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ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO SETKÁNÍ – 19.4.2018 v 16:30 hod – sál SDH Červená Voda 

Počet účastníků setkání: 29 zúčastněných osob. 

Program setkání 

• Představení žákovského parlamentu 

• Činnost pracovních skupin a MA21 

• Uskutečněné a chystané projekty 

• Tvorba návrhů do strategického plánu 

• Další postup 2018 (2025/2031) 

 

Dne 19.4.2018 se uskutečnilo jíž třetí Veřejné setkání k tvorbě Plánu rozvoje obce Červená Voda. 
Setkání bylo avizováno v obecním zpravodaji, veřejném rozhlase (spot nahrán žáky Základní školy), na 
plakátech, Facebooku, emaily i pomocí zasílání sms.  

 
Programem provázel Mgr. Miroslav Beran s pomocí Bc. Zorjany Pryjmak. Na začátku proběhla 

prezence a přivítaní hostů, seznámení s programem. Každý účastník obdržel drobné propagační 
předměty, pořízené z projektu „Zlepšení strategického plánování a výkonu správy v obci Červená 
Voda“, jehož byla akce součástí. Aktivity a metody setkání byly inspirované metodikou pro Veřejná fóra 
Zdravých měst. 

 
Poté, co byli všichni zúčastnění přivítání Mgr. Miroslavem Beranem a panem starostou Ing. 

Petrem Marešem Ph.D., bylo veřejné setkání zahájeno prezentaci „žákovského parlamentu“ ze 
Základní školy v Červené Vodě. Studenti prostřednictvím prezentace popsali činnost parlamentu, na 
jaké aktivity je především zaměřen a jaký je jejích postup při prosazování nápadu jednotlivých studentů 
před vedením školy.  

  
V další částí programu M. Beran popsal činnost pracovních skupin a MA21. Byly zde 

charakterizovány hlavní činností pracovních skupin infrastruktura a volný čas. V rámci skupiny „volný 
čas“ byly představeny informace o pořádání například těchto akcí: „Dny zdraví“ v obci a „Dny země“. 
Pracovní skupina infrastruktura se naopak zaměřuje zejména na tyto oblastí: přístřešek Šanov, 
informace o zimní údržbě, a další.  
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Následně se ujal slova pan starosta Ing. Petr Mareš Ph.D. a občany seznámil s uskutečněnými a 
chystanými projekty a současně byl dán prostor pro dotazy. 

 

USKUTEČNĚNÉ A REALIZOVANÉ PROJEKTY CHYSTANÉ PROJEKTY 

Dešťová kanalizace kruhový objezd - býv. 
hospoda u Lišků 

Auta a materiál pro SDH (dodávka) 
 

Splašková kanalizace Domov důchodců - býv. 
hospoda u Lišků 

Hasičská zbrojnice D. Orlice 

Rekonstrukce vodovodu na horní Červené Vodě Chodník kruhový objezd - horní Č. Voda (čp. 131) 

Vodovod Šanov Chodník Pneuservis Kubíček - penzion Ječmínek 

Protipovodňová opatření Chodníky "Ptáčák" 

ZŠ - oprava topení po havárií Kanalizace nádraží Č. Voda - Šanov odchovna 

Kotelna v ZŠ Rekonstrukce splaškové kanalizace v bývalých 
kasárnách 

MŠ II - oprava kotelny Rozšíření kanalizace bytové domy čp. v B. Vodě 
(u posádky) 

MŠ II - rekonstrukce WC Oprava mostů 

Chodník M. Karlov - B. Voda Single Track - parkoviště na Červenovodském 
sedle 

Rekonstrukce budovy kina (obchody,…) Veřejné osvětlení  

Rekonstrukce bytových jader v panelových 
domech u nádraží čp. 116-121 

Výstavba domu pro seniorů 

Sloup Nejsvětější trojice U Obecního úřadu Výstavba pokladny u rozhledny 

Oprava sloupu Sv. trojice v M. Karlově ZŠ a MŠ 22 projektů 

Oprava kapličky v Dolní Orlici  

Střecha na kostele v Šanově  

Turistický přístřešek na Šanově  

Úprava půdních prostor zateplení Obecního 
úřadu - I. Etapa 

 

Výměna oken a dveří v čp. 439 a 440  

Využití drobných sakrálních památek  

Hřbitovy M. Karlov a Šanov  

ZTV Sídliště Ptáčák III. Etapa  
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V následující částí programu probíhala tvorba návrhů do strategického plánu prostřednictvím 
pracovních skupin u stolů a diskutovaly se další možné postupy a současně byly vybrány vždy 2 prioritní 
body. Celkem bylo diskutováno 6 témat a těmito tématy provázeli garanti kterými byli: Bc. Karel Uhlíř, 
Bc. Zorjana Pryjmak DiS., Magdaléna Patloková, Mgr. Luděk Bílý, Jana Švestková, Ing. Václav Jetmar. 
Výstupy těchto skupin si můžete prohlédnou níže ve zpracovaných výstupech. 
 
 

VYHODNOCENÍ PRÁCE VE SKUPINÁCH U STOLŮ 
 

1. ŽIVÁ OBEC 
 

 2 prioritní body 

1.1.  Rozvíjet společenský a 
spolkový život 

Pořádání a podpora konání 
akcí obecně (lidových tradic). 

Kino (kult. zařízení) provozovat 
víceúčelově, stálá nabídka 
programů. 

1.2. Zvyšovat prestiž obce Vybudovat v obci informační 
centrum pro turisty, 
návštěvníky obce. 

Podporování rozvoje služeb 
v cestovním ruchu. 

1.3. Zpomalit nebo zastavit 
odcházení lidí z obce 

Podporovat zapojování dětí a 
mládeže do rozhodování v obci 
(Žákovský parlament, veřejná a 
mladá fóra). 

Podporovat aktivity pro děti a 
mládež. Podporovat prodejce a 
zajistit obchody v místě kde by 
se nejčastěji nakupovalo. 

1.4. Podpořit aktivní zapojení 
znevýhodněných skupin 
obyvatel do společenského 
života 

Nabídnout lidem z okrajových 
částí obce i lidem, kteří nemají 
vlastní dopravu a jsou méně 
pohybliví dopravu na 
společenské akce nebo na 
nákup do Králík. 

Aktivnější komunikace se 
znevýhodněnými skupinami 
obyvatel.  

 
 

2. OBECNÍ INFRASTRUKTURA  
 

 2 prioritní body 

2.1. Investovat pro zvýšení 
kvality infrastruktury a 
bezpečnosti při pohybu na 
komunikace v obci 

Vybudovat parkovací plochu na 
Červenovodském sedle.  

Vybudovat točnu u ZŠ.  

2.2. Spojovat investiční záměry 
obce se záměry kraje a dalších 
celků včetně podnikatelů 

Komunikovat s představiteli 
vyšších územních celků a zvát 
je na aktivity a akce v obci.  
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3. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A BUDOVY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
 

 2 prioritní body 

3.1. Revitalizovat a budovat 
veřejná prostranství  

Vybudovat v centru obce 
reprezentativní odpočinkové a 
společenské místo – PARK 
(workout parkur, veřejné wc, 
přemístit zmrzlinu). 

Na fotbalovém hřišti taneční 
parket + odhlučení, vodní park 
(jako na Dolní Moravě) 

3.2. Budovat a rekonstruovat 
budovy občanského vybavení 

Parkoviště u vleku na Šanově. Pokračovat v rekonstrukci 
bývalého kina na komerční 
prostory. Budoucí využití 
prostor na „Posádce“ pro 
kulturní a sportovní vyžití. 

3.3. Pečovat o sakrální 
památky v obci a přilehlou 
infrastrukturu 

Lavičky u kapličky Sv. Rocha + 
stůl.  

Zábrany proti sněhu u kostela 
na Šanově. 

 
 

4. ROZVOJ SPORTU 
 

 2 prioritní body 

4.1. Rekonstruovat a 
modernizovat sportovní 
infrastrukturu 

Oprava tělocvičny + vybavení. Fotbalové hřiště + vybavení na 
tréninky. Tréninkové hřiště 
(voda, údržba). 

4.2. Podporovat jednotlivce, 
skupiny a spolky se 
zaměřením na sport. 

Vybavení pro orientační běh 
(lampiony, buzoly, stopky). 

Finanční podpora pro 
organizování akcí (elektřina, 
stan, …). 

4.3. Výstavba nových sportovišť Outdorové hřiště + venkovní 
pingpongové stol. 

Cyklostezka z ČV Šanov na 
Orlici – Králíky – Mlýnice. 

 
 

5. ROZVOJ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ  
 

 2 prioritní body 

5.1. Modernizovat 
infrastrukturu v místních 
částech 

Osvětlení cyklostezky. Rozšířit prvky na dětském 
hřišti na „Posádce“.  

5.2. Pečovat o sakrální 
památky v místních 
částech 

Kaple Sv. Rocha – propojení 
osvětlení + posezení. 

Rozhledna – chodba – 
vymalovat obrázky žáků ZŠ. 

5.3. Podporovat komunity 
místních částí 

Podpora osadních výborů. Podpora fotbalových klubu.  
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6. PARTNERSTVÍ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 
 

 2 prioritní body 

6.1. Aktivně udržovat stávající 
vazby 

Spolupráce s Włoszakowicemi 
(rozšířit i mimo fotbalové 
aktivty). 

Výměnné pobyty – s poznatky 
– ZŠ. 

6.2. Navázat partnerství 
s dalšími územně 
samosprávnými celky a 
organizacemi spolupráce. 

Zájezdy do zahraničí, podpořit 
školní zájezdy.  

Zájezdy – Slovensko: Tatry. 

6.3. Realizovat projekty 
s regionálními i 
zahraničními partnery 

Mezilesí – pokračovat ve 
spolupráci. Zájezdy spolku. 

Jezera v Polsku – na lodě. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dne 27.4.2018 zapsala: Bc. Zorjana Pryjmak DiS. 
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Fotografie z veřejného setkání  
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