
 

 
 

Zpravodaj obecního zastupitelstva 
 

č. 02/2003 
 
 
 

Výtah ze zápisu  veřejné schůze obecního zastupitelstva  
konané 5.2. v Říčkách a 6.2. ve Rvištích 
 
Účast: -   29 občanů a členů zastupitelstva v Říčkách 

 - 21 občanů a členů zastupitelstva ve Rvištích 
Na schůzích zastupitelstvo schválilo: 

- navržený rozpočet  
- nákup automatické pračky a sprchového koutu do Mš ve Rvištích 

- prodej parcely č. 733/15 v.k.ú. Rviště Marku Folkovi Rviště č. p. 23 
Konzultace plánovaných akcí s občany. 
Diskuse : 

- stížnost na Zemos a.s., z jehož objektů vŘíčkách již několikrát utekly krávy 
- kontrola napojení občanů na veřejnou kanalizaci 
- požadavek na více informací do vitrín ve Rvištích a na Rozsoše 
- diskuse o využití zasedací místnosti ve Rvištích (prádelka) 

 
 

Výtah ze zápisu  veřejné schůze obecního zastupitelstva  
konané 5.3. 2003 
 
Zastupitelstvo odsouhlasilo: 

- prodej pozemku p. Snítilovi v Klopotech  
          -     prodej pozemku p. Strnadovi , Říčky č. p. 38, č. parcely 589/1 v.k.ú. Říčky 

- nákup nového počítače i s programy na obecní úřad 
- objednání CD s leteckými snímky obce 

 
6.4. proběhlo v Říčkách vítání občánků. 
 Bedrníčková Zuzana, Rozsocha 17 
 Diviš Ondřej, Říčky 24 
 Nemrichová Klára, Dobrá Voda 1 
 Velínský Jakub, Říčky 18 



Setkání s hudbou 
Zastupitelstvo obce zve všechny občany na setkání při hudbě dne 25.4 03 od 16.00  
v kulturním domě v Říčkách. 

 
Říčecká velká cena 

Několik dobrovolníků v Říčkách na stráni zvané Skřipka vytvořilo ze sněhu 
tři tobogánové dráhy. 
 V neděli 9.2. odpoledne na nich proběhl lítý boj o velkou cenu Říček. Účastníci 
závodu od nejútlejšího věku až po třináctileté měli na každé dráze dva pokusy, z 
nichž se počítal ten lepší. 
 Podobných sportovních akcí je u nás jako šafránu. Chtěli jsme poděkovat 
všem závodníkům, příhlížejícím (kterých bylo asi 160), i místnímu hospodskému 
zajišťujícímu občerstvení, protože nebýt jejich zájmu asi by podobné události 
zmizely úplně, ale takto se určitě objeví další, možná i v jiných místech Orlického 
Podhůří. 

 
 

 
 

10. května od 9.00 u  kulturního domu v Říčkách odstartuje další 

ročník pochodu pro pěší a cyklisty na horských kolech. 
 
 V roce 1976 se uskutečnil první pochod pod tímto latinským názvem.  
 Po dlouhé pomlce v devadesátých letech, přišla obnovená premiéra až 16.6. 
2001. Snažili jsme se navázat na předešlé ročníky, ale vše dopadlo trochu jinak.  
 Podle slov znalců i laiků je tato akce v mnoha věcech jiná než ostatní, kterých 
jsou v okolí desítky. 

1. Hlavní úkol je přivést účastníky na místa něčím vyjímečná například 
vyhlídkou nebo přírodním bohatstvím, každý rok ale jiná. 

2. V prvé řadě pěší vedeme mimo známé cesty a stálé turistické značení, tam 
se dá jít kdykoli a není k tomu potřeba organizovaný pochod. 

3. Na rozdíl od v pravdě masových akcí typu „Přes tři hrady“ kam zavítají 
tisíce lidí, u nás vládne poklidná atmosféra sto až stopadesáti účastníků. 

4. Odměnou na konci je ručně vyrobená dřevěná medaile s vypáleným 
znakem Říček a Via Longy, spolu s originálním diplomem každý rok 
novým. 

 

Výstava starých pohledů Říček a okolí 
 Letos poprvé bude v sobotu 10.5. 03 Via Longu doplňovat výstava starých 
pohledů a fotografií.  
 Každý  návštěvník bude moci posoudit jak moc se co změnilo a jestli k lepšímu 
nebo k horšímu. 


