
Pracovní skupina INFRASTRUKTURA 18. 5. 2016  

Malá zasedací místnost OÚ, Červená Voda, 13:00 hodin 

Přítomni: František Čermák, František Anderle, Pavel Liepold, Lukáš Stejskal, Ing. Bc. Martin Mikulášek, 

Bc. Zorjana Pryjmak, Dis., Ing. Petr Mareš PhD. 

Omluveni: Ing. Josef Orlita 

Nepřítomen: František Horníček, Jaromír Klimeš 

Host: Petr Cink 

 

TÉMA SMS KANÁL A PROPAGACE 

 

Úvod – MB – přivítání, rekapitulace předchozího setkání a výstupů. Na tomto setkání bude distutována 

otázka SMS kanálu a propagace obce. Byl přizván pan tajemník OÚ Červená Voda, pan Cink.   

SMS kanál - Pan Cink informoval o tom, jak byl SMS kanál pořízen a jak je využíván. Zařazení do systému 

stojí měsíčně 700 Kč, každá sms 1 Kč. V databázi je 250 čísel. Systém umožňuje členit uživatele na 

skupiny dle předmětu zprávy/zájmu i místa bydliště. Původně to měl být informační kanál, následně 

kanál pro krizové informace. Z důvodu finanční náročnosti se SMS systém téměř nepoužívá.  

Je zde záměr inovace systému provázáním s emailovým klientem (z projektu OPZ) 

Skupina doporučuje:  

• vytvořit nový adresář s doplňujícími informacemi o místě a předmětu zpráv. (Tajemník) 

• začít rozesílat na stávající adresář SMS – o krizových událostech, o konání zastupitelstva a o 

akcích pořádaných obcí. (Tajemník) 

• požádat tajemníka obce o zjištění možností k implementaci emailového systému do 

současného webu s tím, aby mohl fungovat ještě v roce 2016. (Tajemník) 

 

WEB – Je třeba modernizovat vzhled i členění stránek. Zjistit jaké jsou možnosti v rámci současného 

systému, případně doporučit systémy jiné. (Tajemník)  

Skupina doporučuje: 

zřídit černou záložku „PARTE“. (Tajemník) 

 

FACEBOOK – Nyní je možnost přispívat do současné skupiny Červená Voda.  

Skupina doporučuje: 

• zřídit profil Obec Červená Voda a přispívat do dalších skupin. (Zorka) 

 

KALENDÁŘ AKCÍ – Akce se dávají na web, do zpravodaje a na vývěsky. Dobře funguje spolupráce se 

ZUŠ a Střelnicí. Na požádání lze do zpravodaje vložit i informace z okolních obcí. 

Skupina doporučuje: 

• oslovit/připomenout tuto možnost obcím Štíty a Jablonné nad Orlicí. (Zorka) 

 

VÝVĚSNÍ PLOCHY – obec spravuje 13 ks vývěsních ploch různých velikostí. Na plochy jsou upoutávky 

umisťovány během celého týdně a podléhají platnému ceníku. Technik průběžně odstraňuje plakáty 

jak staré, tak ty mimo vývěsní plochy (stromy). Plochy jsou průběžně udržovány a přetírány. 

Skupina doporučuje: 

• vyvěšovat plakáty jednou týdně, ideálně ve středu. Výjimečně i v pátek. O tomto pravidle 

doporučuje informovat na webu obce. (Technik) 

• zvětšit plochy u Roltechniku a na Bílé Vodě u zastávky. Na Karlově bude plocha přesunuta. 14. 

vývěsní plocha bude u pana Čermáka v obchodě. (Technik) 

 



PROPAGAČNÍ MATERIÁLY – Pan Cink informoval o stavu současných propagačních materiálů a 

předmětů obce. Předměty jsou k prodeji celoročně na účtárně obce, sezónně na rozhledně a plánuje 

se prodej v obchodu Vaněček. Dále je obec propagována na portále www.cervenavoda.cz, 

www.kralickysneznik.net, www.vychodni-cechy.info, www.bilestopy.cz    

 

Přehled 2016: Knihy – Červená Voda a okolí blízké i vzdálené, Červená Voda na starých pohlednicích, 8 

druhů pohledů, Mapa čísel popisných, Turistická známka, Publikace – znaky, vlajky, pečetě a správní 

vývoj obcí, Přívěsek na klíče, Turistický deník, Turistická vizitka, Štítek na turistické hole, Prezentační 

komplet (mapa + pohlednice), Turistická sběratelská karta, Magnetická minivýletka. 

 

Obec má v roce 2016 30 000 Kč na propagační materiály. Zvážit tisk nového propagačního materiálu 

pro celou obec. Ideálně mapu s vyznačenými podnikateli (sponzory mapy). 

Skupina doporučuje:  

• předložit na dalším setkání k tomuto tématu kalkulaci tisku nové mapy obce. (Beran) 

• vytvořit seznam možných propagačních / prodejních míst letáků a předmětů obce. (Tajemník 

za místa v obci, Beran za TOKS a Orlicko). 

Po fyzickém předložení současných materiálů, bude plánována tvorba nových materiálů = jeden letní 

materiál (například pohled - foto od pana Nováka), jeden zimní materiál a sponzorovaná mapa. 

(Tajemník) 

NAVIGACE – není zmapován stav navigace na turisticky atraktivní místa v obci i mimo ní. Jednoznačně 

chybí značení a ukazatele na Křížovou horu z Moravského Karlova. Dále byl vznesen požadavek na 

umístění čísla na Horskou službu na ukazatele KČT.  

Skupina doporučuje: 

• pozvat zástupce KČT ohledně značení v katastru obce a možnosti nové trasy na Křížovou horu. 

(Beran) 

 ÚKOL:  

• pojmenovat všechny zajímavé cíle pro turisty. (všichni) 

• předložit všechny propagační materiály, ve kterých se o obci hovoří. (Beran) 

 

MAPY a TUR. infrastruktura v obci – Velice špatná mapa u úřadu. Nutno opravit. Oslovit v této věci 

ORLICKO. (Mareš) 

 Skupina diskutovala o potřebě natření sloupků/cedulí ptačí oblast a odpočívadel v lese. (Technik) 

ZPRAVODAJ – byl diskutován zpravodaj jak z hlediska tvorby, ceny, tak i distribuce. Ve věci nebyly 

připomínky. 

 

Další setkání proběhne:  

 

o 25. 5. od 18 hodin OSVĚTLENÍ 

Pan Valnoha 

 

o 8. 6. od 15 hodin KOMUNIKACE + ZIMNÍ ÚDRŽBA A ROZHLAS 

Míra Švestka 

 

o 29. 6. 15 hodin STROMY Anna Kárníková (plán údržby a kácení) 

o 13. 7. 15 hodin ZELEŇ Walter, Vogl, Matýsová 

o 27. 7. 18 hodin SMS, PROPAGACE Petr Cink 

 

Zapsal Miroslav Beran, 23. 5. 2016 

http://www.cervenavoda.cz/
http://www.kralickysneznik.net/
http://www.vychodni-cechy.info/
http://www.bilestopy.cz/

