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Zpravodaj obecního zastupitelstva 

č. 2/2016 – prosinec 
 
        Úvodem zpravodaje nám dovolte popřát Vám předvánoční pohodu před koncem 
roku a mnoho zdraví, štěstí a lásky do roku 2017. 

        

Rádi bychom Vás informovali o dění v obci v současnosti a o tom, co se nám 
v letošním náročném roce podařilo.   

 Letos se podařilo dokončit opravy a úpravy kulturního domu v Říčkách. Hotová je 
venkovní fasáda, vyměněny žlaby 
a svody, parapety a nově bylo 
provedeno schodiště od únikových 
východů z KD. Celkové letošní 
náklady na dokončení dosáhly 
výše  692.000,- Kč. Náklady za 
posledních pět let byly 
3.100.000,- Kč. Tímto jsme 
zakončili několikaletou 
modernizaci našeho KD, který je 
ve svém okolí jedinečný. 

 Po několika letech snažení obce se 
na druhý pokus podařilo získat 
příslib dotace na pořízení vlastní ČOV a nové oddílné kanalizace pro část Rviště. 
ČOV byla projektována tak, že její kapacita do budoucna bude dostačující i pro 
části Rozsocha a Dobrá Voda. Část Dobré Vody, stávající tří RD a dalších 7 
nemovitostí u Borečku budou již na tuto kanalizaci a ČOV napojeni v příštím roce, 
kdy započne samotná výstavba. V otevřeném výběrovém řízení zvítězila firma 
ČAK s.r.o. z Kroměříže, která již vše připravuje tak, aby pokud počasí dovolí, 
započala práce již počátkem roku 2017. Samozřejmě, že s výstavbou nastanou 
určité problémy s dopravou, pořádkem, hlukem a s větším pohybem lidí v části 
Rviště. Jeden rok výstavby se dotkne většiny občanů, ale konečný výsledek bude 
odměnou pro všechny stávající i budoucí obyvatele, chalupáře a zaměstnance 
firem v této části.  
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Samotná výstavba přijde včetně DPH na 18.300.000,- Kč, dotace z uznatelných 
nákladů bude do výše 80%, dotačně jsou vyřazeny nové stavby vznikající po 
povolení, tito stavebníci přislíbili finanční spoluúčast, kterou uhradí obci na účet 
ve výši 30.000,- Kč na jednu bytovou jednotku. Pro všechny občany obec ze svého 
rozpočtu zajistí bezplatně projektovou dokumentaci na přípojky, včetně zařízení 
na úřadech.  Předpokládáme, že napojování na kanalizaci dojde již ve zkušebním 
provozu koncem roku 2017 a převážně v roce 2018. Popřejme si do příštího roku 
vzájemnou toleranci a případnou vstřícnost a výsledek bude stát za to! 

 Letos se také dokončila celková oprava kaple v Klopotech. Původně kaple 
v soukromém vlastnictví byla převzata do vlastnictví obce a obec zajistila opravu i 
díky získané 300.000,- Kč dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj. Kompletní 
oprava spočívala v důsledném odizolování stavby, jak podélném, tak i svislém. 
Otlučena byla vnitřní i venkovní omítka a znovu nahozena sanačním materiálem, 
položili jsme novou pískovcovou dlažbu uvnitř a porovnali pískovcovou dlažbu 
před kaplí. Po důsledné kontrole bylo rozhodnuto o celkové výměně krovu střechy, 
výměně krytiny a nového oplechování z mědi. Rekonstruovaný byl také kříž a 
zhotovena nová kopule. Byl proveden nový strop, který je nyní z kvalitního 
sádrokartonu. Celkové náklady na opravu, si 
díky vícepracím, které si vyžádaly důsledné 
dokončení stavby, jsou 707.000,- Kč. 
Nedodělkem je ještě dřevěné zábradlí nad 
pramenem a umístění sošky Panenky Marie, 
nejsou hotovy jen v důsledku nedostatku 
kapacity firmy KPV Systém s.r.o. Ústí nad 
Orlicí provádějící rekonstrukci.  

 Další sakrální stavbou, u které usilujeme o její 
záchranu a celkovou rekonstrukci, je kaple 
v Dobré Vodě. Po dohadech ohledně stromů 
s občankou Dobré Vody jsme získali dotaci i 
na opravu této kaple. Pro velký zájem na 
Ministerstvu pro místní rozvoj jsme získali 
cca 172.000,- Kč. V této žádosti jsme zároveň 
žádali peníze na rekonstrukci zbývajících 
dvou křížků na hřbitově a pod kaplí 
v Říčkách. Celkové náklady na opravy budou 
kolem 500.000,- Kč. 

 V loňském roce jsme se připojili k aktivitě ROT a zapojili se do projektu likvidace 
bioodpadu v menším provedení. Jednalo se o zakoupení 160 ks kompostérů, které 
poslouží převážně v odlehlejších částech obce. Kompostéry v hodnotě 2.541,- Kč/ks 
na základě žádosti, přidělujeme formou zápůjčky jednotlivým nemovitostem na 
území obce. Po pětiletém pronájmu se kompostéry stanou majetkem 
pronajímatelů. Prozatím je 18 ks ještě volných a čekají na své umístění do 
nemovitostí v maximální výši 2 ks. 

 Proběhli technické a geodetické přípravy na úpravu strže Pazderna mezi Říčkami 
a Klopoty. Lesy ČR připravují vybudování regulace tohoto toku, který každoročně 
působí velké škody na majetku přilehlých nemovitostí. Projekt je ve fázi vydaného 
stavebního povolení. Obce bude muset vybudovat dva nové propustky ve spodní 
části toku, které bezpečně pojmou zvýšenou hladinu vody. Předpokládané naše 
náklady budou cca 1.000.000,- Kč. Realizace se plánuje na rok 2017 a těšíme se, že 
bude zamezeno škodám. Jedná se o několikamiliónovou investici. 

 Letos jsme se ve velkém soustředili na opravy komunikací. Jednalo se o dokončení 
výspravy na Kališti, velká část na Rozsoše - cesta ke třem chalupám a především 
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v Říčkách, kde bylo opraven více jak jeden kilometr povrchu (cesta ke sběrnému 
místu, dlouhý úsek cesty Pod Skřipkami, komunikace kolem bytovky nad ČOV 
s novým parkovištěm, komunikace kolem KD a parkoviště pod Dostálkovými). 
Podobně jsme provedli úpravy i ve Rvišti – cesta ZEMOSem až k lesu u Pekel a 
úprava lesní cesty v samotných Peklech. Celkově jsme investovali více jak 
1.347.000,- Kč. Ke značnému snížení nákladů nám napomohlo frézování krajské 
komunikace mezi Rvištěmi a Pernou, z které jsme za rozumné peníze odkoupili 
kvalitní frézing. 

 Letos o prázdninách jsme provedli celkovou výměnu elektrických rozvodů v MŠ 
Rviště. Elektroinstalace byla již podle stávajících norem nevyhovující. Mimo 
výměnu elektroinstalace jsme také celou školku vymalovali a uklidili. Na opravu 
jsme použili dotaci z POV Pardubického kraje ve výši 100.000,- Kč, a tak nás celá 
akce přišla na 361.000,- Kč. 

Další žádost o dotaci na rozšíření základní školy máme podanou na Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy. Ovšem přidělování dotací na této instituci je stále 
zvláštní, a tak zda se něčeho dočkáme, je ve hvězdách. Jedná se o přestavbu za více 
jak 3.000.000,- Kč. Vzniknout by měla v poschodí nová plnohodnotná třída, nové 
schodiště, ředitelna a celkové nové sociálky v přízemí i v patře. Neodmyslitelně 
pro dnešní dobu máme zájem provést i bezbariérovost školy. 

 V Říčkách jsme v letošním roce ještě za příspěvku dotace z POV ROT ve výši 
60.000,- Kč vyměnili dlažbu se schodištěm a novým zábradlím před prodejnou 
v Říčkách, naše náklady činily 194.000,- Kč. Další samostatnou částí úprav před 
prodejnou je i výměna rozpadlých betonů před rampou prodejny. Zároveň jsme 
rozšířili prostor pro kontejnery na třídění odpadu. Firma dále provedla 
pozvednutí kanálových vpustí u Harapátů, Strnadů a dvakrát na točně autobusu. 
Nainstalovala novou kanálovou vpusť před Kaplanovými, před dílnou u Jebousků. 
Přepojila se také výpusť jednoho domu do splaškové kanalizace. Jedná se o 
maličkosti, které ovšem dokážou zpříjemnit život našim občanům a o to nám jde. 

 Letos na podzim jsme po velkých problémech s ČEZem rozsvítili veřejné osvětlení 
při nové komunikaci pod Borečkem. Dnes již prostor obývají noví obyvatelé a na 
další, jak se zdá díky ČOV, nebudeme dlouho čekat. Průběžně opravujeme staré 
veřejné osvětlení a připravujeme výměnu porušených kabelů ve Rvišti, a to při 
nejbližší příležitosti, kdy se bude kopat kanalizace na spodní části, tam je již 
v provozu pouze jedna fáze. 

 Výběrovým řízením jsme započali zhotovení „Lesního hospodářského plánu na 
období 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/m3  rovnaného dřeva. LHP jsme nuceni nechat 
vypracovat, jelikož jsme se stali vlastníky lesa, většího než 50 ha. V současnosti 
jsme již ve finále vypracování a od ledna 2017 se tímto plánem budeme řídit. 
Novým lesním hospodářem bude Petr Šejbl, který za tuto činnost bude odpovídat. 

 Územní plán obce jsme začali zpracovávat začátkem letošního roku, vyzvali jsme 
všechny občany dotazníkem vloženým ve zpravodaji v dubnu, aby vyjádřili své 
případné připomínky, někteří se ozvali včas, jiní po termínu, ale vše se ještě 
urovnalo a podařilo do změny zahrnout. Nyní již jsme ve fázi schvalovacího 
procesu zadání ÚPO. V příštím roce žádáme PK o dotaci na pořízení ÚPO a poté ho 
dokončíme. Jedná se o velmi důležitý dokument obce, bez kterého se v dnešní době 
žádná samospráva neobejde. 

 Ke konci měsíce září skončil provoz hospody v Říčkách, který zajišťoval M. Pražák. 
Vypsán byl požadavek na nový pronájem, výsledkem je, že se prozatím nikdo 
nepřihlásil 
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 I pro letošní rok jsme se rozhodli obdarovat trvale žijící občany, kteří si plní 
povinnosti vůči našemu úřadu, stolním kalendářem do každé rodiny. Stává se 
z toho tradice, z čehož máme sami radost.  

 V letošním roce jsme pro akce obce zakoupili pojízdný gril a párty stan, vše již 
v profi provedení. Rozhodnutím 
zastupitelstva se tato zařízení za 
úplatu budou půjčovat i soukromým 
osobám. Pověřen  tím bude správce 
KD a montáž po dohodě provedou 
hasiči za dohodnutou úplatu.  

 

 

AKTUALITY: 

 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, které narušuje sousedské vztahy a 

je to velmi nebezpečné. Při ohrožení volejte policii ČR.  

 Nový WEB obce Orlické Podhůří začne fungovat v průběhu ledna 2017, příspěvky 

budou do stránek dodávat Marie Kršková, Lenka Stejskalová a Josef Novák. Budete-li 

mít potřebu zveřejnění příspěvku týkajícího se obce a jeho složek, můžete se na ně 

obracet s náměty a tématy. Se svojí rubrikou se k webu připojí i ZŠ a MŠ. 

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

písemné žádosti vlastníka, žádost je k dostání na obecním úřadě nebo na stránkách 

obce. 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, 

nutnost povolení mají stromy, které ve výšce 130 cm mají obvod větší jak 80 cm. 

 

 Letos jsme zvýšili úsilí na úpravu hřbitova v Říčkách, všechny nepronajaté hroby 

opatříme plachtou a zasypeme pískem.  Pokuste se i sami napomoci tím, že utrhnete 

nežádoucí plevel okolo Vašeho hrobu ještě v zárodku. 

 

 Důrazné upozornění patří těm, kteří topí tuhými palivy a nezodpovědně do 

kontejneru sypou ještě teplý popel. Důrazně upozorňujeme na to, že již způsobili požár 

zakrytí ve Rvišti a bude-li se to opakovat provedeme všechno proto, abychom 

pachatele vypátrali a požadovali po něm náhradu nákladů. 

 

 Po celý rok se několik obětavých lidí snažilo vymýšlet a organizovat zábavnou 

činnost, převážně pro děti, které to také náležitě ocenily, za to jim všem patří 

poděkování. O to víc mrzí absolutní nezájem občanů o jiné pořádané kulturní akce. Na 

vynikající předvánoční zpívání dorazilo 16 občanů. Výmluvou není ani špatná 

informovanost, každý do domácnosti obdržel písemné pozvání a den před 

vystoupením i SMS zprávu. 

 
 

 



 5 

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

o V pátek 20.01.2017 – Hasičský ples  

o V sobotu 04.02.2017 – Divadelní představení „Spadla do propasti aneb jak to bylo 
s macechou“ muzikál s živou hudbou a s velkým zážitkem 

o V pátek 17.02.2017 – Babský ples 

o Dětský karneval v březnu, pořádaný hasiči Říčky 

 
 

V obci bylo k  12. prosinci trvale přihlášeno 341 žen, 339 mužů, u cizinců se počet již 
neeviduje. Celkový počet obyvatel naší obce je v současnosti 680 obyvatel. 

 

Část obce   muži   ženy         celkem 
Říčky       170       183    353 
Rviště                78      72    150 
Dobrá Voda      36         32      68 
Rozsocha     34               31                65 
Perná                13      15     28 
Kaliště      8                  8     16 
Celkem             339              341             680 

 

Seznam těch, kteří nás letos opustili: 

03.06.2016 – Ludmila Šponarová, Říčky 26 

03.07.2016 – Pavel Doskočil, Říčky 56 

06.08.2016 – Zdeněk Kulíšek, Rviště 34 

12.09.2016 – Věra Blohoňová, Dobrá Voda 28 

 

Seznam narozených, kteří do naší obce přibyli od 17.3.2016: 

12.04.2016 -  Viktorie Horáčková, Rozsocha 10 

23.05.2016 – Zuzana Krčková, Říčky 91 

29.07.2016 – Antonín Bartoš, Rozsocha 30  
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Základní škola a Mateřská škola Orlické Podhůří 

 

Vánoční stromeček      Zima 
(Mirek J., Šimon T.- 5.ročník)    (Veronika V., Kateřina H. – 5.,3.ročník) 

Náš vánoční stromeček,    Sníh se sype na střechy, 

pod sebou má dáreček,    vyvádíme neplechy. 

venku sněží jako ďas,     Zvony zvoní cinky linky, 

Vánoce tu máme zas!     do Vánoc jen malé chvilky. 

       Blíží se k nám Vánoce, 

Pečem plno cukroví,     opět zase po roce. 

mamka nám ho ozdobí,    Děti běží od kamen, 

plno štěstí, radosti,     dneska mám krásný den. 

dej si bacha na kosti!     Na louce se blyští sníh, 

       pojedeme na saních. 

Pod stromečkem najdem dárky, 

vytáhneme na kopec sáňky,      

sjedem z kopce rychle dolů,  

zaparkujem vedle stolu. 

       

 

Vánoční čas      Vánoce 
(Martin H., Jiří W. – 5.ročník)    (Anna Z., Žaneta D., Šárka T., Karolína K. – 3.ročník) 

Přišel k nám zas     Vánoce již jsou tady, 

vánoční čas.      sníh se sype do zahrady, 

Plno hezké nálady v sobě máme   pod stromečkem dárečky, 

a společně se setkáváme.    na nich krásné mašličky. 

 

Zabalujem dárečky, 

kupujeme stromečky.          Přejeme Vám, abyste po celý rok 2017 neměli starosti a byli zdraví. 

Cukroví si upečeme,             (2.ročník) 

u kamen se ohřejeme.          Přejeme Vám vše nejlepší, ať se Vám nový rok líbí a ať jste šťastní. 

               (4.ročník) 

 

Vánoce 

(Miriam P., Hana P., Nikola T.) 

Vánoce má každý rád, 

umíme se u nich smát. 

Štěstí, zdraví, dárečky, 

máme hezké stromečky. 

 

Cukroví 

(Miriam P., Hana P., Nikola T. – 5.ročník) 

Cukrovíčko mňam, mňam, mňam,  Kočička 

na koledu si ho dám.    Roztomilá kočičko, kdes celý den byla? 

Cukrovíčko mám moc rád,   Válela ses ve sněhu, pak jsi bílá byla. 

kamarádům ho chci dát.                       (1.ročník) 


