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ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO SETKÁNÍ – 31.05.2017 v 16:30 hod – sál SDH Červená Voda 

Počet účastníků setkání: 27 zúčastněných 

Program setkání 

• Uvítání hostů – Mgr. M. Beran 

• Představení pokroků v rámci komunitního plánování obce Červená Voda 

• Uzavření kapitoly zjišťování  

• Poděkování členů pracovních skupin  

• Společná aktivita 

• Představení a spuštění nového webu  
 

Dne 31.05.2017 se uskutečnilo Veřejné setkání k tvorbě Plánu rozvoje obce Červená Voda. 
Setkání bylo avizováno v obecním zpravodaji, veřejném rozhlase, 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 „Zlepšování strategického plánování a výkonu správy v obci Červená 
Voda“, jehož byla akce součástí. Dále akci podpořila Zelenina Králíky a jedna členka pracovní skupiny 
přinesla domácí buchtu. Aktivity a metody setkání byly inspirované metodikou pro Veřejná fóra 
Zdravých měst. 

 Prvním bodem programu bylo představení pokroků v rámci komunitního plánování. Jednalo se 
o informace k setkávání pracovních skupin a tvorbě analytické části strategie, opřené o SWOT analýzy, 
dotazníky, besedy a rozhovory s občany. V průběhu výkladu byla účastníkům setkání promítaná 
prezentace. 

 
Po prezentaci následovalo bližší seznámení s výstupy jednotlivých pracovních skupin a diskuse 

k nim. Členové pracovních skupin Sociální služby, Infrastruktura a Volný čas zodpovídali dotazy 
veřejností k navrženým bodům analýz. K tématu sociálních služeb zodpovídal dotazy Mgr. Beran. 
Občané mohli navrhovat úpravy pro zlepšení srozumitelnosti textu, navrhovat jeho doplnění, nebo 
formulovat nový bod analýz. Došlo takto k upřesnění jednoho bodu a zodpovězení desítky dotazů.  Při 
diskusi měla veřejnost k dispozici koncept analytického dokumentu a veškeré podklady ze setkání 
proběhlých pracovních skupin. 

 
Dále následovala společná aktivita, během které si měli všichni možnost vybrat a označit 

nejpalčivější body jednotlivých SWOT analýz: silné stránky, slabé stránky, příležitostí a hrozby. Dva 
nejčastěji zvolené body z každé kategorie byly následně přečteny a budou prioritně řešeny v návrhové 
části strategického dokumentu.  

 
Konečnou částí programu bylo představení nového webu obce Červená Voda. Web představil 

Petr Koryťák a připomínkoval Ing. Petr Mareš. Pro lepší pochopení nového členění webu byla odehrána 
krátká scénka, po které proběhlo slavnostní přestřihnutí pásky.  
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SLABÉ STRÁNKY – SOCIÁLNÍ SLUŽBY SILNÉ STRÁNKY – SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Nedostatečné parkování u zdravotního 
střediska 

Lékárna v obci 

Architektonické bariéry veřejných staveb (MŠ, 
kino, sál SDH) 

Nechybí žádná zdravotní služba + posílení RZS 

HROZBY – SOCIÁLNÍ SLUŽBY PŘÍLEŽITOSTI – SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Vysoký věk lékařů Lepší spolupráce organizací sociálních služeb se 
zdravotníky (např. ohledně komunikace 
s pacientem) 

Opuštění lidé (potomci odcházejí za prací) Vytvoření systému průběžného ověřování 
spokojenosti se službami 
 

Tab. 1 – sociální služby – nejčastěji zvolené body 
 

 

SLABÉ STRÁNKY – VOLNÝ ČAS SILNÉ STRÁNKY – VOLNÝ ČAS 

Bezpečnost – nedostatek chodníků po celé obci Kvalitní krajina a prostředí 

Chybí prostor – čekárna + dohled pro děti 
čekajících na kroužky 

Školní zázemí pro děti – vše pod jednou 
střechou (škola, kroužky), bezpečí děti ve škole 

HROZBY – VOLNÝ ČAS PŘÍLEŽITOSTI – VOLNÝ ČAS 

Odchod lidí z obce Dobrovolnictví 

Konzumní způsob života Financování z dotací EU, nadaci, firem 

Tab. 2 – volný čas – nejčastěji zvolené body 
 
 

SLABÉ STRÁNKY - INFRASTRUKTURA SILNÉ STRÁNKY - INFRASTRUKTURA 

Chybí veřejná plocha – park (wc) Udržované veřejné plochy a okrasná zeleň 

Zdravotní středisko (stav parkování) Fungující zimní údržba 

HROZBY - INFRASTRUKTURA PŘÍLEŽITOSTI - INFRASTRUKTURA 

Horší stav toků – zátopové oblastí, koryta, břehy Využití areálu veřejného koupaliště + spodních 
zásob vody/lázně 

Pád starých stromů Veřejně prospěšné práce – zabezpečení lepší 
bezpečnosti u školy 

Tab. 3 – nejčastěji zvolené body  
 
 

Dne 05.06.2017 zapsala: Bc. Pryjmak Zorjana DiS.  
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Fotografie z veřejného setkání  
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