
Osadní výbor (p. Kobza, p. Válková, p. Brůnová, p. Procházková, nepřítomen p. Linhart ) se 
sešel 6. 11. 2012 s p. Vyšohlídem, přítomní hosté Lucie Brůnová a Miroslav Beran (zastupující 
Mlýn, o. s.)
 

bod 1 - Sl. Brůnová tlumočila názor rodičů dojíždějících dětí z Prostřední Lipky, kteří nejsou 
spokojeni s dobou otevření školy pro jejich děti. Je sice zabezpečena školní družina, ale poté co 
přijdou od autobusu a dostaví se do ŠD, tak se během 5 minut zase jdou přestrojit a přechází 
na jinou budovu!!!! ŽÁDÁME TÍMTO O DŘÍVĚJŠÍ OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO PRVNÍ STUPEŇ. V 
současné době, kdy  firma  Oredo zajistila tuto dobu příjezdu autobusu - nemůžeme ji měnit, kvůli 
vzájemné návaznosti linek -  by bylo vhodné zajistit službu, která umožní vstup dětí do školy hned 
po příjezdu autobusu, to jest v 7,30 hod.
Je možné uvažovat i o přemístění druhého stupně (nyní i gymnázia) na tzv. žlutou školu, kdy 
starší děti jsou schopny se o sebe postarat?
OSAD PL žádá o oficiální vyjádření města Králíky - postačuje emailem. Děkujeme!
 

bod 2 - p. Kobza zapůjčil fotografie dokumentující minulost obce, p. Beran je naskenuje a 
budou vloženy do knihy akcí pořádaných Osadním výborem Prostřední Lipky a spolupracujícími 
organizacemi - Mlýn, o. s., SDH Prostřední Lipka a městem Králíky.
 

bod 3 - Prosíme p. Berana, aby podal žádost na schválení znaku obce Prostřední Lipka na radu 
města (nejbližší se koná 12. 11. 2012, pokud by se to dalo stihnout tento rok, kdy znak vznikl, 
bylo by to příhodné). Děkujeme!
 

bod 4 - P. Válková se informovala na stav digitalizace televizního vysílání. V současné době 
je kvalita tohoto vysílání velmi špatná (dřívější  stížnost na kvalitu vysílání jsme řešili v srpnu 
letošního roku). Prosíme o oficiální vyjádření od města Králíky, které bychom mohli vyvěsit na 
obecní vývěsku. Děkujeme!
 

bod 5 - V době špatného počasí je z důvodu snadného přístupu otevřená hlavní brána 
na místním hřbitově (v letní sezóně je možnost využití pouze bočního vchodu). Prosíme 
návštěvníky hřbitova o zavírání této brány, aby nedošlo k jejímu poškození. Děkujeme!
 

bod 6 - Srdečně zveme v sobotu 10. 11. 2012 v 16 hodin do klubovny Prostřední Lipky na 
Lipeckou buchtu pořádanou Osadním výborem ve spolupráci s občanským sdružením Mlýn, 
soutěž v pečení  na téma záviny. Občerstvení a zábava zajištěna.
 

bod 7 - p. Beran vznesl dotaz na způsob zazimování požární nádrže. Přítomní se shodli, že čím 
více vody v ní bude, tím lépe. Nádrž je napuštěna ze 3/4 a tak zůstane.
 

bod 8 - p. Beran vznesl dotaz, zda bude řešena vodovodní přípojka ke klubovně - která vloni 
zamrzla a OSAD o tom okamžitě informoval zástupce města. Na dotaz nebylo odpovězeno.
 

bod 9 - p. Beran pogratuloval panu Vyšohlídovi k volebnímu úspěchu, načež pan Vyšohlíd 
seznámil OSAD PL se svou komunikací se zástupci PU kraje a politikou, kterou bude nadále 
uplatňovat jak v Králíkách tak navenek.
 


