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Úvodem 
 

Vážení občané,  

 rok 2022 je rokem dvojek, v zimním období se uskutečnil 

druhý Plchovský bál a 28. května slavilo SDH Plchovice výročí 

založení. Počet obyvatel má velmi mírně klesající tendenci – k 20. 

listopadu máme 62 obyvatel, čímž si držíme druhou pozici od 

konce v počtu obyvatel obcí okresu Ústí nad Orlicí. V tomto roce 

pracovala dvě zastupitelstva, neboť v září proběhly komunální 

volby s vysokým procentem účasti našich voličů. Z původního 

zastupitelstva pokračují dvě zastupitelky, nově zvolení zastupitelé 

se seznamují s chodem řízení obce a období podzimních měsíců je 

zaměřeno jednak na dokončování projektů roku 2022 a zároveň 

nutnou přípravou na rok následující.  

         Naší snahou bude se s nelehkými úkoly poprat se ctí.   

        

 

Zastupitelé obce 
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Program obnovy venkova 
 

      Již z minulých vydání zpravodaje víte, že rekonstrukce bývalé 

prodejny se rozdělila na několik etap. Z důvodu nepříznivého 

ekonomického vývoje a dopadů pandemie došlo i v předminulém 

roce ke krácení dotací z Pardubického kraje, proto jsme v roce 

2022 na dofinancování stavebních úprav, dokončení nájezdové 

cesty a chodníku investovali vlastní prostředky ve výši 180 000 

Kč. Tyto finanční zdroje jsou součtem kladných výsledků 

hospodaření v minulých letech, které se pohybují ročně mezi 

50 000 až 100 000 Kč. Zároveň se na našich bankovních účtech 

nachází dostatečná finanční rezerva a bude se i dále držet zhruba 

v půlmilionové výši po zaplacení nového zahradního traktoru.         

Pardubický kraj nás totiž v letošním roce podpořil schválenou 

dotací na nákup komunální techniky ve výši maximálně 200 000 

Kč se spoluúčastí 50%. Oslovili jsme firmu AGRICO v Týništi 

nad Orlicí a s jejich doporučením objednali mulčovací traktor 

SECO Goliath 4x4 s příslušenstvím za celkovou částku 308 000 

Kč, ze které bude polovina hrazena zmíněnou schválenou dotací. 

Nevyužité prostředky ve výši cca 46 000 Kč budeme vracet 

Pardubickému kraji ještě před koncem roku. Do této doby musíme 

odeslat žádost na rok 2023. Přikláníme se k návratu rekonstrukce 

bývalé prodejny, nyní se zaměřením na opravu elektroinstalace, po 

níž dojde k přesunu techniky z garáže u obecního bytu. V úterý 

15. listopadu došlo k vyklizení nepotřebného nábytku. 

       Do programu spadá i podpora pojízdných prodejen, se kterou 

do naší obce zajíždí dvakrát týdně paní Provazníková z Bošína. Po 

projednávání se zastupiteli připravujeme zvýšení podpory na 

25000 Kč, především z důvodu rostoucích nákladů na energie a 

pohonné hmoty. Dohoda se bude schvalovat na prosincovém 

veřejném zasedání zastupitelstva. V průběhu měsíce ledna roku 

2023 budeme zpětně podávat žádost o dotaci na pokrytí poloviny 

těchto nákladů.  
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        Opět jsme v tomto roce obdržely finanční prostředky ze 

státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů působnosti 

zákona č. 519/2021 Sb., kompenzační bonus činí celkem 4 056,69 

Kč. K těmto prostředkům nemusíme prokazovat jejich účelné 

využití.  

      

SDH 
 

     Po dvouleté pauze proběhlo v řádném termínu v měsíci dubnu 

námětové cvičení, při kterém bylo zjištěno poškození přívodního 

kabelu čerpadla, jež je součástí protipovodňového opatření. 

Poslední sobotu v květnu se uskutečnila oslava k 70. výročí 

založení SDH Plchovice. Kromě požárního útoku okrsku, kde naši 

muži doběhli jako třetí nejrychlejší ve své kategorii, byl součástí i 

doprovodný program. Ten nabídl nevídanou krásu moto a auto 

veteránů, občerstvení zajistila p. Bezdíčková z choceňského 

hostince na Růžku a večer jsme se vrtěli na „zeleném“ parketu při 

koncertu známé kapely Modrý Mauricius. Bohužel nám nepřálo 

počasí, očekávali jsme více návštěvníků, především na taneční 

zábavu.  

      V současné době řešíme hrozící rozpad sboru pro malou 

členskou základnu. Sbor má status občanského sdružení, podpora 

obce je dobrovolná. Naopak u zřízené zásahové jednotky SDH je 

obec povinna technicky i finančně zajistit nebo tuto službu zaplatit 

u jiného sboru. Jednotka podléhá stanoveným úkolům z obce a 

připravenosti k ochraně občanů či majetku. Dle doporučení 

kontroly z 21.10.2022 byly doplněny předepsané dokumenty a 

nyní aktualizujeme členy. Dále proběhla výměna a tlakové 

zkoušky hasicích nádob technikem p. Markem. Ve spolupráci se 

stavebním úřadem v Chocni byla dohledána požární zpráva 

k objektu obecního úřadu a místní klubovny. Druhá kontrola dne 

9.11.2022 se týkala krizového řízení, tam nebyly shledány 

nedostatky.  
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Veřejná zeleň a údržba majetku 
 

      Péče o veřejnou zeleň probíhá průběžně převážně na dohody o 

provedení práce zapojením našich občanů, jimž moc děkujeme za 

pomoc a ochotu. Ještě v tomto roce proběhne nákup nového 

mulčovacího traktoru, jak je zmíněno v článku „Program obnovy 

venkova“. 

      Úpravami prošly časy spínání a vypínání veřejného osvětlení 

po zjištění odjezdů občanů na ranní směny a příjezdů z odpolední. 

Odbornou práci provádí v této oblasti pan Sýkora a pan Moravec. 

V bytovém hospodářství řešíme výměnu nevyhovujícího kotle a 

údržbu spalinových cest, náklady se obtížně stanovují vzhledem 

k cenovému nárůstu výrobků. Rovněž bude nutná výměna okapů a 

oprava rovné střechy nad klubovnou, kam prosakuje dešťová 

voda, některé opravy budou probíhat ještě letos dle počasí a 

volných kapacit odborných firem, ostatní na počátku nebo během 

roku příštího. 

      V roce 2023 uplyne deset let od dokončení stavby 

protipovodňového opatření, které dosud spravuje Povodí Labe s.p. 

V současné době je vráceno po opravě zpět čerpadlo, kde byl 

poškozen přívodní kabel i rukáv odvádějící čerpanou vodu. Na 

základě smlouvy o smlouvě budoucí by mělo v příštím roce dojít 

k převodu této stavby do majetku obce. Z hlediska správného 

hospodáře se převodu obáváme, hlavně kvůli finanční zátěži za 

případné opravy, údržbu apod. Převod majetku v cenové hladině 

několika milionů by mohl obecní rozpočet, který je značně 

omezený, zatížit nebo být pro něj i likvidační. Rozhodnutí o 

převzetí či nepřevzetí na veřejném zasedání 1.12.2022 bylo 

odloženo na počátek ledna 2023 z důvodu nutnosti získání dalších, 

podrobnějších informací o důsledcích našeho rozhodnutí přijmout 

či nepřijmout tento dar. O dalším průběhu jednání Vás budeme 

informovat.   

      V odpadovém hospodářství jsme získali krásné 3. místo 

v „Soutěži o perníkovou popelnici“ za třídění odpadu pro obce do 
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300 obyvatel a s ním spojenou finanční odměnu ve výši 25 000 

Kč, což je především Vaše zásluha a my Vám tímto děkujeme. 

Stále spolupracujeme s firmou EKOLA České Libchavy, která 

v letošním roce umožnila svým obchodním partnerům 

elektronickou komunikaci přístupem do portálu zákazníka, kde 

můžeme podepisovat dokumenty, kontrolovat faktury a sledovat 

ukládaný odpad. Na tomto poli se bohužel ukazuje, že na počet 

obyvatel překračujeme průměrné množství uloženého směsného 

komunálního odpadu z domácností a budeme muset hledat cestu k 

jeho snížení, neboť poplatky za ukládání odpadu se budou každým 

rokem zvyšovat a tím i náklady obce. Od letošního roku 

je navýšen poplatek z 250 na 350 Kč za osobu/rok a byla vydána 

nová obecně závazná vyhláška. Sběrná místa k třídění odpadu 

fungují ve stejném rozložení. Na sběrné místo na Smetaně byl 

přidán kontejner na starý papír. Svozový plán je k dispozici na 

webových stránkách obce. Nebezpečný odpad byl svezen 

23.5.2022, jedenkrát byl zajištěn odvoz velkoobjemového odpadu.  

Pravidelně po naplnění kapacity kontejnerů se sváží bioodpad 

v obou částech obce. V rámci úsporných opatření připravujeme 

úpravu svozu bioodpadu, jelikož za přistavení a setrvání 

kontejnerů po celé zimní období nám bylo vyfakturováno cca 

20 000 Kč. U dodavatele jsou objednány dvě plastové nádoby na 

přechodnou dobu – v zimním období není taková frekvence 

ukládání bioodpadu, menší pro sběrné místo na Smetaně a větší 

pro Plchovice. Popřípadě mohou občané tento i jiný odpad uložit 

ve sběrném dvoře v Chocni, se kterou máme v tomto smyslu 

uzavřenu smlouvu. Co se týká financování, ke konci měsíce 

listopadu jsou výdaje na částce – 206 511, 74 Kč, předpokládané 

výdaje do konce roku se budou cca 20 000 Kč. Na poplatcích je 

vybráno 19 950 Kč a příspěvek od EKO-KOM na třídění odpadu 

činí 18 440,- Kč. 

       Do kuchyně v klubovně jsme nechali instalovat nové horní 

skříňky a pracovní desky, dokoupeny byly sady sklenic a talířů. 

Původní vybavení z kuchyně bylo taktéž uloženo do 



 

6 

 

velkoobjemového kontejneru. Momentálně se klubovna využívá 

nárazově k soukromým oslavám i veřejným akcím a přiléhající sál 

pravidelně využívá oddíl stolního tenisu Sršně Plchovice.  

           

Volby 
        

      V pátek 23.9.2022 a v sobotu 24.9.2022 proběhly volby do 

zastupitelstev obcí. V naší obci byl registrován rekordní počet 

kandidátů, jeden nezávislý kandidát a dvě sdružení nezávislých 

kandidátů, celkem 11 kandidátů. Volilo se 5 členů zastupitelstva. 

Odevzdat svůj hlas přišlo 81% voličů, tj. 47 z 58 možných, 

všechny hlasy byly platné. Výsledek by se mohl jevit 

nespravedlivý. Je fakt, že současný volební systém zvýhodňuje 

strany a sdružení, ale v konečném součtu hlasů se vítězem stala 

kandidátka, která přeskočila dvě místa v pořadí díky výrazně 

vyššímu počtu preferenčních hlasů. Tyto pak byly poměrně 

rozloženy mezi všechny kandidáty dle pořadí a tím určeny 

mandáty zastupitelů a další v pořadí jsou možnými náhradníky. 

Ustavující zasedání zastupitelstva bylo svoláno na 17.října 2022, 

kde byl zvolen starosta, místostarosta a oba výbory (kontrolní a 

finanční). Zároveň jsme poděkovali za obětavou práci pro obec 

končícímu starostovi Mgr. Petrovi Víškovi, věříme, že nám 

zachová přízeň a budeme se i nadále potkávat. Místostarostka se 

z osobních důvodů vzdala funkce ke konci měsíce října, takže na 

prosincovém veřejném zasedání proběhla na tuto funkci volba 

nová. 

 

Kulturní záležitosti a sport 
 

      Zimní období bylo opět poznamenáno negativními dopady 

pandemie. K uvolňování hygienických opatření došlo koncem 

měsíce února 2022, což nám umožnilo uspořádat druhou 

březnovou sobotu 2. Plchovský bál. Tombola byla velmi bohatá a 
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všichni jsme se do sytosti vyřádili na parketu. Koncem května se 

uskutečnila v rámci oslav založení místního SDH okrsková soutěž 

s doprovodným programem, jak je uvedeno výše. Předadventní 

čas jsme využili k setkání občanů na „Čaj o páté“, kde bylo možné 

shlédnout starší i novější fotografie či videa ze života naší obce a 

zakoupit drobnou vánoční dekoraci. Touto formou jsme pozměnili 

původní posezení se staršími spoluobčany, kterým jako v minulém 

roce v těchto dnech doručujeme dárkový balíček. Zároveň všichni 

jubilanti obdrží dárkový poukaz k nákupu u p. Provazníkové jako 

gratulaci k životním výročím za osobní návštěvy pověřené 

zastupitelky paní Michaely Sládkové. Doufáme, že bez omezení se 

na Vás budeme moci těšit při setkání u kapličky, které se 

uskuteční v předvečer štědrého dne od 17 hodin. K poslechu se 

budou „podávat“ koledy, na žízeň svařáček a k chuti jistě přijde i 

zelňačka.                

      Pravidelně dle počasí se hraje nohejbal na Smetaně na antuce 

pod lipami. V pořadí již 3. ročník netradičního závodu Plchovice 

Race byl spojen s dětským dnem, ale z původního srpnového 

termínu se kvůli nepříznivé předpovědi počasí přesunul na 

3.9.2022. Na tento závod pro „profíky a amatéry“ se 

organizátorům podařilo získat finanční podporu z programu 

„Místo,  kde žijeme“ Nadace Via  pod záštitou České spořitelny 

částkou 20 tisíc Kč na podporu komunitních projektů.                        

V rámci tohoto projektu byl mimo občerstvení na samotnou akci 

zakoupen přístřešek na dřevo nebo otočný gril a další 

příslušenství, které je nyní k dispozici na hřišti v Plchovicích. 

Obec poskytla zázemí a drobný příspěvek pro děti a získala 

vybavení, které mohou využívat všichni občané obce. V minulém 

roce bylo na stejnou akci získáno 10 tisíc Kč, za které se 

nakoupily nové pivní sety a opět podpořila samotná akce.  

       Hřiště v Plchovicích je využíváno k fotbálku pro malé i velké 

„čutálisty“, zatímco ta nejmenší drobotina si lebedí pod lipami na 

hřišti dětském. Momentálně nejaktivnějším a pravidelným 

sportem reprezentujícím obec Plchovice je stolní tenis. Oddíl 
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Sršně Plchovice má čtyři družstva a jejich členové jsou i 

z okolních obcí, popř. z blízké Chocně. V sobotu 17.září 

uspořádali Memoriál Karla Michalce a Jiřího Matouška pro 

registrované hráče. Za krásného až letního a bohužel bezvětrného 

počasí poslední říjnovou neděli se uskutečnila drakiáda na hřišti 

v Plchovicích, takže kdo s drakem neběžel, tak ani neletěl. Ale 

opečený buřtík spravil náladu všem      . 

 

     

Na základě souhlasu dle požadavků GDPR zveřejňujeme  

 

Jubilanty roku 2022:   

 
      

 
      

Novotný Petr 50 let  Plchovice 3 

Novotný Pavel 50 let  Plchovice 29 

Kotrasová Dana 75 let  Plchovice 19 

Sládková Růžena 82 let  Plchovice 16 

Novotná Růžena 83 let  Plchovice 3 

Bezdíčková Genovefa 85 let  Smetana 12 

 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti! 
 

   

       Dne 27.1.2022 jsme se navždy rozloučili s paní Annou 

Vítkovou ve věku nedožitých 94 let, která poslední měsíce života 

strávila v Domově pro seniory v Chocni.    

 

Čest její památce! 
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 Závěrem 

 

       Říká se, že „změna je život“. Změna nastala volbami a já 

věřím, že život půjde dál.  Přestože dění ve světě vzbuzuje velké 

obavy, máme naději, že bude lépe. Výhled těch nejdůležitějších 

kroků v obecním dění na příští čtyřleté období najdete v příloze 

tohoto zpravodaje.  

       Konec roku 2022 se kvapem blíží a proto nejen v tento 

vánoční čas přeji pokoj lidem dobré vůle, nám všem hlavně pevné 

zdraví. Šťastný Nový rok 2023  

            

 

Jana Sládková DiS. 

starosta obce Plchovice 


