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SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY – VOLNÝ ČAS  

08.03.2017, 17:00 hod. – obecní úřad Červená Voda 

 

Přítomní: František Severin, Luděk Habarta, Magda Dvořáčková, Miloš Harnych, Miloslav 

Ohlídal, Olga Koukalová, Stanislava Kopecká, Tomáš Heger, Tomáš Vaněček 

  

Omluvení: David Švestka, Jana Švestková, Luděk Bílý, Pavel Musil, Radek Maláč, Zdeňka 

Křížková, Zuzana Wawrzyczková 

Nepřítomen:  

Host: Petr Koryťák 

 

Průběh setkání 

17:00 

- informace o podaných žádostech na projekt Komunitního centra, návrhy na další 

možné žádosti 

- kalendář akcí 2017 

- web 

- návrh osvětových akcí (Den vody, Den bez aut, Den proti rakovině,…) 

- informace od cílových skupin – dokončené rozhovory s žáky a rodiči – seznam priorit, 

příspěvek Obce, článek do zpravodaje 

- schválení struktury obsahu do analytické části Plánu rozvoje obce  

- diskuse 

18:30 

- závěr  

 

Přivítání členů pracovní skupiny (provedl M. Beran). 

 

INFORMACE o podaných žádostech na projekt Komunitního centra, návrhy na další 

možné žádosti 

- M. Beran uvedl průběh při sepsání a podání žádosti. Dotace však nebyla poskytnuta a 

zpracované studie se mohou použít k dalším možným projektům. Členové pracovní 

skupiny mohou přicházet s návrhy. 

 

KALENDÁŘ AKCÍ 2017 

V průběhů setkání shrnuty informace o plánovaných společenských akcích. Zda se bude 

konat Fořtův den? Odpověď pana Vaněčka byla „11. – 12.8. v nějaké formě ano“.  

 

Od členů pracovní skupiny jsme získali informace o plánovaných společenských akcích 

na rok 2017: 

25. března – KONCERT KAPKY, ZA OPONOU (kinosál spuk 19 hod.)  

28. dubna  – PÁLENÍ ČARODĚJNIC (Kasárna) 

30. dubna – PÁLENÍ ČARODĚJNIC (ČV – za hasičskou zbrojnici)   

30. dubna – PÁLENÍ ČARODĚJNIC (ČV hřiště) 



         
Zlepšování strategického plánování a 
výkonu správy v obci Červená Voda  
CZ.034.74/0.0/0.0/16_033/0002937 

 
 

6. května – AUTO – MOTO JARNÍ BURZA (VCC- veterán klub) 

20. května – HNÁTOBAL (Kasárna)2. června  – DĚTSKÝ DEN (Kasárna) 

24. června -  PUTOVÁNÍ ZA PÍSNIČKOU  

červen - okrsková soutěž v požárním útoku - nejspíš parkoviště u ski areálu Buková Hora 

LETNÍ PRÁZDNINY - TÁBORY – VĚTRNÍK, DOMAŠOV, STRÁŽNÁ 

22. července – ZÁVODY HORSKÝCH KOL – JEŘÁB 

cca 2 sobota v srpnu – TURNAJ STAROSTU 

ČV - Podzimní fotbaly budou začínat cca kolem 20. srpna – do konce října. 

26. srpna – AUTO MOTO BURZA PODZIMNÍ (VCC – veterán klub) 

Srpen – LOUČENÍ S LÉTEM (hasiči Moravský Karlov)  

v sobotu před pouťovou nedělí budeme pořádat "Pouťové loučení s létem" - sál SDH 

23.-24. září – POUŤ 

Září – LAMPIONOVÝ PRŮVOD  

Říjen – DRAKIÁDA (Šanov) 

7. října – KONCERT KAPKY (sdh 19 hod.) 

Prosinec – ČERTÍ PRŮVOD (Šanov) 

Informace budou uvedeny na novém webu. 

 

WEB 

 

Petr Koryťák představil pokrok v tvorbě webu obce (co vše jíž vytvořil, co je potřeba 

dodělat – probíhá ladění webových stránek). Pracovní verze bude umístěna na web 

k připomínkování a testování. Dále uvedl, že bude provedena emailová rozesílka kontaktů na 

webu (lékaři, organizace, firmy) - aby aktualizovali své informace pro nový web! 

 

V současné době se na tvorbě nového webu obce stále pracuje. Hotový bude cca do 

konce dubna. 

 

Členové skupiny nemají ke vzhledu nového webu žádné připomínky. 

 

Dotaz: 

- Koukalová – na koho se obrátit, pokud chci do stávajících stránek vložit info? (Cink, 

Beran, starosta, Koryťák, Pryjmak). 

 

 

OSVĚTOVÉ AKCE   

 

Ve skupině bylo diskutováno plánování nebo podpoření dvou osvětových akcí. 

Jednotlivým členům byl předložen seznám několika osvětových akcí, ze kterých měli vybrat 
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cca 3 a stručně popsat jejích případnou realizaci. Bylo zdůrazněno, že v první řadě je potřeba 

podpořit akce které už zde probíhají, např. Den boje proti rakovině.  

Osvětové akce - vyhodnocení dotazování všech pracovních skupin  
    poznámky 13. dotazníků 

6. duben Mezinárodní den sportu za rozvoj a mír    1x 

7. duben Světový den zdraví ovoce do škol 1x 

22. duben Mezinárodní den Země 
turustická akce - využít 

lanovku, rozhlednu 3x 

4. květen Mezinárodní den hasičů 

tradiční čarodejnice, 
májka, SDH - soutěž, 

zábava 4x 

10. květen Český den proti rakovině - Květinový den 
vyhlásit v rozhlase + 

plakáty 3x 

15. květen Mezinárodní den rodiny   1x 

28. květen Světový den her   2x 

1. červen 
Mezinárodní den dětí, Světový den rodičů, 

Světový den mléka 

sportovní opoledné rodičů 
s dětmi, možné sloučit se 

Světovým dnem her,  6x 

21. červen 
Světový den hudby, Mezinárodní den triček, 

Mezinárodní den trpaslíků 

využít festivalu na 
rozhledně (Putování za 

písničkou 24.6.) 3x 

30. 
červenec Mezinárodní den přátelství  

česko-polské obce - fotbal, 
posezení s občerstvením 3x 

20. říjen Den stromů 

Vysazení stromů, 
například u odpočívadla 
na cyklostezce 2x 

17. listopad Mezinárodní den studenstva 
u Lípy vysazené k 17.11. 

1989 1x 

19. listopad Mezinárodní den mužů   1x 

1. října Mezinárodní den seniorů Ve spolupráci s domovem 
Sv. Zdislavy 

1x 

2. - 8. října Týden sociálních služeb 1x 

11. října 
Bílá pastelka - sbírka pro nevidomé a 

slabozraké   1x 

 

M. Beran zjistí možnou metodickou podporu při realizaci osvětových akcí od Národní sítě 

zdravých měst, do které se obec Červená Voda tento rok zapojí. Následně budou vybrány a 

realizovány 2 akce. 
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BESEDY NA ZŠ ČERVENÁ VODA  

 

M. Beran s Z. Pryjmak navštívili všechny třídy ZŠ Červená Voda a besedovali s žáky na téma 

„volný čas“. Celkem 192 žáků odpovídalo na otázky: jak a kde tráví volný čas, na jaké chodí 

kroužky a kam by chodit chtěli, případně proč přestali. 

 

V průměru dochází každý žák prvního stupně na 1,3 kroužků. Ve skutečnosti se však již na 

počátku školní docházky formuje skupina žáků (cca ¼), která dochází na 2 až 3 kroužky a 

většina jejich spolužáků nedochází nikam, nebo experimentuje s docházením. Nárůst 

docházky nastává s 2. stupněm ZŠ a nabídkou nových kroužků, kde se průměr zvyšuje na 2,0 

kroužku na žáka (například sport, počítače a cizí jazyk). U výsledků je třeba počítat 

s odchylkou danou hromadným sběrem odpovědí od žáků.   

  

 

 
 

 

Žáci nejvíce poptávají kroužek fotografování, cvičení bojových sportů, provádění 

vědeckých pokusů, vaření, Skateboardingu, chovatelství, atletiky, turistiky a 

cestování, hokeje a in-line bruslení (v uvedeném pořadí). 

 

- co s kroužky o které je největší zájem? (starosta navrhuje podpořit nové kroužky, 

vytypovat 2-3 varianty, které probrat s ředitelem ZŠ) 

- poznámka: některé kroužky nelze realizovat v tělocvičně – je tam největší obsazenost 

- zjistit obsazenost a náklady 

- paní Koukalová – má návrh na taneční kroužky, ale nejsou prostory. Dále uvedla, že 

chybí prostor, kde by děti mohli počkat na kroužek i mimo ŠD. 

- obec nyní nově přispívá na profesionálního trenéra pro fotbalisty  

- poznámka učitelů - některé kroužky jsou pro rodiny příliš drahé, a proto své děti na ně 

nepřihlašují. Pro cca 1/4 dětí jsou drahé i obědy, natož kroužky. 

- pan Harnych (poznámka – neúčast na kroužcích je ovlivněna především skutečným 

nezájmem dětí). 
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- z dotazníku vyplynulo, že významná část dětí z „posádky“ a Karlova nechodí na 

kroužky z důvodu dopravního spojení. Návrh M. Berana na vytvoření klubovny pro 

děti a mládež na „posádce“.  

- p. Kopecká – děti by bavilo vaření (je to ale náročné na organizací, přípravu, atd.)  

- p. Koukalová – nejde s dětmi o kroužku komunikovat přes nástěnku 

- p. Kopecká – aby každá třída z top10 vybrala cca 5 kroužku (dopředu zhodnotit, jestli 

je vůbec možné daný kroužek v ČV realizovat)  

- Je dobré vytvořit seznam všech kroužku, které se dětem přečtou! 

 

Pokud jde o kroužky organizované školou, tak jsou žáci informování, pokud ne, musí si to 

sami podle zájmu vyhledat.  

 

 

 

PLÁN ROZVOJE OBCE – analytická část 

 

Do konce květná budou hotové analýzy – je potřeba udělat veřejné setkání ještě před 

dokončením analýzy, kde bychom představili nové webové stránky.  

 

Do konce květná – hotová analytická část – představen návrh obsahů dokumentu (M. Beran – 

představil strukturu dokumentu). Ke konci měsíce května nutno zrealizovat VEŘEJNÉ 

SETKÁNÍ + prezentace toho, co pracovní skupina celkem vytvořila. 

 

Úkol: 

Poslat členům skupiny strukturu dokumentu (analýza, M. Beran).  

 

DISKUSE 

M. Beran informoval o festivalu neziskovek v Králíkach konaného 13. května na střelnicí. 

 

 

 

Termín dalšího setkání:  

10. 5. 2017 od 17 hodin 

 

 

 

Dne 14.3.2017 zapsala: Bc. Pryjmak Zorjana DiS. 
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