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Zápis z jednání komise pro osadní výbory  

konané dne 18.2.2016 v Dolní Hedeči 
 
Přítomní:  
Předseda: HŘ Mgr. Švanda Jiří, 
ČP Ing. Marek Petr,  
PL Procházková Dana, DiS,  

   
HL Špontáková Jitka,  
DH Sotonová Hana, 
DL Bc. Kacálek Milan, 

DB Macan Martin,  
Hosté:  
Bc. Halbrštát Jan 
Suchomelová Alena 
Omluveni: 
Juránek Arnošt 
Program jednání: 
I. Zahájení 
II. Rozpočet akce 2016 
III. Požadavky a připomínky zástupců jednotlivých osadních výborů  
IV. Volná diskuse 
 

I. Zahájení 
 Mgr. Švanda zahájil jednání komise – uvítání členů komise, hostí a poděkování 

domácím za možnost uskutečnění schůze v prostoru restaurace Na Kačence 
 

II. Rozpočet akce 2016  
 zhodnocení jednotlivých požadavků na rok 2016 z minulého jednání komise pro osadní 

výbory 
 

III.  Požadavky a připomínky zástupců jednotlivých osadních výborů  
 
Prostřední Lipka: 
 

 osadní výbor Prostřední Lipka – se schválenými návrhy na rok 2016 jsou spokojeni  
 
Horní Lipka: 
 

 přístřešek na dřevo u klubovny 
 kostel sv. Anny varhany 
 osvětlení po obci je nevyhovující, z kraje obce na komunikaci v blízkosti domu paní 

Suchomelové není osvětlení zajištěno vůbec 
 závady na veřejném rozhlase, Bc. Kacálek předá informaci o závadách Bc. Šverákovi 

 
Dolní Lipka: 
 

 rekonstrukce hřbitovní zdi – poslední zeď je třeba odstranit a pokácet lípy 
 výsadba stromů kolem cesty ke hřbitovu 
 požadavek na demolici současné nevyužívané zděné autobusové zastávky v centru 

obce a instalaci zastávky nové - přístřešek 
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Heřmanice: 
 

 pozemek u odbočky k Penzionu pana Kopeckého, je třeba zjistit, kdy bude s tímto 
pozemkem disponovat stát – nezastižitelný vlastník, na tomto pozemku by bylo možné 
vybudovat zázemí pro konání venkovních kulturních akcí 

 požadavek na opravu cest za pomocí materiálu z  frézovaného asfaltu  
 požadavek na navýšení příspěvku, požadovaná částka 20.000,- Kč 
 zda je možné převést zbylé finance určené pro daný rok do roku příštího (problém 

nákupu dražší sekačky či jiného přístroje či zařízení, u kterého pořizovací cena 
přesahuje výši ročního příspěvku) 

 
Dolní Hedeč: 
 

 prohrnování cesty na Hedeči – v tomto místní spatřují největší nedostatek 
(problematický úsek z Dolní Hedeče směrem dolů na Orlici) 

 cesta ke Klášteru – je třeba provést opravu, nedostatečný prostor pro vyhýbání 
protijedoucích vozidel  

 
Červený Potok: 
 

 výstavba klubovny – stále největší prioritou, podány informace o elektrické přípojce, 
která je povolována sólo mimo územní a stavební řízení klubovny (informace poskytl 
zapisovatel)  

 opravy autobusových zastávek (fasáda, střecha), výstup u „stodoly“ do bláta je 
nevhodný, následný přesun cestujících k bytovkám je nebezpečný, chodník by bylo 
řešení  

 nákup sekačky pro údržbu (hřiště a okolí, případně městské plochy před bytovkami) 
 nedostatečné provádění údržby zeleně a sekání trávy kolem cest, Bc. Kacálek poučil 

přítomné o nutnosti předání informace s požadavky na sekání či údržby zeleně panu 
Jílkovi či odboru VTS  

 instalace popelnic na hřbitově – přislíbeno  
 
Dolní Boříkovice: 
 

 požadavek na provádění pravidelné údržby městských pozemků po obci  
 koupaliště a jeho okolí: zkulturnit – pískoviště, posekat trávu, natřít zábradlí, osvětlení 
 žádají informace o plánované opravě  komunikace procházející obcí z Dolní Lipky na 

Červenou Vodu 
 zeď okolo kostela – provedeno zastřešení, je třeba opatřit vrchními  nátěry 

 
IV. Volná diskuse  

 
 proběhlo upřesnění plánovaných kulturních a sportovních akcí v obcích aby byla 

zamezena případná kolize termínů  
 je třeba aktualizovat plán rozvoje Města, poslední aktualizace proběhla v roce 2008 
 Mgr. Švanda - předložen návrh na dlouhodobý plán rozvoje přidružených obcí 

s požadavkem návrhů na realizaci  
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Akce pořádané v místních částech: 

Červený Potok 

 Lipecký fotbalový turnaj (pořádá pan Vycudilík z Prostřední Lipky) - sobota 25.6.2016 
cca od 9.00 

 Sportovní odpoledne pro děti - sobota 9.7. cca od 14.00 
 Fotbalový turnaj - sobota 27.8.2016 cca od 9.00 -  jubilejní 10.ročník 
 tajně doufáme, že největší akcí bude zahájení provozu nové klubovny  

 

Horní Lipka 

 březen - 26.3. šipkový turnaj 
 duben - brigáda na újklid dřeva, pálení čarodějnic, stavění májky 
 květen - generální úklid kolem klubovny včetně malování uvnitř, kácení máje 
 červen - úklid v kostele před "Vím já kostelíček", rozloučení se školním rokem 
 červenec - srpen - prázdniny, v těchto měsících bychom chtěli převést boudu z hřiště ke 

klubovně 
 září - plánovaný další šipkový turnaj 
 prosinec - opět úklid v kostele a příprava na "kostelíčky" a besídka pro dospělé, 

jelikož máme málo dětí :) 
 

Heřmanice 

 5. 3. Vynášení Morany 
 2. 4. Dětský karneval 
 30. 4. Čarodějnice 
 5. 6. Dětský den 
 15. 8. Heřmanická zábava 
 19. 11. Heřmanická klobása 
 10. 12. Mikulášská besídka 

 

Prostřední Lipka 

SDH Prostřední Lipka 

 26. 3. turnaj v mariáši - Lipecký Flek 
 30. 3. Čarodějnice a stavění májky 
 28. 5. Kácení máje 
 11. 6. Mopedy 
 23.7. Traktůrkiáda 
 19. -20. 8 zajištění parkoviště na Cihelně 
 28. 12. Besídka pro děti a diskotéka 
 dále proběhne Turnaj v kulečníku, datum bude upřesněn. 

 
OV Prostřední Lipka 

 7. 5. Den matek 
 říjen Lipecká buchta 
 3 (10). 12 Mikulášská nadílka 
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Tvořivá dílna Prostřední Lipka 

 25. 6 Den dětské radosti 
 2. 7 Letní putování Vím já kostelíček 
 Rozloučení s prázdninami 
 konec října Rej duchů 
 17. 12 adventní Vím já kostelíček 

 
Některé akce jsou určeny pro širokou veřejnost, jiné jsou vesnickou záležitostí s ohledem na kapacitu 

místní klubovny. 

Dolní Lipka 

 pracovní nasazení na hřbitově 
 
 
 
 
Zapsal: Bc. Petr Illichman v. r.  


