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Zpravodaj obecního zastupitelstva 

č. 1/2017 – červenec 
 
 
 
        Úvodem zpravodaje nám dovolte popřát Vám mnoho štěstí, zdraví  a celkové pohody 
v horkém létě. 
       Rádi bychom Vás informovali o současném dění v obci a o tom, co se nám v první 
polovině letošního roku podařilo.   

 

 Hlavní akcí letošního roku je pořízení nové splaškové kanalizace a čistírny 
odpadních vod ve Rvišti. Akce je podpořena dotacemi Ministerstva zemědělství a 
Pardubického kraje. Samozřejmě dojde i na naší spoluúčast, na kterou jsme 
uzavřeli s Komerční bankou úvěr. V podporované akci není kanalizace a čerpací 
stanice z prostoru pod Borečkem. Na výstavbě se budou podílet i noví vlastníci 
nemovitostí. Po tuhé a dlouhé zimě počasí dovolilo první kopnutí do země koncem 
března. Od tohoto termínu firma ČAK Kroměříž s.r.o. usilovně pracuje na hlavní 
páteři kanalizace. Jedná se především o obecní komunikace, které se pro tento účel 
používají, ovšem vše nejde bez zásahu do soukromých zahrad a pozemků. Někde je 
nutné ořezat, případně pokácet nějaký strom. Škody, které občanům budou 
způsobeny, budou nahrazeny. Uskuteční se nová výsadba a především se nově 
opraví všechny dotčené komunikace. K opravám se obec staví čelem a vyasfaltuje 
již komplexně celou šířku poškozené komunikace z vlastních prostředků. Vodovody 
a kanalizace a.s. se k naší akci připojili komplexní výměnou hlavního potrubí. 
Spolupracují s firmou ČAK tak, aby při jednom kopání bylo pořízeno co nejvíce 
prací. K výměně kabelů pro veřejné osvětlení a místní rozhlas jsme se rozhodli i 
my, jako obec, a do rozkopaných cest ukládáme ještě nové kabelové vedení. 
Celková výstavba a rekonstrukce musí být vzhledem k dotacím hotova do konce 
kalendářního roku. Jedná se o funkční celky kanalizace a ČOV. Do konce roku 
musí být opravena i silnice III. třídy. Naše místní komunikace, pokud to počasí 
dovolí, plánujeme také opravit ještě letos, jinak obnovíme až na jaře. Dobré je, že 
naši dotčení občané se k partám, které pracují, chovají slušně a nedochází tak 
k závažným konfliktům („i když pár nervů se najde“). Veřejné poděkování zaslouží 
i místní zemědělci – ZEMOS a.s., se kterými jsme se prozatím na všem podstatném 
domluvili. Vycházejí nám vstříc a trpí ústrky ve svém prostoru. Děkujeme i 
občanům, kterých se kopání nejvíce dotýká, že i sami napomáhají s úklidem a strpí 
i zvýšený prach a hluk. Prakticky si obec vylepšujeme sami a ještě s přispěním 
dotací, které, jak se jeví, nebudou mít dlouhé trvání, je jen dobře, že jsme 
nezaváhali. Pro všechny majitele nemovitosti, kteří projevili zájem, jsme nechali 
zpracovat a také zaplatit projektovou dokumentaci nutnou pro vybudování 
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přípojek. Na druhou stranu očekáváme, že příští rok, jak to počasí dovolí, většina 
dotčených občanů přípojky na vlastní náklady vybuduje. Připravíme kontakty na 
3 – 4 party, které by o tuto práci pro občany měli zájem. 

 Od loňského roku provádíme celkovou opravu kaple 
v Dobré Vodě. Jedná se o, opravy vnitřních i 
venkovních omítek, podlahy, střechy a věže (výměna 
shnilých dřevěných prvků), výměna střešní krytiny, 
kopule a oprava křížku. Následuje konečná barevná 
úprava fasády a věže. Celková rekonstrukce přijde 
obec na 350.000,- Kč, z toho poskytnutá dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj je 175.000,-Kč. 
Vyvrcholením bude instalace již objednaného zvonu 
s elektrickým pohonem z Brodku u Přerova a celkové 
nasvícení budovy. Zvon s pohonem a elektrická 
energie přijde na 120.000,- Kč. Práce jsou ve finále, 
kaplička je pěkná a tak s již opravenou Klopotskou 
kaplí, uskutečníme slavnostní vysvěcení. Tato malá 
slavnost je naplánována na 20. 8. 2017 od 14,00 hod. 
Zahájení proběhne v Dobré Vodě a po krátkém 
obřadu se přesuneme do Klopot. Tam obřad zopakujeme a kdo bude mít ještě sílu a 
čas, tak může spolu s námi navštívit místní hostinec. 

 Opět po deseti letech v součinnosti se složkami obce provedeme „Sraz rodáků 
Říčky“. Ovšem na oslavy a návštěvu jsou zváni všichni občané obce Orlického 
Podhůří. Slavnost se uskuteční v Říčkách dne 1. 9. 2017 od 16,00 hod. procházkou, 
(pro méně chodící) dovážkou na Luh k památníku Dolečkových, kde uctíme jejich 
památku. Od 19,00 hod. je plánováno posezení přítomných v kulturním domě, kde 
proběhne beseda rodáků a dalších pozvaných. 2. 9. 2017 od 10,00 hod. proběhne 
před hasičskou zbrojnicí slavnost svěcení hasičského auta s venkovní mší svatou. 
Poté se půjdeme poklonit k památníku obětem obou světových válek a po krátkém 
zhodnocení uplynulých deseti let se přesuneme na občerstvení do kulturního domu. 
Po celou dobu nás bude provázet živá hudba v podání dechovky Sopotničanky. Od 
13,00 hod. na místním travnatém hřišti proběhne 11. ročník soutěže „O pohár 
starosty Orlického Podhůří“ v netradičních disciplínách. Po celé dva dny bude 
k dispozici na požádání převoz osob obecními vozidly. Po ukončení oslav bude na 
místním hřišti následovat zábava. K tanci a poslechu bude hrát skupina 
„Fernetšok“. Žádáme všechny občany, aby tuto informaci rozšířili po svých 
rodinách a známých a pozvali je tak v co největší míře na toto jedinečné setkání do 
Říček. 

 Probíhají úpravy strže Pazderna mezi Říčkami a Klopoty. Lesy ČR obdržely  dotaci 
a se svoji spoluúčastí budují regulaci tohoto toku. Lesy ČR vykoupily částečně 
koryto potoka a nyní budují příčné prahy z rovnané žuly. Vytvoří se zpomalovací 
prahy, které budou pomáhat zadržovat vodu v krajině. Voda z tohoto toku 
každoročně působí velké škody na majetku přilehlých nemovitostí. Jedná se o 
několikamiliónovou investici Lesů ČR, která bude letos, doufejme, dokončena. 

 V loňském roce jsme provedli velké opravy místních komunikací, které se opravdu 
povedly, vyřešily se hlavní problémy, opravy nás přišly na 1,347 mil. Kč,  takové 
peníze jsou v obci ovšem vidět. 

 Na letošní rok máme ještě připravenou jednu velkou akci, jedná se nástavbu a 
přestavbu základní školy v Říčkách. Napotřetí se nám podařilo získat dotaci ve 
výši 2.495.000,- Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 
V současné době je dokončena projektová dokumentace, stavební povolení je 
platné z dřívějších let a tak nezbývá než vybrat vhodného dodavatele. Akce je 
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naplánována od letošního července do konce srpna 2018. Měnit se bude střecha, 
v patře vznikne nová třída, kancelář, sklad a WC. Pořízeno bude nové otevřené 
schodiště a ve spodní části se opraví záchody, topení, odpady, přívod vody, 
vznikne nová klimatizace a celkový bezbariérový přístup do budovy. Projektové 
náklady před výběrovým řízením se šplhají ke  4 mil. Kč. 

 Právě nyní se nám podařilo dokončit Lesní hospodářský plán pro roky 2017 - 
2026, který je již schválený z Pardubického kraje. Tento krok byl nutný učinit 
vzhledem k tomu, že jsme navýšili majetek obce a zakoupením lesa jsme se dostali 
na výměru přesahující 50 ha. Našim novým lesním hospodářem je pan Petr Šejbl, 
od nového roku nahradil pana Pavla Duška, kterému tímto děkujeme za 
dlouholetou obětavou práci pro obec. 

 V současnosti probíhá vypracování nového územního plánu obce, plán zpracovává 
Ing. Arch. Dagmar Vaníčková a nyní se nacházíme před koncem první zjišťovací 
etapy. Schválení ÚPO předpokládáme na jaře příští roku. K projednávání mají co 
mluvit ještě všechny instituce, a pak nastane prostor pro stavební úřad 
z Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, který bude druhou etapu řídit. 

 Velkou odezvu a tím i pochvalu má dvojice občanek, které se uvolily pečovat o 
hřbitov v Říčkách. Neupravenost obecních prostor je pryč a tak nezbývá, než aby 
se připojili ostatní s úpravou svých pronajatých hrobů. Děkujeme, někdy stačí i 
málo a hodně se změní. 

 Ve sběrných místech Říčky a Rviště jsou nově umístěny žluté popelnice na ukládání 
použitého jedlého oleje z domácností. Do popelnic občané olej ukládají 
v plastových pevně uzavřených obalech. V žádném případě olej z nádoby nesmí 
unikat. 

 V provozu jsou nové WEB stránky obce Orlické Podhůří, ke zveřejnění prosím 
využívejte kontakt na obecním úřadě. Rádi zveřejníme akce spolků, větší veřejná 
setkání občanů a poté i případnou fotodokumentaci. Najdete nás na staré adrese 
www.orlickepodhuri.cz  

 I pro letošní rok jsme se opět rozhodli obdarovat trvale žijící občany, kteří si plní 
povinnosti vůči našemu úřadu, stolním kalendářem do každé rodiny pro příští 
rok. 

 30. 4. 2017 proběhly oslavy čarodějnic v Říčkách i ve Rvišti. 

 4. 6. 2017 ve Rvišti na hřišti a v přilehlém okolí proběhla oslava Dětského dne. 
Zúčastnilo se 57 dětí a menší množství dospělých, v 16 hod. nás vyhnal déšť. Děti 
měly o zábavu postaráno, předvedli se myslivci, hasiči, záchranáři a bylo 
připraveno mnoho soutěží a následných 
o
d
m
ě
n
. 
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AKTUALITY pro další období: 

 Znovu vyzýváme držitele psů, že stále platí vyhláška, která ukládá povinnost platit 
poplatky za každého psa. Dále upozorňujeme, že každý je povinen okamžitě 
nahlásit nového psa na předepsaném tiskopisu, stejně tak i zrušení chovu (úhyn 
apod.) Znovu apelujeme na volné pobíhání psů, hrotí to sousedské vztahy a jde o 
velmi nebezpečné chování. Při ohrožení volejte policii ČR. 

 
 Kácení stromů, jenž si vyžaduje souhlas obecního úřadu, se provádí na základě 

písemné žádosti vlastníka. Obecní úřad vydá rozhodnutí, ve kterém je uvedeno, 
v jakém období je třeba stromy pokácet a za jakých podmínek. Převážně se jedná o 
dobu vegetačního klidu. Formulář žádosti je na WEB stránkách obce. 

 
 
Akce, které budou následovat a tímto Vás srdečně zveme: 

o V neděli 20.8.2017 od 14,00 hod. vysvěcení kaple Dobrá Voda a Klopoty 

o V sobotu 1. 9. až 2. 9. 2017 jubilejní Sraz rodáků a občanů a 11. ročník hasičské 
soutěže o „Pohár starosty obce Orlické Podhůří“ na travnatém hřišti 
v Říčkách za pilou. Občerstvení je jako již tradičně zajištěno. 

o V pátek 8. 9. 2017 startuje „Den regionu Orlicko - Třebovsko“ s cílem 
v Dlouhé Třebové. Jedná se o hromadnou jízdu na kolech regionem. 

o „Říčkohraní“, 21. 10. 2017 od 1500 hod. v KD Říčky - vystoupení živých kapel a 
závěrečný country bál. 

 
V obci bylo k 30. červnu trvale přihlášeno 350 žen, 346 mužů, u cizinců se počet již 
neeviduje. Celkový počet obyvatel naší obce je v současnosti 696 obyvatel. 

 

Část obce   muži   ženy         celkem 
Říčky       171       187    358 
Rviště                78      72    150 
Dobrá Voda     41        36      77 
Rozsocha    36               32     68 
Perná               12      15     27 
Kaliště     8                  8     16 
Celkem           346              350             696 

 

 

Nikdo nás za sledované období neopustil. 

Seznam narozených, kteří do naší obce přibyli od prosince 2016 do konce 
června 2017: 

24. 12. 2016, Lilien Štanglerová – Rviště 8 

21. 1. 2017, Michaela Vaculíková  – Rozsocha 2 

2. 2. 2017, Benedikt Hordějčuk – Říčky 81 

6. 5. 2017, Natálie Komárková – Říčky 36  

 


