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SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY - VOLNÝ ČAS – 28.2.2018 

 

 

Přítomní: Jana Švestková, Mgr. Luděk Bílý, Mgr. Olga Koukalová, Mgr. Stanislava 

Kopecká 

 

Omluvení: MVDr. David Švestka, František Severín, Luděk Habarta, Mgr. Magda 

Dvořáčková, PaedDr. Miloš Harnych, Miloslav Ohlídal, Pavel Musil, Bc. Tomáš Heger, 

Tomáš Vaněček, Mgr. Zdeňka Křížková, Zuzana Wawrzyczková 

 

Host: Ing. Petr Mareš Ph.D. 

 

 

 

Průběh setkání 

 

16:00 

- doplnění kalendáře akcí pro rok 2018  

- příprava veřejného setkání 2018 – 19.4.2018 (příprava programu, ukončení návrhové 

částí, doplnění dotazníku) 

- příprava osvětové kampaně – Den boje proti rakovině 16.5.2018 

- volba zástupce pro skupinu Místní agendy 21  

- diskuse 

17:30 

- závěr  

 

 

Na začátků proběhlo přivítání pracovní skupiny volný čas. Koordinátor informoval o 

stavu doručených seznamů akcí. Dostupné jsou od Veteran klubu a KČB.  

 

Veteran klub Červená Voda: 

1) sobota 5.května - Jarní auto - moto burza v areálu bývalého koupaliště v ČV, od 7h. 

2) sobota 13. dubna - klubová akce - Připravujeme zájezd na veteransalon do Budapešti 

(Maďarsko), možná účast i nečlenů. 

3) víkend 8.-10. června - Pořádáme XX.sraz historických vozidel v Červené Vodě, hlavní část 

v sobotu 9.6. - výstava, jízda zručnosti a start do 1.etapy v dopoledních hodinách na 

prostranství u Obecního úřadu v Červené Vodě. 

4) sobota 25.srpna - Podzimní auto - moto burza v areálu bývalého koupaliště v Červené 

Vodě, od 7h. 

 

Klub čilých babiček: 

Vnitroklubový zájezd do Olomouce na výstaviště Flora, v říjnu Vycházka s lampiony. 

 

Slet čarodějnic za podpory KČB, 30.4. plánovaná spolupráce s fotbalisty, KČB, provozovnou 

Vinárna U džbánku, Dráček, žáci ZŠ a MŠ. 
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Plánování veřejného setkání bylo stanoveno na 19.4.2018, organizaci bude mít na 

starosti externí facilitátor. Garanti stolů se sejdou v 15:30, začátek bude v 16:30. Vše bude 

probíhat formou pracovních stolů. Jedním z nich bude stůl mládežnický (oslovíme školní 

parlament, který se schází každý 2. pátek pod vedením učitele p. Válka). Realizace veřejného 

setkání bude mít za úkol uzavřít návrhovou část dokumentu. Na setkání byly doručeny čtyři 

vyplněné dotazníky. 

 

 Dále následovala diskuze nad tématem „Dny zdraví“. Nebyl nalezen popularizační 

prvek pro téma Den boje proti rakovině a tak byl navržen termín 18.5.2018 a uspořádání akce 

na kolech či pěší pro děti a rodiče. Jednalo by se o větší okruh, který by začínal startem na 

Šanově u hospoda U Valentů. Cyklisté by pokračovali po cyklostezce směrem Králíky a 

k nově vybudovanému odpočívadlu, kde by splnili nějakou aktivitu u nově zasazovaného 

stromu a pokračovali dále. Další zastávka by následovala u hasičské zbrojnice na Orlici, 

aktivitu připraví dobrovolní hasiči. Na cestě se setkají s dalším stanovištěm poblíž bunkru na 

cestě směr hřbitov Šanov a svou trasu zakončí na nově vybudovaném odpočívadle s prvky 

kartáčovnictvi na Šanově. S propagací akce pomůžou mateřské školky a současně ti, kteří 

v den boje proti rakovině budou prodávat kytičky-budou také rozdávat letáčky a plánované 

akcí. Bude jednáno o rozšíření kampaně o další aktivity. 

 

a) Sraz u hospody a start – jízda zručnosti 

b) Pokračování k odpočívadlu – nějaká aktivita 

c) Dále aktivita u hasičů na Orlici 

d) Srub na Šanově – poděkování dětem – vyhodnocení – opékání buřtu  

 

 

Volba zástupce pro skupinu Místní agendy 21 – skupina zvolila Janu Švestkovou.  

Někteří členové skupiny přišli s nápadem, zda na rozhlednu počítač výstupů, který by 

snímal počet výšlapů. M. Beran zjistí možné technologie od orientačních běžců. 

 

Následně byly prodiskutovány návrhy nových pohlednic obce Červená Voda. 

Skupině bylo představeno několik návrhu. Současně byl zvolen bílý rám okolo 

pohlednice. Skupina s návrhy souhlasí. 

 

 

 

 

Termín dalšího setkání: 29. 4. na veřejném fóru 

 

 

 

 

 

Dne 28.2.2018 zapsala: Bc. Pryjmak Zorjana DiS. 

 


