
 
 

Zpravodaj obecního zastupitelstva 
č. 03/2006 

 
 
 Úvodem zpravodaje nám dovolte abychom Vás informovali o dění v obci do srpna 
roku 2006. 

- průběžně se udržuje zeleň ve všech částech obce 
- započala výstavba sběrného místa pro kontejnery na komunální odpad ve Rvišti a 

zároveň se začalo s rekonstrukcí části starého kravína v Říčkách pro stejné účely. 
Na základě výběrových řízení tyto zakázky získala firma Stapo s.r.o. Ústí nad Orlicí 
a na zastřešení ve Rvišti firma Atlantis Kučera Litomyšl. Obě sběrná místa si 
vyžádají investici cca 1.500.000,- Kč. Dotace Krajského úřadu na tyto akce je 
300.000,- Kč 

- nadále, přes neústupnost některých občanů, se daří získání územního řízení na 
čistírnu odpadních vod v Říčkách, což je pro tuto část obce velice důležité 

- již od loňského roku je rozjednané zaměření a následná výměna a prodej pozemků 
kolem obecní komunikace pod „Skřipkami“. Do konce roku se to doufejme podaří 
dotáhnout do úspěšného konce. 

- rozběhlo se zaměření, vytýčení a následný prodej stavebních parcel v Říčkách. 
Jedná se řádově o pět parcel a některé jsou ještě volné. 

- obec, po několikaleté zkušenosti s ne vždy dobrou zimní údržbou komunikací, 
zakoupila starší universální stroj UNIMOG, který v současném stavu umí 
protahovat a posýpat komunikace. V budoucnu máme zájem zakoupit k tomuto 
stroji také příkopovou sekačku 

- velké potíže má obec s  udržením stávajícího školského a předškolského zařízení, 
zkrátka nejsou děti a když jsou, rodiče je v mnoha případech raději vozí či posílají do 
měst 

- v Dobré Vodě došlo k zásadní úpravě návsi. Jedná se o prostor před autobusovou 
čekárnou, kde je nová zámková dlažba a o prostor před Obecním úřadem, kde 
vzniklo nové parkoviště pro 4 osobní auta. V tom samém čase došlo k celkové 
rekonstrukci obecní cesty tzv. Dobrovodské brtí, kde po odbagrování a srovnání 
terénu byl upraven povrch tak, že je velice pohodlně schůdný a v nutných případech 
i sjízdný. 

- obec na vlastní náklady zalesnila cca 1,2 ha pozemků, čímž došlo dost výrazně 
k navýšení jmění obce. Prakticky veškeré náklady budou následně obdrženy 
z dotací, které jsme na tuto činnost získali   

- hotové jsou také přípravy na vybudování převaděče signálu zatím pro T-Mobile CZ. 
Samotná výstavba začne v září letošního roku a do konce letošního prosince bude 
ukončena 

- podařilo se s velkým úspěchem uspořádat humanitární sbírky – děkujeme Vám za 
předané nepotřebné věci, které dále poslouží potřebným 

 Toto jsou hlavní akce letošního roku, které svojí finanční náročnosti vyčerpávají obecní 
rozpočet natolik, že nemůžeme dostát slibu některých dalších akcí a to především: 



- klubovna u hřiště ve Rvišti (byla požadována dotace, které se nám bohužel 
nedostalo, tak zároveň s novou žádostí tento projekt přesouváme na rok příští) 

- ten samý případ možnosti získat dotaci na příští rok,  jsou kulturní památky v obci a 
proto i oprava pomníku padlých v Říčkách musí ještě počkat 

- nepovedlo se ani dodělání okolí pramenů ve Rvišti, ale i to je spojeno s klubovnou na 
hřišti, a tak snad také příští rok 

 
To co ještě chceme letos stihnout: 

- dokončit velmi náročné stavby sběrných dvorů v Říčkách a ve Rvišti 
- vyměnit dopravní značení na obecních komunikacích za reflexní, tuto výměnu nám 

nařizuje zákon, budeme se snažit osadit jen nezbytný počet značek 
- výměnu vývěsních tabulí za nové a moderní, které půjdou normálně obsluhovat, 

abychom Vás mohli informovat lépe i touto cestou (získaná dotace 30.000,- Kč) 
  
           Nyní jsme před obecními volbami,  které se konají 20. a 21.10. 2006. Tyto volby 
poznamenala nemilá skutečnost. Jeden zmocněnec strany, která přislíbila předložení 
kandidátní listiny, z dost nepochopitelných důvodů kandidátku nepodal. Obecnímu úřadu 
i lidem, které jsme doporučili na tuto listinu, přislíbil podání. Ovšem, doufejme že „jen“ 
z lajdáckosti, tento slib nesplnil. Doufáme, že i přes tuto skutečnost prokážete svoji 
příslušnost k naší obci a k volbám přijdete. 
 
           Nadále spolupracujeme s regionem Orlicko-Třebovsko, jehož hlavní současnou 
činností je zajištění vybudování cyklostezek údolím řek Tiché Orlice a Třebovky. Koncem 
loňského roku náš region jako jediný z Pardubického kraje získal dotaci ze strukturálních 
fondů Evropské unie v částce 65.000.000,- Kč. Tyto prostředky budou v průběhu roků 
2006 – 2008 proinvestovány právě na zhotovení upravených asfaltových komunikací, 
které budou sloužit především rekreačním účelům (cykloturistika, bruslení, lyžování 
apod.). První schválená etapa skončí na Bezpráví. Pokračování přes Pernou, Brandýs 
nad Orlicí až do Chocně bude následovat neprodleně. V současné době je již projektově i 
vlastnicky vše hotovo a právě se ustanovuje řídící tým, jehož členem bude i zástupce naší 
obce. 
 
       V obci je v současné době trvale přihlášeno 299 žen a 304 mužů, což je 603 obyvatel. 
V letošním roce zemřeli tito spoluobčané: Felcman Jaroslav-Říčky 71, Doskočilová Věra-
Rozsocha 23, Volná Ludmila-Perná 1, Chejnovský Lubomír-Perná 11, Nováková Zdena-
Rozsocha 17, Czurczák Josef-Rozsocha 25, Šponar František-Říčky 26, Peterová Anna-
Rozsocha 14, Zavřelová Anna-Dobrá Voda 13, Hladíková Marie-Říčky 78, Procházková 
Miluše-Říčky 77. 
       Oproti tomu se narodilo 9 dětí a to Pávková Hana-Říčky 67, Vlaškovský Vojtěch-
Rviště 28, Hejda Ondřej-Rviště 41, Ftáčník Jan-Rviště 50, Částek Martin-Rviště 11, 
Votavová Veronika-Rviště 51, Procházka Pavel-Říčky 33, Rácová Lucie Nikola-Kaliště 11, 
Bartóci Tadeáš-Říčky 91.  
        Do obce se přistěhovalo 8 osob a 18 se z obce vystěhovalo. 
     
        Dovolujeme si Vás také pozvat opět do divadla a to na představení ústeckých 
ochotníků Vicena dne 13.10.2006 od 19, 00 hod. s názvem „Hrníčky po babičce nelze 
rozbíjet beztrestně   aneb   Počasí na zabití   prostě   Fucking Story! “  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------      
  Dne 9.10.2006 od 16,00 hod. v „prádelce“ ve Rvišti a v KD v Říčkách, vždy 
od 16,00 hod. proběhne opět humanitární sbírka pro Diakonii Broumov. 
Poslední akce se vydařila a tak pro velký zájem Vás samotných ji 
opakujeme. Leták, kde se dozvíte co je předmětem sbírky bude vyvěšen na 
veřejných místech . Opět předem děkujeme a věříme, že znovu využijete této 
možnost, jak pomoci potřebným a zároveň se zbavíte nepotřebných věcí. 


