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 Na začátek něco málo z geografického rozložení naší obce Orlické 
Podhůří. Jelikož se neustále setkávám s některými spoluobčany, kteří nemají 
vůbec ponětí o členitosti obce,  chci Vám všem sdělit několik základních údajů 
o obci. Obec se svými 625 obyvateli se rozkládá na třech katastrech, celková 
výměra obce činí 1.352,8 ha: 
- největší je katastrální území Rviště o rozloze 727,0358 ha, osídlenost je 

257 obyvatel, skládá se z těchto místních částí  - Rviště 127 obyvatel , 
Rozsocha 63 obyvatel, Kaliště 50 obyvatel a Perná 17 obyvatel. 

- dále je katastrální území Říčky o rozloze 345,3214 ha, zde je osídlenost 
největší s celkovým počtem obyvatel 324. Patří sem samotné Říčky a část 
Klopot. 

- nejmenším katastrem  je Dobrá Voda o rozloze 280,4217 ha, ta je také 
nejméně osídlena, žije tu trvale pouze 44 obyvatel, skládá se z Dobré Vody 
40 obyvatel, části Klopot  a Bezpráví se 4 obyvateli. 

 
    Ve vlastnictví obce je 50 ha lesa, ve kterém sama obec hospodaří, výtěžnost 
není velká, ale les částečně svými zisky každoročně přispívá do obecního 
rozpočtu. Hlavním finančním zdrojem obce je přerozdělení daní a příjmů ze  
státní pokladny v přepočtu na jednoho obyvatele. 
    Obec každoročně vydává maximálně možnou částku na investiční akce a 
udržovací práce. Zhodnocení těchto akcí za tento rok, plán prací pro rok 2005 
a ostatní problematiku budeme projednávat na veřejných schůzích, které se 
tradičně konají v únoru a to následovně: 2.2.2005 v 17,00 hod v zasedačce 
KD Říčky a dne 3.2.2005 v 17,00 hod v zasedačce ve Rvišti. Tímto Vás co 
nejsrdečněji zveme k řešení společných problémů.  
 
Důležité z jednání zastupitelstva: 
- Obec je nadále nakloněna k narovnání majetkových nesrovnalostí dřívější 

doby - zábory obecního majetku, dokoupení pozemků přilehlých 
k nemovitostem a pozemků, které obec nevyužívá. Stanovená cena za 
prodej a nákup těchto drobných pozemků uvnitř obce je 30 Kč/m2.  

- Obec dodatkem ke smlouvě zajistila zimní údržbu ve všech částech, 
provádět údržbu bude Zemos. a.s. Orlické Podhůří.  



- Obec každoročně financuje hasičské družstvo v Říčkách průměrnou 
částkou 80.000,- Kč. 

- Zastupitelstvo na svém zasedání 1.12.2004 rozhodlo na základě stále se 
zvyšujících nákladů na likvidaci a odvoz odpadu o zvýšení poplatku na 
občana trvale přihlášeného nebo na neobydlenou nemovitost z letošních 
200,- Kč na 250,- Kč. 

- Zápis do první třídy základní školy se uskuteční dne 18.1.2005 v Základní 
škole v Říčkách. 

- Nadále se potýkáme s odchodem dětí předškolního i školního věku do 
školských zařízení v jiných místech. Situaci máme zájem řešit zajištěním 
stravování pro tyto děti a případné zájmové kroužky nebo hlídání dětí po 
vyučování. S jakým úspěchem se nám toto podaří zajistit není jisté, ale za 
pokus to určitě stojí. Potom bude záležet jen na rodičích, zda budou 
ochotni napomoci uchránit naše školská zařízení v  obci. 

- I v naší obci jsou kulturní akce, pro příští rok jsou připraveny minimálně 
tyto: ples hasičů, babský ples, ochotnické divadlo z Ústí nad Orlicí, pro 
děti karneval a jarní setkání občanů s hudbou. Akce jsou naplánovány do 
KD Říčky, kam Vás všechny srdečně zveme.  

- Využití víceúčelových sportovišť v částech Říčky a Rviště je na velmi 
slušné úrovni, jen apeluji na udržování pořádku a uchovávání zařízení 
v dobrém stavu. Investice byla velká, zkusme ji zachovat i pro další 
generace. 

- Stálý problém se samovolným pobíháním psů - kdo na svého psa nemá 
čas a stále ho pouští od domu, ať se ho raději zbaví, obtěžujete tím ostatní 
spoluobčany. V Říčkách je již delší dobu problém vyhrocen a bude ho řešit 
příslušný orgán. 

- Přestupkovou a trestní agendu pro náš obecní úřad řeší přestupková 
komise v Ústí nad Orlicí. 

- Vandalové letos opět řádili v obci jako pominutí, výsledkem jsou rozbité 
skleněné výplně čekáren na Rozsoše a v Perné, tato ubohost nás stála 
téměř 30.000,- Kč.  

- Výzva k občanům: žádejte o povolení ke kácení stromů rostoucích mimo 
les, zbavíte se tím rizika případných postihů, které musí ze zákona 
následovat. Rozhodným orgánem v této záležitosti je starosta obce. 

- Obec se jako jeden ze zakladatelů mikroregionu Orlicko-Třebovsko 
připravuje na realizaci více jak 100 mil. projektu do cyklostezek kolem 
Tiché Orlice, které propojí téměř po rovině Choceň-Ústí nad Orlicí-Českou 
Třebovou a Letohrad. Poměrně dlouhá část vede našim územím – Perná-
Bezpráví a Luh, vše ovšem záleží na tom, zda se nám podaří sehnat 
finanční prostředky z EU a dalších institucí. 

- Na rok 2005 byla podána žádost na dotaci z fondu obnovy venkova na 
dvě akce – 1) revitalizace vodních poměrů a oprava těsnosti požární   

                              nádrže ve Rvišti  
                         2) vybudování sběrných dvorů, především v Říčkách. 
 
 
     Zastupitelstvo obce přeje všem občanům příjemné prožití 
vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce  2005. 
 


