
Příloha č. 1 Koncepce rozvoje sportu v obci Červená Voda 
 

Výpis z obecní kroniky - sport 
(tento výpis není úplný, už nyní má 58 stran, nejdůležitější informace obsahuje) 
 
1945 
Letní sokolský tábor Orlické župy Sokola, Hradec Králové, v dřevěných barácích (viz rok 
1964, foto v příloze). 
 
1957 
Po likvidaci Sokola, byla založena závodní jednota Jiskra, která má oddíl kopané, stolního 
tenisu, odbíjené a šachů. 
27. 10. celostátní štafeta Poselství míru a přátelství. 
 
1958 
9. května slavnostní průvod vyšel od budovy MNV na hřiště za závodem Orban 
(dnes Roltechnik, pozn. Dor.), projevy, vojenská přehlídka a odpoledne fotbalový zápas. 
 
1960 
Dne 14. 8. bylo slavnostně otevřeno nové hřiště TJ Jiskra, které bylo vybudováno 
svépomocí občanů (dnešní fotbalové hřiště, pozn. Dor.). Seskoky padáky z letadel 
na plochu hřiště. 
Nácvik na Spartakiádu, v Praze cvičilo 10 žen a 5 dorostenek. 
Byla vyhloubena jáma budoucího koupaliště. 
 
1961 
Den armády byl oslaven na hřišti TJ Jiskra. 
 
1962 
Oslavy 9. května na hřišti TJ Jiskra. Po projevech veselice na hřišti, motocyklové závody, 
odpoledne vojenská přehlídka a ukázky bojové pohotovosti. 
 
1963 
Svátek práce 1. Máj byl letos slaven poprvé v naši obci. Průvod vyšel od závodu Orban 
v Bílé Vodě na hřiště Jiskry, kde byl slavnostní projev, Po obědě sportovní odpoledne 
tamtéž. 
  
1964 
Bývalý tábor Sokolské župy, na louce za závodem Orban 06 (dnes Roltechnik, dřevěné 
baráky stály přibližně v místech, kde dnes stojí domy čp. 496 a 497 v ČV, pozn. Dor.), 
převzala vojenská správa jako letní výcvikový tábor. O tábor jevil zájem n. p. Řempo, 
který ho chtěl pro své sklady. Tábor byl po uvolnění vojskem předán n. p. Orban a od něj, 
převodem kmenového jmění předán Řempu. Pro jeho potřebu byl ponechán 1 největší 
objekt, druhé dva baráky byly zbourány a postaveny v Černé za Bory. 
 
Na hřišti TJ. Jiskra byly dokončeny kabiny. Tato stavba se začala bez povolení ONV, 
po mnoha jednáních byla stavba zařazena do akce Z, za podpory závodů a jejich 
pracujících dokončena. Celkem bylo na této akci odpracováno 4.617 hodin. 
 
1965 
Také kabiny na sportovním hřišti byly tento rok ukončeny. Hodnota díla je 226.000 Kčs. 
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V obci jsou dva fotbalové kluby. „Dukla“ - vojenský oddíl - a „TJ Jiskra“. Oba kluby hrají 
v okresních soutěžích. 
 
1968 
V roce 1968 – 1969 bylo dokončeno a zpřístupněno veřejnosti koupaliště. 
 
1975 
Český svaz žen má 198 členek. Byl založen v roce 1974. 
Velké oblibě se těší tzv. džezgymnastika, kterou vede s. Zdenka Tichá. 
 
ZO Svazarm za pomoci MNV a dalších složek NF zajistila dojezd branného závodu 
socialistických organizací „Jízdy vítězství“. Obec obdržela za propagaci čestné uznání 
KV Svazarmu. 
 
V obci pracuje pět místních organizací SSM. Tři na závodech (dvě textilky a kartáčovny, 
pozn. Dor.), dvě organizace místní. Svazáci si budují hřiště (kde, není uvedeno, pozn. Dor.), 
klubovnu, a účastní se brigádnických akcí. Perlácký pochod je rovněž záležitostí svazáků. 
 
Svaz požární ochrany oslavoval významné výročí – 100 let od založení požárního sboru 
v Červené Vodě. Veškeré akce byly zaměřeny k oslavám tohoto výročí. 
V celostátní požárnické soutěži Plamen 75 se umístili na předním místě. 
Na úpravě koupaliště odpracovali 540 brigádnických hodin. 
 
15. května projížděli Červenou Vodou cyklisté účastnící se Závodu míru BPW. Trasa 
vedla přes Suchý vrch směrem na Ostravu. Počasí přálo. Slunce a teplo přilákalo desítky 
občanů nejen z naší obce, ale i z okolí. Za vynikající výzdobu vesnice obdržela Červená 
Voda čestné uznání za druhou nejlépe upravenou obec v ČSSR. Čestné uznání z rukou 
šéfredaktora RP a ÚV ČSTV přijali v Praze na Barandově soudruzi Alois Stejskal a Josef 
Šlesingr. 
 
Spartakiáda proběhla v Červené Vodě 9. května 1975. Účastnily se jí ženy cvičící 
s kužely, matky s dětmi a školní mládež. Nácvik spartakiády byl uskutečňován převážně 
v přírodě, v pohostinstvích i v Králíkách, jelikož v naší obci není vyhovující tělocvična. 
Naše ženy cvičily i jinde. V Králíkách, v Ústí nad Orlicí, v Blansku, v Popradě a dvě 
cvičenky i v Praze. 
 
ZO Svazarm za pomoci MNV a dalších složek NF zajistila dojezd branného závodu 
socialistických organizací „Jízdy vítězství“. Obec obdržela za propagaci čestné uznání 
KV Svazarmu. 
 
Svazáci si budují hřiště, klubovnu a účastní se brigádnických akcí. Perlácký pochod je 
rovněž záležitostí svazáků. 
 
1976 
V letošním roce dosáhli velkého úspěchu mladí požárníci. V celostátní soutěži Plamen 76 
v Chocni se umístili na 3. místě. 
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Dobře pracuje i Svazarm. Čítá 36 členů. Zorganizoval „Sokolovský závod branné 
zdatnosti“ pro žáky ZDŠ, orientačně brannou jízdu automobilů, jízdu zručnosti 
motocyklů. 
  
Jiskra odpracovala v „akci Z“ 167 brigádnických hodin při sušení sena. Na 9. 5. byl 
zorganizován fotbalový turnaj. Dokončen byl lyžařský vlek (na horní ČV – Špačkovi, pozn. 
Dor.). 
  
1977 
ZO SPO si v roce 1977 dala jako hlavní závazek k 60. výročí VŘSR úpravu areálu 
koupaliště; závazek odpracovat 1000 brigádnických hodin. Bylo to položení dlažby vedle 
bazénu, zabetonování zábradlí, vybetonování brouzdaliště se sprchami. K 16. srpnu byl 
tento závazek splněn. Celkem se odpracovalo 1159 brigádnických hodin (foto v příloze). 
 
TJ JISKRA – Činnost této organizace byla původně soustředěná jen na oddíl kopané. 
V posledních dvou letech, po provedeném rozboru místním výborem NF, se podařilo 
rozvinout i činnost dalších oddílů: turistického, lyžařského i ZRTV. Zde se podařilo 
podchytit zájem i řady neorganizované mládeže. Z jejich činnosti třeba vyzvednout 
veřejná tělovýchovná vystoupení žen a dívek, výstavbu lyžařského areálu (na horní ČV, 
Špačkovi, pozn. Dor.), volejbalového hřiště (kde, není uvedeno, pravděpodobně u tzv. staré 
školy, dnes již zbourané, pozn. Dor.) a garáže pro autobus. TJ Jiskra odpracovala zdarma 
180 brigádnických hodin. 
 
Svazarm se také zaměřuje na mládež, pro kterou pořádá závody na autodráze, jízdy 
zručnosti malých motocyklů, branné orientační jízdy, střelecké soutěže ze vzduchovky, 
přehlídku upoutaných leteckých modelů. Svazarmovci zajišťují i odvoz rodičů s dětmi 
na vítání malých občánků a vedou střelecký kroužek na ZDŠ. 
 
 1978 
Požárníci se účastnili brigád při sběru odpadových surovin, na výstavbě mateřské školy, 
na pomoc zemědělství, při budování koupaliště. 
Čtyřikrát se konala námětová cvičení. Mladí i staří požárníci soutěží. 13. a 28. místo z 84 
družstev soutěže Plamen 78. 
  
1979 
SVAZARM 
Připravuje brance k nástupu do vojenské základní služby. Pro děti a mládež organizuje 
Sokolovský závod branné zdatnosti a Dukelský závod branné zdatnosti. V letním období 
provádí podobné akce pro pionýrské tábory v okolí. Součástí Svazarmu jsou dva kluby, 
a to kynologický a Veteran car club, který se může pochlubit bohatou činností. Dvacet 
členů tohoto klubu vlastní 27 starých automobilů a 8 motocyklů nejrůznějších značek 
našich i zahraničních. Nejstarším vozidlem je motocykl Triumph z r. 1904. Klub má již 
šest velmi dobře renovovaných vozidel, se kterými se zúčastňuje soutěží u nás i v cizině. 
2x se zúčastnili týdenního srazu historických vozidel v maďarském Crougradu. Účastnili 
se soutěží – VII. Veteran Rallye v Gliwici, v Bielsko-Biale, v Německé demokratické 
republice. Renovace starých vozidel si vyžaduje mnoho hodin trpělivé práce, shánění 
náhradních dílů i určitou zručnost při výrobě některých náhradních součástek. 
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JISKRA 
Tělovýchovná jednota Jiskra byla založena v r. 1957 jako závodní oddíl. Hřiště bylo 
vybudováno v závodě Perla 09, tehdy Orban 06. V r. 1960 bylo slavnostně otevřeno 
hřiště u nemocnice (dnešní fotbalové hřiště, pozn. Dor.). Během dalších několika roků 
byla zahájena výstavba lyžařského vleku. V r. 1977 byl vlek dán do provozu. V témže 
roce se podařilo rozvinout činnost dalších oddílů – turistického, lyžařského a oddílu 
ZRTV (Základní a rekreační tělesná výchova, pozn. Dor.), ve kterém se pro rekreační 
tělesnou výchovu podařilo získat i mládež a ženy. 
 
1980 
SVAZARM – VCC (Veteran car club) 
Pořádal 6. 9. 1980 bazar součástek ke starým automobilům. Prodej různých náhradních 
dílů se uskutečnil v areálu místního koupaliště. Sjelo se asi 150 účastníků. Byl sestaven 
Informátor z burzy a rozeslán všem klubům. (Burzy se konají dvakrát ročně dosud, pozn. 
Dor.) 
 
1981 
Zcela mimořádnou událostí byly oslavy, které se konaly k příležitosti 500. výročí první 
písemné zmínky o Červené Vodě. Oslavy byly určeny na dny 19., 20. a 21. června.  
Sobotní odpoledne patřilo „veteránům“. Byl uspořádán celostátní sraz historických 
vozidel s výstavou, průjezdem obcí, s jízdou zručnosti a se závodem kolem Červené 
Vody. 
Odpoledne patřilo příznivcům kopané. Na hřišti Jiskry se odehrály zápasy VTJ Hradec 
Králové – Jiskra Červená Voda a zajímavé utkání dívčí jedenáctky z Mohelnice proti 
„starým pánům“ z Jiskry Červená Voda. 
Na koupališti účinkovala od 15 i od 18 hodin populární skupina Zelenáči. 
V neděli v 8 hodin se na hřišti u nemocnice konal turnaj v odbíjené o pohár předsedy 
MNV v Červené Vodě. Zvítězili místní volejbalisté. 
 
SVAZARM 
Organizace Svazarmu má 56 členů, kteří pracují ve čtyřech oddílech. Je to Veteran Car 
Club, letecko-modelářská odbornost, střelecký kroužek a kynologický klub. VCC má 
za sebou bohatou činnost. Od soutěží doma, v zahraničí, přes burzu náhradních dílů 
po celostátní srazy historických vozidel. 
Vedoucím oddílu leteckého modelářství je MUDr. Klein. Kroužek se zabývá leteckými 
modely řízenými rádiem. Hlavní náplní činnosti tohoto oddílu je získávání mládeže 
do 15 let. 
 
JISKRA 
Jiskra má 260 členů, kteří jsou rozděleni do pěti oddílů: oddíl kopané, odbíjené, ZRTV, 
oddíl lyžování a turistický oddíl. 
 
1982 
TJ JISKRA 
Tělovýchovná jednota Jiskra sdružuje pět oddílů: turistiky, odbíjené, kopané, lyžování a 
ZRTV. Oddíl kopané je nejpočetnější. Soutěží tři družstva v okresní soutěži – dospělí, 
dorostenci a žáci. Za uspořádání mnoha akcí byl oddíl finančně odměněn okresním 
výborem ČSTV. Získal 1500 Kčs. Oddíl lyžování se může prokázat jedním okresním 
přeborníkem v obřím slalomu mužů, druhým místem ve slalomu starších dorostenců a 
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několika medailovými umístěními v dalších závodech. Oddíl odbíjené má jen deset členů. 
V okresním přeboru II. třídy získal 5. místo. Turistický oddíl podnikl několik přechodů 
Orlických hor a Jeseníků. Čistil v okolí turistické cesty, vyčistil několik studánek. Oddíl 
ZRTV získal další členky, pracuje velmi dobře s mládeží. Členové kroužku ZRTV vedou 
tělovýchovná družstva mládeže. 
 
SVAZARM 
ZO Svazarmu rozvíjí v letošním roce aktivitu ve stejných oborech činnosti jako 
v loňském roce. 
 
VCC 
Bohatou činností se opět může pochlubit VCC. Členové klubu se účastnili se svými 
renovovanými vozidly čtyř soutěží u nás a dvou v zahraničí. Byl to Helfštýn 82, Pražská 
rallye, V. ZPS rallye v Gottwaldově a soutěž brněnského veletrhu, v Maďarsku 
desetidenní soutěž v Csongrádu, v Polsku soutěž v Bielsko-Bialej. 
Další akce: propagační jízda v Hradci Králové při příležitosti dojezdu Závodu míru, 
spolupráce s VCC Šumperk na Dětském dnu, květnová výstava veteránů v Červené Vodě 
a srpnová burza náhradních dílů rovněž v naší obci. 
Nejvýznamnější událostí byl II. celostátní sraz historických vozidel v Červené Vodě 
ve dnech 25. – 27. 6. Na sraz přijelo 18 motocyklů a 34 automobilů. Z místního klubu 
startovalo pět vozů. Po sobotní propagační jízdě naší obcí, po prohlídce vozidel a 
po divácké anketě následoval start I. etapy soutěže; cesta vedla přes Králíky a Pastviny 
do Nekoře. Druhá etapa směřovala do Žamberku, Jablonného nad Orlicí a zpět 
do Červené Vody. Akci nenarušilo ani nepříznivé počasí. Během roku si členové VCC 
přivezli ze závodů cenné trofeje. 3. místo z Prahy (Černohous), první dvě místa z Brna 
(V. Černohous, P. Minář) 
 
MNV 
Během roku byly provedeny různé úpravy: údržba kanalizace, údržba staré budovy ZŠ, 
výstavba kulturního domu na Šanově, oprava budovy MNV, přístavba kabin 
na koupališti. Celková částka činila 370 000 Kčs. 
 
3. června - Přátelský družební večer českých a německých fotbalistů. Odpoledne bylo 
sehráno několik utkání: ČSR – Červená Voda – NDR, dívky MEZ Mohelnice – „staří páni“, 
„staří páni“ – Červená Voda. 
 
1983 
Svazarm 
ZO Svazarmu má v současné době 55 členů, kteří pracují v těchto odbornostech: vedení 
car clubu, letecko-modelářský klub a střelecký kroužek při ZŠ. 
 
VCC 
Tento klub se i letos zúčastnil celé řady akcí u nás i v cizině. Nejvýraznějším úspěchem 
bylo 3. místo manželů Černohousových v kategorii Mercedesů (od počátku výroby 
do r. 1940) v Heidenu v NSR. Dalším důkazem úspěšnosti bylo 1. a 3. místo v soutěži 
Beskidzky Rajd v Bielsko-Biale (1. místo – s. Dvořák, 3. místo – V. Černohous). Významné 
bylo i 5. místo v soutěži Rallye Tatra – z 52 účastníků (M. Konč) nebo dobrá 
reprezentace v Novém Městě nad Metují. Součástí činnosti VCC jsou výstavy 
renovovaných vozidel – např. v Brně, v Žirči, či testování renovovaných vozidel 
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např. v Hradci Králové. 27. 8. 1983 byla uspořádána burza náhradních dílů pro veterány 
všech značek. 
Z akce byl sestaven Informátor z burzy a rozeslán na všechny kluby. Akce se zúčastnilo 
210 zájemců. V září byla uskutečněna výstavka historických vozidel, na níž bylo 
vystavováno 22 strojů. 
 
LMK 
V květnu uspořádali modeláři ukázku své činnosti v prostoru pod Suchým vrchem. 
V červnu svou činnost zopakovali, tentokrát pro děti v rámci MDD. Klub udělal velký kus 
práce v oblasti propagace svazarmovské činnosti. 
 
Střelecký oddíl 
Začátkem února uspořádali svazarmovci tradiční Sokolský závod branné zdatnosti 
(správně má být Sokolovský závod…, pozn. Dor.), kterého se zúčastnilo 58 závodníků 
ve čtyřech kategoriích. V březnu se konala střelecká soutěž pro žáky ZŠ a rovněž byl 
zahájen výcvik branců. V dubnu proběhlo školení řidičů amatérů v jídelně státního 
statku. Zúčastnilo se 64 občanů. V květnu členové Svazarmu připravili střeleckou soutěž 
„O zlatou jízdenku.“ K MDD byla dána dětem možnost zastřílet si ze vzduchovky. 
ZO Svazarmu spolupracuje s letními pionýrskými tábory, pro které připravuje branné 
závody. Tak tomu bylo ve Strážné, v Orlici, v Moravském Karlově i na Dolní Moravě.  
 
JISKRA 
TJ Jiskra Červená Voda sdružuje ve 4 oddílech 218 členů včetně žactva. 
 
Kopaná 
V oddíle kopané soutěžila 3 družstva v okresní soutěži. Mužstvo A se probojovalo 
do okresního přeboru. Zúčastnilo se několika turnajů, sehrálo přátelské utkání v NDR. 
Družstvo dorostenců patří mezi nejlepší celky v okrese, obsadilo 2. místo v okresním 
přeboru. Velkou část volného času věnovali fotbalisté brigádnické činnosti. Na vlastním 
sportovním zařízení odpracovali 2581 brigádnických hodin, na pomoc zemědělství 
370 hodin, v jarní směně NF 110 hodin. Oplotili a upravili hřiště, kabiny, spravovali 
autobus. 
 
Lyžování 
Úspěšnou akcí lyžařů byl „Veřejný lyžařský den.“ I přes nepřízeň počasí se zúčastnilo 
akce 50 lyžařů. V okresním přeboru ve slalomu v Říčkách získali červenovodští lyžaři 
5. místo ve speciálním slalomu mužů, 6. místo v obřím slalomu. V Deštné vybojovali 
dorostenci dvě třetí místa ve slalomu. Pro svoje členy uspořádal lyžařský oddíl týdenní 
soustředění v Krkonoších, spojené s lyžařským výstupem na Sněžku. Účastnilo se 
18 členů. V rámci letní přípravy se členové oddílu zapojili do dálkových pochodů, 
podnikli cyklistické výlety Jihomoravským krajem. V cyklistickém závodě v Postřelmově 
získal Jiří Špaček 2. místo. Ve slalomu na suchu v Ústí nad Orlicí obsadili členové oddílu 
první tři místa. Brigádnická činnost se v zimě soustřeďuje na úpravu lyžařského vleku, 
v létě na sklizeň sena z nepřístupných ploch. 
 
ZRTV 
Probíhá v několika kroužcích. Ženy zajistily 4 cvičitelky, muži pouze jednoho. 
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Odbíjená 
Oddíl má 10 členů. Svou činnost provádí rekreačně, a to na hřišti v areálu nemocnice 
(není přesněji lokalizováno, pozn. Dor.) nebo v tělocvičně ZŠ. 
  
SPO 
Sbor požární ochrany má svá družstva v Červené Vodě i ve všech přilehlých obcích: 
na Orlici, v Moravském Karlově, na Šanově i v Mlýnickém Dvoře. 
Letošní soutěž uspořádal sbor v Mlýnickém Dvoře a odnesl si také vítězství. 
Neuspokojivá je práce s mládeží. Pouze v Červené Vodě pracuje oddíl Mladých 
požárníků. I letos se účastnil celostátní hry „Plamen“ v Žamberku. 
 
SSM 
V naší obci je svazácká organizace rozdělena do několika svazů. Jedna organizace 
pracuje v Červené Vodě, samostatné organizace mají obě Perly a nemocnice. 
 
ZO SSM Červená Voda 
Zápis je pořízen podle svazácké kroniky. Zimní činnost svazáků byla zaměřena 
na lyžařské závody pro žáky ZŠ. Byl to závod „O pohár předsedy MNV.“ Přes dobrou 
přípravu ze strany organizátorů byla účast žáků slabá. Pohár získal za starší žáky 
K. Feltl, za mladší žáky J. Jurenka.  
V dubnu byl pro veřejnost připraven lampionový průvod, který se těšil velké 
návštěvnosti. Zakončen byl táborákem. Stavění máje pokračovalo májovou veselicí, která 
se vydařila. Hudba Pilous z Jamného nad Orlicí přilákala řadu přespolních. K MDD 
uskutečnili svazáci jízdu zručnosti na kole pro žáky ZŠ. 
V září byla zahájena akce – KURTY – tenisové kurty za novou školou. Jde o neinvestiční 
akci Z za 50 000 Kčs. Hlavními aktéry jsou svazáci – Stanislav Revús, předseda ZO SSM 
v Červené Vodě a Miroslav Švestka. 
V listopadu se již podruhé mládežníci účastnili turnaje ve volejbalu „O putovní pohár.“ 
Stejně jako loni získali 2. místo. V prosinci připravili pro děti již potřetí karneval. Účast 
dětí byla opět malá. Závěr roku – Silvestra – oslavili svazáci společně ve své klubovně. 
 
ZO SSM Perly 09 
Již tradičně byl zorganizován pochod perlácké mládeže s taneční zábavou. Počasí přálo, 
jak sportovní, tak kulturní části. 
Turnaj v odbíjené „O putovní pohár ředitele závodu“ pořádaný k výročí VŘSR, patří také 
k tradičním akcím. Domácí získali 4. místo. Prvenství si odnesli svazáci z Perly 04 v Bílé 
Vodě. Vánoční turnaj ve stolním tenisu byl poprvé v tomto roce uspořádán ve spolupráci 
se ZO SSM Perla 04 Bílá Voda a ZO SSM Červená Voda. 
 
Výstavba 
Výstavba Červené Vody pokračovala i letos. Byla vybudována sběrna surovin v Bílé 
Vodě, provedena byla oprava kabin na hřišti, oplocen prostor hřiště, budován kulturní 
dům v Šanově (vinárna), opravena byla střecha drobné provozovny (provádějí se zde 
manipulační práce, zapůjčují se určité stroje, opravují se auta), dokončena byla generální 
oprava pohostinství na dolním konci (č. p. 300), upravovalo se hřiště za školou 
v Mlýnickém Dvoře, brigádnické práce pokračovaly i na koupališti. V Moravském 
Karlově byl oplocen hřbitov, v Červené Vodě byla postavena horní část hřbitovní zdi. 
Před samoobsluhou byl vybudován chodník, před novou školou most, od papírnictví 
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k lékárně byl položen elektrický kabel. Na Orlici byl postaven můstek u pionýrského 
tábora, školní budova byla odprodána státnímu statku v Králíkách. 
 
1984 
K 40. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou byla přijata řada hodnotných 
závazků – „40 konkrétních činů.“ Jedním z nich bylo např. zatravnění hřiště Jiskry, což 
má posloužit i pro spartakiádu v příštím roce. 
 
Český svaz žen v naší obci má dvě samostatné organizace. 
Značný podíl měly ženy na přípravě spartakiády. 
  
TJ JISKRA 
Již letos započali cvičenci s nácvikem spartakiády. Vedle Jiskry zajišťuje nácvik základní 
a mateřská škola. Skladbu pro nejmladší žactvo nacvičují děti z MŠ a děti 1. a 2. třídy ZŠ. 
Cvičí s polystyrénovými draky na hudbu z pohádek večerníčků. Skladbu vedou s. 
Pávková a s. Ohlídalová. Mladší žáci cvičí s tenisovými raketami a molitanovými míčky. 
Skladbu vedou s. Koukalová a s. Stolariková. Skladbu starších žáků nacvičuje s. Fojtíková. 
Chlapci cvičí se dvěma desetimetrovými horolezeckými lany. TJ Jiskra nacvičuje skladbu 
mladších a starších žákyň, skladbu žen a rodičů s dětmi. Mladší žákyně cvičí 
s oranžovými stuhami při hudbě na motivy písně Holka modrooká. Vedoucí je 
s. Kněžková a s. Jarešová. Skladba starších žákyň je bez nářadí. K jejich cvičení jim zpívá 
Michal David píseň „Poupata“. Vedoucími jsou s. Komůrková a L. Polláková. Ženy cvičí 
se zelenými šátky na melodii Slovanských tanců A. Dvořáka. Vede je s. Nohelová. 
Jiskra má také čtyři fotbalová mužstva, která soutěží o umístění v okresních soutěžích. 
Nejlépe si vedli žáci, protože obsadili 2. místo. Členové fotbalového oddílu uspořádali tři 
turnaje. Stranou nestáli ani při brigádách – v lese, při opravě autobusu, při zatravňování 
hřiště, při zemědělských pracích. 
Lyžařský oddíl zaznamenal úbytek členů kvůli vojenské službě a stěhování. Přesto 
se někteří jeho členové účastnili okresního přeboru ve slalomu v Říčkách. 3. místo bylo 
dobrou vizitkou oddílu. V Jablonném se s. Prokopec probojoval na 2. místo ve slalomu 
dorostu. V Čenkovicích se konal okresní kvalifikační závod v obřím slalomu. Muži 
se umístili na 4. a dorost na 3. místě. Během února byl zajištěn lyžařský výcvik pro žáky 
ZŠ v Červené Vodě. 24 členové se zúčastnili lyžařského soustředění na Klínovci 
v Krušných horách. V létě podnikali turistické akce – např. Perlácké kilometry. Nejvíc 
hodin odpracovali lyžaři na údržbě vleku (237 hodin). 
 
SPO 
V roce, ve kterém požárníci oslavili 120. výročí založení této organizace, byla provedena 
výměna členských průkazů.  
Vlastní požárnická praxe je organizována sportovními soutěžemi a námětovými 
cvičeními. 1. kola soutěže se účastnilo všech pět ZO a provedlo více než 50 cvičení. 
Soutěž proběhla v novém požárním areálu v Mlýnickém Dvoře (není přesněji lokalizován, 
pozn. Dor.). Vítězství si odnesli místní, tedy mlýničtí požárníci. Ukázku ze svého výcviku 
předvedli i mladí požárníci. Družstvo děvčat vedou manželé Bohuslav, Koukalová. 
Ukázkové námětové cvičení proběhlo v Perle Bílá Voda. Byla to naprostá souhra lidí a 
veškeré dostupné techniky. V brigádnické činnosti tato organizace rovněž není 
zanedbatelná. Hovoří o tom 3990,5 brigádnických hodin odpracovaných při údržbě 
techniky, výzbroji a výstroji, údržba vodních zdrojů. Vedle toho péče o životní prostředí, 
brigády na koupališti, na mateřských školách, na „Požárním domě,“ v zemědělství. 
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K tomu lze připočíst sběr druhotných surovin, sklizeň sena z těžko přístupných ploch, 
výsadba stromků a keřů, dárcovství krve. Záslužná je práce členů ZO Šanov, kteří 
doslova z trosek budují „Požární dům“. 
 
Svazarm 
V zimních měsících byl uspořádán Sokolovský závod branné zdatnosti. Malá účast 
nebyla nejlepší odměnou pro pořadatele, kteří zajistili závod po všech stránkách. 
V únoru připravili MUDr. Adolf Klein a Petr Minář přednášku o leteckém modelářství 
pro žáky ZŠ. V březnu byl založen Klub důstojníků a praporčíků v záloze. V dubnu došlo 
k proškolování řidičů amatérů se s. Hudetzem. Na 9. května plánovali svazarmovci účast 
ve stejnokrojích. Průvod byl provázen vozidly – veterány a leteckými modely. Odpoledne 
bylo narušeno nepříznivým počasím. Přesto MUDr. Klein provedl ukázku létajících 
modelů řízených rádiem. Doktor Klein a jeho syn Jiří se zúčastnili poháru OPS v Itálii. 
Stali se neoficiálními mistry světa v družstvech. V přeboru ČSR byl tým Klein – Klein 
na 13. místě. 16. června byl uspořádán již III. sraz historických vozidel. Soutěže 
se účastnilo 17 motocyklů a 23 automobilů. V srpnu byla opět zorganizována již 5. burza 
náhradních dílů. Členové VCC se i letos účastnili zahraničních soutěží v Bielsko-Biale 
v Polsku. Odvezli si odtud cennou trofej – 1. místo v soutěži elegance s Mercedesem 
230 B. Další zahraniční soutěže se zúčastnili s Tatrou 603 v maďarském Csongrádu. 
Mnozí se podíleli na místních soutěžích, např. v Kolíně, v Pacově, v Jeseníkách, v Hradci 
Králové nebo v Brně Soběšicích. Byli rovněž na několika výstavách – např. v Trutnově, 
v Žirči u Dvora Králové, v Opočně i v Dolní Lipce. Vedle množství hodin na opravách 
starých vozidel se členové Svazarmu účastnili brigád stejně jako jiné organizace. 
 
MO SSM 
Pro školní mládež byl uspořádán lyžařský závod. 
V květnu byl uspořádán lampionový průvod pro děti a „Oheň míru.“ 
Během prázdnin proběhl turnaj v minikopané a atletické hry pro sportovce všech 
kategorií. Brigádnická činnost směřovala k dobudování kurtů. 
 
1985 
TJ JISKRA 
Největší sportovní akcí roku byla spartakiáda. I v naší obci měla svoje příznivce. 
O nácvik se postarala TJ Jiskra, ZŠ a MŠ. Místní spartakiáda proběhla 2. června na čerstvě 
zatravněném hřišti Jiskry. 9. května se konala okrsková spartakiáda v Králíkách. Dále 
se někteří cvičenci z Červené Vody zúčastnili spartakiády v Žamberku, okresní 
spartakiády v Ústí n. Orlicí a v rámci družby i spartakiády v Blansku. 16 mladších žákyň 
a 6 žen (Chromá, Davidová, Olbrichová, Dorňáková, Koukalová a Nohelová) se zúčastnilo 
i Československé spartakiády 1985 v Praze. Byly vybrány po přísných prověrkách. 
Škoda, že do Prahy nejeli i mladší žáci, kteří rovněž obstáli v silné konkurenci 
při prověrkách. 
9. května se uskutečnil spartakiádní pochod „Za jeden den okolo ČSR.“ Trasy pochodu 
vedly i územím naší obce a zúčastnili se ho i naši občané. 
6. května 1985 bylo v Jiskře Orlicka zveřejněno vyhodnocení soutěže tělovýchovných 
jednot v pomoci zemědělství za rok 1984. TJ Jiskra Červená Voda byla v rámci okresu 
nejlepší. 
 
Jezdecký oddíl státního statku zorganizoval letos poprvé parkur závodních koní. (Další 
informace k tomuto Petr Mareš a jeho otec, pozn. Dor.) 
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ZO SSM 
Největší akcí svazáků bylo dobudování tenisových kurtů. Od 30. 8. 1985 jsou v provozu. 
Bylo na nich třeba odpracovat 4000 brigádnických hodin. Z toho 3000 odpracovali 
členové ZO SSM. 
Na počest osvobození zorganizovali mladí lampiónový průvod a Oheň míru. Dalšími 
akcemi byly diskohrátky a karneval pro školáky. Pro dospělé to byl letní karneval 
na koupališti. Oboustranně zdařilou akcí byly lyžařské závody pro žáky ZŠ na Křížové 
hoře. Svazáky potěšila účast dětí (30). Mládežníci uspořádali sami pro sebe dvoudenní 
výlet na Moravu. 
 
SVAZARM 
Svazarm čítá 76 členů, kteří pracují v oborech: VCC, LMK, masově branné sporty, klub 
důstojníků a praporčíků v záloze a střelecký oddíl. 
Veteráni se již tradičně zúčastnili řady závodů, soutěží a srazů. Několik výsledků: 
S. Altmanová získala v Terezíně v soutěži uspořádané k 40. výročí osvobození pohár 
nejúspěšnější ženy řidičky a pohár nejvzdálenějšího účastníka. V brněnské soutěži 
hvězdicových jízd získali manželé Altmanovi 1. místo, manželé Seidlovi 3. místo ve svých 
kategoriích. Z mezinárodního srazu historických vozidel v Prostějově si odnesla dvojice 
Konč – Hoško 2. místo. 
 
LMK 
MUDr. Adolf Klein a jeho syn Jiří Klein se zúčastnili závodu o světový pohár leteckých 
modelů řízených rádiem v Itálii. Podíleli se tak na vítězství ČSSR jako družstva. 
Na počest spartakiády připravili členové LMK přelet svých modelů z Červené Vody 
do Ústí nad Orlicí, kde se toho dne konala okresní spartakiáda. Akce byla ve spolupráci 
s VCC, neboť modely byly řízeny z otevřeného auta Škoda Felicia. 
Dalšími akcemi Svazarmu byly sokolovské a dukelské závody branné zdatnosti, výcvik 
branců, přednášky CO (civilní obrana, pozn. Dor.) pro důchodce, spolupráce 
s pionýrskými tábory. 
 
Byla dána dvě povolení ke stavbě dvou hřišť – u panelových domů a na Orlici. Od října 
jsou v provozu tenisové kurty. 
 
1986 
ZO SSM při státním statku uspořádala již 2. ročník závodů v parkurovém skákání. 
 
ČSPO v Čer. Vodě 
Tato organizace čítá 62 členů, z toho 16 žen. Pod PO SSM při ZŠ pracuje 33 mladých 
požárníků. Letos členové ČSPO prohlédli 191 obytných budov, zúčastnili se šesti 
námětových cvičení. V letních měsících členové sboru zajišťují chod místního koupaliště, 
které mají ve vlastní správě. Tento areál si vyžaduje i řadu údržbářských prací.  
 
TJ Jiskra 
Na co byla zaměřena brigádnická činnost této organizace? Na opravu kabin, na opravu a 
úpravu lyžařského vleku, na opravu autobusu, na pomoc při výstavbě tenisových kurtů, 
na sběr sena z nepřístupných ploch, na sběr kamene, třídění brambor, úklid slámy nebo 
na výstavbu pionýrského tábora v Horní Orlici. Celkem odpracovali 3967 brigádnických 
hodin. 
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Tělovýchovná jednota zajišťuje také akce společenské a samozřejmě sportovní. Jsou to 
např. tělovýchovná vystoupení ml. žáků, lyžařský výcvik pro žáky ZŠ, okresní přebor 
ve slalomu, sportovní družební odpoledne s hosty z NDR, turistický pochod pro děti a 
mládež ZRTV, plavecký výcvik v Zábřeze, memoriál P. Macka, dětský karneval 
i sportovní ples. 
 
PO SSM 
Kromě společenských akcí každoročně organizuje PO SSM letní pionýrský tábor. Letos 
byly dva. Již tradičně ve Strážné. Běh zajišťovali převážně pedagogičtí pracovníci a 
studenti. Hlavní vedoucí byla Věra Tichá. I druhý tábor byl řízen učiteli – s. Koukalovou a 
s. Bohuslavem. Uskutečnil se v Praze a jeho cílem bylo poznávání historie a současnosti 
našeho hlavního města a orientace v něm. Táborová hra byla zaměřena na získání 
odznaku Zlatá Praha. Všichni přítomní (27) odznak získali tím, že navštívili 5 povinných 
a 20 vybraných kulturních památek. Dokonce vstoupili s obsluhou do strojovny orloje, 
kam se hned tak někdo nedostane. Podařilo se jim vyjednat návštěvu v redakci časopisu 
Sedmička pionýrů a záběr z této besedy se objevil v zářijovém vydání. 
Mladí na volném prostoru vybudovali hokejové hřiště (u paneláků, pozn. Dor.). 
Oslavy 1. a 9. května. 
Tradiční akcí související s 9. květnem je lampiónový průvod a Slavnostní oheň míru, 
který je pálen v předvečer Dne vítězství. Tentokrát byly snahy svazáků marné. Pršelo. 
Ale oslavy 9. května proběhla bez deště, i když bylo chladno. 
Odpoledne se konal fotbalový turnaj. 
 
1987 
PO SSM 
Práce PO má dobrou úroveň. Nový skupinový vedoucí Martin Prušek je bývalým žákem 
zdejší školy. Dobře zná místní problematiku, a to mu v práci pomáhá. Pionýrská 
organizace má k dispozici 6 kluboven, televizor s televizními hrami. Klubovny PO jsou 
otevřeny každé odpoledne a děti je hojně využívají. Skupina připravuje vybudování 
vlastní táborové základny. O prázdninách 1987 byl letní pionýrský tábor ve Strážné. 
 
Cykl. závody 
Červenou Vodou dvakrát v tomto roce vedla trasa cyklistických závodů. 21. 6. časovka 
jednotlivců na Suchý vrch pro všechny zájemce z řad našich občanů a 4. 9. to byl závod 
Čs. – polské družby. 
 
SSM ČSSS 

Již potřetí se konaly v Červené Vodě závody v parkurovém skákání. Organizátorem je 
SSM státního statku. 
 
Osvětová beseda 
26. září se ctitelům automobilových soutěží naskytlo zajímavé setkání. Prostřednictvím 
Miloše Valenty, člena Svazarmu, přijal pozvání k besedě člen posádky Tatry 815 
Vlastimil Buchtyár. V budově kina se konala beseda s promítáním diapozitivů z Rallye 
Paříž – Dakar a na návsi mohly hlavně děti obdivovat Tatru 815. Nebyl to stejný 
automobil, s kterým Buchtyár spolu s kolegy Kulhánkem a Měřínským absolvovali rallye. 
Byl to vůz, který byl toho času u nás na opravě. Jeho řidič, Francouz Bouille skončil 
v závodě na 15. místě. Beseda byla bezprostřední, Vl. Buchtyár se představil i jako dobrý 
vypravěč s obrovskou trpělivostí a porozuměním pro děti. 
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VCC 
Již po několikáté se členové VCC zúčastnili „Beskidzkeho rajdu“ v Bielsko-Bialej v Polsku 
koncem května. Naše červenovodská skupina získala 2. místo v družstvech. L. 
Černohousová obdržela diplom a pohár jako nejlepší žena – řidička. J. Brauner obsadil 
ve své kategorii 2. místo V absolutním pořadí se nejlépe umístil J. Seidl, byl šestý. 
 
ZO SSM Perly 09 
Svazáci Perly 09 zorganizovali v srpnu turnaj v tenisu. Kurty jsou využívány. Škoda, 
že není nikdo, kdo by odborně a cílevědomě pracoval s mládeží v tomto pěkném sportu. 
 
OV Mor. Karlov 
Občanský výbor v Moravském Karlově uspořádal v únoru „šlitáž“ (sáně zapojené 
za koněm) a počátkem března dětský karneval na sněhu. 
 
1988 
Perla 09 – SSM 
Ve snaze zkvalitnit práci svazu rozhodla se i tato organizace, že na kalendářní rok 
připadne na člena jeden až dva úkoly, které bude třeba beze zbytku splnit. Jaké to jsou 
úkoly? Pomoci výrobě formou brigádnických hodin, upravit okolí závodu, zlepšit 
pracovní prostředí, organizovat a pořadatelsky zajišťovat sportovní akce (turnaje 
v tenise, v hokeji); společná návštěva kulturního zařízení, patronát nad pionýrským 
oddílem, návštěva krytého bazénu v Zábřehu, účast na okresních sportovních hrách 
v Ústí nad Orlicí. 
 
TJ Jiskra 
Tato organizace vyhrála soutěž o nejlepší vesnickou tělovýchovnou jednotu. V soutěži 
na pomoc zemědělství byla druhá, v soutěži organizací NF byla třetí. Jen v soutěži 
o upravenost vývěsní skříňky byla na 13. místě. Na základě těchto výsledků soutěží TJ 
Jiskra o titul „Vzorná TJ“. Jaké akce pořádala tato organizace? Odpoledne pro děti k MDD, 
zájezd do NDR v rámci družby, sportovní ples, dětský karneval, turistické pochody, 
cyklistický závod do vrchu, lyžařské závody, lyžařský výcvik atd. TJ Jiskra má 229 členů. 
Z toho 26 dorostenců, 25 žáků a 9 žákyň. Celá činnost je rozdělena do čtyř oddílů: ZRTV, 
fotbalový oddíl, lyžařský oddíl, oddíl odbíjené. 
Fotbalisté – oddíl dospělých klesl z okresního přeboru do okresní soutěže. Dorostenci a 
žáci si vedou dobře, jsou na předních místech ve svých soutěžích. Oddíl ZRTV obhájil 
titul Vzorný oddíl III. stupně. Při plnění odznaku zdatnosti obstálo 12 žen ze 34. Šest 
členů lyžařského oddílu se přihlásilo do celostátní akce „Týden na kolo“. Dva členové, 
lyžaři, se zúčastnili akce „Dřevěný muž“. Oddíl odbíjené se přihlásil do soutěže „Vzorný 
oddíl“. Muži postoupili do finálové skupiny. Ženy byly bez porážky. Všechny složky Jiskry 
se vypořádají i s dalšími úkoly. Úkol největší – získat co největší počet cvičenců 
na Československou spartakiádu 1990. 
 
PO SSM 
Stopaři 
Péče o ochranu životního prostředí se stává jedním z nejdůležitějších úkolů celé 
společnosti. Tak to taky chápe předseda ČSOP a vede k tomu i své svěřence z PO Stopaři. 
Není divu, že získali ocenění nejvyšší Zlatého brontosaura. Co by asi řekli pionýři 
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na počínání jednoho červenovodského občana, který bez rozpaků vyklopil zbytek 
vápenné malty do potoka a způsobil tak úhyn ryb v délce 3 km. 
 
Pionýrský tábor Praha 
Jiná parta pionýrů jela poznávat krásy našeho hlavního města. 28 dětí z Červené Vody a 
z Králík pod vedením Olgy Koukalové a Rudy Bohuslava běhalo po Praze a plnilo úkoly 
odznaku „Zlatá Praha“. Všichni jej splnili. 
 
VCC 
10. – 12. června se konal již V. sraz historických vozidel v Červené Vodě. Atraktivní 
podívaná láká pokaždé velké množství diváků. 
 
SSM – ČSSM 
10. července 1988 se konal IV. jezdecký den v Červené Vodě. Pořadatelem byl Jezdecký 
oddíl SSM a ZV ROH Státního statku v Králíkách. Velmi pěkná podívaná bývá při nástupu 
všech ekip a při dekorování vítězů. Jezdeckého dne se zúčastnilo 24 klubů. 
 
ČSŽ, ZRTV 
10. června připravily dvě organizace ČSŽ a ZRTV společnou turistickou hru „Putování 
za pokladem kapitána Kida“. Dětem se akce líbila. Škoda, že dětí nebylo ještě víc. 
 
U MNV bylo vytvořeno dopravní hřiště, které slouží výuce jízdy na malých motocyklech. 
 
23. 2. se konalo shromáždění k 40. výročí Vítězného února. Této příležitosti využili 
pionýři, aby složili pionýrský slib. Hlavní projev přednesla s. Černohousová. 
9. 5. se konala manifestace v Červené Vodě. Delegace ONV byla vedena s. Musilem. 
Za NF byl přítomen s. Kunert. Pěkné počasí přivábilo velké množství lidí. Po skončení 
manifestace hrála k poslechu krojovaná slovácká dechová hudba Žadovjanka. Estrádní 
vystoupení, které bylo součástí programu, bylo přijímáno s potěšením hlavně starší 
generací. Ve školní budově si mohli přítomní prohlédnout výstavu s. Václava Klímy a 
dr. Alexandra Štorka. Mohli si zde zakoupit něco na zub v domácí cukrárně. V budově 
MNV byla velmi pěkně uspořádána výstava ručních prací. Uspořádal ji ČSŽ. Odpoledne 
bylo vyhrazeno sportu. Na hřišti Jiskry se konal fotbalový turnaj mezi fotbalisty místních 
závodů a státního statku. 
 
Klubovna Svazarmu 
Vybudování klubovny Svazarmu z bývalé prodejny obuvi (ČV čp. 395, pozn. Dor.) 
si vyžádá 35.000 korun. 
 
1989 
20. – 24. 12.  Kufrování s Dominem uspořádané pionýrskou skupinou. 
 
TJ Jiskra 
TJ Jiskra má 246 členů, fotbalový oddíl čítá 119 členů, odbor ZRTV 78, oddíl odbíjené 17 
a oddíl lyžařský 32 členů. 
Na podzim v r. 1989 byla obnovena činnost volejbalového oddílu TJ Jiskra. Oddíl má tři 
družstva: žáky, muže a ženy. Družstvo žen v r. 1988/89 vyhrálo okresní přebor, 
po vítězství v kvalifikaci hraje krajskou soutěž. Po první části soutěže jsou ženy 
na 4. místě. 
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V naší obci se spartakiády vždy těšily velké pozornosti a některé cvičenky se zúčastnily 
i několikrát vystoupení na Strahově v Praze. I letos byl v obci zahájen nácvik tří skladeb: 
žen, rodičů s dětmi a skladba pro mladší žákyně. Dost rozhořčení vyvolalo rozhodnutí 
nekonat Tělovýchovné slavnosti v Praze. Při okresních vystoupeních skladba tolik 
nevynikne. Náhradou za Československou spartakiádu 90 mají být Tělovýchovné 
slavnosti na stadiónu Evžena Rošického. Zde by měli vystoupit i cvičenci 
z Východočeského kraje. 
 
VCC 
Největší událostí VCC byla letos první výstava historických vozidel, pořádaná na náměstí 
v Letohradě. Vystaveno bylo 16 automobilů, 10 motocyklů. Z toho 8 automobilů a 
7 motocyklů bylo z červenovodského VCC. Ze soutěží byla nejatraktivnější, ale také 
nejtěžší soutěž v Solingenu v NSR, kam odjeli 2. září manželé Seidlovi s Tatrou 75. 
Cestu dlouhou 2500 km ujeli bez závady, za což si dovezli zlatý pohár nejvzdálenějšího 
účastníka. Ze 140 startujících se umístili na 39. místě a ve své kategorii obsadili 
12. místo. Této soutěže se zúčastnily pouze dva vozy z ČSSR. V r. 1988 byla místním 
národním výborem propůjčena VCC do užívání budova bývalé prodejny obuvi s tím, 
že budovu opraví a bude ji užívat jako klubovnu pro svazarmovce. Nakonec se opravy 
ujali hlavně členové VCC a v r. 1989 odpracovali 886 hodin, což je 21 hodina na člena. 
Tato snaha byla oceněna uzavřením smlouvy mezi MNV a VCC o podmínkách užívání 
této budovy do roku 2000. 
 
9. květen byl letos bez průvodu. Odpoledne se na hřišti TJ Jiskry konalo sportovní 
odpoledne. 
 
Vojenský opravárenský závod 042 Olomouc odkoupil dům Jiřího Bílého na Šanově a 
přestavuje ho na rekreační zařízení. Současně vydalo ministerstvo lesního hospodářství 
povolení, aby byl na svahu Luzného vykácen kus lesa a na tomto místě postaven lyžařský 
vlek. 
 
1990 
Pionýrská skupina 
Při ZŠ je pionýrská skupina „Hraničář“, skupinovým vedoucím je p. Martin Prušek. 
V důsledku reorganizace celé pionýrské činnosti došlo k úbytku počtu pionýrů. 
Ze 340 na 150. Velkému zájmu se těší „stanice mladých techniků“, pracuje v 5 oddílech. 
Završením celoroční činnosti byly letní tábory: v Praze a ve Strážné. 
 
Spartakiáda 
(tělovýchovné slavnosti) 
Nácvik spartakiádních skladeb školáků, rodičů s dětmi i žen pokračoval, i když bylo 
patrno, že Spartakiáda 1990 bude jiná než léta předcházející. Cvičencům bylo známo, 
že celostátní spartakiáda nebude na Strahově, bude-li vůbec nějaká. Ve všech 
sdělovacích prostředcích bylo po listopadu 89 jinak nahlíženo na myšlenku spartakiád. 
Byla většinou odmítána pro nákladnost a ztrátovost. 
Naši cvičenci se zúčastnili vystoupení v Žamberku (20. 5.), v Blansku (27. 5.), v Ústí nad 
Orlicí (3. 6.), v Králíkách (10. 6.) a naposledy doma v Červené Vodě. 
Ženy chtěly jet za každou cenu do Prahy. Některé se zúčastnily všech spartakiád v Praze. 
Necvičily pod nátlakem, nikdo je nenutil. Do tělocvičny si chodily odpočinout. 
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Skladba byla komponovaná na melodie Jaroslava Ježka. Základní sestavu mělo tvořit 
36 žen. Tolik jich v Červené Vodě nebylo. Nevadí. Doplní ji cvičenky odjinud. Tak 
se 16. června ocitly červenovodské ženy na Krajské tělovýchovné slavnosti v Hradci 
Králové. Cvičily večer při umělém osvětlení. 
30. 6. – 1. 7. je čekala Praha. Ale čekala opravdu? Nic připraveno, nic pořádně zajištěno. 
Spartakiáda jako pozůstatek socialistické tělovýchovy nebyla žádoucí. Podle 
vypravování některých účastnic nesměly cvičenky dovnitř Prahy ve spartakiádních 
teplákových soupravách se spartakiádním odznakem, aby nepohoršovaly, nepopouzely 
občany Prahy. Brány Spartakiádního stadionu zůstaly zavřeny. Tělovýchovné slavnosti 
1990 v Praze se konaly na Stadionu Evžena Rošického. 
Ženy z východních Čech cvičily samy. V pátek a v neděli. Ale pro koho? Publikum 
chybělo. Povzbudit přišly zase jen ženy. Starší ženy, možná sokolky, které nezapomněly 
na atmosféru společných cvičení. „I když nás Praha nepřijala, nenaplnila ochozy diváky, 
stejně jsme měly krásný pocit, stejný jako při předešlých cvičeních,“ řekla mi po návratu 
z Prahy Hana Olbrichová, jedna ze 14 zúčastněných. 
Ženy byly sice zklamané, mnohá měla i slzy v očích, když se na závěr loučily zpěvem 
státní hymny, ale vrátily se odhodlané zúčastnit se Tělovýchovných slavností 1995. 
Po všechny dny, kdy byl Stadion Evžena Rošického naplňován cvičenci, byla přítomna 
Čs. televize. Z nedělního vystoupení byl vysílán přímý přenos a několik záběrů zachytilo 
i cvičící červenovodské ženy. 
 
Veteran car club 
Ve dnech 15. – 17. června se konal v Červené Vodě VI. sjezd historických vozidel. Celý 
program je zachycen na videokazetě. Výsledky a propozice jsou zařazeny do přílohy. 
Chtěla jsem o této akci napsat do novin, proto jsem se zúčastnila celého závodu včetně 
večerního programu. Článek i s fotografiemi jsem poslala do Pochodně. Bohužel, nebyl 
mi vrácen ani článek, ani fotografie. Reportáž o historických vozidlech v Pochodni 
nevyšla. Zřejmě postrádal text profesionální úroveň. 
Nadchlo mě rychlé počítačové zpracování výsledků závodu inženýrem Lubošem 
Hegerem. 
 
Jezdecké závody 
8. července se v okolí koupaliště konaly „Skokové soutěže dle pravidel jezdeckého 
sportu“. Pořadatelem byl Státní statek Králíky, Jezdecký klub v Červené Vodě a 
Odborový svaz při státním statku v Králíkách. Ředitelem závodu byl Ing. Josef Křížek. 
Rozhodčím p. Luboš Koudela, autorem parkuru Ing. Luboš Heger a p. Tomáš Tahal, 
hlasatelem p. Lubomír Čuřík. Závodu se zúčastnili i jezdci z Červené Vody na koních 
Loira, Chasinta, Erna, Tera, Fana a Šuhaj. 
 
Odbíjená 
Od podzimu r. 1990 sponzoruje akce volejbalového oddílu fa Sonntag a syn. Ženy 
se v tomto roce v krajské soutěži umístily na 3. místě. Muži postoupili z okresní soutěže 
do okresního přeboru a celé družstvo přestoupilo do TJ Jiskra Králíky. Důvodem byly 
finance, ale i výkonnostní růst mladších hráčů. 
 
45. výročí osvobození proběhlo v naší obci netradičně. Bez tlampačů, bez projevů. 
U MNV rozložili stánky prodavači s nejrůznějším zbožím. Tretky, cetky, ale i kosiště a 
násady na hrábě či rýče, prodej nejrůznějších triček, halenek, svetrů. 
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Pod hotelem, který byl již v provozu, byl postaven řetízkový kolotoč a malé ruské kolo, 
pro děti lákavá střelnice a stánek s digitálními hrami. Od 10 hodin vyhrávala 
Strouhalova sedmička, o dobrou náladu se postaral lidový vypravěč Zdeněk Galuška. 
Všude plno lidí, víc jak v letech minulých, kdy na tyto akce byli přesvědčováni. Zájem byl 
o stánky s kořením: paprika, skořice, hořčicové semínko, majoránka. 
Komunisté využili oslavy k předvolební agitaci. Prodávali balónky pomalované třešněmi 
a desítkou (číslo označující KSČ na kandidátní listině). Odpoledne se na hřišti TJ Jiskry 
konalo utkání ve fotbale mezi družstvy jednotlivých závodů. Horko a teplo odpoledne 
vystřídal déšť. 
 
Svazarm pokračoval v úpravě budovy bývalé obuvi. Požárníci si vzali za své zlepšení 
prostředí v areálu koupaliště. 
 
Největší investiční akcí roku bylo vybudování lyžařského vleku v Šanově. Vlek byl 
v listopadu předán šanovským požárníkům a ti budou zajišťovat údržbu a provoz. 
MNV stanoví pronájem. 
 
1991 
Sport 
Po celou zimu (pokud mrzne) bruslí děti, ale i dospělí na kluzišti před „paneláky.“ Škoda, 
že na práci zůstávají stále stejní lidé. 
Lyžaři mohou využít oba vleky (na horním konci Č. Vody a na Šanově) a ti, kteří mají rádi 
turistiku, mohou natáhnout běžky. Krásných výhledů je v okolí naší obce nepočítaně. 
 
1992 
Školní klub 
Školní klub, vedený p. M. Pruškem, nabízí dětem dva kroužky výpočetní techniky. 
Se školním klubem úzce spolupracuje organizace Pionýr. V Červené Vodě má tato 
organizace 76 členů ve čtyřech oddílech. Vyvrcholení každoroční činnosti je letní tábor. 
I letos bude ve Strážné. 
 
Cyklistika 
Cyklistický závod Časovka jednotlivců na Suchý vrch se konal letos po sedmé. Sjelo 
se 91 účastníků, což je rekord tohoto závodu. Závodilo se na trati dlouhé 10 km 
se startem před nemocnicí v Červené Vodě. Závodníci byli rozděleni do čtyř kategorií: 
dorost, ženy, muži do 40 let, muži nad 40 let. Oživením celého závodu je jízda 
tzv. Perláckého tria: Josefa Kunerta, Zdeňka Merty a Aloise Stejskala. Letos byli 
převlečeni za husitské bojovníky. V dorostu zastupoval naši obec p. Frant. Vrba a dojel 
osmý, v ženách pí Slávka Špačková dojela druhá. Za muže do 40 let jeli p. Josef Diviš 
(desátý), p. Jiří Špaček (29.), p. Stanislav Revús (46.). 
 
TJ Jiskra 
Oddíl kopané TJ Jiskra má tři družstva: dorostence, dospělé a starší žáky. Trenérem 
dorostenců byl p. Jindřich Uhlíř, muže trénoval p. Josef Haas, žáky p. Ladislav Machovič. 
Žáci vyhráli skupinu A okresního přeboru a měli sehrát dvě kvalifikační utkání o postup 
do vyšší soutěže. Doma remizovali 2: 2 a druhý zápas prohráli kontumačně. Do vyšší 
soutěže nepostoupili. Družstvo dorostenců z čela tabulky v loňském roce kleslo 
na poslední místo. Ani muži neuspěli. Neudrželi se v okresním přeboru a sestoupili 
do okresní soutěže. 
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ZRTV = Sport pro všechny 
Bývalá ZRTV (Základní rekreační tělovýchova) má nový název. Nyní se tato aktivita 
jmenuje Sport pro všechny (SPV nebo také ASPV – Asociace sportu pro všechny, pozn. 
Dor.). Má 42 členy (41 žena + 1 muž). Jednou týdně se scházejí ženy ke kondičnímu 
cvičení pod vedením dlouholeté cvičitelky p. Zdeňky Fojtíkové. Pravidelně se scházejí 
členové Sportu pro všechny k rekreačnímu volejbalu. Již tradici mají Toulky podzimem. 
Turistická vycházka do okolí Červené Vody. S výlety na kole se teprve začíná. 
 
Odbíjená 
Volejbalový klub sdružuje zájemce obojího pohlaví. Mužská část hraje okresní přebor 
pod hlavičkou Králíky B. V letošní sezóně obsadila 1. místo. Několik jedinců je platnými 
oporami mužstva Králíky A, které se v krajské soutěži drží na 2. místě. Ženy hrají rovněž 
okresní přebor a obsadily 2. místo. 
 
Jezdectví 
Jezdecký oddíl tvořil součást svazácké organizace Státního statku Králíky a byl statkem 
finančně podporován. Od r. 1990 byl oddíl registrován jako člen Českého jezdeckého 
svazu v Praze. V r. 1987-90 měl oddíl tak dobrou základnu koní, že zástupci Červené 
Vody byli na závodištích vítáni jako silní soupeři. Od r. 1986 do r. 1991 pořádal Jezdecký 
oddíl každoročně „Jezdecký den.“ Závodiště za koupalištěm, vždy dobře připravené, 
se těšilo silné účasti ostatních oddílů. Jenže doba se změnila! Dotace do zemědělství jsou 
omezeny, statek se ocitá v platební neschopnosti a je povinen vracet půdu původním 
vlastníkům. Jezdecký oddíl zůstává za této situace bez peněz a bez podpory. Placený 
ošetřovatel a jezdec zároveň byl propuštěn. Na děti, kterým se členové oddílu věnovali, 
není čas. Nejlepší sportovní koně byli prodáni. Zůstaly pouze dvě chovné klisny a dva 
mladí hřebečci před zácvikem. 
Není místo k ustájení. Budovu, kde koně bývali, musel statek vrátit původnímu majiteli. 
Pan Petr Mareš se snaží vybudovat novou stáj, i když mu stojí v cestě mnoho překážek. 
Náklady na jednoho koně činí za rok 10.000 Kčs. 
 
Moravík 
Pan Ladislav Moravík si pronajal u členů Automotoclubu a VCC Červená Voda přízemní 
prostory v bývalé prodejně obuvi, aby v ní zřídil prodejnu potravin. Obchod je otevřen 
od půl osmé ráno do půl osmé večer, po celý týden včetně sobot a nedělí. Tato 
skutečnost učinila rázem z této prodejny velmi vyhledávané místo k nakupování. 
 
VCC 
VII. sraz historických vozidel se uskutečnil v Červené Vodě opět po dvou letech. Trasa 
1. etapy vedla z Červené Vody přes Králíky, Mladkov, Petrovičky, Pastviny do Jablonného 
nad Orl. Druhá etapa vedla z Jablonného přes Suchý vrch do Červené Vody. Vozidla 
musela projet celou řadou kontrol a musela splnit dané úkoly. Ozdobou letošní soutěže 
byla Tatra 11 z r. 1923 majitele p. Ivo Fichtnera. Velkou pozornost budil stroj 
p. Vítězslava Černíka. Jednalo se o jízdní kolo poháněné minimotorkem. Nejvzdálenějším 
účastníkem byl p. Eugenius Žak z Polska. 
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1993 
Pionýr 
Kolektiv vedoucích pionýrské skupiny Hraničář Červená Voda zorganizoval letos letní 
dětský tábor v Domašově; podrobně zachytil pobyt dětí v táboře p. František Fojtík 
v Červenovodském zpravodaji. 
Organizace Pionýr uskutečnila 18. 12. v sále Perly 09 "taneční maraton". Sešlo se 
51soutěžících, kteří byli dle věku rozděleni do tří kategorií (6 - 10 let, 10 - 15 let, 15 - 18 
let).  Z místních zvítězila Soňa Stolariková (2. kategorie, 10 - 15 let). V ostatních 
kategoriích vítězství získali cizí účastníci. Přesto vyhrál každý, kdo přišel, poněvadž dal 
přednost aktivnímu pohybu před pasivní zábavou. 
 
Občanská sdružení 
Z někdejších organizací Národní fronty pracuje několik občanských sdružení. Je to 
Myslivecké sdružení v Červené Vodě, Český svaz žen, Sbor dobrovolných hasičů, VCC, 
sportovní oddíly: fotbalu, odbíjené, rekreačního tělocviku žen i dětí, lyžování a cyklistiky. 
V květnu byla zahájena další sportovní sezóna na dvou tenisových kurtech. 
Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících pro regeneraci a rekondici 
(tenisové kurty) zajišťuje p. František Prokopec. 
 
1994 
Pionýr 
Pionýrští pracovníci zajistili pro děti ZŠ v Červené Vodě letní tábor opět v Domašově 
od 31. 7. do 14. 8. 1994. Cena 1.100 Kč. Táborovou hru nazvali: „Po stopách známých 
objevitelů.“ Tábora se zúčastnilo 90 dětí. 
Maraton 
17. 12. 1994 uspořádala pionýrská skupina Hraničář 2. taneční maraton pro děti a 
mládež. Byl rozdělen do tří kategorií dle věku soutěžících. Zúčastnilo se ho 80 závodníků 
ve všech kategoriích. Přijeli i přespolní – z Lanškrouna a Dolní Čermné. 
 
Skauti 
První akcí skautů pro veřejnost bylo organizování masopustního karnevalu. Na faře 
se sešlo kolem 40 dětí. Hodnotily se masky, prodávaly losy – každý los vyhrával. Zpívalo 
se a bylo veselo. 
 
Všesokolský slet 
Všesokolský slet se konal v Praze v prvním týdnu měsíce července. Jako před tím 
na spartakiády, tak i na všesokolský slet se připravovaly cvičenky z Červené Vody. 
Skladbu mladších žákyň nacvičovaly učitelky pí Olga Koukalová a pí Lenka Stejskalová. 
Děvčat bylo 9. Skladbu pro starší žákyně nacvičovala sl. Miroslava Šmídová. 
Dívek bylo 12. Pod vedením pí Dany Nohelové se sletu zúčastnilo i 10 žen. 
 
Atletika 
Stále častěji se v tisku objevuje jméno Lenky Matouškové, studentky Gymnázia Žamberk 
a někdejší žákyně zdejší základní školy. Lenka Matoušková provozuje lehkou atletiku, 
konkrétně běh na krátké i dlouhé tratě. V letošním roce běhala ještě za juniorky, ale 
současně již za ženy. Sklidila řadu úspěchů a odnesla si hodnotné ceny za 1. nebo 2. 
místo převážně v přespolním běhu. 
Zúčastnila se i několika mezinárodních závodů. Stala se v tomto roce nejúspěšnější 
běžkyní v našem okrese. Po celý rok závodila za lehkoatletický oddíl Ústí nad Orlicí, kam 
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přestoupila z Jablonného nad Orl. Příští rok bude běhat II. ligu žen a hostovat v oddíle 
AFK Pardubice. Její jméno jsme mohli vídat v Hradeckých i Orlických novinách. 
 
Sport 
Závod (cyklistický, pozn. Dor.) jednotlivců do Suchého vrchu připadl letos na 13. srpen. 
Na 9. ročník tohoto závodu se sjelo 127 závodníků, z toho 4 červenovodští. V kategorii 
žen obsadily Slávka Špačková 1. místo a Mirka Kalousková 3. místo. 
 
Kopaná 
Oddíl kopané TJ Jiskra Červená Voda má dva oddíly. Oddíl dospělých vedený 
p. Fr. Ježkem a oddíl dorostenců s trenérem p. J. Uhlířem. Není však dostatek zájmu 
o fotbal ze strany žáků. Opadává zájem o veškerý sport u naší mládeže, což je důvod 
k zamyšlení. Oba oddíly by nemohly existovat, kdyby nebylo sponzorů, protože cesty 
za soupeřem nejsou levnou záležitostí (sponzorovala hlavně obec, pozn. Dor.). 
 
1995 
Pionýr 
Na vyplnění volného času dětí o prázdninách pamatovala jako každoročně po mnoho let 
pionýrská skupina „Hraničář“. Vedoucí, většinou z řad učitelů se plně věnovali dětem 
na táborech, tentokrát s námětem ze života amerických indiánů. 
Pionýrská skupina pamatovala na děti i během školního roku. Všem zúčastněným dětem 
se velmi líbil taneční maraton, pořádaný v předvánoční sobotu, jiné děti si přišly na své 
při soutěžích pořádaných ke Dni dětí. Nelze opomenout ani sobotní výlety do blízkého 
okolí. 
 
Oddíl SPV (Sport pro všechny) 
Oddíl SPV letos v červnu připravil pro rodiče s dětmi pobyt v táborové základně Strážná. 
Vše bylo zajištěno pro děti předškolního a mladšího školního věku za doprovodu 
dospělé osoby. Účastníci obdrželi od SPV příspěvek 500 Kč na dopravu, ostatní náklady 
si hradili sami. 
 
Turnaj veteránů v kopané 
Poslední srpnovou sobotu se na místním fotbalovém hřišti uskutečnil 1. ročník turnaje 
starých pánů v kopané o pohár Červenovodského zpravodaje. 
Za téměř podzimního počasí se utkala mezi sebou mužstva Jiskry Králíky, Jiskry Červené 
Vody a mužstvo z polského Mezilesí. Celkovým vítězem turnaje Červenovodského 
zpravodaje se stalo mužstvo z Mezilesí, druhé místo obsadila Jiskra Králíky a třetí místo 
zůstalo domácí Jiskře. 
I přes nepřízeň počasí turnaj přilákal velký počet diváků, k pěkné atmosféře přispělo 
i občerstvení zajištěné oddílem kopané Jiskra. 
 
Okresní šampion 
V letošním roce se můžeme v naší obci pochlubit okresním šampionem. A to ve sportu, 
který nemá v Červené Vodě příliš bohatou tradici, v lehké atletice. 
Na sklonku měsíce září se v Ústí nad Orlicí konal okresní přebor žactva v lehké atletice. 
Na této vrcholné akci výborně reprezentoval student Gymnázia Králíky Martin 
Mikulášek, který bydlí v naší obci. 
Obsadil 1. místo v běhu na 60 metrů a stal se okresním přeborníkem mladších žáků. 
Navíc obsadil ještě 3. místo ve skoku vysokém. 
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10. ročník časovky na Suchý vrch 
Červenovodští cyklisté a příznivci cyklistiky se na tento závod připravovali od začátku 
cyklistické sezóny. 
Letos byli závodníci amatérského „Moravského poháru“ odděleni od příchozích, aby 
i oni měli šanci na medailové umístění. „Moravský pohár“ je sice závodem 
neregistrovaných cyklistů, někteří však nemají daleko k téměř profesionální úrovni. 
Závod se konal 12. srpna a cyklistům počasí přálo. V tomto jubilejním ročníku byly 
vytvořeny hned dva rekordy. Rostislav Brokeš z Moravského poháru dosáhl vůbec 
nejlepšího dojezdového času – 23.11 minut, a byl zaznamenán největší počet účastníků 
(149 závodníků). Za zmínku snad také stojí, že nejmladšímu závodníkovi bylo 12 let a 
nejstarším účastníkem byl 61letý závodník. 
 
1996 
Pionýr 
I pro letošní školní rok si pionýrská skupina Hraničář připravila pro děti spoustu 
zajímavých akcí. Tradiční taneční maraton, který se díky chřipkové epidemii letos 
nekonal před Vánocemi, ale až 10. února, proběhl i tak s obrovským nadšením dětí a 
celkovým úspěchem. V rámci Dne Země pořádala výlet na kolech, který se skládal ze čtyř 
etap, vždy v sobotu na celý den. Děti i dospělí museli plnit různé disciplíny, za které 
dostávali písmena. Z písmen pak sestavovali slova, ze slov hesla. Byla to velmi zdařilá 
akce, jejíž hlavním patronem byl p. Jaroslav Bureš. K dalším akcím pionýrské skupiny 
patří zábavná odpoledne plná her, pořádaná ke Dni dětí či na konci školního roku. 
Tradicí byl i tábor, tentokrát v obci Kamenec. Celotáborová hra byla i letos velmi lákavá, 
neboť se jejím tématem stalo starověké Řecko, jeho báje a hrdinové. 
 
Závody historických vozidel 
Třetí červnovou sobotu uspořádal Veteran Car Club Červená Voda již IX. sraz 
historických vozidel. 
Zúčastnilo se celkem 34 jezdců na motocyklech, vítězem se stal p. Jiří Holuša z Českého 
Těšína na stroji NSU 100. 
Automobily byly rozděleny do dvou kategorií. Z 16 posádek vozidel vyrobených do roku 
1933 zvítězili manželé Maruškinovi z Litomyšle na voze Tatra 12. Ve druhé kategorii 
se postavilo na start celkem 18 posádek. Vítězství si odvezli manželé Dvořákovi 
z Libštátu na voze Tatra B. 
S cenami bylo pamatováno i na nejvzdálenější účastníky, nejúspěšnější jezdce v pomalé 
jízdě motocyklů. Odměněni byli i nejlepší spolujezdci. 
Celé dopoledne na ploše před hotelem Křížová hora zpestřila dechová hudba z Písařova. 
Mnoho červenovodských občanů přišlo obdivovat krásného, i když finančně velmi 
náročného koníčka. 
 
Fotbalový oddíl TJ JISKRA Červená Voda 
V jarní části sezony dorostenci pokračovali ve skvělých výkonech. Dokázali zvítězit 
v Brandýse nad Orlicí, porazili Libchavy i Zámrsk. V tabulkovém ohodnocení zaujímali 
5. místo a na vedoucí Králíky jim chyběly pouhé tři body. Devět z nich opustí řady 
dorostu a posílí mužstvo dospělých. 
V podzimní části vedl mužstvo dospělých samostatně p. František Ježek. Začátek období 
byl pro mužstvo úspěšný, především upoutala výhra 4:0 nad Lichkovem. Potom se však 
dostavily poněkud slabší výsledky a konec podzimu byl ve znamení porážek. Jelikož 
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se na hlavu pana Ježka snesla vlna kritiky, vytvořil společně s p. Jindřichem Uhlířem 
trenérský tandem pro novou sezonu. 
Přípravu na fotbalovou sezonu zahájili hráči Jiskry Červená Voda od měsíce července. 
Absolvovali několik turnajů, a to v Boříkovicích, Podlesí a dále přátelské zápasy. 
Výsledky však nebyly zrovna nejlepší. Dvě čtvrtá místa a remíza s mužstvem Štíty „B“. 
Hráči trénovali dvakrát týdně. 
Fotbalový oddíl znovu přihlásil žáky do okresního přeboru, mužstvo dorostenců byl 
však nucen odhlásit, jelikož oddíl neměl prostředky. Velká část šla totiž na dopravu 
k utkáním a dorostenci jezdili ke svým zápasům velmi daleko. Tím se ale otevřela cesta 
k omlazení mužstva Jiskry v soutěžích dospělých a zvýšila se konkurence hráčů. 
Mužstvo dospělých v letním chladném období odehrálo dva mistrovské zápasy. V tom 
prvním zvítězili naši hráči v domácím prostředí nad Helvíkovicemi v poměru 3:1. Ve 
druhém utkání v Libchavách podlehli naši hráči zkušenému soupeři v poměru 0:1. I přes 
tuto prohru předvedlo naše družstvo velmi dobrý výkon. 
V zimě proběhla důkladná kondiční příprava s využitím školní tělocvičny a v březnu již 
družstvo sehrálo dva přátelské zápasy na hřišti v Zábřehu s mužstvem Štítů (5:2, 1:3). 
Poněkud slabší výsledky při utkání ve Verměřovicích (0:3) a Dolní Čermné (0:4) byly 
jistě následkem zranění tří hráčů. Mužstvo však získalo i jiná cenná vítězství, kdy mu 
soupeřem byly Libchavy a Tátenice. Nejlepším střelcem okresu se stal náš hráč Zach, 
který z 33 branek vstřelil plných 25. 
Hospodářská situace oddílu nebyla jednoduchá. Udržení dvou mužstev v soutěžích 
přišlo cca na 72 tis. Kč. Finanční dotace získává TJ JISKRA od okresu (5 300 Kč) a od obce 
v částce 10 000 Kč. Klubovou pokladnu vedla pí Hana Tahalová. 
 
Silniční závod do Suchého vrchu 
Desátého srpna 1996 byla otevřena druhá desítka v sérii silničních závodů do Suchého 
vrchu. 
Závod si získal velkou oblibu u diváků a především u cizích cyklistů. Letošní 11. ročník 
zaznamenal několik změn. Jelikož na těchto závodech v minulých letech startovali také 
závodníci z Moravského poháru, kteří najezdí více kilometrů než amatéři, docházelo 
potom k různým nedorozuměním. 
Proto se letošní rok závodu neúčastnili cyklisté se závodní licencí. 
I přes tyto změny byla účast 85 závodníků hodnocena jako vysoká, počasí ani tento rok 
nezklamalo. 
Za závodníky z Červené Vody získal Rudolf Doležal 31. místo, Miloslav Švestka se umístil 
na 33. místě a 34. místo patřilo Janu Rohelovi. 
 
Mezinárodní turnaj v kopané 
Velmi zdařilou akcí v tomto roce byl fotbalový turnaj s mezinárodní účastí, konaný 
22. června. Zúčastnila se ho tři mužstva, Jiskra Červená Voda, hosté z Německa, 
Friedrichshain a hosté z Polska, Mezilesí. 
Jiskra Červená Voda udržovala přátelské vztahy s fotbalisty z německého 
Friedrichshainu již od roku 1982. Po roce 1989 byly tyto vztahy přerušeny z důvodů 
politických změn a ekonomických problémů. V únoru 1996 se představitelé fotbalových 
oddílů z Červené Vody a Friedrichshainu dohodli o obnovení spolupráce. 
Mužstvo z polského Mezilesí bylo pro hráče tradičním partnerem. Tento mezinárodní 
turnaj skončil pro hráče Jiskry výborně, obsadili 1. místo. Nižší stupínek patřil 
Friedrichshainu a třetí příčku obsadilo Mezilesí. 
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Úroveň turnaje byla velmi dobrá, pouze počasí neustále zlobilo. Na závěr byl uspořádán 
společenský večer s taneční zábavou v hotelu Křížová hora, kde k tanci i poslechu hrála 
hudba JVC. 
 
Cvičení rodičů s dětmi 
Od 8. října a následovně každé úterý probíhalo v nové tělocvičně Základní školy Červená 
Voda společné cvičení dětí a rodičů. Rodiče, kteří měli děti ve věku od dvou do šesti let, 
mohli využít příležitosti a od 16 do 17 hodin si se svými ratolestmi přijít zasoutěžit, 
zazpívat, zatančit, zacvičit si na nářadí či společně zacvičit. 
Průběh cvičení měla na starosti pí Mirka Kalousková a pí Jana Valentová. Vymýšlely 
různé poutavé vyplnění hodiny. Škoda jen, že si tak málo maminek udělalo čas, aby 
dětem zpestřilo volné odpoledne. Na cvičení také během roku zavítal dokonce jeden 
tatínek. Ostatní neměli čas vůbec. 
 
Cvičení žen při hudbě 
Ženy a dívky, které toužily shodit nějaké to kilo navíc nebo si chtěly udržet fyzickou 
kondici, měly možnost každou středu v tělocvičně nové školy. Cvičení za doprovodu 
hudby začínalo vždy v 19.30 hodin a předcvičovala pí Zdeňka Fojtíková. 
 
1997 
Pionýr 
Také letos se pionýrská skupina „Hraničář“ postarala o zábavu dětí během prázdnin. 
Děti se rozjely za dobrodružstvím do Domašova u Jeseníku, kde je celotáborová hra 
Lokátor zavedla do období kolonizace naší země. Táborníci byli odměňováni „zlaťáky“, 
za které si potom mohli nakupovat od panovníka nová území a na nich stavět svá sídla. 
Tak se vlastně vžili do role kolonistů, kteří v 11. až 13. století osídlovali pusté regiony 
naší vlasti. 
Pionýrská skupina pamatovala na děti i během školního roku. Příznivci tance, skvělé 
hudby a dobré nálady se mohli zúčastnit tradičního dětského tanečního maratonu. 
Děti, které zlákala pozvánka s delfínem, si jely, pod dohledem vedoucích pionýrské 
skupiny Hraničář, zaplavat do krytého bazénu v Zábřehu. Zájezdy byly pořádány 
převážně během podzimních a zimních měsíců. O tom, že měly velký úspěch, svědčily 
vždy přeplněné autobusy. 
 
Výročí pionýrské skupiny „Hraničář“ 
O prázdninách roku 1996 uběhlo právě 25 let od doby, kdy pionýrská skupina v Červené 
Vodě začala pořádat své letní dětské tábory. 
A tak na poslední víkend školního roku, na 28. červen 1997 byli do Červené Vody 
pozváni pracovníci letních pionýrských táborů konaných Pionýrskou skupinou 
„Hraničář“ od roku 1971. Pro lepší vzpomínání, a také aby ti starší poznali činnost svých 
nástupců, byla připravena výstavka fotografií, které se podařilo ze starších táborů najít. 
Z posledních táborů byl proveden výběr. Panely s fotografiemi doplnily kroniky, které 
se na některých táborech podařilo vytvořit. Nechyběly ani úbory, které byly ušity pro 
táborové hry. Výstavku doplnilo promítání videozáznamů z posledních táborů. 
Pro ty, kteří se dostavili již na dopolední program, byly připraveny soutěže, jak je znali 
účastníci z táborových olympiád. Střílelo se lukem, házely se šipky, chodilo 
se na chůdách. Odpoledne, po zhlédnutí výstavy a filmů, se na hřišti rozpoutala mezi 
mladšími fotbalová bitva. 
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S nastupujícím soumrakem byl zapálen slavnostní oheň, u kterého se dále vzpomínalo. 
Potom přišli na řadu kytaristé a vzpomínalo se dlouho do noci. 
Přestože účast nebyla tak masivní, jak se očekávalo, akce splnila svůj účel a ukázala, 
že práce pro červenovodskou mládež má svou tradici. 
 
Jarní putování 
Již loni pořádal oddíl Stopaři při pionýrské skupině Hraničář cyklistické putování 
za krásami okolí Červené Vody pod názvem „Kolja“. Letos pořádali již II. ročník. Slovo 
se skládalo ze dvou částí, kolo a jaro. 
Celé putování začalo 26. dubna první etapou, která vedla kolem kostela, ulicí pod 
hřbitovem, přes přejezd a dále směrem na „Křižák“. Pokračovala po vyježděné cestě 
na Karlov a znovu do Červené Vody ke škole. Stejně jako loni, plnily děti během cesty 
spoustu úkolů. Soutěžící byli rozděleni do čtyř družstev, kde se snažili získat body 
pro družstvo a zároveň se jim počítaly body každému samostatně. Všechna družstva 
dostala mapy, do kterých měla postupně zakreslovat všechny čtyři etapy. 
Druhá etapa se konala o týden později a vedla k nádraží, kolem hospody U Valenty 
na Šanov ke kostelu, po cestě opět na „Křižák“, k ovčínu nad Karlovem, ke kostelu 
na Karlově, po silnici k Františkově chatě, lesní cestou na bývalé ruské cvičiště, přes 
louky na Šanov a domů. Děti opět musely splnit spoustu různých úkolů. 
Třetí etapa vedla kolem nemocnice až do „ruského rejdu“, po lesní cestě po Bukovou 
horu až na Heroltice, pak po Herolticích dolů a přes Mlýnický Dvůr domů. Na této etapě 
měla družstva splnit opět několik disciplín. 
Čtvrtá etapa byla vůbec nejdelší, měřila asi 35 km a konečným cílem byla Drozdovská 
pila. Po trase nebyly tentokrát žádné úkoly, vše se odehrálo až na Drozdovské pile, 
kde se nejvíce využilo řeky. 
I letošní ročník putování na kolech se vydařil. Odměněni byli všichni účastníci. Ceny 
pro ně hradila pionýrská skupina, jako i ostatní finanční náklady. 
 
Výlet do Prahy 
Pionýrská skupina Hraničář pořádala pro děti výlet do Prahy. Se třemi vedoucími 
se od pátku 30. května až do neděle 1. června do Prahy podívalo čtrnáct dětí. 
Po příjezdu do hlavního města se svezli metrem a autobusem na Spořilov, kde měli 
zajištěno v jedné školní družině ubytování. 
Hned druhý den ráno se vypravili poznávat krásy Královské cesty. Prošli Václavským 
náměstím a po Příkopech zamířili k Prašné bráně. Pak už sledovali cestu, po které 
vjížděli do Prahy při slavnostních příležitostech čeští králové. Celetná ulice, 
Staroměstské náměstí s drožkami, Staroměstská radnice, orloj, uličkami Starého města 
na Karlův most. 
Na Karlově mostě si prohlédli sochařskou výzdobu, potěšili se pohledem na Vltavu a 
projíždějící parník, prohlédli si Brunclíka se lvem a Malostranskou mostní věží se dostali 
ke Sv. Mikuláši. Po prohlídce Hradu zajeli metrem na oběd a potom hned na výstaviště, 
kde se v pavilonu u Křižíkovy fontány konal Festival sdružení dětí a mládeže České 
republiky. 
Ve výstavním koutku Pionýra si mladí cestovatelé nechali věci a vypravili se na výzvědy 
k ostatním vystavovatelům. Všude bylo možno si něco zahrát, zasoutěžit si, něco si 
vyzkoušet a poslechnout si dvanáctiletou vypravěčku pohádek pana Wericha. V expozici 
bylo možno mimo obvyklých zábav také zabubnovat si na pravý indiánský buben. 
Při odchodu z pavilonu dokonce objevili tábořiště pravěkých lidí, takže ochutnali 
i pravěkou chlebovou placku. 
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Po vydatné večeři na ubytovně ještě všichni řádili v tělocvičně. Druhý den po snídani 
nastal rychlý úklid ubytovny. Potom si zavazadla odložili v úschovně a vypravili 
se podívat do Národního muzea na velrybu. 
Na nádraží v Holešovicích se chvíli čekalo, a tak každý dostal zmrzlinu na oslavu 
Mezinárodního dne dětí. Cesta domů rychle uběhla a na večeři už byli všichni zase doma. 
Není divu, že se výlet všem dětem moc líbil. 
 
SDH 
Okrsková soutěž sborů dobrovolných hasičů 
Pěkné a slunečné počasí přivítalo v sobotu 7. června na koupališti v Červené Vodě 
účastníky každoroční okrskové soutěže dobrovolných hasičů z okrsku Červená Voda. 
Hlavním účelem bylo prověření fyzické připravenosti hasičských družstev k plnění 
náročných úkolů v hasičské problematice. Soutěž spočívala v provedení požárního útoku 
sedmičlennými družstvy. 
Letos se okrskové soutěže zúčastnila dvě družstva z SDH Červená Voda, dvě družstva 
z SDH Mlýnický Dvůr a jedno družstvo z SDH Moravský Karlov. Omluvila se družstva 
z SDH Dolní Orlice a Šanova. 
Družstva skončila v následujícím pořadí: 
1. místo Červená Voda II (starší), 
2. místo obsadil Moravský Karlov,  
3. místo družstvo z Mlýnického Dvora. 
Celá soutěž dopadla díky pěknému počasí, perfektní organizaci a disciplinovanosti 
soutěžících na výbornou. 
 
Soutěž hasičských družstev „O ČERVENOVODSKÝ POHÁR“ 
Zamračená obloha přivítala v sobotu 5. července účastníky prvního ročníku soutěže 
hasičských družstev v požárním útoku „O ČERVENOVODSKÝ POHÁR“. 
Nejednalo se pouze o soutěžení hasičských družstev. Na odpoledne byly připraveny 
soutěže pro veřejnost a hlavně pro děti pod názvem „HLAD“ (Hasičská lávka aneb 
dovednosti). 
Na samotnou soutěž bylo pozváno celkem 28 sborů dobrovolných hasičů z blízkého 
okolí, ale i třeba z Budyně nad Ohří a Přelouče. Nakonec se dostavilo celkem devět 
družstev. 
Na prvních třech místech se umístila družstva Nekoře A, Dolního Třešňovce a Nekoře B. 
Družstvo Červené Vody obsadilo pátou příčku. 
Soutěž byla také vhodně doplněna pěknými muzejními exponáty hasičské techniky, 
které členové SDH zdarma renovovali. 
Odpoledne začalo poprchávat, a proto se na přejezd lávky přes koupaliště odvážilo jen 
několik místních hasičů, kteří tak na chvíli zabavili nepříliš početné obecenstvo. 
Se zapálením připraveného táboráku se spustil stále sílící déšť, takže na opékání ani 
nedošlo. 
Škoda, že počasí tak pěkně připravenému dni nepřálo. 
 
SPORT 
Loučení se zimou aneb masky na ski 
Loučení se sněhem bylo naplánováno na první březnovou sobotu, kdy dětem právě 
končily jarní prázdniny. Z původního plánu uspořádat karneval na lyžařském vleku 
na Šanově nakonec sešlo, protože paní Zima si všechno řídila, jak chtěla. Vytrvalé deště 
během prázdnin očistily svah tak dokonale, že se v pátek kopec zelenal. A tak nezbylo, 
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než narychlo přesunout karneval na kotvičkový vlek na horní Červené Vodě. Jarní počasí 
i chřipková epidemie však vykonaly své. Nakonec se sešlo jen dvanáct masek, ale nic to 
neubralo na původním záměru. Chatička na vleku dostala slavnostní kabát 
z karnevalových ozdob. Pro děti bylo připraveno společné sjíždění svahu, jízda přes 
skokánek a slalom mezi tyčemi. 
Za projetý slalom získaly děti žvýkačkové medaile a drobné sladkosti. Nejlepší masky 
byly oceněny balíčky, a protože se jich sešlo tak málo, zvítězil každý, kdo se zúčastnil. 
Děti byly moc spokojené a organizátoři jen litovali, že jich nepřišlo víc. 
 
Silniční závod do Suchého vrchu 
Přelom prázdnin byl pro příznivce silniční cyklistiky předzvěstí, že se blíží tradiční 
závod jednotlivců do Suchého vrchu. Tradice je tradice, a tak se ani po 12 letech 
pořádání závodu nic nezměnilo. 
Letošní ročník poctilo svojí účastí 106 závodníků a závodnic z různých koutů naší 
republiky. Dokonce se zúčastnili i cyklističtí přátelé z nedalekého Polska. 
Samotný závod měl klidný a bezproblémový průběh. Jako každoročně byli mezi 
oceněnými i nejstarší a nejmladší účastníci závodu. 
Všichni se při předávání cen s uznáním sklonili před nejlepším časem Libora Trochty 
(r. 1958) z Jeseníku, jehož výkon 22:40,5 byl vůbec nejlepším v historii závodu. 
Časovka skončila a všichni závodníci odjížděli spokojeni. Někteří byli možná 
nespokojeni, ale pouze se svým výkonem. 
 
Cvičení rodičů s dětmi 
Od 13. listopadu 1997 se každý čtvrtek od 16 hodin scházeli rodiče (přesněji maminky) 
se svými dětmi v tělocvičně nové školy. 
Pod vedením pí Miroslavy Kalouskové se všichni společně radovali z pohybu, velkého 
prostoru a společných dětských her, při kterých se nejen cvičilo, ale i zpívalo. 
 
Cvičení žen při hudbě 
Cvičení při hudbě pod vedením pí Zdeňky Fojtíkové si i tento rok získalo oblibu mnoha 
žen všech věkových kategorií. Začalo se cvičit od 1. října a všechny se nadále scházely 
každou středu vždy od 19.30 hodin v tělocvičně nové školy. 
 
Aerobic 
Cvičitelka Marcela Podzimková se od 14. listopadu každý pátek, vždy v 19.30 hodin 
v tělocvičně nové školy setkávala s dívkami i ženami při cvičení s hudbou. Nabízela 
rytmickou gymnastiku, kalanetiku, tanec s největším zaměřením na aerobic. Cvičení 
si získalo hlavně u mladších věkových kategorií žen velkou oblibu. 
 
1998 
Pionýr 
Se začátkem školního roku začala také práce PS „Hraničář“, která se rovněž velkým 
dílem podílela na vyplnění volného času dětí. 
Hned na podzim se zájemci o vojenskou historii vydali vlakem na výlet do Prahy 
pod dohledem pí Olgy Koukalové a p. Rudolfa Bohuslava. Navštívili Náprstkovo muzeum, 
muzeum na Vítkově, shlédli sochu Jana Žižky a samozřejmě absolvovali procházku 
přes Karlův most a Malou Stranu. Vydali se také na Hrad a prošli se po dostupných 
památkách sídla českých králů a prezidentů, navštívili muzeum hraček, shlédli střídání 
stráží a zastavili se i ve Vojenském historickém muzeu, podívat se na historické zbraně. 
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Nechyběla ani podívaná na orloj, letiště, obchodní dům a Staroměstské náměstí. Velkým 
zážitkem byla návštěva Národního muzea a Technického muzea. Výlet byl zpestřen 
návštěvou kina a všem se samozřejmě moc líbilo jak ubytování v záběhlické škole, 
tak cestování vlakem. 
Jak už se v minulých letech stalo tradicí, poslední víkend před Vánocemi pořádala 
PS „Hraničář“ Dětský taneční maraton. Třináctého prosince se hned ráno tělocvična 
místní školy zaplnila soutěžícími, porotou a diváky. Hudbu obstaral Michael Rašek, 
soutěžilo se ve třech věkových kategoriích. Před druhou hodinou odpolední bylo 
rozhodnuto a došlo k vyhlášení výsledků. Díky sponzorům z Červené Vody a blízkého 
okolí si všichni závodníci odnesli domů kromě pěkného zážitku i malou pozornost. 
Ani letos se nezapomnělo na tábor, tentokrát umístěný na Větrníku u Lhoty pod 
Hořičkami. Celotáborová hra zavedla účastníky tábora na náhorní planinu, která vznikla 
ve fantazii sira A. C. Doyla. Ten ji umístil kamsi na Mato Grosso do centrální Brazílie a 
oživil ji prehistorickými draky. Tak začala výprava dětí do Ztraceného světa někde 
v Brazílii. Tábor, díky celoroční pečlivé přípravě vedoucích, měl jako jindy i letos 
obrovský ohlas. 
Další zdařilou akcí PS „Hraničář“ byl již třetí ročník putování na kolech po trasách v okolí 
Červené Vody, které připravil p. Jaroslav Bureš. Letošní ročník pod názvem Bukáček 
se jel koncem května, měl pouze dvě etapy, ale zato horské. První etapa vedla 
na Bukovou horu, druhá směřovala přes Moravský Karlov na Svatou Trojici, odtud 
na vrchol Jeřábu přes Orlici zpět do Červené Vody. Obě etapy byly zpestřeny plněním 
různých úkolů, plné dobrodružství, zábavy a krásné přírody. 
 
SDH 
Letos se konal první červencovou sobotu již II. ročník soutěže požárních družstev 
„O Červenovodský pohár“. 
Od 14.00 hodin následovalo soutěžní odpoledne pro veřejnost všech věkových kategorií 
pod tradičním názvem „HLAD“ (Hasičská lávka aneb dovednosti). 
V průběhu soutěží se točilo pivo, a kdo měl chuť, mohl ochutnat uzené makrely. 
 
Hasičské muzeum 
Mnoho hodin práce, volného času a mnohdy i vlastních finančních prostředků obětovali 
mladí červenovodští hasiči pro pozvednutí úrovně hasičského sboru v Červené Vodě. 
Jelikož byla postavena nová hasičská zbrojnice, přemýšlelo se o tom, jak využít uvolněné 
prostory ve staré zbrojnici. A tak vznikl nápad na vybudování hasičského muzea. 
Stará zbrojnice byla opravena. Celý nový vnitřní kabát dostala garáž s výklenkem vedle 
klubovny. 
Slavnostní chvíle nastala v sobotu 19. září 1998 večer. Oficiální uvedení muzea 
do provozu provedl velitel jednotky Jaromír Klimeš. Pásku přestřihl hydraulickými 
nůžkami, které hasičům v letošním roce zakoupil místní obecní úřad. 
Při příležitosti červenovodské poutě, v neděli 20. září 1998 bylo muzeum otevřeno. 
Exponáty obdivovalo více jak 350 lidí, někteří přispěli slovy chvály do hasičské kroniky. 
Hned u vstupu do muzea návštěvníky upoutala ukázka starých pracovních oděvů hasičů, 
ruční jednopístová stříkačka, dýchací přístroj z roku 1953 a motorová stříkačka PS-8 
z roku 1957. Nejstarším exponátem byla nově zrekonstruovaná ruční dvoupístová 
stříkačka z roku 1899 a další ruční dvoupístová stříkačka z roku 1902, které byly tažené 
koňmi a jsou dodnes funkční. Návštěvníci obdivovali také koňský povoz s motorovou 
stříkačkou BREUER z dvacátých let tohoto století, rovněž funkční. 
Expozice muzea bude průběžně doplňována o další exponáty. 
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Stavební materiál na opravu v rámci sponzorství poskytl p. Stanislav Revús. 
 
X. sraz historických vozidel 
V sobotu 30. května se konal již X. sraz historických vozidel. Od osmi hodin ráno byla 
na prostranství za místním obecním úřadem výstava všech zúčastněných vozidel. 
První etapa závodu byla odstartována v 9.45 hodin a vedla přes Dolní Moravu, obě Lipky 
a Mladkov do Jablonného nad Orlicí. Byla sestavena jako jízda zručnosti, jelikož řidiči 
prokazovali dovednosti při couvání, slalomu či jízdě po prkně. 
Druhá etapa byla odstartována po obědě a vedla přes Pastviny do Lichkova a končila 
v Dolní Lipce. Během trasy museli závodníci minout šest kontrol a u každé z nich splnit 
nějaký úkol. 
Startující vozidla byla rozdělena do tří kategorií – motocykly, automobily do roku 1933 a 
automobily od roku 1933. Přijelo celkem 34 historických motocyklů a 
33 automobilových dědoušků. 
Domácí barvy hájily tři borci z Veteran Car Clubu a jejich nejlepším umístěním bylo 
čtvrté místo v kategorii automobilů, které vybojoval Jiří Seidl z Červené Vody. 
Největší kus cesty urazil pan Rudolf Dohnal, který se svou Tatrou 57 B překonal 
do Červené Vody vzdálenost 187 kilometrů, jelikož přijel až z Liberce. 
Každý soutěžící obdržel hrníček s emblémem auta a medaili. Vítězové jednotlivých 
kategorií získali modely autíček – veteránů a diplomy. 
 
SPORT 
Veřejnost obce sportuje 
Využití tělocvičny základní školy během týdne svědčilo o tom, že o sport, cvičení a 
míčové hry je mezi veřejností stále velký zájem. 
Jelikož tato tělocvična byla a je stále jediným zastřešeným sportovním areálem a zájem 
je veliký, vyšlo vedení školy zájemcům vstříc podle svých možností a pobyt v tělocvičně 
byl zcela zdarma. 
Dopoledne sloužila tělocvična k výuce žáků a odpoledne se zde scházely děti 
na sportovních kroužcích. Od 18.00 hodin měli tělocvičnu k dispozici dospělí. Sobota 
byla vyhrazena pro fotbalisty TJ Jiskra Červená Voda a v neděli se zde soutěžilo 
s Pionýrskou skupinou Hraničář. 
Také tělocvična ve staré budově školy byla využívána. Kvůli skromnému vybavení a 
daleko menšímu prostoru však méně. 
 
Cvičení žen 
Jako minulý rok, tak i letos se každé pondělí a pátek scházely ženy a dívky v tělocvičně 
nové školy. 
Pod vedením cvičitelky pí Marcely Podzimkové zapomněly při rytmické gymnastice, 
kalanetice, tanci, AEROBICu a příjemném uvolnění na všední povinnosti a starosti. 
Vždy plná tělocvična potvrzovala velký zájem o toto cvičení. 
Jelikož od pondělí do pátku by byla dlouhá pomlka mezi cvičením, prostředek týdne, 
tedy středy patřily opět ženám a pí Zdeňce Fojtíkové, která předcvičovala. Cvičilo se také 
při hudbě, spíše se však posilovalo a protahovalo. I toto cvičení se těšilo velké oblibě, 
spíše však u žen středního věku. 
 
Cvičení dětí a rodičů 
Každé úterý odpoledne se předškolní děti ve věku od dvou do šesti let se svými rodiči 
(většinou maminkami) přišly vydovádět do tělocvičny nové školy. 
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Paní Miroslava Kalousková pro ně měla vždy připravenou veselou rozcvičku, cvičení 
s písničkou či zábavnou hru. Nezapomnělo se ani na nářadí, na které se děti nejvíce 
těšily a na závěr leckdy za odměnu nechyběla ani sladká odměna, kterou někdo z dětí 
přinesl. 
Škoda, že si tak málo rodičů našlo volnou hodinku pro své děti. Těm dětem, které 
na cvičení chodily pravidelně, se moc líbilo a na každé následující úterý se už zase těšily. 
Od ledna bylo cvičení z provozních důvodů tělocvičny přeloženo na pondělí. 
 
Časovka do Suchého vrchu 
Letos se konal již třináctý ročník závodu jednotlivců do Suchého vrchu. Snad to zavinila 
ta nešťastná třináctka, že se letos sjelo pouze 61 závodníků, což byl stejný, nejnižší 
počet, jako v prvním ročníku. Tento rok také na desetikilometrovou trať poprvé nevyjeli 
oblíbení maskoti. 
Počasí neporušilo tradici a závodníky obdařilo jasným, teplým dnem. 
Samotný závod proběhl hladce, loňský traťový rekord však překonán nebyl. 
Ze závodníků Červené Vody se v kategorii mužů do 40 let umístil na 24. místě Jan Rohel 
ml., Josef Krejčí skončil v kategorii mužů do 50 let na 12. místě a třetí příčka v kategorii 
žen patřila Zuzaně Wawrzyczkové. 
 
HOLBA CUP 98 
V sobotu 11. července začalo v 10 hodin na hřišti TJ Jiskra Červená Voda zahájení 
fotbalového turnaje hospodských štamgastů. 
Místní i okolní hospůdky utvořily pivní kluby, které zde bojovaly o sud piva. 
Sponzorem a pořadatelem akce byl MIX Čermák Červená Voda a výtěžek z akce byl 
věnován na rozvoj kultury v naší obci. Během dne bylo zajištěno občerstvení a 
samozřejmě se točil zlatavý mok. 
Po slavnostním ukončení turnaje se hrálo k tanci i poslechu. Škoda však, že počasí 
nepřálo a strhl se obrovský liják, který vše předčasně ukončil. 
 
1999 
Nová klubovna pro skauty 
Od října letošního roku měli skauti novou klubovnu. 
Ta vznikla z upravených prostor bývalého Bazaru paní Sádlové u sportovního hřiště 
základní školy (dnes již zbouráno, pozn. Dor.). 
Skautům tyto prostory poskytla obec, jakož i vybavení nábytkem. 
Do té doby se skauti scházeli v prostorách farní budovy, za což patřil velký dík 
duchovnímu správci panu Václavu Dolákovi. Díky velkému počtu skautů však tyto 
prostory přestaly vyhovovat a proto s radostí využili takové nabídky. 
 
Pionýr 
Velký výběr zájmových aktivit nabízela také PS „Hraničář“. Mezi její oddíly patřil 
„Stříbrný šíp“ se sportovním zaměřením, který vedly sl. Radka Krobotová a pí Lucie 
Peichlová. 
V rámci PS Hraničář pracoval jako vedoucí šachového kroužku p. Jaroslav Bureš, 
fotbaloví hráči trénovali s p. Miroslavem Hegerem a skupina dívek pod názvem 
„Hvězdy“ tancovala pod vedením pí Anežky Mikešové. Sportovce měl na starosti 
p. Tomáš Stejskal a společenské hry se dle zájmu hrály s Mgr. Olgou Koukalovou. 
Dětský taneční maraton  
Už pošesté patřila poslední předvánoční sobota 18. prosince mladým tanečníkům. 
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Další ročník již tradičního tanečního maratonu se konal v tělocvičně místní základní 
školy. 
Letošního ročníku se zúčastnilo na pět desítek tanečníků a tanečnic z Červené Vody a 
okolí. Tanečníci byli rozděleni do tří věkových kategorií. V té první zvítězila Michaela 
Andrlová, ve druhé kategorii byl nejlepší Ivan Bílý a v kategorii nejstarších 
se protancovala k prvnímu místu Petra Mikešová. 
Porotu pod vedením Františka Brňáka tvořili současní tanečníci a vítězové předchozích 
kol. 
Celá akce byla organizována pod štítkem pionýrské skupiny Hraničář. Velký dík patřil 
Michalu Raškovi, který se postaral o hudbu, také všem sponzorům, bez kterých by 
se letošní taneční maraton nemohl konat. 
 
SDH 
Zábavné soutěžní odpoledne 
Zejména pro mladší děti bylo v sobotu 4. prosince 1999 připraveno odpoledne plné 
soutěží a her. 
Ve dvě hodiny odpoledne se v sále klubovny SDH Červená Voda sešlo asi 70 dětí 
předškolního a mladšího školního věku, které doprovázeli starší sourozenci či rodiče. 
Pestrý program, ve kterém děti soutěžily v různých dovednostech, závodily, zpívaly a 
učily se tančit, trval až do páté odpolední hodiny. Většina dětí byla odměněna 
drobnostmi, které do soutěže věnovala sponzorka akce, paní Helena Kubíčková 
ze Šumperka. 
Poté byla odstartována diskotéka pro…náctileté, kterou provázel mládeží oblíbený bavič 
Martin Koryťák. Snad v důsledku nedostatečné propagace byl taneční parket 
poloprázdný, proto byla diskotéka předčasně ukončena. 
Z nadšených výkonů mladších dětí však bylo zřejmé, že se do sytosti vydováděly a 
spokojeni byli také jejich rodiče. 
Tuto akci pro děti uspořádala Obec Červená Voda ve spolupráci se SDH Červená Voda, 
Spolkem rodičů a přátel MŠ II. Velký dík patřil paní Janě Švestkové, která společně 
s děvčaty z tanečního klubu paní Anežky Mikešové, Martinou Stejskalovou ze školního 
klubu a Martinem Koryťákem zajistila pestrý program a organizaci celé akce. 
 
SPORT 
Využití tělocvičny ZŠ Červená Voda 
Tělocvična v naší ZŠ byla plně obsazena a využita k různým sportovním aktivitám 
po celý týden, od pondělí až do neděle. 
V dopoledních hodinách sloužila k výuce tělesné výchovy na škole, odpoledne se zde 
většinou scházely opět děti se svými vedoucími při sportovních hrách, softbalu, kopané a 
děvčata zde nacvičovala taneční vystoupení. Ani večer však tělocvična nezahálela. 
Dospělí si přišli s chutí zahrát odbíjenou, jindy se sešli muži na fotbal či ženy na cvičení 
při hudbě a aerobic. 
V sobotu patřil sál tělocvičny hráčům kopané TJ Jiskra a v neděli od rána do odpoledních 
hodin zde pořádal PO pro děti různé turnaje a hry. 
Z výčtu některých sportovních aktivit a plné obsazenosti tělocvičny po celý týden je 
vidět, že o sport a dobrou zábavu pro děti i dospělé bylo postaráno a hlavně je dobře, 
že byl mezi lidmi takový zájem. 
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Tenis v naší obci 
Na jaře tohoto roku byl obnoven antukový povrch tenisových hřišť za novou školou. 
Vybavení hřiště bylo doplněno dřevěným přístřeškem na uložení pracovního nářadí a 
pomůcek. 
Minulý rok v létě nebylo moc zájemců o hru, snad i díky poměrně deštivému počasí. 
Avšak letos byly tenisové kurty využity podle očekávání. 
Zájemci si mohli vyzvednout klíče u Švestků nebo u Stolariků, kteří bydleli v blízkosti 
kurtů. Za pronájem jednoho kurtu na dvě hodiny pro maximálně čtyři hráče se platilo 
60 Kč a povinností bylo kurt po hře upravit železným hradlem a zamést. 
Zájem byl skutečně veliký, neboť za sezonu navštívilo toto sportovní zařízení celkem 
112 hráčů, z toho bylo 72 místních občanů, ostatní byli cizí hráči. Zvláště oni byli mile 
překvapeni nízkou cenou za hru a dobrým stavem kurtů. Možná je však trochu škoda, 
že si na kurty přišlo zahrát za celou letošní sezonu pouze 20 dětí mladších patnácti let, 
zvláště když kurty byly tak blízko základní školy. Obec proto do příštího roku uvažovala 
o zavedení permanentky, což by třeba přilákalo více mladších hráčů. Také by možná 
bylo dobré, kdyby byly kurty do budoucna využívány i v rámci tělesné výchovy nebo 
zájmových kroužků. 
 
Cvičení rodičů s dětmi 
Také letos se každé úterý od 17.00 hodin rozléhal po tělocvičně základní školy hlasitý 
výskot a smích malých capartů, kteří si sem přišli za doprovodu rodičů trošičku 
zadovádět a hlavně zacvičit. 
Cvičení bylo sestavené pro děti od dvou do šesti let, ale vůbec nevadilo, když se zde 
objevily děti trošičku mladší nebo starší. Všechny se vždy dokázaly zapojit a radovat 
ze svých výkonů. 
Každá společná hodinka v tělocvičně pod vedením paní Miroslavy Kalouskové 
se skládala ze tří částí. V té první se děti rozběhaly a rozcvičily společně s rodiči. Jejich 
spolupráce byla velice důležitá, neboť děti se moc snažily své maminky napodobovat. 
(Tatínkové se bohužel ukazovali velice zřídka.) Zpestřením bylo zařazování jógových 
prvků do rozcvičky. 
Zvláště druhá část byla u dětí velice oblíbená, neboť na řadu přišlo nářadí. Za pěkného 
počasí děti cvičily venku, ale pouze jednou, protože to zkrátka nebylo ono. Chyběla jim 
trampolína, kruhy, lavičky a vše ostatní, co je v tělocvičně k dispozici. 
V závěrečné třetí části se děti zklidnily hrou nebo soutěží. Samozřejmě nikdy nechyběla 
sladká odměna za jejich výkon. 
Pěknou akcí této skupinky maminek a jejich dětí bylo vánoční soutěžení spojené 
s ochutnávkou cukroví. V létě na děti čekala turistická procházka se soutěžemi a 
závěrečným táborákem. Ten se nakonec díky velice parnému dni z bezpečnostních 
důvodů nekonal, přesto se za špekáčky jen zaprášilo. Maličké zklamání spravil objevený 
sladký poklad, a tak nakonec byly všechny děti šťastné a spokojené. 
Stále mě však mrzí, že tak skvělou příležitost být se svými dětmi, bavit se s mimi a hrát si 
využívá tak málo zájemců. Vždyť hodinka jednou za týden není zas tak mnoho, co by 
rodiče nemohli ze svého volného času pro vlastní děti obětovat. 
 
Cvičení žen 
Tradiční cvičení žen při hudbě s paní Zdeňkou Fojtíkovou se konalo i tento rok. 
Každou středu od 19.00 hodin se v tělocvičně základní školy scházely ženy a starší dívky, 
aby se odreagovaly od denních povinností a protáhly svoje tělo. 
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Svižnější cvičení při hudbě bylo vhodně doplňováno posilovacími cviky, zvláště 
na choulostivé partie žen. O tom, že se cvičení těšilo velké oblibě, svědčila vždy plná 
tělocvična. 
Jelikož se letos ze zdravotních důvodů cvičitelky paní Podzimkové nekonal aerobik, 
od listopadu si zájemkyně mohly přijít zacvičit s paní Fojtíkovou také v pondělí, rovněž 
od 19.00 hodin. 
 
Časovka jednotlivců do Suchého vrchu 
Také letos se konal již čtrnáctý tradiční závod do Suchého vrchu. Tentokrát vyšla 
časovka na sobotu 7. srpna. 
Závod to byl nelehký, neboť již od rána pražilo slunce a bylo dusno. Navíc rozbitá silnice 
po zimě vykonala své, a tak ani letos nebyl překonán rekord trati z roku 1997, který drží 
Libor Trochta z Jeseníku. 
Závodníky přivítali při prezentaci maskoti v bojových převlecích s příslušným 
militaristickým vybavením. Na desetikilometrovou trať vyjeli jako ruský voják 
se samopalem, turecký sultán se šavlí a vězeň v pruhovaném oblečku. 
Tentokrát se sjelo pouze 77 závodníků. Malou účast pořadatelé přičítali nedělnímu 
závodu Jeseník – Dlouhé stráně, na který závodníci zřejmě sbírali sílu. 
Po zaslouženém boji s časem, větrem, rozbitou silnicí, především však se sebou samým, 
dostali závodníci v cíli občerstvení a mohli společně posedět u ohně na parkovišti 
za rozhlednou. 
Za dorost hájil barvy naší obce Václav Pavlas, který se umístil na desátém místě. 
Nejvíce závodníků z Červené Vody bojovalo v kategorii mužů do čtyřiceti let. Pro 19. 
místo si dojel Josef Diviš, 24. místo obsadil Rudolf Doležal, 26. místo patřilo Romanu 
Rohelovi, 29. příčka čekala na Kamila Mináře a na 30. místě skončil Jan Rohel. 
V kategorii mužů nad čtyřicet let dosáhl 16. místa místní závodník Josef Krejčí. 
Při této příležitosti můžeme zmínit, že příští ročník se již pojede po novém asfaltovém 
povrchu, neboť v měsících říjnu a listopadu se část silnice č. I/11 od parkoviště 
v Červenovodském sedle až do první zatáčky nad Červenou Vodou dočkala tak dlouho 
očekávané opravy. 
 
„Běh míru“ 
V pondělí 19. července běželi sportovci závod nazvaný „Běh míru“. 
Trasa běhu začínala v Rýmařově, její délka byla celkem 99 km a končila v Žamberku. 
Část trasy vedla na 68. km také přes Červenou Vodu. Na žádost pořadatelů běhu bylo 
v naší obci připraveno uvítání s občerstvením, které zajistil pan František Apač. Zastávka 
byla připravena na fotbalovém hřišti. Byla velká škoda, že závodníky nikdo na dané 
místo nesměroval, a ti tedy proběhli obcí dál. 
Běžce přitom doprovázelo několik motorových vozidel, nebyl tedy problém, aby někdo 
z týmu provázejících místo zjistil a běžce dovedl. 
Etapa byla částí mezinárodního Běhu míru, nejdelšího štafetového běhu olympijského 
typu na světě, celým názvem „Sri Chinmoy Onesess – Home Peace Run“. 
 
„HOLBA CUP“ 
Fotbalový oddíl TJ Jiskra ani letos nezahálel a 5. července uspořádal s pomocí hlavního 
sponzora a organizátora, pana Zdeňka Valenty, fotbalový turnaj „HOLBA CUP“. 
Tohoto turnaje se zúčastnila mužstva, která reprezentovala fanoušky restaurací 
místních, ale přijeli i příznivci zlatého moku z Letohradu, Králík, Ústí nad Orlicí a 
Mistrovic. 
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Hrálo se za pěkného, slunečného počasí, fanoušci obsadili všechny lavičky, neboť bylo 
vskutku na co se dívat, a také co jíst i pít. 
Po litých bojích se vítězem stalo družstvo hráčů reprezentujících hotel Křížová hora 
před restaurací u Malečků z Letohradu a hráči hrajícími za hospodu U Valenty. 
 
Zátopkovy štafety 
Již několik roků se na počest našeho nejlepšího vytrvalce, čtyřnásobného olympijského 
vítěze Emila Zátopka, běhají štafetové soutěže základních a středních škol na tratích 
5 km, 10 km a maraton. V letošním roce se do této soutěže poprvé zapojila i místní 
základní škola. 
Byla středa 20. října dopoledne, krásné slunečné počasí, když na dráhu školního hřiště 
vyběhli první závodníci. Podmínkou soutěže bylo, aby žáci II. stupně běželi 10 km, tedy 
25x400m. Štafetu muselo tvořit minimálně 10 dívek a poslední úsek běžel jeden 
z učitelů. 
Na úvod běžeckého dopoledne odstartovaly ročníkové štafety. Závod měl od počátku 
krásnou běžeckou atmosféru a dramatický průběh. Největším favoritem štafety byl 
9.  ročník, který se také hned od počátku vzdaloval ostatním soupeřům. V polovině 
závodu se však začala dopředu propracovávat štafeta 8. ročníku. Konečné vítězství 
nakonec přece jen obhájil 9. ročník, díky výbornému výkonu Milana Bednaříka. 
Závěr běžeckého klání obstaraly dvě výběrové štafety do soutěže škol, kde podle 
očekávání zvítězil výběr A před výběrem B. 
Celé dopoledne se od školního hřiště ozývaly nejrůznější zvuky trubek, houkaček, 
bubínků a povzbudivé pokřiky, které vyprovokovaly soutěžící k maximálním výkonům. 
Běh měl tedy výbornou diváckou kulisu, nechyběly ani vlajky a transparenty. 
Nezbývá, než doufat, že se při takovém sportovním klání sejdou mladí běžci také příští 
rok. 
 
Fotbalový oddíl TJ Jiskra 
Po skončení loňské fotbalové sezony, ve které se naši fotbalisté umístili na 3. místě, 
nezaháleli ani letos. 
Příkladem byl turnaj tří mužstev: Podlesí, Boříkovice a místní oddíl. Vítězem se stali 
červenovodští hráči. 
V dalším turnaji se utkala mužstva dvou generací, bývalých dorostenců a hráčů nynější 
Jiskry. Tento turnaj vyhrálo mužstvo dorostenců, kteří hráli za dorost v sezonách 
1976 až 1979. Dalším zápasem našich fotbalistů bylo přátelské utkání s mužstvem Štíty. 
Vyhráli naši hráči. 
Mimo sportovní činnosti všichni členové oddílu TJ Jiskra svou prací také mnohé změnili 
v okolí fotbalového hřiště, aby zlepšili prostředí pro své fanoušky. Vlastními silami 
postavili tribunu, která již po mnohá léta chyběla. Poděkování patřilo tedy nejen členům 
oddílu, ale také starostovi Miroslavu Švestkovi za finanční pomoc, panu Liboru 
Kopeckému, který tribunu pokryl a panu Ing. Janu Kovářovi za poskytnutí materiálu. 
Hráčům Jiskry se dařilo také hned na začátku nové fotbalové sezony 1999-2000. 
V prvním mistrovském utkání 14. srpna naši fotbalisté vyhráli v Rudolticích nad místním 
družstvem 4:1. 
Následovalo další utkání s mužstvem z Libchav „B“. Soupeř se však nedostavil ani po 20 
minutách od plánovaného začátku, a tak o výsledku 3:0 pro Jiskru rozhodla STK v Ústí 
nad Orlicí kontumačně. 
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V zápase s Dolní Čermnou se našim hráčům nepodařilo proměnit vysloveně tři brankové 
příležitosti a navíc bylo družstvo oslabeno o dva vynikající hráče. Hosté naopak využili 
svých brankových možností i početní převahy a zaslouženě zvítězili 0:3 (0:1). 
Další zápas byl pro naše hráče o něco příznivější. V poměrně vyrovnaném boji 
s mužstvem Helvíkovic utkání skončilo při skóre 4:4 (3:1) pro naše hráče. Nutno dodat, 
že po tomto střetnutí měl náš oddíl celkem tři dlouhodobě zraněné útočníky, a tak nastal 
problém se sestavou mužstva, aby mohlo každý týden nastoupit na trávník a podat co 
nejlepší výkon nejen sobě, ale také svým fanouškům. 
Do utkání Boříkovice – Červená Voda nastoupili naši hráči v značně oslabené sestavě. 
Téměř do konce zápasu se fotbalisté Jiskry statečně bránili, avšak druhý gól hráčů 
Boříkovic z postavení mimo hru výsledek 2:0 (0:0) zpečetil. 
Pro udržení kontaktu s čelem tabulky bylo pro naše fotbalisty velice důležité vítězství 
v zápase s Kunvaldem. Všichni hráči Jiskry zahájili zápas s plným nasazením a nenechali 
nikoho na pochybách, kdo je pánem hřiště. Zasloužený výsledek 3:0 (2:0) přinesl zisk tří 
bodů pro hráče naší Jiskry. 
Po šesti odehraných utkáních podzimní části mužstvo Červené Vody obhájilo čtvrtou 
příčku v tabulce III. třídy skupiny A. 
Blížil se závěr fotbalového podzimu a Červená Voda v utkání s mužstvem Lichkova 
podlehla 1:3 (1:1). Hráči Lichkova byli lepším mužstvem a zaslouženě zvítězili. 
V osmém utkání letošního podzimu byla našim fotbalistům soupeřem jedenáctka 
z Mladkova. I přesto, že první poločas skončil v neprospěch našeho mužstva, od začátku 
druhého poločasu získali naši stálou převahu a zápas skončil vítězstvím 3:1 (0:1) našich 
barev. 
Za velmi špatného deštivého a větrného počasí sehráli naši fotbalisté utkání 
v Dlouhoňovicích. Zápas skončil nerozhodně 1:1 (1:1). 
Těžký soupeř z Albrechtic, kterému měli naši fotbalisté oplácet porážku 1:5 z jarního 
zápasu, nastoupil k tomuto utkání příliš sebevědomě. Začátek zápasu vyšel Albrechticím 
dokonale. Hned ve třetí minutě prohrávalo naše mužstvo 0:1, ke konci prvního poločasu 
však naši hráči vyrovnali. Průběh celého utkání byl velice dramatický a útoky se doslova 
přelévaly z jedné strany na druhou. Nakonec přece jen byl výsledek 3:2 (1:1) skvělým 
dílem našich fotbalistů. 
Pokud chtěli mít naši fotbalisté klidnou zimní přestávku, bylo jejich povinností zvítězit 
v utkání s Rokytnicí a ziskem tří bodů udržet kontakt s čelem tabulky. V prvním poločase 
sice nepadla žádná branka, ale druhý poločas byl pro gólové příležitosti více nakloněný 
našim hráčům. Konečný výsledek zápasu byl tedy 3:0 (0:0) pro naše mužstvo. 
Skončila tedy fotbalová sezona 1999/2000. Se ziskem dvaceti bodů a skóre 25:17 to byl 
úspěch, za kterým se skrývala obrovská bojovnost a vůle chtít vyhrávat. Výsledkem bylo 
zasloužené 3. místo v tabulce III. třídy skupiny A. 
Myslím, že na závěr by bylo dobré vyjmenovat sestavu hráčů TJ Jiskra. Tak tedy: Jakub 
Pasker, Tomáš Zelenka, Zdeněk Hájek, Jindřich Uhlíř, Miloš Urban, Petr Bittner, Pavel 
Mikuláš, František Vágner, Pavel Bittner, Ladislav Kos, David Oulehla, Marek Krejčí, Josef 
Kočajda (vstřelil za sezonu nejvíce – 9 – gólů), Roman Kos, Martin Brůna, Miroslav 
Pavelka, Josef Machovič, Vladimír Zach, Jiří Stavinoha, David Štarman a David Brůna. 
Fotbalový oddíl TJ Jiskra se mohl pochlubit také mnoha hráči dorosteneckého věku, 
které vychovali pan Josef Hás, František Apač a Petr Bibrle. Škoda však, že z finančních 
důvodů nemohli mladí hráči reprezentovat naši obec v okresním přeboru dorostenců. 
Náklady byly neúnosné. Ještě větší škodou bylo, že mladí fotbalisté museli odcházet 
do jiných oddílů nebo čekat, až se jim naskytne místo v mužstvu dospělých. 
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2000 
Pionýr 
Při PS Hraničář pořádal oddíl „Stopaři“ dva celodenní výlety za dobrodružstvím 
na kolech pod názvem „JARAK“. Poprvé se mladí cyklisté rozjeli od budovy nové školy 
27. května 2000 a druhý výlet šlapali 3. června 2000. Výlety na kolech se těší každý rok 
u dětí veliké oblibě, zrovna tak jako letní tábory pořádané PS Hraničář. 
 
Taneční maraton 2000 
V sobotu 5. února dopoledne se konal v sále klubovny červenovodských hasičů již sedmý 
ročník dětského tanečního maratonu. 
Tanečníci ve věku od 6 do 18 let byli na místě rozděleni podle věkového složení a počtu 
startujících do jednotlivých kategorií. Ti nejmladší účastníci, děti od předškoláků 
do 2. třídy tančily 2 hodiny. Protančit 3 hodiny musely děti 3. až 5. tříd, o hodinu více 
strávila na parketu mládež z 6. až 8. tříd a poslední kategorii tvořili účastníci ve věku 
od 16. do 18. let. 
Vše propuklo v 9.00 hodin, kdy diskžokej p. Michal Rašek spustil svoji aparaturu a 
taneční kroužek Hvězdy pí Mikešové předvedl své vystoupení. Po následujícím slibu 
závodníků a slibu rozhodčích se začalo tancovat. 
Vždy po padesáti minutách tance následovala desetiminutová přestávka, během níž 
se závodníci posilovali ovocem, koláčky a čajem zajištěnými pořadateli, případně 
nějakou jinou laskominou donesenou z domu. 
Díky počítačovému zpracování výsledků mohly být kategorie krátce po odtancování 
vyhodnoceny a odměněny. Sponzoři umožnili svými příspěvky, že pro každého 
závodníka bylo připraveno ocenění drobným dárkem a nějakou sladkostí. Na tři nejlepší 
čekaly hodnotné ceny. 
Zájem o tanec u mladších kategorií většinou nekončil odevzdáním čísla, ale 
po odpočinku doplňovali na parketu soutěžící a vytvářeli jim tak příjemnou taneční 
atmosféru. Nutno podotknout, že ani diváci či porotci nezůstali v klidu a přidali 
se k ostatním. 
V závěru se všichni zúčastnění shodli na tom, že se akce skutečně podařila. Bezvadná 
atmosféra, velká účast dětí, značný počet diváků a příjemné prostředí klubovny mluvilo 
za vše. 
Doufejme, že i následující roky budou taneční maratony patřit mezi akce pořádané 
pionýrskou skupinou Hraničář. Vždy byly zdařilými a mezi dětmi oblíbenými. 
 
SDH 
„O červenovodský pohár“ 
Hned první červencovou sobotu, tedy 1. července 2000 se na našem koupališti konal již 
čtvrtý ročník soutěže hasičských družstev v požárním útoku na terč. 
Soutěže se zúčastnila družstva Heroltic, Březné, Červené Vody, Orliček a Mlýnického 
Dvora. V tomto pořadí také družstva nastoupila k soutěži. 
Počasí přálo, a tak se sešlo i značné množství fandících diváků. 
Pořadí družstev se však po soutěži od toho počátečního značně lišilo. 
Na prvním místě skončilo družstvo Březné, druhá příčka patřila Mlýnickému Dvoru, jako 
třetí se umístilo družstvo Orliček, předposlední byla Červená Voda a na Heroltice zbyla 
příčka poslední. 
Protože celá soutěž probíhala velice dobře a rychle, rozhodla se zúčastněná družstva 
s vidinou lepšího umístění pro druhé kolo. Některým družstvům se jejich přání vyplnilo. 
Poslední Heroltice si tentokrát vybojovaly první příčku, Březná zaútočila na druhé místo, 
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třetí skončil Mlýnický Dvůr, opět čtvrtá Červená Voda si nepomohla, ani nic nezkazila a 
Orličky útok nedokončily. 
Legrace se během soutěže užilo dost, neboť v každém družstvu se našel nějaký ten 
hříšník, který za své chyby okusil vodu našeho koupaliště nebo požární kádě. 
 
SPORT 
Využití tělocvičny ZŠ Červená Voda 
Také letošní rok si na plné využití během celého týdne nemohla tělocvična ZŠ stěžovat. 
Snad jen přes noc se za jejími zdmi neozýval výskot a hluk a tělocvična zela prázdnotou. 
Od pondělí do pátku sloužila v dopoledních hodinách samozřejmě k výuce tělesné 
výchovy na škole. Odpoledne se zde scházely děti se svými vedoucími při různých 
aktivitách. Hrála se kopaná, softbal i florbal. Scházely se tu také zájmové kroužky 
Pionýru, rodiče s dětmi a děvčata zde nacvičovala taneční vystoupení. 
V tělocvičně se však svítilo i ve večerních hodinách. To si přišli muži zahrát rekreačně 
fotbal nebo se sálem rozezněla dynamická hudba při aerobicu žen. 
V sobotu dopoledne si na skupinu starších chlapců udělal čas pan Petr Stolarik a navečer 
už patřil sál fotbalistům pod vedením pana Rohela. Celé nedělní dopoledne v tělocvičně 
bylo vyhrazeno pro kroužky PO a turnaje. 
 
Skaut 
Skauti se rozhodli a koncem prosince uskutečnili noční výstup na Mravenečník. 
 
Tenis 
Již v červnu byly tenisové kurty připraveny na sezónu a vybízely zájemce ke hře. 
Ti si mohli vyzvednout klíče od kurtů i úložiště příslušenství u Švestků, čp. 514, jejichž 
dům s tenisovými kurty sousedil. 
Podmínkou bylo, aby hráči po skončení hry kurty zametli, případně dle potřeby upravili 
železným hradlem. 
Jeden kurt byl pronajímán na dvě hodiny za 60 Kč, bez ohledu na to, zda se hrála 
dvouhra či čtyřhra. 
 
Cvičení rodičů s dětmi 
Rodičům, ale hlavně jejich dětem patřila letošní rok tělocvična každé úterý v době 
od 16.45 do 17.45 hodin. 
Pod vedením paní Mirky Kalouskové si všechny děti přišly na své. Někdo se těšil 
na úvodní zahřívací rozcvičku, jiný zase na nářadí. Největší radost však děti měly 
ze společného cvičení se svými maminkami. (Tatínkové se, bohužel, stále ještě 
nedostavovali). 
Také letos byly mezi jednotlivé cviky zařazovány prvky jógy a během roku se všem 
naskytla možnost vyzkoušet si cvičení na velkých gumových míčích. 
Na všechny malé sportovce čekala ke konci cvičení vždy nějaká sladká odměna, kterou 
přinesl někdo z jejich kamarádů. 
Myslím si, že zvláště v zimních měsících, či za nevlídného počasí by takou příležitost pro 
své děti i sebe mělo uvítat více rodičů. 
 
Cvičení žen 
Středeční večery v tělocvičně patřily vysloveně ženám a starším dívkám. 
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Od 19.00 hodin do 20.00 hodin mohly ženy využít kondičního cvičení pod vedením 
pí Zdeňky Fojtíkové. Kdo byl ještě plný sil a mohl zůstat déle, čekal ho od 20.00 hodin 
do 21.00 hodin svižný aerobik s pí Marcelou Podzimkovou. 
Také každý začátek nového týdne patřil sál od 19.00 hodin do 20.00 hodin příznivkyním 
aerobiku a cvičitelce pí Podzimkové, jako i páteční hodiny od 19.30 hodin do 20.30 
hodin. Zájem o aerobní cvičení byl veliký, a proto pí Podzimková vyšla vstříc ženám, 
které bydlely mimo centrum obce, a využila sálu MIXu Čermák v bývalé posádce. Sál 
se každé úterý od 19.30 hodin a každý čtvrtek od 19.30 hodin zcela zaplnil. 
Nadšenkyně aerobiku se však neradovaly dlouho. Zdravotní důvody paní Podzimkové 
nedovolovaly v těchto aktivitách dlouho pokračovat, a tak za poměrně krátkou dobu 
cvičení skončilo. 
Cvičení v tělocvičně sice odvoláno nebylo, ale svižný aerobic se z důvodu nemoci konal 
už jen zřídka. 
 
Asociace sportu pro všechny (ASPV) 
Již z názvu je patrno, že se jednalo o sdružení všech, kteří mají ke sportování nebo jiné 
pohybové aktivitě blízko. Proto členská základna tohoto sdružení byla věkově různorodá 
a nelze opomenout ani účast tří mužů. 
Mnozí z členů se aktivně účastnili pravidelných setkání v tělocvičně. V letošním roce 
totiž nacvičovaly některé členky ASPV skladbu na XIII. Všesokolský slet, který 
se uskutečnil v červnu v Praze. Skladbu nacvičovalo celkem deset žen, které se scházely 
pod vedením pí Alžběty Davidové a pí Dany Nohelové. Autorkou skladby byla Anna 
Mauerová, hudbu složil Zdeněk Fibich a Milan Dvořák. Nácvik na slet byl časově náročný, 
proto se cvičitelky střídaly podle možností. Nezanedbatelná byla i finanční náročnost 
účasti na sletu, proto se členové ASPV dohodli na částečné finanční podpoře cvičenek. 
V rámci ASPV probíhalo cvičení rodičů s dětmi, cvičení žen a odbíjená. 
Počátkem února se uskutečnila valná hromada ASPV. Byli přijati noví členové a 
předsedkyní se opět stala pí Věra Cinková. 
Mezi tradiční aktivity tohoto spolku patřily každoročně pořádané Toulky podzimem a 
zájezdy do krytého bazénu do Zábřeha. 
 
Časovka jednotlivců do Suchého vrchu 
První srpnovou sobotu se konal závod cyklistů do Suchého vrchu, tentokrát již patnáctý 
ročník. 
V průběhu týdne stále pršelo, a tak nikdo nepočítal s velkou účastí ze strany cyklistů ani 
diváků. 
Počasí ale stejně jako v minulých letech nezklamalo. Po osmé hodině ranní, kdy se začali 
houfovat před nemocnicí pořadatelé, se obloha roztrhala a se startem prvního závodníka 
se dokonce objevilo sluníčko. 
Letos poprvé vyjeli cyklisté na desetikilometrovou trať bez předvoje – maskotů závodu. 
Na startu se sjelo stejně jako loni 77 závodníků a závod při polojasném počasí a bezvětří 
sliboval rekordní časy. Nejrychlejšího závodníka Aleše Kestlera dělilo od rekordu z roku 
1997 (čas 22:40 min) pouhých 30 sekund. 
Potěšitelné bylo, že se v řadách závodníků objevovala častěji jména z Červené Vody a 
Králík a rozhodně nedělala zdejší amatérské cyklistice ostudu. 
V kategorii dorostu se na prvním místě umístil Jaroslav Kulhavý s časem 24:43,2, 
v kategorii mužů od 18 do 39 let první příčku obsadil Aleš Kestler s časem 23:10,9. 
V kategorii mužů od 40 do 49 let si pro první příčku s časem 25:47,8 dojel Alfred Kuhn. 
Nejlepší čas 25:45,3 patřil v kategorii mužů nad 50 let Josefu Holomkovi. Soutěže 
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se účastnily také tři ženy, z nichž nejlepší byla Michaela Ruščáková, která dojela do cíle 
s časem 32:24,6. 
 
Sraz historických vozidel 
Ve dnech 2. – 4. června 2000 uspořádal Veteran Car Club Červená Voda již XI. sraz 
historických vozidel. Do naší obce přijelo deset motocyklů a dvacet automobilů 
nejrůznějších značek. 
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: auto do roku výroby 1940, auto po roce výroby 
1940, moto do roku výroby 1940 a moto po roce výroby 1940. 
Nejvzdálenějším účastníkem byl pan Korbelík z Prahy s vozem Praga Piccolo. 
V kategorii moto do roku výroby 1940 se za členy VCC Červená Voda umístil na druhém 
místě pan Stanislav Klimeš z Bohutína, který reprezentoval značku DERAD R 11 z roku 
1930. Třetí místo patřilo s JAWOU 250 z roku 1940 panu Miloslavu Fajfrovi 
ze Skrovnice. V kategorii auto do roku výroby 1940 si druhé místo zasloužil pan Jiří Seidl 
s rodinou z Červené Vody. Tatra 75 z roku 1937 je nezklamala. Čtvrté místo v této 
kategorii vybojovali s Tatrou 57 z roku 1936 pánové Pavelka a Hůlka z Červené Vody a 
sedmou příčku obsadili se Škodou Rapid z roku 1940 pan Josef Andrle a Zdeněk Kohout. 
Všem účastníkům se sraz díky vydařenému počasí a krásné krajině líbil. 
 
Fotbalový oddíl TJ Jiskra 
Fotbalisté naší Jiskry, ať už žáci nebo dospělí si ani tento rok nemohli dovolit přes zimu 
odpočívat, jelikož je hned na jaře čekaly mistrovské zápasy. 
Už od prosince se každou sobotu žáci od 9.00 hodin a mužstvo dospělých od 15.00 hodin 
připravovali pod vedením trenérů Petra Bibrleho, Jiřího Kollera, Petra Musila a Jindřicha 
Uhlíře st. na zahájení jarní sezóny. 
Při zimních trénincích využívali hráči tělocvičnu ZŠ, pokud to však počasí alespoň trochu 
dovolilo, chodili běhat ven. 
Výbor FO se scházel jednou za čtrnáct dní. Jeho předsedou byl p. Jindřich Uhlíř st., funkci 
místopředsedy a pokladníka zastávala pí Irena Hájková. Jednatelem FO byl p. Marek 
Krejčí a hospodářem p. Vladimír Zach. 
Fotbalový oddíl sponzorovala Obec Červená Voda a firma Intercolor. 
Po náročné zimní přípravě se fotbalisté konečně dočkali mistrovských zápasů. 
V prvním mistrovském zápase nastoupili hráči naší Jiskry na škvárovém hřišti 
v Rokytnici. Začali výborně, neboť si odtud odvezli vítězství 2:0 a důležité tři body, které 
jim zajistily kontakt se špicí tabulky. 
Za chladného a větrného počasí hostili naši fotbalisté v prvním domácím utkání hráče 
z Rudoltic. Výsledkem tohoto zápasu bylo sice těsné, ale zasloužené vítězství našich 
hráčů 1:0. 
Další utkání naší Jiskry s mužstvem Libchav „B“ dopadlo nerozhodně 1:1. 
V zápase Červená Voda – Dolní Čermná se odehrával souboj o druhé a třetí místo 
v tabulce. Naši hráči nastoupili do zápasu oslabeni o dva rychlé útočníky a zásluhu 
na vítězství soupeřů 0:2 měl bezesporu i jejich skvělý brankář, který doslova naše 
střelce vychytal. 
Utkání s Helvíkovicemi sehráli naši fotbalisté na hřišti v Dlouhoňovicích. Bylo to velmi 
nervózní a dramatické utkání, které nakonec přece jenom skončilo vítězstvím 3:1 
pro fotbalisty naší Jiskry… 
Tolik očekávané derby Červená Voda – Boříkovice se hrálo za téměř letního počasí. 
Za krásné vítězství 2:1 s tradičním soupeřem patřilo veliké uznání celému kolektivu. 
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Všichni bojovali jako jeden muž a příliš sebevědomé družstvo Boříkovic na vedoucím 
místě tabulky zaslouženě porazili. 
Po vítězství a derby s Boříkovicemi čekaly fotbalisty tři zápasy za sebou na hřištích 
soupeřů. 
Prvním v pořadí bylo utkání v Kunvaldu na hřišti s pěkným trávníkem, ale malých 
rozměrů. Naši fotbalisté hráli v oslabené sestavě, ale přesto si odtud díky své bojovnosti 
přivezli zasloužené vítězství 2:1 a další tři body. 
Utkání v Lichkově se hrálo za pěkného slunného počasí a na výborném hřišti. Naši 
fotbalisté tentokrát nastoupili v plné sestavě, a rovněž z tohoto zápasu si přivezli 
vítězství 2:0 a opět tři body. 
Na hřišti v Mladkově nastoupili naši fotbalisté k třetímu zápasu venku za sebou. Hrálo 
se opět na kvalitním trávníku a obě mužstva hned od počátku předváděla pohledný 
technický fotbal. Skvělý výsledek 4:1 pro naše mužstvo byl pěkným úspěchem a třetím 
vítězstvím za sebou na hřištích soupeřů. 
Po utkáních na hřišti soupeřů, z kterých si hráči přivezli devět bodů, nastoupil náš celek 
konečně zase na domácí půdě. Chtěli se předvést před fanoušky a diváky a potvrdit tak 
svůj předchozí úspěch. Záměr se podařil a poslední utkání na domácí půdě s mužstvem 
Dlouhoňovic skončilo opět vítězstvím 4:0 pro náš kolektiv. Hráči předvedli opravdu 
precizní výkon, za který je fanoušci a diváci odměnili zaslouženým potleskem. 
Poslední zápas na hřišti v Albrechticích byl pro červenovodské mužstvo velmi důležitý. 
Potřebovali alespoň remízu, aby si udrželi druhé místo v tabulce před mužstvem Dolní 
Čermné. V případě porážky by se ocitli na třetím místě. V prvním poločase se našim 
hráčům nedařilo, dopouštěli se chyb a byli pod stálou převahou Albrechtic. Jen štěstím 
po 1. polovině prohrávali pouze 1:0. Do 2. poločasu však naši hráči nastoupili jako 
vyměnění a domluvená nová taktika hry se jim vyplatila. Nastal zvrat, který asi málokdo 
očekával, a naši fotbalisté vedli 2:1. Pokutový kop domácího střelce však vyrovnal stav 
utkání na 2:2. 
Konečné druhé místo v tabulce II. třídy skupiny A bylo velkým úspěchem celého 
kolektivu hráčů Jiskry Červená Voda, kteří takto reprezentovali naši obec ve fotbalové 
soutěži. 
Sestavu mužstva Jiskry Červená Voda v sezóně 1999 – 2000 tvořili tito hráči: Pasker 
Jakub, Zelenka Tomáš, Hájek Zdeněk, Uhlíř Jindřich, Urban Miloš, Stašák Pavel, Bittner 
Petr, Bittner Pavel, Mikuláš Pavel, Vágner František, Kos Ladislav, Oulehla David, Krejčí 
Marek, Kočajda Josef, Kos Roman, Brůna Martin, Pavelka Miroslav, Machovič Josef, 
Kouba Tomáš, Zach Vladimír, Stavinoha Jiří, Štarman David, Brůna David a Durna Jiří. 
Začala nová fotbalová sezóna 2000 – 2001 a naši hráči přivítali na domácím hřišti 
neznámého soupeře z Českých Heřmanic. V počátku zápasu nastoupili naši hráči v plné 
síle. V závěru poločasu však došlo k vyloučení dvou hráčů, a tak naši hráli v devíti a 
soupeř v desetičlenné sestavě. Zatímco první poločas skončil nerozhodně 1:1, ve druhém 
poločase přišla gólová smršť soupeřů. Vysoká porážka našeho mužstva 1:6 jasně 
vyjadřovala rozdíl ve hře i výkonu obou celků. 
Na malém hřišti ve Verměřovicích nastoupili naši fotbalisté za úmorného vedra k utkání 
se známým soupeřem z minulých sezon. Už v první polovině zápasu vedlo družstvo 
domácích 1:0, které svou výhru umocnilo dalšími dvěma góly ve druhém poločase. 
Konečný stav 3:0 byl jistě i důsledkem vyloučení našich tří hráčů v druhé polovině 
zápasu. Po přátelských zápasech před novou fotbalovou sezónou to jistě nikdo 
neočekával. Byla to krutá sprcha pro naše fotbalisty. 
Po nezdaru v těchto dvou zápasech nastoupili fotbalisté Jiskry na domácím hřišti proti 
Brandýsu nad Orlicí. S tímto mužstvem neměli žádné zkušenosti, ale do zápasu šli plní 
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odhodlání odčinit špatný výkon z předešlých dvou střetnutí. Jejich předsevzetí se splnilo 
a zápas skončil pěkným výsledkem 5:2 pro naše fotbalisty. 
Podruhé, opět na domácí půdě za pěkného slunečného počasí, přivítalo mužstvo Jiskry 
neznámého soupeře z Řetové. Celkem vyrovnaný zápas nakonec skončil vítězstvím 
našich 4:1. 
Další zápas mezi domácími Rudolticemi a hostující Červenou Vodou byl rozehrán 
ve velkém tempu. V první polovině se domácí ujali vedení rohovým kopem na branku, 
ale v závěru naši vyrovnali na 1:1. Také v druhé polovině zápasu padlo v každém 
družstvu po gólu, a tak konečný výsledek zápasu byl 2:2. 
Zápas Králíky „B“ – Červená Voda se po několikaleté přestávce hrál v Králíkách 
za krásného slunečného počasí. Hned v prvním poločase výsledek 1:1 dodal našim 
hráčům odvahu a ve druhém poločase předváděli velkou hru. Po velmi zodpovědném a 
ukázněném výkonu získali v souboji s tradičním rivalem v Králíkách zasloužené vítězství 
3:2 a tři body. 
Celkové výsledky podzimní části fotbalové sezóny odpovídaly čtvrté příčce v tabulce 
okresní III. třídy Ústecka. 
Bylo to již pět let od doby, kdy Červená Voda měla své dorostenecké mužstvo. Začala 
podzimní sezóna a v tabulce okresního přeboru dorostu se opět objevil tým z Červené 
Vody. 
V letních měsících se pod vedením trenérů Jiřího Pavlase a Josefa Haase připravovalo 
kompletní mužstvo na mistrovské zápasy. Hráči podstoupili fyzickou, technickou a 
v neposlední řadě i psychickou přípravu, což se odrazilo již v prvním utkání 
se Zámrskem. Už v prvním poločase vedl kolektiv našich fotbalistů 1:0 a do konce zápasu 
na jejich kontě přibyly ještě další dva góly. Soupeř také jednou trefil a výsledkem 3:1 
skončil první zápas. 
Utkání dorostu mezi Letohradem B a Červenou Vodou se hrálo na hřišti číslo dvě, které 
se nacházelo hned vedle hlavní plochy. Letohradský trávník byl sice krásný, ale pro 
hráče obou mužstev velice kluzký. Do konce prvního poločasu se nepřihodilo nic 
zvláštního, a tak se oba celky rozcházely za nerozhodného stavu. Druhý poločas začal 
ve vysokém tempu, naši hráči oživili hru, ale do branky protihráče dostali pouze jeden 
gól. Po kombinační hře ve středu hřiště a přesném zakončení se ujal vedení Letohrad 
2:1. 
Ke třetímu utkání nastoupili dorostenci Červené Vody s družstvem FK Kerhartice. Utkání 
začalo neuspořádanou hrou z obou stran. První poločas skončil remízou 1:1 a druhý 
poločas začal opatrnou hrou obou družstev. Čisté souboje bez faulů a střídání hráčů 
v obou družstvech přinesly konečný výsledek 3:3. 
Zápas TJ Červená Voda a TJ Albrechtice začal tlakem domácích, který vyvrcholil již v páté 
minutě prvním gólem. Poté se hra uklidnila a zápas se stal vyrovnaným utkáním. Také 
ve druhém poločase byla hra vcelku vyrovnaná, ale našim hráčům se naskytlo více 
gólových příležitostí, a tak si Červená Voda připsala další tři cenné body do tabulky a 
sympatické skóre 3:1. 
V zápase TJ Jiskra Červená Voda a TJ Sokol Vraclav naše mužstvo po celou hru zcela 
přehrávalo mužstvo hostí a předvedlo divákům pěkný technický fotbal. Vítězství 3:0 
potvrdilo vyřazení Vraclavi před dvěma roky v kvalifikaci o postup do II. třídy okresního 
přeboru. 
S mužstvem Dolní Čermné měli naši hráči z předchozích utkání na domácím hřišti 
špatnou bilanci. Tentokrát se zápas hrál na nově zbudovaném hřišti v Čermné. Naši hráči 
nastoupili sice oslabeni, ale s odhodláním. Hned první poločas se vcelku vydařil 
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konečným stavem 1:1. Ani ve druhém poločase naši hráči nezklamali a vítězstvím 3:2 
v tomto utkání skvěle reprezentovali naši obec. 
V posledním utkání podzimní části této sezóny přivítali na domácím hřišti naši fotbalisté 
vedoucí mužstvo OP III. třídy, Sloupnici. Hosté hned od začátku dirigovali průběh tohoto 
zápasu. V prvním poločase nepadla sice žádná branka, ale druhý poločas patřil hostům, 
kteří střelili do brány našeho mužstva dva góly. Naši fotbalisté předvedli snaživý výkon, 
ale tentokrát na svého soupeře nestačili. 
Zápas se Zálším začal neobvykle již ve 12.30 hodin. Červenovodští dorostenci se dostali 
do šance už ve 4. minutě a celková převaha na hřišti jim hned v prvním poločase stavem 
4:0 zvěstovala vítězství. Ve druhé polovině se k nim přidaly ještě další čtyři branky, a 
zápas tedy skončil rovněž neobvykle vysokým vítězstvím 8:0 pro naše hráče. Impozantní 
skóre pomohlo dorostencům k umístnění na předních pozicích tabulky. 
Na zápas s mužstvem Sokola Sruby přijeli naši hráči sice se zpožděním, ale odvezli si 
odtud těsné vítězství 1:2. Byl to opravdu nečekaně vyrovnaný zápas. 
Na soupeře z Libchav čekal červenovodský dorost marně. Po uplynulé čekací lhůtě tedy 
sportovně-technická komise kontumovala 3:0 pro naše hráče. 
Utkání dorostu našich hráčů v Dolním Třešňovci bylo vyrovnaným zápasem. Diváci 
se však branky nedočkali a hra skončila výsledkem 0:0. 
Nejhoršího výsledku za posledních devět utkání naše družstvo dosáhlo v zápase s TJ 
Sokol Dobříkov. Domácí začali utkání ve velkém tempu a již v prvním poločase stavem 
3:0 bylo rozhodnuto. Celkové skóre hráči Dobříkovic upravili na 5:0. 
V podzimní části fotbalové sezóny 2000/2001 vybojovali dorostenci, pod vedením 
trenérů p. Jiřího Pavlase a p. Josefa Haase čtvrté místo v tabulce okresního přeboru. 
Na tomto pěkném úspěchu měli zásluhu všichni hráči družstva: Motyčka Luboš a 
Stejskal Lukáš, Brůna David, Beschorner Ervin, Pražák Roman, Schon Jiří, Kovář Jan, Kohl 
Vojtěch, Chvojan Marek, Straka Zdeněk, Dušek Lubomír, Janda Mrak, Ježek Leoš, 
Doubínek Jan, Pavelka Martin, Motyčka Tomáš, Tejkl Jakub, Bien Jaroslav a Diblík 
Miloslav. 
 
2001 
PS Hraničář 
V pololetních prázdninách se pionýři vypravili do Prahy. Zúčastnili se všech akcí 
konaných v rámci tzv. Ledové Prahy.  
Pionýrská skupina Hraničář uspořádala dne 24. 2. osmý ročník dětského tanečního 
maratonu. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích.  
Dne 30. března plavali místní pionýři i další zájemci z řad dětí i dospělých v plaveckém 
bazénu v Zábřehu. 
Letní pionýrské tábory se konaly v Domašově i na Větrníku. V Domašově žili pionýři 
na „Ostrovech bukanýrů“, na Větrníku si užívali „Dva roky prázdnin“.  
Dne 13. 10. se sešli pionýři a jejich příznivci na školním hřišti a utkali se ve hře 
pétanque. 
 
Skaut 
Skauti se zúčastnili již pátého ročníku Svojsíkova závodu, pořádaného letohradským 
střediskem. Naši skauti byli úspěšní a postoupili do okresního kola konaného 12. května. 
V létě pobývali skauti na skautském táboru. 
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SDH 
Dne 2. 6. se na koupališti v Červené Vodě uskutečnila okrsková soutěž SDH s těmito 
výsledky: 

1. Mlýnický Dvůr II 
2. Moravský Karlov 
3. Mlýnický Dvůr I 
4. Červená Voda 
5. Dolní Orlice 

První červencovou sobotu uspořádali hasiči 5. ročník Červenovodského poháru, soutěže 
družstev v požárním útoku na terč: 

1. Mlýnický Dvůr I 
2. Heroltice 
3. Mlýnický Dvůr II 
4. Červená Voda 
5. Orličky 

 
TJ Jiskra 
Fotbalová mužstva TJ Jiskry absolvovala v zimním období řadu přípravných utkání 
se soupeři z blízkého okolí, jedno takové utkání sehráli i v Polsku. 
Do mistrovských soutěží vyslala Jiskra mužstva dospělých („A“), dorostu a mladších 
žáků. 
Naši dorostenci okresní přebor vyhráli a postoupili do krajských soutěží. 
Ve čtvrtek 5. července hostili fotbalisté TJ Jiskry účastníky turnaje hospodských 
jedenáctek.  
Konal se HOLBA CUP 2001. Pozvánku přijala mužstva hostince U Valentů Šanov, 
restaurace U lípy z Králík, Klapíno z Klášterce nad Orlicí, hospody U Malečků z Lukavice 
a pivovaru HOLBA z Hanušovic. 
O týden později se konal druhý ročník Rot Wasser Cup. 
V rámci letní přípravy se naši fotbalisté zúčastnili turnajů ve Štítech, Mistrovicích, 
v polském Miedzylesie. Jeden přípravný turnaj uspořádali i doma.  
Výsledky podzimní části mistrovských soutěží“ 
Mužstvo „A“ dospělých skončilo v okresním přeboru třetí třídy mužů na 3. místě, mladší 
žáci ve skupině A okresního přeboru obsadili 4. místo. Největšího úspěchu dosáhli 
dorostenci, kteří v I. A. třídě v kraji skončili na 12. místě. 
 
ASPV 
Rodic e s de tmi cvic ili v te locvic ne  nove  s koly vz dy v ponde lí  odpoledne 
Dne 29. 5. se konalo odpoledne her a sportu pro rodic e a jejich male  de ti. Akci pod 
na zvem „SPORTUJE CELA  RODINA“ pr ipravily c lenku KC B spolu s pracovnicemi MS  II a 
s hasic i. 
 
Te locvic na ve s kole 
Te locvic na ZS  je hojne  vyuz í va na. Nejen z a ky s koly, ale i mimos kolní ch iniciativ je 
dostatek. Cvic í  maminky a de tmi, z eny, ale i muz i, kter í  hrají  volejbal. Take  TJ Jiskra 
vyuz í va  te chto prostor. 
 
Tenis 
Tenisové kurty byly přístupné od počátku jara do konce podzimu. 
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Cyklistika 
Dne 4. srpna se konal16. ročník Časovky jednotlivců v jízdě do Suchého vrchu. 
 
Lyžování 
Lyžařský vlek v Šanově byl v provozu každý den po celou dobu trvání sezony. 
V oblasti Bukové hory a Suchého vrchu byly v sezoně upravovány lyžařské běžecké 
stopy v celkové délce 20 km. 
 
2002 
Vzniklo sdružení motorkářů Motošok. 
 
2003 
Skupina nadšenců pořádala amatérské závody v autocrossu. 
 
Provedena byla rekonstrukce fotbalove ho hr is te  TJ Jiskra, vybudova no bylo tre ninkove  
fotbalove  hr is te . 
 
2004 
Skupina nadšenců pořádala již druhý ročník amatérských závodů v autocrossu. 
 
VCC 
Veteran Car Club uspořádal XIII. ročník Srazu historických motorových vozidel. 
 
2005 
Skupina nadšenců uspořádala třetí ročník amatérských závodů v autocrossu. 
 
2006 
Skauti 
Na počátek července, prvního prázdninového měsíce, připravili skauti Severskou 
expedici „Skandinávie 2006“. 
Sotva se skauti vrátili ze Skandinávie, sešli se na svém oblíbeném tábořišti na Zašivu. 
Od 15. do 29. července se tábora zúčastnilo 31 osob, počasí bylo krásné, parta skvělá.  
 
Pionýrská skupina Hraničář 
Pionýrská skupina Hraničář Červená Voda je jednou z 28 pionýrských skupin, 
působících v Pardubickém kraji. Celá krajská organizace má 1006 členů, v roce 2006 
uspořádala 27 táborů, kterých se zúčastnilo 1792 dětí. 
Největší pionýrskou skupinou krajské organizace je zdejší skupina Hraničář. 
Už dlouhé roky ji vede Mgr. Olga Koukalová, která je i členkou Krajské rady Pionýra i 
České rady Pionýra. 
Pionýři, ale i nečlenové, se scházejí ve středu a v pátek odpoledne v klubovně v čp. 48 
v Červené Vodě (dnes již zbourán, pozn. Dor.). 
Pionýrská skupina organizuje pro své členy i další zájemce zájezdy do plaveckého 
bazénu v Zábřehu nebo České Třebové. 
K pravidelně konaným zájezdům patří i cesta do Prahy a zpět na akci Ledová Praha.  
I letos uspořádala skupina dětský taneční maraton, už 13. ročník. 
Pionýři se také pravidelně účastní další akce, Bambiriády, pořádané Českou radou dětí a 
mládeže. Ta letošní se v Pardubickém kraji konala 25. a 26. května v Chrudimi. Jejími 
aktivními účastníky byli i členové skupiny Hraničář. Ve vlastním stánku informovali 
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o své činnosti. Členové tanečního oddílu předvedli hned první den dopoledne taneční 
pódiové vystoupení. 
Vyvrcholením každoroční činnosti jsou letní tábory. Konají se každý rok na dvou 
místech: na základnách „Větrník“ a „Domašov“. 
Základna „Větrník“ v obci Lhota pod Hořičkami (u České Skalice) je ve vlastnictví 
skupiny Hraničář. Má kapacitu 80 osob. Vyniká relativně nepoškozeným přírodním 
prostředím. Zajímavá místa jsou nedaleko, např. Ratibořice (4 km), Česká Skalice, kde je 
Muzeum Boženy Němcové (5 km), vodní nádrž Rozkoš (6 km), pevnost Josefov (13 km). 
Na koupaliště ve Lhotě jsou to jen 2 km. 
Základnu „Domašov“ v obci Bělá pod Pradědem – Domašov si pionýrská skupina 
Hraničář pronajímá od občanského sdružení Venuše Vysoké Mýto. I tato základna má 
kapacitu 80 osob. Atraktivní je především blízkostí významných míst v pohoří Hrubého 
Jeseníku: Praděd (9 km), chata Švýcárna (8 km), sedlo Ramzová (16 km), Šerák (14 km) 
a Červenohorské sedlo (7 km). 
Letní tábory pořádané skupinou jsou vždy tematicky zaměřeny a vyplněny hrou, která 
účastníky zavádí nejčastěji do historie, např. do starého Egypta nebo do doby Karla IV., 
do doby husitské, ale též např. mezi piráty nebo k pohádkovým skřítkům. O tábory bývá 
velký zájem, účastní se jich děti a mládež z obce a nejbližšího okolí, ale i zdaleka. 
Letošnímu táboru na Větrníku velel Jan Žižka z Trocnova. 
V říjnovém čísle zpravodaje vypráví o táboru v Domašově jeho kronikář. Táborová hra 
vtáhla účastníky do doby Julia Caesara, Asterixe a Obelixe. 
Členové a příznivci pionýrské skupiny Hraničář se scházejí i k dalším 
jednorázovým akcím. V krásném „babím létě“ pořádají Červenovodský 
sedmiboj. Setkávají se také při tradiční drakiádě nebo „petané“ (pétainque, někdy také 
psáno pétanque). 
 
Sbor dobrovolných hasičů 
SDH koná pravidelná cvičení, zúčastňuje se soutěží. Každý rok pořádá na bývalém 
koupališti v Červené Vodě netradiční soutěž v požárním útoku „O červenovodský pohár“. 
Kromě toho se členové SDH Červená Voda podílejí na přípravě a organizaci různých 
kulturních akcí v obci (zajištění bufetu při společenských akcích občanských sdružení, 
při plesech apod., stavění a kácení máje, pálení čarodějnic, dny her a zábavy pro děti 
apod.), zvláště ve spolupráci s dalšími organizátory a pořadateli. 
 
Lyžařský běžecký areál Jeřáb 
Když se před koncem roku 2004 objevila u budovy obecního úřadu tabule se základními 
informacemi o lyžařském běžeckém areálu Jeřáb, bylo jasné, že se představitelům obce 
podařilo sjednat podmínky existence a užívání takového areálu. Na přípravných 
jednáních a realizaci se kromě orgánů státní správy a naší obce podílely další dva 
subjekty, Sdružení obcí Orlicko a Lesy České republiky, státní podnik, Hradec Králové. 
Díky jejich vzájemné spolupráci a finanční spoluúčasti se podařilo vybudovat tři trasy 
pro milovníky pohybu na běžeckých lyžích. Na mapách i v terénu jsou vyznačeny 
zelenou, žlutou a modrou barvou. Výchozí a cílové body všech tras i jejich křižovatka 
v Hrubém lese jsou vybaveny stejnými informačními a orientačními tabulemi, jakou 
máme v centru obce, u budovy obecního úřadu. 
Východisko zelené trasy je v Šanově u kostela v nadmořské výšce 570 metrů. 
Trasa stoupá nejprve otevřeným terénem, sníženinou mezi kopcem Luzným a 
Křížovou horou, přes místo zvané Na Mokrém na kótu 757 metrů nad mořem. 
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Po překonání této kóty nás zavede do Hrubého lesa. Po více než 4 km putování jsme 
na křižovatce všech tří tras. Jestliže se rozhodneme pokračovat po zelené, projedeme 
Hrubým lesem až ke sv. Trojici v nadmořské výšce 862 metry. Odtud můžeme 
pokračovat k Severomoravské chatě, kde si můžeme odpočinout a občerstvit se. 
Zelená trasa od šanovského kostela ke sv. Trojici je přibližně 7.200 metrů dlouhá, 
při jejím zdolávání překonáme výškový rozdíl přibližně 292 metry. Pokud se od 
sv. Trojice vydáme k Severomoravské chatě, prodloužíme si cestu asi o 1,5 km. 
Od kaple sv. Trojice však můžeme také po žluté trase, která nás povede kolem kóty 921 
metrů k místu zvanému U Tří křížů a nakonec nás přivede zpět na zelenou trasu, na již 
zmíněnou křižovatku všech tří tras. Žlutá trasa je jen málo přes 3 km dlouhá 
s převýšením okolo 100 metrů. 
Na křižovatce rozhodneme, zda se po zelené vrátíme do Šanova nebo vyzkoušíme 
modrou trasu. Ta je přibližně stejně dlouhá jako žlutá. Vede kolem lovecké chaty a 
vyhlídkové věže na kopci Val ke klášteru na Hoře Matky Boží (Mariánském kopci). 
Modrá trasa je atraktivní pro obyvatele a návštěvníky Králík a jejich nejbližšího okolí. 
Pěknou krajinou je dovede do blízkosti kaple sv. Trojice a Severomoravské chaty. 
O všechny tři trasy, jejich sjízdnost a údržbu dvou souběžných běžeckých stop 
pečuje obec Červená Voda. Je to práce pro sněžnou rolbu Kässbohrer, za kterou obec 
ve třech splátkách zaplatila celkem 400 tis. Kč. Garáž pro rolbu je v pěkné zděné bývalé 
hasičské zbrojnici v Šanově, nedaleko východiště zelené trasy. O dobrý technický stav 
rolby a údržbu běžeckých tras se stará Jaromír Klimeš, dobrá duše, člověk pro všechno, 
také velitel zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Červená Voda. 
V letošní zimě, tak bohaté na sníh, byly všechny tři trasy stále bezvadně 
upraveny a poměrně hojně využívány. Kromě nich upravovala naše obec další, velmi 
nenáročné trati na západních a severozápadních svazích Křížové hory. Jak mi řekl 
Jaromír Klimeš, letos se staral o běžecké trati v celkové délce téměř 40 km. Náklady 
na jejich udržování byly účtárnou obecního úřadu vyčísleny částkou 79.042,34 Kč. 
Jsem přesvědčen, že toto dílo naší obce bylo veřejností velmi dobře přijato. 
 
SKIPARK ČERVENÁ VODA 
Před dvěma lety zvažovaly orgány obecní samosprávy, jak zvýšit zajímavost a 
přitažlivost naší obce a jejího okolí. Vzhledem k přírodním a geografickým podmínkám 
se na prvním místě nabízelo rozšíření nabídky pro turistiku a rekreační sport. 
Při jednáních zastupitelstva obce dostal podporu záměr vybudovat lyžařské středisko 
na Bukové hoře. 
Na západních svazích Bukové hory, v Čenkovicích se již léta na sjezdových tratích lyžuje. 
Středisko Čenkovice si získalo velmi dobrou pověst. Je dobře vybaveno, také 
propagováno, v sezoně je k dispozici dostatek informací o počasí a aktuální situaci. 
Pravděpodobně i proto se objevil nápad vybudovat podobný areál, ale na opačné straně 
hory, na jejím východním svahu, se základnou v Mlýnickém Dvoře. Zalíbila se i 
představa, že v blízkosti vrcholu Bukové hory by dokonce mohly být oba areály 
propojeny a lyžaři by mohli podle chuti sjíždět obě strany hory. 
Brzy se ukázalo, že realizace záměru by mohla být nad síly obce. Její představitelé hledali 
subjekt, který by dokázal zvládnout technické i finanční nároky takového podniku. 
A podařilo se. 
V loňském roce se záměru chopila obchodní společnost SKIPARK ČERVENÁ VODA s. r. o. 
se sídlem ve Svitavách. Její jednatelé, Ing. Luděk Fröhde ze Svitav a Ing. Josef Finda 
z Litomyšle se ihned pustili do práce. 
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V srpnu loňského roku představili důkladně propracovaný podnikatelský záměr, jehož 
jedno vyhotovení je přílohou tohoto zápisu. V listopadu téhož roku bylo hotovo 
„Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní 
prostředí … ČERVENÁ VODA (BUKOVÁ HORA) – SJEZDOVÁ TRAŤ, LANOVKA A 
SOUVISEJÍCÍ ZAŘÍZENÍ“. 
Materiál zpracovala obchodní společnost EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové. Na přelomu 
loňského a letošního roku bylo „Oznámení ...“ předloženo Krajskému úřadu 
v Pardubicích s žádostí o projednání. 
Krajský úřad už v prvních lednových dnech letošního roku zahájil ve věci zjišťovací 
řízení, jehož výsledkem bylo rozhodnutí, že pro důkladné projednání záměru je nutné 
posouzení vlivů předpokládané stavby na životní prostředí. Potřebnou dokumentaci 
k tomuto procesu zpracovala obchodní společnost INVESTprojekt NNC, s. r. o., Brno. 
Tato dokumentace byla hotova na počátku prosince letošního roku. Ihned byla předána 
Krajskému úřadu Pardubického kraje k dalšímu jednání. Záměr i dokumentace byly 
zveřejněny a účastníci řízení byli vyzváni k vyjádření. 
Pokud se podaří realizovat původní představy, vznikne zřejmě dílo v hodnotě několika 
desítek milionů korun, které však možná přivede do naší obce mnoho zájemců 
o sjezdové lyžování. Prospěch by z toho mohla mít nejen naše obec, ale i Čenkovice a celé 
Králicko. 
 
Ski areál Šanov 
Historie vzniku tohoto areálu není v obecní kronice popsána. Proto uvádím několik 
základních údajů: 
Pravděpodobně v r. 1988 dospěli šanovští hasiči, tehdy členové Svazu požární ochrany, 
k představě vybudovat na svahu Luzného lyžařskou sjezdovou trať s vlekem. O nápadu 
jednali Ing. Pavel Růčka, Josef a Petr Kubíčkovi s tehdejším předsedou místního 
národního výboru (MNV), Bohumilem Němcem. Jisté je, že v tomto roce zahájil MNV 
jednání o možnostech odlesnění části svahu kopce Luzný. 
Roku 1990 byl vypracován projekt stavby a MNV hledal možnosti jejího financování. 
V listopadu stejného roku vydal stavební úřad MNV povolení ke stavbě. 
Těsně před prvními volbami do obecních zastupitelstev (listopad 1990) uzavřely MNV 
Červená Voda a Svaz požární ochrany Šanov (SPO) smlouvu o tom, že MNV dává Svazu 
požární ochrany Šanov do bezplatného trvalého užívání stavbu vleku, tehdy fakticky 
ještě neexistujícího. 
SPO Šanov se touto smlouvou zavázal užívat zařízení za podmínky, že provoz i údržbu 
vleku zajistí vlastním nákladem. 
Na počátku roku 1993 byla stavba dokončena. Sjezdová trať je 500 m dlouhá, 
s převýšením 120 m. Vlek je vybaven 40 kotvami. 
V březnu bylo povoleno prozatímní užívání stavby, v dubnu byla stavba kolaudována. 
V následujících letech až do konce r. 2000 hasiči s většími či menšími potížemi vlek 
skutečně užívali. 
K počátku roku 2001 došlo k dohodě, že provozování vleku převezme pan Roman 
Bubák. Ihned postavil osvětlení sjezdové tratě a koupil rolbu Käsbohner 240. Díky tomu 
významně stoupla kvalita sjezdovky. 
V roce 2003 postavil pan Bubák další, 200 m dlouhý dětský vlek. 
V roce 2005 od obce koupil všechna zařízení, která mu ještě nepatřila, i s pozemky, 
na kterých se areál rozkládá. 
Zároveň sjezdovou trať vybavil zasněžováním (jedno dělo na dolním konci sjezdovky, 
jedna tyč v jedné třetině délky trati a další tyč na vrcholu). 
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Ski areál Šanov je využíván jednotlivci i skupinami. Přijíždějí i lyžaři z Polska. Mnohým 
dobře poslouží ski bus pana Josefa Pinkase. Žáci zdejší základní školy tu absolvují 
lyžařský výcvik. 
I pan Roman Bubák, majitel Ski areálu, provozuje lyžařskou školu. Kromě toho půjčuje 
sněžné skútry, lyžařské vybavení, ale také např. snowboard prkna. O tento způsob 
sjíždění svahu je velký zájem zvláště mezi adolescenty. 
Za příznivých podmínek bývá na svahu opravdu živo, často i večer při umělém osvětlení. 
Návštěvníci se mohou také osvěžit v malé chatce sloužící k odpočinku a občerstvení. 
Velmi dobrá sezóna 2005/06 byla zakončena lyžařskou maškarádou. 
Areál je však využíván i mimo zimní čas. Setkávají se tu zájemci o pouštění draků. 
Členové Quad Teamu Šanov předvádějí své stroje, učí jízdě na motorových čtyřkolkách 
apod. 
Od letošního roku je šanovský ski areál kvalitně prezentován na internetu. Jsou tu 
zveřejněny základní informace o sjezdovce, jejím vybavení, údržbě, provozních 
podmínkách, cenách, možnostech občerstvení, ale i ubytování, které majitel areálu 
nabízí v domě čp. 75. Zájemci o aktuální stav mohou využít i webové kamery, jejíž 
ovladač je na stránkách k dispozici. Mohou tak i na dálku vizuálně posoudit např. počasí, 
návštěvnost apod. 
 
Airsoft 
„Vítejte na našem webu, jsme 201. výsadková divize (201 Fallschirmjäger Divisionen) 
napodobující německou armádu. Všichni pocházíme z vesnice Červená Voda a Airsoft 
hrajeme od prosince roku 2005. Armádu se snažíme napodobit jen výstrojí, co se týče 
výzbroje, je u každého člena rozdílná.“ 
Toto sdělení jsem s překvapením četl, když jsem otevřel jednu z internetových 
stránek, nabídnutých vyhledávačem Google po zadání výrazu „Červená Voda.“ Protože 
se mi mladý muž na jedné z fotografií i přes maskování zdál povědomý, neváhal jsem, 
a když jsme se potkali, zeptal jsem se, jak to je. 
Dověděl jsem se, že skutečně 6 místních mladíků ve věku od 12 do 18 let se za podpory 
rodičů a s jejich nemalým finančním přispěním baví ve volném čase hrou „na vojáky“. 
V loňském a letošním roce se zúčastnili několika akcí, zatím jen v našem okrese 
(Lichkov, Brandýs nad Orlicí). 
Hoši se mi představili i ve výstroji a s výzbrojí. Při té příležitosti mi na otázku 
odpověděli, že za výstroj každého z nich rodiče zaplatili od 2,5 do 13,5 tis. Kč, za kopii 
pěchotní zbraně, pušky, 12,5 až 13,5 tis. Kč. 
Chlapci jsou žáky zdejší základní školy, jeden je žákem automobilového učiliště Ústí 
nad Orlicí, další žákem vojenské střední školy v Moravské Třebové a jeden studuje 
na gymnáziu v Králíkách. 
Když jsem se otázal, co v těchto hrách nalézají, dostal jsem odpověď, že hledají 
příležitost k seznamování, sympatická je jim nutnost disciplíny, ve větším kolektivu 
mladých mužů nacházejí více možností zábavy. Airsoft se jim stává koníčkem. 
 
Veteran Car Club 
Veteran Car Club v naší obci existuje od 2. března 1979. Klub má relativně stabilní 
členskou základnu. Nyní má 35 členů z Červené Vody, Králík, Olšan, 
Rudy nad Moravou, Bohdíkova, Zábřehu, Skrovnice a dalších míst. Předsedou klubu je již 
několikátým rokem pan Miloslav Ohlídal. 
Náplň činnosti klubu je ustálená. Hlavní motivací členů je zřejmě obdiv k dříve 
vyráběným modelům automobilů a motocyklů a z toho plynoucí zájem o jejich zachování 
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ve stavu, který se co nejvíce blíží původní podobě, samozřejmě při udržení použitelnosti 
vozidla. Znamená to desítky a stovky hodin obtížné práce při renovacích, opatřování 
originálních dílů nebo výrobě nových součástek, odpovídajících původním. 
Společnými klubovými akcemi jsou tradiční burzy náhradních dílů, klubové výlety, 
jednou za dva roky pořádané srazy historických vozidel a další. 
Zahajovací společná akce, „burza auto – moto – ostatní“ se letos konala 6. května 
od 7 hodin v prostoru bývalého koupaliště v Červené Vodě. Bylo příjemně, polojasno, 
dosti teplo. Možná i proto byla účast na obou stranách (nabídky i poptávky) velmi pěkná. 
Ještě v květnu uspořádal VCC první klubový výlet, kterého se obvykle účastní téměř 
všichni členové. 
Významnou, každoročně konanou akcí, je Veteran Piknik v nedalekých Olšanech. 
Pořádají ho dva, již dlouhá léta spřátelené kluby, VCC Červená Voda a S.K.A.M. Olomouc. 
První piknik se uskutečnil 20. června 1992. 
Letošní ročník byl patnáctý, veteráni se k němu sjeli 17. června. Podle pořadatelů a 
pravidelných účastníků jde o příjemné setkání, vyplněné např. dopoledním společným 
pěším výletem, odpoledním fotbalem, večerním posezením u ohně, kdy se za doprovodu 
veteránské kapely zpívají oblíbené písně. Platným členem kapely je i místní člen VCC, 
pan Jiří Seidl. 
Na Veteran Piknik přijíždějí osádky několika desítek vozidel, v posledních letech to bývá 
více než padesát automobilů a motocyklů veteránů. 
Členové VCC nezklamali ani doma, v letošním sudém roce uspořádali XIV. ročník srazu 
historických vozidel. 
Poslední letošní společnou klubovou akcí byla burza, konaná 26. srpna opět v prostoru 
bývalého koupaliště. 
Někteří z členů VCC ještě v září obohatili svými vozidly dvě výstavy, pořádané v našem 
okrese. Ve dnech 2. a 3. září se zúčastnili výstavy automobilů veteránů, konané 
při příležitosti Mistrovství republiky v jízdě do vrchu LAUDON 2006 v Albrechticích 
u Lanškrouna. Dne 23. září vystavovali v Ústí nad Orlicí, kde byla tradiční AUTO SHOW. 
Velmi aktivním členem VCC je pan Václav Černohous. Pravidelně se účastní akcí 
pořádaných klubem. Kromě toho v letošním roce s několika kolegy zajel na autosalon 
do Lipska (6. dubna). S rodinnými příslušníky vystavoval své vozy v Horních Počernicích 
(22. dubna). Od 1. do 6. května byl v Jelení Hoře v Polsku, kam byl pozván, aby 
se zúčastnil natáčení filmu Diverzant II (s vozy Mercedes 230B a Mercedes Pullman). 
Dne 16. května se na zámečku Karlštejn u Hlinska v Čechách zúčastnil natáčení dalšího 
dílu Četnických humoresek (s vozem Mercedes 230A). Hned nato, 18. května byl opět 
v Polsku, kde pokračovalo natáčení filmu Diverzant II, stejně tomu bylo i 29. a 30. 
června. Ve dnech 12. srpna a 1. září vyhověli Černohousovi sousedům nebo známým a 
vozem Mercedes 230B vezli novomanžele (v Červené Vodě a v Damníkově). Druhého 
září byli s vozem Mercedes 200 Stuttgart v Praze při natáčení filmu Rudý baron. 
Mercedes Benz Club Brno uspořádal od 15. do 16. září soutěž „Moravia Tour“, zúčastnili 
se i Černohousovi, a to s vozem Mercedes 230A. 
Pozoruhodnou je ještě další okolnost: Pan Václav Černohous již mnoho let, prakticky 
od počátku této své zájmové činnosti, pečlivě vede kroniku, ve které zaznamenává 
informace o svých i klubových akcích. Zápis za rok 2006, jako jindy doplněný řadou 
fotografií, končí na straně 1266! Je tam poznámka o výroční členské schůzi VCC. 
Konala se 1. prosince 2006 v restauraci Kocanda v Písařově, zúčastnilo se jí 30 členů a 
hostů, mezi nimi byl i pan Miroslav Švestka, starosta obce. Předsedou klubu byl znovu 
zvolen pan Miloslav Ohlídal. 
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Hobby Rallye Cross 
V roce 2003 vzniklo v naší obci další občanské sdružení. Ministerstvem vnitra bylo 
registrováno dne 10. 6. 2003 pod názvem AUTO TEAM ČERVENÁ VODA. Sdružení bylo 
zapsáno s adresou Červená Voda 8 (správně však mělo být Bílá Voda 8). 
Sdružení vzniklo kolem pánů Františka Raška a jeho syna Michaela, kteří s dalšími 
nadšenci našli zalíbení v jízdě terénem v automobilech a dalších vozítkách vybavených 
motorem a koly. Nejprve pořádali závody na louce blízko velkokapacitního kravína 
Rolnické společnosti. Brzy však začali hledat jiné, vhodnější místo. Pomohlo vedení obce, 
které spolu s Rolnickou společností umožnilo konání závodů na svažitém pozemku 
nedaleko bývalé vojenské střelnice pod Bukovou horou. Na tomto místě se nejvíce 
závodilo v roce 2004 a o rok později. 
Závodů se téměř pravidelně účastnila řada místních jezdců. Přijížděli však také další 
zblízka i z větších vzdáleností. Závody byly vypisovány pro dvě kategorie, pro vozy 
s objemem motoru do 1600 cm3 a vozy s vyšší kubaturou. 
Na letošní rok bylo připravováno šest závodů. Odjelo se však jen pět. Jistě to bylo 
způsobeno dlouhou zimou, deštivým srpnem – závodiště nebylo způsobilé. V průběhu 
roku byl také vidět slábnoucí zájem, hlavně u jezdců, kteří byli v minulých ročnících 
nejúspěšnější. 
Závodiště s vyježděnou drahou rádi využívali i nejmladší jezdci na malých motocyklech. 
Hluk jejich strojů se často nesl Králickou brázdou hodně daleko, býval slyšet nejen 
v zastavěné části obce, ale i na dosti vzdálených kopcích. 
Značné zvýšení zájmu o aktivní motorismus jako koníčka podle názoru kronikáře svědčí 
o tom, že ekonomická situace obyvatel naší obce se v posledních letech znatelně 
zlepšovala. 
 
Motošok 
Zatímco členové Veteran Car Clubu Červená Voda věnují nesmírně mnoho času a práce 
zachování nebo obnově původní podoby vozidel, členové teprve v roce 2002 vzniklé 
skupiny „motorkářů“ se usilovně snaží o přeměnu sériově vyráběných motocyklů 
na stroje vybavené nejrůznějšími doplňky, okrasnými nebo výkon a také zvuk 
„vylepšujícími“ prvky. 
Dostatek partnerů, kamarádů a kamarádek podobně smýšlejících našli i v blízkém okolí. 
Už v roce 2003 uspořádali v centru obce relativně velké setkání, kterého se tehdy 
zúčastnilo několik desítek jednotlivců nebo dvojic na nejrůznějších strojích. Zcela 
zaplnili střed obce. Na úseku silnice č. I/11 u budovy obecního úřadu a na sousedním 
prostranství u hotelu Křížová Hora uspořádali atraktivní podívanou na nejrůznější 
kousky předváděné zkušenými jezdci. Setkání trvalo od 6. do 8. června 2003 a 
po produkci u budovy obecního úřadu pokračovalo v prostoru bývalého koupaliště 
v Červené Vodě. 
Diváků bylo mnoho. I organizátoři byli zřejmě velmi spokojeni. Rozhodli se, že 
v pořádání podobných setkání budou pokračovat. Připravili srazy hned ve dvou 
následujících letech. V roce 2004 se konal od 4. do 6. 6., v roce 2005 od 3. do 5. června. 
Oba byly opět svolány do prostoru bývalého koupaliště v Červené Vodě. Organizátory 
byli společně Karel Feltl a Kamil Minář. 
Letošní sraz se už v Červené Vodě nekonal. Pořadatelé, nyní už jen kolem Kamila Mináře, 
našli místo, které jejich potřebám lépe vyhovělo. Na dobu od 2. do 6. června letošního 
roku se sjeli do nedalekého Zborova. 
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Na Červenou Vodu přesto pamatovali, v sobotu 3. 6. při jedné z připravených vyjížděk 
přijeli ke škole v Červené Vodě, uspořádali malou výstavku strojů a v blízkosti školy 
povozili nejmenší i trochu větší obdivovatele. 
Místní motorkáři se v průběhu roku se svými vylepšenými stroji zúčastňují přibližně 
deseti akcí, vyjížděk a podobných podniků pořádaných kluby v okrese a kraji. 
 
JAWA sraz v Horní Orlici 
V pátek 4. srpna letošního roku se do Horní Orlice sjížděli členové a příznivci motocyklů 
JAWA. Pořadatelem setkání byl EXTRÉM JAWA KLUB, registrovaný ministerstvem vnitra 
od 6. ledna 2005. Sídlo klubu je v Mladkově 110. 
Už v roce registrace klubu uspořádali jeho členové několik vyjížděk po blízkém okolí 
(Orlické hory, Pastviny). Pravděpodobně největší akcí loňského roku byl sraz členů a 
příznivců v Horní Orlici, v areálu hotelu ALFA, konaný od 5. do 7. srpna 2005. O tomto 
srazu se však v naší obci vědělo jen málo. Podle členů klubu se akce vydařila. 
Až letošní setkání, v pořadí druhé, svolané na 4. až 6. srpen do Horní Orlice, bylo řádně 
oznámeno vyvěšením plakátů, v tisku apod. Účast byla slabší než v loňském roce, možná 
i proto, že už od čtvrtka 3. 8. pršelo. Navíc byl celý areál hotelu ALFA bez elektrické 
energie. Protože v programu setkání bylo i vystoupení několika kapel, které se dnes bez 
elektrické energie neobejdou, vyprosili si pořadatelé „dodávku“ elektřiny od vlastníků 
okolních stavení. Stále se zhoršující počasí však nakonec zahnalo všechny účastníky 
do jídelny hotelu, kde trávili sobotní večer a noc při zpěvu za doprovodu kytary. 
 
Cyklistický závod Regionem Orlicka, Lanškroun 2006 
Ve dnech 28. 7. až 30. 7. se konal 20. ročník etapového cyklistického závodu 
s mezinárodní účastí Regionem Orlicka. Čtyřetapový závod se jezdí v okolí Lanškrouna. 
Třetí etapa přivedla závodníky i do naší obce – přijeli z Lanškrouna přes Jablonné 
nad Orlicí a Červenovodské sedlo. Při průjezdu naší obcí byli sledováni a povzbuzováni 
jen náhodně přihlížejícími, hlavně v prostoru od kruhové křižovatky pod nemocnicí 
k budově obecního úřadu. 
Peleton měl namířeno přes Štíty do místa startu i cíle etapy, tj. do Lanškrouna. Tamní 
pořadatelé závodu byli podpořeni četnými sponzory, podnikatelskými subjekty, ale 
i městy a obcemi, k nimž se čestně připojila i naše obec. 
 
Časovka jednotlivců do Suchého vrchu 
V sobotu 5. srpna se v naší obci konal již 21. ročník amatérského cyklistického závodu 
v jízdě do Suchého vrchu. 
Závod se jel poprvé v roce 1986. Ke startu závodu (i všech jeho dalších ročníků) bylo 
organizátory vybráno místo v nadmořské výšce 540 m, na silnici č. I/11 u nemocnice, 
hned za můstkem, pod nímž protéká potůček k jihovýchodu, k fotbalovému hřišti. 
Cíl tohoto prvního závodu byl v Červenovodském sedle, 820 m n. m. Závodníci tedy 
zdolávali trať v délce 6,5 km s převýšením 280 metrů. Už od druhého ročníku byla trať 
prodloužena k chatě na Suchém vrchu, nyní je 9 km dlouhá s převýšením 455 metrů. 
Vytrvalými organizátory závodu jsou manželé Jaroslava a Jiří Špačkovi z horního konce 
Červené Vody, oba sportovně založení – věnují se cyklistice a lyžování. Paní Jaroslava 
Špačková je ředitelkou časovky. K ruce má několik pomocníků, z nichž pan Ing. Miroslav 
Vích odpovídá za přesnost měření časů závodníků a správnost vyhlašovaných výsledků. 
K zajímavým postavám téměř každého ročníku závodu patří maskoti, pan Zdeněk Merta, 
pan Josef Kunert a zprvu také pan Alois Stejskal mladší. Jejich výjezdem od startovní 
čáry je závod zahajován. Jedou na různých historických strojích, vystupují 
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v historizujících kostýmech, jednou jako pážata, jindy jako husitští bojovníci apod. 
Stali se z nich např. i dva vězni s policejním doprovodem. Těžko byli k poznání, když 
závod zahajovaly dvě něžné dámy, ustrojené podle módy 20. let minulého století. 
Závodníkům i přihlížejícím dokázali připomenout i nedávnou minulost, když vystoupili 
jako příslušníci Sboru národní bezpečnosti, Lidových milicí nebo jako sovětští 
vojáci, vyzbrojení samopaly. 
Paní Jaroslava Špačková stihne nejen organizaci závodu. Vede také kroniku, v níž jsou 
záznamy o všech dosud konaných ročnících. Velmi poučné je prohlížet vlepené 
fotografie. Je možné z nich vyčíst, jak se v průběhu let, od tzv. sametové revoluce 
dodneška, měnilo vybavení závodníků jízdními koly i doplňky. 
Časovky se pravidelně účastní závodníci z místa, blízkého i vzdálenějšího okolí. Jsou to 
organizovaní i neorganizovaní amatérští cyklisté. Závodníci jsou rozděleni do kategorií 
ženy (bývá jich málo, soutěží tedy všechny společně) a muži (dorostenci, muži do 40 let, 
muži do 50 let a muži starší). 
Letošnímu ročníku stejně jako loni vůbec nepřálo počasí, od pátečního poledne 
do sobotního večera sice poměrně slabě, ale vytrvale pršelo. Přesto se sjelo několik 
desítek účastníků, kteří se vyrovnali se všemi nástrahami a závod úspěšně absolvovali. 
 
SPV – sport pro všechny 
Odbor sportu pro všechny (SPV) je jedním ze dvou odborů Tělovýchovné jednoty 
JISKRA. Dlouholetou předsedkyní odboru je paní Věra Cinková. Odbor SPV má velmi 
stabilní členskou základnu, v letošním roce to je 45 členů, stejně jako v několika letech 
minulých. Je členem České asociace sportu pro všechny (ČASPV). 
Ženy i muži se scházejí k pravidelnému cvičení s hudbou, rodiče ke cvičení s dětmi. 
Několik nadšenců hrálo florbal. Rekreačně hráli volejbal v Králíkách nebo Jablonném 
nad Orlicí. S členkami Klubu čilých babiček organizačně zajišťovali konání lampionového 
průvodu nebo sportovního odpoledne. 
Nejvíce viditelnou činností členek však byla příprava na XIV. Všesokolský slet, který 
se konal v Praze od 1. do 6. července letošního roku. Deset členek SPV spolu s králickými 
ženami nacvičovalo sletové vystoupení ve skladbě Zpěv naděje. Součástí přípravy bylo i 
několik vystoupení na regionálních tělovýchovných slavnostech, např. v Králíkách, 
Letohradě – Kunčicích, Jičíně nebo Hradci Králové. 
Úsilí přineslo úspěch, všech deset žen cvičilo i v hlavním sletovém programu na stadionu 
Evžena Rošického. 
Tři z nich byly 6. července pozvány do večerního zpravodajství televize NOVA. Byly to 
Betty Davidová, Dana Nohelová a Hana Urbanová. 
Všechny účastnice se vrátily sice lehce unavené, ale nadmíru spokojené. S vděkem jistě 
myslely i na představitele obce a vedení tělovýchovné jednoty. 
Obec i jednota finančním příspěvkem pomohly snížit jistě nemalé náklady na pořízení 
cvičebních úborů, cestu a pobyt. 
Za velmi úspěšnou práci v roli cvičitelky byla odměněna paní Dana Nohelová. 
Ve 38. ročníku ankety o nejúspěšnějšího sportovce okresu Ústí nad Orlicí byla oceněna 
v kategorii Zasloužilí trenéři, rozhodčí a cvičitelé. 
 
Tělovýchovná jednota JISKRA, fotbalový oddíl (klub) 
Obecní kronika se o Tělovýchovné jednotě JISKRA Červená Voda poprvé zmiňuje 
v zápisu za rok 1957. Pokud tento záznam odpovídá tehdejší skutečnosti, je jednota v 
letošním roce aktivní právě padesátým rokem. 
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Dosavadním předsedou oddílu (klubu) byl pan Jindřich Uhlíř. Ke konci letošního roku 
se funkce vzdal. 
Na výroční členské schůzi svolané k hodnocení činnosti v roce 2006 byl předsedou TJ 
zvolen pan Stanislav Revús. 
Červenovodští fotbalisté byli v sezoně 2005/06 zastoupeni v těchto soutěžích: 

* mladší přípravka (1. místo v okresním přeboru) 
* mladší žáci (12. místo v I. třídě, skupině B) 
* starší žáci (12. místo v I. třídě, skupině B) 
* starší žáci „B“ (5. místo v okresním přeboru) 
* dorost (8. místo v okresním přeboru) 
* „A“ mužstvo (6. místo v okresním přeboru II. třídy) 

Do sezony 2006/07 vyslal oddíl mužstva, která po podzimní části dosáhla následujících 
výsledků: 

* starší přípravka (2. místo v okresním přeboru) 
* mladší žáci (2. místo v okresním přeboru) 
* dorost (1. místo v okresním přeboru) 
* „A“ mužstvo (11. místo v okresním přeboru II. třídy) 
* mladší žáci (4. místo v krajském přeboru) 
* starší žáci (7. místo v krajském přeboru) 

Kromě těchto pěkných fotbalových výsledků může se TJ JISKRA pochlubit i další 
činností, společensky, kulturně a zábavně zaměřenou. V sobotu 4. února uspořádala 
tradiční a jako jindy úspěšný ples. Už 18. března od 14 hodin se spousta dětí zúčastnila 
dětského maškarního karnevalu, večer od 20 hodin je následovali jejich rodiče a další 
dospělí, kteří se bavili na jeansovém plese. Na sobotu 25. 3. připravili fotbalisté druhý 
ročník soutěže o nejlepší domácí pálenku. Posledního dubna pálili na ploše u kabin 
fotbalového oddílu čarodějnice. Na stejném místě se v červnu konalo odpoledne her a 
zábav pro nejmenší i větší děti a mládež. 
V letní přestávce mezi fotbalovými sezonami 2005/06 a 2006/07 uspořádali oblíbený 
Holba Cup a později i turnaj „O starostův pohár“. 
Nejvíce očekávaná událost však byla připravena až na 12. říjen letošního roku. V tento 
den se za krásného počasí sešli v kabinách domácích hráči 
všech mužstev klubu i se svými vedoucími a trenéry. Kabiny hostů obsadili posluchači 
trenérské profi licence UEFA, kteří přijali pozvání k přátelskému utkání se zdejším „A“ 
týmem. Místa pro diváky byla plně obsazena. Přestože propagace této mimořádné akce 
byla jen „místní“ (v obci a nejbližším okolí, také však v regionálním tisku), setkal se 
kronikář s návštěvníky z větších vzdáleností, kteří naši obec neznali a potřebovali 
poradit, kde je hřiště, kde zaparkovat, kde se najíst apod. Není divu, v týmu hostů 
se představili např. Martin Hašek, Petr Kouba nebo Horst Siegl, jména, která dokázala 
přitáhnout diváky. Bylo jich 550. Utkání dopadlo pro „naše“ neslavně, prohráli poměrem 
1 : 4. Spokojeni však byli všichni, i ti poražení. 
V prosinci se starší žáci zúčastnili fotbalového turnaje PATRIOT CUP v Králíkách. 
Vedení a další odpovědní funkcionáři fotbalového klubu si zaslouží pochvalu nejen 
za pořádané akce, ale i za to, že o činnosti a výsledcích klubu pravidelně a kvalitně 
informují na svých webových stránkách, na nástěnce ve školní budově, ve vývěsní 
skříňce u prodejny Konzumu. V každém čísle Červenovodského zpravodaje nebo Nového 
Králicka můžeme číst články doplněné i fotografiemi. Zpravodaj i Nové Králicko jsou 
součástí souboru dokumentačních příloh k tomuto zápisu. Další informace jsou 
pravidelně zveřejňovány i ve sportovním zpravodajství Orlických novin, 
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k dokumentačním přílohám jsem však vložil jen málo z nich (počet příloh by neúnosně 
stoupl). 
 
LABSKÁ TROTINA RALLYE 
Labská Trotina Rallye byla dalším motoristickým podnikem, jehož účastníci zavítali 
na území naší obce. Ve dnech 13. a 14. října letošního roku se jel již její čtvrtý ročník. 
Slavnostní zahájení závodu bylo v pátek 13. 10. v Žamberku. Vlastní závod se jel o den 
později. 
K uspořádání 4. rychlostní zkoušky (dopolední) a 7. rychlostní zkoušky (odpolední) 
vybrali pořadatelé úsek silnice ze Zlatého Potoka přes Horní Orlici do Dolní Hedeče. 
Jedním z velmi atraktivních míst pro závodníky i diváky byla křižovatka silnic 
u domu čp. 77 v Horní Orlici. Sešlo se tam několik desítek zaujatých a informovaných 
diváků, příznivců motoristického sportu. 
Při organizaci, zajištění bezpečnosti a pořádku pomáhali členové Sboru dobrovolných 
hasičů Červená Voda a členové sdružení Auto Team Červená Voda. Na místě byla i 
posádka Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, z výjezdového stanoviště 
Červená Voda. 
Mezi závodníky převažovali amatérští nadšenci, přesto byli spokojeni všichni, jezdci i 
diváci. Počasí závodu přálo. 
 
2007 
V červnu byla slavnostně uvedena do provozu nová rozhledna postavená obcí na Křížové 
hoře. Slavnosti se zúčastnily asi dva tisíce zájemců, zčásti i z řad pravověrných turistů. 
V následujících týdnech byl zájem o novou rozhlednu zcela mimořádný, do konce sezony 
byly prodány 4 tisíce vstupenek. 
V květnu, tedy ještě před otevřením rozhledny, uspořádal Klub čilých babiček pro rodiče 
s dětmi Pohádkovou cestu, která byla obohacena několika zastaveními s plněním 
drobných úkolů a vedla po svahu Křížové hory od lipové aleje na vrchol. 
 
Kulturistika 
Titul Mistra Čech v kulturistice v kategorii dorostenců nad 72 kg vybojoval Pavel 
Harnych z naší obce. Následně se stal i mistrem České republiky ve stejné disciplíně a 
věkové i váhové kategorii. 
 
Tenis 
Po celou sezonu od jara do podzimu byly v provozu tenisové kurty za školou. 
 
Skauti 
O víkendu od 22. do 24. dubna se červenovodští skauti zúčastnili pražských oslav 100 let 
světového skautingu 
Letní tábor uspořádali v červenci v nedalekém Bystřeci. 
Dne 1. srpna si podruhé připomenuli 100leté výročí skautingu, a to výstupem 
na Králický Sněžník. 
Třetí i veřejnosti přístupné připomenutí 100. výročí skautingu se konalo 15. září 
ve středu obce (výstava, zasazení pamětního stromu, odpoledne her a soutěží, večer 
táborák). 
Dne 3. října se červenovodští skauti zúčastnili podobné akce v Letohradě. 
Dny 9. až 11. listopadu si skauti pořádně užili na výpravě do Železného Brodu a hlavně 
ve skalním bludišti Chléviště (Malá Skála). 
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PS Hraničář 
24. 2. 2007 se již brzy dopoledne sešlo více než 60 soutěžících, účastníků tradičního 
Tanečního maratonu. 
Červenovodští pionýři se v květnu v Chrudimi zúčastnili celostátní akce zvané 
Bambiriáda 2007. 
Na základně Větrník u České Skalice se konal letní pionýrský tábor, tentokrát s Nefertiti, 
královnou Nilu. 
V Domašově se shromáždili účastníci dalšího letního tábora, a to pod vedením římského 
císaře Caesara. 
Počátkem října se pionýři a jejich příznivci sešli při třetím ročníku sportovního setkání 
naplněného soutěžemi v běhu, skoku a dalších sportovních disciplínách. 
V prázdninových dnech od 25. až 27. 10. pobývali členové oddílu Stopaři v severních 
Čechách. 
 
TJ Jiskra Červená Voda 
Fotbalové mužstvo mladších žáků se zúčastnilo zimních přípravných turnajů, a to 
v Holicích (2. místo z šesti účastníků) a v Lanškrouně (2. místo z osmi účastníků). 
Dne 9. 6. 2007 uspořádali fotbalisté Oslavy klubových barev, dresů a vlajky. Slavnostní 
odpoledne bylo naplněno nejen fotbalem, ale i možnostmi pohybu např. pro děti.  
V období prázdnin sehráli fotbalisté TJ Jiskry řadu přípravných utkání se soupeři 
z blízkého okolí. Fotbalisti se zúčastnili turnaje Babák Cup v Letohradě. V rámci turnaje 
O pohár starosty „A“ mužstvo hrálo utkání s přátelským polským Sokólem 
Wloszakowice. 
Dne 4. 10. sehrálo místní „A“ mužstvo odvetné utkání s týmem posluchačů trenérské 
profesionální licence UEFA. Naše „A“ mužstvo slavně prohrálo 0 : 8. 
Dne 15. 12. se fotbalisté TJ Jiskry zúčastnili turnaje PATRIOT Cup v Králíkách. Při účasti 
šesti mužstev skončili druzí. 
V tomto roce bojovala mužstva TJ Jiskry v těchto soutěžích: 
okresní přebor: mladší přípravka, starší přípravka, 
okresní přebor II. tř.: „A“ mužstvo, 
krajská I. tř.: mladší žáci, starší žáci, dorost. 
 
ASPV 
Kondiční cvičení pro ženy bylo možné absolvovat večer každé pondělí, ale i ve středu, 
v tělocvičně základní školy. 
Tamtéž se stejně pravidelně konalo i cvičení rodičů s malými dětmi. 
 
KČB 
Klub čilých babiček spolu s ASPV po celou sezonu od jara do podzimu pořádal cyklistické 
výlety za humna. V polovině května členové klubu i další zájemci podnikli pěší výlet 
od Ovčárny na vrchol Pradědu a v polovině října podobný výlet do elektrárny Dlouhé 
Stráně. 
Na počátku podzimu uspořádal klub pro děti z mateřských škol a prvního ročníku 
základní školy zážitkový výlet s pohybem ke sv. Trojici a k Severomoravské chatě. 
Klub čilých babiček se koncem října spolu s mateřskými školami, hasiči a dalšími 
dobrovolnými pomocníky podílel i na konání Vycházky s lampiony (pro děti všeho 
věku). 
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Cyklistika 
V srpnu proběhl již 22. ročník individuálního závodu v jízdě do vrchu.  
 
Motoristický klub MOTOŠOK 
Motocyklisté zahájili sezonu společnou jízdou po území okresu, se zastávkou v naší obci. 
Konkurenční skupina motocyklistů (také MOTOŠOK) na počátku června uspořádala sraz 
na místním koupališti. 
 
Závody automobilů v jízdě do vrchu 
Ve dnech 14. a 15. července se v obci konal jeden ze seriálu závodů Mezinárodního 
mistrovství České republiky v jízdě do vrchu a Mistrovství České republiky v závodech 
historických automobilů v jízdě do vrchu PRIX ORLICKO (do Suchého vrchu), pořádané 
Federací automobilové sportu České republiky a Autoklubem Letohrad. 
  
VCC 
Veteran Car Club na začátku července spořádal putovní výstavu historických vozidel 
(v Červené Vodě, Králíkách, Ústí nad Orlicí a Lanškrouně), akce je vždy spojena 
s dostatkem pohybu pro všechny. 
 
SDH 
Sbor dobrovolných hasičů uspořádal dne 7. července soutěž v požárním útoku 
O červenovodský pohár. Zúčastnil se také obdobných soutěží konaných v Lichkově a 
v Prostřední Lipce. 
Stejná soutěž se dne 25. 8. konala i v Klášterci nad Orlicí. Naše soutěžní družstvo 
v obtížném klání zvítězilo. 
 
Ski areál Šanov 
Byl v provozu celou zimní sezonu. Častými návštěvníky byli lyžaři z blízkých obcí 
v Polsku. 
 
2008 
Dne 1. 7. bylo veřejnosti otevřeno nově vybudované dětské hřiště (u budovy obecní 
knihovny). Zájem dětí a mládeže předčil všechna očekávání. 
 
PS HRANIČÁŘ 
Účastníci 15. dětského tanečního maratonu se sešli 23. 2. v sále u nemocnice. 
 
TJ JISKRA 
Fotbaloví dorostenci TJ Jiskry sehráli 19. 1. v Letohradě přípravné utkání s mužstvem FK 
OEZ Letohrad. Tamtéž hrálo i „A“ mužstvo TJ Jiskry. 
Dorostenci hráli další přípravná utkání doma, a to 3. února s Jiskrou Litomyšl a 16. února 
s Tatranem Písařov. 
Starší žáci se zúčastnili turnaje v Litomyšli (deset účastníků, 5. místo). 
Mladší žáci hráli halový turnaj v Holici a také turnaje FAJT Cup v Jablonném nad Orlicí.  
Několik dalších přípravných zápasů sehráli fotbalisté ve zbytku února a v březnu.  
 
ASPV 
Cvičení rodičů s malými dětmi se konalo pravidelně v pondělí. 
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Moto Klub MOTOŠOK 
První jarní vyjížďka se uskutečnila společně s motorkáři z České Třebové dne 19. dubna. 
Šestý ročník srazu MOTOŠOK ve Zborově proběhl od 6. do 8. června. 
Dne 11. října opět společnou jízdou s kolegy z České Třebové motorkáři ukončili sezonu. 
MOTOSRAZ 
Konkurenční skupina červenovodských motorkářů uspořádala od 30. 5. do 1. 6 setkání 
na místním koupališti. 
 
VCC 
Ve dnech 4. a 5. července se konal XV. ročník Srazu historických motorových vozidel. 
 
Závody automobilů v jízdě do vrchu 
Koncem září se v obci konal jeden ze seriálu závodů Mezinárodního mistrovství České 
republiky v jízdě do vrchu a Mistrovství České republiky v závodech historických 
automobilů v jízdě do vrchu PRIX ORLICKO (do Suchého vrchu), pořádané Federací 
automobilové sportu České republiky a Autoklubem Letohrad. 
 
Auto Team Červená Voda 
Uspořádal sérii závodů pro amatérské nadšence (foto v příloze). 
 
2013 
V tomto roce byla stavebně dokončena cyklostezka Červená Voda – Králíky a byl na ní 
zahájen plný provoz. 
 
2014 
ŠKODOVKOU NA HRANICE ČÍNY 
Odvážní mladí lidé, Jiří Folbrecht z naší obce a jeho kamarádi, Michal Mázl se sestrou 
Janou Mázlovou, se v loňském roce vydali ve stařičké Škodě 120L na dalekou 
pouť - z Červené Vody až k hranicím Číny.  
Na letošní pátek 21. února pozvali do prostor základní školy místní i přespolní zájemce 
o cestování. Ve školní hale usedlo asi 50 posluchačů. Jiří a Michal je více než hodinu 
seznamovali se zážitky, kterých bylo na cestě dlouhé 17.065 km nepřeberně. Promítli 
více než 100 fotografií, dokládajících obtíže, ale i krásy cestování z naší obce přes 
Slovensko, Ukrajinu, Rusko, středoasijské republiky Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, 
k hranicím Činy a zpět. Po promítání následovala půlhodina odpovědí na dotazy. 
Dvacet nejlepších fotografií, kvalitně vytištěných, jsme mohli shlédnout na výstavních 
panelech. 
Devadesát minut strávených s příjemnými mladými lidmi uspokojilo všechny přítomné. 
Závěrečný mohutný potlesk to Jirkovi, Janě i Michalovi jistě plně potvrdil. 
Musím také dodat, že tito odvážní a podnikaví mladí lidé v závěru loňského roku 
uspořádali šest podobných besed v různých místech republiky, připravili výstavu svých 
fotografií z cesty v kavárně Kratochvíle v Olomouci, vydali kalendář na rok 2014 
s fotografiemi z této cesty, téměř jednu celou hodinu hovořili o svých zážitcích v pořadu 
Radia Wave a popsali je také na několika internetových serverech, které se věnují 
cestování po světě. 
V letošním roce už stihli navštívit 4. třídu Základní školy v Dubňanech, kde byli též vřele 
přijati. 
Nesmím opomenout ani další velmi významnou skutečnost. V Olomouci byla od konce 
loňského září do letošního 30. března k vidění putovní výstava Šangri-la, která mapovala 
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putování po asijských zemích. Výstava vyvrcholila závěrečným doprovodným 
programem. Tím byl Festival kolem světa, konaný v prostorách Vlastivědného muzea 
v Olomouci ve dnech 28. a 29. března letošního roku. Festival hostil řadu zajímavých 
cestovatelských osobností. Jednou z nich byl i červenovodský Jiří Folbrecht. Jeho 
vystoupení bylo v programu zařazeno na sobotu 29. března na 16. hodinu. Vystavena 
byla i Škoda 120L Babča. 
Poznámka 01 J. D.: Jiří Folbrecht s kamarády byli pozváni také na Festivaly Kolem světa, 
konané v Praze v jarním termínu 15. a 16. března 2014, v podzimním termínu 22. a 23. 
listopadu 2014 a v Plzni ve dnech 11. a 12. dubna 2014. 
Poznámka 02 J. D.: Jiří Folbrecht s místními kamarády ještě před cestou k hranicím Číny 
absolvovali jízdy po Evropě, např. na Balkán, do Pobaltí.  
 
Extrémní závod ZIMNÍ VÝZVA 
I v letošním roce uspořádala skupina nadšenců z celé republiky extrémní závod ZIMNÍ 
VÝZVA. Závod byl vyhlášen v délce přibližně 150 km, pro zdatnější v délce přibližně 
250 km. V obou kategoriích startovaly dvojice, muži, ženy, nebo smíšené. Kratší trasu 
museli závodníci zdolat v čase 96 hodin maximálně, na zdolání delší trasy byl stanoven 
časový limit 120 hodin. 
Závodníci startovali 22. února v Šumperku a prošli také územím naší obce. Po zdolání 
nejvyšších hor Hrubého Jeseníku došli na vrchol Králického Sněžníku, odkud se přes 
Velkou Moravu vydali k Severomoravské chatě, směřovali na vrcholy Jeřábu a Křížové 
hory. Od rozhledny sestoupili do Mlýnického Dvora, prošli lyžařským areálem Bukovka, 
vystoupali na vrchol Bukové hory, po hřebeni došli do Červenovodského sedla a vydali 
se ke Kramářově chatě na Suchém vrchu. Odtud pokračovali do Orlických hor. Kratší 
trasa závodu končila v Rokytnici v Orlických horách, delší v Trutnově. 
 
Zimní olympijské hry v Soči 
Naše reprezentace získala celkem 8 medailí. I další, kteří se vraceli bez medailí, dosáhli 
velmi dobrých výsledků. Proč se o tom zmiňovat v kronice naší obce? Protože někteří 
z medailistů jsou i reprezentanty našeho okresu a našeho regionu. Ondřej Bank je z Rudy 
nad Moravou a v lednu trénoval na Heroltické sjezdovce Ski resortu Buková hora. 
Na olympiádě zlatá snowboardistka Eva Samková ve třech minulých zimních sezonách 
trénovala na Větrném vrchu v Dolní Moravě. Snowboardista Emil Novák je přímo z Dolní 
Moravy. A velmi úspěšný biatlonista Ondřej Moravec je z Letohradu.  
 
Recesistická výprava automobilistů 
V úterý 18. února projela naší obcí skupina osobních automobilů v doprovodu několika 
dalších vozidel s technickým zabezpečením. Náhodně přihlížející občané si mohli 
všimnout pěti velmi starých a silně opotřebovaných vozidel, která byla „vyzdobena“ 
výraznými nápisy EXPEDITION SCRAB aneb KOLEM REPUBLIKY AUTEM ZA 3000 Kč.  
Pět posádek se vydalo na nezávodní expedici Scrab kolem republiky v automobilech, 
jejichž pořizovací cena se musela vejít do 3000 korun. "Akci jsme naplánovali skutečně 
jen jako recesi. Navíc na veškerá vylepšení a tuning auta byl také stanoven limit. Ten byl 
tisíc korun," řekl za organizátory Janis Chadzopulis. Všechny posádky si na cestu po 
republice musely vzít dovolenou. 
Skupina v pondělí 17. 2. projela přes Orlické hory. Následující den měla expedice start 
v Rokytnici v Orlických horách. Konvoj pěti aut a technického doprovodu se vydal 
na cestu do Žamberku a dále přes Suchý vrch směrem na Šumperk a Opavu. Informace 
s fotografiemi byly zveřejněny na internetových stránkách iDNES dne 18. 2. 2014. 



Příloha č. 1 Koncepce rozvoje sportu v obci Červená Voda 
 

2016 
FC Jiskra 2008 
Mladší přípravka se zúčastnila tradičního Mikulášského turnaje v Jablonném nad Orlicí. 
Starší přípravka se tamtéž zúčastnila Memoriálu Jana Vídeňského. 
 
Skupina mladých žen a dívek se pustila do cvičení jógy, nejprve v prostorách Klubu 
maminek Dráček, později ve školní tělocvičně nebo v tanečním sále v budově základní 
školy. 
 
2017 
Pionýrská skupina HRANIČÁŘ opět uspořádala dětský taneční maraton, už 24. v pořadí. 
Připravila tři letní tábory, tentokrát tematicky zaměřené na Dobývání Troje, Tajemství 
starověkého Egypta, Hrdinové Řecka. 
 
Štěpán Bureš v červnu zorganizoval mezinárodní Taneční workshop „Salsa“. V naší obci 
byl veden profesionálními tanečníky Kateřinou a Yarosem Loginovem. Workshopu 
se zúčastnilo 15 tanečníků z naší obce a dalších více než patnáct zastupujících Slovensko, 
Polsko, Ukrajinu, Francii, Španělsko, Kolumbii a Českou republiku. 
Od 1. 9. 2017 se každou středu a pátek konaly taneční lekce Salsa a Bachata 
(pro děti od 6 do 11 let, pro dospělé - začátečníky i pokročilé).  
 
FC Jiskra 2008 uspořádala již 9. ročník závodu jezdců na horských kolech Jeřáb 1003. 
Čtyři nejmladší hráči FC se v květnu v Opatovicích nad Labem zúčastnili akce „Každý 
může být reprezentantem“, určené mladým hráčům a hračkám z Pardubického kraje. 
Mladší přípravka FC se zúčastnila Mistrovského turnaje mladších přípravek v Žichlínku. 
Přípravka FC Jiskry 2008 porazila všechny další účastníky a turnaj vyhrála. 
V srpnu byl FC Jiskra 2008 organizátorem VII. ročníku TURNAJE STAROSTŮ. 
V září FC Jiskra 2008 uspořádala Měsíc náborů (hledání fotbalových talentů mezi dětmi 
a mládeží). 
Mladší žáci FC Jiskra 2008 dne 21. září trénovali s bývalým českým reprezentantem 
Tomášem Řepkou. 
Šachisté, kteří se sdružili v ASPV Červená Voda, se po celý rok účastnili krajských 
soutěží. Dosahovali velmi dobrých výsledků.  
 
Skiresort Buková hora se podílel na přípravě, organizaci a průběhu lyžařských disciplín 
Olympiády dětí a mládeže, v tomto roce uskutečněné na několika místech Pardubického 
kraje. 
Na počátku července jsme se v resortu mohli zúčastnit akce nazvané BUKOVKA FEST, 
byl to rodinný festival pro děti, naplněný i pohybovým programem. 
V polovině července uspořádal Skiresort Buková hora YOGA CAMP, a to ve spolupráci 
s LucyYoga a Ozdravným centrem Sluníčko. 
 
Osadní výbor Kasárna dne 22. 7. uspořádal druhý ročník „hnátobalu.“ 
 
V srpnu jeli závodníci cyklistickou časovku do Suchého vrchu. 
 
Tenisový klub Červená Voda dne 9. září uspořádal nábor do tenisové školičky pro děti 
od 4 do 9 let věku. 
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Na konci září se na Šanově konala velmi oblíbená drakiáda. 
 
Ve dnech 7. a 8. 10. proběhlo v Moravském Karlově Mistrovství republiky v orientačním 
běhu. 
 
Skauti si dne 17. listopadu v Králíkách a v Červené Vodě připomenuli 10. výročí 
samostatné existence střediska Bílá liška. Slavnost byla zakončena „Liščím honem“. 
 
2018 
Taneční lekce Salsa a Bachata, vedené Štěpánem Burešem, pokračovaly i v roce 2018. 
 
Ondřej Náhlík, žák zdejší základní školy, se dne 2. 4. stal mistrem republiky v karate 
(foto v příloze). 
 
Dne 23. 5. zahajovala obec provoz turistického odpočivadla v Šanově. Při této příležitosti 
byla pro dětské i dospělé zájemce uspořádána cyklojízda od hospody U Valenty 
po cyklostezce na Dolní Orlici, kde u hasičské zbrojnice byla akce zpestřena hrami 
pro děti. Jízda pokračovala Dolní Orlicí a po staré cestě k šanovskému kostelíku. 
 
Veteran Car Club Červená Voda uspořádal již XX. ročník Srazu historických motorových 
vozidel. 
 
Penzion Ječmínek dne 29. 6. otevřel zcela nově zbudované víceúčelové hřiště. 
 
V červnu se již každoročně v naší obci na hřišti FC Jiskry 2008 koná Fotbalový turnaj 
jednotlivých divizí řetězce Hornbach na území ČR a SR. 
FC Jiskra 2008 uspořádal jubilejní 10. ročník závodu jezdců na horských kolech Jeřáb 
1003. 
„B“ mužstvo FC Jiskra 2008 se dne 28. 7. 2018 zúčastnilo VIII. ročníku putovního 
Turnaje starostů, tentokrát konaného v Těchoníně. 
Již tradičním je přátelské utkání starých pánů Červené Vody s partnerským polským 
mužstvem Pogoń Śmigel. Hrálo se 28. 7. 
O týden později, 4. 8. hostil FC Jiskra 2008 další polské mužstvo, a to Sokol 
Wloszakowice. 
 
Sokolský slet 
V letošním roce se v Praze opět konal slet Sokolů. Šest červenovodských cvičenek spolu 
s cvičenkami z Králík a Kameničné nacvičovaly skladbu Cesta, s níž vystoupily 
při tělovýchovných slavnostech v Králíkách, Jičíně, Hradci Králové a nakonec na počátku 
července na sletu v Praze (foto v příloze). 
 
Osadní výbor „Kasárna“ dne 28. 7. již potřetí uspořádal turnaj v nohejbalu („hnátobalu“). 
 
V srpnu se uskutečnil další ročník oblíbeného cyklistického závodu Časovka do Suchého 
vrchu. 
 
Resort Bukovka připravil hlavě pro rodiče s dětmi, ale i pro dospělé, řadu prázdninových 
akcí, spojených s pohybem, hrami a soutěžemi.  


