
 
 

Plánovací setkání pracovní skupiny Volný čas  

dne 23.1.2019 od 16:00 v kanceláři starosty obce Červená Voda  

 

Přítomní: Mgr. Jana Švestková, Mgr. Luděk Bílý, Olga Koukalová, Pavel Musil, Mgr. Zdeňka 

Křížková, Zuzana Wawrzyczková, Ing. Petr Mareš Ph.D., Mgr. Miroslav Beran 

 

 

Průběh setkání 

- proběhlo přivítání všech členů skupin (přivítal M. Beran) 

- Byly sděleny informace o projektu OPZ 033 a 080 – vyhodnocení projektu a plánované 

aktivity s ohledem na MA21 a plánované akce. Nový projekt, který bude opět zaměřen 

na komunitní plánování a bude podporovat veřejná setkání a setkání pracovních skupin, 

začne 1.3.2019 a bude trvat 2 roky.  

- Informace o schválených strategických dokumentech a role skupiny pro MA21 při 

vyhodnocování plnění Plánu rozvoje obce. Chystané aktivity společné s tímto tématem 

jsou: 

o Květen – pořádání a propagace kampaně DEN ZEMĚ, zaměřené na třídění 

odpadů. Dne 17. května proběhne cyklojízda. Téma bude třídění odpadů. Pan 

ředitel ZŠ požádá paní Veselou o doporučení na organizace, které by mohly 

prezentovat toto téma na stanovištích a doporučení studentů ke spolupráci na 

akci. Byl vznesen požadavek na větší doprovodný program, který by mohl být 

spolufinancovaný z projektu MAS. M. Beran zajistí financování, hudbu, stan a 

občerstvení. 

o 22. září – proběhne v ČV pouť s výstavou ke 120 rokům otevření železnice 

(spolky kolem železnice budou zajišťovat historickou jízdu v prosinci - 

pravděpodobně. Proběhla diskuse nad zajištěním dalšího doprovodného 

programu k pouti. Požadavek pana starosty. Věc začal řešit M. Berana V. Jetmar. 

Předběžně je naplánován stan pod kostelem s občerstvením. Po mši (9-10h) 

bude požehnáno Nejsvětější Trojici u úřadu a památkář, nebo restaurátor řekne 

něco o opravě. Následně začne hrát dechovka (s přestávkami do 14 hodin).  

o Proběhnou adaptační kurzy pro nový žákovský parlament (projekt MAS, řeší 

Beran). 

o Říjen – proběhne žákovské fórum na ZŠ a následně Veřejné fórum dle metodiky 

NSZM, kde bude hodnocen Strategický plán rozvoje obce. Následně proběhne 

vyhodnocení plánu za pomoci skupiny pro MA21 a její prezentace 

zastupitelstvu. K plánu a vyhodnocení vznikne brožurka. 

- M. Beran do 15.2. předloží starostovi kalendář akcí na rok 2019. Poté bude rozhodnuto, 

jak a kde bude prezentován a podpora obce. 

- Paní Švestková předložila návrh na systém oceňování dobrovolníků v Červené Vodě. 

Proběhla diskuse. Návrh je velice zajímavý a bude podporován.  

 

Termín dalšího setkání bude před konáním Veřejného fóra (říjen).  

 

Přílohy:  

- Plán akcí na rok 2019 

- Návrh na oceňování dobrovolníků 

 

Zapsal Mgr. Miroslav Beran  


