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Zpravodaj obecního zastupitelstva 

č. 1/2014 - červenec 
 
        Úvodem zpravodaje nám dovolte popřát Vám mnoho štěstí, zdraví  a celkové 
pohody o prázdninách. 
       Rádi bychom Vás informovali o dění v obci v současnosti a o tom, co se nám 
v letošním náročném roce 2014 podařilo.   

 Po loňském finiši při rekonstrukci kaple v Říčkách, kdy se v prosinci 
dodělávala střešní krytina, oplechování věže a nová měděná báň, probíhají 
následné práce i letos.  Hned na jaře jsme provedli vodorovnou izolaci zdiva 
kaple nerezovými plechy, stálo nás to 67.155,- Kč. V červnu jsme nechali 
vyměnit okna za dubová, cena byla 34.000,- Kč. Nyní jsme objednali 
zhotovení nových, dubových vchodových dveří do kamenných zárubní, cena 
22.000,- Kč. Poslední finální prací bude v létě nová fasáda, kterou chceme 
co nejvíce přizpůsobit originálu. Navíc ji doplníme barvami, na tu ještě 
nemáme finanční nabídku. 

 Dalším objektem úprav, které probíhají po etapách již několik let, je kulturní 
dům v Říčkách. Jedná se o sál, který je jedním z mála funkčních v okolí. 
Zájem o pořádání různých kulturních i osobních akcí a oslav rok od roku 
roste. Po rekonstrukci sociálního zařízení, vestibulu, schodiště a obou 
vrchních zasedaček, kde bylo zhotoveno i plynové ústřední topení 
v minulých letech, došlo letos i na samotný sál. Vyměnili jsme všechna okna 
a vchodové dveře za plastová, cena 297.184,- Kč. Následně jsme opravili 
vnitřní omítky a kompletně jsme vymalovali celý kulturní dům. Po 
vyhodnocení kvality parket v sále a ve velké zasedačce jsme se rozhodli 
provést zásadní rekonstrukci parket frézováním, broušením a lakováním. 
Výsledek je velmi kvalitní práce firmy Vlastislav Jakeš – MAN z České Bělé, 
která nás přišla na 89.356,- Kč. Celková rekonstrukce podlah je na vysoké 
úrovni a navíc nám jako bonus zhotovili na sále obecní znak. Mimo rozpočet 
jsme se také rozhodli zakoupit nové polstrované stohovatelné židle v částce 
100.000,- Kč a nechali vyrobit sadu stolů v hodnotě 80.000,- Kč (Tomáš 
Jebousek a Miloš Pražák). Tento nový nábytek je pro celý sál a přísálí. 
Vzhledem ke všem vícenákladům na kulturní dům jsme pro letošní rok 
ustoupili od nové fasády, kterou začleníme do plánu práce na další období. 
Na opravu kulturního domu jsme získali z rozpočtu pardubického kraje 
dotaci 100.000,- Kč. Zároveň s výměnou oken v KD jsme provedli i výměnu 
oken v restauraci, kterou pronajímáme. Výměna stála 47.190,- Kč, 
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pronajímatel si následně vymaloval. Celkový dojem je velmi dobrý.  A to i 
díky firmě GERAPPA spol. s r. o., která k nám byla cenově velmi příznivá. 

 Akceptována byla žádost o dotaci na pořízení elektronického 
protipovodňového plánu a s tím i související informování obyvatel 
bezdrátovým rozhlasem. Máme také již shromážděné velké množství čísel 
mobilních telefonů, na které budeme občany informovat. Co nejdříve tuto 
činnost vyzkoušíme, zda funguje. Třeba se přidají i ostatní.   

 Pro další rozšiřování služeb obyvatelům a životnímu prostředí jsme letos 
zažádali o dotaci na techniku umožňující likvidaci bioodpadu. Dotace nám 
byla přidělena, nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele strojního 
vybavení. Jedná se o malý nákladní automobil s nosičem kontejnerů, 6 ks 
kontejnerů a štěpkovač, v celkové hodnotě více jak 3,5 mil. Kč. Naše 
spoluúčast je pouhých 10%. Kontejnery budou rozmísťovány dle momentální 
potřeby po území obce a bioodpad bude ekologicky likvidován.  

 V souvislosti s pořízením výše uvedeného zařízení jsme se rozhodli zakoupit 
samochodnou sekačku s čelním sečením a hydraulickým výsypem koše. 
Sekačka bude určena pro sklizeň větších obecních pozemků. Hodnota stroje 
je cca 300. 000,- Kč a bude zakoupena z prostředků ušetřených díky naší 
nízké spoluúčasti u zařízení na svoz bioodpadu. Tento stroj s výše 
uvedenými kontejnery bude tvořit ideální spojení při sečení trávy. 

 V loňském roce jsme požádali o dotaci na opravu stávajících křížků a božích 
muk v jednotlivých částech obce přes MAS Nad Orlicí (Místní akční 
skupina), jejímž jsme členem. Samotné opravy začaly v letošním roce na 
jaře, některé jsou již hotové, jiné nadále pokračují. Povinnost dokončení 
máme do konce září 2014, což máme pod kontrolou. Odvedená práce je na 
vysoké úrovni a samotní restaurátoři mají z odvedené práce velmi dobrý 
pocit. Celkové uznatelné náklady jsou 448.889,- Kč, a dotace ve výši  
404.000,-Kč, což je opět pouhých 10% naší spoluúčasti. Součástí projektu je i 
mapování památek v obci, k tomu po dokončení vydáme brožuru o  našich 
památkách. 

 Další dotovanou akcí Pardubickým krajem je oprava střechy národní 
kulturní památky – zvonice ve Rvišti. Na tuto výměnu dožité střechy jsme 
od PK obdrželi dotaci 50.000,- Kč. Celkové náklady dosáhnou více jak 
180.000,- Kč, ovšem i za tuto cenu se vyplatí o památku pečovat. Požadavky 
na opravy vycházejí z rozhodnutí (závazného stanoviska) Městského úřadu 
odboru školství a kultury v Ústí nad Orlicí, které musíme dodržet a také je 
respektujeme.  

 V neposlední řadě, opět od Pardubického kraje, jsme obdrželi dotaci 
100.000,- Kč na nákup dodávkového auta pro naše hasiče. S žádostí jsme 
uspěli, byli jsme doporučeni a nyní probíhá usilovné shánění vhodného 
devítimístného vozidla, které bude mít i dostatek vnitřního prostoru pro 
hasičskou výbavu. Z rozpočtu obce jsme pro nákup uvolnili další finanční  
prostředky ve výši 230.000,-Kč. Důvodem je zakoupit opravdu zachovalé a 
moderní auto, které nebude vyžadovat v brzké době další náklady. 

 Koncem loňského roku vichřice odnesla část střechy na kůlně v Dobré Vodě. 
Tuto škodnou událost jsme řešili jako pojistnou událost. Pojišťovna 
Kooperativa a.s. V.I.G. zlikvidovala škodu rozpočtem. Pojistné plnění ve výši 
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363. 051,- Kč nám z velké části uhradilo celkové náklady na opravu kůlny, 
které dosáhly  428.630,- Kč. Tuto opravu jsme pojali komplexně, tím pádem 
máme kompletně novou střechu na celé kůlně v lepší kvalitě.  Je provedeno 
nové bednění, nátěry a kůlna je staticky zajištěna. 

 Bez dotací a také za málo peněz se podařilo opravit netěsný rybník v Dobré 
Vodě. Již v loňském roce se nabídl pan Karel Zběhlík z Dobré Vody. Letos 
došlo na slib a rybník se dočkal jednoduché, ovšem velmi praktické opravy. 
V rybníce se opět drží voda a může tak být, nejen místními, využíván jak 
v létě, tak v zimě. 

 Po loňském podzimním velkém úniku pitné vody na hřbitově v Říčkách, jsme 
vyměnili baterii za dávkovací. Tato natočí jen určité množství vody a 
samočinně se uzavře. Ve Rvišti v „prádelce“ jsme provedli novou přípojku 
s vodoměrem, čímž bychom měli podstatně šetřit. Zlikvidovali jsme tak již 
poslední část starého vedení, které mohlo pod stavbou zapříčinit poruchu. 
Také jsme byli nucení provést nový odtok ze septiku v MŠ Rviště, který byl 
propadlý. 

 Velké fotbalové hřiště v Říčkách za pilou dostalo také nový povrch. Firma 
Antonína Pavlíčka prostor zorala, srovnala a zasela. Poté došlo k poctivému 
uválcování a nyní se již ukazuje výsledek v plné kráse. Obec se díky nové 
sekačce zavázala potřebnou část pro hřiště pravidelně sekat. Nyní záleží už 
jen na fotbalistech, jak budou hřiště využívat.    

 Firma BoCo s.r.o. nám zhotovila dřevěné molo na rybníčku pod hřištěm ve 
Rvišti. Práci odvedli velmi dobře a konečně tak máme celý rybník 
zabezpečeně zajištěný proti nechtěnému pádu osob. Náklady nejsou 
prozatím vyčísleny, ale budou se pohybovat kolem 30.000,- Kč. I na této 
práci se projevila profesionalita zaměstnanců této firmy, která již v naší 
obci zhotovila mnoho pěkných dřevěných prvků. 

 Letos na jaře jsme odkoupili několik hektarů lesa v k.ú. Říčky. Jedná se o 
pozemky, které již obec od původního vlastníka částečně užívala pro 
naučnou stezku. Vynaložené prostředky jsou vhodnou investicí do 
budoucnosti. Zastupitelstvo obce se má starat o zhodnocení obecního 
majetku. Hospodaření obce tato investice nenaruší a do budoucna bude 
přinášet pro obec zisk. 

 Zároveň informujeme o faktu, že rozhodnutím zastupitelstva v lednu 
letošního roku, jsme předčasně uhradili zbývající úvěr v částce 1 mil. Kč na 
ČOV Říčky. Podmínky pro možnost jednorázového splacení vznikly 
vzhledem k novému rozpočtovému určení daní a dobrému hospodaření obce 
a vylepšováním rozpočtu získanými dotacemi. 

 Letos jsme rozprodali parcely (mimo jedné) na výstavbu RD v části Dobrá 
Voda pod Borečkem. Nyní probíhá územní řízení, na které bude navazovat 
stavební řízení, tak abychom započali s výstavbou infrastruktury pro tyto 
RD, pokud možno ještě v letošním roce. Finanční prostředky použijeme 
z prodeje pozemků. Zatím není stanoven přesný rozpočet stavby. 

 Poslední větší akcí, která čeká na své provedení v letošním roce, je oprava 
chodníků v části Rviště. Chodníky jsou v dezolátním stavu. Vzhledem 
k tomu, že je denně užívají děti z MŠ, jsme na tuto akci uvolnili 400.000,- Kč 
z rozpočtu obce. V této částce je také zhotovení zpevněné plochy na hřišti za 
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KD v Říčkách pro lavice a odvodnění před kaplí v Dobré Vodě. V současné 
době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. 

 Veřejné osvětlení na Horní Rozsochu se nám stále nedaří realizovat. 
V současné době jsme ve fázi výkupu potřebných pozemků na vedení trasy 
kabelu a umístění svítilen, zahajujeme projektovou přípravu. Nyní dokonce 
v médiích proběhla i informace o možnosti získání finančních prostředků 
z dotací, tak se o to pokusíme.  

 Do plánu realizace ještě na letošní rok začleníme nejnutnější opravy 
obecních komunikací. Jedná se o místní části Perná, Kaliště a Rozsocha. Ty, 
na které se letos nedostane, se budeme snažit realizovat v příštím roce. 

 Domluven máme převod darem kaple v Klopotech od soukromého vlastníka. 
Jako obec budeme mít větší možnosti na její nutné opravy a získání 
případných dotací. Zapotřebí je opravit střecha, provést vodorovné izolace 
zdiva a jeho zpevnění. Současné zastupitelstvo si je velmi dobře vědomo 
kulturně historického významu tohoto místa. Chtěli jsme letos také opravit 
kapli v Dobré Vodě. Narazili jsme však na nesouhlas části občanů v Dobré 
Vodě se skácením přestárlých lip kolem kaple, pokácení před opravou 
střechy považujeme za nezbytné. 

 V současné době probíhá projektová dokumentace, včetně zaměření 
pozemků, pro vydání stavebního povolení na kanalizaci a ČOV Rviště. 
Realizace této největší investice obce v poslední době bude závislá na 
případném zajištění finančních prostředků z vyhlášených evropských, či 
národních projektů. Připraveným přeje štěstí a my připraveni budeme. 

 Ve spolupráci s Lesy ČR jsme obnovili snahu o úpravu údolí „Pazderna“ 
v Říčkách. Doufejme, že se to tentokrát podaří. 

 I pro letošní rok jsme se rozhodli obdarovat trvale žijící občany, kteří si plní 
povinnosti vůči našemu úřadu, stolním kalendářem do každé rodiny. 
Nadále pracujeme v ROT (Region Orlicko-Třebovsko), kde jsme tyto 
kalendáře nechali zhotovit naším občanem - vydavatelem Martinem 
Leschingerem.  

  

AKTUALITY pro další období: 

 Znovu vyzýváme držitele psů, že stále platí vyhláška, která ukládá povinnost 
platit poplatky za každého drženého psa a volné pobíhání psů se zakazuje. 
Dále upozorňujeme na to, že každý držitel psa je povinen okamžitě nahlásit 
držení nového psa na předepsaném tiskopisu, stejně tak i zrušení chovu 
(úhyn apod.) 
 

 Kácení stromů, které 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. Převážně se jedná o 
dobu vegetačního klidu (nově podle vyhlášky č. 189. s platností od 15. 
7. 2013 se nežádá při kácení v oplocených zahradách). Tato 
skutečnost bude zřejmě v příštím období opět přehodnocena a bude 
provedena novela. 
 



 5 

 30. 4. 2014 proběhla oslava čarodějnic v obou částech obce (Říčky i Rviště). 
Obě akce byly velice vydařené, nejen kvůli pěknému počasí, ale hlavně kvůli 
kvalitní přípravě organizátorů.  
 

 1. 6. 2014 ve Rvišti na hřišti proběhla oslava dětského dne. Akce byla velice 
dobře zorganizována. Pro děti bylo připraveno mnoho soutěží, her a dalších 
zážitků. Hasiči ukázali práci se stříkačkou, kterou si mohli děti také 
vyzkoušet. Proběhlo opékání párků, děti dostali pití a drobné sladkosti za 
účast na soutěžích. Drobným šrámem byl nedostatek sladkostí pro děti, 
kterých se letos  zúčastnilo neočekávaně hodně, více jak 70. Na druhou 
stranu nás těší velký zájem nejen místních o naší akci.  
 

 Dne 2. 6. 2014 naší obec navštívila delegace ze Srbska, kde připravují 
ustavení MAS, jako nástroj na čerpání finančních prostředků z Evropské 
unie. Naše obec byla vybrána, jako jedna z nejlépe fungujících v naši MAS 
Nad Orlicí. Srbové u nás byli velmi spokojeni, prohlídku jsme začali 
v Říčkách na návsi a přes MŠ ve Rvišti jsme se dostali až na požární nádrž a 
hřiště ve Rvišti. Velice ocenili naší starost o veřejné prostory a především o 
vodu v přírodě jako takovou. Oni s nedostatkem vody mají stálé problémy. 
 

 Ukončení školního roku bylo provedeno 20. 6. 2014 v nově 
zrekonstruovaném sále místního kulturního domu v Říčkách. Nejdříve se se 
svým vystoupením představili děti z MŠ pod vedením paní učitelky Vlasty 
Žákové. Druhá část byla v režii personálu ZŠ pod vedením paní ředitelky 
Jitky Bulvové. Obě vystoupení byla velmi nápaditá a vydařená. Hojná účast 
rodičů a přátel ocenila vystoupení velkým potleskem. Rodiče zajistili 
občerstvení, které si za symbolické ceny mohli zakoupit všichni zúčastnění. 
Prodávaly se i výrobky z keramické dílny ZŠ, kde byla opět využita 
keramická pec z dotace. Výtěžek z akce pro organizaci ZŠ a MŠ přes 5.000,- 
Kč je pěkným příspěvkem na provoz této organizace. 
 

 Se školou i školkou máme v současné době opačné problémy než před pár 
lety. Dřívější nedostatek dětí se nám úplně otočil a nyní musíme odmítat děti 
do mateřské školy, i když jsme kapacitu navýšili na nejvyšší možný počet 28 
žáčků. V příštím roce tento problém postihne i základní školu. Kde jsou ty 
špatné doby, kdy jsme měli v pěti třídách 8 dětí. Letos máme kapacitu 
rozšířenou na 35 dětí a už nyní víme, že příští rok nebude dostačující. 
Pokoušíme se zajistit nově vyhlášené dotace na rozšíření kapacity a vytvořit 
tak  v Říčkách trojtřídku. Zatím ovšem nevíme, jak to v takto malém objektu 
zajistit a proto se radíme, kde to jde. 
 

 Od 21. 7. 2014 probíhá dosti rozsáhlá rekonstrukce kuchyně v mateřské škole 
ve Rvišti. I zde se odrazil větší počet dětí ve školských  zařízeních, pro která 
se zde vyvařuje. Denně se bude vařit více jak 60 jídel a to vyžaduje nové 
prostory. Částečně rozšíříme sklady a zmodernizujeme kuchyňské vybavení. 
Zařízení budou z nerezového materiálu, bude nový sporák. Úprava nás 
přijde na 200.000,- Kč. 
 

 Letos v říjnu končí volební období našeho zastupitelstva. Jsou sestaveny 
kandidátky zájemců o práci v dalším období. Nemusí zůstat jen u těch již 
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sestavených. Každý má možnost se zapojit do soutěže o tyto posty. Uzávěrka 
kandidátek na MěÚ v Ústí nad Orlicí je 4. 8. 2014. Tímto Vás tedy všechny 
zveme k volbám. Můžete si tak vybrat podle svých představ nové složení 
Vašich zástupců pro příští čtyři roky. 

Akce, které budou následovat a na které, Vás tímto srdečně zveme: 

o V pátek 5. 9. 2014 v 13,00 hod. – „Dny regionu Orlicko – Třebovsko“ 
zahájení na kolech v Říčkách na návsi, následně s cílem v Sudislavi. Je nám 
ctí, že můžeme široké veřejnosti předvést námi vybudované zázemí na návsi 
v Říčkách. 

o V sobotu 13. 9. 2014 od 13,00 hod. – 8. ročník hasičské soutěže o „Pohár 
starosty obce Orlické Podhůří“ na travnatém hřišti v Říčkách za pilou. 
Naše družstvo bude obhajovat loňské vítězství, přijďte je povzbudit. 
Občerstvení je jako již tradičně zajištěno. 

o V sobotu 18. 10. 2014 od 14,00 hod. – se představí známé trempské a folkové 
kapely odevšad v pásmu „Říčkohraní“ v kulturním domě  Říčky na sále. 
Hrát se bude bez přestávek až do pozdního večera. Navíc uslyšíme i africké 
rytmy v podání vysokomýtské skupiny. 

 
V obci bylo k 20. červenci trvale přihlášeno 334 žen, 327 mužů, u cizinců se počet 
již neeviduje. Celkový počet obyvatel naší obce je v současnosti 661 obyvatel. 

Část obce          muži               ženy                       celkem 
Říčky                  165                 180                                  345 
Rviště                  78                   69                                   147 
Dobrá Voda       35                    34                                    69 
Rozsocha            29                    27                                    56 
Perná                   12                    16                                    28 
Kaliště                  8                      8                                     16 
Celkem              327                  334                                  661 

Pro porovnání - v roce 1998 bylo 292 žen a 272 mužů, což bylo 564 obyvatel. 

Nyní přinášíme seznam těch, kteří nás od 29. 10. 2013 opustili navždy: 

 03. 12. 2013,  Karol Langfelner – Říčky 57 

 22. 12. 2013,  Viktor Vobejda – Perná 1 

 03. 02. 2014, Věra Stožická – Říčky 96 

 08. 04. 2014, Antonín Mudruněk – Rozsocha 4 

 

Seznam narozených, kteří do naší obce přibyli od 29. 10. 2013: 

27. 12. 2013, Radim Šponar – Říčky 26 

15. 02. 2014, Michal Rejman – Rviště 8 

23. 02. 2014, Karolína Velínská  – Říčky 62 

22. 04. 2014, Tomáš Blažek – Říčky 104 

22. 07. 2014, Veronika Sršňová – Rviště 14 


