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SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY - VOLNÝ ČAS                    4.10.2017 

 

 

Přítomní: František Severin, Luděk Bílý, Miloš Harnych, Zdeňka Křížková,  

 

Omluvení: Jana Švestková, Magda Dvořáčková, Miloslav Ohlídal, Olga Koukalová, 

Stanislava Kopecká, Tomáš Heger, Zuzana Wawrzyczková 

 

Nepřítomen: David Švestka, Luděk Habarta, Tomáš Vaněček 

 

Host: Vitalij Molokov, Petr Mareš 

 

 

 

Průběh setkání 

 

- 17:00 shrnutí veřejného setkání 

- Návrhová část dokumentu – Plán rozvoje obce ČV 

- Kampaň „Dny zdraví v obci Červená Voda 

- Dotazování a připomínky 

- 16:00 závěr  

 

 

Shrnutí veřejného setkání 

 

Naposledy jsme se setkali v březnu 2017 a to na veřejném setkání. Vytvořili jsme 

analytický dokument, který musí být ještě schválen zastupitelstvem obce. V současnosti 

vytváříme návrhovou část (rozesláno emailem). O návrzích lze diskutovat. Jde tedy o shrnutí 

toho co se vytvořilo na veřejném setkání (VIZE). Z těchto vizí byly vytvořeny cíle (opatření). 

Členové skupiny neměli k návrhu dokument u připomínky. Bude třeba s nimi tato témata 

komunikovat jinou formou.   

 

Návrhová část dokumentu – Plán rozvoje obce ČV  

 

Do konce února 2018 je potřeba vytvořit návrhovou část strategického plánu. Dále je 

potřeba upřesnit, který bod bude obsahovat turistický ruch. Bylo by vhodné zvýraznit části na 

mapě, které by mohl turista v ČV navštívit. V Červené Vodě je všeobecně velice slabý 

turistický ruch, ale na druhou stranu řada zajímavých pěších tras, které by bylo vhodné 

vyznačit, aby turista věděl, na která místa se vydat.  

 

Musíme si určit, které části z bodu 3 jsou nejvíce prioritní.  

Na dalším setkání bude potřeba vybrat z návrhové části to, co je prioritní. Bude 

doplněná o konkrétní aktivity.  
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Kampaň „Dny zdraví v obci Červená Voda 

 

Dne 29.9.2017 se uskutečnil jeden z prvních "Dnů zdraví" v obci Červená Voda ve 

spolupráci se Základní školou a dalšími partnery z neziskového i podnikatelského sektoru 

(Klub vytrvalostních sportů Šumperk a Ovoce zelenina Králíky). Hlavním cílem osvětové 

kampaně je zajímavou formou informovat občany o tom, jaký způsob životního stylu přispívá 

k fyzické i duševní pohodě. Žáci druhého stupně ZŠ si například zaběhli "Zátopkovu štafetu" 

a společně s rodiči ve školní jídelně ochutnali zdravé svačiny. 

Program kampaně – Dny zdraví v obci Červená Voda 

- Zátopkovy štafety ve spolupráci se ZŠ  

- závody na koloběžkách – MŠ Bílá Voda 

- beseda s pořadatel MČR v orientačním běhu 

- 1. třídy v pracovních činnostech a prvouce – zdravá svačina (ovoce a zelenina – 

zábavné aranžování na talíř) 

- 2. třídy – v tělocvičně význam sportu pro zdravý životní styl a denní režim / v prvouce 

podzimní plody a plodiny – ochutnávka a poznávání / v pracovních činnostech 

vitamíny v ovoci a zelenině  

- 3. třída – „VITAMÍN TĚ NEZABIJE“ – smyslové vnímání, poznávání, mixování 

ovoce a zeleniny 

- 4. třída – ve výtvarné výchově „ovoce a zelenina plné vitamínů  

- 5. třídy – ve výtvarné výchově „Rádi mlsáme ovoce / v tělocviku „Pohybem ke 

zdraví“ – soutěže + výšlap  

- 6. třídy – soutěže v tělocviku mezi třídami  

- 7. třída – naplňování tematického plánu v předmětu výchova ke zdraví  

- 8. třída – v němčině „Nezdravé regionální recepty“  

- 9. třída – v němčině „Zdravá svačina ve škole“ 

 

 

Dotazování a připomínky 

 

Návrh Petra Mareše – Bylo by vhodné během jarmarku promítat pohádku Anděl páně 2 

v kostele? Pan farář si tuto skutečnost ověří. 

 

Česko polský projekt – děti ZŠ se zúčastní jarmarku v Polsku – Mezilesí. 

 

Skauti se opět vydají pro betlémské světlo do Vídně. 

 

Možnost získat nové dotace z MASky – financování spolku. Základní škola (SRPDŠ) se 

chystá požádat o finanční prostředky na běžky a na knížky. Míra Beran podrobné informace o 

nabízených dotacích rozeslal jednotlivým členům pracovní skupiny emailem.  

 

V květnu budeme realizovat další kampaně „dny proti rakovině“.  
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V prosinci se na Šanově v kostele uskuteční koncert. Petr Mareš navrhuje, zda by 

nebylo možné tuto akci spojit s čertím průvodem (2. nebo 9. prosince). 

Geocaching – budou vzniká nová místa pro schránky (u odpočívadla na cyklostezce, na 

Šanově u nového odpočívadla, na horním konci ČV, u kostela, okolo Křížové hory, 

v Orlickém lese (noční schránka).  

 

Potřeba obnovit cedule s mapami – Šanov, u čerpací stanice, vedle OÚ (doporučení na 

mapu dát základní informace o historií obce).  

 

Připomínka – Luděk Bílý - co potok protékající Červenou vodou? Opět je třeba jej 

vyčistit (potok patří lesům). Potok je velice zarostlý – úkol na technika obce. 

 

 

 

 

Termín dalšího setkání: únor 2018 

 

 

Dne 4.10.2017 zapsala: Bc. Pryjmak Zorjana DiS. 

 

 

 

 

 

Den zdraví v Červené Vodě ve spolupráci se Základní školou  


