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Zpravodaj obecního zastupitelstva 

č. 1/2015 – srpen 
 
 
 
        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 2015 podařilo.   

 Velkou, právě započatou akcí je výstavba infrastruktury pod Borečkem. Je 
zde prodaných sedm stavebních parcel, někteří již stavbu započali a tak je 
potřeba provést napojení na veškeré dostupné sítě. Z výběrového řízení 
vyšla nejlépe firma PSK Choceň, celková cena díla, včetně  DPH  je  více jak 
3 mil. Kč, k čemuž ještě přibude elektrika a veřejné osvětlení. Úkolem firmy 
je provést požadované práce do 15.11.2015. Doufejme, že práce budou 
odvedeny včas a ve výborné kvalitě. Dokončena je již akce VAKu-přivedení 
vodovodního řadu k těmto parcelám. I přes odpor a nechuť jedné rodiny 
poskytnout své pozemky k přívodu vody se to VAKu podařilo. Sice to stálo 
velké úsilí a investice, omezeni byli ostatní obyvatele, ale vodovod je na 
požadovaném místě. Řízený protlak pod silnicí III. třídy je současným 
vrcholem vyspělé techniky. 

 Dalším objektem úprav je znovu 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 loni i na 
samotný sál. Vyměněna byla všechna okna a vchodové dveře za plastová, 
opraveny byly vnitřní omítky a kompletně byl vymalován celý kulturní 
dům. Po vyhodnocení kvality parket v sále a ve velké zasedačce jsme se 
rozhodli provést zásadní rekonstrukci parket frézováním, broušením a 
lakováním. Nový nábytek jsme nakoupili pro celý sál a přísálí. Letos 
dostane kulturní dům novou fasádu - opraví se opadaná omítka, provede se 
zpevnění omítky a konečná fasáda oživí celou budovu. Opětovně jsme získali 
na opravu kulturního domu z rozpočtu Pardubického kraje dotaci 100.000,- 
Kč.  

 Letos byla realizována akce pořízená s  90% dotací z MŽP na zřízení 
elektronického protipovodňového plánu a s tím i související informování 



 2 

obyvatel bezdrátovým rozhlasem. V současné době je potřeba doladit 
kompletní funkčnost a pokrytí území. K dispozici máme i 10 kusů domácích 
zařízení. Celá akce bude ještě v letošním roce ukončena a kompletně 
zprovozněna. Celkové výdaje dosáhly částky 1.095.776,- Kč, naše spoluúčast  
96.761,- Kč.  

 Letos jsme zkompletovali techniku umožňující shromažďování a svoz 
bioodpadu. Z dotace jsme zakoupili malý nákladní automobil MULTICAR s 
nosičem kontejnerů, 6 ks kontejnerů a štěpkovač, v celkové hodnotě více jak 
3,5 mil. Kč. Naše spoluúčast byla pouhých 10%. Kontejnery budou 
rozmísťovány dle momentální potřeby po území obce a bioodpad bude 
ekologicky likvidován. Doufáme, že si občané na tuto službu zvyknou a 
budou ji využívat. 

 Zároveň jsme se připojili k aktivitě ROT a zapojili  se do projektu likvidace 
biodpadu v menším provedení. Jedná se o zakoupení 160 ks kompostérů, 
které poslouží převážně v odlehlejších částech obce. Kompostéry v hodnotě 
cca 3.000,- Kč budou na základě přihlášky, která je umístěna na konci 
zpravodaje, zapůjčeny jednotlivým občanům přímo k nemovitostem. 
Očekáváme tak, že si někteří zkompostují svůj bioodpad sami a zeminu, 
takto vzniklou, dále využijí na své zahradě. 

 V předloňském 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 loňském roce na jaře 
a dokončeny byly do konce roku 2014. V prvním čtvrtletí roku 2015 došlo 
k vyúčtování a proplacení dotace.  Odvedená práce je na vysoké úrovni a 
samotní restaurátoři měli z výsledku své práce velmi dobrý pocit. Celkové 
uznatelné náklady byly 448.889,- Kč, s naší 10% naší spoluúčasti. Součástí 
projektu bylo i mapování památek v obci, k tomu byla po dokončení vydána 
kniha o  všech našich památkách. Pro velký zájem veřejnosti došlo k dalšímu 
vydání. Kniha byla autorem, Martinem Leschingerem, představena koncem 
loňského roku na veřejné besedě v sále KD Říčky a setkala se s velkým 
ohlasem.  

 V loňském roce jsme od Pardubického kraje obdrželi dotaci 100.000,- Kč na 
nákup dodávkového auta pro naše hasiče. Z rozpočtu obce jsme pro nákup 
přidali další finanční prostředky ve výši 230.000,-Kč. Zakoupili jsme 
opravdu zachovalé a moderní auto, které nebude vyžadovat v brzké době 
náklady do oprav. Další finanční prostředky jsou ovšem potřeba na 
dovybavení a hlavně na nový lak v barvách hasičů. S hasiči provedeme 
dohodu, že dovybavení zaplatí ze svých úspor a obec zaplatí nový lak 
vozidla. Tento návrh musí ještě odsouhlasit zastupitelstvo obce. 

 Letos jsme zažádali o dotaci pro naše hasiče na dovybavení kalovým 
čerpadlem s vlastním pohonem. Pardubický kraj nám vyšel vstříc a přidělil 
nám dotaci ve výši 30.000,- Kč, která je vázána na zakoupení kalového 
čerpadla s minimálním doplatkem obce 30% z ceny zařízení. Čerpadlo 
v hodnotě 44.000,- Kč je objednáno a v měsíci srpnu bude dodáno. I takto se 
dá našim hasičům poděkovat za pomoc při loňské bleskové povodni 
v Klopotech a Bezpráví. 

 Znovu upozorňujeme na zákaz volného pobíhání psů, hrotí to sousedské 
vztahy a je to velmi nebezpečné. Při ohrožení volejte policii ČR. 
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 Letošní vichřice s bouří postihla hlavně Horní Rozsochu a Kaliště. Živel bral 
střechy a stromy v dosti širokém pásu. Jen mezi Rozsochou a Kalištěm bylo 
poškozeno a následně vytěženo téměř 6 000,- m3 dřevní hmoty. Střechy 
nemovitostí nejsou doposud opraveny, nejhůře na Rozsoše dopadl pan 
Petera a na Kališti farma pana Papáčka. 

 Naší snahou je především udržování stávajících nemovitostí ve vlastnictví 
obce, proto došlo i na prodejnu ve Rvišti. Dřevěné obložení budovy a 
dřevěné výlohy byly již v havarijním stavu a nešly ani opravit. Vyměnili 
jsme tak zbývající skleněné výplně výlohy, vchodové dveře z rampy a okno 
do kanceláře za nové plastové. Původní dřevěné zůstala pouze okna do 
skladů, která se málo nepoužívají. Předešlá vápenná omítka byla 
vyspravena, natažena lepidlem a perlinkou. Následně byl celý povrch 
opatřen kvalitní fasádní omítkou. Barevné rozčlenění bylo zachováno 
z původního projektu, jen dřevěné obklady nahradila omítka v tmavším 
provedení. Zbývá ještě zateplit strop prodejny z důvodu zabránění úniku 
tepla.  

 Ve Rvišti se vyskytl problém s přepouštěním vody do požární nádrže. Byli 
jsme nuceni vykopat uzavírací ventil a následně ho vyměnit. Celou jímku 
jsme osadili novým poklopem, který usnadní přístup k ovládání ventilu. 
V letošním suchu je potřeba uvážlivě hospodařit i s povrchovou vodou. 

 Dobrou Vodu v letošním suchém roce velmi trápí nedostatek pitné vody. 
Začátkem srpna došlo k omezení nakládání s pitnou vodou vyhlášením 
zákazu zalévání a napouštění bazénů. Na  26.8.2015 je svoláno jednání na 
MěÚ v Ústí nad Orlicí. Občany tímto informujeme, že na tomto jednání 
dojde k dalšímu omezení na dobu 3 měsíců s dosti velkými sankcemi. 
Nabádáme nejen občany Dobré Vody, ale celé obce, aby svoji spotřebu pitné 
vody pečlivě uvážili. 

 Po úpravě povrchu na velkém fotbalovém hřišti v Říčkách za pilou, dostalo 
hřiště také nové bezpečné branky. Zajištěny jsou proti překlopení a pořídila 
je obec s příspěvkem krajského úřadu. Obec hřiště dle potřeby seká a tak 
nyní záleží už jen na fotbalistech, jak budou hřiště využívat. Udržované a 
pěkné je močidlo, jen mu chybí voda. Hasiči prostor opět použijí na soutěž o 
Pohár starosty obce Orlické Podhůří, která má již deváté pokračování.   

 V Říčkách také od léta probíhá vnitřní úprava kaple. Místní věřící se 
rozhodli, že vlastními silami s materiální pomocí obce opraví vnitřní 
prostory kaple k obrazu svému. Předmětem opravy je snížení podlahy pod 
úroveň izolace zdiva a výměna podkladu. Jíl se nahradil kamenivem a 
opětovně se položí původní dlažba. Nově bude vybudován vnitřní prostor 
(kůr) se schodištěm, elektroinstalace, vnitřní omítky a malba. Zároveň došlo 
k již dříve zamýšlené výměně vchodových dveří. Nakonec byly zhotoveny 
s nadsvětlíkem, pro lepší osvětlení horní části a hlavně pro větrání 
místnosti. Odbouráním schodu došlo k bezbariérovému vstupu. 

 Veřejné osvětlení na Horní Rozsochu se nám již podařilo vybudovat a to 
vlastními silami. Veškerou práci jsme si zkoordinovali a naplánovali sami. 
Výkop provedla firma pana Bednáře z Jablonného nad Orlicí a samotnou 
montáž kabelu a umístění svítilen, jsme prováděli svépomocí pod vedením 
pana Heřmana. Na Dolní Rozsoše jsme opustili nevhodné měření a 
spouštění VO u chalupy Dudkových. Zhotoveny byly dva pilíře, od kterých 
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začal nový rozvod v zemi. Zároveň s touto akcí bylo vyměněno světlo a 
stožár VO na Rozsoše u křižovatky, kde ho smetla vichřice. Dále bylo 
vyměněno jedno světlo v Perné a další v Dobré Vodě, betonové stožáry byly 
svým stavem již velmi nebezpečné. 

 Do plánu realizace ještě na letošní rok jsme opět začlenili nejnutnější opravy 
obecních komunikací. Jedná se o místní části Říčky, Kaliště a Rozsocha. Ty, 
na které se letos nedostane, se budeme snažit opravit v příštích letech. 

 Podařilo se nám získat dotaci 300.000,- Kč na opravu kaple v Klopotech. 
Projekt máme připravený, tak jen vybrat vhodného dodavatele a do konce 
roku provést většinu prací. Jednat se bude o vodorovnou i svislou izolaci 
zdiva, výměnu podlahy s izolací, opravu stropů a v neposlední řadě 
náhrada střešní krytiny a všech omítek. Naše spoluúčast bude také nemalá, 
protože havarijní stav kaple si vyžaduje větší investici. 

 Letos již po druhé žádáme Ministerstvo zemědělství o dotaci na kanalizaci a 
ČOV ve Rvišti s přípravou na rozšíření pro Dobrou Vodu a Rozsochu. 
S první žádosti jsme nebyli úspěšní a tak po korektuře žádosti se pokoušíme 
zažádat znovu. Obec, ani občané podle nové legislativy nemají povolení 
vypouštět odpadní vody do vod povrchových. Proto jsou tyto kroky 
bezpodmínečně nutné nejen k rozvoji obce, ale i k jejímu stávajícímu chodu. 
Jedná se řádově o investici 13. mil. Kč, kde odhadovaná dotace může být až 
85 %. 

 Ve spolupráci s Lesy ČR jsme již loni obnovili snahu o úpravu strže 
„Pazderna“ v Říčkách. Lesy ČR převzaly naši snahu a zařadily tento projekt 
jako prioritu pro příští rok. Nyní se nacházíme ve fázi prodeje potřebných 
pozemků a Lesy ČR ve fázi urputného papírování. Doufejme, že se už nyní 
dočkáme kvalitního vyřešení problému s přívalovou vodou a tím i zamezení 
eroze půdy. Po celý rok probíhají projektové geodetické a obchodní práce na 
úpravě potoka. Předpokládáme, že dojde k výraznému omezení eroze půdy 
v korytě potoka a to několikerým hrazením z kamene a záchytným 
prostorem pro případné naplaveniny dole nad mlýnem. Úpravy tohoto 
prostoru vyjdou řádově na miliony korun. Obec z vlastních prostředků bude 
nucena vybudovat dva nové mostky, asi z prefabrikátů. Několikrát do roka 
při větších přívalových deštích jsme nuceni odbagrovat naplavenou zeminu. 

 I pro letošní rok jsme se rozhodli obdarovat trvale žijící občany, kteří si plní 
povinnosti vůči našemu úřadu, stolním kalendářem do každé rodiny. 
Kalendáře jsme nechali zhotovit naším občanem - vydavatelem Martinem 
Leschingerem, jedná se o aktivitu  ROT (Region Orlicko-Třebovsko).  

 

AKTUALITY pro další období: 

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

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

základě písemné žádosti vlastníka. Obecní úřad vydá rozhodnutí, ve kterém je 
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uvedeno, v jakém období je třeba stromy pokácet. Převážně se jedná o dobu 
vegetačního klidu. 

 
  30. 4. 2015 proběhla oslava čarodějnic pouze v části obce Říčky, ve Rvišti se 

nenašel nikdo ochotný tuto akci pomoci zorganizovat. Počasí také mnoho 
nenapomáhalo k aktivitě. V Říčkách se akce vydařila a zúčastnění byli 
spokojeni. 

 
 31. 5. 2015 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, myslivci zajistili střelbu ze 
vzduchovek. Přijela také policie ČR s propagačním a výchovným materiálem, 
předvedeno bylo i cvičení služebních psů. Proběhlo opékání párků, děti dostaly 
pití a za účast při soutěžích drobné sladkosti. Všichni, kdo se na organizaci 
podíleli, zaslouží velké poděkování.  

 
 Ukončení školního roku bylo provedeno 24. 5. 2015 v nově zrekonstruovaném 

sále místního kulturního domu v Říčkách. Tentokrát si děti z MŠ a ZŠ 
připravily hudební vystoupení. Obě vystoupení byla velmi nápaditá a 
vydařená. Hojná účast rodičů a přátel ocenila akci velkým potleskem. Rodiče 
zajistili občerstvení, které si za symbolické ceny mohli zakoupit všichni 
zúčastnění. Výtěžek z akce pro organizaci ZŠ a MŠ bude dobrým příspěvkem na 
činnost školy. 

 
 Letos o prázdninách základní škola v Říčkách prázdnotou netrpěla. 

Nastěhovali se tam řemeslníci firmy PP Group, která zvítězila ve výběrovém 
řízení na zhotovení další učebny ze stávajícího skladu obce. Otlučena byla 
omítka, probourala se okna, zhotovil se strop, nová podlaha je samozřejmostí. 
Následně byly stěny nově omítnuty, provedena byla nová elektroinstalace a 
prodloužilo se i plynové vytápění. Po vymalování a položení lina už bude třída 
očekávat nové žáčky, mají se na co těšit. Mimo stavebních úprav je připraven 
nový nábytek, lavice a koberce. Těší se opět i učitelský sbor, který bude mít 
rekordní počet dětí, a to 38 dětí. Další úpravy na školu čekají v příštích letech. 
Čekáme na opětovné vyhlášení státního grantu, kde s žádostí o dotaci snad 
uspějeme. 

 
 

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

o V pátek 11. 9. 2015 v 13,00 hod. – „Dny regionu Orlicko – Třebovsko“ 
zahájení na kolech v Ústí nad Orlicí v Perle, následně s cílem na hřišti ve 
Voděradech. Přijďte podpořit region a zažijte pěkné odpoledne při jízdě na 
kole. 

o V sobotu 19. 9. 2015 od 13,00 hod. – 9. ročník hasičské soutěže o „Pohár 
starosty obce Orlické Podhůří“ na travnatém hřišti v Říčkách za pilou. 
Naše družstvo bude obhajovat loňské třetí místo, přijďte je povzbudit. 
Občerstvení je jako již tradičně zajištěno, tak zveme diváky. 

o V neděli dne 11.10.2015 proběhne tradiční vítání nových občánků v obřadní 
síní KD Říčky. Rodiče budou se svými dětmi pozváni dopisem. 
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o V sobotu 24. 10. 2015 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 15. srpnu trvale přihlášeno 339 žen, 338 mužů, u cizinců se počet již 
neeviduje. Celkový počet obyvatel naší obce je v současnosti 677 obyvatel. 

Část obce   muži   ženy         celkem 
Říčky   171   184    355 
Rviště   81     73    154 
Dobrá Voda   35       28      63 
Rozsocha    31    29     60 
Perná    12    17     29 
Kaliště     8     8     16 
Celkem           338           339             677 

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

 

 

Nyní přinášíme seznam těch, kteří nás od 28. 08. 2014 opustili navždy: 

 29. 01. 2014,  Jarmila Krištofová – Říčky 34 

 07. 03. 2015,  Jiří Flídr – Rviště 6 

 16. 03. 2015, Dana Dušková – Říčky 93 

 

Seznam narozených, kteří do naší obce přibyli od 28. 08. 2014: 

28. 08. 2014, Josef Trávníček – Říčky 94 

06. 10. 2014, Tomáš Vaculík – Rozsocha 2 

20. 11. 2014, Alena Oplíštilová  – Rozsocha 22 

20. 11. 2014, Matyáš Terer – Říčky 50 

18. 12. 2014, Klára Faltýnková – Perná 21 

07. 01. 2015, Tereza Vaňousová – Říčky 91 

16. 03. 2015, Matěj Krška – Rviště 19 

07. 05. 2015, Vojtěch Faltýnek – Rviště 48 

21. 05. 2015, Nikolas Šroler – Rozsocha 28 

03. 07. 2015, Jiří Diviš – Říčky 24 
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Zprávičky ze školy a školky  

 Ve školním roce 2014/2015 bylo ve školce 29 dětí, poprvé jsme využili 

možnosti tzv. sdíleného místa, a ve škole 27 dětí. 

Na základě demografického vývoje v obci jsme se zřizovatelem žádali o 

navýšení kapacity u základní školy, MŠMT vyhovělo žádosti a schválilo navýšení na 

40 žáků.  

K zápisu do první třídy přišlo 13 dětí, byl udělen jeden odklad. Celkem bude ve 

škole v novém školním roce 38 dětí.   

1.ročník: Beáta Blažková, Valentina Heráková, Jan Jebousek, Viktorie Luxová, 

Mariana Prausová, Vojtěch Pražák, Elizabeth Przywarová, David Renčín, Adéla 

Trávníčková, Jan Třasák, Matěj Třasák, Jan Zeman 

2.ročník: Žaneta Doubínková, Josef Ftáčník, Kateřina Heráková, Karolína Králová, 

Šárka Trávníčková, Anička Zemanová 

3.ročník: Julie Luxová, Michaela Kropáčková, Pavel Prokeš,  Matěj Šroller 

4.ročník: Jan Ftáčník, Martin Herák, Mirek Jebousek, Hana Pávková, Miriam 

Przywarová, Šimon Trávníček, Nikola Trávníčková, Veronika Votavová, Jiří Winkler 

5.ročník: Matěj Galuška, Jindřich Herák, Adam Jebousek, Eliška Jebousková, 

Martina Králová, Petr Prokeš, Anna Winklerová  
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Ve školním roce jsme zrealizovali tyto projekty:  

„Rozhlédni se kolem sebe“, kdy jsme získali 14.000,- Kč z rozpočtových prostředků 

Pardubického kraje v rámci programu vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti 

životního prostředí,  

„Stavím, tvoříš, vyrábíme“, částka 5.000,- Kč z rozpočtových prostředků 

Pardubického kraje v rámci programu podpory volnočasových aktivit. 

Na konci školního roku jsme získali dotaci pro oblast podpory 1.1, v rámci 

výzvy č. 56. OP VK, a sice ve výši 304.069,- Kč na podporu čtenářských dílen a 

zahraničních jazykových kurzů pro pedagogy.  

 

             

O prázdninách 

prošla základní škola 

rekonstrukcí. Díky 

zřizovateli jsme 

rozšířili prostory o 

další učebnu.  

Všem dětem 

přejeme pěkný 

zbytek prázdnin a 1. 

září se těšíme na 

shledání. 

 

 

 

Ráda bych poděkovala za spolupráci a přízeň zřizovateli, zaměstnancům, 

rodičům, mysliveckému a hasičskému sdružení, sponzorům a přátelům školy.  

 

   za ZŠ a MŠ Orlické Podhůří J.Bulvová 

 

 

 

       Karlštejn, foto L.Prokeš 


