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SETKÁNÍ VŠECH PRACOVNÍCH SKUPIN KP 11.1.2017 

 

 

Přítomní: František Severin, Mgr. Olga Koukalová, Pavel Musil, Tomáš Vaněček, Mgr. 

Zdeňka Křížková, Zuzana Wawrzyczková, Bc. Bohumír Strnad, Radka Dostálová, Václav 

Vlček, František Andrle, Ing. Josef Orlita, Lukáš Stejskal, Ing. Bc. Martin Mikulášek, Pavel 

Liepold 

 

Omluvení: Jana Švestková, Mgr. Luděk Bílý, Radek Maláč, Josef Kuběnka, Luděk Habarta, 

Mgr. Magda Dvořáčková, PaedDr. Miloš Harnych, Miloslav Ohlídal, Mgr. Stanislava 

Kopecká, Bc. Tomáš Heger, Bc. Jiří Karger, Miroslava Kopecká, František Čermák, Ing. Petr 

Mareš Ph.D. 

 

Nepřítomen:  

 

Host: Petr Koryťák, Bc. Jakub Fabián 

 

 

 

Průběh setkání 

 

- 16:00 informace o projektu 

- Zhodnocení aktivit PS v roce 2016 

- Návrh harmonogramu pro rok 2017 

- Soupis akci na rok 2017 

- 17:00 společná tvorba WEBU obce, diskuse 

- 18:00 závěr 

 

 

- proběhlo přivítání všech členů skupin (přivítal M. Beran) 

- seznámení s průběhem dnešního setkání  

- následně proběhlo promítání prezentace – „Setkání k tvorbě Plánu rozvoje obce 

Červená Voda“  

- seznámení s projektem „Zlepšování strategického plánování a výkonu správy v obci 

Červená Voda“ – které 4 oblasti projekt zahrnuje a jejích stručný popis 

- stručné shrnutí jíž zrealizovaných aktivit v roce 2016 v rámci komunitního plánování 

(jednotlivá setkávání pracovních skupin)  

- plán aktivit na rok 2017/18  

- tvorba webu 
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V průběhu setkání bylo vzneseno několik dotazů  

 

- vzneseno několik dotazů vzhledem k aktivitám v roce 2016 - opravy kina. Projekt byl 

podán, ale ještě nevíme, zda bude schválený.  

- dotaz ohledně komunitního domů – zda bude projekt realizován. Žádost byla podána 

v prosinci 2016.  

- dotaz – Co bude s prázdnou plochou pozemků v centru ČV? – po zbourání staré školy 

(je vytvořen projekt pro stavbu parku, jeho realizace není nijak naplánovaná) 

- dotazy ohledně hodnocení projektů v roce 2018 (Co bude, když nenaplníme všechny 

indikátory?) – odpověď – všechny indikátory daného projektu budou naplněny  

- dotaz ohledně spolupráce se zahraničními obcemi proč se nespolupracuje s městy 

v Polsku, se kterými už mají spolky nějakou spolupráci navázanou??? – dotaz měla 

paní Zuzana Wawrzyczková (bylo by dobré se na to více zaměřit, zjistit od p. 

Wawrzyczkové více informací) 
 
 

Plán akcí 2017 – členové pracovních skupin budou požádáni o další doplnění 

elektronicky:  
 

- únor – karneval skauti 

- květen – květinový den – kampaň 

- červen – putování za písničkou 

- červenec – jeřáb 

- září – pouť, draci Šanov 

- listopad – 10 let skautu v ČV 

- prosinec – jarmark, průvod čertů  

 

 

 

V další částí dnešního setkání byl přítomen host pan Petr Koryťák, který v současné době 

vytváří nové webové stránky obce Červená Voda.  

 

-  představení nového vzhledu internetových stránek obce Červená Voda (porovnání s webem 

jiných obcí, např. Nasavrky) 

Většina členů skupiny by ocenila, pokud by na nových webových stránkách byly 

zveřejňovány informace především o naší obci, nikoliv o obcích či městech okolních. Bylo by 

dobré mít zde vytvořené 2 záložky rozdělující informace o ČV a OKOLNÍ OBCE. 

 Dále se projednávalo, čím se náš web bude prezentovat (vytvoření jednotného symbolu 

webu). Byl tu návrh, že by to mělo být něco, co dělá obraz naší obce v současností (např. 

rozhledna na Křížové hoře, naše příroda). Členové skupiny se vzájemně radili, zda na web 

dávat nějakou tématickou fotku (Foto z proběhnuté foto soutěže? – Pohled ze Suchého vrchu? 

– Pohled z Křížové hory?).  

Také tu proběhl návrh, zda by nebylo dobré, kdyby se obešli jednotliví ordinující lékaři v naší 

obci a od nich zjistili veškeré informace o jejích ordinační době, kdy mají dovolenou atd. a 

dohodnout zveřejňování těchto informací na webu (+ zobrazovat informace o tom, kdy 

naposledy byly informace aktualizované).  
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Dále bylo navrhnuto, aby veškeré stažené soubory měly svoje vlastní názvy (byly 

pojmenovány), nikoliv označeny čísly. Jeden z dotazů směřoval na ikonku „hledat“. Někteří 

návštěvnicí současného webu zdůrazňují, že tato ikonka ve většině případech nenajde hledané 

termíny (Bude nově tato kolonka rozdělená do kategorii?).  

Za nedlouho bude spuštěná zkušební verze nových webových stránek (možnost 

průběžně posílat námitky). 

Zjistit, zda na nových webových stránkách musí být zobrazovaná loga.  

Co se grafické úpravy webových stránek týče, bude cca do 14 dní hotová. 

Paní O. Koukalová informovala o tom, že cca před 20-30 lety tu existoval spolek fotografů. 

Bylo by dobré zjistit více a tím získat i nějaké zajímavé fotky, popřípadě informace z historie 

Červené Vody. 

 

Poznámky pana Koryťáka o tvorbě webu  

 

Výpis kulturních akce vypisovat i pro blízké okolí cca do 20 km – tedy XML import, o 

kterém jsme hovořili s možností filtru pouze ČV, pouze okolí. 

Úvodní fotky nebo fotky na pozadí zaměřené na okolní kopce, přírodu a místní dominanty, 

celkový pohled na obec z dálky - příroda a hory v různých ročních období v hlavní roli. 

U firemního zápisu uvádět datum poslední aktualizace - jak staré jsou uváděné informace. 

Provést audit povinných informací. 

Máme na současném webu uvedeno vše, co mám být? 

Není třeba některé údaje aktualizovat?  

Vypíchnout odkaz na lékařské ambulance 

Kontaktovat pokud možno všechna lékařská zařízení/ambulance v ČV a zjistit kontakty a 

ordinační hodiny. 

Kontakty na jednotlivá pracoviště a zaměstnance obecního úřadu uvádět přehledně na jednom 

místě. 

 

 

 

 

 

 

Termín dalšího setkání: 8.3.2017  

od 14:00 pracovní skupina Sociální služby 

od 16:00 pracovní skupina Infrastruktura 

od 17:00 pracovní skupina Volný čas   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 20.1.2017 zapsala: Bc. Pryjmak Zorjana DiS. 


