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SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY INFRASTRUKTURA - 4.10.2017 

 

 

Přítomní: František Čermák, Lukáš Stejskal, Martin Mikulášek, Pavel Liepold, Petr Mareš 

 

Omluvení: František Anderle, Josef Orlita 

 

Nepřítomen:  

 

Host: Jakub Fabián, Karel Uhlíř 

 

 

Průběh setkání 

 

- 15:00 zhodnocení zrealizovaných rekonstrukcí v obci ČV 

- Informace o letní údržbě 

- Přístřešek Šanov 

- Návrhová část dokumentu – Plán rozvoje obce ČV 

- Dny zdraví v Červené Vodě 

- Dotazování a připomínky 

- 16:00 závěr  

 

 

Zhodnocení zrealizovaných rekonstrukcí v obci ČV  

 

Během tohoto roků 2017 se v obci Červená Voda zrekonstruovalo: 

- Cesta na Tři Dvory – cca 15 metrů – frezing  

- Upravená cesta – za Kamilem Minářem  

- Nová kanalizace na Horní Červené Vodě  

- Nový plot na hřbitově – Moravský Karlov 

- Nový plot na hřbitově – Šanov  

- Nové chodníky na hřbitově – Červená Voda 

Nedostatky: 

- Orlice: špatné cesty, nesvítí veřejné osvětlení u Macejáku, u bytovek 

- Kasárna – Bílá Voda – nesvítí veřejné osvětlení  

 

 

Informace o letní údržbě 

Technik obce Lukáš Stejskal zhodnotil letní údržbu: vše probíhalo v pořádku, 

k dispozici byla řada pracovníků na VPP, kteří letní údržbu obstarali, Josef Orlita dodá 

pasportizaci stromů.    

 

Přístřešek Šanov  

Na Šanově se buduje přístřešek (expozice kartáčovnictví) z Česko - polského projektu 

(Firma Kartáčovny a Dráček dodají potřebné doplňky).  
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Návrhová část dokumentů – Plán rozvoje obce ČV  

 

Do konce února 2018 je potřeba vytvořit návrhovou část strategického plánu.  

 

Dále je potřeba upřesnit, který bod bude obsahovat turistický ruch. Bylo by vhodné 

zvýraznit části na mapě, které by mohl turista v ČV navštívit. V Červené Vodě je všeobecně 

velice slabý turistický ruch, ale na druhou stranu řada zajímavých pěších tras, které by bylo 

vhodné vyznačit, aby turista věděl, na která místa se vydat. Musíme si určit, které části z bodu 

3 jsou nejvíce prioritní.  

 

 

Dny zdraví v Červené Vodě 

Dne 29.9.2017 se uskutečnil jeden z prvních "Dnů zdraví" v obci Červená Voda ve 

spolupráci se Základní školou. Hlavním cílem dnů zdraví je zajímavou formou informovat 

občany o tom, jaký způsob životního stylu přispívá k fyzické i duševní pohodě. Dnes si to 

žáci druhého stupně ZŠ vyzkoušeli formou "Zátopkových štafet" a ochutnávkou ovoce a 

zeleniny. 

Program kampaně – Dny zdraví v obci Červená Voda 

- Zátopkovy štafety ve spolupráci se ZŠ  

- závody na koloběžkách – MŠ Bílá Voda 

- 1. třídy v pracovních činnostech a prvouce – zdravá svačina (ovoce a zelenina – zábavné 

aranžování na talíř) 

- 2. třídy – v tělocvičně význam sportu pro zdravý životní styl a denní režim / v prvouce 

podzimní plody a plodiny – ochutnávka a poznávání / v pracovních činnostech vitamíny 

v ovoci a zelenině  

- 3. třída – „VITAMÍN TĚ NEZABIJE“ – smyslové vnímání, poznávání, mixování ovoce a 

zeleniny 

- 4. třída – ve výtvarné výchově „ovoce a zelenina plné vitamínů  

- 5. třídy – ve výtvarné výchově „Rádi mlsáme ovoce / v tělocviku „Pohybem ke zdraví“ – 

soutěže + výšlap  

- 6. třídy – soutěže v tělocviku mezi třídami  

- 7. třída – naplňování tematického plánu v předmětu výchova ke zdraví  

- 8. třída – v němčině „Nezdravé regionální recepty“  

- 9. třída – v němčině „Zdravá svačina ve škole“ 

 

 

Dotazování a připomínky 

 

Orlice – je potřeba očistit všechny plakatovací plochy. 

V plánu je rekonstrukce střechy na kostelíku Šanov. 

Kaple na Orlici u Macejáka a křížek na Moravském Karlově nad Andrlém – na tyto sakrální 

památky byly schváleny dotace na jejích rekonstrukci.  

Budeme tisknout 40 000 kusů letáků červené vody (mapka). 
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Členové pracovní skupiny byli pozvání na 15.11.2017 na společné setkání pracovních skupin, 

kde bude hostem p. Nawrath – lektor specialista 

 

Pan Čermák – doporučuje dát zákaz stání – M. Karlov u kontejnéru – kvůli zimní údržbě.  

 

 

 

 

 

 

Termín dalšího setkání: únor 

 

 

 

 

Dne 4.10.2017 zapsala: Bc. Pryjmak Zorjana DiS. 
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