
 
 

Plánovací setkání pracovní skupiny Volný čas  

dne 19.09.2019 od 15:00 v kanceláři starosty obce Červená Voda  

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

Kopecká, Vitalij Molokov 

Omluveni: Mgr. Zdeňka Křížková, Zuzana Wawrzyczková, Mgr. Magda Dvořáčková, Miloslav Ohlídal 

Hosté: Ing. Petr Mareš Ph.D., Mgr. Miroslav Beran, Stanislav Revús, Natálie Novotná 

 
 

Průběh setkání 

- proběhlo přivítání všech členů skupiny 

- Byly sděleny názory o proběhlých akcích jako byly DEN ZEMĚ, kde byla zapojena 

cyklojízda na téma třídění odpadů. Den země byla velice úspěšná akce s dopadem na 

zamyšlení se ke třídění odpadu. Ohledně plánování pouti na Červené Vodě by bylo 

vhodné dát dopředu vědět více informací – např. přidat na plakát, jak dlouho bude každá 

část programu trvat, kde se bude jednotlivé dění odehrávat. Pořádat hodnotící setkání 

po pouti i před poutí.  

- Byly předány informace o probíhajících projektech (Zkušební včelín, Zahradní učebna, 

Turistické přístřešky, OPZ) a projektových záměrech (Leader, MAP, čl. 20). 

 

- Plán - zopakovat Cyklojízdu buď na stejné téma jako bylo letos (třídění odpadů) nebo 

na jiné (ekologie atpd.). Byli by dvě kampaně. Druhá na Moravském Karlově a 

Mlýnickým Dvoře. 

 

- Byly diskutovány a plánovány další akce: 

o 4.10. Lampiónový průvod 

o 18.10. Oceňování dobrovolníků na akci Společenský večer - Aktivní obec od 

19 hodin – ocenění dostanou: knihu Červená Voda, kde jsou fotky z Obce a 

z akcí v ní konané, keramický hrníček se znakem Červené Vody a pamětní list. 

o 22.10. Školní fórum  

o 30.10. Veřejné fórum od 16:30 hodin – zde budou získány podklady pro aktualizaci 

strategického plánu/ akčního plánu. Současná opatření plánu byla předána členům 

skupiny s výzvou k návrhům a připomínkám. 

o 29.11. Jarmark (16:00 – 18:00 hodin) 

o 30.11. Čerti na Šanově 

o 4.12. Peklíčko v MŠ2 

o 12.12. od 18:00 koncert v kostele sv. Matouše – M. Hroch a sólisté  

 

- Všichni zúčastnění se shodli na zřízení plánovacího kalendáře na rok 2020 (a do 

prosince r. 2019), kam by se psaly všechny plánované akce ze všech částí ČV. 

- Dávat všechny plánované akce do zpravodaje. 

- Ředitel ZŠ nabídl pro potřeby obce vyzkoušení hlasovacího zařízení, které mají 

zapůjčené na ZŠ.  

- Paní Švestková požádala o fotografie pro prezentaci akcí na Společenském večeru. 

- M. Beran aktualizuje seznam spolků včetně vybavení, které by bylo možné sdílet.  

Zapsala: Natálie Novotná      Ověřil: Mgr. Miroslav Beran 


