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Zpravodaj obecního zastupitelstva 

č. 1/2016 – duben 
 
 
 
        Úvodem zpravodaje nám dovolte popřát Vám mnoho štěstí, zdraví  a celkové pohody 
na jaře. 
       Rádi bychom Vás informovali o dění v obci v současnosti a o tom, co se nám 
v loňském náročném roce a na začátku letošního roku podařilo.   

 

 Dokončena je výstavba infrastruktury pod Borečkem. Je zde prodaných sedm 
stavebních parcel, tři stavebníci již stavbu započali, někteří dokonce již finišují s 
dostavbou a budou se chtít napojit na veškeré dostupné sítě. Infrastrukturu 
provedla firma PSK Choceň. Celkové náklady na stavbu jsou  prozatím 3.666.480,- 
Kč, k čemuž ještě přibude veřejné osvětlení a vsakovací studna za předpokládané 
náklady 500.000,- Kč. Náklady jsou kompenzovány dotací 350.000,- Kč 
z Ministerstva pro místní rozvoj a prodejem parcel za 2.419.470,- Kč. Obec tato 
infrastruktura stála 1.400.000,- Kč z rozpočtu. V tom není započtena investice 
VAK, který na své náklady vyřešil problémy s napojením na vodovod. Další velkou 
investicí bude vybudování čerpací stanice a výtlaku na splaškovou kanalizaci. 
Tuto investici k novým RD není možné řešit dotacemi. 

 Dalším objektem úprav je znovu a doufejme, že už naposled, kulturní dům 
v Říčkách. Již od loňského roku provádíme opravu venkovních omítek, výměnu 
žlabů, odvodnění povrchových vod a výměnu venkovních schodišť. Celkové 
náklady jsou 763.489,- Kč, z toho 100.000,- Kč dotace z Pardubického kraje. 
Dovršíme tím několikaletou modernizaci našeho KD, který je ve svém okolí 
jedinečný. 

 Od loňského roku provádíme celkovou opravu kaple v Klopotech. Jedná se o 
vodorovné i svislé izolace, opravy vnitřních i venkovních omítek, podlahy, střechy 
a věže (výměna shnilých dřevěných prvků), výměna střešní krytiny, výměna 
kopule a oprava křížku. Následně konečná barevná úprava fasády a věže. Celkové 
rekonstrukce přijdou obec na 491.563,- Kč, z toho poskytnutá dotace z Ministerstva 
pro místní rozvoj je 300.000,- Kč. Je dobře, že tímto způsobem se nám podařilo 
zachránit původně soukromou nemovitost.  

 Další kaplí, u které usilujeme o její záchranu a celkovou rekonstrukci, je kaple 
v Dobré Vodě. V těsné blízkosti kaple byly přestárlé a proschlé lípy, jejichž padající 
větve ohrožovaly objekt kaple i občany. Zastupitelstvo proto rozhodlo lípy skácet a 
po opravě kaple vysadit nové stromy.  Po dohadech s paní Kvochovou, která svojí 
činností (nadávky a letáky na úřední desce obce a dveřích kaple), bránila pokácení 
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lip, vyřešili dohady sami místní obyvatelé. Zorganizovali podpisovou akci a 
drtivou většinou odstranění lip podpořili. Na žádost paní Kvochové přikládáme ke 
zpravodaji její dopis, ve kterém vyjadřuje svůj pohled. Zároveň také naráží na 
kompetentnost a soudnost zastupitelů a hlavně vedení obce. Na opravu kaple je 
podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotační podporu ve výši 
300.000,- Kč. Pokud dotaci obdržíme, spojí se s ní i oprava křížků na hřbitově a u 
kaple v Říčkách. Celková částka na tyto opravy se bude blížit 500.000,- Kč. Po této 
akci bude již v obci všechno co má křížek opraveno a také důkladně zmapováno. 

 V loňském roce jsme se připojili k aktivitě ROT a zapojili se do projektu likvidace 
bioodpadu v menším provedení. Jedná se o zakoupení 160 ks kompostérů, které 
poslouží převážně v odlehlejších částech obce. Kompostéry v hodnotě 2.541,- Kč na 
základě žádosti, přidělujeme formou zápůjčky jednotlivým nemovitostem na území 
obce. Po pětiletém pronájmu se kompostéry stanou majetkem pronajímatelů. 
Prozatím je cca 50 ks ještě volných a čekají na své umístění. 

 Probíhají technické a geodetické přípravy na úpravu strže Pazderna mezi Říčkami 
a Klopoty. Lesy ČR připravují z dotací a se svoji spoluúčastí vybudování regulace 
tohoto toku, který každoročně působí velké škody na majetku přilehlých 
nemovitostí. Projekt je ve fázi územního rozhodnutí a těsně před vydáním 
stavebního povolení. Obce se to dotkne také finančně, bude muset vybudovat dva 
nové propustky, které bezpečně pojmou zvýšenou hladinu vody. Realizace se 
plánuje na rok 2017 a těšíme se, že bude zamezeno škodám. Jedná se o 
několikamiliónovou investici. 

 Již od loňského roku usilujeme o částečné opravy komunikací. Ovšem domluvená 
firma v důsledku přetlaku prací začne až letos na jaře. Jedná se o dokončení na 
Kališti, na Rozsoše, v Klopotech a v Říčkách. Naplánovány máme opravy v částce 
cca 300.000,- Kč. V úpravách budeme každý rok pokračovat. 

 Vloni na podzim nám byla z Ministerstva zemědělství přidělena dotace na 
zhotovení oddílné kanalizace pro splaškovou kanalizaci zakončenou ČOV ve Rvišti. 
Bude se jednat o celkovou částku kolem 14 mil. Kč. Kolem 60% uznatelných 
nákladů dostaneme z Ministerstva zemědělství, dalších cca 10% budeme žádat 
z kraje a zbytek uhradíme z našeho rozpočtu, případně úvěru. V současné době 
probíhá dokumentace pro provádění stavby, musíme vybrat dodavatele stavby. Se 
začátkem prací počítáme koncem letošního roku s dokončením pak do konce roku 
2017. Do prováděcí dokumentace zařazujeme i výstavbu čerpací stanice a výtlaku 
od nové výstavby pod Borečkem. Tyto práce a náklady nemohou být hrazeny 
z dotací, nejedná se o stávající obydlené domy. 

 Na letošní rok máme v plánu provést celkovou výměnu elektrických rozvodů v MŠ 
Rviště. Stávající stav je již podle stávajících norem nevyhovující. Je zpracován 
projekt a o letošních prázdninách dojde k celkové opravě, včetně nové výmalby. 
Částka na opravu se bude pohybovat kolem 300.000,- Kč, z toho máme požádáno 
o dotaci z krajského POV ve výši 100.000,-. 

 V Základní škole máme podanou žádost o dotaci na rozšíření školy o další třídu. 
Ministerstvo školství a tělovýchovy ovšem pracuje stále po svém a zda se něčeho 
dočkáme je ve hvězdách. Budeme nadále pokoušet štěstí z jiných programů. 

 V Říčkách v letošním roce plánujeme přepojení kanalizační přípojky, aby již do 
Pazderny nic závadného neteklo a zhotovení další kanalizační vpusti na 
komunikaci k ZD. Chystáme se vybudovat kousek odstavného parkoviště a 
zaasfaltovat kanál nad spodní bytovkou, který brání protahováni. 

 Finančně dosti náročná bude oprava schodiště, chodníku a zábradlí před 
prodejnou v Říčkách. Opravit chceme také rozpadlý beton mezi čekárnou a 
prodejnou. Z ROTu jsme zažádali o dotaci na úpravu veřejného prostranství. 
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Jedná se sice jen o několik desítek tisíc Kč, ale i to nám pomůže uhradit 
rozpočtovanou částku 437.911,- Kč. Dále v prodejně chystáme výměnu svítidel 
přímo v obchodě, prozatím rozpočet není znám. 

 Započali jsme s úpravou parčíku ve Rvišti, jeho dokončení plánujeme po dokončení 
kanalizace, která přes parčík povede. 

 Letos na podzim rozsvítíme veřejné osvětlení při nové komunikaci pod Borečkem. 
Vypadá to, že již v tu dobu tam budou obydlené nové rodinné domy. VO podle 
potřeby stále opravujeme, naposledy jsme vyměnili světlo na Rozsoše ke Rvišti. 

 Výběrovým řízením jsme započali zhotovení „Lesního hospodářského plánu na 
období let 2017-2026. V lesích hospodaříme velice dobře, pokud to jde, snažíme se 
vyhovět i občanům, kteří požadují pro svoji potřebu palivo. Samovýrobu 
prodáváme za 300,- Kč m/rovnaného dřeva. LHP jsme nuceni nechat vypracovat, 
jelikož jsme se stali vlastníky lesa, většího, než 50 ha. 

 Výběrové řízení jsme také zorganizovali na výběr zhotovitele nového „Územního 
plánu obce“. Vybrali jsme paní Ing. Arch. Vaníčkovou, která nám ÚPO zpracuje i 
v digitální podobě. Součástí tohoto zpravodaje je také přiložený leták s návratkou 
pro vlastníky pozemků, které vyzýváme k aktivní spolupráci při této činnosti. 
Prosím věnujte této výzvě velkou pozornost, jelikož se jedná o zpracování na 
dlouhou dobu. Každá případná změna vyvolaná vlastníkem bude stát žadatele 
peníze navíc. 

 Snažíme se orientovat v možných dotacích, které by byly vhodné pro získání peněz 
na znovuzřízení rybníka na Kališti. Ovšem současně vyhlášená výzva je pouze pro 
rybníky navazujícími na stálý přívod. 

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

 

AKTUALITY pro další období: 

 

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

 
 Kácení stromů, které 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. 

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

o V sobotu 23. 4. 2016 od 8,00 hod. – „Via longa“ – pochod krásnou přírodou 
kolem Říček. Pořádají Hasiči Říčky. 

o V sobotu 30. 4. 2016 od 18,00 hod. pálení čarodějnic v Říčkách na velkém hřišti a 
ve Rvišti na hřišti pod Hůrkou, tady s živou hudbou. Pořádají hasiči a 
zastupitelstvo obce.  
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o Sběr pro Diakonii Broumov - na obvyklých místech dne 28. 4. 2016 – 
přiložený leták. 

o Dětský den v neděli 5. 6. 2016 na hřišti pod Hůrkou ve Rvišti od 14.00 hod. 
Pořádá obecní zastupitelstvo. 

o „Orlické cykloklání“ se uskuteční v Cakli v tábořišti dne 25. 6. 2016. 
Organizátorem je již poněkolikáté region Orlicko-Třebovsko. 

o V sobotu 3. 9. 2015 od 13,00 hod. – jubilejní 10. 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 pátek 9. 9. 2016 startuje „Den regionu Orlicko - Třebovsko“ s cílem 
v Řetové. Jedná se o hromadnou jízdu na kolech regionem. 

o „Říčkohraní“, 22. 10. 2016 od 14,00 hod. v KD Říčky - vystoupení živých kapel se 
závěrečným country bálem. 

 
V obci bylo k 31. březnu trvale přihlášeno 344 žen, 341 mužů, u cizinců se počet již 
neeviduje. Celkový počet obyvatel naší obce je v současnosti 685 obyvatel. 

 

Část obce   muži   ženy         celkem 
Říčky       173       188    361 
Rviště                80      73    153 
Dobrá Voda     34         29      63 
Rozsocha    33               28     61 
Perná              13      18     31 
Kaliště     8                  8     16 
Celkem           341             344            685 

 

 

Nikdo nás za sledované období neopustil, naštěstí nikdo nezemřel. 

 

Seznam narozených, kteří do naší obce přibyli od 4. 7. 2015: 

 

21. 08. 2015, Sára Neťuková – Říčky 73 

25. 09. 2015, Anežka Fišerová – Říčky 105 

13. 10. 2015, Samanta Kopičková  – Dobrá Voda 4 

16. 03. 2016, Nela Částková – Rviště 11  

 

 

 

 

 

 


