
 
 

                                                                                                                          

 
 

Veřejné fórum 2021 
Zápis 

 

Základní informace o Veřejném fóru 2021 

 • Datum konání: 04.11.2021 

 • Místo konání: Sál SDH Červená Voda 

 • Počet účastníků: 48 

 

Program Veřejného fóra  

• Úvodní slovo (přivítání účastníků akce, popis fóra, principy předkládání návrhů a hlasování, 

představení účastníků). 

• Prezentace školního parlamentu. Studijní akce. Vyhodnocení školního fóra 2021. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                          

 
 

 

 

• Investiční akce obce za rok 2021. 

 

 
 

• Diskuze na téma „Polská dálnice“, hlasování, zda občané mají zájem o novou dálnici 

přes Červenou Vodu. 16 hlasů pro, 9 hlasů proti. 

• Diskuze na téma „Krytý bazén“. Seznámení občanů s novou vizí krytého plaveckého 

bazénu v Červené Vodě. 

• Představení garantů jednotlivých stolů a témat stolů. 

• Organizační pokyny. 

• Diskuze u stolů.  

• Hlasování o 10P. 

• Sčítání hlasů.  

• Tombola. 

• Představení 10P.  

• Co se bude dít dál, poděkování a rozloučení. 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                          

 
 

Průběh Veřejného fóra 

Politik Zdravého města, MA21 a starosta Ing. Petr Mareš, PhDr. uvítal všechny občany a 

seznámil je s programem fóra. Následovala prezentace žáků ze školního parlamentu. Žáci 

představili náměty, které vzešly ze školního fóra. Informovali občany o školních akcí, které 

proběhly v roce 2021. Po této prezentaci se slova ujal pan starosta Petr Mareš. Jeho 

prezentace obsahovala investiční akce realizované v roce 2020-2021. Věnoval se i 

plánovaným záměrům, které se nepodařily zrealizovat. Dále představil investice pro rok 

2022. Velkou pozornost vzbudil projekt výstavby nového krytého bazénu v Červené Vodě. 

Dalším žhavým tématem byla nová dálnice, která má vést přes Červenou Vodu. Pan starosta 

ukončil své slovo pozvánkou na občerstvení. Po přestávce se ujal slova facilitátor Miroslav 

Beran, který představil garanty jednotlivých tematických stolů a průběh práce u tematických 

stolů. Proběhla cca 30 minutová práce u jednotlivých stolů. Po uplynutí této doby byly vždy 

dva hlavní návrhy, které získaly nejvíce hlasů, odprezentovány garanty příslušného stolu. 

Výsledkem fóra je 10 návrhů – 10P.  Elektronická anketa se širším zapojením občanů 

Červené Vody se bohužel neuskutečnila.  

 

Tematické stoly 

 

1. Veřejná prostranství a budovy 

1. Letní kino 4 hlasy 

2. Kino – divadlo 22 hlasů 

3. Místo pro mládež 0 hlasů 

4. Park 4 hlasy 

5. Co udělat s prostorem po bývalé škole?? 3 hlasy 

6. Rekonstrukce koupaliště 7 hlasů 

7. Parkoviště v centru 0 hlasů 

8. Více kamer v obci 1 hlas 

9. Obchody a služby 1 hlas 

 

2. Obecní infrastruktura 

1. Rozšíření zatáčky HČV 1 hlas 

2. Osvětlení cyklostezky 2 hlasy 

3. Opravy mostů a mostků 8 hlasů 

4. Zrušení bočního vchodu Jiskráčku a zásobování pouze 

zadním vchodem budovy 

5 hlasů 

5. Radarové měření rychlosti a vymáhání pokut 7 hlasů 

6. Lepší silnice na Mlýnickém Dvoře 6 hlasů 

7. Parkovací plocha u bytových domů 0 hlasů 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                          

 
 

3. Mládež 

1. Zabavení mládeže ve volných chvílích 1 hlas 

2. Častější kontroly PČR zákoutí ČV 0 hlasů 

3. Víc sportů pro holky 9 hlasů 

4. Víc cool akcí pro mládež 4 hlasy 

5. Místo pro mládež, přístřešek pod dohledem 10 hlasů 

6. Posilovna 13 hlasů 

7. Sportovní hry 0 hlasů 

 

4. Živá obec 

1. Pouťové slavnosti na Šanově 4 hlasy 

2. Kulturní společenské akce v kostele (Šanov) 4 hlasy 

3. Venkovní kulturní centrum (táborák, koncert, 

taneční zábava, na jednom místě, pergola (částečně 

zastřešené)) 

17 hlasů 

4. Dobrou hospodu (samoobslužnou) 9 hlasů 

5. Akce (venku, sousedské posezení) 1 hlas 

6. Chci obohacení jídelníčku hospod (zahraniční kuchyně) 1 hlas 

7. Farmářské trhy častěji (jaro–léto, 1x měsíčně) 4 hlasy 

8. Vánoční trhy (2x za advent) 3 hlasy 

9. Stánek na rozhledně 3 hlasy 

 

5. Rozvoj sportu 

1. Rozvoj požárního sportu 7 hlasů 

2. Fit okruhy 0 hlasů 

3. Běžkařský okruh – zasněžovaný 2 hlasy 

4. Krytý bazén 22 hlasů 

5. Kluziště 0 hlasů 

6. Posilovna (vnitřní i venkovní) 0 hlasů 

7. Rozšíření cyklostezek 2 hlasy 

8. Umělá tráva na fotbalovém hřišti 2 hlasy 

9. Motokáry 1 hlas 

10. Rozvoj bojového umění 3 hlasy 

11. Betonový skatepark 8 hlasů 

12. Jezdit s florbalem na turnaje 2 hlasy 

13. Osvětlení náhradní plochy fotbalového hřiště 0 hlasů 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                          

 
 

Tombola 

Během sčítání hlasů proběhla tombola. Každý účastník obdržel při registraci lístek s číslem. 

Losovalo se 25 cen.  

 

Výsledné pořadí námětů – 10P 

1.-2. Krytý bazén 

1.-2. Kino - divadlo 

3. Venkovní kulturní centrum 

4. Posilovna 

5. Místo pro mládež, přístřešek pod 

dohledem 

6.-7. Dobrou hospodu (samoobslužnou) 

6.-7. Víc sportů pro holky 

8.-9. Opravy mostů a mostků 

8.-9. Betonový skatepark 

10. Rekonstrukce koupaliště, rozvoj 

požárního sportu, radarové měření 

rychlosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                          

 
 



 
 

                                                                                                                          

 
 



 
 

                                                                                                                          

 
 



 
 

                                                                                                                          

 
 



 
 

                                                                                                                          

 
 

 


