasti rozvoje:
I.

rozvoj školství

II.

vytvoření skutečného náměstí, které by se stalo centrem města a občanského života

III.

podpora bezpečného fyzického rozvoje mládeže
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Oblasti rozvoje:
I.

Vzdělávání - stačila by fungující základní škola, i kdyby měla být soukromá

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

Možnost zřídit koupaliště

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

Řešit nebezpečí Ve městě po setmění

II.

Nevím

III.

Nevím

Oblasti rozvoje:
I.

viz. bod 14

II.

vztahy mezi občany

III.

Oblasti rozvoje:
I.

Posílení policejniho zboru

II.

Lékařská péče

III.

Kultura

Oblasti rozvoje:
I.

Nedostatek policistů ve městě o víkendu.

II.

Školství

III.

Ekologie

Oblasti rozvoje:
I.

Vzdělání

II.

Pracovní místa

III.
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Oblasti rozvoje:
I.

sociální byty - možná strá škola?

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

autobusová doprava do Prahy o víkendech (přímá linka nebo zastávka linek po dálnici do Prahy)

II.

zapojení do Pražské integrované dopravy (ROPID)

III.

rozšíření péče o seniory (stacionář)

Oblasti rozvoje:
I.

Nevím

II.

Nevím

III.

Nevím

Oblasti rozvoje:
I.

zajištění zdravotnických služeb

II.

udržení PCŘ ve městě, zajištění bezpečnosti

III.

zajištění lepšího dopravního spojení s okolím a Prahou

Oblasti rozvoje:
I.

Rozvoj kvalitního školství a rovného přístupu všech dětí ke vzdělání. Tvorba podmínek zajímavých pro kvalitní pedagogický personál

II.

Podpora živnostníků a služeb pro potřeby občana, nemyslím že by hlavní prioritou musel být turista

III.

Rozvoj infrastruktury - kvalitní komunikace, bezpečné (pokud možno široké) chodníky a přechody,

Oblasti rozvoje:
I.

Zaměstnanost

II.

Školství

III.

Zdravotnictví

Oblasti rozvoje:
I.

Dopravní dostupnost.

II.

Zajištění zdravotní péče (odborní lékaři, zubař)

III.

Pracovní příležitosti - přitáhnout sem mladé lidi.

Oblasti rozvoje:
I.

Vyčištění a obnova příměstských lesů.
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II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

Služby

II.

Zdravotnictví

III.

Doprava

Oblasti rozvoje:
I.
II.

Stará zruč

III.

Oblasti rozvoje:
I.

podpořit podnikání a přilákat více investorů

II.

podpořit výstavbu bytů a průmyslových objektů

III.

znovu zprovoznit velké kino a popř. divadlo

Oblasti rozvoje:
I.

Zdravotnictví

II.

Školství

III.

Bezpečnost

Oblasti rozvoje:
I.

Více kulturních akcí

II.

Rozšíření přechodů pro chodce (stará Zruč - není žádnej)

III.

Častější vyvážení plastových a papírových popelnic (stará Zruč)

Oblasti rozvoje:
I.

Náměstí ve Staré Zruči

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

snažit se vytvořit odborným lékařům podmínky, které je do města přilákají

II.

zlepšit dopravní dostupnost Prahy s ohledem na počet lidí z města a okolí kteří v Praze pracují

III.
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Oblasti rozvoje:
I.

dostupné bydlení především pro mladé

II.

pracovní příležitosti s vyšší přidanou hodnotou

III.

úroveň vzdělávání

Oblasti rozvoje:
I.

doprava do prahy

II.

více zábavy pro mladé lidi

III.

prodejna Lidl

Oblasti rozvoje:
I.

Oživení náměstí MUDr. Svobody

II.

Zlepšení služeb

III.

Možnost zaměstnání pro matky s dětmi

Oblasti rozvoje:
I.

kvalita vzdělání (vedení) na Základní škole Na Pohoří

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

podpora mladým rodinám

II.

podpora podnikání

III.

Oblasti rozvoje:
I.

Bydlení - nabídka pozemků (včetně infrastruktury, tj. napojení na zbytek města - to zcela chybí nahoře nad Zručí)

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

škola

II.

kino

III.

obchody
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Oblasti rozvoje:
I.

turistický ruch

II.

rozvoj možností stravování a ubytování

III.

udržovat funkčnost městského vybavení a čistotu prostředí

Oblasti rozvoje:
I.

Podpora podnikani ve sluzbach pro obcany

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

udržení popř. posílení bezpečnosti ve městě, zajištění nepřetržité služby PČR ve městě

II.

oživení náměstí Dr. Svobody

III.

Oblasti rozvoje:
I.

opatření proti suchu

II.

zručská náměstí

III.

zručský dvůr; obecně mizení baťovského charakteru města

Oblasti rozvoje:
I.

kultura

II.

sport

III.

bydleni

Oblasti rozvoje:
I.

Hi-Tech ve všech oblastech, vzdělání, podníkání, péče o zdraví

II.

Podpora podnikání

III. Kultura - rozvoj s ostatními městy (už to dělá) jen houšť, zkusit i mezinárodně i třeba s Čínou, když to pan prezident podporuje, vzít si to
co je dobré technologie, nevšímat si toho co je špatné svoboda projevu

Oblasti rozvoje:
I.

zdravotnictví

II.

bezpečnost

III.

střední škola/učiliště

Oblasti rozvoje:
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I.

příprava na sucho

II.

podpora drobného podnikání

III.

Změna na ZŠ

Oblasti rozvoje:
I.

v otázce č. 14

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

Pod Rákosím

II.

řekou Sázavou a břehy

III.

náměstí ve Staré i Nové Zruči

Oblasti rozvoje:
I.

Náměstí, které v Nové Zruči chybí

II.

Za stadionem ve Staré Zruči

III.

Břehy kolem řeky

Oblasti rozvoje:
I.

více využívat topení plynem

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

řešit kvalitu ovzduší vyhláškou, nařízením, provádět kontroly čím se topí

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

bezpečnost (zvýšení)

II.

kultura

III.

vzdělávání

Oblasti rozvoje:
I.

myslet na mladé

II.

kultura
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III.

zkvalitnění lékařské péče (dostupnost)

Oblasti rozvoje:
I.

zaměstnanost

II.

starat se o celkový rozvoj města

III.

Oblasti rozvoje:
I.

dopravní infrastruktura - spojení Praha - Zruč

II.

širší nabídka supermarketů

III.

Oblasti rozvoje:
I.

dopravou

II.

zdravotnictvím

III.

Oblasti rozvoje:
I.

rozvoj dopravy

II.

rozvoj obchodu

III.

prodloužení cyklostezky

Oblasti rozvoje:
I.

autobusová doprava do Prahy během víkendu

II.

čistírna oděvů

III.

Oblasti rozvoje:
I.

možnost koupání (bazén)

II.

prodloužit cyklostezku

III.

sehant zubaře!!!

Oblasti rozvoje:
I.

autobusové nádraží

II.

zrušení městské policie

III.

odbor. lékaři
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Oblasti rozvoje:
I.

lépe slyšitelný rozhlas

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

městský rohlas

II.

pejskaři

III.

Oblasti rozvoje:
I.

školství

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

stomatologie

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

o zdravotní péči pro starší občany

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

přilákat "mladé," spolupráce s místními firmami a zavedení střední školy

II.

vytvořit podmínky nebo podpořit drobné podnikatele a služby

III.

Oblasti rozvoje:
I.

bezpečnost pro děti a všechny

II.

lepší financování školy Na Pohoří

III.

rozvoj pro děti a mládež

Oblasti rozvoje:
I.

bezpečnostní kamerový systém
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II.

úpravu rychlosti v daných úsecích

III.

hlavně víc parkovacích míst

Oblasti rozvoje:
I.

bydlení

II.

kultura

III.

besedy

Oblasti rozvoje:
I.

rozšiřování obchodní sítě ve St. Zruči

II.

možnost rychlého občerstvení - bufet

III.

Oblasti rozvoje:
I.

obchod a služby

II.

práce pro střední vrstvy a podpora

III.

omezení přísunu sociálně slabých a neplatičů

Oblasti rozvoje:
I.

barákama

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

kanálama

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

možnost uplatnění střední vrstvy

II.

koupání

III.

zdravotnictví

Oblasti rozvoje:
I.

zřízení pečovatelského domu se zdravotní péčí

II.
III.
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Oblasti rozvoje:
I.

měla by se tu udělat menší poliklinika a sehnat lékaře, každý jednou zestárne

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

školství - problém, o kterém hovoří celá Zruč

II.

obchody a možná pomoc maloobchodníkům

III.

parkování (Sad míru zejména)

Oblasti rozvoje:
I.

pracovními příležitostmi

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

koupání

II.

revitalizace Nám. míru a MUDr. Svobody

III.

rozšiřování zeleně

Oblasti rozvoje:
I.

bytovou výstavbou

II.

koupalištěm

III.

službami dopravou víkend

Oblasti rozvoje:
I.

chodník k novému hřbitovu

II.

více parkovacích míst

III.

koupání a zimní stadion

Oblasti rozvoje:
I.

výstavba bytů - developerské projekty

II.

příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů

III.

investor - nové pracovní příležitosti
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Oblasti rozvoje:
I.

pracovní nabídky za normální plat?

II.

lékařská péče a dostupnost

III.

Oblasti rozvoje:
I.

ordinace lékařských specialistů - hlavně zubař

II.

další rozšíření pracovišť Na Pohoří

III.

garáže blízko lokality Na Pohoří

Oblasti rozvoje:
I.

letní rekreace - vodní - bazén

II.

bezpečnost - agenturní pracovníci - velký počet

III.

navýšení městské policie na dvojnásobek

Oblasti rozvoje:
I.

zdravotnictví

II.

bezpečnost

III.

střední škola / učiliště

Oblasti rozvoje:
I.

škola

II.

Plavecký stadion

III.

kultura

Oblasti rozvoje:
I.

doprava

II.

rekonstrukce u Míru

III.

Oblasti rozvoje:
I.

rekonstrukce nám. Míru

II.

Bazén

III.

doprava Praha . Zruč

Oblasti rozvoje:
I.

zřízení koupaliště

179

II.

revitalizace Náměstí Dr. Svobody

III.

revitalizace Náměstí Míru

Oblasti rozvoje:
I.

pracovní příležitosti pro rodiče

II.

zubař

III.

zimní stadion

Oblasti rozvoje:
I.

cestovní ruch (zámek)

II.

rekonstrukce Náměstí Míru + Nám. Dr. Svobody

III.

koupání

Oblasti rozvoje:
I.

Koupaliště

II.

městský rozhlas - nesrozumitelné ozvěny, doplnit rozhlasové ampliony, jejich umístění a zkvalitnění srozumitelnosti vysílaných zpráv

III.

Oblasti rozvoje:
I.

zubní lékař, ušní lékař (ORL)

II.

možnost koupání

III.

cukrárna (kvalitní)

Oblasti rozvoje:
I.

výstavba kamerového systému - zvýšení bezpečnosti

II.

výstavba krytého bazénu - koupaliště

III.

prodloužení cyklostezky z Domahoře do obce Horka (kolem pískovny a na opačnou stranu k rozhledně Babka)

Oblasti rozvoje:
I.

lékaři

II.

bazén

III.

zeleň

Oblasti rozvoje:
I.

prostor za Hotelem Baťov

II.

park u Hotelu Baťov

III.

180

Oblasti rozvoje:
I.

doprava, hlavně víkendy

II.

rozhlas není slyšet

III.

Oblasti rozvoje:
I.

doprava Praha – Zruč

II.

rekonstrukce Nám. Míru

III.

Bazén

Oblasti rozvoje:
I.

zajistit pracovní příležitosti

II.

nabídnout mládeži možnost středního vzdělání

III.

zajistit spojení (autobusy) s Prahou i v soboru a neděli

Oblasti rozvoje:
I.

nám. Míru - hodiny (pošta)

II.

koupaliště – přírodní

III.

Oblasti rozvoje:
I.

výstavba nové polikliniky, kde budou také odborní lékaři

II.

roztroušená síť obchodů (není centrum + málo obchodů mimo supermarkety)

III.

Oblasti rozvoje:
I.

rozšíření parkovacích ploch či míst

II.

málo obchodů, rozšířit sortiment

III.

Oblasti rozvoje:
I.

zlepšení zdravotní péče

II.

střední školství

III.

zlepšení obchodní sítě průmyslového zboží
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Oblasti rozvoje:
I.

dostupnost lékařů specialistů pro imobilní lidi

II.

divadelní scéna pro hostování např. pražských herců

III.

Oblasti rozvoje:
I.

pokračovat v úspěšně započatém dílu

II.

Zruč nad Sázavou má dobře nakročeno

III.

Oblasti rozvoje:
I.

zdravotnictví - stomatolog, ORL

II.

krytý bazén

III.

rehabilitační centrum

Oblasti rozvoje:
I.

více aktivit pro mládež a dospělé (kroužky, fitko)

II.

Zámek Zruč n. Sázavou

III.

Oblasti rozvoje:
I.

Koupaliště

II.

bezpečnost obyvatel a dětí u základní školy

III.

víše poplatku za komunální odpad

Oblasti rozvoje:
I.

výstavbou nových družstevních bytů

II.

potírání varen drog

III.

snižování počtů podezřele "podnikajících" vietnamců

Oblasti rozvoje:
I.

zlepšit úroveň základní školy

II.

volná pracovní místa pro vzdělané lidi

III.

zlepšit bezpečnost ve městě

Oblasti rozvoje:
I.

obchodní rozvoj
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II.

rozvoj bezpečnosti ve městě

III.

Lékařství

Oblasti rozvoje:
I.

zvýšení počtu specializovaných lékařů

II.

rozšíření dopravních linek (Kolín, Jihlava...)

III.

Skaut

Oblasti rozvoje:
I.

Slušností a né odporem ke starším lidem.

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

Zubař

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

Stomatologií

II.

dopravní obslužnost

III.

Oblasti rozvoje:
I.

náměstí Míru – rekonstrukce

II.

rozšíření kulturního dění (stálé kino, divadlo)

III.

podpora podnikání (chybí tu obchodní řetězce - drogerie, oděvy, potravy, ...)

Oblasti rozvoje:
I.

Koupaliště

II.

Trhy

III.

Oblasti rozvoje:
I.

Koupaliště

II.

Lékaři

III.

autobus do blízkých obcí
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Oblasti rozvoje:
I.

vzdělanost - otevření střední školy / SOU

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

koupaliště

II.

ve splupráci s Chabeřicemi uzavření cesty podél řeky pro motorová vozidla s vájimkou policie a hasičů

III.

vlaky až do zastávky od Kutné Hory

Oblasti rozvoje:
I.

podpora mladých rodin

II.

podpora zaměstnanosti

III.

dopravní obslužnost

Oblasti rozvoje:
I.

zvýšení bezpečnosti občanů na nám. Míru a v přilehlých parcích

II.

lepší péče o zeleň z hlediska závlahy

III.

důsledný dohled na prodejce (stánkaře) čehokoli na nám. Míru

Oblasti rozvoje:
I.

zaměstnanost

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

koupání, bruslení

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

byty

II.

parkování

III.

cyklostezky
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Oblasti rozvoje:
I.

zubař

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

výstavba bytů

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

školství

II.

zdravotnictví

III.

šlužby

Oblasti rozvoje:
I.

stavba bytů

II.

garáže - parkování

III.

cyklostezky - naučné stezky ve spolupráci s okolními obcemi

Oblasti rozvoje:
I.

zlepšení zdravotní péče

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

výstavba bytů pro lidi s trvalým bydliště

II.

umožnění bytů pro lékaře a tím pádem i větší možnosti lékařské péče

III.

Oblasti rozvoje:
I.

kultura

II.

regenerace nám. ve Staré Zruči

III.

zlepšení výuky na ZŠ

Oblasti rozvoje:
I.

cestovní ruch
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II.

bydlení pro mladé

III.

Oblasti rozvoje:
I.

pokračovat v opravách ulic a chodníků

II.

vybudování koupaliště na řece Sázavě

III.

zrušení střelnice!

Oblasti rozvoje:
I.

zajištění dostupnosti odborných lékařů (zubař atd.)

II.

regenerace nám. ve Staré Zruči

III.

zlepšení výuky na ZŠ

Oblasti rozvoje:
I.

dle mne je to dostačující

II.

plnit sliby se města daří

III.

Oblasti rozvoje:
I.

koupaliště, bazén

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

přírodní koupaliště na vhodnémm břehu řek Sázavy

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

Rekreace a turistika

II.

silniční infrastruktura

III.

zdravotnictví (stomatologie)

Oblasti rozvoje:
I.

stav náměstí ve Staré Zruči

II.
III.
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Oblasti rozvoje:
I.

Bezpečností občanů

II.

snížením poplatků za odvoz odpadů + vody

III.

Pouze jeden autoservis

Oblasti rozvoje:
I.

bezpečností občanů

II.

zajištění již kolik let slibovaného plaveckého bazénu

III.

snížením poplatků za odvoz odpadů a vody

Oblasti rozvoje:
I.

divadlo

II.

kino

III.

bazén

Oblasti rozvoje:
I.

pohotovost

II.

zlepšení kultury

III.

bezpečnost

Oblasti rozvoje:
I.

pracovní příležitosti

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

zajistit více pracovních příležitostí pro mladé

II.

zaměřit se v zimních obdobích na kvalitu ovzduší

III.

Oblasti rozvoje:
I.

náměstí ve Staré Zruč

II.

koupaliště

III.

lékaři a zubaři
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Oblasti rozvoje:
I.

zubař

II.

bazén

III.

Oblasti rozvoje:
I.

kulturní akce na zámku

II.

pracovní místa

III.

pobídky pro mladé, zvýšit počet obyvatel

Oblasti rozvoje:
I.

koupaliště

II.

poliklinika - alespoň jako Ledeč n. Sázavou

III.

Oblasti rozvoje:
I.

program pro mladé lidi

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

cestovní ruch

II.

náměstí ve Staré Zruči

III.

Oblasti rozvoje:
I.

cestovní ruch

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

zdravotnictví

II.

zábava pro mladší lidi

III.

Oblasti rozvoje:
I.

náměstí ve Staré Zruči
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II.

lékařské služby

III.

bezpečnost ve městě

Oblasti rozvoje:
I.

regenerace náměstí ve Staré Zruči

II.

udržování čistoty a pořádku

III.

zajištění dostupnosti lékařských služeb (ORL, zubní atd.)

Oblasti rozvoje:
I.

školství

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

cestovní ruch

II.

bydlení pro mladé

III.

Oblasti rozvoje:
I.

vybudovat pěkné náměstí

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

souvisí to s nepřizpůsobivými občany - nepořádek okolo autobusových zastávek a vlaku

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

cestovní ruch

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

pracovní možnosti

II.

bydlení

III.

více autobusovích a vlakovích spojů
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Oblasti rozvoje:
I.

lidi

II.

bydlení

III.

Oblasti rozvoje:
I.

více akcí pro seniory

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

obchody

II.

pracovní příležitosti

III.

cestovní ruch

Oblasti rozvoje:
I.

koupaliště

II.

zubní lékař

III.

Oblasti rozvoje:
I.

turistika

II.

sociální propojení města

III.

rozvoj infrastruktury

Oblasti rozvoje:
I.

Dostatečným počtem parkovacích míst, obzvl. pro obyvatele s trvalým bydlištěm

II.

Odprodejem bytových jednotek do soukromého vlastnictví

III.

Oblasti rozvoje:
I.

školství

II.

zdravotnictví

III.
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Oblasti rozvoje:
I.

bespečnost

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

koupaliště

II.

obchod

III.

bezpečnost

Oblasti rozvoje:
I.

bezpečnostní

II.

veřejné stravování (restaurace)

III.

koupaliště

Oblasti rozvoje:
I.

vzhdělávání

II.

bezpečnost

III.

Oblasti rozvoje:
I.

zrušit Městskou Policii

II.

autobusové nádraží

III.

Oblasti rozvoje:
I.

turistika

II.

infrastruktura

III.

bezpečnost

Oblasti rozvoje:
I.

dodělání všech chodníků nejenon před městskými byty

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

podpora drobných obchodníků
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II.

ochrana životního prostředí - kontejnery na plech, hliník

III.

pravidelné prodejní trhy

Oblasti rozvoje:
I.

zdravotnictví - zubní lékaři

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

Nám. MUDr. Svobody

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

náměstí MUDr. J. Svobody

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

cestovní ruch

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

zdravotnictví!

II.

kvalitní kino a divadlo jako bývalo dříve

III.

koupaliště, zimní stadion

Oblasti rozvoje:
I.

školství

II.

zdravotnictví

III.

Oblasti rozvoje:
I.

koupaliště

II.

více kulturního vyžití

III.
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Oblasti rozvoje:
I.

životní prostředí

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

lékaři

II.

obchody

III.

cizinci

Oblasti rozvoje:
I.

školství

II.

kultura

III.

rozvoj a využití městských ploch

Oblasti rozvoje:
I.

?

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

zaměstnanost - pracovní místa pro občany se SŠ a VŠ vzděláním

II.

školství - klesající kvalita výuky a připravenost děti pro SŠ

III.

zdravotnictví - nedostatek specializovaných lékařů - zubař

Oblasti rozvoje:
I.

rozvoj pro podnikatele

II.

veřejná doprava

III.

penalizovat nepřizpůsobivé občany Zruče (MP) - zatápění, pálení plastů apod.

Oblasti rozvoje:
I.

kvalitní vzdělávání dětí - základní škola

II.

pracovní příležitosti - kvalita života

III.

atraktivností Zruče pro mladé, aby neodcházeli jinam
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Oblasti rozvoje:
I.

dům pro seniory s plnohodnotným režimem

II.

předcházet trestným činům

III.

zvyšování mezd zaměstnanců m. úřadu

Oblasti rozvoje:
I.

vzdělání

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

výstavba městských bytů

II.

nalákat obyvatele do Zruče

III.

pracovní příležitosti (chráněné dílny)

Oblasti rozvoje:
I.

zaměstnanost

II.

služby

III.

kultura a školství (kvalita ZŠ)

Oblasti rozvoje:
I.

zlepšení zdravotní péče

II.

podpora podnikatelské sféry

III.

zvýšení pracovní nabídky (přilákání nových firem)

Oblasti rozvoje:
I.

škola

II.

bespečnost lidí

III.

omezit feťáky a cizince

Oblasti rozvoje:
I.

školství - kvalita ZŠ

II.

zapojení občanů do dění ve městě (akce jako Čisté město)

III.

ochrana přírody

Oblasti rozvoje:
I.

zdravotnictví
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II.

kultura

III.

školství

Oblasti rozvoje:
I.

zdravotní služba

II.

možnost pracovní příležitosti

III.

pořádek ve městě hlavně před hotelem Baťou a to v ranních hodinách po víkendech

Oblasti rozvoje:
I.

založit střední školu

II.

založit učiliště

III.

vyčistit koryto řeky Sázavy - vybagrovat!

Oblasti rozvoje:
I.

zdravotnictví

II.

pořádek ve městě

III.

pracovní příležitosti

Oblasti rozvoje:
I.

zdravotnictví

II.

více pracovních míst

III.

Oblasti rozvoje:
I.

práce pro mladé lidi

II.

nemáme tu stomatologi

III.

vybudování bazénu

Oblasti rozvoje:
I.

vyřešení dopravy

II.

vyřešit pronájem tabáku na Nám. ve St. Zruči

III.

a vůbec řešit náměstí ve St. Zruči

Oblasti rozvoje:
I.

začlenit se do systému PID

II.

zlepšit bezpečnost ve městě

III.

zajistit chybějící LSPP a odborné lékaře
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Oblasti rozvoje:
I.

viz 14/I - chybějící lékaři + specialisté

II.

viz 14/II - chybějící kulturní vyžití

III.

zlepšení bezpečnosti obyvatel

Oblasti rozvoje:
I.

zdravotnictví

II.

pro mladé - zábavu - třeba bazén - sport

III.

nealko kavárnu

Oblasti rozvoje:
I.

vzdělávání

II.

rozšířené kulturní vyžití

III.

ochrana obyvatel

Oblasti rozvoje:
I.

obchod

II.

služby

III.

Oblasti rozvoje:
I.

bezpečností

II.

výstavbou bytů

III.

Oblasti rozvoje:
I.

Zvelebování i Staré Zruče a Zářečí.

II.

Využití budovy staré školy (např. různé kroužky, kotelnu nepočítám).

III.

Větší transparentnost hospodaření města, včetně smluv.

Oblasti rozvoje:
I.

využití budovy staré školy

II.
III.

196

Oblasti rozvoje:
I.

ulehčit život lidem - zubař

II.

obvodní lékař

III.

služby, opravy domácích spotřebičů

Oblasti rozvoje:
I.

zajistit zdravotní péči - zubař, ORL, oční - častěji

II.

oživení náměstí MUDr. Svobody

III.

koupaliště

Oblasti rozvoje:
I.

investice do infrastruktury

II.

výstavba bytů

III.

společenská akce (ne hotel)

Oblasti rozvoje:
I.

zdravotnictví

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

zaměstnanost

II.

odborná lékařská péče

III.

Oblasti rozvoje:
I.

veřejné koupaliště

II.

zaměstnanost - kupní síla

III.

dostupnost odborných lékařů

Oblasti rozvoje:
I.

poliklinika

II.

zubař!

III.

autoservis, stanice první pomoci

Oblasti rozvoje:
I.

bydlení
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II.

obchodní služby

III.

zdravotnictví

Oblasti rozvoje:
I.

zapojte hlavu

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

zatraktivnit náměstí ve Staré Zruči, oživit

II.

obchůdky na náměstí (ne Vietnamci)

III.

Hotel na nám. ve Staré Zruči nebude ubytovávat dělníky-cizince

Oblasti rozvoje:
I.

služby

II.

dopravní obslužnost

III.

bezpečnost

Oblasti rozvoje:
I.

doprava ve městě

II.

infrastruktura

III.

bezpečnost obyvatel Zruče

Oblasti rozvoje:
I.

občanská vybavenost

II.

vrátit život na náměstí a do města celkově

III.

kvalitou ZŠ

Oblasti rozvoje:
I.

aby zde chtěly bydlet mladé rodiny (stárnutí obyvatelstva)

II.

rozvoj městských částí, např. Náměstí Míru

III.

přilákat firmy s vyšší přidanou hodnotou

Oblasti rozvoje:
I.

sociální služby

II.

podpora drobného podnikání

III.
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Oblasti rozvoje:
I.

udržet mladé lidi ve městě, aby měli možnost tady žít a pracovat - aby se jim to vyplatilo

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

zdravotnictví

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

výstavba, koupaliště

II.

zdravotní péče

III.

pracovní nabídky

Oblasti rozvoje:
I.

školství

II.

zdravotnictví

III.

služby

Oblasti rozvoje:
I.

školství

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

výstavba koupaliště

II.

nalákat nové investory co se týče zaměstnání

III.

více kulturního vyžití

Oblasti rozvoje:
I.

viz 14.

II.
III.
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Oblasti rozvoje:
I.

pohostinství - zlepšit

II.

doprava

III.

zdravotnictví - zubař, ORL

Oblasti rozvoje:
I.

služby v pohostinství

II.

zdravotnictví (stomatolog, ORL ...)

III.

kvalitní pohostinství

Oblasti rozvoje:
I.

zdravotnictví, školství

II.

služby - školství

III.

doprava - spojení Praha - Zruč atd.

Oblasti rozvoje:
I.

školství - střední škola a zkvalitnění zákl. školy

II.

služby - rozvoj nebo podpora zdravotních služeb; případně podpora malého obchodu

III.

kvalitní kultura; ekologičnost a bezodpadovost provozu města - v tomto ohledu působit na obyvatele

Oblasti rozvoje:
I.

koupaliště

II.

lékaři

III.

Oblasti rozvoje:
I.

sportování dětí a mládeže

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

turistický ruch

II.

zaměstnání mladých lidí

III.

Oblasti rozvoje:
I.

lepší ZŠ
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II.

bezpečnost

III.

Oblasti rozvoje:
I.

zdravotnictví, zubaři, krční, ušní!

II.

městský rozhlas není slyšet, hlásí se taky ve 14 hod, kdy jezdí nejvíc auta!

III.

Oblasti rozvoje:
I.

aktivní a funkční městská policie

II.

problematika s distribucí drog ve městě

III.

alkohol na veřejnosti

Oblasti rozvoje:
I.

zapojit městskou policii v parku u pošty

II.

výstavba obchodu Kik na Pohoří

III.

bojovat proti distribuci drog v potravinách u pošty (bývalé kino)

Oblasti rozvoje:
I.

dětské kroužky

II.

lékaři

III.

více pracovních míst

Oblasti rozvoje:
I.

náměstí ve St. Zruči - obchody, cukrárna

II.

hotel U Kuklů - aby sloužil obyvatelům města (restaurace, v létě zahrádka, ubytování pro návštěvníky Zruče, ne cizince

III.

Oblasti rozvoje:
I.

prodej levnějších stavebních pozemků

II.
III.

Oblasti rozvoje:
I.

bazén

II.
III.
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Oblasti rozvoje:
I.

bezpečnost

II.

zdravotní péče

III.

starost o zeleň a pořádek

Oblasti rozvoje:
I.

obě náměstí

II.

problémové skupiny scházející se na veřejných místech

III.

základní škola - udržení kvalitních učitelů

16. Uveďte jednu událost spojenou s děním ve městě, která Vás za poslední
dobu potěšila:
Textová odpověď, zodpovězeno 385x, nezodpovězeno 210x
bohužel nic, snad zlepšení hospodaření se zelení s ohledem na sucho
zajištění nového praktického lékaře
Zručské slavnosti
Nic.
Snad jen to, že městská knihovna se umístila na 2. místě v soutěži Knihovna roku.
zeleň - super nápad se stylem rozkvetlá louka ( kruhový objezd , park u památníku padlých )
Za poslední dobu? Pouze to, že někdo věnoval péči kruhovému objezdu ve směru nad Vlašim.
Výsatba zeleně
Naposled asi otevírání turistické sezóny, od té doby jsem se ničeho podobného neúčastnila.
Oslavy 80.let Bati ve Zruči
Snídaně ve škole
Marek Slobodnik
Nic si nevybavuji.
(3x) Nic
PID
(4x) Barevné město
Repoztáž na Tv Seznamu. Alespoň se něco málo začalo dít
Výstavba nové tenisové haly
Spoustu aktivit pro děti, ať už Barevné mesto, Strašidelny zamecky park , karneval a jiné akce pro rodinu,většinou pořádané
rc setkani
Asi nejvíc potěšilo to, co jiní považují za běžné. Ale práce paní zahradnice, která se stará o zámecký park a ostatní zeleň.
Je prostě nepřehlédnutelná.
Reportáž na TV Seznam
Znovuotevreni letniho kina, vylet do Anglie pro deti ze zakladni skoly v ramci erasmu
KULTURNÍ AKCE
Čerti na zamku
Bohužel nevím o ničem.
Akce knihovny
Výsadba zeleně a otevření kulturního domu v Želivci.
Poznání, že i v malém městě jakým je Zruč je díky nasazení jednotlivců možno setkat se s významnými osobnosti (doktor
Grygar, biskup Malý, Fulghum, ...)
Beseda s Robertem Fulghumem 5.10.2019
Sport
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Oslavy Tomáše Bati
Renovace železniční tratě
Fungování letního kina
každoroční rozsvěcení vánočního stromku je akce která je moc pěkná a stojí za to tam i mrznout
Městské slavnosti
Květné louky
Že se konečně vážněji otevřela otázka veřejného koupání ve Zruči.
Výzdoba města - Vánoční osvětlení, osetí květin
Robert Fulghum ve Zruči
Možnost objednání technických služeb - sekání trávy
Nevzpomenu si
Zámecké slavnosti
velké potěšení mi poskytly květinové záhony ve městě
odvedená práce zahradnice, péče o zámecký park
Krásná Vánoční výzdoba
provoz letního kina, realistické zvažování vzniku biotopového koupaliště, popelnice na použitý olej
Letní kino
Taxi pro důchodce
Všechny akce na zámku a okolí
vybudování zpevněného povrchu před garážemi Na skalách.
Potěšilo mě fungování letního kina.
LETNÍ TÁÝBORY
Akce k otevření bývalé školy v Želivci - po rekontrukci
Drakiáda.
kulturní,sportovní,naučné veřejné akce (všeobecně)
Potěšila mne akce Výšlap na Babku a také promítání filmů v letním kině.
Stále mě těší zámek a přilehlý park
Udržování zeleně a přírody.
drakiáda
Městský ples 2019
Karneval pro deti
(4x) Historické slavnosti
Nový asfalt
Květiny
nedá se určit,snad zateplování objektů
Besedy ve spolkovém domě.
Sporotvní výkony mladých házenkářů.
beseda se spisovatelem R. Fulghumem
Krásné letní záhony ve městě a na kruhovém objezdu
Fungování policie a městské policie - konečně se někdo začal zabývat konáním těchto činných orgánů
Setkání se světovým spisovatelem
vysazení květinových luk
svépomocná brigáda volejbalistů
Strašidelny park pro děti
Výstavba a otevření tenisové haly.
Letní kino, noční pochod TJ Jiskra
Řešení koupaliště ve Zruči.
(4x) barevné město
Otevření sportovní haly TJ jiskra Zruč
Kino ve spolk.domě, květinové záhony
Návštěvnost města spoustou turistů s pozitivními ohlasy
Všeobecně úspěchy našich sportovců
(6x) historické slavnosti
2018, Strašidelný zámek (bohužel letos nebyl), čerti .
karneval
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akce pro děti od spolkového domu Halloween
(4x) žádná
Kulturní akce
Akce Rodinného centra Strašidelný park
kontejnery na kompost
Křeslo pro hosta, Listování
To že se uvažuje o výstavbu biotopu.
Vydání knihy o Zruči
Oslavy příchodu Bati ve spolkovém domě
Velmi vkusně a účinně zrenovované nákupní středisko PENNY.
Oprava zámku
Hradozámecká noc
Sportovní událost v hale
Parčíky osvětlené
kulturní akce, koncerty
Aktivity Spolkového domu - besedy s osobnostmi, kurzy celoživotního vzdělávání...
Kino ve spolkovém domě.
osetí některých ploch jako květné louky - kruhák u lípy, v zámeckém parku
zámecký park a zámek - osvětlení
Dětský lampiónový pochod spojený se strašidelným parkem
Zadna
dotazníkové šetření a zájem zastupitelů
Akce pro děti
Že tu bude koupaliště a mohu se zapojit do rozhodování kde bude a jaké bude
Udělení Ceny města.
(4x) letní kino
Oslavy výročí příchodu "Baťů" do Zruče, probudily občany města ke zvýšené aktivitě.
výsadba aleje
jsem spokojen s děním ve městě ve všech směrech rozvoje města
O trochu lepsi viditelnost Policie.
Mám ráda vánoční jarmark.Všímám si,že k nám v létě lidé jezdí na dovolenou a využívají dětské hřiště.To je super.Veškeré
akce na Zámku jsou příjemné.
Prodloužení cyklostezky
Turistický ruch - zvýšená návštěvnost města
Tenhle rok byla zajímavá nabídka kulturních akcí.
Křeslo pro hosta - je to v týdnu nemohu se zúčastnit, ale jinak bych ráda chodila, jsou tam parádní hosté :)
Sportovní tenisová hala
Aktivity v
Rodinném centru ve spolkovém domě
Kulturní akce ve městě - např. Historické slavnosti.
koupací duel
Jednání o biotopu + poznávací zájezd za koupališti
Lampionovy průvod
Zprovoznění železnice směr Čerčany
beseda s generálem A. Šándorem
Přednáška o historii rodiny Schebků.
Květinové záhony
kulturní akce v zámeckém parku
Pochod okolo Zruče
Otevření mostů u Ostrova
oslavy 30. výročí sametové revoluce
(2x) Čerti na zámku
Akce k výročí příchodu Bati do Zruče
SPORTOVNÍ CENA MĚSTA - MARTIN KOVAŘÍK
Vodácké slavnosti
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Vánoční trhy
Výsadba stromů a zeleně/údržba
Akce Barevné město
Nádherná výsadba květinových luk.
Květinové loučky
Vysoká účast zručských lidí při nadačním běhu.
Letošní záhony letniček se opravdu povedly!
Zavedení a poskytnutí kompostérů pro využití biologického odpadu
Teď zrovna vánoční stromek na zámku
křeslo pro hosta
rozšíření cyklostezky
pořádání křeslo pro hosty
nabídka kulturních zážitků - například Listování, Křeslo pro hosta
Celkově se mi líbí každoročně pořádané akce jako Historické slavnosti, Vánoční jarmark, Čisté město apod.
Promítání v letním kině.
Snaha mesta o zachovani kontaktniho mista socialnich davek v obci
Zaslechl jsem, že se přemýšlí nad stavbou plaveckého stadionu, to mě potěšilo
Návštěva Marka Slobodníka a Jaromíra Bosáka.
Odstěhování benaga
Rodinný festival Barevné město
Dětský karneval
Drakiáda
Krásně osvětlená vánoční Zruč
dětský karneval
Každý rok se těšíme na Vánoční jarmark (i když nejkrásnější byl kdysi u kostela)
Úprava parku
nic mě nenapadá....snad výsledek posledních Komunálních voleb....
Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromku.
Každoroční slavnostní rozsvícení stromečku
Vyhodnocení ceny města. Velmi pěkně připraveno, důstojná akce - snyd mohla být kratší..60 mionut stačí ?
Rozsvícení vánočního stromu
Barevné město.
(2x) Adventní jarmark
výsadba zeleně - budování zeleného města (problém je trochu v následné údržbě )
Májový běh
akce v ŽS pro rodiče s dětmi
Adventní trhy, byly krásné.
Beseda s panem Malým
rozsvícení Vánočního stromku na zámku
Rozsvícení vánočního stromku
Vybudování závor na přejezdu ve staré Zruči
Křeslo pro hosta
vybudování a otevření cyklostezky.
otevření cyklostezky
trhy a rozsvícení stromečku
Vánoční jarmark, i když v blízkosti zámku měl lepší atmosféru. Pro prodávající ovšem větší komfort ve dvoře....
Vánoční jarmark
křeslo pro hosta s panem Grygarem
V poslední době mě potěšil adventní jarmark
Ameriky ve Zruči
Rozhledna
Rozsveceni stromecku
Vodácký festival, kulturní život ve městě, koncerty, atd..
upravy chodniku,parku a hlavne zamek.
vánoční běh

205

v zámeckém parku, dechová hudba se všem líbila, děkujeme!
(2x) křesla pro hosta
Vzpomínka na Baťu a dechovka v zámeckém parku
1. adventní neděle
Rozsvěcení stromku 1.prosince
veřejné WC
veřejné WC na zámku a v bývalém statku
cyklostezka
květiny na kruhovém objezdu, příspěvek na studium AJ
zprovoznění vlakové dopravy
Konání jarmarku ve Zruč. dvoře
Obnova činnosti společenského domu - hotelu (restaurace)
květinové záhony v travním porostu (nejen v parku)
(2x) nic
Osetí různých lokalit květinami
výzdoba květiny na záhoncích
zavedení TAXI po městě
Beseda s A. Šándorem, květinové záhony
těší mě projekt "křeslo pro hosta" vedený p. Försterem, potěšila mě cena města pro JUDr. Hajskou, ale nepotěšil mě "výkon"
pana místostarosty při moderování této akce :-(
Potěšilo mě rozhodnutí města darovat občanům kompostéry.
návštěva TV Seznam
návštěva Josefa Klímy
známé osoby v "Křesle pro hosta"
výsadba stromů
Nevím - dlouho nic
pomluvy
železnice
přednáška - různého druhu
cena města - p. Hajská
hosté v malým sále "HOTEL," "KEKS"
celkové "zvelebení" města
řešení dopravních přestupků domluvou
otevření cukrárny ve dvoře
oslavu příchodu Bati
rekonstrukce bytových domů, chodníků
Rekonstrukce Zručského zámku.
Křeslo pro hosta - Václav Malý
oslava 80. výročí příchodu Bati do Zruče
údržba zeleně a úklid ploch
údržba a úklid městských ploch
oprava dětského domova
prodloužení cyklostezky
pořad Křeslo pro hosta (dlouhodobě)
beseda s A. Šándorem
návštěvu p. Jiřího Grygara
konzerty v parku
besedy, p. Šándor a p. Grygar
oslavy spojené se vzpomínkami na Baťu
promítání ze života Zruče - filmový klub (Sázavan, Sázavan stroj, Baťa)
filmový klub + přednášky cestovatelů + křeslo pro hosta
oprava letité kanalizace v ulici Pardidubská
(2x) výstavba tenisové haly
vyasfaltování cesty u garáží na skalách
SENIOR TAXI
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veřejné WC ve Zručském dvoře, voňavé, čisté
historické slavnosti, mezin. turnaj v Mölcích v parku
dechová hudba u zámku
KEKS
Paní Obermanoová
Křídlovanka
kulturní akce
vybudování chodníku Na výsluní
debata a přednáška dr. Grygara
veřejné kulturní akce
kulturní akce - veřejné dostupné
ačkoli nejsem sportovec zaujaly mě zprávy + fota ze sportu i Zručské noviny
městský mobiliář - dovybavení
otevření tenisové haly
raduji se ze všeho, co se ve městě koná a děje pro lidi a děti se dělá
návštěva pana Fulghuma
akce ve spolkovém domě
krásná odpočinková zóna - park u zámku
letní rozkvetlý objezd a další upravené plochy
perfektní je taxi pro důchodce
cílené zvelebování města
historické akce. Vánoční trhy
setkání seniorů
Nové chodníky či mostky.
Pořad Josefa Klímy v televizi seznam.
pořad v televizi Josefa Klímy
vánoční jarmark
všechny "akce" pořádané v kulturním domě na Dubina
Robert Fulghum
zámecké slavnosti
oslavy 100 Let republiky
slavnosti
úprava zeleně (kruhový objezd u Asma + další plochy ve městě)
získání kompostéru
"Město" se výborně stará o celkový vzhlad města.
dechovky
koncerty v hotelu Zruč
kulturní akce - beseda s Robertem Fulghumem
výtání občánků
strašidelný park - MC setkání
kino letní
hudební produkce v zámku
beseda Andor Šandor
(2x) vítání občánků
oprava zámku
(2x) zručské slavnosti
akce - ohledně vzpomínky na Baťu
poilicie cup
čerti na zámku - to velice chválím - pěkná tradice (krásná vánoční výzdoba v zám. parku)
(2x) volby do zastupitelstva 2018
akce pořádané v zámeckém parku
krásné květinové záhony ve městě a u ASMA (DENSO)?
otevření spolkového domu
rosvěcování vánoč. stromku
senior taxi, akademie třetího věku
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Zájezd na koupaliště pro výběr typu koupaliště pro Zruč
provoz letního kina
koncert Ondřeje Havelky
Každoročně je to Vánoční jarmark a Vytrubování u Spolkového domu
(2x) nevím
festival Barevné město
výsadba keřů a stromků (zeleně)
Kulturní dům v Želivci
oslavy příchodu Bati, besedy
výstava obrazů a panenek
beseda s Andorem Šándorem
o žádné nevím
květinové záhony
dění ve sportovní hale
zručské slavnosti - jsou krásné každoročně
oprava nádraží a kolejí
oprava zručského zámku a dvora
zprovoznění žel. tratě na Kácov
funguje dobře kultura - koncert v zahradě parku
nic jsem nezaregistroval
Helouvín RC. pořádalo
lampionový průvod a soutěže pro děti
Historické slavnosti.
vybudování cyklostezky
auta USA
trhy - vánoční stromek
trhy - stromek vánoce
kronika města
vydání knihy o Zruči
žádné
zájezdy - vánoční trhy Drážďany
Písně K. Gotta v městském rozhlase v den úmrtí. Děkuji.
tu seznam
pěkné pořady ve spolkovém domě - křeslo pro hosta
listování s L. Hejlíkem
měření rychlosti v ul. Vlašimská a Kutnohorská
(2x) rozsvícení vánočního stromu
akce v zámeckém parku
historické slavnosti, kompostér
nově otevřen spolkový dům
blahopřání k narozeninám - stadím se, že jsem nepoděkovala
mezinárodní kytarová soutěž - červen 2018
nabídka koncertů v rámci 7. ročníku Mezinárodní kytarové soutěže
perfektní záhony!
kulturní programy
sportování zručských firem
předání cen města
oprava rybníku v želivci
rekonstrukce školy v Želivci
Koncert kapely "Divoký Bill" (Léto 2018)
čerti na zámku
"Křeslo pro hosta"
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17. Uvažoval/a jste někdy, že se ze Zruče odstěhujete? Pokud ano, prosím
uveďte důvod.
Výběr z možností, zodpovězeno 559x, nezodpovězeno 36x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Ne

372

66,5 %

Ano, z důvodu:

187

33,5 %

zaměstnání, bydlení
Nedostupnost základní infrastruktury, lékaři, výběr škol, dostupnost zaměstnání pro kvalifikované
přítelkyně, spolu s větší možností uplatnění na trhu práce v oboru pro vysokoškoláka
Málo pracovních příležitostí
Chybí mi sportovní a kulturní vyžití.
Nenávistné komentáře některých obyvatel na facebooku, kolísavá čistota ovzduší v topné sezóně.
Není zde skoro žádné vyžití s dětmi, ani kulturní, za veškerými aktivitami musím dojíždět.
Práce, a dále bezpečí.
obyvatel
Školství
(6x) Práce
Do Prahy, kvůli práci.
(2x) Nedostatek pracovních příležitostí
bezpečnost, hluk v nočních hodinách, škody na soukromém majetku
Práce nedostatku .
Možný vyšší výdělek, než jsou zde možnosti
Zaměstnání a osobní vlastnictví jiného bytu v jiné části Česka
Nic tu není, necítím se tu bezpečné
Za praci
Závist, zášť, podlost a nenávist k Pražákům
Nebydlím ve Zruči, není zde práce, člověk aby se bál někam jít, žádná kultura, jenom SPORT
Zaměstnání nebo vedení města
Studium dětí, dopravní dostupnost
Z důvodu lepší pracovní nabídky, možnost získání bydlení
Krásné město celkově
Práce, služby, veřejný život
klid venkova
vzdálenost zaměstnání
Pracovní příležitosti
Moc malé město
Zlí a zavistivi sousedé
Není tu bezpečno pro naše děti, město nepomáhá rodinám s dětmi
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Z důvodu bezpečnosti
dojíždění do zaměstnání po r.1992
malá pracovní příležitost
Nízká úroveň vzdělání na ZŠ
Za zaměstnàním
pracovních
(2x) Dojíždění za prací
až nebudu soběstačná
Nezvládatelní, ze stranby města, které to ingnoruje, alkoholici, narkomani a bezdomovci
kolize prac. a osob. života,malé pracovní uplatnění pro partnerku, špatná dostupnost služeb, kultury
Práce, lepší vyžití
Bydlení, práce
(5x) zaměstnání
Za vlastním bydlením a lepším zaměstnáním
nízká úroveň služeb
osobní
dojíždění do práce
z důvodu zaměstnání.
Úrovně základní školy Na Pohoří
Osamostatnit se.
Někdy mě štve mentalita a nevzdělanost některých spoluobčanů.
(2x) Práce.
Kulturní vyžití - divadlo, kurzy, přednášky (dostupné i pro pracující)
Pracovni příležitost, úroveň vzdelani pro své deti
malých pracovnách příležitostí
Nepořádek a nezvládání alkoholiků a narkomanů, kteří strpcuji lidem život, hluk v noci, nečinnost po
Škola
lepší dostupnost služeb
větší cena za pozemek k výstavbě RD a ošklivé rozparcelování pozemků
Málo pracovních příležitostí, to by zas tolik nevadilo, Praha je kousek, ale hromadná doprava...
občanská nevybavenost, pracovní uplatnění v místě
Zaměstnání
osobní důvody - rozvod
Zázemí
prace
Nedostatečně ohodnocena práce
Zdravotní
v minulosti jsem se stěhování ze Zruče neuvažovala
Hodně nepřizpůsobilých občanů, strach, kriminalita
ZLÍ OBYVATELÉ ZRUČE NAD SÁZAVOU
Rodinných
Nespokojenosti se stavem v ZŠ.
Prace
Práce, finance
(3x) práce
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málo pracovních příležitostí, členové Rady města
Nic tu není
Lidi
Drahé Stav. Pozemky;Žádné VýhodyProPracující Rezidenty(Praha Např.Parkování,JinéObce Různé Příspěvky
Nedostatek atraktivních pracovních pozic
Nemít tu koupený být odejdu ještě dnes.Bohužel nemám jinou možnost.
Nelíbí se mi na Zruči snad nic, chci na vesnici
Málo pracovních moznosti
Dolni Pohleď
Nemůžu najít práci, která by odpovídala mé specializaci.
malo pracovnich moznosti
nefungující ZŠ a nedostatečného vzdělávání dětí a kvality učitelů zapříčiněného současným vedením ZŠ
Osobních
Vzdělání
bydlení a práce
Nekvalitní školy - nemožnost v místě zajistit dětem vzdělání odpovídající dnešní době a budoucnosti
Dojíždění za prací.
Dojíždění do práce a špatná dopravní dostupnost.
Fetaci
většinou, tak jako většina lidí co se již odstěhovala a to protože zde nenašla práci
(2x) Hodlám v budoucnosti vykonávat poměrně specifickou práci v jiném městě, ve kterém již vlastním byt.
nemožnost najít zaměstnání na zkrácený úvazek bez směnování
Základní vzdělání našich dětí
klidné a naplněné stáří
změny
Zamestnani
Vzdělání dětí - ZŠ Na Pohoří
Málo příležitostí pro využití mých schopností ve Zruči, žena z jiného města, jiná sociální bublina
kvalita školství - ZŠ
ZŠ
do mého rodného města (velké město, kde je všechno)
do většího města, kde je vše a hlavně střední školy a gymnázia pro děti, bez dojíždění
větší město, intimnější, dostupnější vše
pracovní, "živost" města
nedostatku kultury, obchodů, absence kvalitních knih v knihovně (a uvažuji stále)
špatného spojení do zaměstnání (Praha)
viz. výše
absence mladých, hor a koupání
pracovních míst
"Chcípnul tu pes" - je to tu takové město duchů (hlavně večer)
do domova důchodců
změnu prostředí
kreténů
znepokojen
uplatnění střední vrstvy
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zhoršené kvality soužití s nepřizpůsobivými občany
v době, kdy mé děti navštěvovaly ZŠ, se kterou jsem byla značně nespokojena.
důvod málo pracovní příležitosti a málo lékařské péče
nedostupnost bydlení ve Zruči
lepší nabídky práce
vlastnictví nemovitosti jinde
rušení nočního klidu a opilství
pokud bych se odstěhoval, potom jen z důvodu práce jinde
odchod do domova důchodců (později)
pracovní trh na nízké úrovni, kulturní akce na nízké úrovni
lepší práce a vzdělání
že se necítím v bezpeči
(2x) neuvedeno
Líbí se mi město, kde jsou kolem náměstí obchody - Čáslav, K.H., Kolín
zaměstnání, zdravotnictví, školství
v mládí za minulého režimu
Stěhování se za přítelkyní.
nesoužití s místním obyvatelstvem
Nemám to tu ráda kvůli lidem.
nabídky pracovních příležitostí
pracuji v Praze
rodina
práce (lépe placená)
nedostatek pracovních příležitostí pro VŠ
xxx
bezpečnost, neostatečné vyžití
závistivost a zlost zdejších občanů
nedostatek pracovních příležitostí
dojíždění daleko do zdravot. zařízení
a) práce, b) doprava z/do Prahy
pracovní příležitosti, společenské vyžití
viz bod 14, hlavně I. - vzdělání - nefunkční ZŠ
v bodě 14 (I. a II.)
není tu bespečno (feťáci, cizinci)
pracovní příležitost
vztahy mezi lidmi
práce 10 let mimo Zruč, na důchod jsem zpět
lepší pracovní příležitosti
viz 14/III - "blbá nálada" u většiny obyvatel Zruče + nevyhovující dopravní spojení kamkoliv
většího výběru pracovních možností a kulturního vyžití
pracovní příležitosti
nedostatek pracovních příležitostí, nuda
zastupitelstvo, starosta
špatná sociální skladba obyvatel, málo inteligence
za lepšími pracovními a finančními podmínkami
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"Neuvedeno"
důchod chci trávit ve větším městě
Že tu jsou lidi k sobě zbytečně oškliví, že se mi tu 100% nelíbí.
Chybí zde život. Lidi nemají v létě kde posedět, obejít městečko po nákupech a u toho poklábosit...

18. Jak hodnotíte kvalitu (odbornost, úspěšnost atp.) správy, řízení a rozvoje
města?
Matice výběru z možností, zodpovězeno 575x, nezodpovězeno 20x
1

2

3

4

5

Ze strany volených zástupců města (starosta,
zastupitelstvo)

93 (16,2 %)

204 (35,5 %)

179 (31,1 %)

63 (11,0 %)

30 (5,2 %)

Ze strany městského úřadu (zaměstnanci úřadu)

126 (21,9 %)

236 (41,0 %)

146 (25,4 %)

32 (5,6 %)

16 (2,8 %)

Prostor pro Vaše podněty a doporučení
Textová odpověď, zodpovězeno 120x, nezodpovězeno 475x
Podpořit dostupnost lékařské péče, zkvalitnění personálního obsazení ZŠ, zajištění spojů pro dojíždění na SŠ do okresního
města, nebudovat pořád jen sportoviště, zohlednit také jiné potřeby občanů, především ty základní
Pokrýt televizním signálem
Pan starosta by mohl začít trochu chápat občany.
O městě by měli rozhodovat více lidé, kteří denně řeší, jak si peníze vydělat a ne lidé ,kteří peníze dostanou na účet a nemají
starost,kde se ty peníze vzaly. Více se zamyslet nad tím, do čeho a jak peníze vložit,aby byly efektivně využity.
Je hezke se chlubit novym chodnikem a stáním na popelnice na Výsluní, ale o ulici výš neboli Spojovací (Co mesto vymyslelo
za nový kobercový potah asfaltu chodniku? No prostě hnus !!!!!!!!!!!!!! Měli to radši nechat př starém a pak
zrekonstruovat!!!!!!!!!
1. (NE)podpora bytové výstavby a výstavby nových RD; s tím spojená i příprava a zasíťování takových pozemků dle ÚP.
2. (NE)podpora Stavebního úřadu ve Zruči při předkládání projektových dokumentací k výstavbě nových RD; mnohdy
nesmyslné, až absudrdní požadavky k doplnění projektové dokumentace. Co v jiných obcích na stavebních úřadech není
problém, to ve Zruči na 100% problémem bude.
3. sběr odpadu od občanů ve sběrném dvoře firmy ASA - proč mohou občané sousedních obcí dovážet jakýkoli odpad v
kterýkoli den zdarma, zatímco občan města Zruče tuto možnost nemá?
Doporučila bych zastupitelstvu schválit vyhlášku "Zákaz hlučných prací na vlastních zahradách v neděli", je to dost
nepříjemné!!!!!!
Vadí mi, že obecní noviny neumožní otisknout názor na dění ve městě. Cenzura zde funguje mnoho ket
Doporučila bych, aby se ví město zajímalo o poctivě občany a tvrdě bojovalo proti vysoké kriminalitě a "lidem", kteří stěžují a
otravují žití - jejich zdraví.
Proč se loni při rozsvěcení stromku nekonala soutěž o nejlepší vánočku?Letos bude?
Jak dlouho bude současný pan starosta ještě starostovat?
Nechcete už Ježdíkovi ty jeho články otisknout, ať neotravuje svými stále se opakujícími příspěvky na fb obtěžovat ostatní?
trochu pokory a vstřícnosti by neškodilo některým členům zastupitelstva, neměli by odcházet ze schůze zastupitelstva jak se
chce, jsou placení z peněz daňových poplatníků !!!
Opravdu by to v budoucnu chtělo vybudovat ve Zruči lokalitu ke koupání,nejlépe přírodního rázu něco na zpúsob biotopu.
Zlepšení komunikace s občany
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Spousta investic putuje do nové Zruče, zatímco stará stagnuje nebo i upadá. Není zde pořádný obchod s potravinami. Zruč
nemá žádné centrum, jako například sousední Ledeč. Jediné místo ve Zruči, kde je život je lokalita kolem Tesca a Penny
Marketu, což je špatně a je to žalostně málo. Potřebujeme vytvořit lokalitu, kam budou sjíždět lidé z celého okolí. Zmíněná
Ledeč má velké náměstí, kde jsou shromážděny všechny důležité služby a obchody, vč. poboček bank. Pokud má Zruč
prosperovat i po stránce malých živnostníků, musí město co nejdřív zrevitalizovat a upravit náměstí MUDr. Svobody tak, aby
se tam vrátil život, který tam už ldysi byl. Proč budova, kde dříve byla samoobsluha pana Pekárka není využita?
Dál je potřeba vyřešit starou školu pod farou. Je to po zámku a kostelu největší dominanta města a desítky let pouze chátrá a
je to velká škoda.
Lepší informovanost zaměstnanců o tom co město nabízí občanům .
zvážit možnost zajištění přítomnosti pracovníka chybějících institucí (např. vzp, finanční úřad apod.) v pravidelném intervalu
(např. 2x do měsíce)
Rozhodně ba se mělo urychleně vyřešit koupaliště.Pro děti by bylo záhodno zdarma a s odměnou pro vedoucí provozovat
zájmové kroužky.Policie by měla tak,jak to bývalo zvykem kráčet městem,aby vzbuzovala respekt oproti tomu,co je
nyní.Nějakým způsobem podpořit pohostinství,aby měli občané více chuti posedět společně a ne sami doma u přiblblých
seriálů v televizi.Cyklostesky stačí jak je celoročně vidět.Rozhledny už nestavět a finance utrácet rozumně.Možná také
podpořit rodiny při úmrtí,abychom neslyšeli rozloučení v rodinném kruhu.
Pokračovat v rozvoji zeleně ve městě včetně údržby.
některé hnutí či strany sledují jen určitý směr svého vol. prog. ,někteří se jen vezou, zastupitelstvo by mělo pracovat jako
celek - nepolitikařit ...
Chtělo by to už postavit nějaké koupaliště.
Nemají rádi naplavu od jinud a podle toho s námi jednají
řešit se dají až konkrétní věci a akce
nelze se domluvit na finančním oddělení
Zaměstnanci úřadu by mohli mít více otevřené oči a sami hledat možná zlepšení.
Často nekvalifikovaní zaměstnanci rozhodují o dění v oboru, "o kterém nemají ani páru"
Radní, by se hlavně měli zajímat o potřeby občanů, a vidět město očima občanů. Hlavně udělat vše, aby ve městě udrželi
mladé lidi. Pokud tady nebude práce, která odpovídá jejich vzdělání tak jsou nuceni odejít jinam. Další problém jsou
důchodci kteří sedí na dobrých místech, a neuvolní je pro mladé. Proč má mít někdo dva příjmy a jiní nic.
např. nerozumím tomu, proč musí místní, většinou dobrovolné "spolky" platit za pronájem haly? Příkladem je cvičení malých
dětí, rodiče se skládají každou hodinu, aby bylo na poplatek za halu a pokud se sejde menší množství dětí (rodičů), je to pro
dobrovolníka, který kroužek vede, prodělečná činnost. Proč není těmto skupinkám umožněno po domluvě halu využívat
zdarma?
Vstřícnost k občanům města a naslouchání jejich potřebám - zastupitelé a úřad jsou tu pro občany, nikoliv občané pro úřad.
Více podporovat občany a jejich potřeby. Týká se to bydlení, zaměstnanosti, dostupnosti úřadů a podobně
vyřešit "provoz" na Náměstí míru
Uvítala bych méně systémových řešení a více řešení přizpůsobených dané lokalitě. Co je dobré řešení pro město, nemusí být
vhodné řešení pro vesnice. Např. umístění kontejnerů doprostřed návsi v Nesměřicích. Kromě toho, že je to celé nakřivo a
stále přibývá kontejnerů, takže se už pod přístřešek nevejdou, není moc šťastné umístění. Ať přijedete do Nesměřic z
kteréhokoli směru, stále vidíte odpadky...
Udržet si, sehnat a vychovat kompetentní a erudované zaměstnance úřadu. Vím, že je to velmi těžké - prosím o snahu.
Zjednodušit webové stránky - mnoho úrovní, nelze najít hlášení, pokladní hodiny.
Zajímalo by mě, jaká je na úřadě pracovní doba. Mimo úřední dny není možné sehnat zaměstnance na některých odborech.
Myslím, že by na každém odboru měl být alespoň jeden úředník k dispozici.
Pr. Pokud je nějaký zaměstnanec na dovolené, bylo by velice vhodné, aby jej zastupující kolega dokázal plně zastoupit,
pokud není schopen sam, měl by mít možnost se někde zeptat, ne, že občan kvůli vyřízení prostoru na hřbitově je nucen
chodit na úřad týden. Také se mi nelíbil způsob ukončení pracovního poměru s pí. Ředitelkou z MS ve Staré Zruči, tento čin
odsoudila většina obyvatel Zruče.
Více se zajímat o dění ve Staré Zruči!!!
Sjednat nápravu: funkční nebo chybějící technik při přebírání stavebních zakázek v gesci města
Vytvoření vstřícných podmínek podnikatelům, malopěstitelům k oživení obchodních aktivit ve městě a blízkém okolí
(nejefektivnější způsob vytvoření struktury z různých drobných pěstitelů, řemeslníků, chovatelů, pekařů, obchodníků - nízké
náklady na dopravu, na čas, záruka čerstvosti a rychlé obrátky zboží)
Pobídky i mimozručským k využití budov a areálů zejících prázdnotou
méně arogantnosti na ekonomickém a stavením oddělení
vposlední době jsem nic podstatného nevyřizoval běžné věci bez problémů vyřizeny
Naprosta ignorace pana starosty a vsech vedoucich subjektu s nim spojene!
Zastupitelstvo je nové,tak je kritizovat nebudu. A se zaměstnanci MÚ nic neřeším,tak je také hodnotit nemůžu.
Zlepšení kvality výuky na základní škole, osvětlení chodníku na poli za paneláky Na Pohoří
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Již zvýšená doprava je mi týden, co týden trnem v oku... Mám to “kousek”, ale jezdím jen 1x za 14 dni, častěji na to skutečně
nemám nervy... 3 hodiny se kodrcat ve vlaku, když autobus by to měl za 50 minut, ale jezdí v takových časech, že to
normální člověk má problém stihnout, autobus je narvanej a teď ten hlavní gól o víkendu nejede ŽÁDNÝ! Vám na zámku to je
asi jedno, ale vyháníte z města pracující a studující lidi...
Město by se mělo pokusit udělat něco s přibývajícím počtem obyvatel cizí státní příslušnosti jednáním s firmami, agenturami,
které tyto obyvatele zaměstnávají.
Městské byty poskytovat lidem, kteří si to více zaslouží, případně odslouží.
Tristní stav a vzhled náměstí ve staré Zruči - podpořit maloobchodníky a celkově nalákat nové obchodníky do Zruče tak, aby
nemusel člověk na nákup jezdit do vzdálenější Vlašimi, Čáslavi.
Zvážit cenu stavebních pozemků - podpora mladých rodin neznamená prodávat stavební parcelu v maloměstě za víc jak
1000Kč/m
Zlepšení stomatologických zařízení
Regulace množství cizinců ve městě
Zlepšení odboru stvebního úřadu
Zabýval bych se možnosti privedeni více investorů do regionu, kteří vytvoří pracovní místa a přivedou tak blahobyt do města.
Více mluvit s lidmi co chtějí, více peněz pro spolky
Bylo by také vhodné proškolit zaměstnance MÚ v oblasti psaní úřední korespondence. Je opravdu tristní, že někteří neznají
gramatiku a používají nevhodné smajlíky.
A nebylo by na škodu, kdyby pan starosta Hujer více komunikoval s občany, tak jak to např. dělá pan P. Vrzáček, postavil se
problémům čelem, vysvětloval, aby nedocházelo ke zbytečným dezinformacím.
Hodně lturistů se ptá na restauraci. Na zámku by byla super nějaká kvalitní. Nemusí být luxusní. To je asi největší ostuda
města. Možná bych podpořil více drobné podnikatele ve Zruči (farmářské trhy, kavárny, čajovny....) Pokud vy se cyklostezka
kolem Sázavy protáhla až do Kácova, byla by to bomba (nevím, jestli to jde technicky). Fajn by byl most pro pěší u Tůmova
mlýnu.
1. Zabývat se problémy občanů, vznesených formou petice (komunikace 1. máje)
2. Zrušit cenzuru zveřejňování názoru občanů ve Zručských novinách (zamítnutý článek ke komunikaci 1. máje)
3. Zrušit vyhlášku zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti, neboť není vymahatelná, městská policie ji nedostatečně
kontroluje, zejména před obchody vietnamských obchodníků, kde se pravidelně konzumuje a nikomu to nevadí
Mám jen nejlepší zkušenosti
vybudování bázénu
Předchozí dlouholeté zastupitelstvo - až na výjimky většina sledovala svůj osobní prospěch, u mnoha bývalých zastupitelů lze
pochybovat o odborných kompetencích, pouze snaha ohlídat si své zájmy a podnikání. Arogance některých (zejména 2 dnes
již naštěstí bývalých) zastupitelů byla výsměchem všem občanům města.
Po volbách naštěstí došlo konečně k částečné změně. Hodnotit působení však lze až zpětně po pár letech. Doufejme, že
současní zastupitelé budou dělat něco pro občany, kteří je zvolili, a kteří je platí ze svých daní (!) a nikoliv jen hrabat pro
sebe, jako předchozí zastupitelé.
Zaměstnanci městského úřadu - zde záleží na konkrétních osobách. Původní dlouholetí pracovníci, kteří jsou odborníci, by
zasloužili 1. Nově dosazení (po několika "čistkách" v městských organizacích) kamarádi zastupitelů, kteří jsou naprosto
odborně nevhodní pro pozice, kam byli dosazeni, svojí neschopností městu pouze škodí.
Vše ok
Díky za tento dotazník.Konecne jsem se mohla projevit co se týče situace v našem malebném městečku.Doufam, že si to
někdo kompetencí přečte a dá mi za pravdu a že nás bude hodně tacich co to cítí stejně.Ziju tu celý život a tohle co tu teď
děje tu nikdy nebylo.Proto sem zde i koupila být.Nyni toho lituju.
Vedení města, rada i zastupitelstvo by měli naslouchat svým občanům a zabývat se jejich podněty i připomínkami.
Je smutné, že město již delší dobu zavírá oči nad situací v ZŠ a podporuje zastrašování rodičů i učitelů. Učitelé nakonec
hromadně opouští místní ZŠ. Na škole učí spousta nezkušených absolventů, někteří ani nemají ukončené vysokoškolské
vzdělání a dále zde učí učitelé, kteří z nějakých důvodů museli opustit svá stávající zaměstnání. Je smutné slyšet od rodičů a
prarodičů o stále klesající úrovni ZŠ, bohužel ani spousta akcí (místo učení) a fotek na FB to nezachrání....
Dále nechápu velké množství hal, sportovišť apod. - myslí se na to kolik bude stát roční provoz a jejich následné opravy?
Opravdu tu potřebujeme bazén? Například lokalita u stadionu mně přijde opravdu nešťastná z hlediska dopravy - to se
opravdu budeme v létě s dětmi bát jezdit už i na cyklostezku?
Dále bych poukázala na dlouhé prodlevy na trati u stažených závor.
Bylo by fajn udělat hřiště třeba u vlakového nádraží nebo alespoň vymyslet prostor na hraní pro děti a sednutí ke kávě s
výhledem na zámek.
Udělat dotazník pro děti a mládež a zajímat se o jejich názory a podněty.
Kontrolovat řidiče, dost často jezdí opilý, bez řidičského průkazu nebo sfetovaný. Maminky s dětma se bojí chodit po ulicích.
Přehodnotit počet zaměstnanců MÚ....
Při vyhodnocování úspěšných ve sportu bych vyhodnoitil i úspěšné v kultuře/žáci ZUŠ, ZŠ a pod./
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Nejsem spokojen s využitím dětí ke sborovému zpěvu. ZŠ ani ZUŠ se tomuto vůnec nevěnují.V oficiálním DVD města
vystupují děti z Čechtic Město je zřizovatelem těchto zařízení.Existuje dvojí pohled:město nám musí - musíme dát městu
!Požaduje město od nich tuto aktivitu?
Něco je na slovech písně..dokud se zpívá, ještě se neumřelo!
vyšší informovanost obyvatel (nebyli jsme např. předem informováni o budování silnice v lokalitě Na Farském)
Snížení frekvence vysílání veřejným rozhlasem na nezbytné informace. Pokud už je nutné hlásit veřejným rozhlasem úmrtí,
tak alespoň změnit tu příšernou úvodní znělku.
Vyhláškou omezit použití pyrotechniky ve městě.
Chybí mi komunikace se zastupiteli, která by měla smysl měla návrh řešení měla návrh a případně závěr. Nevím jestli je
zájem občana vyslechnout upřímný nebo jen v duchu vypovídej se a my už se nějak zařídíme. Ostatně ani tento dotazník ve
mě zatím nebudí upřímný zájem ale pouze dotační titul který je dobré využít a budu velice rád pokud se pletu a vzejde z
tohoto soubor podkladů k široké diskusi.
Méně emocí, více rozumu, méně ega, více naslouchání.
Vadí nám, že ve staré Zruči směr Kutná Hora auta nedodržují rychlost.jak přes den tak v chtělo by to namontovat radar tak
jak je ze směru Kutná Hora nad potravinama Šťastná...
Zatraktivnit Zruč pro mladé lidi a vyřešit tak demografický problém (dostupné bydlení, úroveň vzdělávání, dopravní
obslužnost, pracovní příležitost, společenský život). Podporovat společenskou angažovanost. Zatraktivnit Zruč pro turisty.
Intenzivnější komunikace město - občan.
Dobrý den, chceme zde prodejnu Lidl, chci aby se zlepšila dostupnost Prahy i jinak než autem. Rádi by jsme lepší vyžití pro
mladý.
Intenzivnější komunikace zástupců města s občany
Státní svátky 28. října, by se měla vyvěšovat vlajka 1918 chyběla!
Velmi těžko se hodnotí personální obsazení města - je velmi různorodé. Od kompetentních a schopných zaměstnanců
(osazenstvo kanceláře starosty, ekonomický úsek - paní Trojanová) až po sotva fungující posty (vedoucí kultury a školství).
Zažila jsem již hodně starostů a teprve nyní se dělá to, co již měli udělat ti předešlí dávno. (chodníky, osvětlení, hřiště,
spolkové domy....)
děkuji všem za dosavadní práci, těžko a dlouho se však dohání nečinnost předešlých...(chodníky a osvětlení - chtělo by to
víc.)
Krytý bazén chybí i důchodcům, bydlíme v odstrčené lokalitě. Krytý bazén by využily i další obce do 30km vzdálené.
Panu starostovi vděčíme za mnohé. Nejvíce za rozvoj sportu, cyklostezky, rozhledna. Nicméně velmi mě trápí jeho laxní
přístup k bezpečí ve městě dospělých i dětí a kvality učitelů na ZŠ i MŠ.
Doporučila bych, aby bylo vyřešeno koupání, kultura, kvalita lékařské péče.
zlepšení činnosti odb. kultury - nekonají se žádné zájezdy do divadel, na koncerty, stále stejný program Zručských slavností
Nezaměstnávejte levnou pracovní sílu, která se jen válí, a koukejte zadávat zakázky kvalifikovaným pracovníkům či firmám!!
K bodu 14:
Měla by se nastavit pravidla pro chovatele psů, hlavně velkých. V létě se při otevřených oknech nedá spát, problémy jsou i v
ostatních obdobích (hl. ul. Polní a Topolová).
Neumím objektivně posoudit.
neprofesionalita vedení, příliš vysoké sociální cítění, neochota ocenění zaměstnanců x odlišný přístup k zaměstnancům
úřadu, nespolupráce odborů x přílišný zájem o to, co jiným nenáleží
chybí podpora byclení, výstavba nových bytů
Přemýšlím, že se sem natrvalo přestěhuji.
Bez komentáře.
Více se zajímat o bezpečnost v nočních hodinách a ne jen stavět hřiště, a starat se o zeleň a zámecký park
Vždy je co zlepšovat.
Více se starat o bezpečnost lidí
P. Hujer už by měl rezignovat! Kdo ho volí? Když se ptám lidí nikdo ho nechce, možná jen ty slepice na úřadu! Protivné,
nepříjemné!
O dění na zastupitelstvu bych se rád zajímal více, ale časově zasedání nestíhám - uvítal bych live přenos na internetu nebo
možnost shlédnout záznam z jednání.
Radikálně zlepšit činnost městské policie.
1. Je nutná obnova zoufalého chodníku kolem celého areálu pošty na nám. Míru.
2. Ve Zruči chybí veřejné hodiny alespoň u Tesca a na nám. Míru.
zaměstnankyně úřadu - domýšlivé zaměstnankyně
stavební odbor - řešit věci spíše po sousedsku (tahá se do toho moc odborností - proč?)
ihned přestat prodávat pozemky ve městě a uvažovat spíše o jejich využití pro občany (parkování, záhony)
z doslechu: složitější vyřizování stavebního povolení?
S prácí práce pana starosty, zastupitelstva, zaměstnanců městského úřadu jsem moc spokojená a moc jim za jejich práci
děkuji. Moc. Jana Kučabová
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Uděluji jim proto známku 1* - naprostá spokojenost a jsem skutečně "HRDÁ" na město Zruč nad Sázavou. Děkuji moc, moc.
nemohu posoudit, neznám jejich náplň práce, ale Zruč se v mnohém vylepšila
Nemám co vytknout,jen tak dál. Radit nevím, jsou tu chytřejší. Omlouvám se.
žádné!
Výborný nápad s tímto dotazníkem:-)
Nemohu posoudit
Pořad Josefa Klími mluví za vše!
Vystavění dostatečného počtu parkovaích míst v ulici Spojovací apod.
- dbát na udržení rázu, architektury a vzhledu města
- nebudovat nikdy už plechové hangáry typu velkosklady Divišov - viz. tenisová hala!
Vedení města by se mělo zajímat o život obyvatl a řešit jejich podněty.
Více naslouchat žijícím a bydlícím lidem a řešit problémy a bezpečnost městečka.
Myslím si, že město je určitě velice dobré řízeno hlavně panem starostou Hujerem. Díky jeho práci se ve městě za poslední
roky opravdu hodně věci zlepšilo a celkově se zlepšil i život zde. Patří mu velké poděkování.
Využívejte více rozumu, životních zkušeností, praxe seniorů!
Na něm mohou pracovat jen "vyvolení" - to by bylo třeba odbourat
zbavit se občanského alibismu
nezbavovat se zaměstnanců, kteří pečlivě pracují
osobně se domluvit
Rád bych viděl budovu staré školy po letech opět využitou. Ideálně například ping pong, obnovení skautingu včetně klubovny
(která tam byla) nebo T.O.M.
Rekonstrukce celé budovy. Škoda nechat tak krásnou budovu chátrat. I starozručáci by to měli blízko. Bystřejší práce státní
policie, ne jen kontrolovat zapnuté blinkry a zastavení na STOP.
Proč naši zastupitelé vyhazují každoročně min. 3x do roka za ohňostroj
PS: To na to sami nemáme rozum? To nám musí nařídit EU??
městský autobus do Prahy
další obchod např. Albert
nedostatečná lékařská služba
Starosta nestojí za občany!!! Jen své zájmy (sport), obklopuje se špatným zastupitelstvem. Škoda!
ve správě a řízení Zruče se odráží stav národa - zaměstnávání svých přátel, protlačují se projekty pouze pro úzkou skupinu
lidí - sportoviště, tenisová hala - to určitě není pro pro všechny (většinu) obyvatel Zruče
výběrová řízení "na oko" - město si tam dosadí své lidi
Jen ten ohňostroj je přežitek a vyhazování peněz, nemluvě o zvířatech !!
Městu se daří díky dotacím zkrášlovat, opravovat a budovat Zruč. Díky za to všem, kteří na tom pracují a nejen povídají.
Udělali hodně práce, která je vidět. Není to vždy lehké.
Po krátkou dobu bydlení nemohu objektivně hodnotit.
Starosta a jeho tým výborní, pod jeho vedením naše město jen vzkvétá. Jen tak dál.
Město je naprosto perfektně vedeno! Přesto pozor, aby diplomatičnost pana starosty někdy nepůsobila jako srabáctví, ale
neberte to jako výtku, musí určitě čelit obrovskému tlaku, nechtěla bych...
Někdy se mi zdá, že odbor školství a kultury (alespoň co se kultury týká) by mohl být veden kompetentněji.
Rozhlas ve 14 hod. (úmrtí) - příliš hlasité, člověk ani nemůže nechat spát dítě venku v kočárku; působí depresivně - k těmto
oznámením slouží parte. ZRUŠIT.
Obsazení zastupitelstva neodpovídá výsledkům voleb. dosazování známých na posty úředníků, Preference stavby sportovišť
(areál pro důchodce?? Tenisová hala??)
Naopak - chodníky = hrůza!! (ty slouží většině obyvatelstva)
Přála bych si v Nové Zruči náměstí bez aut, se zelení, obchůdky kolem (nízká nová stavba před bývalým vysokým internátem
- dnes byty?)
Líbí se mi fontánky v chodníku pro osvěžení dětí (bezpečné) i dospělých, jako mají např. v Poděbradech na kolonádě.
Chybí místo, kde se lidé potkávají - kavárny a restaurace se zahrádkou. (např. Čáslav žije).
Obyvatelé Centrinu by uvítali bezpečný čistý parčík, kide se teď scházejí problémoví alkoholice apod. (u vietnamského
obchodu). Centrin chodíval s návštěvami do cukrárny, ta chybí.

19. Jak hodnotíte kvalitu péče o životní prostředí a veřejná prostranství?
Matice výběru z možností, zodpovězeno 590x, nezodpovězeno 5x
1

2

3

4

5

217

Péče o veřejné plochy (čistota a údržba)

171 (29,0 %)

291 (49,3 %)

89 (15,1 %)

30 (5,1 %)

9 (1,5 %)

Péče o veřejnou zeleň (výsadba a údržba)

293 (49,7 %)

202 (34,2 %)

68 (11,5 %)

15 (2,5 %)

7 (1,2 %)

Separace a svoz odpadu

191 (32,4 %)

240 (40,7 %)

93 (15,8 %)

40 (6,8 %)

21 (3,6 %)

Kvalita ovzduší

186 (31,5 %)

247 (41,9 %)

97 (16,4 %)

31 (5,3 %)

15 (2,5 %)

Prostor pro Vaše podněty a doporučení
Textová odpověď, zodpovězeno 161x, nezodpovězeno 434x
Zlepšit odvoz tříděného odpadu při naplnění, nemusí se pak válet vedle popelnice a rozfoukávat po městě. Zakázat topení na
tuhá paliva.
V době úklidu zahradnickeho odpadu po sklizni umístění velkých kontejnérů na bioodpad v místech zahrádek. Komposty
většinou nestačí.
Popelnice na plechovky
technické služby by mohli pracovat pružněji
veřejná zeleň je na jedničku, jen si myslím že místy se paní dře na kytičkách zbytečně - když nad nimi zaparkuje auto např. u
zdravotního střediska
co se týká odpadu tak postrádám nádoby na plechovky a drobný kov, ve spoustě měst i na vesnicích na severní Moravě je to
samozřejmost
V okolí Zruče bych ocenila více turistických tras, obnovení starých polních cest, vysázení nových ovocných alejí.
Prosím o rychlejší odvoz aut bez SPZ, přibývají vraky
Je třeba ze strany úřadu více kontrolovat občany, kteří do svých kotlů, krom uhlí a dřeva, háží i plasty a jiný odpad, který v
zimě zahalí údolí Sázavy jako poklička. Podle mého názoru je to velký problém a stačí jeden komín, aby "zasmrádl" celou
Zruč.
Možná by bylo vhodné zvážit výsadbu nových stromů v kolonce. A ne jenom kácení současných.
Začít řešit ovzduší ve Staré Zruči během topné sezóny, po 17 hodině se zde nedá dýchat, natož na noc vyvětrat
Rozšiřovat květinové louky-moc pěkné a prospěšné.
ZAROSTLÉ A NEUDRŽOVANÉ CHODNÍKY
Porosty krásně a pracně udržované obyvateli domů musely být vykáceny - viz Slunný vrch
další výsadbou stromů se přidělává práce do budoucna hlavně v místech kde se to až tak moc nehodí,,spíše vyměnit vzrostlé
stromy za menší kultivary
-- kolik nebo kde platí zahraniční prac. zde bydlící (hotel, spolkový dům,býv.svob. (IV. internát) a další lokality kom. odpad ?
pomalu nám nestačí kontejnery u domů protože nám významně tito lidé plní naše nádoby!!
podporuju projekt Žluté lázně
častější svozy odpadů na veřejných prostranství,aby nelétaly odpatky okolo
Stále existují spoluobčané, kteří zamořují ovzduší černým dýmem při spalování čehosi, co do kamen zřejmě nepatří.
Upravit část břehu řeky Sázavy, tak aby se v řece dalo koupat a pobývat na břehu i s malými dětmi.
Odvozkomunálního odpadu 1x za 14 dní je nedostatečný.
Kontejner na oblečení na Malostranském náměstí , bývá neustále přeplněný a kolem něj je pak nepořádek.
Navýšení svozu plastů, vyčístění města od nepřizpůsobivých občanů, kteří často město pošpiňují
hodily by se nádoby pro sběr kovů
Odpady se třídí, svozy separovaného odpadu by mohly být častější . je otázkou jak se z odpady dále nakládá . Jaké jsou
reálné náklady města
Průběžně kontrolovat kvalitu a cenu svozu odpadů od dodavatelské firmy a srovnávat s konkurenčními firmami
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Věnovat více prostoru osvětové činnosti občanů ke třídění odpadů
V souladu se zákonem využívat možnosti kontroly spalování tuhých odpadů v domácnostech, které nejvíce znečišťují
ovzduší v topné sezoně
preferuji svoz odpadků 2 x týdně
Polévat záhonky chemickými postřiky a pak na nich vysázet "polní kvítí" není ekologické řešení.
Možná by bylo vhodné podporovat a motivovat k ekologickému hospodaření místní zemědělce a podnikatele.
Uvítala bych častější výskyt pracovníků technických služeb na návsi v Nesměřicích - především během sezony - kvůli údržbě
a sekání trávy na obecních pozemcích.
Pokud se plánuje výměna stromů, nejdříve vysadit nové a po ujmutí se teprve přijít s kácením vzrostlých stromů. Není
možné, aby odbor životního prostředí ustupovat paranoidním občanům a odstraňoval vzrostlé zdravé stromy jen na jejich
přání ze strachu, že spadne větev nebo stíní v okně. Veřejná zeleň slouží všem.
Někdy nepořádek kolem kontejnerů, smog z komínů
Díky tomu, že řada obyvatel topí plynem nebo ekologičtějšími zdroji tepla, se ovzduší ve Zruči velmi vylepšilo. Děkuji městu
za plynofikaci. Trápí mě občasný nadměrný hluk a noční ostré světlo ze světelných reflektorů z areálu společnosti Variel.
Bydlíme v oblasti nad nádražím (za benzinkou). Také se mi nelíbí výstavba velkých budov a hal v areálu Varielu - zcela
zmizel pohled do sázavského údolí. Jakákoliv posázavská poetika - romantika z oblasti zmizela, není to dobrý faktor pro
vývoj cen nemovitostí (z oken rodinných domů se díváme na nové průmyslové haly, ne na krásné údolí řeky). Lituji všechny,
kteří mají na opačné straně nad Sázavou chatu (oblast Vlašimské) - prostředí se totálně změnilo.
obyvatelé by neměli topit pevným palivem
méně stromy kácet a více léčit než vysazovat nové. Stín v létě mladý strom neudělá. Stačí se přes léto podívat kde lidé
parkují, posedávají. Náměstí ve Starce, stromy u parkoviště v ul. Ke stadionu také skvěle stíní. Polovina parkoviště kde
nejsou stromy je prázdná a druhá zastíněná stromy je plná aut. Škoda javoru nad hřbitovem ten šlo zachránit. Zámecký park.
Péče o veřejné plochy je poměrně dobrá, možná chybí více laviček, možnost posezení
Péče o veřejnou zeleň - výsadba keřů by mohla být větší, zvláště, pokud může oddělit cesty od parkových ploch, např. ve
Staré Zruči u památníků; dále je vysazeno minimum nových stromů vzhledem k množství, které bylo pokáceno nebo zničeno
v důsledku přírodní kalamity; zámecká zahrada bohužel už také nemá tu krásu růží, jako dřív. Veliká škoda, bylo to unikátní.
Separace a svoz odpadu - nejednou jsem narazila na přeplněné nádoby s tříděným odpadem.
Kvalita ovzduší - možná zvýšená prašnost z cest a polí (možná ochrana přírodními bariérami? , keře atd.)
Údržba ploch a zeleně (pokud je ve vlastnictví města), by se měla nejdříve provádět v blízkém okolí bytových domů a
následně ostatní veřejné plochy.
nemám co dodat nemám špatnou zkušenost
Zlevnit odvoz, pro Ty kdo tridi.
Myslím,že zaměstnanci,kteří se starají o zeleň,zaslouží pochvalu.Jít zámeckým parkem je radost!!!
Chybí nádoby na lehké kovy ( Al plechovky )
Bio odpad vyvážet dle počasí, a růstu vegetace.
Důkladná kontrola, čím lidé topí, v topné sezóně se nedá venku dýchat. - Zákaz fosilních paliv! Dotace na nové topné
technologie.
Popelnice jsou neustále naražené na stěně a tím pádem nejdou otevřít.
Líbí se mi “neupravená” zeleň, louky, park je krásný, stromy se sází :)
ulice Dvouletky - na místě tříděného odpadu je 1 biopopelnice, kam vynáší odpad asi 3 bytovky včetně lidí ze zahrádek...
Více míst na třídění odpadu
Péče o zeleň a zámecký park je dokonalá, taktéž vánoční výzdoba parku je vkusná.
Vyvážet smíšený odpad každý týden
Nechápu, proč popelnice vyvážejí v šest ráno.
svoz odpadů přizpůsobit ročním obdobím, zejm. na podzim - odvoz odpadů ze zahrádek
Přeplněné kontejnery na plasty
nelíbí se mi hlavně čistota kolem hotelu Baťov a v přilehlém parku. Nepořádek na cyklostezce u laviček pro odpočinek
Více se zaměřit na recyklaci a třídění
V zimním období - horší kvalita ovzduší
Bylo by vhodné umístit tříděné kontejnery na drobný kovový odpad.
Jsem spokojený!
Tlačit na kvalitu ovzduší, převládá individuální topení na uhlí, v mnoha případech spalují i odpady a nekvalitní palivo
Odvoz odpadu byl celé léto jednou za 14 dní,i když mám slevu na odpad,tak nejsem nadšená,když mi popelnice smrdí celých
14 dní před brankou.
Pokračujte s těmi rozkvetlými nesečenými záhony.
Potěšilo přidání nádoby na rostlinné oleje. Doporučuji více motivovat občany třídit odpad, čímž se sníží náklady na odpad.
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Provést nějakou informační kampaň, pořádat besedy jak správně třídit, co nám to přináší atd., (pro veřejnost, ale hlavně pro
děti ve školách, protože ty dokážou pak svým příkladem "strhnout" i dospělé), jakkoliv třízení zatraktivnit (nádoby na třízený
odpad do domácností,...)
Veřejná zeleň - někdy super nápad, hezky upravené, někdy absolutně nepraktické (např. záhonky s květinami v nevhodných
místech). Při výsadbě se zamyslet i nad funkčností veřejného prostoru jako celku, aby výsadba neznemožnila používat okolní
prostředí.
Kvalita ovzduší - podpora občanů při výměně kotlů (např. důkladně informovat o možnostech čerpání různých "kotlíkových"
dotací), při viditelném znečišťování ovzduší nevhodným palivem kontrola dotyčného.
Kvalita ovzduší je zhoršena v zimním období, někdy se nedají ani otevřít okna, ale to asi znají všichni místní...
V některých lokalitách by byl dobrý častější odvoz tříděného odpadu. Například na Malostranském náměstí často sběrné
místo vypadá jako skládka.
Nedostačující počet kontejnerů na tříděný odpad a úklid kolem nich... !!!!!
Vyřešit údržbu schodiště u hotelu k Sázavance.
častější svoz tříděného odpadu (plasty, papír), případně přidaní dalších kontejnerů - kontejnery bývají plné již po několika
dnech
Stále mnoho psích výkalů, které majitelé po svých mazlíčcích neuklízí. Svoz odpadu realizovat v denní době a ne ještě v
době nočního klidu.
V hustě obydlené lokalitě Slunný vrch zajišťují častokrát již v 5 hodin neohlášený budíček popeláři - posunout svozový čas,
případně začít se svozem odpadů v průmyslových či méně obydlených oblastech. Optimalizovat svoz - často jsou přeplněné
kontejnery na plasty a papír.
Využít zákonných možností k zamezení znečištění ovzduší některými rodinnými domy, které jsou schopny "zasmradit"
polovinu města.
veřejné plochy - uvítal bych rychlejší úklid po zimní sezóně
zeleň - připadá mi nedostatečná následná údržba po výsadbě a nečinnost v nápravě u stromů zaschlých (akce spoluobčané
zalejte prosím strom v době horka a sucha mi přišla chaotická pokud neměla ani žádné pravidlo kdo a jak dá vědět který
strom už zalil nebo zalívá a o který se stará)
odpady - vadí mi co vše jsou schopni spoluobčané vyhodit tam kam to napaří a někdy i týden musíme chodit kolem "skládky"
u stanoviště tříděného odpadu
ovzduší - v zimně se stále projevuje nešvar čunících komínů (situace je lepší než před 15 lety ale stále se to vyskytuje)
Jen bych podotknul , že co se týče svozu odpadu, tak třeba nechápu, proč ještě celý listopad je prováděn svoz komunálního
odpadu jednou za čtrnáct dní, kdy už dávno žádný bio odpad není. Nebylo by možné zajistit svoz komunálního odpadu každý
týden po celý rok? A kvalita ovzduší je přes zimu opravdu hrozná. Když všichni zatopí v těch starých kamnech, tak je venku
nedýchatelno. Nebylo možné vyřídit nějakou dotaci na výměnu starých kotlů pro naše město?
Svoz bioodpadu i přes zimní měsíce
Kontejnery na plechové konzervy
Zeleně není nikdy dost, takže ještě více sázet a udržovat veřejná prostranství. zapojit do těchto aktivit občany a školy.
Soustředit se na "zkrášlování" veřejných prostor. Podpořit svoz alternativních odpadů (olej). Zavést monitoring kvality ovzduší
- meteorologická stanice.
Kvalita ovzduší mě trápí pouze v období topné sezony. V oblasti Dvouletky nelze večer ani otevřít okno.
Stanoviště tříděného odpadu "u záchranky" je neustále plné (papír i plast), jelikož toto místo využívá pravděpodobně Dětský
domov.
Alespon u nas je neustale přeplněný kontejner na plasty
na špičky by mohlo být posílení (štědrý den, silvestr)
opět v této oblasti je možné využívat moderní technologie, bud se zapojit do projektů existujících a integrovat aspoň na web
nebo rovnou mobilní aplikace, nebo SMS co se týče nadměrného odpadu, např. blížící se termín kdy bude kontejner k
dispozici
Nové kontejnery na olej - super!
Něco na kovový odpad
Zásahy pro zadržování vody v krajině
Nedostatečná četnost vyprázdnění žlutých a modrých kontejnerů. Kapacita nedostačuje.
Vše je o lidech a za vše nemůže odpovídat obec.
Město se snaží dostatečně, ostatní je na chování lidí
Za vším hledej lidi.
občané málo využívají plyn
kontrola kotlů čím kdo topí!
Malé využití topení plynem. Určit termín přechodu z tuhých paliv na plyn, nebylo dosud určeno - provedená plynofikace byla
před 18 lety, velká část rodinných domů není dodnes připojena, proč?
Děkujeme za úpravu zámeckého parku, cyklostezku.
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žádám vyřešit kotelnu a její vliv (negativní) na kvalitu ovzduší ve Zruči
Chybí mi třídění odpadu, jako jsou plechovky, konzervy a hliník (obaly od nápojů atd.), vše to přijde do komunálního odpadu.
V létě více sekat trávu.
Více kontrolovat pořádek v hotelu "Baťov". U pizzerie stále stojí auto na chodníku (parkovišť blízko je dost). Bývají pod ním i
olejové skvrny!
V létě se zdržují divní hoši u vietnamské prodejny na hotelu. V této části náměstí je hodně odpadů, sklenic, pechovek od
piva, dát větší pravomoc MP k zásahu.
Chválím květinové záhony v letošním roce.
Kruhový objezd u Arma byl krásný, ale řidiči se stěžovali na špatnou viditelnost přes výšku porostu.
Zkuste se zaměřit na okolí pošt a uvidíte samy!!!
Proč se musí vyvážet odpad v 5:00 hodin ráno?
Změna pozice vedoucí technických služeb byla evidentní u zhoršení kvality údržby města.
Zda by bylo možné u garáží na skalách posekat 2x ročně trávu.
Trávu u vchodu do činžáku sekat častěji.
Velice rychle jsem zaregistrovala změnu vedoucího technických služeb, která se projevila zhoršením čistoty a údržby
veřejných ploch. Lidé vykonávající tyto práce je dělají tzv. napůl a mnohdy tak, že celá organizace (či návaznost prací)
nedává smysl.
1. Kontrola, čím topí někteří občané (často nepříjemný kouř)
2. Postihovat občany, kteří odhazují odpadky na zem, přestože je ve městě dost odpad. košů. Totéž platí pro majitelé psů.
3. Není možnost třídit hliníkové plechovky (nádoba jako na oleje).
Nelíbí se mi jak vypadají trávníky v ulicích okolo betonek. V některých ulicích jsou 3 roky vysypané kameny a různé
harampádí, nikoho to nezajímá. Trávníky jsou vydřené od aut. Někde jsou různé úpravy každá je jiná. Proč nemůžou být
všude stejné dlaždice které tam patří. Někteří řidiči mají upravení parkování proč neplatí pro všechny!
Nařídit stavební firmě nad hřbitovem (dolní hřbitov) likvidaci stromů, které znečišťují hroby!!!
Ptám se, zda-li by nešlo vyhrnout sníh mezi paneláky, aby matky na mateřské nemusely vyhrnovat sníh ráno v 5 hod., když
mají úklid.
Děkuji za přečtení.
viz. bod 14./I.
Kvalita ovzduší - doporučuji zrevidovat emise smogu, prachu aj, které upouštějí továrny za Poštovní ul. a rovněž ověřit, čím
topí obyvatelé domů a vilek v blízkém okolí nám. Míru.
Odpadkové koše v parku - málo! Asi by měl být u každé lavičky - odpadky házejí pod lavičku!
popelnice na kov
pozn. lípa v kruhu?
Přestat nazývat prostor před Hotelem "Náměstí" - nikdy to náměstí nebylo a nebude. Je to parkoviště.
P.S.: Odvoz některého druhu tříděného odpadu by potřeboval posílit (2x týdně - u nás plasty)
Přeplněné popelnice na tříděný odpad
ul. Okružní (U záchranky) - papír, plasty
Město je velmi dobře udržovano, čisté prostředí. Spousty nových stromků a zeleně i za mě na výbornou:-)
dík za slevu pro seniory (za odpad)
Možnost čistit, nebo vymývat kontejnery pro směsný odpad. Zkušenost je na Krnovsku a v Opavě.
od listopadu do jara smog z komínů, nedá se dýchat
častý smog v zimních měsících
čistota a údržba ploch a veřejná zeleň se udržuje ale potom zfetovaný občan to ničí a nikdo s tím nic nedělá
Vyvážení popelnic každý den.
Vyvážení kontajnerů na tříděný odpad všech v 1 den, nejlépe před víkendem.
Hlídat černé skládky okolo kontajnerů.
Městský rozhlas je stále špatně slyšet. Je smutné že není slyšet kdo odešel.
- nevyhovující chodníky před panelovými domy v Sadu Míru (asfalt)
- dovysazení živého plotu podél chodníku (Sad Míru, proti panelovým domům)
- staré boxy na popelnice (Sad Míru)
1) odpad je vyvážen málo často, na biodpad máme kompost, v letních měsících je obtížné, že se odpad vyváží jen 1x za 14
dní (hromadění odpadu, zápach, červi...), zvláště s dítětem, které má pleny, je to horší...
2) ovzduší - v topné sezóně je neustále cítit uhlí
Veliká pochvala pro paní zahradnici Šimková. Chválím i omezení sekání trávy ve vybraných částech travnatých ploch.
v letním období je naprosto nevyhovující odvážet popelnice od RD. jednou za 14 dní! smrdí a jsou tam červy.
Někteří lidé se nechovají ohleduplně, odhazují odpadky, netřídí se.
Když děti ve školní jídelně dostanou jogurt nebo ovoce, hned se to pozná v Sadu Míru, kde je to poházené - děti si toho
neváží.
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Domovní odpad se špatné odvážet jednou za 14 dní v letním období, popelnice smrdí! Slevy po x letech, hrůza!
Měli by se také vypláchnout kuka vozy. Po vysypání jsou zvenku špinavé popelnice. Zablácené.
staré betonové boxy na popelnice (Sad Míru)
špatné a nevyhovující stanoviště kontejnerů!
Zbytečná výsadba okrasných stromů za garážemi u potoka a likvidace přirozené zeleně tamtéž. Pokud tam rostla přirozená
zeleň, nebyly žádné záplavy. Kdo takto rozhodl? Odpovědnost
Moc mi vadí pálení odpadu na dvorech od papíru, větví, PET-lahví, obalového materiálu, igelitů a různé izolace! Vidím to u
souseda několikrát za měsíc!
Žádné nemám!
Kolem nového hřbitova rostou náletové křoviny, které znečišťují hroby.
TKO je odvážen 1x za 2 týdny i nyní, v topné sezóně. V létě popelnice zapáchají.
doporučuji kontrolu zplodin z komínů u některých rodinných domků. Lidé spalují odpadky, včetně plastů.
popelnice každý týden - 1x za 14 dní ZÁPACH!!!
Uvítala bych na 2 - 3 místech ve Zruči umístění kontejnerů na všeliký odpad, ne všichni občané mají možnost větší odpad
vyvézt do sběrného dvora a ten se pak vrší na svozových místech.
vyvážení odpadu 1x za 14 dní je šílené! Pro rodinu s dětmi je to nedostačující!
vysoké trávníky kolem paneláků - děti si nemají, kde hrát. Svoz odpadu - neustále přeplněné kontejnery na tříděný odpad.
V topné sezoně občané topí "vším možným".
Při hrabání listí a trávy práce nanavazují na sebe. Než se to odveze, tak to rozfouká vítr.
Častější vyvážení třídících hníz s odpady, někdy -> většinou -jsou kontejnery přeplněné a odpad se válí okolo; kontejnery na
plech, hliník
postihovat a kontrolovat znečistovatele ovzduší pevnými palivy
kvalita ovzduší hodnotím 3 z důvodů lokálního topení v zimě.
nevysazovat stromy už je jich dost
často cítit v zimním období spalování plastů
Nevysazovat křoví okolo domů a parkovišť.
Horší známka v odpadu - vysvětlení - špatné označení na popelnicích, co je možné třídit. Na stejných barvách popelnic po
městě jsou jiné popisky, takže řešíme, co a jak můžeme a nemůžeme třídit.
Jinak je město čisté, upravené - chválím a velice to oceňuji.
Také revitalizace zeleně byl dobrý nápad a myslím, že pro Zruč velice prospěšný.
Vyčištění a oprava propadlých chodníků
Větší péče o nově zasazené stromky (zálivka)
kouř z kamen
Zruč je plynofikovaná, ale komíny čoudí stále dál, zvláště některé (většinou ty stejné pořád)
odvoz komunálního odpadu v létě 1 za 14 dní je hodně málo, popelnice přetékají a smrdí
Pokutovat nepořádné lidi.
Nepořádek kolem popelnic - malý prostor na vyhozené šatstvo, boty, deky, nábytek
z hlediska poplatků (spíše daně) za svoz odpadků je Zruč nejdražší v okruhu 50km
Zavedené paušály jsou nejhorší řešení.
Vyvážet komunální odpad v létě 1 za 14 dní je dost málo. Popelnice zapáchají, jsou plné červů, velká tragédie.
Když už se postavila pěkná cyklostezka, neškodilo by také posekat kopřivy kolem častěji než na začátku a konci léta.
Nechápu proč se za poslední dva roky vykácelo tolik vzrostlých, zdravých stromů, převážně v parku a okolí. Úbytek stínu v
létě!
Častější svoz plastů a papíru. Hodně se hromadí a pokud plebs třídí je třeba častěji odvážet.
- častější odvoz tříděného odpadu by byl dobrý
- doporučuji přidat popelnici na třídění plechovek, konzerv
Stále se kouří z komínů, které zamořují každé ráno! Večer!
Odpadky poházené na zemi kolem odpadkového koše na odpočívadlech - kontrola městskou policií?
Péče o veřejnou zeleň by mohla být lepší u obchodu Happy Market viz. vzrostlý strom Lípy! který nebyl ostřen (ořezán) ani
odbornou firmou - placenou městem!
Proč platíme nejvyšší poplatky za svoz odpadu, i když třídíme chybí možnost výběru časového svozu odpadu.
vysoká cena svozu odpadů oproti ostatním městům v okrese
chybí možnost volby svozu odpadu v zimním období 1x za 14 dní (1x týdně je zbytečně často)
kontrola topení, uhlí plyn atd.
Spoustu odpadků v okolí Penny a Tesco, přeplněné koše na náměstí
Popelnice u restaurace Na Pohoří - ostuda
více péče - by to chtělo
Kvalita ovzduší se zlepšila. Lidé topí jinými zdroji než uhlím.
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Krásný park - tam opravdu na péči o zeleň vynakládají mnoho sil.
Bohužel stále dost obyvatel pálí ve svých kamnech vše, co je napadne.
stop pálení odpadu v rodinných domech a topení uhlím!!!
Nedostatečná úprava a péče v okolí plastiky
Matky Země a moudrosti = "zdrávas Maria"
kvalitu ovzduší negativně ovlivňují v létě lidé, co spalují na zahradách vše možné, v zimě zase doma v kotli
Kvalita ovzduší ze strany lokálních topenišť. Pálení listí na zahradách, pálení nekvalitních tuhých paliv v kotlech rodinných
domů.
Svoz odpadu-jsou přeplněné kontejnery a tím začíná být nepořádek okolo nich. Někteří pracovníci, kteří provádějí svoz
neuklidí po vysypání - to co jim vypadne mimo. Ovzduší - pokud lidi nezačnou topit ekologicky - město s tím nic neudělá chválím přidání kontejneru na oleje.
veřejné plochy - jsou místa ve Zruči, které se dostatečně neuklízí - sekání trávy, čištění kanalizace od zanešení
odpad - svoz odpadu komunálního 1x za 14 dní!
Nikdy nebyla tak pěkná. Děkuji.
Přála bych si aby také stříhalo město keře u křížku na křižovatce.
Dubina - Jiřice není do křižovatky z auta vidět.
Ve velkých vedrech taky tu naši krásnou zeleň zalilo. Co dobrovolní hasiči?
Stromků bylo zasazeno dost, ale mnohé uschly. Bylo by třeba nahradit je novými.
Údržba zeleně mimo hlavní trasy je problematická.
Uklízecí čety neuklízí, jak by se mělo. Paní šla proti mě s hákem v ruce, na chodníku a na trávě papíry, prošla s pytlem a nic.
Asi měla konec. P. Šimková, která se stará o všechny stromy a stromečky by měla dostat metál.
Doporučuji zaměřit se na kontrolu splovaného materiálu v rodinných domcích, bývá evidentní, kde to není v pořádku a kdo
znečišťuje ovzduší ostatním.
Ovzduší je v zimě tragické.
Separace a svoz odpadu - myslím, že je to problém všude. Lidé by měli mít povinnost třídit odpad ze zákona a u každého
doma by měly být popelnice na tříděný odpad.
Tříděný odpad - častější odvoz - kontejnery bývají přeplněné.
1. nepořádek u Sázavanky, bývalé kino, autobusové zastávky - nepořádek
2. Paní zahradnice Šimková odvácí výbornou práci. Myslím, že pracuje nad rámec své funkce, měla by vytipovat a navrhnout
výsadbu a údržbu, sama pracuje i za chlapy z technických služeb. (Dívají se, jak pracuje z multikary.)
3. Proč třídíme odpad, když se plasty zahrnují do země? Dřívější popolnice na třídění podle mne vyhovovaly, tyto jsou moc
velké. Je dobré, že je nádoba na olej.
4. V dolíkách v zimě je začouzeno. Topí se nevzhodně.

20. Cítíte se ve městě bezpečně z hlediska osobní bezpečnosti?
Výběr z možností, zodpovězeno 578x, nezodpovězeno 17x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Ano

109

18,9 %

Spíše ano

293

50,7 %

Spíš ne

124

21,5 %

Ne

52

9,0 %

21. Jak hodnotíte úroveň, kvalitu a způsob zajišťování bezpečnosti ve městě?
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Matice výběru z možností, zodpovězeno 568x, nezodpovězeno 27x
1

2

3

4

5

Činnost Policie ČR

69 (12,1 %)

185 (32,6 %)

140 (24,6 %)

96 (16,9 %)

67 (11,8 %)

Činnost městské policie

100 (17,6 %)

192 (33,8 %)

125 (22,0 %)

92 (16,2 %)

53 (9,3 %)

Činnost hasičské jednotky

386 (68,0 %)

121 (21,3 %)

28 (4,9 %)

8 (1,4 %)

4 (0,7 %)

Co vnímáte jako největší problém z hlediska bezpečnosti ve městě?
Textová odpověď, zodpovězeno 293x, nezodpovězeno 302x
Neustálé problémy s drogami. Přehlížení policie této problematiky. Hodně agenturních pracovníků různých národností.
Pan městský policista odchytává přecházející na červenou, ovšem několikrát upomínaná rychlost na místních komunikacích
je mu zcela fuk. Dnes jelo vozidlo v intravilánu obce na Jiřické 98 dle radaru, to však nikomu nevadí. Asi to počká, než se
někomu něco stane, šup s tím pod koberec. Babky na přechodu se chytají bez problémů, to je velké hrdinství.
Dlouhodobá bezmocnost zásahu, důkazu a rychlejšího odsouzení problémových osob.
Vzrůstající podíl cizinců v městě spolu s rostoucí anonymitou jejich při chování na veřejných prostranstvích.
Feťáky.
Nezájem policie a města o dění ve městě. Není zde bezpečno! Lidé se o sebe boji. Večer to vypadá jako "město duchů"
Asociální živly se scházejí v parku na náměstí Míru a na cyklostezce.
bulhaři, feťáci a bratři Zemkové
Nulový výskyt PČR, neprobíhají žádné silniční kontroly a tato složka není ve Zruči Vůbec viditelná. Co se týče Městské
policie, tak ta se alespoň autem po Zruči pohybuje.
Pohyb různých individují v okolí hotelu a přilehlého parku
Ubytování "dělníků" na hotelu, ale chápu, že se to asi nedá ovlivnit.
Policie nefunguje 24h
Nepřizpůsobivé občany kolem hotelu a celkově jejich pohyb po městě.
Individua v parku u hotelu, fetaci a Bulhaři
Zajistete vice lidi k policii Cr a bude klid
Počet nepřizpůsobivých občanů Zruče, zvyšující se počet cizinců. Problém je i v zoufalé nečinnosti PČR, s MP jsem relativně
spokojen. Chybí sofistikovaný kamerový systém.
Feťáci a nepřizpůsobivý - Zemek, Bauštajn, Bušek a spol.....
Nečinnost policie s ožraly a feťáky
Pokud chci pomoc od strazniku ve vecernich hodinach ohledne bezpecnosti, nejsou schopni dorazit ani po půl hodine a když
dorazi o optáte se jich, jaktože jim to trvalo tak dlouho, tak odpoví, že pry museli cekat na kolegy z PČR ( Z mého pohledu,
pokud vykonavam funkci straznika, jsem a musím být schopen si poradit s jakoukoli situaci i ve dvouch lidech ve sluzbe a
tech pul hodiny nez dorazi posila si musim umet poradit. Ne necine cekat za rohem. To je nam mestska policie k nicemu
Omezení působnosti státní policie ve Zruči
Bojím se pustit dceru samotnou ven,když vím co se tu pohybuje za lidi a v jakém stavu
Bezpečnost ve městě je velmi na nízké úrovni, park před poštou v Nové Zruči je opravdu něco hodně nepříjemného,
převážně pro lidi, co chodí denně do práce, autobus nebo k lékaři.
A to nemluvím o tom, když jdete na nějakou akci na Hotel Zruč, raději volím taxi nebo odvoz někoho z rodiny!!!
Je to dost smutné, když přijedou do Zruče turisté a vidí, co se kolem hotelu děje!!!!
Velký počet drogově závislých lidí. Málo policistů.
Chybějící kamerový záznam, neschopnost MěP řešit samostatně jakýkoliv problém
Počet dělníků, cizinců, romských spoluobčanů
NESCHOPNOST STÁTNÍ POLICIE ZLIKVIDOVAT PĚSTÍRNY NÁVYKOVÝCH LÁTEK VE MĚSTĚ, PŘESTOŽE O NICH
VĚDÍ
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Neřeší se otázka drog
Laxnost města - starosta, ve městě není vidět městská policie, státní asi už ani nefunguje. Dochází zde k brutálním útokům
na občany.
Mnoho podivných osob cizí národnosti.
Cizinci v nové Zruči, lidé potulující se bez práce
Chování osob pod vlivem alkoholu.
Možné zrušení stanice Policie ČR ve Zruči.
Kriminalita, drogy, násilí - Město nezasáhne a policie nic neřeší.
Nedokážu říct. Večer se po Zruči sama natoulám.
Nepřizpůsobiví občani kolem náměstí v nové Zruci.
Obyvatele cizích zemí, nedostatek činnosti PČR, zastávání problémových občanů vedením města
nevyzpytatelné chování problémových občanů a žádná policejní hlídka na obzoru hlavně večer
Policie funguje jen přes den.
(2x) Jisté osoby...
Feťáci, alkoholici, Bulhaři alias agenturní pracovníci dělají bordel, prodej a vaření drog
Problém s bratry Zemkovými nebudu zmiňovat, o tom si svoje napíše pan Ježdík, ale celkově problém s bezpečností kolem
Sázavanky a v parku u hotelu je na tak malé město poměrně velký. Určitě bych zakázal vyhláškou herny na celém území
města (chápu, že tím město přijde o pár korun). Lokalita kolem hotelu je dost nepříjemná i díky dělníkům z východu,
ubytovaným u pana Vosláře. Nám. Míru je asi nejškaredější čast města.
Drogy a ubytovny
Shlukující se partičky kolem bývalého kina a v přilehlém parku, opilci v sobotu dopoledne před hotelem.
Neřešení problémových osob - chybějící prevence.
Mám obavy z cizích příslušníků v našem městě, jsem starší žena,bojím se večer vycházet ven.
požívání drog, drobná pouliční kriminalita
Opilí občané v okolí hotelu v Nové Zruči
Narkomani a možnost dovolat se šetření z hlediska policie.
Viz reportáž p Klimy
Feťáky a nepřizpůsobivé občany. Ohrožují občany fyzicky.
Plánované zrušení služebny PČR!
pohyb některých "spoluobčanů" v místě před bývalým kinem a přilehlém parku
začínající větší a větší přistěhovávání zahr. pracovníků a za nimi přicházející rodinní příslušníci kteří nikde nedělají a jen
shání co po městě (např. zahrádkách) by sebrali na obživu nebo do šrotu....!
Cizinci - Romové, atd.
Policie by měla být ve Zruči hodin.
bezdomovci, ubytovna ( hotel )
Feťáky v parku u pošty a u vietnamského obchodu ve staré Zruči
Pakr u pošty, potraviny u kina, Pakr, park ve Staré Zruči všechna tyto místa jsou plná opilých lidí a někteří jsou nejspíše pod
vlivem jiných látek
Fetaky,nemakacenka,rváči,
Zemek mladší, Málek a spol.
Nedostatek policistů na služby pro bezpečí obyvatel PČR,m ěstská policie by měla dostat větší pravomoce a nezastupovat
dopravní policii
Individua v okolí hotelu a cyklostezky
Park před Hotelem.
Vysoký počet aut ve městě.
Agresivní feťáci
Alkoholici, feťáci a jiné individua. Hlavně ti co se scházejí u hotelu a ve stré Zruči na náměstí.
Řešení banálích přestupků místo velmi závažných problémů, "nadržování" členům rady v přestupkovém řízení
Bezdomovci, příliš cizinců, kteří nejsou ochotni se přizpůsobit a hlavně jejich zdravotní stav.
Cizinci, opilí a zdrogovani lidé u Hotelu
Náměstí a park před Hotel Zruč.
Drogově zavislý jedinci, jedinci bez domova
Opilci, feťáci a pobudové
poflakování pochybných osob v parku u pošty
skupinku feťáků potloukající se po Zruči
Problémové lokality, kumulace nepřizpůsobivých občanů a s tím související problémy. Jedná se o okolí hotelu Baťov.
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Málo městský strážníků , nedostatek dohledu nad chováním problémových skupin ( napomenutí nestačí- nejsou dále řešenystále se opakují)
Pohyb problémových sociálně nepřizpůsobivých občanů po městě
Nárůst ubytovaných cizích agenturních pracovníků ve městě
Chybí kamerový systém
pracující prac. agentur , ubytovna v Hotelu Batov
Nedostatečná prevence. V noci neobsazená služebna Policie ČR
Agenturní pracovníci, kteří jsou ubytováni ve Zruči. Viz Náměstí Míru, hlavně ve večerních hodinách
V noci se bojím pouštět děti ven samotné, potuluje se tu dosti násilných lidí. Jak cizí národnosti tak naši vlastní občané.
Vzhledem k tomu že v zimě je tma od 16:30 tak je to špatný.
Hluk, násilnosti, nepořádek na náměstí Míru
Park u pošty
Cizinci, kteří tu pracují
(2x) vznikající ubytovny
Individua pohybující se kolem hotelu
Časové omezení činnosti České policie ve městě.
Stálá přítomnost policie ČR, případně větší počet strážníků MP
Cizinci
pružnější zásahy proti různým živlům
Problémy s recidivisty a drogově či jinak závislými v Nové Zruči. Absence policistů.
Feťáci zdržující se na náměstí v nové Zruči.
Nelíbí se mi zvyšující se počet imigrantů ve městě.
různí přistěhovalci jiných národností, kriminální živlové
Migranti, nevozte si je sem. Feťáci a děti z decaku dělají bordel a berou drogy
Feťáci shromazdujici se u hotelu, dopravní situace u ZS, omezení provozu státní policie
Policie chybí v noci.
Bezpečnost, PČR raději vybírá za pokuty, než aby se starala o bezpečnost občanů!!!
noční život ve městě
Cizí státní příslušníky v opilém stavu, feťáky. V parčíku u pošty nebo před Hotelem se komfortně necítím.
Zvýšený počet agenturních pracovníků ve městě.
Zemkovi a jejich obytný vůz na parkovišti u našeho domu.
nepřítomnost policie ČR
Naprosta necinnost policie a to jak statni, na toz mestska. Spousta fetaku a alkoholiku v parku u hotelu a ve stare Zruci.
Spouta cizincu a taky nejaky bezdomovci. Michani neprispusobivych obcanu mezi normalni slusne a stale obyvatele, kteri
neuznavaji pravidla a to jaka koliv! Mesto i pan starosta je v tom jeste podporuje!
Problém jsou nově příchozí za prací z cizích zemí.To mě zneklidňuje.
Přistěhovalci, opilci na cyklostezce a v parku
Málo strážníků městské policie
nepřítomnost Policie ČR v nočních hodinách a neexistence obchůzkové činnosti
neochotu Městské Policie řešit případy nepřizpůsobivých spoluobčanů
Velké množství feťáků a osob, kteří popíjejí alkohol u hotelu.
Narůstající počet cizích státních příslušníků pohybujících se a žijících ve Zruči
Party feťáků, nezájem městské a státní policie
Cizinci a lidé pod vlivem drog a alkoholu, páchající nepořádek i trestnou činnost.
Policie, přijde mi že když je někde nějaký problém tak policie se bojí zasahovat. Když se něco děje v noci policie tu chybí.
Nezájem řešit problémy ze strany města!!!
Sama jsem se zatím neocitla v situaci, že by byla ohrožená moje bezpečnost. Jen občas narazím na podivná individua na
náměstí ve staré Zruči, u Hotelu a v supermarketech.
Feťáky v Nové Zruči
Nedostatečná bezpečnost vůči problémovým občanům, konkrétně Zemkovi.
Cizinci, feťáci
problém pro město neřešitelný - špatná legislativa, kdy PČR i MěP mohou zasáhnout "až se něco stane", nemožnost přijmout
účinné preventivní opatření
Kriminalita
Z doslechu raní dopravní ruch před školou
Drogy
Náměstí míru před hotelem a blízký park po setmění

226

už je tu příliš mnoho cizinců, kteří zrovna nejsou přizpůsobiví. Chybí kamerový systém pro větší bezpečnost občanů a jejich
majetek.
Drogově závislí, nájemné pracovní síla do montoven
Jedinci poflakujici se v parku/na náměstí s alkoholem
Zrušení státní i městské policie
Ubytování agenturních zaměstnanců ("Hotel Zruč", "U Kuklů", "Na Ostrově",...)
Bezdomovci, drogově závislí
Přítomnost alkoholiků na náměstí, viz. výše.
Problémový obyvatelé,agenturní pracovníci
Zaslechl jsem nějaké negativní hlasy, ale já jsem zatím problém neměl.
Nedostatečná osobní kontrola méně frekventovaných míst, zejména v pozdních hodinách
Konflikty s "přistěhovalci" kteří jsou ubytováváni na Hotelu v nové Zruči apod.
Městská policie se málo pohybuje v problémových místech města.
Feťáky, lidi bez domova spících kde buď a některé agenturní zaměstnance tmavé pleti
Neprizpusobivi obcane
Mediálně známí Zemkovi jsou pouze špička ledovce. Je zde velké množství různých pochybných existencí a zahraničních
agenturních zaměstnanců. (Snad větší hustota než dealerů drog na Václavském náměstí v Praze!) Největší koncentrace jich
je na náměstí Míru, okolí Hotelu, Sportbar v Sadu Míru. Zatím je to pouze u těžkého rušení nočního klidu - noční pokřikování,
hlasitá hudba klidně celou noc, (hlavně v letních měsících), poházených odpadků v okolí atd. Auto na ulici moc v bezpečí
také není. Otázka času, kdy někoho napadnou. Chlácholit se ve Zručských novinách, že kriminalita rok od roku klesá a není
důvod se znepokojovat je stejné, jako přestat používat v autě pásy, protože počty mrtvých na silnicích klesají...Že se do teď
nic nestalo, neznamená, že se nic nestane a zavírat před tím oči (a ještě se ospravedlňovat), je nejlepší cesta k tomu, aby se
něco stalo.
Městská policie - v reportáži p. Klímy byly celkem nefér osočeni (navíc bez možnosti jejich vyjádření!). Naopak považuji za
správné a velice vhodné, že na Facebooku informovali o nebezpečí, když už ho nemohli zažehnat. Rozhodnutí příspěvek
smazat a FB zrušit bylo velmi hloupé! Pokud skutečně není v pravomoci MP zasáhnout, učili to nejsprávnější co mohli. Pokud
je v kompetenci zastupitelů přidat MP pravomoci v této oblasti, měli by tak učinit. Dále využít všech zákoných možností, jak
znemožnit pobyt problémových občanů na území města.
Feťáci a nečinnost policie, je nejlepší ať městská stojí u přechodu na to můžeme poslat nějaké důchodce, zbytečně ji platíme
Laxní přístup k problematické opilých a zdrogovaných osob v prostoru hotelu / parku.
Rychlost aut ve městě, a nedávani přednost na přechode
Policii a samozřejmě naše zastupitelství na radnici.Oni se asi nebojí chodit po tmě a nebo pouštět svoje děti ven.
Nic se neřeší
Zručskou nepracující mládež!!!!!!!!!!!!
Policii ČR, která tak maximálně jednou za čas kontroluje auta..., ale na to je to asi nepotřebujeme.
Jako velký problém vnímám, že málokdo (včetně Policie ČR) zastaví u přechodu...
Dále je tu skupinka problémových občanů sdružující se na různých místech..., bojíme se i my dospělí a to tu máme nechat
pohybovat samotné děti a být v klidu v práci?
Feťáci a opilci
pohyb KZO a dalších osob se psy bez košíku atd. na veřejně přístupných místech.... větší kontrola a postihy těchto
osob.....odstavená vozidla bez spz a jevící znaky autovraků....řešení.
Bulhaři, feťáci...stale dokola stejná jména
Nedostatek státní policie o víkendu.
Občané pod vlivem návykových látek
Navrhoval bych Policii ČR noční pohotovost na telefonu, když není možné 24 hodin .
Nenechat ztušit místní oddělení.
Televizní vysílání našemu městu uškodilo v pověsti. Nebylo profesiomnální!!
Zvažované omezení přítomnosti policie na služebně ve Zruči.
Policie si neumí poradit s občany,kteří neustále sedí a popíjí v parku vedle hotelu Baťov a páchají různé výtržnosti.Toto je
dlouhodobý problém,který podle mne radši podle mého už hlavně městská policie přehlíží.Není to jen na základě jednoho
odvysílaného pořadu v televizi.Tito lidé svým chováním otravují občany města,kteří by si také rádi v parku poseděli,ale je to
možné?Jednoznačně ne.
Narůstající počet brigádníků, zaměstnanců ze zahraničí.
Malý počet zaměstnanců městské policie, chybějící Policie ČR.
Nedostatek strážníků a zejména příslušníků PČR, zvýšený počet nízkokvalifikovaných zahraničních zaměstnanců.
Cizince, osoby závislé na omamných látkách
cítím se spíše bezpečně takže než činnost policie ve smyslu kriminality bych řešil bezpečí při pohybu dětí a dospělých po
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městě a tam se necítím úplně komfortně. Kdysi jsem četl studii kde bylo zjištěno že spokojenost a pocit bezpečí občanů
souvisí přímou měrou se šíří chodníků. Je mi jasné že jsou místa kde to nejde řešit jako třeba chodník kolem hřbitova ale toto
nabízím jako podnět k úvaze při dalším plánování výstavby nebo opravy komunikací.
Partičky v "Sherwoodu" - park u pošty
aktuální problémy s cizinci- dění před poštou v parku v nové Zruči
Slyšela jsem, že se ve staré Zruči chystají závory u trati na Kutnou Horu. To je super zpráva, toto místo považuji za velmi
nebezpečné.
Zřizování ubytovacích prostor pro levné zahraniční pracovní síly a jejich import do města.
Nezaměstnané osoby
Ty socky, které se stále zdržují u hotelu a v parku u pošty.
Místní pobudové v parku u pošty
dodržování předepsané rychlosti na komunikacích v intravilánu obce.
Strach občanů z toho, že je Zruč nebezpečná. Možná nízká úroveň imigrujících obyvatel
Třeba nahoře na Farském nejsou chodníky k novostavbám,ani přechod pro děti,které tu každé ráno chodí po
hl.frekventované silnici,ani osvětlení přes pole,které spojuje školu s lokalitou,není zádné!
Opilci a narkomani, v kteroukoli denní dobu, se pohybují v oblasti náměstí a parku v Nové Zruči.
žádný problém nevidím
Nedostatečnou kontrolu provozu - zejména neukáznění řidiči, kteří jezdí po městě nadměrnou rychlostí, často nezastavují na
přechodech pro chodce, nerespektují semafory. Ačkoli jde o výjimky, jsou tu a stále se opakují. Policie ČR provádí kontrolu
na stále stejných stanovištích a nekontroluje podstatné věci.
nepřizpůsobivý občan či přechodně bydlící
Cizinci alkoholici fetaci
Častý výskyt pochybných, opilých osob v parku a náměstí u hotelu Baťov, na náměstí Dr.Svobody
drogy
Je to dobrý, ale NEKOMUNIKACE v "kauze" na seznam.cz (Klíma) není dobrý přístup. Problém s bratry Zemkovými a
podobné typy je známý, chápu, že integrace do společnosti je náročná. Ale dá se to zlepšit? Asi ano
Absence policie ČR v nočních hodinách.
Drobní mini oligarchové a jejich vliv na městské zakázky.
Agenturní pracovníci.
M. policie není příliš vidět.
Agenturní zaměstnance a feťáky. Jsou roztažení a hluční, ale co snimi? Agenturní zaměstnance odstěhovat, feťáky zavřít do
léčebny.
hodně občanů různé národnosti
Hodně přistěhovalců cizích národností
Reportáž a celá akce s bratry Zemkovými a "partou kolem nich" je velká ostuda, převážně PČR i starosti (laxnost) PČR a
hlavně měst.pol. ztratila vážnost a profesionalitu.
PČR a MěP není vidět (aktivně ve městě.
Oceňuji, že MěP hlídá děti u přechodu u ZŠ.
Cizinci a pochybné existence
nepřizpůsobící a nepracující občané
U "Svobodárny", kde jsou ubytovaní Mongolci (ul. Lipová), jsou blízko křižovatky stále zaparkovaná auta. Když projíždí
autobus, je to o život!
parkování u hotelu
Lipová ulice
U kotelny, pro invalidy tam všude se parkuje nelegálně a měst. policie to neřeší. Jsou zbyteční!!!
Nevidím problém
Hodně pobudů a starostu, který je s nimi za jedno! A chtělo by to psílit Policii ČR a né jí od tud vyhánět!!
Ve večerních hodinách a v noci by měli policisté více projíždět město, park, park u Hotelu Baťov a zastávku ČSD.
Neumím posoudit. Zatím jsem je nepotřeboval.
Drogy a zfetovaní bezdomovci
přítomnost agenturních zaměstnanců a cizinců
Kulminace nepřizpůsobivých občanů, lidí závislých na psychotropních látkách, cizích občanů tmavé pleti, kvůli nimž si v
současné době nedokáži představit procházku s rodinou v našem městě po setmění. Vzdáleně mi to začíná připomínat
vyloučené lokality v určitých částech republiky (náměstí Míru - park vedle pošty).
Pro policii volím známku 1, protože v rámci svých kapacit a kompetencí dělají maximum. Vidím, že je dlouhodobě
podporován a zvyšuje se počet agenturních zaměstnanců, kteří se nedokáží či spíše nechtějí začlenit do života Zručské
společnosti. Např. jejich sdružování a nevhodné chování v okolí hotelu Baťov a přilehlém parčíku.
Po městě, parku není policii po setmění vidět.
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mohlo by být líp
Využívání MěP je z pohledu obyvatele výsměch nás všech, zejména v oblastech, kde se nezašttují o bezpečnost města a VP
a místo toho dělají poslíčky městu a městským institucím.
díky cizím státním příslušníkům
jít večer za tmy ze Staré Zruče do Nový a naopak!
feťáky
omezení provozu státní policie ve Zruči
Scházející se společnost v parku u pošty.
Pohyb opilých, případně zfetovaných občanů po městě.
absence policie ČR v nočních hodinách
oblast okolo hotelu
agenturní pracovníky
Zemkovi!
Ryvhlá jízda aut, motorek!
Situaci na náměstí Míru: je třeba vydat vyhlášku o zákazu pití alkoholu na veřejnosti a toto městskou policií důsledně
kontrolovat;
vymístit hernu zcela mimo město;
vybudovat kamerový systém;
postarat se o případné bezdomovce
opilí a zdrogovaní kolem hotelu
nízký počet strážníků MP
agenturní zaměstnance místních firem, kteří nemají ke městu prakticky žádný trvalý vztah
Nejhorší je, že Zruč nemá, pokud vím, asi 156, ale pouze 158. dále, že policie přehlízí chování lidí, kteří by už dávno neměli
mít pouze podmínku. Př. mě na parkovišti u obchodu po 21:00 buzerují, proč tam stojím, zatimco dole zfetovaný pár bez
horní části oblečení obtěžuje lidi.
drogově závislí lidé, sociální chudoba, množství varen drog = kriminalita
vzrůstající počet zahraničních dělníků - minimální mzdy - sociální chudoba - nepřizpůsobiví
zvyšující se počet drogově závislých, nepřizpůsobivých a zahraničních dělníků, spolu s ubytovnami pro ně
drogi
v nočních hodinách není bezpečno
Opilci na Náměstí Míru
Klepání na okno, lahve od piva, nedopalky za dveřma (2 ráno).
Hulvátství, opilství a drogy.
Jak mohou na jedné půlce bydlet nemocní, důchodci a na druhé hodně hluční problémoví lidé.
Kravál i v nočních hodinách.
Po zavolání PČR přijela za půl hodiny městská policie a pomohla mi (kolem desáté večer).
Opilci na nám. Míru.
Chybějící odd. policie ČR v nočních hodinách.
Neustále se píše: Bezpečnostní kamery, zámek jste si zrekonstruovali ale dát na hřbitov bez. kamery aby se nestráceli:
svíčky, květiny a fotografie to říká, p. Hujer několik let a skutek je v písku u školy!
Pokud by došlo ke zrušení služebny Policie ČR.
Nečinnost městské policie v oblasti dodržování vyhlášek a činností spojenou s represivními opatřeními.
Dle mého shlukování (asi Bulharů) na nám. Míru a různých "týpků" ze Zruče tamtéž buď u samoobsluhy "U pošty" nebo v
přilehlém parku.
Policisty není vůbec vidět. Neznám je.
Chybí monitoring rizikových míst - okolí restaurací, nádraží, park
Dlouhá přítomnost a začínající převaha zahraničních dělníků v jednotlivých lokalitách města - trochu město "ztmavlo"!!!
jejich služby jsem zatím nepotřebovala, večer se nikde necourám - nemohla jsem jejich práci posoudit. Doporučuji neumožňujte pobyt ve městě problémovým lidem, neubytovávejte agenturní pracovníky uprostřed města, jak na sídlišti, tak
na Staré Zruči
Zlepšit součinnost PČR a MěP. Aby noční obchůzky vykonávala i PČR. A nejen strážníci MěP či jiné bezpečnostní úkony
vykonávali více spravedlivě "50 na50". Né! že veškerá činnosti ve veřejných prostranství či okolí, spočívá pouze na MěP.
Pobyt zahraničních dělníků. "Aktivity" mládeže v parku a na parkovišti u nového hřbitova.
Přihlížení městské policie při páchání trestné činnosti.
chybí větší pravomoce, jak policie ČR, tak i městské policie. Bohužel....
neschopnost srovnat různé živly
feťáci a narkomani
Nevyznačený přechod k zubaři ve Vlašimské ulici
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sociálně slabší občané
uživatelé drog
opilce, feťáky
Alkoholici, feťáci, na náměstí v Nové Zruči. Pořád jsou všem na očích.
pravomoce
Pohyb a činnost problematických lidí v okolí hotelu "Baťov"!
nepřizpůsobivé menšiny obyvatelstva
Městská policie nic neřeší. Pěšky chodit neumí a neřeší parkování před hotelem, v Lipové ulici, u Kotelny a jinde.
posedávající opilce u pošty a feťáky
Činnost nebo spíše nečinnost hlavně městské policie při páchání trestné činnosti dole v parku u pošty a v parku u zámku.
Jedná se o absolutně zbytečně vyhozené finanční prostředky.
volně pobíhající psi po ulicích bez majitele, kteří se dostanou i a dětské hřiště a městská policie na to nereaguje...
Policie by se měla více věnovat chování problémových osob.
Více se zaměřit na provokující partičky mladých v parcích apod.
Skupiny mladých výtržníků, kteří popíjejí v parku, před hotelem, na vlakové zastávce. Nechávají po sobě svinčík a ničí
vybavení a to, co se jim zlíbí (viz okna domku na zastávce). Jeden člověk od městské policie nic nezmůže, policie ČR má
omezenou dobu působnosti.
nezájem o nepřizpůsobivé občany našeho města - policie nejeví zájem
Přítomnost některých bývale trestaných osob.
Přítomnost některých zahraničních jakoby by pracovníků.
Velká koncentrace cizích státních příslušníků v okolí Hotelu Baťov, hluční návštěvníci baru "U Gatěho" (vedle Pizza rozvozu)
Zabezpečování ve měste je naprosto nedostačující! Např. 17. 11. 2019 jsem byl slovně, nadávkami a výhrůžkami napaden,
zřejmě zdrogovaným mladíkem, který mne nadále pronásledoval. Prostor - ul. Ke Stadionu
okolí bývalého Baťova hotelu (mládež, drogy)
Situace podobná u bývalé rastaurace U Kuklů
Nekompetentnost č. policie, neznalost zákona.
nefungující Policii ČR
Nerušit Policii ČR.
Nemohu příliš posoudit.
zahraniční dělníci
více kontroly problémových míst
Cítím se ohrožena bezdomovci.
nevím
výchovu - prevenci
Místní feťáci, člověk se bojí u hotelu, v parku, na cyklostezce, přítelkyně nechce sama nikam chodit, po reportáži v TV jsme
se jen přesvědčili jak je to p. starostovi jedno. Jsou to jen trochu zlobivější kluci, takže v pohodě.
Chodníky pro lidi používají pejskaři, cyklisté
Sice máme krásnou cyklostezku, ale sama tam nechodím. Opakovaně jsem zde potkala partičku ZEMEK a spol., a když jdu
sama s kočárkem nic příjemného, ale jak jsme se přesvědčili tato kauza město nezajímá.
Kriminalitu, ale to je problém celé ČR.
Neexistence nočních služeb Policie ČR, přehlížení přestupků ze strany MP (každý si může dělat co chce).
nečinnost, neřešení věcí, přehlížení přestupků
nezájem rodičů o děti!
nevypočitatelné a nepředvídatelné chování zahraničních obyvatel "nežádoucích" osob
opilí a bezdomovci, obtěžují
zahraniční pracovníci
kriminální živly
recidivisti
Jak již jsem zmínil. Výskyt drog (zvýšený). Varny pervitinu, o kterých státní složky vědí, ale nečiní! Tmaví agenturní
zaměstnanci, agresivně jezdící po Zruči, včetně příjezdové komunikace k Chaběřickému mlýnu. Agresivní uživatelé drog.
Nízký počet členů MP. Absence zpomalovacích prahů u dětského hřiště od parku!
- zvýšený výskyt agenturních zaměstnanců, jinak klasicky to jsou uživatelé drog, agresivní opilí lidé atd.
Průjezd kamionů Zručí vysokou rychlostí v ul. Vlašimská a ul. Kutnohorská
Měření rychlosti pomáhá
chování podnapilých občanů v nočních hodinách
policie nemá pravomoce
drogové zázemí - oblast u pošty (park)
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v okolí hotelu Baťov a v přilehlém parku se shromažďují podnapilí lidé a dělají problémy, nepořádek a hluk
Ve večerních hodinách pohyb po městě!
Děti se bojí samotné ven - několik nebezpečných lokalit.
Nefunkčnost městské policie!
Toulají se tu zfetovaní, opilí lidé. večer nám strach zde chodit.
Auta nedodržují rychlost 50 km!
Pohybuje se tu stále více cizinců - vnímám jako nebezpečí!
Upřímně, kromě přechodu u školy, zde policii ať městeskou či stární příliš nevídám:-(
Nečinnost městské policie!!!
Potulující se feťáci a méně přizpůsobiví zaměstnanci ze zahraničí, jejichž děti navštěvují naši ZŠ, což zase negativně z
hlediska bezpečnosti vnímají žáci ZŠ.
Vybudování ubytoven bez určených pravidel!
"Poděkování patří některým členům městské policie za hlídání papoušku"! -Měli by se věnovat tomu, co je náplní jejich práce
Samozřejmě jsou to nepřizpůsobiví lidé. Většinou se vyskytují na náměstí Míru + přilehlý park u pošty. Prosím o radikální
řešení.
veliká frekvence cizinců
absence noční služby Policie ČR
Nezájem Policie ČR o nepřispůsobilé občany našeho města.
Po vzhlédnutí pořadu p. Klímy o dění ve Zruči častěji vídávám st. policii, jak kontroluje místo, kde se zdržují problémové
osoby. Večer prý jejich služba končí. Pak je tady městská policie.
Výskyt nepracujících pod vlivem čehokoliv na veřejných místech, jako jsou městské parky, cyklostezka, i během dne.
Prosím o častější kontrolu kolem hotelu a parku (obzvlášť kolem prodejny potravin a pizérie na hotelu).
Pohyb velkých psů po městě bez vodítek!
potulování různých mladých pobudů, kteří nepracují hlavně před hotelem, (bývalé kino), ohrožují lidi i se psem
nízký, malý počet příslušníků Policie ČR - velké dojezdové časy na místo události
městská policie - laxní přístup k řešení problémů
Stále přibývají ve městě noví cizinci, před hotelem v Nové Zruči a na náměstí ve St. Zruči a u obchodu (Vietnamci) se
potulují, ale i povalují lidé, kt. jsou opilí a zfetovaní.
- nepořádek (zejména od dětí a mladistvých - pole Na Pohoří, chodník od ŠJ ke škole)
- řidiči nedodržují omezenou rychlost v obci!!!
Nevím
Bezpečno - ve dne ano, potmě spíse ne
Problém jsou dělníci pod agenturou bez rodin. Po práci nemají co dělat, nakupují vodku... Když přijdou s rodinou, Bulhaři se
tu neumí chovat, v cizině se nedříve učí jazyk, pak mohou studovat. Ve škole nerozumí, dělají problémy podle rodičů i učitelů.
ASMO slibovalo (+ město) práci pro místní s otevřením podniku, je z něj ale podnik pro cizí. Potřebuje to Zruč?
Policie ČR tu není přes noc, kdy by byla nejvíc potřeba!!! Večer se lidi v parku bojí, na cyklostezku dvojnásob.

22. Je podle Vás bydlení ve městě dostupné?
Výběr z možností, zodpovězeno 551x, nezodpovězeno 44x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Ano

98

17,8 %

Spíše ano

276

50,1 %

Spíše ne

135

24,5 %

Ne

42

7,6 %
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Prostor pro Váš komentář
Textová odpověď, zodpovězeno 105x, nezodpovězeno 490x
Město nabízí odkup stavebních parcel - tento způsob bydlení je dostupný pro vyšší střední vrstvu, častokrát s nutností jejich
zadlužení.
Cílem by mělo být zajistit větší množství městských bytů určených k pronájmu / případně odkupu.
Pozemky zkoupene, nesmyslne drahe. Mestske byty k prodeji zadne.
K dispozici hrozně málo volných bytů ve Zruči (v současné době jsou na prodej pouze 4 byty celkem). Byty jsou ve starých
činžácích, nová výstavba činžovních domů / bytových komplexů není ŽÁDNÁ. Celková nedostuponost bydlení vede logicky
ke dvěma faktorům:
A) nízká nabídka zvedá cenu nemovitostí do závratných výšin, neadekvátně k výdělkům v naší lokalitě
B) mladší generace odchází z města bydlet kamkoli jinam
Městské byty by mohly být méně finančně náročné.
Záleží jak pro koho a z jakého sociální vrstvy.
mám byt v osobním vlastnictví tak to jde , koneckonců se zdražuje všude a vše
Je málo dostupných bytů pro slušný lidi.
Podle mého názoru je Zruč ideálním místem pro sociálně slabší lidi. Spousta z nich se do Zruče stěhuje z celé republiky a je
to znát. Městské byty jsou přednostně dávány rodinám, které se Zručí kolikrát nemají nic společného, jen mají spoustu dětí,
žijí na dávkách a nedělají městu zrovna dobrou vizitku.
Dost drahé bydlení i pozemky
Podle realitních webů je zde nízká nabídka pronajímaných/k prodeji určených realit. Líbila by se mi výstavba nízkých
bytových domů v oblasti za Tescem, došlo by tím i k propojení městských částí.
Doporučuji nezvedat daň z nemovitostí a prosadit snížení ceny vody-např. přímé napojení na Želivku, a odpadu -třídíme
hodně a na bio odpadu a vodě někdo hodně vydělává!!!!!
Byla by dobrá investice do výstavby bytovek nebo něčeho podobného pro zvýšení dostupnosti bydlení
... ale není to zásluhou města, spíše soukromých subjektů a objektů
Byty už se splňují k částce 2mil korun pronájem není možné sehnat a když tak za cenu 10 tisíc měsíčně
Málo bytu,jen kdo je Prachařem si koupí být,je smutné,rodiny se mačkají v 1 místnosti,hrůza,město by mělo už stimuluje něco
dělat!!!!!!!!!
nehodnotím,protože bydlím ve vlastním RD
chybí zde možnost bydlení pro mladé rodiny
Málo volných bytů a aktuálně se zvyšují ceny mimo dostubnost většiny občanů Zruče. V městských bytech bydlí i lidé, kteří
by si mohli pořídit vlastní bydlení.
Směšně drahé parcely, jelikož Zruč opravdu není město, kde by pozemek měl stát bez mála 1300 Kč/m2
Městské byty byly rozprodány,aby s nimi nebyly starostí.Nové byty se nestaví a ani nepostavi(kromě pár v půdních
vestavbách a sociálnich ve Zručském dvoře) a důsledkem nedostatku volných bytů nesmyslně zdražily byty i nájmy vzhledem
k místním příjmům.Jen parcel na výstavbu rodinných domů je dostatek.Jaký paradox.
Měli by zařídit více bytu pro mladé lidi. Aby měli kde bydlet mladí lidi s dětmi a za rozumnou cenu.
nedostatek bytů, spoustu obyvatel vlastní několik nemovitostí, aniž by je alespoň pronajímali, jen v nich drží hodnotu peněz
nebo zde ani nemají trvalé bydliště a nechávají si byty jako chatu, to způsobuje odliv mladých lidi z města, protože nemají
kde bydlet a nemohou si uměle vygradované ceny bydlení dovolit s místními platy
Pokud chce ve městě někdo opravdu bydlet, je otázkou reálného času, než sežene nájem anebo si koupí vlastní byt v
paneláku. Dosažitelné byly i pozemky pro výstavbu nových rod. domků.
Chybí možnost získání bydlení pro střední třídu, lepší byty v nových domech.
Sociálně slabší rodiny čekají dlouho v pořadníku na městský byt.
Není žádná nabídka bytů a když, tak za nepřijatelné ceny. Mladí nemají možnost jít do vlastního, pokud chtějí zůstat ve Zruči.
Bydlím dlouhodobě ve vlastním a podnájem či tak jsem tu nesháněla, takže o tom jaká je dostupnost bytů, domů atd. nemám
ponětí.
Na trhu je málo volných bytů
Málo volných bytů, bytů ke koupi.
Postavte 60 panelák a je vyřešeno soc. bydlení, dříve ho stavěli 2 roky, dnes to bude za půl roku.
Více bytů, městských pro mladé rodiny, který budou platit nájem.
Prřemrštěné ceny pozemků.
ceny pozemků ceny bytů jen pro movité dělník pracující rukama nemá šanci cokoli realizovat toto vše nese dnešní doba
Dobře se tu bydlí.:-)
Málo bytů vyší kvality 4+1
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Nedostatečná nabídka nemovitostí a předražené stavební parcely - prosím zvážení dotovaných parcel, jako je tomu v
okolních obcích.
Stávající bydlení - byty a domky ano, stavební parcely ne.
Město by mělo mít více bytů na pronájem.
Nedostatek bytů a pozemků vedl ke skokovému zdražení
rozhodně mi chybí možnost získat nový byt max. ve 4 patrovém domě, domnívám se, že poslední výstavba bytů byla zhruba
před 30 lety Na Pohoří
Z mého pohledu jde o kvalitní bydlení u prostředí zeleně. Ideální pro rodiny s dětmi. Opravdu co mi tu chybí jsou v pracovní
místa.
Zčásti byla problémem privatizace bytů, ti movitější skoupili po dohodě s původními nájemci jejich byty a dnes je pronajímají
za cenu, které je pro řadu občanů nedostupná. Nevím, zda má město tzv. startovací byty.
dostupné bydlení pro mladé tu vůbec není
Chválim především vznik novych stavebních parcel
Na polohu (dálnice i Praha blízko) - velmi dostupné.
nedokážu posoudit, zda je bydlení ve městě dostupné.
Málo bytů k pronájmu
Stavební parcely jsou drahé. Žádná podpora pro občany s trvalým bydlištěm - např. slevy na pozemek při nahlášení trvalého
bydliště. (Možnost podmínit nějakou délkou trvání trvalého bydliště.)
Málo bytů
Odpověděl jsem výše.
Zřejmě jen za tržní nájemné nebo pořízením vlastní nemovitosti, o možném nájmu obecních či družstevních bytů však
nemám informace.
nevím jaké jsou možnosti obce ve výstavbě obecních bytů, nebo jiné formy bydlení, ale jistě by toto stálo za úvahu.
Pozemky dražší jak o 20km blíže Praze, město prodalo velkou část svých parcel developerům. Už ani střední třída si nemůže
dovolit nové bydlení.
Bohužel ale mladí se sem nehrnou, díky téměř neexistujícím pracovním příležitostem.
Nejsou k dispozici žádné normální byty k pronájmu
Je potřeba podpořit bydlení pro mladé rodiny, které se chtějí do Zruče přestěhovat. Zároveň je nutné dořešit sociální bydlení.
Byty na prodej nejsou, domy na prodej nejsou (nabídka CzechReality je omezena na pozemky a výstavbu domů nahoře nad
městem, ale chybí tam propojení s městem, např. veřejné osvětlení, chodníky).
situace se však úměrně trhu zhoršuje
Těžko říct, co se týče nabídky tak ta je. Ale třeba aktuální inzerát
https://www.sreality.cz/hledani/prodej/byty?region=obec%20Zru%C4%8D%20nad%20S%C3%A1zavou&regionid=3855&region-typ=municipality 2+1 (40 m2) za 1 200 000 bez daně z prodeje. To je cca 30 k za metr, neřekl bych, že to je
dostupné.
(2x) Nevím
Velmi obtížně se schání podnájem, mladí lidé bez podpory rodiny nemají šanci sehnat bydlení
Města se už spíše vydávají cestou stavby a výkupu bytů
Nemohu posoudit bydlím ve vlastním bytě.
Drahé pronájmy vzhledem k nízkým platům a důchodům.
Málo bytů, příliš vysoké nájemné, k výši platů v této lokalitě.
mělo by se víc stavět
chybí podpora bydlení, výstavba developetských projektů či městských bytů, žádné městské pozemky pro výstpavbu
rodinných domů (pozemky za rozumnou, dostupnou cenu)
Více bytů obecních pro nemajetné občany.
(3x) nevím
stačí podívat se na nabídku koupě bytů ve Zruči, ceny bytů stouply ne nereálnou cenu
od revoluce se nepostavil žádný panelový dům
málo městských bytů
Při realizování nových ulic je vhodné postavit také chodníky.
Co se dobrého dělá nic. Bydlím zde 51 let ale tak jak teď jsem se o nic nezajímala a poslední 5 let vůbec. Platit popelnice za
2 členy odvezou 1 a ještě za 14 dní hrůza. Dámy na úřadu nepříjemné. A pan Hujer se jen rád předvádí a jednání
katastrofa!!!
Ceny bytů výrazně rostou i ve Zruči.
O dostupnosti městských bytů a o nákladech spojených s jejich užíváním nemám informace.
Chybí výstavba obecních bytů nebo stavební družstvo
Nevím, bydlím ve svém domě.
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Nové byty pro rodiny s dětmi, by jistě přišli vhod.
Z důvody zvýšení ceny nemovitostí.
Chybí startovací byty pro mladé.
nedostatek bytů
Byty zdražily o 50% za poslední 4 roky. Bývalo to lepší!
ne pro mladé a začínající
Nedostatečná nabídka bytů.
Pokud mám zájem zde bydlet, možnosti se vždy naskytnou... Byt postavit, zrekonstruovat, možností je ve Zruči dostatek...
Spousta mladých lidí ze Zruče utíkají. Nebo se sem jezdí pouze vyspat. Stěhují se za dostupnějším životem. Senioři tu jsou
spokojeni, ale pro mladé zde je mrtvo!
Pro drogově závislé, kteří nechtějí pracovat, volný. Benevolentní.
Výstavba městských bytů pro mladé lidi, aby zde zůstávali.
Je zde hodně rodinných domů již roky chátrajících! MěÚ ať osloví majitele, aby domy opravili nebo je potřebným lidem
prodali!
neřeším
Vzhledem k lokalitě je cena nemovitostí značně podhodnocena.
málo městských bytů k pronájmu
dle mého není, k možnostem výdělku / dostupného bydlení.
Neupřednostňování čekajících na byt v pořadníku před navrátilci z výkonu trestu, kteří dostanou bydlení hned.
Nedostatek městských bytů.
nemohu blíže posoudit
nedostatek bytů pro mladé rodiny
Pro mladé lidi, velice drahé nájmy.
nedovedu posoudit
Nemohu odpovědět nezajímám se o to.
Nemohu posoudit. Bydlení mám již několik let a o bytovou politiku se v současné době nezajímám.
Nevím. Bydlíme už dlouho v domě vystavěném svépomocí.
Do Zruče jsem nastoupila na nábor v roce 1967. Pracovala jsem v "Sázavanu" a podnik se o své pracovníky dobře staral.
Nabízel nám i byt.
není výstavba bytů od města
Nemohu posoudit, protože bydlení nehledám!
Nemohu posoudit - nemám zkušenosti

23. Jaká je podle Vás dostupnost a nabídka pracovních příležitostí ve městě?
Výběr z možností, zodpovězeno 549x, nezodpovězeno 46x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Zcela dostatečná

16

2,9 %

Dostatečná

200

36,4 %

Spíše nedostatečná

251

45,7 %

Zcela nedostatečná

82

14,9 %
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Prostor pro Váš komentář
Textová odpověď, zodpovězeno 119x, nezodpovězeno 476x
S mým oborem práci ve Zruči nenajdu.
Pro kvalifikovanou pracovní sílu tu práce není, drobečky se hází příbuzným a známým.
Dostatečná pro současné obyvatelstvo.
Nedostatečná pro mladé lidi s ambicemi a chtíčem uplatnění ve vyšších administrativních postech s možností kariérního
růstu --- zdroj odlivu mladých.
Chtělo by to přilákat do města nějakou firmu nebo firmy pro více pracovních míst.
Pokud už dá e nějaká pracovní pozice v mém oboru ve Zruči nebo blízkém okolí objeví, pak je mzdové ohodnocení naprosto
podhodnocené. To platí celkově pro všechna odvětví... Dost o tom vypovídá i fakt, že je hotel a levnější byty ve Zruči plné
Bulharů a jiných menšin z východu...
Místo zaměstnávání cizinců. By bylo jednodušší přidat naším zaměstnancům aby byly věrní místním firmám.
Nezajímal jsem se o možnosti zaměstnání ve Zruči, nemohu objektivně hodnotit.
Ale finance u nich je problém. Realná výplata v čistém bych vítal mezi 25.000-30.000 minimalně pro spokojený život
jednotlivce. Realná výplata se však zde pohybuje nad minimalní mzdou v ČR (15.000-20.000)
Úplně nemám přehled
Pár výrobních podniků ve Zruči máme, nicméně i tak je výběr omezený. Doporučuji provázat dvě činnosti v jeden celek podporad bydlení a výstavby nových bytů / rodinných domů + příprava nových průmoslových zón a přilákání nových
investorů. Jedna činnost nemůže být úspěšně prováděna bez té druhé.
Nedokáži posoudit
Mám jinou představu o nabízených pozicích pro mladou ženu s VŠ vzděláním bez závazků než je křeslo za kasou. Jsou zde
dělnická mista za minimální mzdu od nevidím do nevidím nebo technická, ale specializovaná z Muro pohledu jen pro muže.
Nezbývá než za práci dojíždět někdy až do hlavního města. A to taky není med se stavem D1.
práce je dost , ale nesmí vám být pře 50 let, nesmíte mít malé děti - kvůli pracovním hodinám , a už vůbec nesmíte mít
zdravotní omezení
Alespoň tři pracovní místa na VPP do Technických služeb ( lidi z pracáku) jen pro ty, kteří jsou OSVĚDČENÝ, PRACOVITÝ,
KLADNÝ VZTAH K PRÁCI, aby byly zaměstnaný nastalo, protože posílají z ÚP jen líný nepracující lemply.
Prácovni místa bych třeba viděla v menší firmě například pekárna a cukrárna,kde by v provozovně pracovali lidi...
Pouze dělnické pozice, nízké platy
Prakticky zaměřené střední školství by udrželo ve městě více lidí, kteří by následně mohli posílit místní firmy.
Rozohdně je špatný obchod,ale to bohužel souvisí spíše s výdělky zdejších lidí.
Zruč se stala, jako jedno z dalších měst fabrikou pro automobilový průmysl, který sem přináší spíše agenturní pracovníky z
okolních zemí, jak vytváří pracovní příležitosti.
... bohužel místní či okolní FY upřednostní nabídky agentur ...
Neměla se zlikvidovat fabrika! Sazavan,byla by práce pro vsechny
jsem v penzi
Dostatečná pouze pro dělnické profese.
Pokud Vám nevadí pracovat u pásu za pár korun, pak je Zruč správné místo.
Ovšem do kancelářských pozic, kterých je opravdu nedostatek se dostanete pouze ze známosti
Záleží na požadavcích uchazeče o práci, jsou pozice, které jsou snadno dostupné, za jinými je třeba dojíždět ...
Spousta našich obyvatel dojíždí za zaměstnáním po okolních obcích, městech a do Prahy.
Není moc na výběr. Zruč "táhnou" 2-3 větší firmy, ale výše výdělků je v každé z nich srovnatelná.
Práce dost, ale za velmi nízkou mzdu a proto většina dojíždí za prací a v podnicích pracují agenturní pracovníci (ASMO, atd.)
Firem je tu dosti. Ale buď nepřibírají nebo nabízí malou mzdu. Nebere se ohledy na to že by tu byli i matky z dětmi,které
nemohou dělat od rána do večer v práci a když tak za malou mzdu. Z toho důvodu vyjde lacinější dojíždění, zvlášt když
konkurenční firmy nabízí i svozy nebo se domluví více lidí na auto.
Dostatečná pro nízkopříjmové, dělnické profese. Je ale patrně málo možností zkrácených úvazků pro ženy s dětmi.
Spíše chybí kvalifikovaní lidé
Práce ve Zruči je nedoceněná finančně, raději spousta lidí dojíždí.
Nabídka pouze dělnických profesí za neodpovídající finanční ohodnocení
Zaměstnavatelé mají minimální zájem o další profesní růst zaměstnanců, nulová motivace k dlouhodobému pracovnímu
vztahu, vzděláváním, zájmem o práci, zodpovědnějším přístupem a přínosem přesahujícím běžný rámec pracovních
povinností, zapojení komunity do mimopracovních aktivit, šíření povědomí o činnosti podniku atd.
Vhodné vytvoření pobídek pro velkosklady (vlaková vlečka, dobrá dostupnost z dálnice)
Pro firmy zajišťující administrativní činnosti
Spolupráce stávajících firem se školami a učilišti, včetně domova důchodců nebo Domova pro děti
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Týká se vysokoškoláků. Jinak je pracovních příležitostí dost, naopak spíše firmy lidi nemohou sehnat.
Nabídka je zatím dobrá, ale uvidíme s postupným omezováním výroby aut...
pro vysokoškolské a střední odborné vzdělání není dostatek pracovních míst
pokud je člověk šikovný a chce pracovat a překonat problémy v zaměstnání má jistou možnost práci sehnat za jakou odměnu
je otázka to bohužel také nese dnešní doba
Cestování za lepší prací je to všude daleko.Ve Zruči je práce méně placená.A lukrativnější práce je tu málo.
Problém vyplývá ze špatné občanské vybavenosti - větší počet obchodů, služeb = více pracovních příležitostí.
zcela nedostatečná pro vysokoškoláky
Viz.výše.
Město by se mělo pokusit motivovat místní firmy k zaměstnávání místních občanů.
jak pro koho.
Nedostatek pracovních příležitostí pro středoškoláky a vysokoškoláky. Dostatek příležitostí je jen pro dělnické profese.
Kdo chce pracovat, tak má určitě možnost nebo může dojíždět do okolních měst.
To nedokážu posoudit.
nedokážu posoudit
Převážně "montovny", kde pracovní místa firmy obsazují agenturními zaměstnanci (zpravidla zahraničního původu), místo
aby zde byli zaměstnáni obyvatelé Zruče, čímž nemá přítomnost firmy až tak pozitivní vliv na zaměstnanost ve Zruči.
Nikdy není dost míst pro lidi
kdo chce, práci si najde a kdo dělat nechce, tak větší důslednost Úřadu práce na zaměstnávání, aby nedocházelo k
zneužívání dávek v hmotné nouzi......
Kdo chce pracuje.
nemám přesné informace, nezajímám se o tuto oblast a mohu posoudit jen z doslechu
Nedostatek prací na zkrácený pracovní úvazek.
Chybí více pracovních míst mimo dělnických profesí.
Nevím jaký ma na tuto záležitost vliv obec mimo podporu drobného podnikání. ukázalo se že přilákané velké společnosti
často nemají až tak výrazný vliv na zaměstnanost v obcích která by se následně projevila v kapitálové síle občanů protože
tyto společnosti z pravidla (a legitimně ) hledají levnou pracovní sílu. A tím pádem i hrozí že pokud tento prvek selže že
mohou i velmi rychle své působiště přestěhovat do jiné lokality.
Zruč je rájem montoven. Levná, nekvalifikovaná pracovní síla, která potřebuje jen lidi se základním vzděláním, čemuž
odpovídá i školství. Za lepší prací a výdělky je nutné dojíždět, často odcházet zcela.
Člověk bez velmi osobních kontaktů o dobrou práci v našem městě nezavadí.
Chybí zde všechny typy pracovních příležitostí.
Potřebovali bychom kvalifikovanější profese s vyšší přidanou hodnotou.
nedostatek míst na zkrácený úvazek, nezájem zaměstnat někoho v předdůchodovém věku
Vzhledem k vysoké zaměstnanosti v této chvíli je těžké odpovídat, jestliže je více nabídek práce než uchazečů
Viz komentáře výše, pro kvalifikovanější osoby to je dost bída.
Nemohu posoudit jsem senior
nízké platy v našich místních firmách
Zdá se dostatečná, jen tady málo placená atím trpíme mi živnostníci a podnikatelé, kteří se tu snažíme pracovat a vidělat
každou korunu od vás tady vydělávajících.
záleží na profesi
Hodnocení je subjektivní. Pokud nechcete pracovat v auto-motive průmyslu nebo učit na ZŠ jste ve Zruči bez práce. :-)
Chybí zde práce, která by zajistila lidem kvalitní výdělek, neboť zde lidé pracují oproti jiným místům v ČR za nízké mzdy a
musí za prací dojíždět a kupní síla ve Zruči je nízká.
Bez zkušenosti.
směnný provoz, dlouhé směny. Když je dítě ve školce a nemá ho kdo vyzvednout.
Bohužel platební ohodnocení u místních firem je již trochu pozadu.
Neumím posoudit. Nikdy jsem pozici ve Zruči nehledal.
pro střední a vysokošlosky vzdělané
nemohu posoudit
závislost na 1 - 2 větších firmách ve Zruči
Malé finanční ohodnocení.
Dřív jezdili občané z okolí Zruče do Zruče, dnes hodně občanů Zruče jezdí do práce do Kralovic, Zbraslavic a pod.
(3x) nevím
Pro mne zcela nedostačující, jinak si myslíme, že v kraji je prac. příležitostí poměrně dostatek.
pracovní příležitosti pro mladé rodiče
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málo průmyslových podniků
dělnické profese
pouze pracovní příležitosti za velmi nízkou mzdu, pouze dělnické pozice
Málo pracovních příležitostí pro odborné a vzdělané lidi.
Více zaměstnat našich lidí. Než cizinců.
zvláště pro vysokoškoláky
Mnoho mladých dojíždí do Prahy.
Jsem něco přes rok v důchodu, sám jsem dojížděl do práce do Vlašimi.
zlatý sázavan
Nedovedu posoudit
Pokud je kde, tak nabízet podnikatelům prostory na výrobu (ne na sklady)
Brigáda byla těžko sehnatelná.
Vzhledem k mému věku se mě tato problematika netýká. Pro místní obyvatele, pokud jen robotovat v montérnách a mají
zájem aby jim práce přinášela uspokojení a další růst, taková práce tu není - musí se za prací dojíždět
Žádný!
Další společnost jako DENSO, přilákat více firem.
Kdo chce pracovat, tak pracuje, a kdo nechce, nebude a bude parazitovat na okolí!!!
dostatečná pro lidi s nižším vzděláním.
Lidé z vyším vzděláním dojíždí do Prahy apod.
Kdo chce pracovat a není líný se případně rekvalifikovat, práci určitě najde.
Skutečnost, že většina mých vrstevníků jezdí za prací do Prahy či jiných měst, naznačuje nedostatek pracovních míst.
Hlavně vysokoškoláci zde dle mého názoru nenalézají uplatnění.
Preference současných a bývalých pracovních / výrobních lokalit.
Podpora nových zón "Denso" vede ke zbytečnému dopravnímu nárůstu přepravy osob (dojíždění za prací) místo dochozí
vzdálenosti.
Je zde práce pouze ve strojírenství, jinak zde chybí pracovní místa.
Myslím si, že je nabídka pracovník pozic ve městě velice špatná. To vede k velkému počtu lidí, kteří za prací dojíždějí, a tím
pak i po práci utrácejí jinde. Ve městě pak zůstávají lidé, kteří pracují ve firmách za nízké platy a ti zase utrácet ve Zruči
nemají příliš co. Takže služby a obchody ve městě většinou rychle zkrachují. Ve firmách není příliš uplatnění pro občany s
maturitou (tu má nyní ale většina mladých lidí), a pro vysokoškolsky vzdělané lidí (ti dojíždí ve většině případů jinam).
Některé podniky stále hledají, bohužel jen většinou dělnické profese. A pak je zde spousta těch, kteří práci nehledají. A proč
taky, když dostávají slušné podpory.
neřeším
Matky po mateřské dovolené většinou vhodnou práci nenajdou.
Pokud nechcete pracovat jako dělník v obchodním řetězci, nemáte ve Zruči co dělat.
Krom dělnických profesí zde není nic, lepší místa např. na úřadu jsou o protekci nebo pro známé.
Využívat na práci v péči o zeleň a čistotu!
Pokutovat pejskaře, když po svých psech neuklidí! Kolik je platících za psy?
Žádný z místních podniků nenabízí pozice pro uplatnění vystudovaných studentů (pozn. bez praxe). Kde mají studenti šanci
praxi získat?! I z tohoto důvodu zůstávají ve větších městech, kde se jim nabízí více příležitostí než tady.
Kartelové dohody místních podniků a zcela směšné výše platů!
Žít z 11 tisíc, pokud ještě ke všemu máte děti a musíte platit nájem, se opravdu nedá.
Pracovní příležitosti jsou spíše všechny na stejné úrovni, tzn. špatně finančně ohodnocené.
podhodnocené pracovní příležitosti
Již v době mého produktivního věku bylo málo pracovních příležitostí, hlavně pro středoškolsky a vysokoškolsky vzdělané
pracovníky, spousta zručáků za prací dojíždí.
prac. příležitosti - většinou dělnické profese za nízky plat
posuzuji dle názoru spoluobčanů! Vlastní zkušenost nemám.
Od roku 1967 až do uzavření podniku "Sázavan" jsem jako všichni ostatní pracovala tam. Po uzavření tady nic nebylo, a tak
jsem jezdila i do Vlašimi. Když jsem se potom vrátila zpět do Zruče, nastoupila jsem do TRW, kde jsem dělala do důchodu.
Nemohu posoudit - nemám zkušenosti

Jaké typy pracovních příležitostí ve městě chybí?
Textová odpověď, zodpovězeno 145x, nezodpovězeno 450x
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Elektro
kvalifikované (mimo technicky zaměřených)
Administrativní pozice, obchodní zástupce pro mladé - studenty, absolventy s možností uplatnění, zisku zkušeností a
kariérního růstu.
Celkově všechny.
Administrativní
Jsem účetní a dlouho jsem žádnou nabídku ve svém oboru tady ve Zruči neviděla...
Nevim
Nezajímal jsem se o možnosti zaměstnání ve Zruči, nemohu objektivně hodnotit.
Elektrikář, pekař,a je toho vic
Tak, to je otázka! Těžko říci.
Výrobní podniky střední velikosti
Více pracovních možností, hlavně pouze na ranní směnu a za kvalitní finanční ohodnocení
Ekonomické, administrativa,
(2x) Pro vysokoškoláky
Moderní obory s vysokou přidanou hodnotou.
Administrativní příležitosti
Veřejný sektor, státní správa, administrativa, výzkum, kontrolní činnosti v potravinářství, chemický nebo zdravotní laborant.
Více práce bez směn vhodné pro maminky s dětmi
pro postižené lidi (chráněná dílna),
nějaká dílna pro matky s dětma
Pekárna, cukrárna, krejčovství ( kde by pracovalo 2 - 4 lidí ) ...
Nedostatek pracovních příležitostí pro středoškoláky a vysokoškoláky
Zkrácená pracovní doba pro matky
Malé firmy.
Odborné, finanční pozice
služby řemeslníků
(2x) nevím
Sociální oblast
pro výše vzdělané občany ať už technickým či humanitním směrem
Ve službách
Pro nekvalifikované a vysokoškoláky.
Odborné pracovní příležitosti.
Služby
Obchody
administrativa
Kancelářské pozice
Město by mělo více myslet na práci pro ženy
Oprava obuvi,cukrárna,mléčný bar,to tu dříve bylo,všechno se zrusilo,nevím proč,jen samé hospody
služby pro veřejbost
zaměstnání pro VŠ
Pro středoškolsky a vysokoškolsky vzdělané.
Chybí lépe placené manažerské pozice.
Administrativní práce
Nedostatečná škála nabízených pozic obecně
obecně práce pro vysokoškolsky vzdělané osoby, nemanuální pracovní pozice pro osoby zdravotně znevýhodněné
Právě ve školkách, kancelářská prace
Učitelky v mš,sestřičky
Pro odborné profese , středoškoláci, vysokoškoláci
Ve Zruči je dostatek zaměstnání pro dělnické profese (montážní cizí firmy) , nikoliv pro techniky a absolventy středních a
vyšších škol.
Jakákoli možnost zaměstnání může všeobecně pomoci rozvoji města, zvýšení počtu obyvatel a zvýšení jejich kupní síly.
příležitostí je dost , ale v tomto regionu jsou špatné platové podmínky
Jedno směnné provozy, ale trochu za vyšší mzdu a né ranní směnu za 8000 Kč. Je tu málo kancelářškých příležitostí.
Administrativa, vývoj
Zkrácené úvazky
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Back office, administrativa
(3x) Nevím
Jak už výše uvedeno, vhodné brigády pro důchodce.
Více odbornějších profesí
Odborné, řemeslné práce
V tuto chvíli je nejspíše mnoho volných míst pro dělnické nebo odborné profese. Vysokoškoláci ve Zruči příliš pracovních
příležitostí nemají. Bylo by skvělé podpořit rozvoj drobných živností, malých a středních podniků.
Administrativa.
všechny
Je zde minimum administrativních pozic
Zahradník / ovocnář
Rehabilitační pracovník
Brigády
Částečné úvazky všeho druhu.
pro středoškolsky a vysokoškolsky vzdělané osoby
nemohu hodnotit
Administrativa,velkoobchody a práce v nich. Práce pro matky malých dětí.
Projektant
Není příliš pracovních pozic pro vysokoškoláky.
pro vysokoškoláky
Učitelé
řemeslníci
pracovní poměry na kratší pracovní úvazek, např. pro ženy s malými dětmi
Odborně kvalifikované pozice.
Pro středoškoláky a vysokoškoláky.
Pro invalidní
Myslím si, že spíše přebývají, protože tady vidím stále více občanů z východních a jihovýchodních zemí a ti zde určitě nejsou
na dovolené.
Technické, ekonomické, ...
nedokážu posoudit
Jak pro vysokoškoláky tak pro řemeslníky
Pracovni mista pro matky s detmi, nizsi prac.uvazky, pro vyssi vzdelani
Uplatnění pro zaměstnance s vysokoškolským vzdělání jsou zde velmi omezené.
Pro maturanty, buď skončí na úrovni dělníků nebo musí někam dojíždět
Kreativní obory
Značkové obchodní centrum
Vsechny
Pozice v technologickém vývoji
xxx
administrativně - technické
Chybí více pracovních míst mimo dělnických profesí.
Tato otázka mi přijde zvláštní. Kdybych byl chirurg měl bych napsat že zde není nemocnice ?
Hlavně služby, obchod včetně mezinárodního.
Všechny mimo dělnických.
Administrativní pracovníci
Administrativní pozice
Obuvnický průmysl, který tu měl svoji tradici, zejména výroba kvalitní dětské obuvi
Vysokoškolské a středoškolské pozice - moderní technologie, vývojová centra. Pro manuálně zručně tvořivější ruční výroba.
(2x) Vzhledem k velikosti města asi žádné nechybí, pochopitelně zde nejsou takové pozice, které jsou natolik
specifické/specializované, že je jich třeba pouze ve větších městech.
vhodné pro ženy - matky
Nedokážu posoudit
lépe odměňovaných
celkově kvalifikovanější pozice (consulting, finance, automatizace, project management, ...)
Chybí tu pomoc, stříhání stromů, sekání trávy pro důchodce.
drobní řemeslníci - malíři, natěrači, kominíci, opraváři bílé elektro a TV.
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Český textil. Obchody.
Práce pro invalidní důchodce I. stupeň omezení.
Větší firmy, vyšší školy, chytřejší - inteligentnější lidi. Drobní řemeslníci - opraváři, malíři, natěrači.
(2x) Odborné pozice.
Kratší úvazek k důchodu.
drobní podnikatelé
služby
nedělnické profese
Řízený ranní provoz pro matky s dětmi třeba do 7 let.
Myslím, že gastro.
možnost podnikání
Myslím, že je zde dostatečná nabídka pro tzv. manuální pracující, ale pro středoškolsky a vysokoškolsky vzdělané občany je
zde nabídka práce dosti omezená.
jako za Sázavanu, dělnické profese málo příležitostí, chybí tady firma pro obyčejné dělníky se středním vzděláním, ale i
kancelářské!
nový výrobní podnik větší velikosti
dělnické pro ženy
Málo dostupných pracovních míst hlavně pro ženy, a mladé občany co chtějí brigádu.
logistika
pracovní příležitosti pro vysokoškoláky chybí - odcházejí mladí vzdělání lidé
odbornější, pro lidi s vysokou školou
Práce ve Zruči se sehnat dá, otázka ale je výše finančního ohodnocení.
pracovní pozice pro VŠ
opravny
chybí ve městě naprosto oblasti:
- řemeslníci (instalatéři, opravna bot, elektrikáři, údržbáři)
- dělníci (lidé k "manuální práci")
Bohužel od nedostatku takové práce se pak odvíjí úroveň obyvatel města, mladí a vzdělání odcházejí jinam
chybí místa pro administrativní pracovníky
uplatnění pro vysokoškoláky
Úrad práce nepodává dostačující informace nebo se k nim vůbec nedostanem. Ta cedule před úřadem je hanba.
pro středoškoláky a vysokoškoláky
Hodilo by se vytvořit, zřídit pracovní místa hlavně pro ženy a matky s dětma.
chybí průmysl
jakékoli jiné než dělnické profese
Administrativa, účetnictví, logistika a doprava -> převážná většina podniků požaduje min. 2-3 roky praxe, kterou studenti
nemají.
Nemůže chybět při mizerných platech. Práce je, ale díky agenturním zaměstnancům finančně znehodnocená.
obchodní
zdravotnické
pro lidi s vyšším vzděláním
obě dcery proto musely odejít jinam
Lidé by mohli pracovat ve službách pro obyvatele - malé obchůdky, opravny...
Málo řemeslníků!
Všechny typy pracovních příležitostí jsou spíše nedostatečné.
Více možností pro ženy celkově, zvlášť pro mladé rodiny - např. zkrácené úvazky.
Chybí i více odbornějších příležitostí zaměstnání.
veškerá
Ve městě chybí obchody a služby, kde by obyvatelé práci našli. Zoufalá je situace s řemeslníky (nedostatek, dlouhé čekací
doby!!)
Stálo by za to vytvořit firmu s řemeslníky v různých oborech.
Nemohu posoudit - nemám zkušenosti

24. Jak hodnotíte dostupnost nákupu a kvalitu služeb ve městě?
Matice výběru z možností, zodpovězeno 590x, nezodpovězeno 5x
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1
Možnosti nakupování - POTRAVINY

2

3

4

5

241 (40,8 %)

199 (33,7 %)

96 (16,3 %)

41 (6,9 %)

10 (1,7 %)

Možnosti nakupování – NEPOTRAVINÁŘSKÉ zboží

27 (4,6 %)

98 (16,6 %)

156 (26,4 %)

197 (33,4 %)

107 (18,1 %)

Služby (vč. např. drobných řemeslníků)

25 (4,2 %)

106 (18,0 %)

206 (34,9 %)

163 (27,6 %)

73 (12,4 %)

Jaké obchody a služby ve městě podle Vás chybí?
Textová odpověď, zodpovězeno 258x, nezodpovězeno 337x
Vše kromě sortimentu venkovského supermarketu.
Oděvy a obuv. Klenotnictví. Papírnictví.
Nedostatečná úroveň obchodu - potraviny, drogerie
Něco jako například velké TESCO.
Dm, KIK a další
Pak se musí do větších měst (KH, Vlašim...)
Kvalitní potraviny, oděvy, obuv, tedy téměř veškeré základní zboží. Jsou tu dva supermarkety, ale zboží v nich je nekvalitní.
Textil
Kvalitní oblečení, obuv, hračky....
Oděvy nemyslím ty od vietnamců.
Lidl.
Oděvy, obuv.
Jsme malé město, takže problém konkurovat a uživit se.
Jakékoli a poukážu na následující dvě věci:
A) náměstí ve staré Zruči - katastrofa, většina obchodů zavřených, prostory k pronájmu nebo k prodeji. Žádná restaurace,
žádná cukrárna, prostě NIC. Ostuda Zruče, bohužel.
B) náměstí v nové Zruči - o něco lepší co se nabídky obchodů týče, ale i tak - OD Sázavanka vypadá strašně již při pohledu
zvenčí, všude "Vietnamci", služby prakticky žádné - též nedobrá vizitka města.
Pro inspiraci se stačí zajet podívat do sousední Ledče n.S.
(3x) Lidl, Pepco, Kik
Zámečnictví
Kavárna, kvalitní restaurace, posilovna, sauna
Ve Zruči nebýt Tesca, Penny, tak tu není vůbec nic. Na velké nákupy se musí mimo město. A k Vetnamcům fakt ne,
nehodlám je podporovat.
Vše kromě potravin a drogerie
Specializované; dobrá restaurace
Pokud to město může vůbec ovlivnit, tak kombinace Tesco - Penny se mi zdá nešťastná. Alespoň jeden řetezec bych
nahradil např. Lidlem nebo Albertem.
-služby zaměřené na servis sportovních zařízení
Obchod s oblečením, místa na vyzvednutí balíků od dopravců.
Hodinářství, zlatnictví-včetně čištění šperků, kvalitní obuv
pedikura,rehabilitační masáže po 17h.
společenské oděvy-klidně i půjčovna
čistírna oděvů
sauny,vířivky(wellness), krytý bazén
zahradnictví
pekařství
servis kol a lyží
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Lidl, Kaufland
Obuv, sportovní potřeby, zdravá výživa
Menší OC s obchody obuvi, oblečení, různých doplňků. Něco jako mají ve Vlašimi u Tesca.
Obchody s textilem, vybavením do domácnosti, obuv,.
Služby - možnost bruslení v zimních měsících, v létě koupání, ...
prádelna, zlatník, kvalitní oděvy,
Wellness, sauna, masáže, rehabilitace, cykloobchod, půjčovna kol, koloběžek,
Chybí zde cukrárna, pekárna, dobrej seconhand, sklenář, zámečník, zlatnictví
Chybí zejména kvalitní obchod s potravinami ve staré Zruči.
Textil, obuv
Útulná cukrárna, kavárna
Dobrá restaurace
Řemeslníci
Vše malé.
Oblečení pro děti i dospělé, kvalitní elektro
Průmyslové zboží,obuv,textil,oděvy.
obchody textil, obuv
služby spíše rychlost a kvalita
Obchod s kvalitním textilním zbožím , květinatstvi, novinový stánek ve Staré Zruči
obuv, sportovní potřeby
Myslím si, že jeden supermarket by ve městě stačil. Naopak by se město mohlo zaměřit na zřízení trhů s nabídkou od
okolních zemědělců/farmářů, protože například kvalita ovoce a zeleniny ve Zruči je bídná. Nebo alespoň vyměňte Penny za
Lidl :)
Spíše kvalita a výběr.
kominíci, plynaři- není možno zajistit požadavky dle nvyhlášek a předpisů
Kvalitní restaurace s možností stravování v okolí Zručského dvora, která je při zvýšeném počtu turistů často vyhledávána.
Oblečení, obuv, celkově řemeslnické služby
kvalitnější restaurace
větší obchodní zóna (více obchodů u sebe)
prodejna na způsob Obi Hornbach
Farmářské zboží.
obchody s oblečením, lázeňské služby
Specializované prodejny např. Obuv
Chybí tu obchod s oblečením, obuv, a drogerie
Obchody tu jsou ale pořád to a samé,jinde mají tolik potravin,byl tu syn v Penny,nevěřil že tu v nabídce mají prd
Pepco, Kik, Sportisimo,bazén, kino
řemeslníci a služby,které potřebuje každý občan ve městě
Větší drogerie např DM drogerie a velké obchodní domy Kik, Pepco tedy oblečení
Hodinářství, sklenářství, prodejna obuvi, cukrárna, rychlé občerstvení........
Například rámování obrazů, ale rozumím tomu, že na tom se samostatně nikdo neuživí. Muselo by to být spojeno s jinou
službou například se sklenářstvím.
Obuv, oděvy, oděvy pro děti
Co se týče řemeslníků - opět o známosti, velmi málo jich je veřejně známo a město pro to nic nedělá
Co se týče nepotravinářského zboží (služeb)- chybí především servis jízdní techniky, cukrárna, bar, restaurace na úrovni,
elektro komponenty a specializované prodejny zde nemají konkurenci
všechny
chybí malý živnostníci
oprava obuv, oděvy; galanterie
Obchod s odevy- ne Vietnamci, s obuvi- není žádná konkurence, hračky, svadlena, kavárna, cukrárna
(2x) Obchody s oblečením
Sportisimo, baťa, víceméně oblečení,boty
sportovní zboží vzhledem k rozšířenosti sportů ve městě
kavárna, restaurace, farmářský obchod,
kvalitní restaurace, kavárna na úrovni
Drobné obchody nabízející širší sortiment různého zboží
Služby - čistírna, drobní opraváři (instalatéři, truhláři, elektrikáři, oprava obuvi s větší kapacitou)
Širší ubytovací kapacity a stravovací zařízení
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Ve Zruči většina drobných obchodů zkrachovala nebo ukončila činnost. Například kvalitní oblečení nebo boty se nedá ve
Zruči sehnat nikde.
prodej oděvů , úklidové služby , hlídání dětí
Drogérie (např. DM),
řemeslníci- jako opraváři, zlatnictví, hodinářství, oděvy....
Zdravá výživa, farmářské trhy
Ve městě chybí kvalitní restaurace s dobrým kuchařem a příjemnou obsluhou.
Cukrárna ve zručském dvoře je fajn, jen by to chtělo zútulnit prostředí - ta ozvěna v místnosti s vysokým stropem je děsivá.
Normální oděvy a obuv-ne vietnamské, sport.
Porovnám-li to např. s městem Ledeč n.S. , připadá mi to tady takové chudé.
Kavárna, kvalitní restaurace, rychlé občerstvení, bufet
Veřejné koupaliště, kluziště.
Oblečení
Obuv, textil - spodní prádlo, cykloopravna i obchod, rybářské potřeby.
Nedostatek řemeslníků. Žádný hodinový manžel. :-)
Myslím, že chybí služby pro turisty - turisté se ptají na nějaké centrum města, kde by byly obchody a restaurace. Navíc po
příjezdu vlakem turistu čeká nejblíž náměstí s prázdnými výlohami.
Ve městě chybí restaurační zařízení, kavárna. Myslím, že by se dal využít Zručský dvůr, kde by mohlo být takové menší
centrum pro turisty.
oděvy - ne Vietnamské, podlahové krytiny,
Kino, divadlo, oblečení, cukrarna
Textil,obuv.
Lidl, obuv, drogerie, domácí potřeby, zahradnictví, maso uzeniny
pánské a dámské oděvy
pekárna
Většina řemeslníků je velmi vytížena nebo mají "pražské ceny"
Pekařství
Čajovna
Kavárna (podnik s možností posezení v pozdějších hodinách)
Opravy oděvů a obuvi
Maséři / rehabilitační pracovníci
Trhy s výpěstky místních lidí
Půjčovna přívěsů
Rozvoz potravin - možnost objednávky a dovoz domů
- v konečném důsledku je ve Zruči zastoupeno to podstatné, ale problém je pro aktivní pracující lidi, kteří dojíždějí za prací,
aby vůbec stihli navštívit obchod v pracovní době a aby tam našli, co potřebují (tedy širší nabídka sortimentu, např. v
železářství)
Obchody s oblečením, opraváři (praček, ledniček, televizí).
nemohu hodnotit každý si má možnost poradit v dané věci sám
Společenské oděvy,značkové oděvy,pěkný obchod s obuví, služby nevím.
Obchody s oblečením, kavárna nebo cukrárna
Kvalitní elektra, železářství, oděvy.
Skoro všechny obchody . Obuv , oděvy atd .
(2x) LIDL
Cokoliv mimo potraviny prakticky nelze sehnat.
Kvalitnější potraviny, ovoce - zelenina, drogerie, oblečení, obuv, chovatelské potřeby, PŘÍJEMNÁ kavárna, restaurace
obchody s oblečením, obuv
Obchod s oblečením, drogerie, galanterie, květinka, sportovní potřeby
Kvalitní textil.
Zahradnictví
kvalitní konfekce, opravárenské služby
Zlatnictví, drogerie
Mimo stavebnin Krauer všechny nepotravinarske
Kavárna, kvalitní restaurace - obě s dětským koutkem
oblečení, boty, rychlé občerstvení, krásné místo pro např. svatební hostiny nebo oslavy
Pekárna, restaurace, bar
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Více lokálních dodavatelů - farmarske produkty z okolí
čistírna oděvů, hodinářství, oděvy a obuv, cyklo a sport
Obchody s oblečením a obuví.
Oděvy,možnost stravování
Obchod s kvalitními (pravými) potravinami!
čistírna, sklenář, oprava obuvi
Obchody - oblečení, domácí potřeby, obuv, knihy, zahradnické potřeby, nábytek.
Služby - prořezávání stromů, údržba zahrad, drobné opravy - instalatér, zedník, elektrikář. Na vývěsce jsem viděla "hodinová
pomoc". Zavolala jsem, abych se dozvěděla, že pomohou jen v případě havárie a jen lidem s trvalým bydlištěm ve Zruči.
Pořádná drogerie a potraviny, které budou otevřené po 20. hodině
Odevy, obuv
Servis jízdních kol! (Potenciál v souvislosti s rostoucí popularitou cyklistiky, výstavby cyklostezek...)
Kino! Letní kino slaví ohromné úspěchy, přesto město nedokázalo odkoupit prostor bývalého kina na hotelu. Nyní je
nenávratně proměněno ve večerku.
Oblečení (ať už společenské, volnočasové, nebo sportovní) - viz např. menší Uhlířské Janovice, kde je několik obchodů.
Cukrárna v Nové Zruči.
Všeho je dostatek
Pepco, Tako, drogerie DM .....atd.
(2x) sklenářství
Oděvy, lidl,
Lidl
mimo potravin téměř vše.....
Obchod s oblečením.
Spotřební zboží
čistírna oděvů nebo aspoň svozové místo
Farmářské trhy - kvalitní nabídka čerstvé domácí zeleniny a ovoce. Příjemné prostředí kavárny.
Jsem odpůrce našich dvou marketů. Za prvé jsou oba diskontního typu nízké kvality jak výrobků tak služeb a to včetně
zaměstnanců kteří neodpovídají tomu jak by měla taková služba vypadat. Znám města i s vyšším počtem obyvatel a
nedovolili výstavbu marketů a naopak podpořili místní podnikatele a mají stejně kvalitní nebo i kvalitnější nabídku pro své
občany. nepotravinového zboží nás údajně čeká výstavba prodejny kin nebo nějaký takový model prodejny a to je podle mě
opět krok proti podnikatelům ale v oboru oblečení jich tu už moc nezbylo takže těžká volba zda dovolit třeba kin nebo hledat
jinou variantu v místních. Řemeslníků je nedostatek v celé ČR a tak asi budou plakat všichni. Hodnotím dobře nápad
hodinového manžela pro seniory stejně tak senior taxi.
oblečení
Chybí téměř všechny mimo potravin. Služby - katastrofa.
(2x) Oděvy
především bych zde vybudoval nějaké menší obchodní centrum, kde by byly zastoupeny všechny typy obchodů něco jako je
třeba ve Vlašimi
Oděvy, obuv a kožená galanterie, domácí potřeby, kavárna, rychlé občerstvení, zelinářství, pekařství,
Obchody s českým zbožím - textil, obuv, kvalitnější potraviny - farmářský trh
Chybí tu Lidl
Pekárna, obuv, cukrárna, rychlé občerstvení, stačí se podívat do vedlejší Ledče, jak žije náměstí tam....
obuv, textil,
sportovní vybavení, oblečení, ubytovací služby
Drogerie oblečení a boty. Nocni vyziti
Prodej autodílů,
oblečení pro všechny, obuv
chybí obyčejná příjemná kavárna (Ta ve Zručském dvoře bojuje s prostorem)
Odpověď v otázce č. 23.
sport, české oděvy
opraváři, malíři, natěrači
České oděvy, sport, nábytek, švadlenka.
oděvy - ne VIETNAM
oděvy, obuv, sportovní potřeby, pracovní oděvy
Pokud vám dostačuje rohlík a mléko od protivné prodavačky v Peny, problém mít zřejmě nebudete. Pokud jste náročnější
strávník a chcete aspoň nehnilé ovoce a zeleninu bez plísně, musíte odjet z města.
Obchod s kvalitními a čerstvými potravinami se slušnými prodavačkami.
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Obchod s kvalitními oděvy.
Kvalitní oděvy a obuv, sportovní potřeby
výpočetní technika
Vytvoření databáze drobných řemeslníků ve Zruči (elektrikáři, instalatéři, opravy aut) a zveřejnit je např. na stránkách města,
v novinách (vhodné i pro turisty).
Supermarket - Lidl
čistírna oděvů
oděvy a jiné
kovomat
Stará Zruč nemá obchod s potravinami. Chybí také trafika.
Stárá Zruč potraviny, cukrárna
Prodejna oděvů
Opravna elektrozboží.
Útulná kavárnička, lahůdky, bistro pro mladé, klub pro mladé, zámečnictví, sklenářství, drobné opravy
rychlé kvalitní občerstvení
masáže
pořádné fitko
lékařská péče, nedostatek řemeslníků, kvalitní obchody, spíše žádné obchody
textil konfekce
sklenářství, hodinářství
kvalitní textil, obuv
obuv, bufet, zlatnictví, drogerie, textil (ne vietnamci), zdravá výživa krámek
Ve Zruči chybí "obuv," zlatnictví, sklenářství, teplý občerstvení bufet, textil (ale ne vietnamci!), spodní prádlo, mototechna,
švadlenka
bufet
řemeslnické služby, zednictví s volnou kapacitou
obchody všeobecně
obchod s oblečením, obuví
textil - česká
obuv - česká
textil a obuv
obuv, oblečení
Nějaký větší obchod s oblečením, drogerie.
obchody s oděvy, obuví (např. KIK)
opravna bot!
čistírna oděvů
kavárna, posezení po 17 hod.
Ocenila bych podporu obchodů, které zavedou "bezobalový" prodej.
obchod s oblečením (ne vietnam)
hodinářství, obuv, cukrárna, sportovní potřeby
To by bylo opravdu na dlouho.
sportovní potřeby, nábytek, kvalitní oblečení
oblečení prádlo obuv (ne vietnamce) cukrárna, kavárna
cukrárna
více textilu
restaurace a kavárny
více trhů
Čerstvá zelenina a ovoce, maso.
drogerijní řetězce (dm, rosmann, teta)
obchody s oblečením (pepco, sportissimo, kik,...)
čajovna
Uvítala bych další supermarket, např. Lidl.
více trhů
Více obchodů by se zde těžko uživilo.
Lidé si nakoupí v jiném městě (pokud tam pracují).
Naprosto špatné je že v Nové Zruči není drogerie!
Domácí potřeby, kovomat!
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Drogerie u Maxu je nevyhovující a nevzhledná!
Kovomat nedostatečné zboží nic nemá.
Kovomat i drogerie u Maxu jsou daleko!
Mně nechybí (zatím si dojedu autem nakoupit nepotravinářské zboží nebo k holiči do Vlašimi, Ledče, Kutné Hory nebo
Čáslavi). Horší to mají ti, kteří nemají auto.
Není pořádná drogerie!!!
Kovomat + domácí potřeby!!!
Přemnožené prodejny vietnamců!!! Omezit!!
kvalitnější zastoupení drobných řemeslníků
čalouník, hodinář, truhlář
Řemeslníci, které nemusíte prosit. Nejlepší je pan Kučaba.
sportovní prodejna - oblečení, outdor, cyklo
Zubní lékař
opraváři všeho druhu
sport
lepší oblečení - konfekce (značky)
drobná řemesla
sportovní potřeby
kvalitní oblečení
služby ve Zruči n. Sázavou chybí zejména o víkendech:
- elektrikáři
- truhláři
- instalatéři
- živnostníci
- pokrývači, malíři pokojů a bytů
- zámečníci
chybí např. jídelna - rychlé občerstvení - př. jídelna Novák v K.H.
Nedostatek všech řemeslníků - zedník, elektr.
Oceňuji práci všeho druhu - p. Kučaly a hodin. manžela pro seniory
Podle mě, žádný.
nedostatek řemeslníků, dlouhé čekací lhůty
(3x) Kik, Pepco
Chybí zde opravny drobného zboží - hodinky, obuv atd., jízdních kol
Kromě potravin vše ostatní.
Oděvy, látky, hodinářství, klenoty, galanterie, kavárna, cukrárna...
lékaři: pohotovost, ORL, zubní ordinace
restaurace
instalatér, oprava bílého zboží, krejčí
oděvní obchody - s dětským zbožím, sportovním zbožím, obuv
Obchody úplně všechny, služby jsou celkem dobré.
kavárna, restaurace, cukrárna, dobré potraviny, oděvy
Obchod se sportovním a kvalitním oblečením
Obuv
Kvalitní potraviny
Kavárna/bistro
Kvalitní restaurace
Květninářství
Chybí kvalitní drogérie.
kvalitní - textil, oděvy, boty atd.
oděvy
autodoplňky
lepší nabídka Kovomatu
Chybí toho hodně! Pekárna, zlatnictví, řeznictví, hračkářství a prodej dětského oblečení a potřeb, bezobalový obchod,
prodejna zdravé výživy, opravna obuvi, masáže, rehabilitace s lékařem farmářské trhy
zámečníci
opraváři bílého zboží
hodinář
kontrola plyn. spotřebičů
nábytek, oděvy, zlatnictví
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Abychom nemuseli jezdit za nákupy do okolních měst!
Kde to oproti Zruči žije!
Servis: Elektro, auto, zedníci, truhláře
oděvy, obuv, nábytek, osvětlení bytu, textil, klenoty, hodinář
kavárna, cukrárna, v jediné kavárně jsou nepravidelně, jak si vzpomenou
Bio obchod, kvalitní oblečení, restaurace, kavárna (krom restaurace na Hotelu není v tomto ohledu k nalezení žádná kvalitní
alternativa)
Omezené možnosti nákupu potravin a nepotravinářského zboží.
Žádná možnost využití a nabídky drobných řemeslníků.
Česká pošta by zasloužila "zrcadlo", zda její kvalita služeb (ochota, doba čekání, kompetentnost) odpovídá současným
standardům.
Lidl - market!
Rehabilitace
zubař
Totální katastrofa!!! Hlavně Stará Zruč. Obchod s občerstvením, kdo čeká delší dobu na autobus, není si kam sednout. Chybí
cukrárna, obchod s rychlým občerstvením, kavárnička atd.
potraviny - zdravá výživa, bio potrraviny, bio maso apod.
farmářské produkty - trhy?
nepotravinářské - oblečení, obuv
služby - kavárna, která je útulná a příjemná i čistírna oděvů!
alespoň ještě jedna restaurace
kino, ale to už bych byl hodně náročná, promítání ve Spolkovém domě je taky super, jen židle jsou při dlouhých filmech
nepohodlné
oblečení, kosmetika, sportovní potřeby
oblečení, ubytování, cukrárna+kavárna
zubař, kožní, ušní - lékaři
Obuvník, čistírna oděvů, hodinář, bufet
opravy spotřebičů (pračky, lednice...)
vše kromě potravin
slušná restaurace
specializované obchody - nábytek + koberce, hodinářství, klenoty, sport, zdravá výživa
malíři, natěrači, cykloservis, pohřební služba
bistro, cukrárna, vinotéka
jiná banka než Česlí spořitelna
nábytek
sportovní obchod
hodinář, klenoty
Ve Staré Zruči chybí cukrárna, na posezení.
Naznačit přechod u hřbitova na silnici.
Obchody - Kik, Pepco, Super Zoo
- nedostatek řemesel, ale to je problém téměř všude
opravy spotřebičů - pračky, lednice
obchody - kovomat, domácí potřeby, oděvy, prádlo, klenoty atd.
Kromě potravin nejsou na úrovni žádné obchody.
Služby - chybí spíše drobní řemeslníci - opraváři, údržbáři
zdravotní služby - ORL, zubní, chirurgie - alespoň 2x týdně
obuv
potraviny - zelenina, ovoce, pečivo - rozmanitější výběr
oděvy
kosmetické služby
péče o tělo
téměř všechny
služby, specializované obchody
obchody s kvalitním oblečením, se zeleninou a ovocem z českého regionu, obchod s obuví, se zdravou výživou, pěkná
cukrárna, kavárna, chybí lékaři - ORL, kožní, zubaři... Vše tu kdysi bylo!
Chybí další supermarket či alespoň lépe zásobené ty stávající; kvalitní drogerie
kino, divadelní klub
ochody s oblečením
oděvy
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obuv
sportovní potřeby
čistírna
Chybí potraviny (na úrovni) na nám. MUDr. Svobody.
oblečení
obuv
hračky
čistírna
pořádná opravna obuvi
Kromě potravin a lékáren téměř všechny.
obchod s kvalitními potravinami, bezobalový obchod, bio potraviny, čerstvé kvalitní ovoce a zelenina
nepotravinářské obchody
Před 1989 byly obchody ve St. i Nové Zruči (od špendlíků po nábytek!) Dnes jen Vietnamci s nekvalitním zbožím! Chybí ale
obchody s potravinami a zeleninou od zemědělců z regionu (dovážená není levná, nábytek, sklo + porcelán apod.
Chybí lékaři, kt. tu dříve byli (MUDr. Mrázek - ORL apod.)
Proč je tu tolik vietnamských obchodů? Stará Zruč by si zasloužila lépe využité náměstí. Nová Zruč také.
moderní oděvy
obuv
dětské oblečení
sport
restaurace, kde se dá najíst dobře a přijít bez zapáchajícího oblečení
cukrárna, kavárna
zelenína
Řemeslníků je málo všude.

25. Jak hodnotíte kulturní a společenské vyžití ve městě?
Matice výběru z možností, zodpovězeno 573x, nezodpovězeno 22x
1

2

3

4

5

Počet kulturních a společenských akcí

179 (31,2 %)

190 (33,2 %)

129 (22,5 %)

53 (9,2 %)

19 (3,3 %)

Kvalita kulturních a společenských akcí

165 (28,8 %)

207 (36,1 %)

129 (22,5 %)

41 (7,2 %)

16 (2,8 %)

Spolková činnost

204 (35,6 %)

214 (37,3 %)

98 (17,1 %)

20 (3,5 %)

8 (1,4 %)

Prostor pro Váš komentář
Textová odpověď, zodpovězeno 77x, nezodpovězeno 518x
stále dokola se opakující akce bez nápadu
Chybí tu klub pro mladé s hudbou
Nevím o žádné kulturní akci kromě otevírání řeky a panenky a Vánoční trhy.
Většina akcí je konaná pouze pro stejný okruh lidí, dělají si akce sami pro sebe.
A jeden ples v roce na Hotelu to fakt nezachrání, jsou malé vesnice, kde dodržují zvyky, tradice a ve Zruči nic, klasika,,,,
Kromě klubu turistů mne nic neoslovilo
lidé zřejmě dělají kulturní akce z donucení a je to znát na kvalitě akcí
navštívila jsem vesnickou akci kde nežije ani 2000 obyvatel a padla jsem na ,,zadek,, , to co dokázali tamní organizace bych
klidně sledovala i na silvestra v televizi, bohužel Zruč je hodně slabá
Možnost většího počtu zájezdů do divadel.
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Více zábavy,hlavně taneční.
Akce typu koncertu skupiny KEKS, již každoročně přiláká spoustu lidí ze Zruče a okolí, která se koná ale jen jednou za rok a
navíc ji pořádá a přínos z ní má cizí agentura.
... kdo chce tak si vybere
Nikam nechodím,protože sou nezajímavý
Velká část Zručáků je líná se na kvalitní kultruní akce dostavit tudíž je problematické je ve Zruči uspořádat.
Málo akcí na místě, kde je to vhodné - Zručský dvůr
Kino s velmi směšným počtem možných diváků, nedostatek filmové produkce
Není zde divadlo
Vadí mi, že za všechny akce ve Spolkovem domě se platí vstup. Měli by jste se podívat do Kouřimi, kde pro lidi, zejména
seniory dělají více bez vstupenek.
Kulturní akce jsou vždy dobře připravené a organizované
Na malé město akcí víc, než dost, každý si může vybrat podle svého zájmu.
Ve Zruči jsou akce pro důchodce, pro mladší generace moc možností není. Není si ani kam jít posedět, chybí nějaký
normální bar nebo sport bar. Nejsou žádné diskotéky nebo koncerty, tak jako tomu je třeba na malých vesnicích v kulturních
domech. Po téhle stránce je ve Zruči totálně mrtvo.
Na počet obyvatel a účast na akcích mi připadá dostatečná
Převažují sportovní akce.
Vadí mi, že se všude vybírá vstupné. Jděte se inspirovat do Kouřimi.
Jen houšť a větší kapky.
Ve městě je široká nabídka kulturního vyžití, problém je, že na ně místí občané moc nechodí.
Lépe méně ale kvalitní
nemohu hodnotit nabídka je slušná jen si vybrat a akce se zůčasnit
Ples jednou za rok.Kino jednou za měsíc.To by se mohlo obohatit.Nějaké pravidelné akce.
Za kulturou jezdím mimo Zruč, ale nejspíš v rámci maloměsta je situace dobrá.
Aktivity, akce pro veřejnost jsou na dobré úrovni
myslím, že kulturního vyžití a různých akcí je dost. Když jsem měla děti malé, rozhodně taková nabídka, kam s dětmi jít,
nebyla tak bohatá jako nyní.
Více akcí v menších přidružených obcích
kino je pouze letní a ještě omezené, divadlo pomalu žádné
Více akci na které dorazí lidé že širokého okolí
Za poslední rok vidím velký posun vpřed
Spokojenost!
Spolkovou činnost nemohu posoudit,jsem nepohyblivá,tak se nikam nedostanu.
Velké plus za akce ve Spolkovém domě - cestovatelské besedy, křeslo pro hosta atp.; sportovní ples; koncerty; různé akce
pro turisty - např. hradozámecká noc atp.; různé pěší pochody (noční, na Šternberk, atd.))
vždy je co zlepšovat....
Nabnídka široká, zapojení občanů je průměrné...
Nabídka akce pro dospělé v pozdějších hodinách (ne ve 14, 15 hodin).
počet kulturních akcí nevím zda by obec snesla více a mělo to efekt nebo ne. Takže možná pro někoho málo pro někoho až
až. Kvalita je věc druhá. Teď zrovna nerozumím přesunu vánočního jarmarku ze zámku na dvůr. Pokud jde o splnění pravidel
dotace a je potřeba dvůr využívat pak je otázkou kde nám být strom protože atmosféra trhu bez stromu a vánočních prvků
byla zvláštní. Dále u zámeckých slavností jde o čistě nakoupenou akci a je na zváženou jestli je to tak dobře když srovnáme
poměr místních a turistů - jaká a pro koho má akce takovéhoto tipu být. Spolkovou činnost není moc důvod hodnotit je to
vlastně záležitost daných spolků. Lze vlastně jen poděkovat az podporu obce těmto spolkům.
Bylo by fajn pořádat kulturní a společenské akce, když už jsou v pracovních dnech, v čase po 19. hodině, aby se měli
možnost zúčastnit i občané, kteří dojíždějí za prací.
Informovanost o pořádaných akcích není nijak vysoká. Když se sama nepídím, tak mi mnohdy zajímavá akce "uteče". Už
vícekrát se mi stalo, že jsem se o akci ve Zruči dozvěděla v Ledči, kde nad mostem mají velkou informační tabuli, kde se
dočtu co se u nás bude dít. Plakátové plochy jsou nedostatečné, tam informace zapadne.
Kde nejsou kulturní obyvatelé, nemůžeme čekat zázraky...
V rámci Zruče asi dobré.
Spolková činnost - KLUB panenky ČR chci poděkovat, Aleně Zemanové za setkání s koncertem adventním Richarda
Pachmana a Dity Hořínkové. Díky za vše, co pro nás dělá.
nemám námitku
Kulturní akce jsou tak 15 let pozadu!!!
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Nezájem občanů o společenském dětí ve měste.
velice bych chtěla pochválit obě paní knihovnice. Obzvlášť vyzdvihuji paní Lhotkovou, na jejímž místě si v dětské knihovně
nedokážu představit nikoho jiného.
Pro staré lidi by bylo dobré více zábavy, dvakrát za rok je málo.
Zúčastnila jsem se již několika akcí, jen ples 2019 mě velmi zklamal, neboť nebyl dostatečně organizačně zajištěn
(nepřipravení soutěž, vyhodnocení, nedodržení času).
Chybí společná komunikace!
Posílít o začleňování dalších občanů.
Kulturně krásné město, ale vše se točí pouze kolem zámku a paní Fialové či Hujera, pokud vím.
do budoucna asi stacionář pro seniory ("jesličky pro seniory s.")
zvyšuje se počet obyvatel seniorského věku
kladně - kvalitní knihy v městské knihovně
I malá města si herce z Prahy na divadelní představení, koncerty
Kvalitu hodnotím subjektivně, většina kapel hraje hudbu, která se neslučuje s mým vkusem (Keks, Divokej Bill atd.).
chybí kino
naprostá a úplná spokojenost pro všechny věkové kategorie
Jana Kučabová
neúčastním se
Spokojenost a velká pochvala pracovníkům spol. domu!
Spolky mají snahu.
Obyčejní občané nemají šanci se zúčastnit akcí pořádaných městem, z důvodu obsazení lidmi spolku měst. úřadu (divadlo v
Praze apod.)
Takřka každé město v ČR, které disponuje obdobně hezkou stavbou/budovou, jakou je zámek má svůj cyklus vážné hudby KPH. Ten zde velmi chybí. Lákat lidi pouze na kapely při slavnostech není pro mě synonymem pro kulturu. Chválím kino&foto
a výstavy obrazů.
Myslím si, že kulturní akce pořádané ve Zruči většinou ztrácí svou kvalitu, kterou v předešlých letech měly - např. Historické
slavnosti, Městský ples. Tyto akce by měly město reprezentovat a být lákavé hlavně pro obyvatele, ale to bohužel nejsou.
Nikam už nechodím
chybí kulturní prostor - sálek ve spolkovém domě - tělocvična / sály hotely (drahé)
Zručské slavnosti nás nezachrání.
Ve zručském dvoře by se dalo pořádat spousta akcí, koncert 2x za rok nic moc...
Častější zájezdy i pro ty, co nemůžou moc chodit a mají hole, chodítka atd. Také by se třeba rádi podívali do divadel, zámků,
parků, ale musí pomalu chodit atd.
Zrušit Kotelna fest, kde to vypadá, jak jsem se sám přesvědčil, jak na srazu uživatelů a dealerů drog. Včetně obrovského
hluku a nepořádku i po 22 hodině v podstatě až do 2:00.
Hodnotím podle těch akcí, kterých jsem se zúčastnila celkově se činnost kulturních a společenských akcí zlepšila.
málo
Chválím město i všechny spolky za jejich činnost.
zvážila bych více využít Zručský dvůr k využití koncertů
Každý si najde pro sebe to své!
Kulturní a společenské akce jsou dobře organizované, na malé město v dostatečné míře.
Ve městě chybí víceúčelový sál pro divadlo, s dobrou akustikou na koncerty. Hotel je fajn, ale na divadlo se nehodí.
Nemohu posoudit - vzhledem k mému věku nezúčastňují se
Velkou zásluhu na množství a kvalitě akcí má spolkový dům.

Jaké typy kulturních a společenských akcí ve městě chybí?
Textová odpověď, zodpovězeno 141x, nezodpovězeno 454x
divadlo, kino, koncerty
Divadelní.
Kvalitní bar. Kvalitní kino. Kvalitní zábava. Nebo různé soutěže.
Kvalitní koncerty vážné i populární hudby, dramatické a divadelní pořady. Je to každý rok poměrně stále to samé! Bez větší
invence.
Taneční
(5x) Koncerty
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Taneční Zábavy, kino, akce pro mladé
Aerobik, cviceni ktere nestoji milion a nenahrabe si jeden clovek do kapsy
Kvalitní lunapark.
pořádání koncertů a zejména problém s možností využití malého a/nebo velkého sálu v hotelu Baťov (soukromé vlastnictví =
specifické podmínky majitele = ŽÁDNÉ akce zde konající se, krom městského plesu 1x ročně).
Diskotéka, zábava, koncert
Koncerty kapel, zábavy
Festivaly
Kino, tématické plesy, chybí místo pro relaxi
-koncerty
-kino
Taneční pro dospělé
Kurzy latinských tanců
Výuka cizích jazyků(kromě AJ)
(2x) Hudební akce
divadlo, hudební skupiny i pro ,,pokročilé,, ,
Koncerty metalových skupin například Arakain, nemyslím Kotelna Fest.
Pozvat známé hudební skupiny, například Nazareth...
(4x) divadlo
žádné
Hlavně chybí vyžití pro mladé,jako byly kdysy čaje,diskotéky a zábavy.
Letní koncerty a festivaly.
divadlo,kino
Zajezdni divadla
Akce pro děti a dorost
Vsechny
akce jsou zde výborné
Velké kino
Není zde divadlo, kino
více koncertů hudebních skupin např.: ve Zručském dvoře
Zábavy
Kino, divadlo, akce -festivali
(2x) koncerty
koncerty, farmářské trhy
koncerty, farmářské trhy pro občany
Možná více výstav a jejich propagace -např. mladých umělců
(2x) Divadlo
Akce pro mladší generace. Diskotéky, koncerty, nebo třeba nějaký sport bar
Kino - vím že je ve Spolkovém domě,ale je nedostačující
Letní venkovní koncerty
Divadlo,koncerty. Nabídka zájezdů do divadla mi většinou nevyhovuje
Koncerty, divadlo
Chybí mi slavnost k pálení čarodějnic.
Více divadla
Divadelní představení- i kdyz, pravdou je, že pokud se nějaké uskuteční, návštěvnost našich občanů je velice nízká . Více
akcí zaměřených na děti- většinu zajišťuje Mateřské centrum setkání, které se v poslední době velice zlepšilo. Město by
mohlo zastínit třeba Dětský den, divadelní představení pro děti, zachovat příměstské tábory na spolkovém domě-Více je
ozivit
Akce spojené s historií a tradicemi spojené se zdejším krajem tak, aby byly svým záběrem atraktivní jak pro rodiny s dětmi,
tak pro odrostlejší (účelem je pěstování následníků, aby tradice nevymřely, uvědomování si své jedinečnosti a přínosu
formou zábavy a hravého vzdělávání; rozšiřování povědomí také za hranice kraje)
Pro mimozručské spolupráce s cestovkami - představení Baťovské Zruče (jedinečné Baťovy domky, bývalá škola, areál
továrny, celková koncepce tehdejšího Baťova podnikání, krása Posázaví, zasazení do kulturně-společenských souvislostí,
odraz v trampských písních, Posázavský Pacifik, Šebkova dráha, místní lidové pověsti, život v 19. století, využití přírodních
zdrojů např. vodní mlýny, jaké zde byly řemesla, co bylo převažující činností - možná naučná stezka či expozice na zámku,
nejlépe interaktivní formou, atd.)
Možnost využití zdejších pamětníků pro zachycení koloritu života v době, kterou již málokdo pamatuje. Návrat k hodnotám a

251

tradicím v nenásilném spojení se současnými technickými možnostmi.
Diskotéky
Zábavy a akce pro mladé lidi, jezdí po okolních městech a vesnicích za zábavou.
více letního kina, hudebních vystoupení
(3x) kino
za mě jsem s nabídkou spokojen
Koncerty,plesy,zábavy.
nic mi nechybí
Zábavy pro mladé
divadelní představení, koncerty, plesy
Koncerty, festivaly
Masopust, cyklo závody pro děti
taneční zábavy, plesy, divadlo
KONCERTY, ZÁBAVY, DISKOTÉKY
Letní koncerty
Vzhledem k velikosti města je nabídka pestrá a dostačující.
Plesy,taneční zábavy
Možná si vzít ještě příklad ze sousedních zemí při pořadání “Festů”. (Zábava venku při dobré hudbě, dobrého jídla, podpora
tradice a větší propojenost lidí)
Nevím.
žádné, spokojenost
Původní Zámekfest - jak umístěním (pod Zámkem, případně u řeky vedle Pallasitu), tak výběrem kapel. Nový formát nejdříve 2 letní festivaly - Minifest a Zámekfest, pak sjednoceno v 1 festival, což vedlo pouze k zániku festivalů...
Doporučuji kouknout na program z let cca 2008-2012 a v podobném duchu něco uspořádat. Vzhledem k tomu, že pod
zámkem je místo podia již vysazen strom, tak nejlépe u řeky. Zručský dvůr, ač je pěkný, není na takovýto typ akce vhodný všude pouze kostky. Tráva (s možností sednout si na deku, po festivalu zde stanovat), řeka (s možností smočit se) je ideální
prostředí (viz dřívější festiválek v kempu v Č. Šternberku, Žluté lázně v Praze). Že lze dosáhnout slušné a hlavně pravidelné
návštěvnosti se lze přesvědčit v Třemonici - menší město, než Zruč (Čwachták fest).
Večerní zábavy
Kino, Divadlo...
neřeším.
Kino,divadlo
Nechybí mi nic...
divadelní zájezdová představení
Kino, divadlo, trhy - na druhou stranu s ohledem na velikost a složení Zruče asi pochopitelné.
Například zájezdní divadelní představení, divadelní představení ochotníků, asi více zábavy pro mladé - koncerty, zábavy,
diskotéky. Možná nějaký druh kultury kde se může zapojit celá rodina.
Napadá mě například masopust, Dny zdraví, Dny inovací apod.
Zábavy, divadlo
hudební klub - koncerty vážné hudby, jazz, recitály, divadelní představení, občanská diskusní fóra
divadelní představení
Žádné, je jich dostatek.
Více letního Kina?
(3x) divadlo, koncerty
zábava - tanec
divadlo, kino
divadlo, koncerty, zpěváci, kino
divadlo, koncerty, zábavy, kino
je všeho hodně
Hudební, koncerty, zážitkové akce, sezónní trhy - farmářské.
Více: besed, divadelních představení, promítání filmů, kurzy
Koncerty známých zpěváků a skupin
Divadelní představení známých umělců, divadel a divadelních spolků
zájezdy do divadel
Víc kapel i pro mladé. Ne jen Keks a shtpc. Furt dokola.
Akce pro normální lidi a děti.
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A hlavně bez různého zaměření.
zájezdy do divadel a koncerty!
divadelní představení, koncerty
Koncerty, zábavné představení!
chybí stálé kino
divadla, koncerty, zábavná talkwshow
více koncertů
kino, divadlo, kurzy tance, jazykové kurzy, tvoření
kino (ve větší míře)
zábava pro mladé (disco)
Pořádné divadlo jako kdysi.
vše je v pořádku
Snad jen diskotéka pro mladistvé, či mladé páry.
chybí skauti, sbor
více akcí pro děti
více využití Zručského dvora -> např. trhy
kino, divadlo
Nechybí tu nic.
KPH - koncerty klasické hudby, cyklus cca 8 -10 koncertů za rok.
skaut nebo podobný typ sdružování
koncerty kvalitní hudby - např. vážná hudba, nejlépe pravidelný cyklus
divadelní představení
kvalitní
více akcí hlavně pro děti
divadlo, kino, plesy
málo akcí pro děti, např. čarodějnice musí člověk do okolních měst, májové slavnosti
kino, divadlo
diskotéky pro mládež, taneční, plesy, zábavy
plesy pro "obyčejné" občany
pro naší generaci jsou dostačující (můj názor)
přednášky o kultuře, historii
kino
pořádné kino
Potřeba něco vymyslet, aby to zručské lidi více spojilo a na akce chodili. Většinou na kulturní akce chodí cizí lidé.
diskotéky
Stálo by za úvahu: máme Zručskou desítku, lidušku, které mají dobrý zvuk, aby se více ve Zruči prezentovaly. Nedělní
promenády v parku. Ožil by i zámek.
koncerty, divadlo
koncerty ve zručském dvoře
Divadlo, větší koncerty, klubová scéna, koncerty klasické hudby - kvalitní výběr.
Divadlo / kino pro děti a mládež.
Koncerty pořádat zpět např. na louce "U Palasitů", v centru města je v noci velký hluk!
Chybí větší sál města. Škoda budovy divadla. A kina - promítá se ve spolkovém domě, sál je malý, židle za sebou, méně
pohodlné.

26. Jak hodnotíte možnosti aktivního trávení volného času a sportovní vyžití ve
městě?
Matice výběru z možností, zodpovězeno 573x, nezodpovězeno 22x
1

2

3

4

5

Dostupnost sportovního zázemí

322 (56,2 %)

161 (28,1 %)

47 (8,2 %)

13 (2,3 %)

5 (0,9 %)

Kvalita vybavení sportovišť a jejich technický stav

311 (54,3 %)

177 (30,9 %)

38 (6,6 %)

5 (0,9 %)

5 (0,9 %)

Dostupnost dětských hřišť

419 (73,1 %)

100 (17,5 %)

22 (3,8 %)

8 (1,4 %)

8 (1,4 %)
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Kvalita vybavení dětských hřišť a jejich technický
stav

368 (64,2 %)

140 (24,4 %)

29 (5,1 %)

4 (0,7 %)

8 (1,4 %)

Dostupnost míst pro relaxaci a odpočinek

176 (30,7 %)

181 (31,6 %)

115 (20,1 %)

49 (8,6 %)

32 (5,6 %)

Prostor pro Váš komentář
Textová odpověď, zodpovězeno 96x, nezodpovězeno 499x
místo pro plavání chybí, sportoviště jsou centrem veškerého zájmu vedení města, ovšem jsou tu i občané, kteří mají jiné
priority
Není možnost pro ženy/slečny kam jít. Chybí tu např. zumba, spinning, aerobic a další.
Například ve Staré Zruči chybí dětské hřiště, na to, že v Nové Zruči jsou tři nedaleko sebe.
Sportovišť je zde více než dost, můžeme do nich zařadit i tu hrůznost, která vyrostla u cyklostezky. Nicméně sportovní areál u
školy, který je údajně hrazen z evropských fondů, by dle mého něměl být zpoplatněn.
Zázemí fotbalového klubu je opravdu hrozné.
Chybí kvalitní občerstvení na stadionu.
Toalety na stadionu katastrofa.
V tomto ohledu je Zruč jedním z nejlepších měst v ČR
Tak o podpoře sportu ve Zruči je to hlavně. Už se těším až bude zvolen nový starosta nebo starostka a bude podporovat i
jiné věci než jenom sport.
Nabídka je bohatá.
Nic z toho nevyužívám, ale nehodnotit asi nelze, tak jsem u všeho dala 3
Jsem pro nové zázemí na fotbalovém hřišti. Šatny, sprchy, záchody jsou v katastofalnim stavu. Je to ostuda Zruče.
Chybí zde koupaliště viz. nové přírodní koupaliště v Divišově
Ve Zruči je tolik sportovních míst pro dospělé i pro děti , ze mě hodně udivilo, ze u nás v řadovkach probíhala petice pro
stavění dalšího hřiště pro děti , kde někteří řidiči absolutně nedodržují rychlost v obytné zóně .
Aktuálně mi chybí lekce vedeného aerobního cvičení (typu aerobic, zumba, bossu apod), pokud vím, cvičí se zde jen joga,
Spíše chybí výběr sportovního vyžití.
Máme hezký park, ale k relaxaci a odpočinku bych využil i prostor mezi dětským hřištěm a Zručským dvorem, kde by mohla
vzniknout jaká si "promenáda" se stromy, lavičkami, zahrádkami na místo, doposud prašné, či blátivé cesty.
Nečistota na dětských hřištích - střepy, lahve.......
... možná různě přidělat nějaká zastřešená místa (stín, déšť)
Zámek a park,chybí koupaliště Dr
nedá se posuzovat,protože je to individální,ale rošiřoval bych pouze to co má nějakou úrove
Na dětském hřišti by mělo být WC zdarma.
Tenisová hala - pouze s jedním využitím, přitom by byla vhodná pro více aktivit - velmi smutné
Členové volejbalového týmu zde mají velkou oblíbenost především díky panu Starostovi, který je v tomto sportu také aktivní
pro straší lidi není dostupnost žádná. Do tělocviční je daleko a v parku u Pošty sedět nemohou, protože tam sedí a pijí
alkoholici.
Ocenil bych lavičky či jinou možnost posezení nejen v parcích,ale i u panelových domú,i když chápu,že večer by na nich
vysedávala hlučná a třeba i popíjejicí mládež.
viz otázka 18.
Rozhodně přebývá tenisová hala - to nebylo třeba - kolik lidí hraje ve Zruči tenis?... To se nepovedlo
Kdyby to tak měla všechna města!
chybí mi normální cvičení pro ženský - jako je aerobic, zumba či něco modejnějšího. Prostě si jíd po práci zacvičit .... to
člověk musí dojíždět
Nová část cyklostezky (od náměstí po Domahoř) má tak hrubý povrch, že není vhodná pro in-line bruslaře.
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Odpočinek na cyklostezce zkazila nová tenisová hala, patrně nejošklivější stavba ve městě.
Na cyklotrase postrádám přístřešky na odpočívadlech.
Místa pro relaxaci jsou obsažena alkoholiky a fetaky.
V posledních letech bylo investováno do cyklostezek, bruslostezek, úprava břehu podél Sázavy, do sportovního areálu atd.
Mám pouze pocit nedostatečnosti odpočinkových ploch s příjemným výhledem do uklidňující zeleně nebo podél řeky pro
starší občany, lavičky, trochu intimní zákoutí tvořená keři, skalkami, případně altánky, stromy...
Chybí také popsání stromů, dřevin v zámecké zahradě. Jsou tam druhy, které se ne vždy běžně vyskytují v okolí.
Je ve městě velké množství sportovního vyžití, ale malá nabídka cvičení, hlavně pro ženy (rehabilitační, jóga, atd.)
opět musím konstatovat za mě jsem s nabídkou spokojen
Bazén,akce ve sportovné hale pro náš věk.Pro děti a muže je akcí dost.
Tomu co říkáte "posilovna" je v tragickém stavu, šrot do sběrného dvora!
Sportoviště nad ZŠ jsou předražená!
Za ty paníze nedostatečná údržba ploch.
Chybí vnitřní prostory pro relaxaci a odpočinek. Jediné místo je městská knihovna, která nemá o víkendu a večer otevřeno.
Až na velký počet cizinců, narkomanů a tím vyšší riziko kriminality se ve Zruči žije dobře.
Dětské hřiště nám mnoho lidí z jiných měst může jen závidět. Bohužel ne všichni návštěvníci dodržují určitá pravidla.
Nedávno jsem například v sobotu dopoledne, kdy jsem šla na hřiště se svoji malou dvouletou vnučkou, narazila na skupinku
náctiletých, kteří tam kouřili. Altánek a domeček často slouží jako přístřešek taky pro skupinku větších dětí, kteří tam jen
klábosí nebo spíše "jsou na mobilu". Vadí mi to zvlášť u toho domečku, kde si děti mají hrát s dřevěnými hranoly, něco z nich
stavět. Ale bohužel již se mi vícekrát stalo, že si tam moje vnučka nemohla jít hrát, neboť domeček byl obsazen velkými
kluky, kteří tam rozhodně nebyli kvůli tomu, aby tam stavěli věže z kostek.
Chybí mi tu bazén, ale je otázkou potřeb občanů, zda bazén nebo kombinaci bazen-biotop.
super cyklostezka, ale málo míst pro odpočinek (laviček) a když už je, tak všude nepořádek
Infrastruktura pro sport a volný čas je na dobré úrovni.
Možná trochu zajímavých atrakcí, laviček atd. i v lese a na okraji Zruče.
Není jich tu zbytečně mnoho???????
Sportovišť, hlavně hal mně přijde nadbytek a také jejich následné finančně náročné opravy. Poslední tenisová hala je
ohyzdnost sama. Škoda zničit další kout v blízkosti Sázavy...., kdyby tam alespoň architektonicky zapadla...., o zhoršení
kvality bydlení v bezprostřední blízkosti ani nemluvím.... Osobně bych v této části raději udělala hřiště pro děti nebo
volnočasové hřiště pro mládeže, případně bych udělala nějakou odpočinkovou zónu v blízkosti Sázavy - zeleň, lavičky...
nevhodný přístup k hřištím přes areál ZŠ......, absence možnosti koupání, hlavně v letních měsících.
Dětský koutek nebo herna v zimním období.
Město a okolí nabízejí široké možnosti využití
Chybí častější kontrola zařízení na dětských hřištích.
Možná chybí více otevřených - přístupných formě sportoviště kde se mohou lidé scházet a zapojit bez jakékoliv nutnosti
členství nebo časově omezeného vstupu. (třeba cyklostezka je super a dalo by se pracovat na aktivitách v jejím okolí pumtrack, občerstvení, hřiště . . . .
Dětské hřiště máme super a asi i bezkonkurenční u školní jídelny a dále kousek dál mezi paneláky ale dle mého názoru se
vůbec nemyslí na děti Zruče v okolí Benzina, nádraží a dále, prostě ve "staré" Zruči. Místa pro relax a odpočinek moc není a
to jak z pohledu plochy, prostoru nebo vybavení tak třeba ani a to sice není moc o sportu ale ani si není kam jít příjemně
posedět. možná by občané uvítali saunu nebo jiný tip relaxu.
Dotaz na dostupnost míst pro relaxaci a odpočinek mě překvapil. Ve Zruči něco takového je? Kromě laviček v parku, což
nevím, zda vůbec počítat.
Vše skvělé, v tomto ohledu nám mohou leckde závidět.
Bylo by super, kdyby se podařilo prodloužit cyklostezku až na Horku a vybudovat lávku přes řeku u Chabeřického mlýna.
Na dětském hřišti je nedostatek stinných míst v letních měsících. Nedostatečné zázemí - toalety, umyvadla, možná i sprcha.
Výměna písku pod prolézačkami za hygieničtější materiál. Písek je magnet pro kočky, které si z dětského hřiště dělají
záchod.
Sportovní vyžití je zde na špičkové úrovni (to zcela jasně dominuje)
díky za cyklostezku
chybí koupaliště
Více fajn dětských hřišť.
rozšířit drobná dětská hřiště - na více místech
Mrzí mě nepořádek na dětských hrištích.
sportovní vyžití je na dobré úrovni
v Nové Zruči vlaková zastávka "hrůza" - hrozný nástupiště a nic k sezení. jen z lavice a ještě vzadu.
Kvalitu a vybavení sportovišť nedokáži zhodnotit.
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šatny?
kolo nemám
laviček dost
Nejhezčí dětské hřiště v dalekém okolí!
hezké dětské hřiště
Pro starší sportování (kopec)
nehodnotím - nevím
U řeky by se mi líbil přístup k vodě, zpevněný, schůdky na více místech, něco jako mají Litomyšli (pořad Gebrian vs.
Litomyšl).
Zruč je krásné město. Laviček pro odpočinek i zeleně je zde dost.
Ve sportovním areálu Na Pohoří je potřeba dodělat chodník ze zámku dlažby až k hřišti pro seniory.
Ostatní nemohu posoudit.
Domnívám se, že sportovišť je ve městě více než dost! Hřiště pro důchodce je pro mnohé nedostupné daleko na kopec.
Žádný.
sportovní aktivity mě neoslovují
Dětské hřiště pouze v Nové Zruči.
Chybí bazén.
Sportovišť na tak malé městečko, je tady až dost! Je to akorát pro Pražáky apod.
Sportovní vyžití je až nad rámec
koupaliště / bazén / spádová oblast
Hlavně už nebudujte další hřiště.
sportovních ploch je nadbytek na úkor dětských hřišť a míst pro odpočinek
Hlavně bych chtěla pochválit úroveň dětských hřišť - jsou dostupná a hlavně vhodná pro všechny věkové kategorie.
parčíky bez feťáků by byly fajn, ale s tím nenaděláte
neřeším
chybí více laviček
Chybí dětské hřiště ve Staré Zruči.
Myslím, že na počet občanů je počet sportovišť dostatečný.
Více míst s lavičkami na hezkých místech - aby se lidé scházeli a komunikovali.
Ve Staré Zruči chybí dětské hřiště! (tam by byla známka 5)
Vadí mi umístění sport. zázemí pro seniory - nejvzdálenější místo.
Pokud tam dojdu už nemusím cvičit!
sportovní hala je drahá, pro sportovní kluby také draho, přetopeno
Sportovišť pro mladé lidi je dost, ale je málo laviček pro seniory, např. u cyklostezky.
Moc nesportuji, ale myslím, že sportovní vybavenost je slušná.
Nemohu posoudit
Stálo by za to řešit víc stínu u hřišť. Tu a tam lavičky "do elka" nebo proti sobě pro poklábosení.

Jaká sportoviště nebo místa pro trávení volného času ve městě chybí?
Textová odpověď, zodpovězeno 201x, nezodpovězeno 394x
Koupaliště.
Zimní zaledněná plocha.
Sauna. Fitness. Koupaliště.
Zimní kluziště, prostor pro bruslení, koupaliště
(16x) koupaliště
Dlouhodobě chybí koupaliště nebo bazén
Bazén, ledová plocha
Kopec na kterém by mohly bezpečné sáňkovat.
Veřejný bazén.
Bruslení.
(5x) Bazén
Bazén, kino, divadlo.
(3x) Koupaliště, zimní stadion
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Tady máme kromě bazénu úplně všechno, díky panu Mgr. Hujerovi. A věřím, že ho svým známým v brzké době vybuduje :-)
Koupání a bruslení
-koupaliště
-zimní stadion
Bruslení v zimě
Koupaliště celoroční
Wellness
Jóga, Pilát později pro pracující
Koupaliště, více cyklotras
Bazén, zimní stadion, posilovna
(4x) bazén
Chybí tu kvalitní koupání v létě, v zimě zase ledová plocha
(2x) Bazén, koupaliště
Koupaliště, a hřiště na möllke
Krom koupaliště, zimního stadionu, curlingové a bobové dráhy snad máme už všechno.
Dětské hřiště ve Staré Zruči
koupaliště, zimní sportoviště
Prostor pro psy, kde můžou volně běhat.
Samozřejmě koupaliště; v zimě bývalo super kluziště na kurtech, chtělo by to ho obnovit
Rozhodně hokej a zimní sporty.
bazén, sauna, ledová plocha
Samozřejmě chybí zimní stadion a bazén, či koupaliště, ale chápu, že se jedná o finančně náročnou záležitost na provoz.
BAZÉN PLAVECKÝ
(11x) Koupaliště
Bazén a sauna.
Chybí kvalitní fitness pro ženy, bazén a veřejná sauna
(2x) Koupaliste
ˇindividuální podle každého samostatně,rozhodně ne skeatbordy,tělocvičnu pro důchodce
Ve staré Zruči není žádné hřiště pro děti
Možnost koupání v řece ve Staré Zruči.
Koupání, plavání, sauna, ledová plocha
Zimní stadion, bazén
plavecký bazén, pára/sauna
Chybí místa pro relax pro lidi bydlící na Pohoří
Pro odpočinek, welness, kavárna
kino
koupaliště
maximálně krytý bazén nebo městské lázně, jinak tu máme všechno
Chybí venkovní florbalové hřiště,
Koupaliště,
Zimní stadión
bazén, bruslák....
Plavecké, wellness
Koupaliště?
Krytý bazén nebo kluziště
Restaurace (bufet) u řeky
Koupaliště, kluziště.
Bazén/koupaliště
Koupaliště nebo plovárna.
Zatím zde stále není bazén. Jinak se domnívám, že sportoviští máme až až.
zimní kluziště
koupaliště, sauna,Solna jeskyne , kemp
Chybí krytý bazén
Bazén, kluziště, poznávací stezky (význačná místa, příroda, zdravotní procházka, po stopách ševců...)
Zimní stadion
(2x) Koupaliště.
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(2x) Bazén.
posezení u vody, ohniště
Koupaliště!!!!
koupání v létě
asi jen bazén.
Krytý bazén a kluziště
Park na venčení psů
squash, koupaliště, zimní stadion
Krytý bazén
(3x) plavecký bazén
uvítala bych možnost ledního bruslení
Bazén, Zimní stadion
(3x) bazén, zimní stadion
Ledová plocha, koupaliště
Chybí kvalitní fitness a sauna
Sauna, wellness
Žádná.
Posezení u kávy,čaje
Z nejpopulárnějších sportů určitě hokejová hala nebo aspoň bruslařská plocha. Z méně známých (méně nákladných) třeba
venkovní kuželky, petangue atd.
Koupání
Bazén nebo koupaliště, plovárna.....
Kurty na Squash
Zimní stadion
wellnes,bazén
Plavecky bazen
Zimak a bazén
hala na florbal
již uvedeno .......bazén...!!!!!
Ledová plocha.
Ledová plocha
Nevím
prostor pro rekreační sport (bodybuilding, zumba apod.), koupaliště, minigolf
Brala bych větší rozšíření knihovny a aby byla otevřela každý všední den .
Plavecký bazén
Bazén, popř. koupaliště , ale dle mého názoru je to pro malé město spíše zátěž. Máme možnost v blízkém okolí KH, Vlašim.
Rybník :-)
viz víše. +
dětská hřiště, vyžití pro cyklisty spojené s cyklostezkou, například koše na basket
Pro starší občany třeba petangové hřiště.
Pro všechny možnost si zaplavat.
Nechybí nic.
Vybudování venkovní posilovny někde ve staré Zruči.
žádná
Jednoznačně chybí možnosti pro koupání. Bylo by zapotřebí zpřístupnit druhý břeh Sázavy - relaxační zóna
(2x) Již téměř vše zde máme, ocenil bych pouze ještě nějakou menší veřejnou plovárnu/koupaliště s bazény, fungující třeba
pouze v letní sezóně.
delší cyklostezka
Psát zimní stadion je naprostý nesmysl, přece jen je v Ledči, Vlašimi, Čáslavi. Zájem dětí o hokej zdaleka není tak velký
(alespoň po určité chvíli, protože vyžaduje daleko větší nasazení, talent atd.).
(2x) přírodní koupaliště
zimní stadion, letní koupaliště, celoroční koupání, welnes
zimní stadion, sjezdovka, bazén, letní koupaliště
zimní stadion, koupaliště a bazén, welness
chybí koupaliště
Minigolf?
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Prodloužení cyklostezky (okruh kolem Zruče)
bazén, zimní stadion, střelnice
plavecký bazén, koupaliště
koupání
Pořádné koupaliště i zimní stadion.
Lepší dopravní hriště, kde nevládne Krčmář!
koupaliště, wellness
kavárna, squash
koupaliště, krytý bazén, kluziště
bazén krytý, venkovní, zimní stadion
kino, bazén, cukrárna v Nové Zruči
lavičky okolo řeky, přístup do řeky, zkulturnění jejího okolí
koupaliště, bazén
ledová plocha
letní koupaliště
stinné přístřešky a lavičky v okolí obce od Rákosí nad fabriku a dále k Nesměřicím a nad Boronku
koupaliště, bazén, kluziště
žádné, nejsou ani všechna využívána. Chybí bazén (koupaliště) kluziště, aby zručské děti pokud se chtějí naučit plavat a
bruslit musí s nimi rodiče nebo škola do okolních měst, což se prodražuje. A dříve tu vše bylo!
Snad jen to koupaliště.
plavecký bazén, park s lavičkami, kam by byl zákaz místním opilcům a feťákům
samozřejmě koupaliště
Chybí mi cokoli pro "pejskaře" a jejich pejsky - psí park, hriště agility, cvičiště...
Dětské hřiště ve Staré Zruči!
Dětské hřiště v obci Dubina
Chybí kavárna s příjemným posezením.
koupaliště (nad školou)
Park s lavičkou, kde mohu v klidu sedět, anebo se projít beze strachu z napadení zdejšími rváči a zloději z parku.
možnost koupání
bazén, mini golf,
-> na rozhlednu Babka cestu pro pěší
Abychom si mohli zaplavat musíme jezdit do K.H., Kolína a pod.
BAZÉN!
koupaliště!
Plavecký stadion.
dostupný volnočasový park pro mládež
koupaliště!!!
vyžití pro seniory
Stará Zruč nemá vůbec nic.
Ve staré Zruči není nic. Na "Ostrůvku" při cyklostezce by se např. hřiště či prolézačky hodily.
koupaliště, zimní stadion
zimní stadion, plavecký stadion
zimní stadion
koupaliště
Vodní plocha ke koupání v létě i v zimě.
zimní stadion, bazén, venčení psů, cyklotrasy, zimní sporty
SPORTOVIŠTĚ NE!!!!!
chybí zde trampolíny, v jiných městech už na několika místech jsou (v zemi) a jsou oblíbené
V zimě místo pro bruslení.
bruslení
koupení
Dětské hřiště ve Staré Zruči
Možnost na posilování (u laviček) na cyklostezce
Osobně mi hodně chybí sauna, případně i wellness k relaxaci a odpočinku, možná chlapům chybí fitness. Schází mi i nějaká
příležitost, kde s děmi trávit dlouhé zimní večery.
Rozhodně veřejné koupaliště! (Hovoří se o něm minimálně 50 let, co já pamatuji, ale zatím stále není.)
Upravení parčíku přímo naproti Centrinu, s lavičkami a stínem, trávníkem. V parku je fajn kláda (u Nové Zruče), kde prolézají
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děti. Co přidat další - podobné z kmenu - i jinam do parku?

27. Jak hodnotíte kvalitu a dostupnost sociální a zdravotní péče ve městě?
Matice výběru z možností, zodpovězeno 587x, nezodpovězeno 8x
1

2

3

4

5

Praktičtí lékaři

163 (27,8 %)

233 (39,7 %)

115 (19,6 %)

42 (7,2 %)

15 (2,6 %)

Pediatři

62 (10,6 %)

142 (24,2 %)

136 (23,2 %)

83 (14,1 %)

65 (11,1 %)

Specializované lékařské obory

16 (2,7 %)

50 (8,5 %)

141 (24,0 %)

191 (32,5 %)

155 (26,4 %)

Zubařské ordinace

15 (2,6 %)

32 (5,5 %)

64 (10,9 %)

158 (26,9 %)

296 (50,4 %)

Fyzioterapie, rehabilitace

59 (10,1 %)

102 (17,4 %)

170 (29,0 %)

139 (23,7 %)

62 (10,6 %)

Lékárny

334 (56,9 %)

170 (29,0 %)

54 (9,2 %)

13 (2,2 %)

7 (1,2 %)

Pečovatelská služba

180 (30,7 %)

181 (30,8 %)

100 (17,0 %)

13 (2,2 %)

9 (1,5 %)

Sociální práce – pomoc v životních situacích

116 (19,8 %)

158 (26,9 %)

114 (19,4 %)

44 (7,5 %)

17 (2,9 %)

Prostor pro Váš komentář
Textová odpověď, zodpovězeno 109x, nezodpovězeno 486x
Někteří praktičtí lékaři nepoznají vážné onemocnění a mají nepříjemné zaměstnance. Když člověk něco potřebuje a zavolá
praktickému lékaři nebo sestře tak ho pomalu po telefonu seřve proč ho obtěžuje. Bez objednání pomalu problém aby Vás
lékař přijal. Nedostatečný počet zubních lékařů. Jedné zubařce přes 70 let a druhá vždy pár měsíců v roce neordinuje. Na
úřadu práce velice nepříjemná paní, místo vyřešení problému tak raději řekne, že s tím nemůže nic dělat a ať si dojedeme do
Kutné Hory.
Toto by měla být priorita obce, nikoli kuličková dráha
Chybí mi zde ORL, zubař a kvalitní pediatr.
Poslední dvě odvětví nemohu zatím posoudit. Zubaře máme v Benešově, pediatra ve Vlašimi. Specializovaní lékaři tu nejsou
téměř vůbec, za všemi dojizdime (Vlašim, K. Hora, Kolín, Praha..)
Městu chybí jeden až dva zubaři.
Nehodnocené kategorie neumím posoudit.
Je mi líto, že musím hodnotit takto nízko. A to je mi 35.Jak se asi cítí stáří lidé, kteří tyto služby potřebují mnohem častěji než
já?
Byli by potřeba dva zubaři, jedná dětská doktorka, oční, gastroenterolog a hlavně noční pohotovost.
Chybí spousta specializovaných lékařů a RTG
Dlouhá čekací doba na rehabilitaci
Těžko hodnotit,když nevyužívám.Hodnotím jen z doslechu.
Lékárny mají nedostatečnou provozní dobu!!!! Pro pracující jsou nedostupné!!!
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Jak je asi všeobecně známo, je nedostatek zubních ordinací nejen v našem městě. Výraznou ztrátou je i zrušení ORL, kde
byla návštěvnost víc než hojná.
... na nevyplněné políčka nedokážu odpovědět
Velmi chybí ORL, lékař na kožním vyšetřuje z dálky. Myslím, že by měli být všichni lékaři koncentrovani v jedné budově
(poliklinice) a že by ve městě měl být rentgen.
Zatím....sem to nepotřebovala,ale jednou budu
nejakutnější je řešení zubařů,aby nemuseli dojíždět pacienti do do uhříněvse a nebo ještě dál
Jelikož potřebuji ke svému životu pouze zubaře hodnotím všechny ostatní znákou 1. Otázkou je, jak budu dostupnost
hodnotiv v okamžiku, kdy budu doktory pořebovat.
Kdyby pečovatelky nemusely rozvážet obědy, měly by více času na svou práci s klienty. Na rozvoz obědů by stačil schopný
civilní zaměstnanec.
Nedostatek zubařů, málo specializovaných lékařů
V budoucnosti by se určitě mělo uvažovat ještě o jednom Domově důchodců.
Sociálni služby by mohli více spolupracovat např. s Kotelnou s dětským domovem a zapojit např. děti z Děstkého domova do
života ve zruči
Za většinou specializovaných lékařů je nutné dojíždět. Dostupnost lékařů ve Zruči je do velké míry omezená. Chybí zubař.
vše co je za 5 tyto služby zde nevyužívám a tak o nich nevím a nemohu soudit A specialované obory, tu žádné nejsou. Z
holkou na zuby, štítnou žlázu, alergologii.... vše dojíždíme
Praktičtí lékaři a specialisté - zde hodnotím spíše kvalitu některých
Zubaři - nedostatek zubařů
Pečovatelská služba - zde hodnotím nedostupnost této služby o víkendech
Nemohu hodnotit pediatry - nemám informace
Za prioritu vidim sehnat stomatologa
nedostatečný počet fyzioterapie a rehabilitace
Neoznámkované nemohu ohodnotit, nevyužila jsem či nepotřebovala využít služby.
Hodnocení píšu z pohledu člověka, který se zde přistěhoval, nemá žádné širší rodinné zázemí, je odkázán pouze na sebe a
na partnera. Pokud nefunguje auto, je komplikované vůbec dojet do Zruče, natož do dalších okolních měst, které poskytují
širší lékařské zázemí. V určitých situacích je to velmi frustrující pocit. Neexistuje zde lékařská pohotovost mimo ordinační
hodiny. Lékárna, která je ve Staré Zruči, je mi velmi sympatická, ale bohužel, najít ji otevřenou, je malý svátek. Nemám
vůbec ponětí, zda je možno ve Zruči najít odborníka, který by kombinoval klasické lékařské přístupy například s homeopatií
nebo čínskou medicínou.
Problém sehnat do města dalšího zubaře, málo rehabilitačních pracovníků na pojišťovnu.
Nemožnost sehnat tu zubaře.
Vylepšení a oprava ordinací, především v ulici Lipová
zatím jsem samostatný tak toho tolik nepotřebuji
O peč.službě a sociální práci nemám informace.Ale ti odborní lékaři chybí.A dvě zubařky(důch.věku) to je výhledově
žalostné.
bohužel za dobrými specialisty včetně zubaře musím jezdit mimo Zruč. Čekací doba zde na rehabilitaci je velmi dlouhá.
Musela jsem ji také vyhledat mimo město.
Chybí kvalitní zubař, gynekolog, pediatr
K zubaři jsem nucen dojíždět do Prahy !!!!!
Kvalita je asi dobrá, ale dostupnost je především u zubařů problém
Nemám tolik zkušeností. Využívám stále tyto služby z mého bývalého bydlište.
Sociální a pečovatelské služby nemohu posoudit
Před dvěma lety jsem si chtěla zajistit během léta odlehčovací službu pro svoji maminku s Alzheimerovou nemocí - zcela
marně.
Velmi chybí Mudr. Mrázek (ORL).
Malý počet zubařů a s tím související dlouhé čekací doby.
xxx
Zubní ordinace chybí
Rehabilitace při doporučené lékařem má katastrofálně dlouhou čekací dobu..
některé výše uvedené oblasti nemohu posoudit
Nemohu posoudit, neboť odborné lékaře mám jinde.
hodnotím pouze to s čím jsem měl osobní zkušenost
Lékárny bych ocenil delší otvírací dobu
Prioritou číslo jedna by měla být zubařská ordinace, která ve Zruči chybí. A na to, že Zruč je téměř město důchodců, tak je
tady žalostně málo specializovaných lékařských oborů. Dále když někdo potřebuje na rehabilitaci, čeká děsivě dlouho na
termín, nutné je také posílení.
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nehodnotím s čím nemám zkušenosti
Praktičtií lékaři OK, pediatrie bude muset brzy řešit nástupce (to je zásadní věc!), naopak nejhorší je situace v zubařské péči.
Zubaři, proboha to je děs a hrůza. Jen 2 a ten jeden nebere lidi co byly u Kovandové. Takže je situaci dost tristní.
Nějaká pobídka, poskytnout byt? Nevím, ale je to akutní záležitost. Já si někam zajedu ale babička, nejdříve jezdila do
Zbraslavic, tam se náhle zrušil, ta samá situace v Čáslavi.
slabé, nedostatečné
neoznačené nemůžu hodnotit
Nejsem si zcela jistá, zda vedení města může udělat něco více pro kvality lékařů. Nicméně vybudování menší polikliniky s
rozsahem lékařů by prospělo.
nedostatek KVALITNÍCH praktických lékařů.
K PL odjíždím 24km
k zubnímu L dojíždím 104km
Jak se mám dostat k odbor.lékařům?
Sanitka nebývá vždy k dispozici
dvě rehabilitace nestačí - dlouhá čekací doba
Nejvíce chybí zubaři.
Chybí tady zubaři!!!
Třeba zajistit lékaře ORL, tč. špatně dostupné.
Nejsem erudovaný v oblasti zdravotnictví, ale o profesní kvalitě dětské lékařky MUDr. Nacházelové by se dalo směle
pochybovat ve světle jejich profesních přestupků a přehmatů.
Chybí zubař, na rehabilitaci je plno, u praktického lékaře čeká.
chybí zubaři i praktičtí lékaři, hlavně specialisti
Žádní specialisté zde nejsou a zubaři dlouhodobá tragédie.
Občané Zruče musí jezdit k zubnímu lékaři do okolních měst. Skoro všichni už další pacienty nepřijímají.
Zdravotní péči nemohu hodnotit, nevyužívám ji.
nemohu hodnotit, zdravotní péči nevyužívám
Tady je pro mne důležité ocenit možnost objednat si senior taxi.
Pediatři? Zde je pouze MUDr. Nacházelová, ne?
zachovat senior taxi
plné čekárny u praktických lékařů
Starší důchodci musí mít na léky a ty nejsou levné a i na ty bez předpisu.
Zdravotní péči ve Zruči nevyužívám.
Za lékaři jezdím jinam (KH, Kolín Čáslav).
Zubař - katastrofa!
Rehabilitace = dlouhé čekací lhtůy!
Chybí MUDr. Mrázek
kvalita a dostupnost jsou dvě různé věci, služby kvalitní jsou, ale často nedostupné
Některé nemohu posoudit.
Zubaři specialisté stále dojíždění do K.H., Čáslavi, KO Sázavy.
Rehabilitace nedostatečná - objednací doba do 3 měsíce.
Obávám se absence stomatologických klinik v budoucnu. Kvalita těch stávajících je v pořádku.
Sehnat zubaře je tragédie. Neberou ani zubaři v Ledči nebo ve Vlašimi.
ORL, rentgeny zubaři, urologie
Nedostatek spec. lékařů.
některé nemohu posoudit
Chybí zubaři, a bude hůř!
Za lékaři jezdíme celá rodina mimo Zruč do okolních měst
2 zubní ordinace ve Zruči nepřijímají nové pacienty.
Paní doktorka Králová už hodně přesluhuje a může svoji ordinaci zavřít? a co potom si počnou senioři?
Vím, že to asi není zcela možné, ale v ideálním případě by zdě měl být od každého "speciálnějšího" oboru alespoň jeden
lékař.
chybí zubař
Rozhodně bych jako rodič uvítala výběr pediatra alespoň ze dvou lékařů, takhle si člověk nemůže vybrat nebo jezdí k
lékařům v okolí, stejný problém řeším s gynekologem (dojíždím raději až do Prahy).
praktičtí lékaři i zubaři jsou prakticky nedostupní
pediatr - jezdíme do Ledče n. S.
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zubař - jezdíme do Prahy
ve Zruči oboje chybí
fyzioterapie v počtu 2 pracovnic je zcela nedostačující, nemožnost vybrat si pediatra
lékaři chybí - hlavně odborní - zubní, ORL, ortoped, oční, interní - stálá pracoviště
Rozhodně tu chybí nejméně jeden specializovaný lékař např. chirurg, kardiolog...
Slouží tu pouze jedna pediatrička a v případě její nepřítomnosti musejí rodiče až na pohotovost do Kutné Hory (cca 30km),
případně do Čáslavi na dětské oddělení (35km).
dlouhé čekací doby - rehab. oční, praktic. lékaři
Málo zubařů, špatná pediatrička. Chybí ORL, oční.
absence zubařů, očního lékaře, ORL, ..
Chybí ORL, mnohdy se nedostaví specialisté!
velký problém celkově - lepší možnosti ohledně zdravotní péče
kdo nemá auto - dostupnost specializovaných lékařů, těžce dostupná
Zdravotní péče je na o!
Dostupnost 30 a více km!!!
chybí lékaři ORL, kožní, kvalitní zubaři, ortoped
Chybí více pediatrů, stávající lékařka není vyloženě špatná, ale změnu bych uvítala. Je zde i málo specializovaných pracovišť
nebo je jejich pracovní doba tak malá, že je spíše zázrak na ně narazit.
V minulosti byli všichni specialisté přítomni ve městě, nyní se musí daleko. (Pokud se vůbec seženou.)
Výborná paní Pavlečková! Druhou rehab. neznám, ale určitě nemohou pokrýt zvyšující se počty pacientů, vč. dětských.
specializovaná pracoviště chybí, jezdí se do K. Hory nebo Ledče n. Sáz.
fyzioterapie, rehabilitace - dlouhé objednací termíny
Chybí specializované lékařská péče.
ORL, za vším se dojíždí min. do Kutné Hory, Sázavy, Ledče
Naštěstí jsem ve věku, kdy doktory a zdravotní služby nepotřebuji. Jen myslím, že by zde mohl působit nějaký odbornější
pediatr.
Za zubařskou péčí musí někteří Zručáci jezdit do okolních měst a obcí.
U zdejších lékařů se čeká nehorázně dlouho.

Jaké sociální a zdravotní služby Vám ve městě chybí?
Textová odpověď, zodpovězeno 159x, nezodpovězeno 436x
Oční, ORL, kožní, chirurgická ambulance, neurologie, zubní lékař, ortopedie.
Chybí tu zkvalitní zdravotní středisko. Rentgen. Sono. Chirurgie.
Zubař a kvalitní pediatr (nemyslím zručskou pediatričku která na vše píše antibiotika)
(4x) Zubař
(2x) Stomatolog
Chybí zubní lékaři, lékaři ORL, chirurgie, ortopedie a odborníci fyzioterapie.
(2x) ORL, zubní lékař
Kvalitní zdravotnická péče v čele alespoň s pohotovostí či nemocnicí
Kožní lékař, oční lékař, sice tu jsou, otázka péče a přístupu....
Zařízení a nabídka služeb pro bezdomovce
Žádné.Nesnažte se, už jsme si zvykli, že ve Zruči jen bydlíme a pro kvalitnívěci, ať už oblečení, spotřebiče a služby musíme
25km a více.
Jezdíme i za prací až do Prahy.
Tak proč tu vlastně ještě zacláníme ne?
Už vím, rodina, dětství. Ale to tu bylo všechno jinak a v radě seděli také jiní lidé. Holt život.
Zubaři, gastroenterolog, neurolog, psychiatr
(4x) ORL
Dojizdim za zubařem až do Kolina
Kožního nekomentuji
ORL chybí
Oční nemá vybavení
Ještě více péče pro seniory
zubaři,specialisté,rehabilitace
zubní lékař
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Rehabilitace, dlouhá čekací doba na objednání
ORL, zubař
zubař, odvoz do nemocnic doporučuji spádově řešit do Prahy.
Nemocnice v Kutné Hoře je katastrofa.
Odborné zdravotní ambulance.
ZUBAŘI
(7x) zubař
zdravotní pohotovost
Chybí zde sociální poradenství pro rodiny s dětmi nebo třeba dluhové poradenství, co stání domov důchodců ne předražený
Centrin
Neurolog,
Zubař, krční
je již uvedeno
např. krční
Stomatolog, ORL, RTG, UZ, RHB - dlouhé obj. doby
Zubaři, ORL
problém asi ne jenom zde zubař
orl, psychiatr, v blízké budoucnosti velmi pravděpodobně i internita a chirurg, oční a kožní ... to vše alespoň 1xt
zubař
!!! mobilní hospicová péče
Zubař, více pediatru!!!!
Psycholog či psychiatr by mohl občas dojíždět a ordinovat.
Terénní služby
Zubař, dětská lékařka- pořádná, bude rehabilitace, pediatrie, nosní, ušní, krční
dětský lékař, zubař, specialisté
Pediatr, zubař, specialisté
Chybí dobrý zubař - nejlépe dva:-)
Zubař, chirurgie s základním vyšetřením (například RTG), kardio a další specializované obory
alergologie, Kožní je tu málo, chtělo by to přidat. Když tu je specialista jako oční , kožní atd. jsou tu málo. A hodně tu chybí
ORL - pana Mrázka je škoda, že už nedojíždí sem, jezdíme za ním. Chybí alergologie atd...
Ve městě chybí specialisté, za jakoukoli specializovanou péčí musí všichni obyvatelé dojíždět. Uvítala bych aspoň kvalitního
fyzioterapeuta a dentální hygienu přímo ve městě. Psychoterapeut by také určitě našel využití.
Lékárny jsou skvělé - paní magistry vždy dobře poradí.
ORL, interna, chirurgie, raná péče
Specializovaní lékaři
rehabilitace dostupná v krátkém čase, zubař,
Orl
Odborní lékaři, rehabilitace, zubař, ORL atd.
kvalitní zubař, jezdíme do prahy
Málo zubařů.
odborní lékaři, např. krční, lepší ordinace očního lékaře.
problém je zubař
ORL,stomatolog,ortoped,internista(aspoň jednou týdně),psycholog.
Zubař, ORL
rozhodně zubař, ORL, více fyzioterapeutů
(2x) odborní lékaři
všechny odborné
ZUBAŘ
Kvalitní zubař
Zubař.
Nevím
dostatečná péče v oblasti zubního lékařství
více fyzioterapeutů a rehabilitace
zubař, gynekologie - delší pracovní doba
Málo kvalitních zubařů
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Žádný zubař nás ve Zruči nevzal, celá rodina dojizdime
stále se opakuje....ZUBAŘ atd.
Zubaři
denní stacionář
Zubařská ordinace
Sociálně terapeutické dílny pro osoby se ZP.
Zubní ordinace, stávající lékaři mají zkrácené ordinační hodiny či dlouhou čekací dobu. Důchodový věk zubních lékařů.
Sociální služby nemohu posoudit, zdravotní - viz výše.
Zubař, ORL, pediatr
chybí zde především ORL specialista a ortoped
Zubař, Pediatři, ORL
zubaři, URL
ORL,více rehabilitace-bohužel 2fyzioterapeutky jsou málo a nestíhají nápor obyvatel,zubní ordinace skoro žádná a pratičtí
lékaři 2,jinak důchodci,kteří skoro neordinují
kvalitní zubař
Zubní lékař
Na Centrinu kde je dlouhý list čekatelů, dává jasně najevo, že chybí další zařízení. Seniorů přibývá a pokud bude nějaký
pečovatelský dům s "lidskou tváří" a ne fabrika na péči o seniory, tak to bude super. Zruč a okolí je velmi krásné a nějaké
specializované rehabilitační cetrum by Zruči určitě slušelo.
zubařské ordinace
větší počet rehabilitačních pracovnic (2 jsou málo)
ORL, zubní, oční - více dní, chirurgie
ORL, zubaři, oční, kožní, ortoped, rentgen
RTG, ortopedie, oční, ORL, zubaři, fyzioterapie, pol. kde by bylo vše
zubaře, gyndu, ortopeda, neurologa, ORL, oční, fyzio a reh. mám mimo Zruč
ORL lékař, zubní lékař
zubní lékař, ORL lékař
zubaři, orl, urologie, psycholog
Stomatolog, ORL, Ortoped, více rehabilitačních pracovníků (na masáže se čeká hodně dlouho)!
Myslím, že nejvíc chybí zubař, ORL
specializování lékaři, ORL, chiro, ortopedie
zubař, zubař, zubař....
Zubař, ORL lékař
zubaři hlavně!
poliklinika třeba i malá, všude jinde v malých městech jsou
ORL, zubní ordinace
Zubař, noční, krční, ušní, ortopedie... pohotovost
ORL, zubař, oční - více dnů, chirurgie, větší počet rehabil. pracovnic
(2x) zubní, ušní
umožnit péči o seniory v prostředí jejich domova
chybí speciální lékařské obory
(2x) zubaři
ortopedie
psychiatr, psycholog
zubaři co jsou ochotni vás ošetřit a neposílat do Pardubic!!!
specializované lékařské obory
Toto je však vedení města jistě známo, vždyť tu žijí.
Dojíždění pro staré a nemocné pokud nemají kolem sebe pomoc je drobet problematické.
Zubař, ušní
ORL, zubaři, kvalitní kožní lékaři atd.
Za odbornými lékaři se musí dojíždět!
Stav zdravotních služeb ve městě je katastrofální.
přestal dojíždět ORL lékař
Rehabilitační lékaři
uvítala bych lékárnu i v době víkendu či svátků
Kvalitnější rehab. aby odbor. lékaři nemuseli pacienti ze Zruče posílat na RHB do K.H., Kolína apod.
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Sama jsem to zažila.
zubní lékaři, ORL, psycholog
oční, zubař, další dětský lékař, kožní
lékař, ORL, kvalitní oční, kardiolog
chybí zubař
rehabilitace
Chybí hlavně zubaři!!!
gynekolog
zubař
kožní
- kvalitní nebo není už kapacita
Ve městě mi chybí zubař a ORL.
chybí péče o duševní zdraví
všechny
pohotovostní služba
rentgen, ultrazvuk, urologie...
zubaři, ortoped, ORL, alergologie, rehabilitační lékař
zubní
ORL
ortoped
možnost volby dětského lékaře
všichni jen dojíždí a nepravidelně
ORL, ortoped
ORL - ortoped
lepší dostupnost běžných odborných lékařů (např. ORL, zubní,...)
zubař, ORL, chirurgie, ortoped, oční - delší objednací doba
stomatolog
zubní lékaři
ORL ambulance
specializované lékařské obory
zubaři
Vzhledem k průměrnému věku obyvatel postrádám ortopedii.
Chybí zubaři, já svého mám, ale pro druhé jezdí až do Čáslavi.
Zubní pohotovost a zubní ordinace vůbec.
zubaři, ušní, ušní, krční i ostatní specializace
oblíbený pediatr, zubař, oční, kožní, fyzioterapeut

28. Jak hodnotíte fungování organizací předškolního a školního vzdělávání ve
městě?
Matice výběru z možností, zodpovězeno 545x, nezodpovězeno 50x
1

2

3

4

5

Nemohu posoudit

Základní škola Na Pohoří

71 (13,0 %)

70 (12,8 %)

63 (11,6 %)

78 (14,3 %)

63 (11,6 %)

198 (36,3 %)

Základní škola Okružní

56 (10,3 %)

62 (11,4 %)

19 (3,5 %)

4 (0,7 %)

1 (0,2 %)

388 (71,2 %)

Mateřská škola Na Pohoří

149 (27,3 %)

96 (17,6 %)

33 (6,1 %)

5 (0,9 %)

2 (0,4 %)

246 (45,1 %)

Mateřská škola Malostranská

99 (18,2 %)

60 (11,0 %)

27 (5,0 %)

9 (1,7 %)

14 (2,6 %)

317 (58,2 %)

Základní umělecká škola

151 (27,7 %)

84 (15,4 %)

29 (5,3 %)

10 (1,8 %)

4 (0,7 %)

259 (47,5 %)
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Prostor pro Váš komentář
Textová odpověď, zodpovězeno 103x, nezodpovězeno 492x
Bojují. Je to o lidech, o jednotlivcích, bohužel.
Základní škola Na Pohoří dlouhodobě nepracuje na stabilizaci učitelského sboru. Nenabízí např. městské byty pro to, aby do
Zruče přilákala kvalitní učitele. Takto postupuje ZUŠ a je v tomto směru úspěšná. Na ZŠ působili i takoví učitelé, kteří
dostatečně neovládali své obory. Škola špatně komunikuje se SRPŠ. Ani komunikace mezi vedením a učiteli není ideální.
Učitelé proto odcházejí učit do okolních škol.
O základní škole Na pohoří, kterou jsem i já absolvoval, si myslím, že přišla o spousty kvalitních učitelů, kdy by se paní
ředitelka měla zamyslet nad tím, jak budou žáci připraveni na další studia. Ač tu mám trvalé bydliště, velmi bych se rozmýšlel,
zda své děti poslat do této školy.
Své děti určitě ve Zruči vychovávat nebudu....
Fajn by byla nějaká alternativa pro rodiče - např. "lesní třída" školky ... možnost výběru
Školství ve Zruči už mne léta netrápí a nezajímá.
Myslím si, že kvalita výuky s obnovou personálu v základní škole Na Pohoří klesla. Věřím, že určité projekty ve škole jsou
dětem přínosné, ale spousta z nich mi přijde zcela zbytečná.
Inkluze ve škole je nepřijatelná. Multikulti škola.
Vysoká fluktuace učitelů a jejich nízká kvalita vyučování, která se negativně podepisuje na znalostech žáků v dalším
vzdělávání na jiných školách.
Supr
je třeba už konečně zlepšit ZŠ
Nemám děti ani vnoučata ve školních zařízeních a hodnocení mám pouze z doslechu. Chybí mi větší zapojení učitelského
sboru do veřejného dění. Například si nepamatuji na to, že by se učitel tělocviku ze základní školy kdy přišel podívat na
sportovní výkony svých žáků natož aby se ujal ve svém volném čase například nějaké tréninkové aktivity. Podobně vnímám i
zapojení učitelů ostatních odborností. Dříve byli učitelé nostiteli kulturního a sportovního dění ve městě. Výjimkou jsou
učitelé umělecké školy.
Absolventi zručské školy byli vždy na školách vyššího typu vítáni, naše škola byla vyhlášená svou kvalitou. Pod vedením
nynější ředitelky Staré toto jméno ztratila.
Předpojatý ředitel základní umělecké školy (obliba nástroje)
navázání spolupráce s některou VŠ nebo střední přilákání studentů do města
nemám zkušenosti
ZŠ okružní a MŠ malostranská nemáme zkušenosti, nemůžeme soudit.
Nesouhlasím s pozicí paní ředitelky školy. Uvítala bych její výměnu. Vedení školy a pedagogického sboru pod její taktovkou
není dobré. Přijímá nekvalitní personál. Neváží si dobrých pedagogů. Kvalita výuky, hlavně na druhém stupni, upadá.
Výsledky loňských přijímacích testů to jen potvrzují. Zdejší škola byla vždy vyhlášená jako nejlepší školou v kraji. Její studenti
byli vždy perfektně připraveni na středoškolské studium, to už je nějakou dobu minulostí.
Z mého pohledu špatná manažerská práce ředitelky ZŠ-kolektiv se rozpadl, za působení nové ředitelky se zvýšila fluktuace
učitelů.
Nemám s tím zkušenost.
Ve škole ucte dějiny, jak byly, ne, že budete přeskakovat a různé překračovat dějiny!!!!!
Kvalita vzdělávání na ZS je velice špatná, děti při přechodu na střední školy mají velké problémy a ti nadanejsi v této škole
zakrni, problém vidím hlavně ve vedení ZS
V Zakladni skole mam problem s fungovanim SRPS, jako rodic platim penize a poradne nevim, na co jdou. Navic mam
problem s vedoucim spolku, se kterym jsem se jiz nekolikrat neshodla diky jeho povysenemu chovani. Jinak praci pedagogu
na ZS hodnotim kladne. Na ZUS jsem spokojena s vyberem krouzku, deti si mohou vybirat, co chteji navstevovat. Ostatni
skoly uz nemuzu hodnotit aktualne.
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Nemám děti. Hodnotím ale vždy velmi pozitivně, že existují aktivity škol a školky, které mají přesah směrem k veřejnosti jako tématické výstavy k Vánocům a Velikonocům na poště v Nové Zruči, nebo výstavy či vystoupení žáků ZUŠ.
Hlavně co se týče úrovně vzdělávání, komunikací mezi školou a zástupci rodičů.
nemám protyto školy využití v naší rodině jsou všichni dospělí
Byla jsem spokojený rodič v MŠ Na Pohoří a jsem spokojený rodič v ZŠ Na Pohoří.Myslím,že dnes učí učitelé,které to baví.A
vybavení
je dokonalé.V malých školách takové nemají.
je třeba zlepšit výuku v ZŠ
je škoda, že se naše děti ve škole neučí, ale spíše přežívají čas....
nemám přehled, nevyjadřuji se
kde jsou ty časy, kdy byla zručská ZDŠ vyhlášená a měla po celé republice zvuk! Dnes slyším pouze stížnosti na odchod
dobrých učitelů do okolních škol. Proč asi?
Nerušit ZŠ Okružní, naopak podporovat a raději sem přesunovat děti s asistenty či cizince.
Viz. výše.
Slyším spoustu kritiky, ale školství je velmi složité hodnotit. Myslím si, že to není jen problém Zruče, ale celé ČR. Lpí se na
zbytečnostech (zkoušení z hudební výchovy) a důležité znalosti pak chybí. Nevím, jestli je nějaké srovnání škol v
připravenosti.
mateřinky nemohu posoudit,jinak jsou školy bez problémů
ZŠ Na Pohoří - ještě před cca 10 lety nejlepší škola v širokém okolí, po přechodu na střední školu velmi kvalitní základy pro
další vzdělávání. Probraným učivem jsme předčili i ZŠ z okresních měst. Na jednotlivých ročnících žáků bylo vidět, jak
postupně dochází k úpadku, což potvrzovaly i slova vždy aktuálních žáků. Úpadek nejen v učivu, ale v poměrech ve škole a
praktikách vedení. Za současné situace vím, že do zručské školy moje děti rozhodně nepůjdou i za cenu dojíždění. Kdyby se
škola raději místo na věci, které znějí "in" (např. škola s hvězdičkou) zaměřila na udržení kvalitních kantorů. Zde se jich
naopak systematicky zbavovalo, aby byli nahrazeni mladými "in" učiteli bez jakékoliv praxe! (Bohužel vím, komu všemu byla
místa učitelů nabízena! Někteří dokonce přijali.)
MŠ Malostranská - jeden z případů protekcionismu. Do naprosto fungující školy dosazena ředitelka bez zkušeností pouze na
základě známosti. Před tím školka fungovala na výbornou.
MŠ Na Pohoří - velmi milý a příjemný personál, jasná volba pro budoucí umístění dětí, vše funguje tak, jak má. Doufám, že
se někomu nepovede zdevastovat fungující školku dosazením někoho neschopného, kterého tam dosadí někdo ještě
neschopnější.
Bohužel kvalita vzdělání nepatří mezi priority současného vedení města (ani toho minulého). Bohužel tolik potřebné vzdělání
a všeobecný rozhled dětem nenahradí ani nové chodníky, sportovní hřiště, lampy, ani osázené ostrůvky květinami.... Ve Zruči
je krásně, ale oblast vzdělání zde již několik let přestává fungovat a dnes spíše už ani nefunguje. Paní ředitelka umí jen
ukazovat svou moc, ohánět se funkcí, zastrašovat rodiče i učitele, pokud s ní nesouhlasí. I na účasti na třídních schůzkách je
to znát. Rozsáhlá kampaň na FB ZŠ ukazuje, že vzdělání opravdu není prioritou současného vedení, nejen že si za peníze
nás pracujících jezdí na "dovolené do zahraničí" - ano, jedou poznat jak se jinde ve světě učí, ale proč když nechtějí školu
dělat lepší a nezáleží jim na vzdělání dětí?, neustále vymýšlí nějaké aktivity místo vyučování - primární prevence, výlety,
přednášky s nevalnou kvalitou i výsledkem..., bruslení, exkurze, poznávací zájezdy, sportovní turnaje... Nemá ZŠ dětem
zajistit především základní vzdělání pro další uplatnění v životě? Proč se škola propůjčuje k nátačení youtuberům a
podporuje zábavu nevalné kvality? Toto je opravdu úloha ZŠ? Moc bych si přála, aby se zase naše ZŠ stala tou uznávanou
školou z které děti odcházejí naučené a připravené na gymnázia a střední školy. Učitelé stále prahnou po vyšším platu, ale
svoji práci neodvádí - kdo zaplatí čas nám rodičům, když musíme doma po své práci suplovat úlohu ZŠ anebo platit dětem
doučování z řad bývalých učitelů????
MŠ Malostranská - zbytečné dohady......
ZŠ - neustále odcházející místní učitelé..Někteří rodiče posílají dětí do Ledče n.S.
ZUŠ - chybí koletivy reprezentující školy při akcích města
Na základní škola Na Pohoří je málo dobrých učitelů .Všichni dobří učitelé jdou do háje . Jinak ředitelka taky nic moc . Školní
vybavení dobrý ale jak říkám vzdělání nic moc.
Základní škola na Pohoří absolutně nerespektuje nové trendy, nerespektuje žáky jakožto partnery a stejně tak rodiče i když
navenek prezentuje svou otevřenost a to jak diskusi tak nevím trendům, nebo požadavkům tak v praxi je to úplně naopak.
Osobně mi už ani tolik nevadí kvalita vzdělání jako těžký morální dopad na mé děti který s nimi musím skoro denně řešit.
Škola se nechová ke všem stejně a nepodporuje rovný přístup k vzdělání všem žákům. Mám obavy že na škole je
podporován klientelismus a také dochází ke střetu zájmů.
Školka Malostranská minimálně využívá zahradu a prvky zahrady kde byly nemalé investice. Školka také moc nedá na nové
trendy a mě osobně nejvíce vadilo, že pokud děti nechtěli po obědě spát museli po obědě školku opustit a nemohli zůstat
někde v tichosti u nějaké jiné činnosti jako se to praktikuje v jiných školkách. Myslím si, že atmosféře ve školce ani nijak
neprospěla výměna ředitelky s podivným průběhem. Nepopírám legitimitu jen formu provedení.
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Zaměstnanci obou subjektů mi přijdou vyhořelí a unavení a bez přístupu jaký jsem bych očekával. Myslím si že ani necítí jak
podporu tak řízení nebo směřování od svých nadřízených institucí.
Vadí mi válka vyhlášená školou vůči SRPŠ a nečinnost odpovědných osob, která by mohla přispět k nápravě stavu.
ZUŠ - připadá mi že někdy zbytečně tlačí na formu jsme škola a známkujeme a hodnotíme a tím děti odrazuje od dané
aktivity. Příklad : Chci se naučit hrát na kytaru a moci si zahrát - nechci řešit známky
Městu chybí střední škola. Bohužel, ty nejsou zřizovány městem, ale krajem. Nicméně město má své lidi na kraji a přesto se
nic neděje.
Chybí tu možnost lesní školky, to je ale otázka poptávky.
Základní škola na Pohoří často střídá učitele. Znalosti dětí jsou po přestupu na střední školu nedostačující.
Kvalita ZŠ na Pohoří se rapidně snižuje
Školství ve Zruči by se mělo více specializovat a zatraktivniti výuku.
Co se týče základní školy na Pohoří je nejhorší kombinace dětí co se učí,nejsou vulgární a dětí co si dovolí vše a patří do
zvláštní,p.ředitelka si je tam drží a oni pak narušují vyučování,šikanují ostatní a neprospívají,aby neztratila prestiž školy s
hvězdičkou a neměla hodně propadnutých žáků,řeší to tím,že nenechá většinu žáků propadnout.Ve škole učí i učitelé bez
pedagog.vzdělání.Dětem neprospívá,ani časté změny učitelů.
Ve škole je soustředění na efekt, hodně fotek a málo učení. Není nutné tolik projektových dnů a ostatních akcí ze strany
školy. Děti potřebují mít stabilní prostředí bez častého střídání učitelů s možností častého procvičování učiva, "volných" dnů
je příliš.
Nyní můžu posoudit jen ZŠ, dříve i MŠ Malostranská a tam to bylo za vedení paní Kuželové naprosto v pořádku. Problém byl
svého času pouze v nízké kapacitě (zejména roky 2010-12)., to se vyřešilo otevřením MŠ u jídelny. Pokud jde o ZŠ, na rozdíl
od mnoha jiných rodičů, mám za to, že funguje velmi dobře. Určitě znepokojení může působit častá změna vyučujících
(odchody některých zkušených, příchody některých nových).
Dlouhodobě ze ZŠ přicházejí zprávy o šikaně, o podivných exkurzích, otřesných vztazích se SRPŠ... Zatím se zlepšila pouze
dopravní situace před školou.
Celkově si myslím, že se pan starosta a radní snaží a odvedly a odvádí dobrou práci.
Určitě bude skvělé pokud bude vedení pokračovat v rozvoji cestovního ruchu a zkusit se třeba zaměřit na zdravotnictví
(propojení s cestovním ruchem -> vytvoření pracovních míst).
Doporučuji na základní škole Na POHOŘÍ zvonění! děkuji za pochopení
Dlouhodobě je na ZŠ šikana - momentálně je po útoku na ZŠ hospitalizovaná Kateřina Holcmanová
děti mám již dospělé, bydlející mimo Zruč
Proč je odbornost a kvalita pedagogů na ZŠ tak nízká?
Moc bych se přimlouvala za dnešní děti, aby nemusely zažívat to, co my. Naopak bych jim přála více učitelů, kteří jsou
vnímaví k šikaně ve své třídě, vezmou děti více ven, do praxe, nechají je probíranou látku "prožít." Obzvláště prosím o
dobrého lektora cizích jazyků. Přeji jim, aby vzpomínali na ZŠ Zruč lépe než my.
Nepřehlížet šikanu již od nejnižších ročníků ZŠ.
Bez zkušeností.
častá fluktuace pedagogických pracovníků v ZŠ
Základní škola - poslední roky hrůza!
To dříve nebylo'
Více peněz do školek.
Dříve ZŠ Pohoří byla na úrovni - za ředitelování p. Staré se to velmi zhoršilo. Uvažoval jsem i o jiné ZŠ pro své děti!!!
Neprofesionalita většinu učitelů ZŠ, neustálé střídání a výměna učitelů ZŠ
nedostatek kvalifikovaných učitelů na ZŠ, vysoká fluktuace po změně ředitele ZŠ
Nemohu hodnotit, nevyužívám.
nemohu hodnotit, zdravotní péči nevyužívám
Nemám osobní zkušenost
Naprosto nedostatečná výuky matematiky na 2.stupni ZŠ. Většina dětí musí chodit na doučování.
vysoký počet kvalitních učitelů v posledních letech odešlo jinam
nízká úroveň na ZŠ Na Pohoří
Kvalitní učitelé odešli za ZŠ. Kvůli vedení??? Asi ano!
Děti jdoucí ze školy by se mohly trochu zklidnit a přestat koukat do mobilů a pozdravit!!!
Paní ředitelka ZŠ tvrdí, že v minulosti odcházeli učitelé jen z důvodu MD nebo důchodu. Skutečně? A co uč. Tomanová,
Viktorová, nyní Krčmářovi!
A co údajně špatné hospodaření řed. Kuželkové? Ticho po pěšíně!
nemohu posoudit ale rodiče školou povinných žáků si stěžují na klesající úroveň znalostí
Vzhledem k momentální situaci ve Zruči žádná středeční škola by se tu neuživila.
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Rapidní snížení úrovně vzdělání dětí v ZŠ. To díky osekaným osnovám díky MŠMT. Primárně to není problém ZŠ Zruč n.
Sázavou, ale MŠMT!
kvalifikovaní učitelé hromadně odchází, něco je špatně
Dle mého názoru je základní škola katastrofa! Velké střídání učitelů.
Základní škola Na Pohoří - navenek nadstandardní vybavení, ale žáci si odnáší min. výstupů daných rámcovým vzdělávacím
programem. Morální odpovědnost vyučujících za odvedenou práci - to mi chybí v naší škole.
nemohu posoudit
Neschopnost učitelky základní školy řešit problémy školy, výuky a žáků.
Velmi varovná je klesající úroveň znalostí žáků na ZŠ.
Učitelé se často mění a kvalitní učitelé odcházejí.
Zvažuji změnu základní školy. Přístup paní ředitelky je neprofesionální a svým jednáním ohrožuje udržitelnost ZŠ (rodiče děti
přehlásí jinam).
více vzdělávání pro předškolní děti (musíme jezdit do Ledče! Do Benešova)
Špatná ředitelka! Proč spousta děti dojíždí do Z.Š. do Ledče, Kácova, Vlašimi i Štěpánova?!
ZŠ Pohoří - neúnosná fluktuace učitelů; nedostatečná připravenost žáků na studium na dalších školách
Slyšel jsem bohužel od celé řady rodičů i bývalých učitelů, že ZŠ Na Pohoří není zrovna nejkvalitnější a že hlavně její vedení
není zcela kompetentní. Sám to nedokážu posoudit, nicméně na základě takovýchto komentářů uvažuji o tom, že své děti do
této školy v každém případě nedám!
Negativně - odchod zkušených pedagogů na jiné školy. Nucený odchod žáků na jiné školy. Nadměrný vliv psychologů na
škole - v souvislosti s ředitelkou.
Současný stav nemohu objektivně posoudit.
Pedagogové by mělo být pro děti i mládež příkladem.
mateřská škola - jak může učitelka říci rodičům: "Zítra děti nevoďte, jsem tu sama..." Od čeho pak školka je...?
Ředitelku základní školy hodnotám jako osobu s minimálním přínosem ke vzdělávání; úroveň klesá, na žácích je to viditelné,
jedná se o budoucí generace, která není vzdělávána optimálně, ideálně, správně.
Kvalita vzdělání se v ZŠ Na Pohoří každý rok snižuje, o nefunkční ZŠ svědčí i každoroční odchod učitelů, někteří ZŠ opouští i
v průběhu roku - něco je tu špatně, proč se to neřeší?
Od rodičů slyším pouze negativní názory na úroveň a hlavně vedení Základní školy ve Zruči. To nás jako rodiče příliš netěší
a uvažujeme, že své děti budeme vozit do některé z okolních škol. Tento stav mne mrzí, na zdejší ZŠ jsem chodila a v mé
době patřila mezi neuznávanější z okolí. To mohu i potvrdit z porovnání mých znalostí s ostatními na gymnáziu. Bohužel
mnoho učitelů odešlo do okolních škol a raději dojíždí, než aby tu učili. Jednalo se většinou o kvalitní pedagogy, které si ze
ZŠ pamatuji.
střídání učitelů, každý jiný způsob výuky, jiné nároky - to není dobré, zvláště pro žáky 8. a 9. tříd, kteří se připravují na další
školy či učební obory. rodilý mluvčí není vrchol světa, spíše všeobecný přehled a slušné chování!
sesadit p. ředitelku ZŠ, místní ZŠ co je paní ředitelka ve vedení hodně klesla, všichni dobří kantoři radši utekli
neřeším
vedení ZŠ - vyměnit
ZUŠ upřednostňuje "vybrané" nástroje.
Podivná personální změna ve vedení MŠ Malostranská.
Nemám děti školou povinné.
nemáme děti školou povinné
velký nedostatek - jazykové znalosti - na SŠ - velký problém - zařazení v horších skupinách, musí platit doučování
ZŠ - rodinný podnik (žádná spolupráce s MŠ)
MŠ Malostranská - nové obsazení - děs, hrůza, neodbornost atd., nelogické jednání, hloupost
Řízením paní ředitelky škola (ZŠ Na Pohoří) velmi klesla úroveň - děti málo umí. Jazyky - AJ se musí po nástupu na
gymnázium doučovat (přestože ve škole jsou rodilí mluvčí a učitelé se jezdí vzdělávat).
Svým jednání poškodila mnoho učitelek, které odešly jinam. Kdo má odlišný názor, je odstraněn. Soustředí kolem sebe
"kamarádíčky" donašeče. Je to psychopatka, intrikářka, kterou bezmezně podporuje starosta.
Vážně vám jako zřizovateli nevadí klesající úroveň výuky a výchovy v ZŠ Na Pohoří? Proč kvalitní učitelé odchází jinam nebo
jsou odejiti? Co bude, až odejdou ti poslední? Kdysi uznávaná škola je teď sotva průměrná.
Základní škola má prazvláštní pověst, ale úplně to nemohu ještě posoudit. Nicméně námj z toho trochu strach, že jednou se
mě to týkat bude. Zastupitelé by měli zvážit, jestli tam je opravdu vše v pořádku (ohledně vedení).
Klesá úroveň vzdělání žáků ZŠ při přechodu na SŠ mají problémy, hledají doučování. Odchází zkušení učitelé a místo
dlouho tu nevydrží a často brzy odcházejí.
nevím
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Textová odpověď, zodpovězeno 158x, nezodpovězeno 437x
alternativní, waldorfská nebo se skutečným jazykovým či jiným zaměřením, kde deklarované priority nejsou jen zbožným
přáním
Středoškolské.
Strojní průmyslová škola - vzhledem k podnikání ve městě.
Střední škola. Nebo učiliště.
střední školství
učňovské školství
alternativní základní škola
SOŠ
(6x) Střední
Střední škola (jakákoli)
Odborná škola střední, učiliště či VŠ.
Střední/učňovské školství.
Žádný,ale kdyby mělo město vzkvétat, tak rozhodně Střední.
(8x) Střední škola
(2x) Jesle
SOU
Odborné
Žádné
(15x) střední škola
žádný
Střední a učiliště.
Učňovské a střední školy. S ohledem na výskyt těchto škol v okolí (Vlašim, Kutná Hora, Ledeč,...), ale chápu, že by nebyly
nejspíš naplněny.
ODBORNÉ UČILIŠTĚ
.. učiliště, střední škola,
Střední odborná škola
(2x) střední s maturitou
Komunitní, malé školy s alternativním přístupem.
Kvalitní ZŠ
Střední školy
žádný....další typ školy v takto malém městě nemá šanci existovat
Žádný.
Střední školy, Vysoké školy
střední případně vysoká
Nic nechybí.
Střední škola, vysoká škola - odloučené pracovoště vysoké školy ( např. přírodověda apod.)
Střední školství
Učňovské školství
Střední škola nebo odborné učiliště. Všichni studenti ze Zruče musí do školy vždy někam dojíždět
Střední, ale řekla, bych že pro Zruč zbytečná. Protože stejně by sem nikdo nedojížděl a současné děti by stejně dojížděli.
Těžko najíd zde obor, který by se naplnil. To bych raději vylepšila ZŠ a MŠ, aby se do budoucna tyto zařízení nemusela rušit.
Tak jako je v oblibě v okolí, že některé ZŠ například jsou jen pro první stupeň. To bych tady nerada.
střední škola nebo učební obor
Kvalitní základní škola
střední s maturitou, učební obory viz Čáslav , Ledeč a Kutná Hora
Střední škola pro řemeslné obory.
Střední škola/gymnázium nebo učiliště. Např. obor "zahradník" by byl pro město přínosem.
nechybí
Střední škola nebo odborná škola
střední odborné (možné zaměření na to, čeho je ve Zruči zapotřebí nejvíc - působení v Domově důchodců, práce s dětmi z
dětského domova, údržba zeleně, řemeslo...)
střední odborné s výučním i s maturitním vysvědčením
žádný nechybí, ale byla by přínosem střední nebo vysoká škola
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nemohu hodnotit
Střední-ale to nelze.Vždyť by se nenaplnily.
Střední škola, středisko volného času (nabídka kroužku i pro dospělé)
učiliště, střední škola
Nemyslím si, že ve Zruči chybí nějaký typ škol. Myslím si, že by bylo lepší zabývat se I. ZŠ Na Pohoří, jejíž kvalita během cca
10 let velmi poklesla. Děti se ve škole téměř neučí, nedostávají žádné domácí úkoly. Nemluvě o tom, kolik času zaberou
projektové dny, ředitelská volna... Velmi podivné také je, kolik učitelů každoročně ze ZŠ bez jasných důvodů odchází. Učitelé
ze Zruče dojíždí do Kácova, Zbraslavic, Ledče nad Sázavou... Studenti pedagogických fakult raději chodí na praxe jinam...
Myslím si, že by k situaci v ZŠ mělo město zaujmout jiné stanovisko!
kvalitní ZŠ
jiná kvalitnější ZŠ
(2x) Střední škola.
Střední škola, technický směr a ekonomický směr.
střední škola - třeba typu strojírenství (Wikov, Boki); kuchař či číšník - hotel má mnoho prostor k využití
Strední
Zadny
Speciální školství.
Učiliště, ale to zase všude.
Nevím
střední škola nebo učiliště
žádný, na takto malé město to stačí.
Stredni
Kvalitní Základní škola!
Střední škola.
Jakékoliv odborné
Gymnázium
ZŠ, která bude děti učit a bude je hlavně CHTÍT učit, i kdyby měla být soukromá a měli bychom si ji sami platit.
Určitě by byla fajn i střední škola, ale to je asi na malém městě nemyslitelné, nemám ani představu jakého by měla být
zaměření (spíše asi zaměřená na výuku a podporu řemesel), aby se škola naplnila a fungovala.
Bohužel školu tu můžeme mít jakoukoliv, ale pokud bude mít neadekvátního ředitele prahnoucího jen po své židli a moci a
zřizovatel nebude školu kontrolovat a požadovat její správné fungování nebo nevymění vedení, můžeme tu být škol třeba
deset, ale úplně k ničemu.
Škola parkouru
Střední škola.....
Střední,dálková studia
Střediškolské zařízení...ale chápu, že to není v možnostech města...
Jakákoliv střední škola či gymnázium.
Chybí my základní škola zaměřená na dítě na rozvoj jeho schopností, na rozvoj jeho osobnosti. Chybí mi škola orientovaná
na podporu vysokých morálních hodnot které mohou přispět k zrození dalších lepších generací nezatížených minulostí a
přístupem svých pedagogů.
Uvítal bych pokud ne jinou školu tak alespoň aby naše škola zařadila nové prvky a trendy do svého systému a tím nemyslím
jen grafiku na zdech nebo schodech ale opravdové změny, které nás posunou k lepšímu vzdělání a třeba i k lepší občanské
společnosti. Uvítal bych školu kde jsou žáci vedeni k vzájemné spolupráci. k vzájemnému respektu a schopnosti
komunikace. Pokládám za nešťastné zaměření naší školy a tenkrát i školky na prvku soutěživosti a snaze souboje s okolím.,
Chybí mi vyšší spolupráce s rodiči - dnes už jsou rodiče po několika zkušenostech i apatičtí a už to nechtějí znovu ani
zkoušet.
Viz předchozí příspěvek. Střední škola.
(2x) Učiliště
nějaká střední škola, popř. učňák
střední škola, univerzita třetího věku, vzdělávací kroužky pro dospělé, taneční
(4x) střední školy
univerzita třetího věku
Žádná. Střední školy jsou v okolí.
řemeslné obory
Aspon střední škola, třeba se zaměřením na IT nebo Zdravotnictví, bude čím dál více seniorů a technologie je a bude více ve
všech oblastech našeho života.
(2x) střední škola, učiliště
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Jakákoli střední škola
Střední i vysoká. Pobočka vysoké rybářské vzhledem k řece by stála za zvážení.
odborná nebo střední škola
Chybí mi učitelé, kteří by měli radost učit, motivovat děti, a chtít do výuky zapojit více praxe a zábavy.
střední odborné
střední školy
odborná učiliště
Řemesla, sportovní bojové sporty (spolky)
(2x) střední odborná škola
chybí alespoň jedno učiliště
odborná učiliště
menší odborné střední učiliště
střední, střední odborná
Střední škola s maturitou + odborné školství
Žádný, jelikož střední škola (školy) by zde byly k ničemu.
střední škola, průmyslovka nebo gymnázium
střední
(2x) střední + učiliště
střední odborné, gymnazium
střední škola / SOU
učiliště, střední škola
Proč musí děti všude dojíždět?
učiliště
vždy tu chyběla střední škola, chybí tu mládež
Zruč je v současné době městem důchodců
střední, základní
Jakákoli SO s maturitou, nebo učiliště.
I město by se oživilo a nebylo by tu tak mrtvo!
odborné učiliště, střední škola
Chybí ZŠ - funkční, s cílem vzdělávat děti, řešit problémy nebo výměna současného vedení ZŠ a příchod kvalifikovaných
učitelů s vlastním myšlením.
gymnázium
učební obory - tesař, zedník, truhlář
strojírenské obory
učební obory
jakákoli vyšší než základní školy
jakákoliv vyšší škola než základní
už dávno chybí vyšší škola, gymnasium, průmyslovky
Střední odborná škola/učiliště
jazykové
odborné
kvalitní střední škola se zajímavými obory
sportovní gymnázium
Chybí mi zde lesní školka.
Město by mělo zřídit SŠ.
Nejsou žádné pokračující školy a vyučení!
Stř. škola, učňovské školství (dříve bylo Sázavan), aby zde byly i služby a řemeslníci.
menší základní škola
učiliště nebo střední škola

29. Je současná situace v oblasti cestovního ruchu a turismu ve městě
vyhovující (počty návštěvníků, dopad na život obyvatel města)?
Výběr z možností, zodpovězeno 565x, nezodpovězeno 30x

273

Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Ano

180

31,9 %

Spíše ano

308

54,5 %

Spíše ne

70

12,4 %

Ne

7

1,2 %

Prostor pro Váš komentář
Textová odpověď, zodpovězeno 95x, nezodpovězeno 500x
Turistickému ruchu se věnuje značná pozornost, nikde se občan nedočte ekonomiku tohoto turismu - náklady na všechny
paní v infocentru, průvodce, tisk letáčků, map, informačních tabulí a všechno s tím spojené x výnosy z turismu do městské
kasy. Bez informací se to nedá posoudit, zda je počet turistů dostatečný.
Jezdí sem tzv. jednodenní turisté, kteří se nemají pořádně kde najíst a ubytovat. Vodáci Zručí jen projedou, chybí tu kemp
nebo tábořiště.
Měly by se obnovit sobotní trhy, které přivedli do města další a další lidi. Alespoň jedenkrát do měsíce.
chybí možnost ubytování pro turisty (klasický hotel)
Nebýt zámku tak tu cestovní ruch není žádný. Nevšimla jsem si, že by byl ve městě nějaký extrémní cestovní ruch, ale je to i
tím, že ve Zruči jsem radši hodně málo. Jestli ale turisti vidí ty existence co tu jsou, tak se jim tu určitě bude moc líbit.
Fajn by bylo 30 tis. návštěvníků za rok.
Za celkem dobrou a pestrou nabídkou aktivit pro návštěvníky města značně zaostávají gastronomické a ubytovací služby.
Mám velkou radost z obrovského množství návštěvníků a turistů v našem městě.
Když proběhne nějaký pochod, bývá velký binec okolo polních cest i v lese( odhozené petky, obaly od susenek, dokonce i
použité plíny) Kdo to uklidí?
Myslím si, že potenciál města je mnohem vyšší, hlavní nevýhodou je malá možnost/pestrost ubytování, většina turistů se
zastaví spíš jen cestou, než aby tu strávila například týden, což by pro rodinu s dětmi nebyl problém vezmu-li v úvahu i okolní
"atrakce" Vodní dům, Včelí svět, sjíždění řeky, Kutná Hora atd. Zaměřit se také na vodáky a cykloturisty, rozšířit o Zruči
povědomí
nevyhovující pohostince nepřispívají k návštěvnosti.
Je vidět nárůst návštěvnosti turistů, což má přínos pro město i podnikání.
... nedostatečné značení (pro mimo zručské) a navigace na a po cyklostezce,k rozhledně (vybudovat parkování blíže u rozhl.
+- 5 aut někde na rozšířené "škarpě za lesem" apod.
je dobře, že se turistický ruch rozrůstá
Podle návštěvníků města je u nás krásně, ale chybí tady prý obchůdky, event, prodejní stánky se suvenýry, občerstvením a
pod., toalety. Možná zlepšit propagaci města.
Velmi pěkně opravený zámek, nové "poutače", vodácké muzeum
Ostudou města je, že když přijedou turisty do Zruče a jdou na jídlo do hotelu, musí chodiť kolem nepřízpusobivcých.
zpoplatnění některých služeb vstupů rozšíření otvírací doby
velkým problémem je podle mne, že když už turista přijede, nemá možnost si někde dát menší občerstvení
Pokud turisté již přijedou do našeho města nemají se kde kvalitně občerstvit, dát si dobrou kávu atd
Zázemí pro vodáky je rozhodně nedostačují - Rákosí je spíše ostuda než aby se tam někdo chtěl vracet. Jediné co Zruč
nabízí je Zámek a dětské hřiště - co třeba udělat prohlídku v areálu bývalého sázavanu - jako stavby Batovi továrny popř.
některého jeho domku ?..
Pro zvýšení turistického ruchu nemáme možnosti kvalitnějšího ubytování a stravování
Ví se o Zruči, ale na obchody to nemá asi vliv.
Chybí kvalitní kemp pro vodáky včetně možnosti se dobře najíst - úroveň kempu v Rákosí je žalostná
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Pro neznámé návštěvníky města nejsou dostatečně označené již od nádraží, případně náměstí turistické cíle.
Doporučit turistům místo, kde by se mohli dobře najíst je velice těžké, restaurace Na Pohoří- po změně majitele se změnila
kvalita jídla i obsluhy k horšímu, Hotel - krásné prostředí, ale to je tak asi vše, jídlo a hlavně obsluha hruza
Je nevyhovující vzhledem k nedostatečným možnostem, které se turistům, chatařům, vodákům, zkrátka sezónním
návštěvníkům nabízí. Cestovat v létě autobusem do a z práce pro místní je téměř nemožné, měl by být nafukovací. Stále je
smutný pohled na náměstí - když zde poprvé člověk vystoupí, dýchne na něj celkem hezká architektura s dominantou zámku
na kopci a pak už nic - pokud nepotřebuje po několikahodinové cestě ponožky, pracovní rukavice nebo repelent, tak klasicky
toalet, občerstvení či stánku s informacemi se tu nedočká. Stejná situace je na nádraží. Chybí ucelené informační cedule,
kam zajít na jídlo nebo kde je možnost se ubytovat a jaká místa navštívit.
Velké množství nabídky pro turisty, ale chybí zde ubytování, aby nám ve městě turisté zůstávali více dní.
nesetkal jsem se s návalem turistů Zruč jako takovou hodnotí kladně
V létě je to město plné turistů.V zimě to tu spí.
Chybí kvalitní restaurace a cukrárna
je třeba ho rozšiřovat, vybudovat nové cukrárny a hlavně ubytování pro turisty
je ještě třeba zvýšit cestovní ruch - více kaváren a restaurací
Pro turisty není vhodná restaurace
Otázkou, zda je uspokojivý pro město vzhledem k příjmu z turismu.
město nabízí pouze zámek a jeho přilehlá místa. Spousta maminek s dětmi, jako návštěvníci dětského hřiště, nemají si
pořádně kam dojít na oběd. To platí i pro návštěvníky zámku. Chybí reprezentační pohoštění se zázemím pro malé... Pro
vodáky kemp s občerstvením, umožnění lepšího výstupu z lodě pro návštěvníky města (zámku) na více místech podél břehu
Sázavy - odložení lodě, úschovna zavazadel, propagace u řeky Sázavy. Propagace by byla dobrá i v denících, rozhlasu,
televizi
Dle návštěvníků města chybí kvalitní koupání v letním období.
Nemohu posoudit
Chtělo by nalákat více turistů do našeho kraje
Bylo by fajn, kdyby se tu návštěvníci měli proč zdržet, né jen navštívit zámek a hurá pryč. Měli by se tu zdržet a podpořit i
další služby - restaurace, kavárna, obchody....
vzhledem k tomu, že pracuji s lidmi, mám ve svém volnu rád spíše klid...
Dětské hřiště je centrem pro široké okolí.BLAHOPŘEJI K JEHO ZBUDOVÁNÍ.! Škoda, že seniorské není v druhé části
pozemku.
Aktuálně bych neřešil že chceme navýšit počet turistů ale řešil bych potřeby občanů.
Turisté často jen projedou, mají tu co dělat dohromady tak 3 hodiny i s obědem. Městu by prospělo, kdyby měli motivaci
zůstat déle.
Dle mého názoru je nyní Zruč turisticky velmi zajímavá. Od známých, kteří Zruč navštívili, mám pozitivní reakce na zámek,
park, dětské hřiště. Negativní reakce byla na to, jak "zašle" vypadá stará Zruč a neměli kde se dobře najíst.
Bylo by fajn vybudovat stezku k rozhledně (ideálně naučnou).
Město by se mělo ještě více turisticky zatraktivnit především přemýšlet o atraktivitě v zimních měsících. Vyšší podchycení
potenciálních turistů z D1 - vybudování campingu, parkoviště pro obytné vozy, tábořiště pro vodáky
Mimo zámku a dětského hřiště tady není na co nalákat turisty.... Ti se pak nemají ani kde občerstvit, koupit pití a jídlo na
náměstí. Za dvě hodiny odjíždějí ze Zruče, protože i možnost dojít si někam do restaurace je velmi omezená.
Město by si zasloužilo větší publicitu. Možná by potřebovalo větší propagaci Baťovi tradice.
Ale více návštěvníků by rozhodně zvládla, nějakou atrakci pro vodáky v létě by asi taky zvládla.
chybí vodáci, cyklisté
Nevyužitá řeka.
Pro návštěvníky města chybí občerstvení
Nemohu posoudit.
Turistů je málo.
Tady chcíp pes!
(2x) nevím
převažuje mezinárodní doprava
Turisté po 17 hod. odjíždí.
Měla jsem možnost vyslechnout slovy chvály, ocenění zámku, parku, dětskému hřišti - častokrát.
Aspoň že Zámek Zruč funguje!
chybí možnost dostupného ubytování
zlepšit prostředí a jídelníček v restauraci na zámku
Interiér a jídelníček zámecké restaurace může turisty odradit, je třeba obojí zmodernizovat.
Ve Zruči cestovní ruch? To myslíte vážně! Dost jsem se zasmál, cha.
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Návštěvám se tu líbí. Hlavně v létě, když Zruč kvete. Zahrádky, park - díky paní Šimkové.
ubytování, stravování (rychlé občerstvení)
Mám radost, že naše město navštěvuje čím dál více turistů.
Více ubytování (hotel či penzion) by přišli vhod.
propagace města, např. v pořadu ČT "Toulavá kamera"
- Myslím, že by Zruč snesla více turistů. Máme krásný zámek a park, historie, Baťa.
- Udělal bych přístaviště pro vodáky, aby se zastavili..
Zvýšil bych cestovní ruch.
Chybí infrastruktura pro turisty (ubytování, občerstvení atd.)
nedostatek turistického ruchu
Chybí pěkná kavárna s příjemným posezením.
Chbí "kvalitní" kemp - pbsluha, stravování, ubytování atd.
Kéž by sem jezdilo turistů více.
Ty co přijedou - pochválí, zámek a park, ale nemají si kde co koupit! Tak rychle pryč!
Podle mého názoru je zde nevyužitý potenciál "Baťovské architektury", mohla by být zřízena naučná stezka po jednotlivých
stavbách. Bohužel se "Baťovské město" začíná ztrácet pod nevhodnými úpravami a rekonstrukcemi - to by město mělo také
řešit.
Je potřeba zvýšit počty návštěvníků města
chybí ubytovací kapacity - stávající bývají dlouhodobě obsazeny
Stará Zruč - po 17 hodině všude zavřeno, mrtvo.
neřeším
Návštěvníků je dost, ale bohužel nemají moc možností, kde se ubytovat, nabídka restauračních zařízení také není moc
široká.
málo možností k ubytování
V zámku by měla být kavárnička na posezení!
Návštěvníci Zruče se nemají kde občerstvit, ubytovat, chybí kemp (kromě rákosí)
Chybí pro turisty více občerstvení a možnost restaurací.
celkově se cestovní ruch i turismus zlepšil (krásně upravený zámek i zámecká zahrada)
sportovní areál nevyužít! jen hala
Město by potřebovali zatraktivnit obě náměstí. V současné době slouží spíše jako parkoviště. Turisté využívají akorát zámek
a dětské hřiště.
Pro turisty není vytvořeno žádné zázemí, ve Staré Zruči si nemají možnost koupit ani občerstvení - když se tu zastaví
Za zámek, park, zručský dvůr atd. jsem ráda.
Když by se podařilo vymyslet ještě něco unikátního, co by sem lidi přitáhlo, tak jedině dobře.
Chybí CK!
V letních měsících ano (zámek, dět, hřiště, vodáci), v zimě ne.
Jsme rozpačití, kam je poslat na jídlo. Ubytování sei chválí v penzionu u Klatovských. Bylo by fajn, mít víc takových možností.

Jak Vás případně omezuje cestovní ruch? Co pozitivního Vám případně
přináší?
Textová odpověď, zodpovězeno 87x, nezodpovězeno 508x
(4x) Neomezuje
V létě jsou všude fronty.
NEOMEZUJE
Mě nepřináší nic.
Přináší peníze městu
Negativita bordel, ale co se dá dělat, někde je více lidí, ale to k tomu patří
(7x) neomezuje
Cestovní ruch mě neomezuje, naopak je ve městě alespoň živo. Mě osobně nic nepřináší, ale pro město i drobné podnikatele
je to přínos.
neomezuje,, návštěvníci se nemají kde najíst - odjíždí (autobus lidí nemá šanci), cykloturisté jedoucí dole po cyklst. neví kde
odbočit do centra,apod.
Neomezuje. Přináší život.
ničím
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Neomezuje. Pozitivně hodnotím to, že především díky přespolním se daří udržovat některé kulturně společenské akce jako
například Historické slavnosti nebo otevírání sezóny na zámku. Bez nich by byla účas velice nízká.
(2x) Neomezuje.
Z návštěvy přehrady Želivka se stal "byznys"
Občas se mi stane, že se lidé ptají (často v cizím jazyce ) na možnost jídla (restaurace) a nemohu doporučit moc podniků
Pozitiva - Zruč se dostane do širšího povědomí více lidí
Davy turistů nemáme, takže omezení žádné není. Pozitivní je všeobecná propagace města.
Mám radost, když zde vidím turisty, vidím na nich určitou spokojenost.
Nemá na mě přímý vliv. Ale jsem ráda, když do města přijedou lidé s kladnými zájmy a dobrými úmysly. Jsem také ráda, že
se město v této oblasti velmi hezky rozvinulo, je tu určitě krásněji - opravené památky, realizace skvělých projektů.
Kromě přeplněných dopravních prostředků (což je problém nikoliv návštěvníků) není omezující. Pozitivního? Osvěžení
atmosféry, oživení obchodů.
Turisté ve městě utratí nějaké peníze a tím podporují obchodníky a provozovatele ubytování.
cestovní ruch mě nijak neomezuje ani mi osobně nic nepřináší jen se o Zruči víc ví
Neomezuje mě.Naopak mi dělá radost.
Po městě se nepohybuje velké množšství turistů, proto mě to nijak neomezuje. Žádný pozitivní věci mi nepřináší.
Nevhodné chování návštěvníků kempu V rákosí
Město má nádherný zámek uprostřed města, udržovaný park, vše je chloubou města. Obdivuhodné je i Muzeum hraček a
panenek, dětské hřiště. Pokud sem přijede rodina s dětmi, má program na celý den..
přináší sem život, je to výborné
přináší peníze do města - to je dobře
Život a zájem.
omezená nabídka služeb
Setkání s novými lidmi
mám radost, když vidím plno návštěvníků... ale pak jejich naříkání na nedostatek obchodů na náměstích, restaurací kde se
dá pohodlně naobědvat, povečeřet
Pouze pozitivní vliv
Chybí slušná restaurace.
Vůbec neomezuje, také rád cestuji a poznávám. O omezování mohou přemýšlet lidi ve městech jako jsou Benátky apod. rozhodně ne Zruč.
Je každopádně přínosem pro podnikatele i město. Pro další zatraktivnění návštěvníci postrádají možnosti koupání.
Nijak a nic
Nijak mě neomezuje.
Neomezuje, zvyseni ziv.urovne v obci
Peníze do kasy
Nijak mě neomezuje a bohužel mně ani nic pozitivního nepřináší.
Jen to že řidiči nedodržují bezpečnou jízdu
zatím dobrý, žádné omezení nepociťuji...
Nijak me neomezuje, obchody vetsinou na sezonu reagují dobre a nebývá problem se zásobovanim.
Nevím
Rád bych viděl více akcí orientovaných na občana než na turistu. Zažil jsem několik příjemných akcí například v Hulicích
nebo Trhovém Štěpánově.
Pokud nechci, tak turistu nepotkám. Pozitivní je, že čím víc jich bude, tím lepší péči očekávám o městskou zeleň, úklid apd.
Alespoň v létě naše jinak mrtvé město trochu ožije a to především díky turistům.
neomezuje mne
Rozvoj města, pracovní příležitosti.
(2x) Rozhodně mě nijak neomezuje, jako pozitivní věc na cestovním ruchu vidím, že zvedá povědomí o městě. Dále mě těší,
že se turistům město obvykle velmi líbí.
Přináší podnikatelské příležitosti.
Neomezuje; pozitivních věcí je více (mj. i prospěch pro místní podnikatele).
Je příjemné potkávat turisty, město tím ožívá.
V sezóně nedostatek základních potravin (pečivo, maso).
Je tu mrtvo
Neomezuje, naopak je dobře, že lidé vědí o Zruči jako o turistické destinaci.
Cestovní ruch mi dělá radost - hrdost na město, kde žiji. Dobře vím, že to není samozřejmost, a děkuji.
Jinak vše se točí kolem Parku a Zámku!
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slabá je možnost stravování (restaurace, bufety)
zviditelnění města
Je dobře, že sem konečně začali jezdit turisti.
Mám radost, když se "u nás" turistům líbí a vrací se.
Neomezuje vůbec. Radost z toho, že se návštěvníkům Zruč líbí.
Cestovní ruch mě neomezuje. Většina návštěvníků navštíví zámek a odjíždí pryč, není tu nic, proč by se tu zdržovali. Není se
kde najíst, žádná kavárna či cukrárna a žádné další vyžití.
Neomezuje mne, naopak ho vítám - může přinést do města více tržby a více obchodů a služeb.
Nevadí mi a lidem se tu líbí.
málo parkovacích míst u marketů
hustota dopravy
mě neomezují, ale je mi jich spíš líto, když hledají občerstvení ve St. Zruči!
Neomezuje, v případě návštěvy je co ukázat a pochlubit se zručskými památkami.
Akce ve sportovní hale - občané z pohoří nemají kde pracovat, rušení nočního klidu...
Neomezuje.
Je potřebné vytvořit takové podmínky, aby jich bylo více a utráceli tu více peněz.
díky rekonstrukci Zručského zámku se město dostalo do podvědomí obyvatel ČR
Od jara do podzimu plný park návštěvníků, mám radost, když mluví o tom, jak se jim zámek s parkem líbí.
Cestovní ruch neomezuje v žádném směru.
Cestovní ruch podpoří pohostinství i jiné služby ve městě, a to je potřeba!
Neřeším to.
Neomezuje ani nic nepřináší. Turisté sem jezdí na den: na zámek a na hřiště

30. Vyberte JEDEN investiční projekt, který by se podle Vás měl nejdříve
zrealizovat?
Výběr z možností, zodpovězeno 583x, nezodpovězeno 12x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Rekonstrukce náměstí Míru

57

9,8 %

Rekonstrukce náměstí MUDr. J. Svobody

79

13,6 %

Zimní stadion

24

4,1 %

Koupaliště/bazén

240

41,2 %

Kemp

4

0,7 %

Kulturní dům

11

1,9 %

Výstavba městských bytů

70

12,0 %

Pivovar

5

0,9 %

Projekt v oblasti zlepšení životního prostředí (např. výstavba rybníků, rozšiřování zeleně, retenční nádrže
atp.)

39

6,7 %

Speciální prostor pro venčení psů

22

3,8 %

jiné

32

5,5 %
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kanalizace v obci Dubina
proboha, udělejte ten pivovar, doktory už nebudeme potřebovat. Jednoznačně ordinace pro doktory.
Wellness
Zázemí na fotbalovém stadionu
Rekonstrukce obou náměstí, koupaliště, kulturní dům. Vše tu chybí.
Bazén, byty, projekty v oblasti zlepšení životního prostředí
příjemné a dostupné koupání v Sázavě – městská plovárna
A koupaliste
Kino
výstavba bydlení všeobecně, například formou developerských projektů a rezidenčního bydlení.
úprava náměstí Dr.Svobody, výstavba rybníků
nákupní park
Výběrové řízení společností pro rozšíření pracovních kapacit
Ubytování pro sportovní oddíly v blízkosti sportovního areálu (např. pro soustředění, tábory)
Obchodni řetězec LIDL
Pokutovaní při nezbirání výkalů,psů bez voditka.To mě omezuje.Nechala bych ty lidi čistit mi boty.
Knihovna
KINO
lanovka-rozhledna (vyhlídka) Nad Stiborkami - na fabriku, krásný výhled. U mlejna chybějící lávka
vytvoření parkovacích míst (celá Zruč)
poliklinika + odborní lékaři + rentgen
výstavba družstevních bytů
kanalizace v Nesměřicích, rozvodů pitné vody
parkování
kino
dětské hřiště Dubina
vodovod Želivec
obnovení a výsadba obecních lesů a to urychleně pro příští generace
sázet stromy, ořešáky, jabloně, švestky, hrušně - vše proti Alzh. nemoci
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střelnici
byty
welnes (sauna)

31. Jaké využití navrhujete pro objekt bývalé školy „pod farou“?
Textová odpověď, zodpovězeno 283x, nezodpovězeno 312x
krytá kuličková dráha, tu zde ještě nemáme...
muzeum obuvi nebo muzeum panenek
Kulturní dům.
Nebo fitness. Sauna. Solárko, ....
gymnázium, dům dětí a mládeže, alternativní ZŠ, kulturní dům
(2x) Umělecká škola
zázemí pro kroužky, byty,
Přestavba na byty, ale na městské byty, kde budou ubytováni lidi, kteří to opravdu potřebují, a ne sociální případy, kteří se
nesnaží pracovat, a celý život vysávají systém. Mělo by se jednat spíše o mladé rodiny, mladé lidi, kteří se snaží, ale situace
jim nedovolí pořídit si vlastní byt.
Dětské herny
Střední škola..
(3x) Městské byty
Zuš.... Pavilon na ZŠ vrátit škole, městské byty
Chráněná dílna.
(4x) Byty
Domov důchodců či dům s pečovatelskou sluzbou
Zvláštní škola, azilový dům.
střední škola nebo učiliště
Městské byty!!!
Například útulek
Galerie
NIC MĚ NENAPADÁ
Nevěstinec
Pro charitu
Ubytovací kapacity různých kategorií (turistická - standard - tematická - luxusní) s využitím moderních trendů a technologií.
Wellness a kosmetický dům, masáže
Hlavní budova ZUŠ.
hrací dům pro děti
Penzion,jehož provozovatelem bude město.
Kulturní dům, divadlo, kino
Byty pro lidi, ne pro neplatice nájmu. Ale pospeste si, jinak ta škola fakt padne.
Nastěhoval bych tam MěÚ, vč. správy budov a dalších městských organizací, které nejsou například ve Spolkovém domě a
zbytek zámku bych zpřístupnil veřejnosti.
(5x) byty
kino - divadlo - kavárna s cukrárnou, případně prodat - např. na penzion (ne ubytovnu)
Místo, kde by se mohli lidé setkávat, ze Staré Zruče je do Spolkového domu daleko.
Cukrárna, kavárna
Buď sociální bydlení nebo místo pro děti (kroužky, dílny, herna, cvičení, semináře)
Netuším.
muzeum
vzhledem k tech. stavu nevím
Kino? Nevím zda je to možné , objekt neznám .
střední škola
Zájmové vyžití pro mládež
Klubová činnost a sport.
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Zdravotní středisko, kde by mohla být umístěna zubní ordinace, ORL a další specializované lékařské obory, za kterými jsou
nuceni občané Zruče dojíždět.
GALÉRIE
.. střední školství
Pronajem drobným řemeslníkům za 1 korunu
kino pod farou
Třeba nějaká úroková hra typu TEP faktor
Byla by tam krásná například ZUŠ nebo galerie dále by se tam mohli nacházet městské byty
ponechal bych na odpovědnosti zastupitelů
(7x) nevím
Krasné byty pro nové lékaře a učitele.
Byty pro mladé - podmínkou práce ve Zruči.
Zázemí pro skauty - svépomocí oprava a bezplatný pronájem na 50 let.
Lidová škola umění.
Knihovna.
Turistická ubytovna?
Vícesálové kino, penzion
zdravotní středisko
internát nebo škola pro spolupracující VŠ nebo střední
Kino, divadlo, restaurace a konferenční prostory
Kino či Domov důchodců.
Kino
Kino, kulturní dům
kino
Střední škola nebo učiliště
dům služeb
střední škola, odborné učiliště, provozovna menší firmy, dílna, kanceláře
galerie pro zuš, amatérské výtvarníky a fotoklub
muzeum školství a interaktivní herna pro děti
Nové byty
Bohužel nic mě nenapadá.
(2x) Kulturní dům
Kulturní dům nebo pivovar
Sál pro menší divadelní vystoupení, posilovna se službami - masáže, kosmetika, herna pro děti, mini kavarnicka...
Pokud by to mohla být opět škola, třeba střední (nebo pro celoživotní vzdělávání), bylo by to fajn. Nebo kulturní dům.
Např. zde zřídit novou školu. Dá se využít i jako penzion např. pro svatební hosty nebo turisty.
Dům pro seniory patřící městu, galerie
Rehabilitační centrum
muzeum nebo domov důchodců
Využít pro školu či školící centrum
Střední odborná škola (nebo městské lázně)
Muzeum - život za komunismu
Něco na způsob jako je vodácké muzeum
Nevím.
relaxační středisko, sauničky, masážní salon, kadeřník
Kulturní dům-disco,zábavy,oslavy.
Středisko volného času
Byty nebo sál pro kino či divadlo
Pivovar nebo restaurace
Penzion
Lázně, wellnes, cukrárna, kavárna
Muzeum
Revitalizace na bytové prostory
Spolkový dům
jako centrum setkávání občanů - dětí nebo seniorů (kroužky, přednášky, výstavy)
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Střední škola
výstavní místo, klubovny pro mládež, muzeum města
Přesunul bych tam muzeum panenek a Historii obuvnictví. Pohled z nádvoří do oken je boží.
reprezentační hotel města s restaurací. Turisté v sezóně ve městě neseženou ubytování na jednu noc!!! (i mimo sezónu)
BYTY PRO OBČANY ZRUČE NAD SÁZAVOU - NÉ VŠAK PRO AGENTURNÍ PRACOVNÍKY
Penzión pro návštěvníky, kteří by se chtěli ubytovat.
Klubovna pro nějaký spolek
Wellness objekt (masáže, sauny,kavárna,...)
Obnova skautské klubovny.
Školící centrum.
Muzeum panenek
1. Sociální bydlení
Ekonomické lyceum Tomáše Bati
Nemám tušení.V mém věku je to jedno
domov důchodců
Komunitní centrum.
ubytování / byty
Nevím, nějaké ubytování?
Pekárna; Pivovar; Sídlo studentských spolků; Kino
Taneční škola
už měla být dávno zbourána,když se od jejího zavření tvrdilo,že je na skále a "ujíždí".Je divné,že ještě neujela a nezdořila se
sama????????
Volnočasové středisko pro mládež
Výstavní síň
Řemeslné obchůdky - švadlena, obuvnictví....
Různé služby - kadeřnice, kavárna, upomínkové předměty, keramika....
ZŠ (určitě základní a třeba soukromá)
Stylové ubytování pod zámkem
Kavárna, příp. restaurace s ubytováním
Městský sál (na pořádání akcí a přednášek), kino...
Speciální lékaři jako je rtg nebo ultrazvuk
..muzeum....
Cokoliv pro přínos kultury.Rozhodně ne ubytovani pro další přistěhovalce jiných národností .
Byty,galerie
Siciální bydlení
denní stacionář
Sociálně terapeutická dílna - kavárna, kde by mohli pracovat lidé se ZP.
Kvalitní ubytování
Myslel jsem že je toto vyřešeno jak bylo prezentováno ve volebním programu. Pokud ale je věc znovu otevřená navrhuji
zvážit možnost bytů, kino, klubové kino, pokud je zde prostor na společenský sál, tak potom společenský sál, patro pro
začínající podnikatele mladé kreativní firmy - sdílená ekonomika (znám takové patro kde je jedna recepce kávovar sociální
zařízení a o náklady se dělí všechny společnosti.
Vystavba bytů
předělat na městské byty
Vybudování bytových jednotek
Chráněná dílna, centrum pro zdravotně či sociálně postižené, kurzy pro nezaměstnané a pracovní dílna
Muzeum Tomáše Bati a obuvnictví v ČR
(2x) Objekt bych využil jako nějakou budovu pro veřejnost (zdravotnictví, kultura, atd..), konkrétně však nedovedu uvést.
Nějaké interaktivní muzeum, nebo výstava....
Muzeum Tomáše Bati.
Nedokážu nic navrhnout.
městský archiv, muzeum města, fotogalerie
Teď nedokážu posoudit
nevím ? (asi spadne) !
výuka ZUŠ
Městské byty
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Domov s pečovatelskou službou.
Dílny pro mentálně postižené nebo invalidní důchodce.
školu
domov pro důchodce s pečovatelskou službou nebo mentálně postižené nebo školní zařízení.
neznám stav budovy
Pojďme nabídnout dětem jiný pohled na vzdělání. Ideální poloha pro alternativní školu nebo klub pro děti a volnočas. aktivity.
Alternativní škola, výuka v parku, noc na zámku
lékařské ordinace odborných lékařů - malá poliklinika
kanceláře k pronájmu, malé obchody
stará škola pod farou
Nějaké Muzeum Bati a Zruče.
Kulturní dům, muzem Bati
(3x) penzion
Nahoře jesle, dole řemeslné centrum (švadlena, opravář obuvi, elektrozařízení, hodinový manžel, hodinek ap.)
Nebo startovací byty
k otázce 30 ještě: zařízení střední školy nebo oborového učiliště
Muzeum, jak dříve vypadala škola, nebo Dům mládeže
příměstský tábor, vzdělávací kurzy
Nahnal bych tam feťáky a pobudy s okolí pošty a zamknul bych je tam a dával bych jim každou hodinu studenou sprchu,
dokud by se neprobraly!!!
zbourat
Dům pro seniory
prostor k podnikání
rehabilitační ústav
pečovatelský dům s 24 hod. zdravotní péčí
(2x) kulturní dům
Kino! promítání!
obnovit školu, např. SOU
Byty.
1. hudební škola
2. muzeum
3. výstavy (tato možnost je využívána na zámku)
využít na nějaký úřad
?
Nějaký bufet, není kde si koupit svačinu, Obchodníci cukrárnu zrušili, není tam nic, škoda.
Stará Zruč
společenské využití
hotelové ubytování střední třídy
kavárna, čajovna + výstavní síň
1) ubytovna s půjčovnou kol
2) místo pro střední školu - umělecké učiliště
prodej - střední škola - parkoviště
dětský dům? (zájmová a spolková činnost)
Galerie, muzeum, bylo by to poté možné využít jako další zajímavý objekt ve Zruči.
pro potřeby školství
kulturní
pro děti, mládež - starší generaci hůře dostupné
kulturní dům, byty
bydlení
(3x) poliklinika
škola, odborné třídy pro děti, klubovny, hlavně aby budova sloužila dětem
klubovny apod.
divadlo se sklepní nebo půdní čajovnou
Další středisko pro feťáky, ve škole je jich málo, tak tam, a dávat jim rovnou drogy a injekce!
městské byty
orgány státní správy spojené s obcí s rozšířenou působností (KÚ, FÚ, DO)
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Hotel s restaurací a pivovarem.
zubaře
učiliště řemesel
(2x) Nevím
objekt v dezolátním stavu - zbourat, nemá smysl jej rekonstruovat
Dům služeb
docela špatný přístup (příjezd)
služby, LŠU, učiliště
prodat
využít pro školství
Myslím si, že objekt bývalé školy "pod farou" (kam jsem chodila do druhé a třetí třídy ZDŠ) je natolik v dezolátním stavu, že
by měl být zbourán (ušetřily by se náklady za rekonstrukci) a dále po zbourání toto místo využít třeba k zámeckému parku či
zámku města Zruče nad Sázavou
sociální byty, domov pro důchodce
Starou Myčárnu zbourat, na nic se nehodí. Kamenná studená budova v nevhodné lokalitě pro využití, sociální zařízení hnus,
topení kamny. Vyhozené peníze na rekonstrukci, stále by to byla stará budova více jak 100 let bez zázemí.
Nevím, ale budova je krásná a určitě stojí za to ji opravit.
Nevím, chtělo by to velké investice. Snad nějaké centrum pro sociální slabé.
zdravotní centrum
Zbourat, nejlépe za každou cenu na starých budovách.
Hlavně, aby budova byla i finančně výdělečná!
"Mini" poliklinika, viz Ledeč n. Sáz.
například, tam by mohl být ten kulturní dům
dům služeb - kadeřníci, švadleny, opraváři obuvi, masáže, pedikůra, opravna a servis jízdních kol a lyží atd.
prodat nějakému podnikateli
rehabilitační centrum pro seniory z pečovatelských zařízení - kompletní vybavení včetně - holí franc. zdravot. obuvi a vše co k
tomu patří - dobře školené reh. pracovníky ochotné a přístupné
kulturní nebo spolkový dům
něstské muzeum
Nic mě nenapadá.
dům pro seniory
polyfunkční objekt - viz předchozí odpovědi
lákadlo pro turisty - součást expozice zámku
muzeum
obecná škola
kameny minerály
Muzeum - Baťa - boty
Startovací byty pro mladé rodiny, které nedosáhnout na financování.
(2x) turistická ubytovna
obchodní dům
Muzeum hasičského sboru, muzeum města
Zdravotní středisko, vše pod jednou střechou,
- ordinace lékařů, specialisté, optika, lékarna
Jaká-koli střední škola nebo učiliště.
Aby všechny mladé lidi co vyjdou ze ZŠ, nemuseli dojíždět za vzděláním - i město by ožilo.
Prostor pro setkávání - kavárna/čajovna, prostor pro koncerty/sál, doplněk k Spolkovému domu a ZUŠ.
Vzhledem ke špatné dopravní obslužnosti (zajetí / parkování) autem vidím využití jako sportovní budovu (sportovci chodí
pěšky); případně malé byty na rozjezd.
Nadstandartní bydlení pro lékaře, zubaře apod. Na něco je musíme nalákat :-)
expozice obuvnictví
muzeum, výstavní síň
kavárna
Městské byty nebo dům s pečovatelskou službou- Zruč vám stárne!!!
Kvalitní a multifunkční prostor se sálem (koncertním nebo multifunkčním), kavárnou a pronajímatelnými prostory pro
workshopy, firemní acke apod.
Hlavně na projekt a návrh vyhlásit veřejnou architektonickou soutěž!!!
klubovny, kanceláře pro administrativu
startovací byty pro svobodné matky
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muzeum města Zruč nad Sázavou
kulturní dům, knihovna, hotel, muzeum
neřeším
dům důchodců
rehabilitační středisko s vodními masážemi - ale ty schody?
střední škola / učiliště
Volnočasové aktivity-pingpong, kulečník, šipky. Zřízení skautu, jazyková škola, atd. (Klubovna Junáka již zde byla)
jazyková škola, kroužky pro děti, klubovny, pořádání různých kurzů
Ubytování pro turisty
detenční zařízení pro migranty
penzion, ubytování pro turisty
dětská zájmová činnost
všeobecná zájmová činnost
jesle či mateřská školka
nebo speciální ordinace
městský úřad
kavárna, něco pro děti
kulturní středisko či středisko volného času pro děti
kino sál
Pošta nebo dům pro děti s wifi, které se jinak potulují Zručí nebo dětský domov
Byty pro sociálně slabší a maminky v nouzi.
přechodná ubytovna pro syrské válečné utečence, eléti s katolickým pozadím
rekreační ubytovací zařízení
Nevím, snad zase něco pro děti.
Městské byty.
PREFERUJI BAZÉN!!
Dům s pečovatelskou službou. Výtah u městské policie.
kavárna - penzion
Využití pro ZUŠ. Ve stávající budově ZUŠ je málo místa pro výuku výtvarného a tanečního oboru. Počet žáků se zvyšuje.
Domov důchodců?
Poliklinika?
pension
kulturní dům, škola
městké byty
Malometrážní byty
Pečovatelská služba
dětský koutek, herna
Centrum kroužků pro děti.
konkurenční základní škola

32. Jak hodnotíte funkčnost a stav technické a dopravní infrastruktury ve
městě?
Matice výběru z možností, zodpovězeno 582x, nezodpovězeno 13x
1

2

3

4

5

Technický stav místních komunikací

98 (16,8 %)

309 (53,1 %)

120 (20,6 %)

29 (5,0 %)

10 (1,7 %)

Technický stav chodníků

177 (30,4 %)

281 (48,3 %)

76 (13,1 %)

29 (5,0 %)

10 (1,7 %)

Technický stav parkovišť

141 (24,2 %)

250 (43,0 %)

112 (19,2 %)

26 (4,5 %)

16 (2,7 %)

Technický stav městského mobiliáře (lavičky, čekárny
atd.)

139 (23,9 %)

283 (48,6 %)

110 (18,9 %)

28 (4,8 %)

7 (1,2 %)

Technický stav veřejného osvětlení

244 (41,9 %)

250 (43,0 %)

53 (9,1 %)

14 (2,4 %)

10 (1,7 %)
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Technický stav „zelené infrastruktury“ (stromy, keře
atp.)

269 (46,2 %)

226 (38,8 %)

53 (9,1 %)

14 (2,4 %)

6 (1,0 %)

Technický stav vodovodu a kanalizace

99 (17,0 %)

227 (39,0 %)

136 (23,4 %)

53 (9,1 %)

25 (4,3 %)

Prostor pro Váš komentář
Textová odpověď, zodpovězeno 92x, nezodpovězeno 503x
Některé silnice ve Zruči by si zasloužili nový povrch. V přilehlých vesnicích spadajících pod Zruč chybí kanalizace. Otřesné
náměstí v nové Zruči.
vzhledem k počtu poruch na vodovodu by mě zajímal stav vodovodu, kdy byl rekonstruován.
Blikající lampy v oblasti Na Pohoří (stále se rozsvítí a následně zhasne) jsou v noci pod okny šílené
Za poslední roky se situace zlepšila.
Hlídat si baroncinu stezku, dřevěné zábradlí se lehce ničí i pod zámkem. Odpadky u hotelu na Náměstí Míru...
Dlažební kostky na chodnících od starého hřbitova na nám. MUDr. Svobody jsou hrozné, pro golfové kočárky i vozíčkáře
nevyhovující
HLAVNÍ KOMUNIKACE PŘES MĚSTO V DEZOLÁTNÍM STAVU
Chybí bezpečná chůze - (chodník) na nový hřbitov a k "Babce", myšleno frekventovaná silnice do Jiřic
neodtékající kanály na povrchovou vodu
kvalitnější provedení oprav firmou (stříkaná obalovačka) -nerovnosti, boule, - z města požadovat lepší kvalitu provedení...
(žel. přejezdy a napojení místních kom. do areálu Sázavan, U vodárny - hlučnost nerovnost napojení, pro jednostopá vozidla
nebezpečné...! přebírá z města ,tyto práce někdo?
Pro pěší je ve městě řada bariér, z důvodu nezohlednění jejich potřeb a přirozených cest a návazností. Zejména
problematická ukončení chodníků, nepřehledná místa pro přecházení, málo nebo nevhodně umístěných přechodů pro
chodce. Alespoň část ulice 1. máje by měla být zklidněna na zónu 30. Nejvíce člověk naráží především při pohybu s dětmi, s
kočárkem či dětí samotných po městě. Nepříjemné je to jistě i pro seniory a osoby se sníženou pohyblivostí. Město by mělo
nabízet takový bezpečnostní standard z hlediska pěších, aby se i děti mohly po něm samostatně pohybovat. To může
významnou měrou přispět k tomu, aby neseděly doma u počítačů a rodiče aby se nebáli je bez starostí pustit ven se se svými
vrstevníky proběhnout.
Nejdou uzavřít vodovodní uzávěry v ulici do rodiných domků
Vše dobrý už
Je třeba vyřešit funkčnost vodovodních přípojek,které nejdou uzavřít téměř pro žádný objekt a musí se při havárii vypoštět
celý systém a ztráty zvyšují náklady na vodné
Rizikové přecházení ulice 1. máje ve Staré Zruči, zejména proti poště.
Opravené chodníky v Průběžné ulici - zalité hrozným způsobem asfaltem a vysypané kamínky , kdo to udělal?
Místy chybějící a nesmyslně postavené chodníky (umístění lamp)
Prostor před hotelem (parkoviště) by nemělo sloužit firmám pro parkování dodávek, ale pro občany a turisty
Děkuji za nový povrch silnice v Nesměřicích, ještě by bylo dobré dodělat vjezd před hasičárnou. Stále je třeba řešit vjezd
kamionů do ulice - ty hnusné betonové květináče zpět rozhodně nechceme - pro začátek by stačila zákazová značka /
značka označující zúžení na začátek ulice. Když problém přetrvá, tak přistoupit k instalaci vhodného zátarasu, který nebude
komplikovat průjezdnost místním obyvatelům.
Více parkovišť udělat
bojler máme plný rezu a ne z našich trubek. Poruchovost vodovodního sytému je neskutečne vysoká a v přímé úměře jsou
vysoké i ceny vody.
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Osvětlení a vodovod nemohu ohodnotit, nemám zkušenost.
Na komunikacích se neustále pracuje, to je pozitivní, ale například oprava mostku na Ostrově má celkově mínus. Doba
trvání?!??
Stav parkovišť není ukázkový, ale je stále ještě dostatečný. Chodníky jsou na tom leckdy hůř, je to závažnější vzhledem ke
kopcovitému terénu, po kterém musí chodit jak starší lidi, tak maminky s kočárky.
Technický stav mobiliáře - od doby, kdy byl zámecký park vybaven novým mobiliářem, nebyl udržován a už se to na něm
znatelně projevuje.
Zelená infrastruktura je stále nedostatečná, a bylo by krásné mít ve Zruči místo, kam mohou lidé z paneláků vyjít a sednout si
do příjemné zeleně na deku na trávník, hrát hry, pojíst společně, číst knihy apod.
vcelku jsem spokojen
Toto splňuje podmínky.
ulice Na Vekendech je špatně osvícena.
Po většinu času v roce teče z kohoutků rezavá voda.
Zbytečné kácení vzrostlé zeleně.
Realizace kanalizace v Okružní ulici
Katastrofální stav komunikace 1. máje, kde je dlažba a 4 roky již je překročena hladina hluku. Řešit aktivně s krajem změnu
povrchu na asfalt.
Málo místa na parkovištích.Je potřeba je projít a staré auta,které jsou tam odložena nechat majiteli zlikvidovat.
Silnice bez výtluků přispějí i ke snížení hlučnosti z dopravy.
To by měl posoudit orgán tomu určený,když "technický stav".U chodníků se asi mělo více přemýšlet,nad použitým
povrchovím materiálem (někde kočičí hlavy,jinde zase skoro lesklá dlažba)a jeho následné zatěžování.
kostky na chodnících a vozovkách je sice hezká věc, ale tyto je třeba udržovat zásypem a po chodnících ze zámkové dlažby
by měla jezdit pouze odpovídající technika, jinak dojde k její poškození (vyjeté koleje atd.)
Na některých chodníkách se špatně jezdí s chodítky pro invalidní spoluobčany.
Čekárny jsou zneužívány kuřáky podle toho to tam vypadá
Dlouhodobě se hovoří o nové kanalizaci a vodovodní síti v kolonii
Měl jsem na návštěvě kamaráda stavaře a byl šokován co někde dovolíme aby stavební společnosti předali za dílo - špatně
spádované silnice, špatné osazené poklopy, praskající betonáže, odborné osazené prvky odvodnění a další neduhy
dnešního stavebnictví. Pokud je řešíme reklamacemi pak o tom nevíme. Někdy ve snaze udělat maximum trpí provedení a
kvalita.
Poslední bod je spíše otázkou - teče/neteče. O stavu, v jakém se to nachází pod zemí netušíme nic.
Chodníky - po velkých kostkách se vážně nedá chodit (např. chodník podél zámecké zdi).
Na začátku Dubinské ulice je lampa uprostřed chodníku. V zimě se tam nedá chodit, protože to tam nelze prohrnout (a ručně
kolem lampy to nikdo nedělá).
Část svítidel VO vykazuje všesměrové záření a přispívá ke zvýšení světelného smogu ve městě.
Parkoviště u panelových domů jsou příliš malé.
Po instalaci nových lamp veřejného osvětlení zůstaly v Přímé ulici neupravené chodníky a lampy jsou nevhodně umístěné.
Chodníky nevydlážděné, nepouživatelné.
Některé silnice nejsou v ideálním stavu (hlavní tepna z Nové Zruče do Staré - dlážděná cesta, vím, že nepatří městu, že je to
složitá agenda).
Chodníky - některé jsou perfektní a prošly dokonalou rekonstrukci (např. Na Výsluní). Naopak některé jsou pouze
záplatovány (mimochodem velmi nešťastně pouhým asfaltovým postřikem - např. Průběžná).
Zbytečná dopr.značka "STOP" z parkoviště Penny proti čerpací stanici. Přehledná křižovatka, nízké průjezdní rychlosti
vozidel. Dostatečně vyhovuje dopr. značka "Dej přednost v jízdě"
S parkování je občas problém. Kdyby měla každá bytová jednotka auto, tak není možné parkovat.
V létě byl prostor mezi chodníkem a cyklostezkou u vodárny málo sekaný, chodník byl natolik zúžený kopřivami, že se nedalo
chodit ve dvou vedle sebe.
častěji čistit kanály, hlavně po průtržích deště
přidat hlavně odpakové koše
k otázce č. 30 - nejde vybrat jen jeden investiční projekt - chtělo by to - rekonstrukce Náměstí Míru - návštěvníci hledají
náměstí v Nové Zruči. Dále zimní stadion, koupaliště/bazén, kemp, projekt v oblasti zlepšení životního prostředí (např.
výstavba rybníků. rozšiřování zeleně, retenční nádrže atp).
U laviček nejsou koše, omladina, která tam sedává potom hází odpadky kolem. Projít pěšky Zruč, poté spíše odhadnete kam
přidat lavičky, starší nemocní se bojí jít dále, že si nemají, kde odpočinout.
Děkujeme za zlepšení "zeleného prostředí" ve městě.
Zvýšit počet květin ve městě.
Oceňuji letošní výsadbu.
Některé silnice ve městě by potřebovali nový povrch, a né je látovat.
postupně nahradit nevyhovující chodníky Na Výslunní
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Umístění laviček na Pohoří
Zastávky sice hezké, ale sednout si v nich nelze. Špína, pobudové, mládež (kouří, pijí alkohol).
Opakuji se, ale chybí parkoviště.
k technickému stavu chodníků - ale ne ten u pošty
špatně slyšet městský rozhlas v ulicích Na Výslunní.
Rozhlas je špatně slyšet.
není rozumět, když hlásí městský rozhlas
Není možné donutit poštu aby opravila kolem pošty ten chodník?
čekárny by chtěly opravit - udržovat lavičky
udržovat pořádek ve městě
Vadí mi neustálé kácení stromů ve městě.
Donutit "poštu", aby upravila chodníky.
Je zapotřebí rozšířit parkovací plochy, popřípadě aby lidé parkovali tam, kde bydlí a né 400 m od bytu jinde!
časté havárie vodovodů
stromy, keře to je hezké
a vedle toho jsou psí exkrementy to už hezké není
V některých ulicích chybí chodníky, kde nejsou, mělo by být 30 km/h.
Osvětlení u řeky svítí až moc modře.
Na stavebním úřadě nejsou dostupné polohy sítí v některých lokalitách (Baťovy domky).
Auta projíždějí ulicí Mládeže 591 dost rychle. Uhýbáme k plotu. To je otázka času než tam někoho zmrzačí.
Z ulice na výsluní se talo parkoviště, pak už se tam dvě protijedoucí vozidla nevyhnou.
Opět zdůrazňuji, že chodník kolem celého objektu pošty na nám. Míru je v katastrofálním stavu.
řešit odtok opustí podél komunikací - chodníky a silnice jsou jako potoky
Chodník na pohoří přes pole je ve špatném stavu a když roste tráva máme pocit, že chodíme spíše v trávě něž po chodníku
Pokračovat v opravách komunikací a chodníků viz. ulice lokalita Baťovy domky.
Kultivace střelnice ostatní zařídí příroda. Proč by měl stále jeden člověk, který si chce zastřílet znepříjemňovat obyvatelům
Zruče bydlení. Na to jsou dnes už střelnice kryté, nechci spekulovat o porušování zákona ve Zruči.
V málo ulicích dodělat asfaltové povrchy.
Nejlépe je osvětlená cyklostezka, a to i v době, kdy po ní nikdo nejezdí.
Parkovaní u školek a škol je asi neřešitelným problémem.
Naprosto nedostačující v ulici Pohleďská v létě neteče voda, nestíhají odvodňovací kanály v případě deště.
Chybí - přechod pro chodce na starý hřbitov; přechod pro chodce na farském na chodník do školy!
Dořešit parkovací stání na náměstí Dr. Svobody, u drogerie u Maxů
V ulici na Úvoze udělat chodník!
Je nutné propojit nové části obce chodníky a zajistit tím bezpečné cesty po městě hlavně naším dětem. Myslím tím hlavně
oblast na Farském I+II, kam se momentálně nedá zcela bezpečně pěšky dostat.
Problematicky vidím hlavně pěší dostupnost lokality na Farském II. Jelikož zde bydlí většinou rodiny s malými dětmi, dostat
se s kočárkem a dítětem z lokality na nejbližší chodník je dost nebezpečné. Silnice směrem na Dubinu je úzská a auta zde
jezdí dost rychle. Myslím, že vybudování chodníku by zde opravdu obyvatelům pomohlo.
Chybí přechody pro chodce, např. u hřbitova.
vystouplé kanály ulice U Parku, nová ulice propadlé
chybí chodník v ulici Kutnohorská
Aby měly smysl přechody pro chodce, které taky chybí i po dětské tragédii před 20 lety na rohu a u obchodu Happy Market
ve Staré Zruči
dobrý
chodník u pošty nelze používat
osvětlení - nefunkčnost
komunikace neudržované!
Prostory s lavičkami více kontrolovat (městskou policií) - scházejí se tu mladí s alkoholem a nechávají nepořádek.
chybí přechody pro chodce, v ul. Kutnohorská a Vlašimská plus vodorovné značení!!! Děkuji
Prosím o zvážení výstavby chodníků ve Staré Zruči oblast za lékárnou
Teď vše po rekonstrukci, takže výborné!
Pokácet akát a duby na křižovatce okružní - hlohová - garáže
Technický stav veřejného osvětlení - rozdělit na části, možnost vypínání jednotlivých ulic! A částí města!
Při opravě světel se vypíná téměř celá Zruč! Velmi nehospodárné!!!
Zámk. dlažba v méně frekvent. místech (Vlašimská), naopak v centru (Tesko - Penny - lékárna -> "kostky"
Kostky jsou ostré, nestejně vysoké, velké mezery mezi nimi (nedá se po nich chodit ani v nízké obuvi, což teprve v
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podpatcích!! - zničená obuv "ukopané" špičky bot, v létě palce!
nevím
čekárny jsou znečištěné, lavičky také

33. Je současná dopravní situace ve městě vyhovující a udržitelná?
Matice výběru z možností, zodpovězeno 569x, nezodpovězeno 26x
1

2

3

4

5

Hustota dopravy

134 (23,6 %)

268 (47,1 %)

126 (22,1 %)

31 (5,4 %)

9 (1,6 %)

Průjezdnost dopravy

163 (28,6 %)

267 (46,9 %)

104 (18,3 %)

20 (3,5 %)

7 (1,2 %)

Bezpečnost dopravy

128 (22,5 %)

256 (45,0 %)

131 (23,0 %)

28 (4,9 %)

19 (3,3 %)

Prostor pro Váš komentář
Textová odpověď, zodpovězeno 110x, nezodpovězeno 485x
v intravilánu by se mělo jezdit dle předpisů, max. 50, ne to, co se děje nyní a všem je to fuk.
Nebezpečný přejezd ve staré Zruči.
Nebezpečná a nemonitorovaná křižovatka u Tusy.
V zimě, když napadne sníh, nejsou silnice dostatečně udržovány, kamiony často uvíznou zejména v ulici Vlašimské nebo
Kutnohorské a blokují dopravu.
Průjezdnost ve městě - když jedu z náměstí nahoru jako dubinskou, hodně lidí při odbočování doleva ( směr penny, tesco)
překáží a nedá se projet rovně. Přitom pod ostrůvkem vzniklo místo pro odbočení, navrhuji tam nakreslit alespoň šipku.
Chybí retardéry nebo omezovače rychlosti na některých místech, kde je zvýšený výskyt dětí, např z druhé strany dětského a
dopravního hřiště (u statku) tam je přecházení při odchodu ze hřiště dost riskantní.
Chybí mi zrcadlo u starého hřbitova
Instalace závor na nechráněném železničním přejezdu ve staré Zruči
Dobrá.
Nebezpečný přejezd ve Staré Zruči - hodně dopravních nehod!
chybí propojení s oblastí na Farském/na Farském II pro pěší, tj. chodníky v Jiřické, Dubinské ulicí
Hustotu a průjezdnost je možné asi jen minimálně ovlivnit. Bezpečnost by se dala vylepšit např. na přejezdu směr Kutná Hora
závorami, kde došlo již k několika střetům s vlakem.
pokud se dodržují předpisy tak nevidím problém ...... objízdná trasa pro D1 ? ale někudy se jet musí.
Vyhovujici
to je různé při mnohých uzávěrách a objížďkách
STOPKA na mostě s jízdním pruhem pro cyklisty - absolutně není šance když jsou dvě auta (jedno odbočuje) se vejít do
pruhu, přesunul bych ho mimo
Křižovatka u Tusy - najíždění do odbočovacího pruhu není značeno a málokdo využívá!
ranní provoz v ulici Na Pohoří
je třeba řešit dopravní situaci u školy v ranních hodinách
Nebezpečný přejezd bez závor ve staré Zruči. Spojnice mezi starou a novou Zručí (kostky v zimě kloužou) + řešení
křižovatky pod benzinkou V-GAS (je nebezpečná, ten ostrůvek tam je nesmyslný a od starého hřbitova se prakticky nedá
vyjet)
Na podzim díky slunci špatná viditelnost semaforu na Kutnou Horu, od Prahy špatně viditelné semafory umístěné za
množstvím dopravních značek.
Je nutné vyřešit ranní dopravní situaci kolem škol Na Pohoří
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Více označených přechodů pro chodce
Nebezpečná před ZS
Bezohlednost řidičů nezná hranic. Zpomalovací prahy nejsou efektivní a bubák radary ve Vlašimské a jinde jakbysmet. Stačí
chvíli pozorovat ukazatel a pokud radar změří kamionu ve vlašimské 75km/h je nejvyšší čas s tím něco udělat. Z chodníku ve
směru dolů se tak stává chodníček smrti. Je to jen otázka času. V opačném směru do kopce je to stejné. Odbočující auta do
Pod Březíčkem jsou v plné rychlosti přdjížděna i do kopce. Před zubní ordinaci umístit radar měřící a pokutující v obou
směrech...možná i průjezdový. Namachrovaní fotbalisti a kempaři v ulici Ke Stadionu také jezdí jako blázni a nezastaví je
obytná zóna ani práh.
Hustota dopravy mimo špičku je za jedna, stejně jako průjezdnost, pokud není uzavřena z důvodu rekonstrukce nějaká
významná tepna. Bezpečnost hodnotím níž, ale to jen vzhledem k tomu, že existuje několik míst, kde by bylo možná lepší
zrcadlo kvůli většímu přehledu při výjezdu do cesty či křižovatky. (např. výjezd z ulice Na Úvoze do křižovatky 1. máje)
myslím že současná situace je dobře zvládnutelná až na sportoní halu při akcích není to denně
Největší problém vidím ráno u školy.
Až na ty šílené kostky, které v zimě a za deště kloužou...
Zprůjezdnit silnici okolo školy a haly. Auta by nemusela jezdit tam a zpátky a nebezpečně se otáčet. Zákazy to neřeší.
Křižovatka Kutná Hora Vlašim. Odstranit stopku za dej přednost.
okamžitě zřídit kamerový systém na světelný přechod pro chodce k ZDŠ. Neustále vidím, jak vozidlo projíždí přechod na
červenou!!! Trestání řidičů a tím i výběr peněz do městské kasy. Omezit vjezd vozidel do lokality Na Pohoří za účelem
dovozu dětí do ZDŠ.
Problém je s počty aut při dopravních špičkách. Je zřejmý velký nárůst dopravy za posledních 10 let. Některá místa jsou
nebezpečná - křižovatka Okružní a Revoluční - chybí zde přechod. Rychle jezdící kamiony Třídou osvobození do areálu
Sázavanu.
Velmi silný provoz mezi oběma částmi města, hlavně v době začátku a konce pracovní doby v obou průmyslových zónách.
Průjezdnost ulice 1. máje je na hraně, není jiná alternativa průjezdu městem.
Na naší ulici to docela ujde.
vždy je co zlepšovat...odstavený OA bez spz k průjezdnosti moc nepřispívají....
Bezpečnost narušuje ranní provoz u školy a bohužel spoustu nezodpovednych a rychle jedoucích řidičů a to i přez měřiče
rychlosti.
Zpracovat řešení dopravní situace ve městě na křižovatkách a podobně pro školní děti a učit je na NAŠEM KONKRÉTNÍM
MATERIÁLU.
Špatné dopravní značení (vedlejší a hlavní silnice) - př. u ul. Chabeřická, Pardidubská
Zrevidovat umístění a provedení přechodů ve městě, snížit výskyt značek Stůj, dej přednost v jízdě, zavést měření rychlosti
se sankcemi pro řidiče, kteří si neuvědomují, že se pohybují ve městě.
Jak jsem již uvedl nevyhovuje mi forma chodníků anebo že je spousta komunikací bez chodníků, Nejsou dobře viditelné
přechody - je potřeba obnovit nátěry. Některé průjezdy uličkami nebo napojení na hlavní cesty jsou nepřehledné a možná by
prospěla zrcadla a někde omezení keřů a výsadby které znemožňují výhled.
Bezpečnost dopravy je dost katastrofická - ve staré Zruči naprosto nevyhovující kostky (hlučné a v zimě to po nich klouže,
zvlášť do kopce kolem starého hřbitova). Řidiči v celé obci překračují rychlost, hlavně v ulici Dubinská. Omezit ve městě
rychlost na 30 km/hod. a hlavně měřit a pokutovat! Nečekejte prosím, až se něco stane.
Výše uvedené je pro dopravní špičku, která je pozorovatelná např. po 14. hodině. Z důvodu nesmyslné STOPky pro auta
jedoucí z náměstí MUDr. Svobody do přehledné křižovatky, se vytváří zbytečné dlouhé kolony často až ke zverimexu a
plynulost provozu výrazně klesá.
Dále by bylo dobré prodloužit ulici Nad Ovčínem až k ulicí Dubinská, aby mohlo dojít k odlehčení přetěžovaného úseku ulice
Nová, která nebyla v době výstavby na takovou dopravní zátěž dimenzována.
Bezpečnost dopravy u ZŠ na Pohoří je při ranních hodinách kritická.
Zvážit možnosti odklonu tranzitní dopravy.
Špatné místo na přechod u Potravin Happy směrem od školky Malostranská - stačilo o několik desítek centimetrů širší
chodník ze strany parku, aby bylo vidět na obě strany ulice. Ze školky se nedá jít ani rovně směrem k nádraží, není zde
chodník a přes přerostlé keře není v létě vidět do zatáčky....
Doprava je - bohužel všude po ČR - neskutečná. I ve Zruči je již počet aut a jejich provoz zcela nesrovnatelný s obdobím tak
před 10 lety.
přechod z parku na Hřbitov by byl skvělý
Silný provoz ve Vlašimské ulici, kde bydlím. Velký hluk, praskají domy. Odklon nákladní dopravy.
Příliš hustá doprava přes náměstí, Stará Zruč, z pohoří Sadem Míru dolů, kolem parku nahoru, ale kudy to odklonit?
někteří řidiči nedodržují rychlost v obci
víkendové autobusové spojení do Prahy
Je třeba vyřešit přechod (vyznačený) pro chodce u hřbitova - z parkoviště ne přes silnici prostě přejít musí a přechod udělat
aspoň naproti opravně pana Jelínka (s ohledem na rychlost aut stoupajících do kopečka)
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Lidi tu jezdí nepřiměřenou rychlostí a neberou ohledy na obyvatele.
Vrácení kamionové dopravy pře Buda, jak to bylo v dřívějším období.
Zřízení závor na Kutnohorském příjezdu.
Zachování státní policie ve Zruči n S.
nejsem řidička
Po "Okružní ulici" jezdí auto 100km rychlostí a nikdo se tím nezabývá. Čekáte na další smrťák jako u "Tesca?" Je nutné
instalovat radary 2x - 3x + kamerový systém. Dělat měsíčně kontrolované měření.
nerespektování semaforu, řidiči jezdí na červenou
policista stojí na místě a nic neudělá
Řidiči vůbec nejezdí 50 km/h po městě!
Občas jsou šraňky na přejezdu u nádraží zbytečně - předčasně spuštěny.
dopravní situace před místní základní školou okolo 7:30 hod. Je příšerná
Cestovní ruch zde? Asi ne:-)
v ranních hodinách ve všedních dnech se problém u ZŠ Na Pohoří
Bezpečnost dopravy je taková že vás na přechodu pomalu přejedou, a ještě přidaj plyn.
Senioři nestihnou ani přejít.
Vybudovat další spojení pro auta mezi starou a novou Zručí (třeba přes rákosí, pak most přes řeku).
Řidiči by mělo respektovat přechody pro chodce.
Starším chůze déle trvá.
občas auta projíždí rychle (ulice 5. května, Baťova kolonka)
- vzhledem k tomu, že je tu hřiště a husté osídlení
Ocenila bych výstavbu chodníků v rozvíjejících se čtvrtích (nová ulice a dále, kde se staví).
Řada vozidel překračuje v Sadu Míru povolenou rychlost.
Ve Zruči chybí důsledná a častá kontrola dodržování rychlosti na komunikacích a úrovně hluků a exhalací.
Přejezdy bez pořádného zabezpečení - závory na přejezdu ve Staré Zruči i zmatky ohledně přednosti v jízdě na téže
křižovatce.
Bezpečnost dopravy před začátkem vyučování v základní škole, špatně se přechází ulice a je jen otázkou času až se něco
stane.
Oceňuji dobrou dostupnost na Prahu, byla by dobrá nad rámec ještě v neděli odpoledne.
Bezpečnost dopravy spíš 2 -3 , ale je to v lidech
Mělo by se přehodnotit osazení některých dopravních značek, zejména stopek, např. "Tesco", "Penny". Hlavně stopka, když
před kutnohorským přejezdem odbočuji doprava, vidím 300 m a musím zastavit. Tyto značky devastují předpisy.
Žádné komentáře.
Nedodržování předepsané rychlosti ve městě, např. v "obytné zóně" v nové ulici a u řadovek (30 km).
Problémem je jen nechráněný přejezd ve Staré Zruči ve směru na Kutnou Horu.
Křižovatka do Nové Zruče ze Staré je nebezpečná.
Provoz v okolí školy.
dopravní značky oznamující opravy - omezení jsou na komunikaci měsíce po skončení akce (jedna v Sázavě pod mostem).
Zajistit přechod od zámku přez vozovku ke hřbitovu.
řidiči nerespektují přechody pro chodce
- některé přechody bych více osvítila (třeba barevně) a též zvukový signál
Zřídit aut. spojení s městem Čáslav.
Již dlouhou dobu chybí nedělní autobusový spoj do Prahy.
Autobus někdy nestaví, lidi čekají na zastávce a ujede jim před nosem (Stará Zruč).
Zvážil bych uspořádat ulice Spojovací, Družstevní a Průběžnou jako jednosměrně ulice, parkovací místa by se dala upravit
na šikmé státní, což by zvýšilo komfort a zjednodušilo a zlepšilo průjezdnost, hlavně protože teď při "střetů" dvou aut není
kam vzájemně uhnout. Dále bych umístil i v těchto a podobných ulicích retardéry pro zpomalení projíždějících vozidel.
Hustota dopravy ve špičkách je veliká. Je problém někde přejít silnicí. Ale jinde - třeba v Ledči je ještě mnohem větší. S tím
se zatím nedá nic dělat, když v ČR je 6,5 milionu osobních aut.
Současná dopravní situace ve městě vyhovující je, ale bohužel veřejná doprava z a do Zruče je nejhorší "5".
Navýšení četnosti autobusového spojení Zruč / Ledeč - Praha - Praha - Zruč n. S. by uvítalo jistě více lidí dojíždějících do
Prahy.
Chtělo by to paralelní cestu do "Nové Zruče", např. okolo stadionu. Pokud se stane "něco" u Tesca, do Nové Zruče se
vozidlem (bez dlouhých objížděk) nedostanete.
bezpečnost dopravy je bohužel o lidech..., třeba u přechodu pro chodce zastaví málokdo
doprava okolo školy je hodně špatná
Přechod proti čerpací stanici Benzina - nebezpečný
Železniční přejezd na trati Zruč - Kutná Hora - auta hl. nákladní přijíždějící od Vlašimi zakryjí semafor.
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dopravní situace ráno u školy vedení města asi už vůbec nezajímá, když to neřeší
Doprava je hustější, když jedou lidé do práce, či naopak z práce.
Kdyby lidé dodržovali pravidla silničního provozu (neblikají, nestaví na stopce, přechází mimo přechody), byla by situace
lepší.
Velký provoz v dopravních špičkách
nesmyslnost pruhů (např. most přes potok)
bezohlednost řidičů - nedodržování zákona, parkování v křižovatkách, parkování na chodnících (i nově vybudovaných) nečinnost složek policie
Žádné značení směru na výjezdech od Tesca, Penny, benz. pumpy
Špatný výjezd z parkoviště Nová Zruč u pošty. Zprava skrze zaparkovaná auta není vůbec vidět auta od centrumu
Chybí zpomalovací práh u dětského hřiště ze strany statku a snížená rychlost. Častý výskyt aut v protisměru v této lokalitě a
také jejich vysoká rychlost v místě častého výskytu dětí!
chybí zpomalovací práh u dětského hřiště ze strany parku
Někteří řidiči si stále pletou obytnou zónu s hlavní silnicí a jezdí jak na závodech (u stadionu - např.)
Průjezdnost dopravy by mohla být lepší, zatížené ul. Vlašimská a Kutnohorská kamionovou dopravou lze odklonit přes obec
Horka N/S kde je provoz minimální
bezpečnost u ZŠ Na Pohoří
Několik nebezpečných míst v dopravě!
Dopravu ve městě více kontrolovat policií - časté překračování rychlosti - Dubinská....
Pocházím z velkého města a proto můžu zcela jasně zhodnotit, že dopravní situace je ve Zruči výborná. I situaci před školou
nevidím taolik černě, pokud budou řidiči svědomití. Změna není třeba.
Hustota - čím dál větší
Průjezdnost - špatná (D1-KH) - Horka n/s žádný provoz
Bezpečnost - kamiony překračují hlučnost a rychlost
Posuzuji pouze Starou Zruč - podmínky v Nové Zruči neznám.
Řeší se doprava u školy - myslím, že to není nějak tragické, ale bezpečnost není nikdy na škodu. Když se udělají opatření,
tak jedině dobře.
Reklama pověšené na plotě u družiny směrem k autobusové zastávce a restauraci U Studničků velmi zabraňují výhledu při
vjezdu do křižovatky od parku. Odstranit!!
Častá kontrola řidičů - nedodržují omezenou rychlost v obci, předjíždění!
nevím
Bylo by dobré umístit výraznou značku (i na silnici) "Dej přednost v jízdě" na křižovatku od pošty k Helle. Občas tam někdo
vjede, myslí, že je to na hlavní silnici.

34. Je současná situace parkování ve městě vyhovující a udržitelná z hlediska
kapacity a umístění?
Výběr z možností, zodpovězeno 565x, nezodpovězeno 30x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Ano

63

11,2 %

Spíše ano

272

48,1 %

Spíše ne

163

28,8 %

Ne

67

11,9 %
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Prostor pro Váš komentář
Textová odpověď, zodpovězeno 120x, nezodpovězeno 475x
Nedostatečný počet parkovacích míst v určitých lokalitách (náměstí ve staré Zruči, kolem bytových domů.
Lehce poddimenzované plochy sídlišť Na Pohoří a Sad Míru.
Chybí místa.
Zde ve městě je málo parkovacích míst. Potom musíme parkovat daleko od domova.
V oblasti Na Pohoří se běžně nedá zaparkovat pokud je ve sportovní hale nějaká akce
Chybí parkovací místa pro běžné občany (např.pri nějaké akci ve spolkovém domě nebo ve sportovní hale není možné pro
občana bydlícího v blízkém okolí vůbec zaparkovat)
Hodne panelaku minimum parkovist. Chce to vic
Byla by, pokud by fungovalo odtahování odstavených " vraků", přestože se o vrak, z hlediska zákona, nejedná. Bohužel!!!!
Pokud k veceru prijedu z práce domu a vim, ze v mem vchode maji auto 3 bytové jednotky, parkovacích míst pred domem je
cca 8 a ja musim parkovat o dve ulice výš, no k tomu asi neni co víc dodat!!!!!!!!!!!!!!!!
kapacita parkování je nedostatečná (Sad Míru a okolí)
Velmi málo parkovacích míst
Skoro každý den, když přijedu k večeru z práce, nemůžu před svým bytem zaparkovat, ikdyž je tu mnohem více parkovacích
míst, než bytů a já tak musím chodit minimálně o ulici jinam. Když jsem se na MěÚ ptala, zda by byla možnost parkovací
místo zakoupit, bylo mi řečeno, že ne...
VEČER NENÍ KDE ZAPARKOVAT
Parkovacích míst je celkově dost. Schází v lokalitě Na Pohoří a Sad Míru.
Jsou části města, kde v určitou denní dobu prostě nezaparkujete
Nejhorší místa na parkování je 5 května.
Chybí parkovací místa u lékařského střediska, Na Pohoří a v Sadu Míru
Problém trochu vidím v ulicích u rodinných domků (např. Pardidubská), kde byl při rekonstrukci rozšířen chodník na úkor
vozovky a je zde problém, díky malé šířce vozovky, s parkováním. Jedná se obytnou zónu, kde by se parkovat nemělo, ale
jiné vyhrazené parkování zde vytvořené není.
postavit parkovací dům - (jednoduchý patrový otevřený prostor - osvětlení, vjezd , výjezd, okapy do nádrže, vodu využít na
zalévání měst. zeleně apod....)
Vadí mi především vraky různých podnikatelů, které "skladují" v ulicích města a zabírají tak místa pro rezidenty. Odhaduji, že
jich je v ulicích minimálně 20.
Další problém vidím v tom, že lidé, kteří mají rodinné domy a u nich i prostor pro parkování svých aut jsou líní otevřít vrata a
vjet na svůj pozemek a stojí na ulicích viz lokalita dvojdomků a čtřdomků, Pardidubská, Vyhlídková. Toto jsou dokonce
obytné zóny, kde by auta měla stát pouze na vyznačených parkovištích.
Omezené parkování značkou v pondělí a v pátek naproti Spolkovému domu kvůli popelářům - proč když tam jsou proškrtnutá
místa žlutě?
Viz výše
Zvláště na všech sídlištích se situace nelepši,i přesto,že se parkovací kapacity v poslední době zvětšily.
Parkoviště před sázavankou by mohlo být upraveno - je to betonové peklo - co třeba stromy mezi parkovací místa?
2 auta v rodině = nedostatek parkovacích kapacit všeobecně, hlavně na sídlištích
Parkoviště se zaplňují díky ubytovnám.
Velkým problémem je parkování v obytných zónách (kde by se parkovat nemělo, ale místní lidé někde parkovat potřebují).
Špatně se parkuje také během dne na náměstí ve Staré Zruči - kapacita nestačí, přibývají dlouhodobě zaparkovaná auta,
někdy tam bývá nepřehledná dopravní situace.
stále je obsazené parkoviště u spolkového domu, při návštěvě spolkového domu není kde zaparkovat
Chybí parkovací plocha u zubařky. Auta tam stojí v křižovatce a nelze bezpečně vyjíždět z ulice pod vysílačem.
V současné době je kapacita jakž takž. S ohledem na možný příliv návštěvníků, zvýšenou nabídku služeb atd. je už
nedostatečná.
Problém je u sportovní haly, pokud je v hale větší akce, je problém s parkování.
Parkovat by se nemělo tam, kde je to nevhodné a neodpovídá to silničním předpisům (na chodníku před hotelem, v blízkosti
křižovatky u Rendlů atd...).
nemohu hodnotit v naší lokalitě snad není problém
Málo míst v lokalitě sportovní haly a spolkového domu
Na Pohoří katastrofa ! Chybí parkoviště pro sport. halu . Teda ono tu je , ale nestačí kapacita .
Vymístit nepojízdná auta
lokalita Na Pohoří je již nevyhovující
Vzhledem ke stále rostoucímu počtu aut je v některých lokalitách problém zaparkovat.

293

Málo parkovacích míst.
Myslím si, že je málo parkovacích míst pro občany, co bydlí v Sadu Míru a také málo nabízených garáží k pronájmu či koupi.
Často je problém zaparkovat na náměstí MUDr. Svobody, v lokalitě na Pohoří, večer i kolem Spolkového domu
věnovat se odstaveným vozidlům bez spz a jevícím znaky autovraků, pak se parkovací místa odpovídající....
Málo parkovacích míst u paneláků
Těžko řesitelný problém pro budoucnost
Město zvyšuje kapacitu pro parkování...
nemohu objektivně posoudit, bydlím v rodinném domku
Rozšířit parkovací místa (př. někteří obyvatelé domu parkují 3 auty a tím znemožňují parkovat dalším spolubydlícím).
Bohužel tento jev je stále častější - v rodině je více aut.
Vadí mi že "náměstí" před hotelem není náměstí ale parkoviště.
Do 100 metrů od domu zaparkuji vždy, nářky, že někdo nezaparkuje rovnou u domu jsou zbytečné.
Na sídlištích je nevyhovující
U panelových domů je nedostatečná kapacita.
Zkulturnit náměstí Míru - omezit dlouhodobější parkování
(2x) Některá podélná parkovací stání by mohla být delší, aby na nich bylo dostatek prostoru i na větší vozidla - chápu však,
že by to bylo na úkor kapacity, a ve výsledku by bylo na parkovací ploše třeba o 1-2 místa méně. Dále někdy večer zabere
trochu času najít v lokalitě nějaké volné parkovací místo. Situaci s parkováním však v porovnání s jinými městy stále vidím
jako dobrou.
Jak jsem psal výše, počet aut narost obrovsky, někdy je již zcela nemožné zaparkovat tam, kde před časem bylo nespočet
volných míst...
náměstí Míru nemusí být parkoviště
pokud bude stoupat počet lidí pod 45 let ve Zruči nad Sázavou tak bude brzy nedostačující
"Náměstí Míru" je spíše náměstí parkování
Ve Vlašimské se nedá parkovat před domy.
Sad Míru stále plné.
v Sadu Míru, kde bydlíme, kde bydlíme, není, kde zastavit a odnést nákup domů, natož déle stát nebo parkovat, ještě, že
máme garáž.
záleží na lokalitě
Stálý nedostatek parkovacích míst v ulici Na Pohoří a hlavně v době konání akcí ve sportovní hale.
Proč se parkuje v ul. Dvouletky na silnici, když je prázdné vrakoviště 20-30m, to se může? Vadí to popelářům, také
prohrnování sněhu nebo zametání.
aby se parkoviště využívali a neparkovalo se na ulicích
málo parkovacích míst u paneláků
Zaparkování v Sadu míru po 16 hod. nelze. Málo míst na počet bytů.
Tím se odkazují na kapacitu park. míst, ale zároveň jsem si vědom, že mí město v tomto směru velmi omezené prostředky.
v pátek večer, ale i ve všední dny není možno zaparkovat u svého bydliště auto! katastrofa
V Sadu míru není kde parkovat, zejména v době konání kulturních a jiných akcí ve spolkovém domě.
Není možno zaparkovat - u svého vlastního baráku. Hlavně v pátek a celý víkend málo parkovných míst.
málo místa kolem řadovek
nedostatek parkovacích míst na sídlištích
Kolem panelových domů je to docela problém zaparkovat.
nepotřebuji parkovat, nemohu posoudit
Zvýšit kapacitu parkování a značení pro parkování na nám. Dr. Svobody.
hodně aut a málo parkovacích míst
Není! Nemohu defacto kdykoli zaparkovat, protože "naše" parkoviště užívají snad lidé z celé Zruče!
udržet, případně rozšiřovat počet parkovacích míst
neomezovat parkovací místo na náměstí Míru
Na Výslunní problém zaparkovat
mohlo by jich být víc
My parkujeme v ulici 5. května a místo vždy je.
V Sadu Míru se nyní parkuje velmi špatně.
Ostatní místa nemohu posoudit.
I přesto že jsou parkoviště za a před paneláky, řidiči kteří tam bydlí neparkují na nich, ale před rod. domkama a naprosto
ignorují že majitelé rod. dom. mají také auta. To že silnice neodpovídá parametrům nikoho nezajímá. Bouchání dveří,
startování.
Různé v jednotlivých částech města. V okolí ulice Na výsluní není situace dobrá. Možná motivovat majitele garáží, aby v nich
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parkovali (někde jsou garáže využívány jako skladiště).
Parkování hrůza! Parkují kde se dá hlava nehlava! A policie! Nezájem! Urban z Výsluní si parkuje kde chce a nic!
ihned řešit parkovací plochy - nebo odstavná parkoviště
Parkovací karty pro obyvatele sídlišť by se hodily i dříve byly Na Pohoří.
parkovací místa nad Penny nebo Tescem
Dle mého názoru je situace parkování skutečným problémem - po celé ulici 5. května + zejména kolem "Sadu Míru" - kde
auta postávají po celý zbytek ulice 5. května.
Ano je vyhovující, jen ti řidiči by měli být ukáznění, neparkovat z důvodu pohodlnosti před domem na silnici a nestěžovat
dopravu ostatním a službám. Městská policie by toto mohla a měla řešit. Vybudování parkoviště stálo nemalé peníze, tak ať
jsou využívána.
Vzhledem k tomu, že kvantita aut v rodinách, se neustále zvětšuje. Je potřeba zvětšit množství i kapacity parkovišť u
panelových a bytových domů. Největším problémem jsou parkoviště u sportovních areálů! Nejsou místa pro autobusy.
Opět - parkování před ZŠ a MŠ je potřeba řešit.
mladí do Zruče nepřicházejí a pro generaci nás starších vyhovuje vyhovuje. Už není takový postřeh a rychlá reakce v
krizových situacích.
Problém je s parkováním u drogerie ve Staré Zruči.
Nedostatečné parkovací plochy u MŠ Malostranská!
hlavně ve starce náměstí
Obecně ano, i u ZŠ je ráno dopravní kolaps, nelze zaparkovat a odvést děti do školky
Parkování u drogerie ve Staré Zruči.
Ano, s výjímlou prostoru kolem ZŠ Na Pohoří a sportovní haly.
viz. komentář o řádek výš - zrovna v naší ulici Spojovací je krutý nedostatek parkovacích míst, stojím dost často o jednu až
dvě ulice výše
Není dobré "zabetonovat" či "zaasfaltovat" další plochy pro auta na úkor zeleně. Čím bude více parkovišť, tím více sem
přijede aut.
Je tu nedostatek parkovacích míst, hlavně Na Pohoří.
Občas máme problém zaparkovat před domem (Spojovací ulice) a před Spolkovým domem.
nárazově problematické parkování Na Pohoří
Chtělo by to odstavné parkoviště ve st. Zruči pro odjíždějící za prací. Náměstí je neustále plné, ale aut, která tam parkují od
rána do večera. Od odjezdu autobusů - do příjezdu autobusů.
Nelíbí se mi, že lidé často využívají chodníky k parkování.
Proč se neplatí v automatech parkovné?
Zbytečně odstavená auta bez SPZ občas použité jako ubytovna.
Nejhorší náměstí Stará Zruč
Parkují zde lidé odjíždějící autobusu do zaměstnání
chybí parkovací místo pro bankomat
málo parkovišť
Je potřeba zvýšit kapacitu.
Velký problém v odpoledních hodinách či akce v tělocvičně.
Na Pohoří málo míst
zabírají místa sportovci
Pohoří, škola, školka, sportovní hala, lékaři, ...
Náměstí Stará Zruč
mám garáž :-)
Špatné umístění.
Každý si před svým domem zaparkuje.
Je škoda, že z náměstí se stala parkoviště, ale tak je to bohužel všude:-(
Chybí u některých domů parkovací místa, auta stojí v silnici, na chodníku apod.
nevím
Cizí lidé, kteří jdou od zastávky vlaku, se ptávají, kde je náměstí, u hotelu vidí parkoviště. Takhle náměstí nemá vypadat.

35. Jste spokojen/a s obslužností veřejné dopravy (vlakové a autobusové
spojení do/ze Zruče)?
Výběr z možností, zodpovězeno 575x, nezodpovězeno 20x
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Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Ano

78

13,6 %

Spíše ano

239

41,6 %

Spíše ne

175

30,4 %

Ne

83

14,4 %

Prostor pro Váš komentář
Textová odpověď, zodpovězeno 165x, nezodpovězeno 430x
nedostatečná, že nezajistíte ani autobus do okresního města tak, aby stíhaly děti být v 8 hodin ve škole, je
nepochopitelné.
Nízká frekvence a zejména pomalé spojení okolních obcí a měst + NEUSTÁLÉ VÝLUKY.
Málo spojů přes týden k o víkendech o
Doprava do nejbližších měst (Vlašim, Kutná Hora) je velmi pomalá. Z Prahy nejede žádný autobus po 17. hodině.
Spousty lidí dojíždí za prací do Prahy, proto bych doporučil, přidaj alespoň jeden pozdější spoj z Prahy.
Více spojů do Prahy.
Posílila bych spoje do Prahy a zpět
Více spojů s propojením s KH autobusy i ve večerních hodinách .Propojit lépe dopravou autobusy větší města v okrese.
Uvítala bych více spojů směr Praha. Alespoň o vikendu.m v neděli večer, kdy plno studentů dojíždí na internáty.
Přál bych si větší soudržnost občanů města.
Autobus: Spojení v pracovní dny na hraně, přidání spojů na Prahu. O víkendech tragédie.
Vlak: 20minutové čekání spojů ve Zbraslavicích je peklo. Nově opravené trati na Čerčany by slušely též spěšné nebo
rychlíkové spoje.
Frekvence spojů je nedostačující. Hlavně na Prahu ráno jezdí plno lidi svými vozy. A co si budeme nalhávat ani ceny
dopravce nejsou nízké. Opět důvod jezdit autem ve více lidech rozhodně levněji a rychleji do požadované části.
Na Kutnou Horu nebo Vlašim je to asi podobné.
Byl by dobrý autobusové spojení Zruč n. Saz. - Čáslav.
Chybí víkendový (alespoň jeden nedělní) spoj do Prahy!
nabízí se zlepšení dostupnosti spojení do Kutné Hory jako historicky spádového města (úřady, školy)
vlakové spoje jsou čím dál horší, ve Světlé nenavazují na rychlíky, chybí autobusové spojení po dálnici směr Jihlava
Veřejnou dopravu sice nevyužívám, ale myslím, že je dostačující.
Chybí přímý spoj Čáslav
do některých směrů chybí linky (minibusy) ... Ledeč - Humpolec, .... Čáslav, .... Kácov -Divišov-Benešov,.... Č. Pečky Kolín (přestupy dělají méně pohyblivým lidem potíže,některé spoje časově nevyhovují nebo mají velké odstupy ) vím ,že
je to o penězích,kapacitách a zájmu přepravců - lidé si odvykli na veřejné spoje....
víc spojů na Prahu
nemohu posoudit v eřejnou dopravu nepoužívám
chybí zde častější spoje d oPrahy
Spoj pro školáky do Kutné Hory neexistuje!
Chybí víkendové autobusy kamkoliv.....
Jelikož ji prakticky nevyužívám, hodnotím spokojenost.
Nedostatek je, že autobus Zruč-Praha a zpět nejezdí i v SO a NE.
Nedostatečné spoje,
nedostatečná kapacita
Nemožnost přímých spojů např do K.Hory
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kdyby do Zruče mohly zajíždět dálkové autobusy,které jedou např. přes Zbraslavice
frekvence spojení např. do Prahy
např. spojení do Kutné Hory pro děti dojíždějící na střední školy je špatné - děti buď musí v KH hodinu čekat na začátek
vyučování nebo přijedou pozdě, pokud jedou pozdějším spojem. Stačilo by posunout spoj o cca 10-15 min dříve a děti by
stíhaly. Díky tomu myslím velká spousta dětí o KH vůbec neuvažuje a je to škoda.
Pro studenty spojení pro dojíždění na střední školy naprosto nevyhovující
Spoje do Kutné hory trvají 1 1/2 hodiny ( cesta je dlouhá 30km) , spojů do Prahy je málo a pouze v týdnu
Zamyslet se nad rozšířením přímého autobusového spojení do Prahy a z Prahy včetně svátků a prázdnin
Vlakem do K.Hory za hodinu a půl - to je katastrofa. Směr na Prahu též nic moc - vlakem je to na 2-3 hodiny a autobus
sice jezdí, ale ne třeba v neděli a i tak posílají ten nejmenší co mají, takže hlavně v pondělí a v pátek jezdí přeplněný
Kluk dojíždí do KH, spojení dobré, ale proč jede vlak 1,5 hod. (nesmyslné časy a čekání na přípoje). Ze Zbraslavic se
třeba vůbec nedostanete ve 14 hod. do Zruče. První spoj jede 15.19 hod.! atd.. Z Vlašimi se po 17 hod. nedostanete do
Zruče
Přímé spojení do Prahy na dojíždění do práce.
VEŘEJNÁ DOPRAVA NEVYHOVUJE, POKUD NENÍ AUTO NIKAM SE NEDOSTANETE.
Velmi špatné spojení s většími městy, hlavně s Prahou. Velmi nízká frekvence autobusového pojení. Vlakové spojení je
vhodné spíše pro vyhlídkové jízdy.
Jezdím spíše autem. Naprosto skvělé by bylo přímé vlakové spojení do Prahy ve vlídných časech.
Nelíbí se mi, že byl zrušen přímý spoj do Kolína.
Málo spojů do a z Prahy, zrušení přímého vlakového spoje do Kolína
autobusové spojení na Prahu je nedostačující a drahé pro běžné občany, proč nelze uplatnit MHD v rámci Prahy
Slabé spojení (vlakové, autobusové) s nedalekou Prahou
chybí večerní spoje
Chybí večerní spoje bus, vlak - na trase Zruč / Kutná Hora. Ve večerních hodinách je sice možné dojet do Zruče, ale
nazpátek už neexistuje žádná dopravní obslužnost?!? Je špatná návaznost, dlouhé prodlevy, půlhodinové odstavení ve
Zbraslavicích.
Zvýšení počtu autobusů do Prahy.
zatím můžu jezdit autem tak nemohu věc obslužnosti příliš hodnotit přesto si myslím že je vše na dobré ůrovni
Větší množství spojů do Prahy a rychlejší spojení do Kutné Hory.
Zruc - Praha je katastrofální spojení. Tohle je česká rarita. Město 50 minut cesty po dálnici a pěšky se tam člověk dopraví
rychleji než veřejnou dopravou. skutečně ostuda města.
Praha
Častější spoje do Prahy
chybí spoje do i z Prahy
uvítala bych spojení autobusem do Prahy po dálnici i o víkendu, aspoň v jeden den
Nedostatek spojů do Prahy
Bohužel stát cenami lidi vyhnal z vlaků a dnes je tam bude těžko lákat zpátky. Autem je to již ve dvou lidech praktičtější za
podobné peníze.
Autobus nemohu posoudit.
chybí přímé autobusové spojení do Prahy v neděli odpoledne (např. kolem 17 hodiny) a zpět
Směr Praha je velmi nedostatečná
Posílit spoje do Prahy
Malá frekvence z okolních měst (KH, Vlašim, atd.)
Spatna navaznost mezi vlaky a autobusy.
Veřejnou dopravou nejezdím,nemohu posoudit
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špatné spojení na Čáslav
Vlakové spojení do Kutné Hory se zhoršilo, prodloužila se doba dojezdu u některých spojů.
vlaky a autobusy do Prahy jsou mizerné, měly by se minimálně posílit páteční spoje z Prahy do Zruče autobusem, ve 14 i
v 17 jsou plné k prasknutí, lidé stojí, což není zcela bezpečné a komfortní.
Jet vlakem 2 a půl hodiny z Prahy také není zcela vyhovující.
Podle mě by se měl posílit spoj v pátek a to z Prahy do Zruče, kdy je jak ve 14 hodin tak v 17 hodin narvaný autobus s
tím, že vždy spousta lidí stojí. (ještě že tak, řidiči by neměli brát lidi, pro které už není místo na sedačkách, ale jak by se
jinak dostali domů?) Je to problém, který se opakuje KAŽDÝ TÝDEN!
Nizka intenzita,soubeh obou moznosti
Linka Praha - Zruč by mohla jezdit častěji a hlavně i o víkendech.
Pokud chce člověk jen o víkendu do Prahy, tak musí jet přes dvě hodiny vlakem.
Snažit se počet vlakových spojů zachovat, ideálně mírně navýšit. (Více spojů přiláká do vlaků více lidí). Lobovat za
zrychlení železničního spojení do Kutné Hory (nyní absolutně nekonkurenceschopné automobilové dopravě).
Přidat 1 pár autobusů do/z Prahy. Spoj z Prahy vložit mezi spoje v 14:00 a 17:00, např. v 15:30. Pokud možno zkrátit
jízdní dobu všech spojů - nasazením moderních a výkonných autobusů. V nejhorším případě alespoň pod hodinu, ideálně
45 minut. Nasadit pohodlnější autobusy (sedačky s vyšší opěrkou, klimatizované, v zimě s topením nezávislým na řidičově
potřebě vyšetřit naftu pro sebe = s puštěným topením...)
Zavést zrychlený autobus do Kutné Hory (zastavující pouze ve vybraných zastávkách, jízdní doba do Kutné Hory max. 45
minut), případně i do dalších měst. Není nutné velký autobus, stačí např. typ, který jezdí směr Hořice/Ježov.
--> Udělat vše pro minimalizaci automobilové dopravy.
Dobry den chyby ve Zruči nad Sázavou obchodni řetězec LIDL. Jednen je ve Vlasimi a Čáslavi
Ranní vlaky do Kutné Hory by měly jezdit tak, aby se dalo v klidu dostat do budov středních škol. Zároveň by měl být
zkrácen pobyt ve stanici Zbraslavice, který zásadním způsobem snižuje ochotu lidí tento způsob dopravy využívat. Dále
jeden přidaný autobusový spoj v pátek z Prahy.
Většinou moc nevyužívám.
nepoužívám
viz odpověď u ot.15: chybí autobusová doprava do Prahy o víkendech (přímá linka nebo zastávka linek po dálnici do
Prahy)
Jako obyvatel Želivce nemám možnost jezdit do Zruče autobusem . Ano máme dvě zastávky z toho na jednu ke které
jezdí autobus třikrát za den z toho dvakrát je to školní autobus ( jezdí kolem páté hodiny ráno potom v 7:10 a pak 14:35) a
pak je tu druhá ke které to mají obyvatele Želivce 1,5 km a ještě k tomu je zastávka na hlavní silnici po které jezdí
kamiony v zatáčce bez chodníku tudíš musím dávat pozor abych nebyla rozpácnutá a přejetá na silnici. Sama jsem
jednou jela na tuhle zastávku a řidič autobusu na mě vykulil oči a řekl že ještě neviděl aby tam někdo vystupoval. Abych
se vyjádřila k vlaku tak ano vlak je dobrý ale zase je od obce 1.5 km , takže když nemám zrovna auto a nemá mě kdo
odvézt do Zruče tak buď půjdu 4 km pěšky nebo půjdu 1,5 km pěšky na vlak aby abych šla další 1,5 km na nákup do
Tesca nebo půjdu 1,5 km na druhou autobucovou zastávku s možnotí že mě přejede auto.Myslím si že by to tu
autobusovou dopravu chtělo zlepšit.
Autobusové a vlakové spoje vyráží v podobném čase, nedoplňují se (př. KH). Pravidelné páteční spojení z Prahy - lidé
jezdí přeplněným autobusem.
Dopravní spojení s okolními městy a Prahou - hromadná doprava - je nevyhovující z hlediska frekvence linek, časové
náročnosti (např. půlhodinová čekání ve Zbraslavicích při cestě do Kutné Hory), neoptimalizované časy vlakových a
autobusových spojení (jejich shoda).
neumím posoudit. Všeobecně je problém, že Zruč nemá jedno hlavní náměstí.
Objednává kraj, čím by tomu město přispělo? Viz výše a úspěšnost tlaku města na kraj.
Dostupnost především do Prahy je žalostná. Přidat alespoň jeden večerní autobus.
Směr Praha nevyhovující
Směr Praha je nevyhovující.
napsáno výše
Nutné posílení dopravy směrem Praha
Spojení Zruč-Praha se zlepšilo, ačkoli dva nové spoje v 9 hod. a ve 14 hod. zpět jsou časově trochu nevhodná. Poslední
autobus v 17 hod. z Prahy je brzy. Kdyby bylo nějaké spojení např. 6-6:30, zpět 19 hod.
Vlaky směr Ledeč nad Sázavou a Čerčany jsou příliš zastaralé. Ocenil bych novější (regionova ve směru Kutná Hora)
spojení do Prahy je nedostačující
Pro seniory to moc dobré není, jeden doktor v Kolíně, jeden v Kutné Hoře něco v Praze. Je to náročné. ale zase chápu, že
to je těžké z hlediska rentability provozování. Nicméně opět nějaký model kdy se domluví více seniorů a rozveze je
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Zručské taxi, tak by to mohlo fungovat. Otázka je, jak a jestli se dokážou senioři domluvit.
Posilte autobusové spojení Zruč - Praha a opačně hlavně v pátek, děkuji
Spoj Praha - Zruč - více linek, páteční spoj z Prahy posílit. (narvaný autobus, lidé stojí, na dálnicí by mělo všichni sedět) bezpečnost
Spojení do Prahy
spojení do Prahy
Čáslav - autobusy nedostatečné oba směry.
Ledeč N/S - autobusy přes vesnice žádný.
Uhlířské Janovice autobusy nedostatečné!
bez auta je nemožné dostat se do okolních vesnice, ve všední dny natož o víkendu.
Neměli jsme 2 měsíce auto, nedostali jsme se ke tchýni do Pertoltic, jinak než pěšky nebo vlakem do Vlastějovic, pěšky. K
dceři do Hněvkovic autobusem na Bezděkov, pak 2 km pěšky nebo do Chřenovic vlakem, pak 1. hod. pěšky. Jinam i po
městě to není lepší o víkendu vůbec.
Jsem kadeřnice, odpovídám i hlasem mých zákaznic, když se bavíme o žití ve Zruči, co nám chybí. Děkujeme všem, za
kterými je vidět práce. Hezký rok 2020.
nevyužívám jí, spojení do Zruče ze vzdálenějších měst je děsivé
Nejsou vlaková spojení ve več. hodinách.
Možnost protažení linek bez přestupu, např. do Kolína, Benešova, Havlíčkova Brodu (autobus).
Zkusit zajistit průjezd dálkových autobusů Zručí s možností zastávky (Jihlava, Brno, Pardubice).
žádné autobus. spojení o víkendech, svátcích poslední týden v roce nejede nic do Prahy
moc nevyužívám
(2x) Nevyužívám
Neumím posoudit. Nejezdím tímto spojením.
Trochu problematičtější spoj Zruč - Uhlířské Janovice a Zruč - Čáslav.
směr KH - velké intervaly autobusu
mohl by být lepší spoj ze Zruče za Prahu (vlakový)
Lepší odpolední spoj na Prahu směr Čerčany by mohl být lepší!
chybí autobus víkend neděle Vlašim Zruč
mimo pracovní dny prakticky neexistující autobusová doprava, vlakové spojení zdlouhavé
Roky byl přípoj od vlaku, který přijíždí ze zast. Zruč n. S. na nádraží Zruč nad Sázavou v 6:52 hod. Tam se přestoupilo do
vlaku směr Kutná Hora. Dnes vlak ze zastávky přijede na nádraží a vlak na Kutnou Horu před 5 minutami odjel. Jezdili
jsme tak třeba do Kolína. Musíme jít pěšky z Nové Zruče na nádraží.
Posílit spoje na všechny strany. Praha - Zruč - pátek (posílit narvaný autobus, stojící lidé)
Doprava z Prahy do Zruče a zpět je nedostatečná.
Spojení Zruč - Praha a zpět je nedostačující. Autobus jede maximálně 3x denně, resp. např. poslední spoj v 17:00 h. z
Prahy. Když končím v práci v 16:15h, tento spoj nelze stihnout. Využití vlakového spojení s přestupem trvá cca 2 hod.,
což je nevyhovující.
pouze chybí přímý spoj do Čáslavi a Kolína
Jednoznačně je třeba co nejdříve zapojit příměstské autobusy do systému PID;
zvýšit frekvenci autobus. spojení do Prahy + též v sobotu a v neděli;
na železnici zavést takový jízdní řád v intervalu 2 hod. směr Čerčany i směr Kutná Hora a Ledeč
víkendy a svátky - spojení na Benešov (přes Vlašim) - autobus!
Špatné dopravní spojení Praha - Zruč a zpět.
Hodně často nenavazují vlaky ze zastávky (i zpět).
Na nádraží se čeká nejen na Kutnou Horu, ale i na Světlou.
Spojení s městy K. Hora a Vlašim nic moc. Např. z Vlašimi se po 17:00 hod. nedostanete.
Třeba na Prahu alespoň zvýšit autobusové spoje!
Vlakové spojení Zruč n. S. zast. - dále směr Kutná Hora ujíždí pár minutami a pak čeká ve Zbraslavicích - proč?
autobusů jezdí málo
vlaky mají časté čekání v blízkých místech (Zbraslavice, Ledeč, Kácov). Cesta pak trvá zbytečně dlouho.
SENIOR TAXI
autobusové spojení nedostačující
ubývá spojů vlakem a autobusem - změna jízdního řádu vlaků 12/2019
špatné autobusové a vlakové spojení s Kutnou Horou a Kolínem
tolik to nevyužívám
Přidat více spojů do okolních měst.
Přidat autobusy do Prahy (6 - 8 hod. ráno, 17 - 20 zpět).
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Spěšný vlak do Světlé a do Čerčan.
Autobusy do Prahy jezdí ráno jen dva (jeden moc brzy 5:30 a druhý pozdě (kolem desáté), chtělo by to další spoj, třeba
kolem 6, 7 ranní a odpoledne jede z Prahy moc brzy.
Malá četnost autobusů na Prahu - o víkendu nic.
Když večer přijedu od Kutné Hory vlakem, nezbývá neý do Nové Zruče dojít pěšky.
Zefektivnit jizní řád vlaku z Kutné Hory - ve Zbraslavicích vlaky stojí i 20 minut.
Zrušení vlakového spoje s odjezdem v 7:47 ve všední dny mi zásadním způsobem nabouralo spojení do zaměstnaní
(směr K. Hora). Taktéž pobyty (až půlhodinové) ve Zbraslavicích jsou pro dopravu po železnici likvidační.
nevím, nejezdím ani vlakem, ani autobusem - chodím pěšky)
Do nějakých měst se bez přestupů nedostanete - časově náročné.
Spojení autobusy o víkendu je problém.
Žádný.
Pro nás nastupující generaci seniorů vyhovující. Ovšem pro mladé, navštěvující školy, nákupní střediska cest. ruch,
kulturu, sport a bydlení pracovních příležitostí nevyhovující. Senioři jezdí na výlety s dětmi pokud je vezmou. Myslím že
mají zdravotní problémy a je pro ně zátěží jet sami. Třeba ani nevlastní Ř.P.
Proč v sobotu a v neděli nejezdí aspoň jeden bus z Prahy do Zruče???
Do Zruše by měli autobusy jezdit častěji.
Nedostatečná hustota dopravy do/z Prahy.
Spoje z Prahy a do Prahy a do Prahy jsou nedostačující.
Děkujeme, že zlepšujete naše město!
Autobus do Vlašimi, Čáslavi - velká časová prodleva!
Bez auta jsou lidé chudáci!
Chybí víkendové spoje do Prahy apod.
Nutno obnovit spojení autobusová na Čáslav.
Ano, až na již zmíněný chybějící nedělní odpolední spoj do Prahy.
Rozšíření autobusové dopravy o výkendech.
Jezdím do Prahy, spojení tam je tristní.
Současný stav s veřejnou dopravou ve Zruči n. Sázavou je opravdu nedostačující. Bez užití osobního automobilu není
možnost dojíždění např. z Prahy pro zaměstnané, kteří končí pracovní dobu v 17:00 nebo i déle. Cesta vlakem 3 hod
směr Čerčany nebo přes KH více jak 2hod je z mého hlediska časově ztrátová.
Směr Praha a zpět by mohla být vyšší frekvence.
špatné spojení do Prahy
špatná využitelnost spojů pro děti, které by dojížděly na víceletá gymnázia do okolních měst (např. Kutné Hory)
Dobré spojení je na Prahu, horší je to třeba na Vlašim.
Regio - Nova (vlak) ať jezdí v 9.15 přímo (bez přestupu) do Kolína - nutné pro nemo - seniory. Jezdí tam do nemocnice na
operaci šedého zákalu atd.
Vlak do Čerčan a Kutné Hory ať jezdí každé 2 hodiny!!
Senioři nemají auto, jezdí tedy VLAKY!!!
Autobus do i z Prahy 3c denně v každém směru je nevyhovující (zvýšit frekvenci aspoň na 1x za hodinu).
Autobus do Vlašimi, K.H. jedou hodinu (zavést zrychlené).
Vlaky jsou pomalé (možná by též šlo zavést zrychleně).
Neexistuje přímé spojení (např. příměstská doprava s Prahou), kam odjíždí hodně obyvatel.
Špatně se nastupuje do vlaků K.H.
Ráda bych si poslechla odpovědi!
Autobus Zruč - Praha by mohl jezdit i o víkendu.
Více autobusů do Prahy (do Prahy 13-14 h., 19-20 h.) a zpět z Prahy - v pozdější hodině (20-21 h.).
málo spojů směr Praha - autobus v so + ne žádný
Do Prahy jezdí málo autobusů. Nějaký dálkový by mohl častěji Zručí projíždět.
Ráda bych častější spoje do Prahy a jiných větších měst.
Já jsem s bydlením ve Zruči spokojená již 79 let. Návrhy ať dají mladí.
Praha více spojů
Chybí spoj autobusů na Kutnou Horu.
Jede ráno v 8:00 - potom až 12:30.
Rozšíření autobusové a vlakové dopravy o víkendech a pracovních dní.
S veřejnou dopravou jsem spokojena. Využívám jak vlak, tak autobus.
Vlakové a hlavně autobusové spojení je nedostatečné (Zruč - Praha).
Škoda, že vlak všude jezdí tak pomalu:-(
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Autobus do Prahy by měl jezdit častěji!
Více spojů Praha Roztyly - Zruč n. S.
Aby jezdil i v době vánočních svátků, Nejen děti do škol, ale i obyvatelé (nebo hlavně) musí do zaměstnání i mezi svátky!
V minulosti se o tom už uvažovalo!!

Příloha: dotazník
Zruč nad Sázavou – město pro spokojený život
Zajímá Vás budoucnost našeho města?
Chcete ovlivnit, jak bude naše město vypadat za 10 let?
Zúčastněte se DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ!
Vážení občané,
obracíme se na vás s prosbou o aktivní účast při přípravě významného komplexního dokumentu pro naše město –
Strategického plánu rozvoje Zruče nad Sázavou na léta 2021–2031. Prostřednictvím tohoto dotazníku máte
možnost ovlivnit, jakým směrem se bude v příštích deseti letech ubírat koncepce rozvoje města, na co bychom měli
upřít svoji pozornost a na jaké priority budeme vynakládat finanční prostředky. Strategické plánování je požadavkem
dnešní doby. Kvalitní zpracování strategického plánu vyžaduje společné úsilí nejen odborníků a zástupců města, ale
i zejména vás, široké veřejnosti, zájmových sdružení, městských organizací a firem, na něž bude mít tento
dokument zásadní dopad. Jak jistě víte, investiční možnosti města jsou omezené. Se strategickým plánem bude mít
naše město usnadněnou pozici při žádání o dotace, které zůstávají základním zdrojem financování velkých
investičních projektů. Každá obec je jedinečná, a to zejména lidmi, kteří ji utvářejí. Je v našem zájmu realizovat
rozvoj obce pro ně a především s nimi. V následujícím dotazníku se můžete vyjádřit ke všem hlavním oblastem
života ve městě, posoudit dosavadní stav, přidat své připomínky a navrhnout konkrétní směry rozvoje, které mohou
přispět ke spokojenému životu.
Vaše osobní názory a přání jsou pro nás velmi důležité.
Děkujeme za spolupráci!
Vaši zastupitelé
Vyplňování dotazníku:
Řiďte se pokyny u jednotlivých dotazů. Odpovězte prosím na co nejvíce dotazů. U každé otázky zakroužkujte jednu
odpověď, není-li uvedeno jinak.
Dotazník je určen pro osoby starší 15 let.
Dotazník je anonymní; nicméně větší vypovídající hodnotu pro nás mají neanonymní odpovědi, za které předem
děkujeme. Město bude s informacemi v každém případě zacházet jako s informacemi důvěrnými a vyhodnocení
dotazníku bude provádět externí subjekt.
I. Identifikace respondenta

1. Ve které části města bydlíte?
Stará Zruč – Zářečí (Vlašimská, U stadionu atd.)
Stará Zruč – za lékárnou (Dubinská, Nová atd.)
Stará Zruč - ostatní
Lokalita Na Farském
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Nová Zruč – Na Pohoří, Pardidubská, Vyhlídková
Nová Zruč – Kolonka (Baťovy domky), Dvouletky
Nová Zruč – Sad Míru, Slunný Vrch, Na Výsluní a ostatní
Přidružená obec: Domahoř
Přidružená obec: Dubina
Přidružená obec: Nesměřice
Přidružená obec: Želivec
jiné:

2. Pohlaví
Muž
Žena

3. Věk
15-18 let
19-30 let
31-45 let
46-59 let
60-75 let
76 let a více

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
základní
střední bez maturity/vyučen
střední s maturitou
vysokoškolské
bez odpovědi

5. Jaký je Vás současný pracovní stav?
zaměstnanec
podnikatel
student
Pobírám starobní/invalidní důchod
bez zaměstnání (nevyplňujte v tomto případě otázku č. 9)
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6. Jak dlouho žijete ve Zruči nad Sázavou?
Narodil/a jsem se tu
Přistěhoval/a jsem se v dětství
Přistěhoval/a jsem se v dospělosti
Pobývám zde pouze přechodnou dobu
Jezdím pouze na víkendy
jiné:

7. Trvalé bydliště ve Zruči nad Sázavou
Mám
Nemám

8. Bydlím
byt
rodinný dům
Baťův domek
Mám zde rekreační objekt (chatu/chalupu)
kombinace výše uvedených možností

9. Kde pracuji (lokalita)
ve Zruči
Za prací dojíždím

V případě, že za prací dojíždíte, vyberte prosím vzdálenost:
1 - 10 km
10 - 30 km
30 - 70 km
70 km a více

10. Zajímáte se o dění ve městě?
Ano, zajímám se
Ano, zajímám se a aktivně se i angažuji
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Ne

11. Jaké prostředky Vám pomáhají sledovat dění ve městě? (Zaškrtněte jednu
nebo více odpovědí.)
úřední deska
městský rozhlas
městské internetové stránky
Zručské noviny
informační emaily
mobilní aplikace V OBRAZE
mobilní aplikace ZLEPŠEME ČESKO
facebookový profil města
zasedání zastupitelstva města
osobní komunikace se zástupci města či pracovníky městského úřadu
plakátové plochy
žádné prostředky nevyužívám
jiné:

II. Spokojenost občana

12. Jak jste spokojen/a s životem ve městě?
Zcela spokojen/a
Spíše spokojen/a
Spíše nespokojen
Zcela nespokojen

13. Které 3 věci z pohledu kvality života ve městě hodnotíte KLADNĚ?
Kladně hodnotím:
I.
II.
III.
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14. Které 3 věci z pohledu kvality života ve městě hodnotíte ZÁPORNĚ?
Záporně hodnotím:
I.
II.
III.

15. Jakými 3 oblastmi rozvoje by se měla Zruč podle Vašeho názoru primárně
zabývat?
Oblasti rozvoje:
I.
II.
III.

16. Uveďte jednu událost spojenou s děním ve městě, která Vás za poslední
dobu potěšila:

17. Uvažoval/a jste někdy, že se ze Zruče odstěhujete? Pokud ano, prosím
uveďte důvod.
Ne
Ano, z důvodu:

III. Veřejné služby a správa města

18. Jak hodnotíte kvalitu (odbornost, úspěšnost atp.) správy, řízení a rozvoje
města?
Nápověda k otázce: Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

1

2

3

4

5
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Ze strany volených zástupců města (starosta, zastupitelstvo)
Ze strany městského úřadu (zaměstnanci úřadu)

Prostor pro Vaše podněty a doporučení

19. Jak hodnotíte kvalitu péče o životní prostředí a veřejná prostranství?
Nápověda k otázce: Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

1

2

3

4

5

Péče o veřejné plochy (čistota a údržba)
Péče o veřejnou zeleň (výsadba a údržba)
Separace a svoz odpadu
Kvalita ovzduší

Prostor pro Vaše podněty a doporučení

20. Cítíte se ve městě bezpečně z hlediska osobní bezpečnosti?
Nápověda k otázce: (Dopravní bezpečnost je řešena v otázce 33.)

Ano
Spíše ano
Spíš ne
Ne

21. Jak hodnotíte úroveň, kvalitu a způsob zajišťování bezpečnosti ve městě?
Nápověda k otázce: Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)
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1

2

3

4

5

Činnost Policie ČR
Činnost městské policie
Činnost hasičské jednotky

Co vnímáte jako největší problém z hlediska bezpečnosti ve městě?

IV. Život ve městě

22. Je podle Vás bydlení ve městě dostupné?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

Prostor pro Váš komentář

23. Jaká je podle Vás dostupnost a nabídka pracovních příležitostí ve městě?
Zcela dostatečná
Dostatečná
Spíše nedostatečná
Zcela nedostatečná

Prostor pro Váš komentář
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Jaké typy pracovních příležitostí ve městě chybí?

24. Jak hodnotíte dostupnost nákupu a kvalitu služeb ve městě?
Nápověda k otázce: Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

1

2

3

4

5

Možnosti nakupování - POTRAVINY
Možnosti nakupování – NEPOTRAVINÁŘSKÉ zboží
Služby (vč. např. drobných řemeslníků)

Jaké obchody a služby ve městě podle Vás chybí?

25. Jak hodnotíte kulturní a společenské vyžití ve městě?
Nápověda k otázce: Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

1

2

3

4

5

Počet kulturních a společenských akcí
Kvalita kulturních a společenských akcí
Spolková činnost

Prostor pro Váš komentář
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Jaké typy kulturních a společenských akcí ve městě chybí?

26. Jak hodnotíte možnosti aktivního trávení volného času a sportovní vyžití ve
městě?
Nápověda k otázce: Známkujte od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

1

2

3

4

5

Dostupnost sportovního zázemí
Kvalita vybavení sportovišť a jejich technický stav
Dostupnost dětských hřišť
Kvalita vybavení dětských hřišť a jejich technický stav
Dostupnost míst pro relaxaci a odpočinek

Prostor pro Váš komentář

Jaká sportoviště nebo místa pro trávení volného času ve městě chybí?

27. Jak hodnotíte kvalitu a dostupnost sociální a zdravotní péče ve městě?
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Nápověda k otázce: Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

1

2

3

4

5

Praktičtí lékaři
Pediatři
Specializované lékařské obory
Zubařské ordinace
Fyzioterapie, rehabilitace
Lékárny
Pečovatelská služba
Sociální práce – pomoc v životních situacích

Prostor pro Váš komentář

Jaké sociální a zdravotní služby Vám ve městě chybí?

28. Jak hodnotíte fungování organizací předškolního a školního vzdělávání ve
městě?
1

2

3

4

5

Nemohu posoudit

Základní škola Na Pohoří
Základní škola Okružní
Mateřská škola Na Pohoří
Mateřská škola Malostranská
Základní umělecká škola

310

Prostor pro Váš komentář

Jaký typ škol Vám ve Zruči chybí?

29. Je současná situace v oblasti cestovního ruchu a turismu ve městě
vyhovující (počty návštěvníků, dopad na život obyvatel města)?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

Prostor pro Váš komentář

Jak Vás případně omezuje cestovní ruch? Co pozitivního Vám případně
přináší?

V. Infrastruktura

30. Vyberte JEDEN investiční projekt, který by se podle Vás měl nejdříve
zrealizovat?
Rekonstrukce náměstí Míru
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Rekonstrukce náměstí MUDr. J. Svobody
Zimní stadion
Koupaliště/bazén
Kemp
Kulturní dům
Výstavba městských bytů
Pivovar
Projekt v oblasti zlepšení životního prostředí (např. výstavba rybníků, rozšiřování zeleně, retenční nádrže atp.)
Speciální prostor pro venčení psů
jiné

31. Jaké využití navrhujete pro objekt bývalé školy „pod farou“?

32. Jak hodnotíte funkčnost a stav technické a dopravní infrastruktury ve
městě?
Nápověda k otázce: Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

1

2

3

4

5

Technický stav místních komunikací
Technický stav chodníků
Technický stav parkovišť
Technický stav městského mobiliáře (lavičky, čekárny atd.)
Technický stav veřejného osvětlení
Technický stav „zelené infrastruktury“ (stromy, keře atp.)
Technický stav vodovodu a kanalizace

Prostor pro Váš komentář
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33. Je současná dopravní situace ve městě vyhovující a udržitelná?
Nápověda k otázce: Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

1

2

3

4

5

Hustota dopravy
Průjezdnost dopravy
Bezpečnost dopravy

Prostor pro Váš komentář

34. Je současná situace parkování ve městě vyhovující a udržitelná z hlediska
kapacity a umístění?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

Prostor pro Váš komentář

35. Jste spokojen/a s obslužností veřejné dopravy (vlakové a autobusové
spojení do/ze Zruče)?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne
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Prostor pro Váš komentář

Pokud uvedete Vaše jméno a kontakt, vyhodnocení dotazníkového šetření
obdržíte rovněž emailem.
Vaše jméno a kontakt
Jméno:
e-mail:
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