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ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO SETKÁNÍ – 30.10.2019 v 16:30 hod – sál SDH Červená Voda  

Počet účastníků setkání: 27 zúčastněných osob 

 

Dne 30.10.2019 se uskutečnilo již čtvrté Veřejné setkání k tvorbě Plánu rozvoje obce Červená Voda. 

Setkání bylo publikováno v obecním zpravodaji, veřejném rozhlase, na plakátech, Facebooku, 

emailech i pomocí zasílání SMS. Bylo zajištěno bohaté občerstvení a připraveny dary pro ty, kteří byli 

na konci setkání vylosováni. 

 

Programem provázela Ing. Dana Diváková z organizace Zdravých měst s pomocí Mgr. Miroslavem 

Beranem. Na začátku proběhla prezence a přivítaní hostů, seznámení s programem. Každý účastník 

obdržel kartičku s číslem, které se na konci setkání losovalo. 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 prezentací o plánovaných a uskutečněných projektech 

v Červené Vodě. Pan starosta hovořil o podařené akci Oceňování dobrovolníků, Školním fóru na 

Základní škole v Červené Vodě dále o obecní infrastruktuře, veřejné prostranství a budovy, rozvoj 

sportu, rozvoj místních částí. Prezentaci ukončil situačním plánem – Sportovní hala. 

 

Každý zúčastněný měl možnost vybrat si téma stolu. Témata byla čtyři: Živá Obec, Doprava, 

Infrastruktura a Různé. Setkání probíhalo v přátelské atmosféře a byly vymyšleny zajímavé nápady, 

které obec určitě zapíše do svých projektů. 

 

 

Zapsal: Mgr. Miroslav Beran 
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Seznam návrhů: 

Doprava 

Vybudovat cyklostezku na M.Karlov 

Vybudovat retardéry (zpomalovací prahy) u 
paneláků 

Zvýšit bezpečnost v obytných zónách 

Zařídit Spojení do Zábřeha 

Cesta na Heroltice 

Cyklostezka zemská hranice 

Prodloužení chodníků od Ječmínku směr 
Bílá Voda 

Osvětlení cyklostezky 

Oprava zastávek 

Postavit parkoviště u paneláků 

 

Živá obec 

Rekonstrukce areálu bývalého koupaliště 
jako letní komunitní centrum (táboráky, 
letní kino, letní taneční..) 

Postavit veřejné WC v obci 

Vybudovat místo (klubovna), kde by se 
mohli neformálně scházet senioři k besedě 
a občerstvit se 

Zřídit klub-klubovnu pro náctileté (12-18let) 
třeba i spojené, se sportovní aktivitou 

Cvičební stanoviště na trase např. ze Šanova 
na Křížovou Horu 

Vybudovat lesní bar na Křížové Hoře 

Pořádat farmářské trhy v obci 

Rozšíření sportovních aktivit pro žáky ZŠ i 
starší ve stávající tělocvičně 

Vystavět skatepark nebo jeho prvky 

Zřídit senior taxi s dotací obce 

 

Infrastruktura 

Odkanalizování okrajových částí obce 

Vybudovat park po bývalé škole 

Zařídit úsekové měření 

Postavit parkovací plochu u čp. 116 – 121
  

Vystavět zahradu, chodník a plot u MŠ1 

Prodloužení cyklostezky 

Dopravní obslužnost Mlýnického Dvora a 
Bílá Voda 

Dálkový autobus Ostrava  - Jeseník 

 

Různé 

Oplocené hřbitova na Šanově 

Rekonstrukce budovy SDH Dolní Orlice 

Osadní výbor – aktivní účast 

Pořádat výměnné pobyty pro žáky do 
zahraničí 

Vystavění společenského sálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


