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Veřejné setkání k tvorbě plánu rozvoje obce dne 15. 03. 2016 

POCITOVÁ MAPA a VIZE OBCE  

 

POCITOVÁ MAPA 

Téměř 50 obyvatel obce umísťovalo na mapu 4 druhy pocitových značek a následně diskutovalo. Každý měl k dispozici 

dvě značky od každé barvy. Níže uvedený výčet kumulací je řazen dle četnosti.  

 

Červená – tady se bojím / neklid 

Značky umístěné prakticky po celé obci a místních částech. Nejvíce však na horním konci ČV a na Moravském Karlově. 

1. Boříkovice cesta - je to příliš úzké, jezdí zde spousta nákladních aut, chybí pouliční osvětlení 

2. Veřejné WC - chybí, je potřeba jej vytvořit 

3. Moravský Karlov - bláto, intenzivní doprava, především doprava kamionů  

4. Škola a její okolí - velice špatná a nepřehledná dopravní situace 

5. Bílá Voda-  Školka - málo parkovacích míst, chybí chodník!!! 

6. Zastávka u OÚ – vandalismus a nevhodné chování dětí po výuce 

 

Zelená – tady to mám rád / klid 

Značky poukazují především na přírodní prvky a soustřeďují se především do okolí Křížové hory, k ZŠ a hřišti. Mimo 

Moravského Karlova se na od ZŠ směrem na Mlýnický dvůr nevyskytují.  

1. Křížová hora  

2. Okolí rybníka za Křížovou horou 

3. Kostel v ČV a jeho okolí 

4. Hospoda u Valenty  

5. Fotbalové hřiště  

 

Modrá – tady je to potřeba zlepšit 

U této pocitové značky nepanuje výrazná shoda a jsou ve většině případů roztroušeny jednotlivě.  

1. Paneláky u nádraží - velký nedostatek parkovacích míst, bláto, špatně parkující auta, špatná průjezdnost 

2. Koupaliště 

3. Okolí zmrzliny- málo parkovacích míst, lepší by bylo stánek přemístit  

4. Kino- je po něm poptávka 

5. Nedostatek obchodů - pro zvýšení nabídky sortimentu 

 

Žlutá – radost / nové / povedlo se  

Značky jsou výrazně kumulovány v oblasti Křížové hory, silnice a cyklostezky ve směru Králíky.  

1. Radar na Orlici  

2. Cyklostezka 

3. Rozhledna na Křížové hoře 

4. Sál SDH 

5. ZŠ a sportoviště 
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PRÁCE VE SKUPINÁCH – vize obce 

Skupiny reagovaly na výstupy z předchozího setkání a graficky znázorňovaly, jak by měla obec Červená Voda 

vypadat v roce 2031. Termín byl určen z hlediska konání výročí první zmínky o obci. 

   

 

1. SKUPINA 

- Důraz na kino, kulturu 

- Přesunout stánek se zmrzlinou 

- Podél cest více zeleně  

- Zvětšit parkoviště u zdravotního střediska 

- Paneláky- více parkovacích míst 

- Potřeba vytvořit obchodní centrum  

Obec Červená Voda v roce 2031 bude žít. 

 

2. SKUPINA 

- Dopravní infrastruktura 

- Sportoviště 

- Volný čas, kino 

- Služby, obchody  

- Nárůst obyvatel+stavění nových domků 

- Vytvořit centrum obce – náměstí (parčík)  

- Opravené kostely  

Obec Červená Voda v roce 2031 bude obcí s rozšířenou působností. 

 

3. SKUPINA 

- Potřeba schopných lidí, kteří mají čas a chuť pro obec něco udělat 

- Více pracovních míst  

Obec Červená Voda v roce 2031 bude mít lidí, kteří budou mít chuť pro obec něco udělat. 

 


