
Překvapivý výsledek ankety k rozvoji obce Červená Voda 

Dne 25.11. bylo ukončeno hlasování o dalším směřování rozvoje naší obce. Na výběr bylo 22 nápadů, 

které občané nejčastěji uvedli v prvním kole dotazování. Druhého kola se účastnilo 134 respondentů a 

každý měl k rozdělení svých 10 hlasů.  

Pro připomenutí uvádíme, že v loňském hlasování vyhrál požadavek na výstavbu zahrady, chodníku a 

plotu u MŠ1, na kterou se podařilo řediteli školy získat dotaci má být uskutečněna v roce 2021.  

Při vyhodnocení budeme pracovat s deseti nejvíce poptávanými. Příjemným zjištěním bylo, že mimo 

prvního návrhu, jsou všechny ostatní již dnes součástí Akčního plánu rozvoje obce. Hlasování tak 

podtrhlo jejich důležitost. V následujících zpravodajích Vás budeme seznamovat se stavem jejich 

připravenosti a plnění. Letošní první desítka nápadů je tedy následující: 

• Vybudování krytého bazénu (115 hlasů) 

• Rekonstruovat koupaliště (112) 

• Vybudovat parkoviště u zdravotního střediska (112) 

• Dokončení rekonstrukce budovy kina (111) 

• Zřídit více obecních bytů (nových či zrekonstruovaných) (100) 

• Opravit cestu mezi Mlýnickým Dvorem a Herolticemi (86) 

• Vybudovat více cyklostezek (77) 

• Vybudovat centrální park (73) 

• Opakovat tradiční trhy (62) 

• Vybudovat parkoviště před MŠ a ZŠ Červená Voda (53) 

Respondenti ve věku 18 let nejčastěji žádali vybudování v rámci budovy kina /klub/ nebo někde venku 

/srub/ společenské centrum pro mládež a vybudování skateparku na jiném místě než nyní. 

Respondenti ve věku 18-45 let poukazovali na potřebu zřízení většího počtu obecních bytů (nových či 

zrekonstruovaných) a chtěli zrekonstruovat koupaliště. Skupina respondentů ve věku 46 – 60 let žádala 

o dokončení rekonstrukce budovy kina a vybudování krytého bazénu. Občané ve věku 61 let a více 

chtěli vybudovat parkoviště u zdravotního střediska a opravit cestu mezi Mlýnickým Dvorem a 

Herolticemi. 

 

O výsledku bude není seznámena skupina pro MA21 a Rada obce k zařazení do investičních priorit.  

Velice děkujeme všem respondentů za zájem a účast na anketách.   
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