
  
 

Plánovací setkání pracovní skupiny Volný čas  

dne 24.02.2021 od 16:00 on-line  
 
Přítomní: Jana Švestková, Olga Koukalová, Mgr. Zdeňka Křížková, Josef Koukol, Mgr. Luděk Bílý, 

Mgr. Magda Dvořáčková, Mgr. Miroslav Beran, Jitka Seidlová, Ing. Petr Mareš Ph.D. 

Omluveni: Vitalij Molokov, Zuzana Wawrzyczková 

Hosté:  

 
 

Průběh setkání 

 

Úvod – setkání proběhlo na platformě googleMeet. Všichni byli přítomni zvukem a pouze jeden 

nebyl obrazem. Spojení bylo plynulé. Proběhlo uvítání a nastínění průběhu jednání.  

 

Vzhledem ke změnám ve vedení některých spolků byla do skupiny přijata paní Seidlová 

(jitasei@gmail.com) místo paní Wawrzyczkové. Místo pana Severina se už delší dobu účastní 

pan Koukol (koukol.josef@gmail.com). Dále bude do skupiny přizván pan Jelínek, jako 

správce sportovní haly (sportovnihala@cervenavoda.cz) a paní Janečková za DDM Animo 

Žamberk (janeckova.animo@atlas.cz).  

 

Body jednání:  

 

- zhodnocení roku 2020 – M. Beran vyzval účastníky k hodnocení akcí uskutečněných 

v minulém roce. Byly uvedeny například: Květinový den, Ukliďme Česko, tábory, Sraz 

historických vozidel a burza veteránů, pouť, zahradní slavnost a týden mobility. Veškeré akce 

byly ovlivněny pandemií.    
 

- koordinátor informoval o konci projektu OPZ 080 a začátek nového projektu OPZ 109. Hovořil o 

průběhu, výstupech projektu a aktivitách, které jsou dále naplánované. 

 

- plánování akcí na aktuální rok – spolky a organizace byly vyzvány k zaslání termínů 

letošních akcí. Termíny budou obratem vyvěšeny na webu obce, kde bude uvedeno i případné 

zrušení (zodpovídá koordinátor). 

  

Obec poukázala na možnost prezentace spolků na pouti. Byla zmíněna pouť na Mlýnickém 

dvoře, která bude spojena s výročím 200 let od narození Ignáce Umlaufa.    

 

- koordinátor informoval o nové elektronické úřední desce, mobilním rozhlase, Facebooku, 

aktualizaci webu obce a nákupu techniky pro on-line komunikaci a točení reportáží. Byla 

připomenuta možnost využití této techniky spolky a organizacemi.   

  

- výstupy veřejné ankety – koordinátor seznámil přítomné s průběhem a výstupy ankety 

k rozvoji obce. Výstupy musí být blíže představeny ve zpravodaji a výběr v akčním plánu. 

 

- náměty na využití bývalého koupaliště – účastníci chtějí řešit areál sepsáním námětů na 

využití. Ty zašlou koordinátorovi a ten poté sjedná společnou schůzku zástupců spolků 

s projektantem k sepsání možností a podání žádosti o případnou dotaci. Náměty do konce 

dubna. Schůzka v květnu. 
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- průběh přestavby v budově bývalého kina – předání informací o projektu komunitního 

centra a hledání jiných prostor pro stávající klubovny spolků. 

 

- projekt z Česko - německého fondu budoucnosti – informace o schváleném projektu  

 

- různé (MAP do 19.3.2021) – koordinátor vyzval spolky ke vkládání projektových záměru do 

databáze MAS ORLICKO.  

 

 

 

ÚKOLY pro koordinátora: 

• Pozvat na příští jednání skupiny pana Jelínka a paní Janečkovou. 

• Zveřejnit přijatá data o akcích na webu obce. 

• Vybrat na skupině pro MA21 body ankety do akčního plánu. 

• Věnovat se výstupům ankety ve zpravodaji (od dubna).  

• Opakovat anketu v roce 2021. 

• Do konce dubna posbírat náměty na areál bývalého koupaliště a v květnu k tomu udělat 

schůzku. 

• Zaslat tabulku se záměry do MAP spolkům – zároveň vyzvat k aktualizaci údajů o 

spolcích na webu obce.  

• Pomoci Skautům s přihláškou do MAS. 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Miroslav Beran  

 

 

 


