
 
 

 

Plánovací setkání pracovní skupiny Volný čas dne 

18.10.2022 od 14:30 
 

Přítomní: Ing. Petr Mareš Ph.D., Bc. Iveta Nováková, Ing. Jiří Jelínek, Švestková Jana,  

Mgr. Magda Dvořáčková, Jitka Seidlová 

Omluveni: Olga Koukalová, Mgr. Zdeňka Křížková, Josef Koukol, Mgr. Luděk Bílý 

Hosté: - 

 

Průběh setkání  

 

Úvod – Setkání proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu v Červené Vodě. Proběhlo 

uvítání a nastínění průběhu jednání.  

 

Body jednání:  

- představení nového koordinátora Zdravých měst. Novým koordinátorem po Mgr. 

Miroslavu Beranovi se stala Bc. Iveta Nováková. Koordinátorkou se stala 31.08.2022.  

- zhodnocení Plánu zlepšování pro rok 2021. Z důvodu změny koordinátora a 

neuskutečněné schůze dříve se konalo hodnocení za rok 2021 až nyní. Plán zlepšování na 

rok 2022 zůstal stejný z důvodu pozdní schůze. Rok 2022 se vyhodnotí při schůzce konané 

leden – únor 2023. 

- představení virtuální prohlídky – v rámci projektu Výlety bez hranic vznikla virtuální 

prohlídka Červené Vody a Mezilesí. Umožnění zapůjčení 3D brýlí spolkům. 

- představení nového kalendáře obce Červená Voda – v rámci projektu OPZ 109 plánuje 

obec Červená Voda vytvoření obecního kalendáře pro rok 2023. Kalendář bude obsahovat 

seznamy zdravotnických zařízení, školních prázdnin, kontakty zaměstnanců obecního úřadu. 

Informovanost přítomných o možnosti uveřejnění seznamu spolků a vyznačení pravidelných 

akcí. Spolky byly vyzváni o předložení termínů pořádaných akcí v roce 2023. 

- sportovní hala v Červené Vodě – pan Jelínek upozornil na malou návštěvnost sportovních 

kroužků dětmi z Červené Vody. Na sportovní kroužky dojíždí děti z okolních měst a obcí. ZŠ 

a MŠ Červená Voda přislíbila větší informovanost rodičů o možnosti kroužků na plánovaných 

rodičovských schůzkách. Obec Červená Voda nabídla možnost sociální podpory pro 

talentované děti, kteří nemají možnost finančního zajištění. 

 

Výstup: 

- uspořádání dalšího setkání skupiny volný čas ve večerních hodinách – omluveni, se nemohli     

  zúčastnit z důvodu pracovních povinností. Termín leden – únor 2023. Bodem jednání bude 

zhodnocení Plánu zlepšení za rok 2022 a vytvoření nového Plánu na rok 2023. 

- představit dotační možnosti pro spolky 

- uveřejnit plánované akce na webu obce 

- uspořádat společnou akci se zapojením všech spolků 

 

Sepsala: Bc. Iveta Nováková – koordinátorka Zdravých měst 


