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Zpravodaj obecního zastupitelstva 

č. 03/2008 
 
        Úvodem zpravodaje nám dovolte, abychom Vám popřáli mnoho 
osobních i pracovních úspěchů a mnoho zdraví a štěstí  na konci roku. 
       Zároveň Vás chceme informovat o dění v obci v druhé polovině roku: 
 

Nejprve dovolte, abychom shrnuli vše, co se nám v roce 2008 
podařilo: 
 
  Hotovo je zázemí pro víceúčelové hřiště ve Rvišti pod Hůrkou, celá 

realizace projektu se vydařila, byla v termínu dokončena. Každý, kdo 
se zúčastnil slavnostního otevření také ví, že jsme to náležitě oslavili za 
velmi pěkné účasti spoluobčanů. 

  Obdrželi jsme od Pardubického kraje dotaci ve výši 20.000,- Kč na 
vybavení dobrovolných hasičů v Říčkách. Zakoupili jsme přenosnou 
elektrocentrálu za 28.600,- Kč, zbytek jsme doplatili ze svého. 

 Zastupitelstvo obce, jak jsme již informovali, se shodlo na symbolech 
obce (znak a vlajka), nyní můžeme s potěšením konstatovat, že 
symboly byly v Parlamentu České republiky schváleny a budeme 
vyzváni k slavnostnímu převzetí.  

 Shromažďovací místnost ve Rvišti zvanou „prádelka“ jsme letos 
opatřili potřebným zateplením a novou fasádou. Tímto došlo 
k výraznému oživení středu obce. 

 Na Kališti se nám podařilo upravit příjezdovou komunikaci od 
Brandýsa a za jejich spoluúčasti jsme provedli výsadbu lipové aleje. 
Chystáme se také na renovaci  kříže, který někdo poničil špatným 
nátěrem. 

 Zdařilou akcí byla oprava povrchu místní komunikace pod Skřipkami 
v Říčkách. Oprava byla provedena téměř celá sponzorsky. 

 Jsme iniciátory akce „Dětská hřiště v mikroregion Orlicko-Třebovsko“. 
V současné době probíhá projektové zpracovávání třech lokalit v naší 
obci vytipovaných pro  výstavbu či obnovu  dětských hřišť. Jedná se 
areál v MŠ Rviště, střed obce v Říčkách naproti ZŠ a prostor před 
Obecním úřadem v Dobré Vodě. V případě, že se nám podaří zajistit 
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prostředky z Evropských fondů, bude realizace provedena již v příštím 
roce. 

 Letos jsme umožnili třem lidem vykonat veřejně prospěšné práce 
(alternativa výkonu trestu) v naší obci. I touto formou, kde je 
odvedena práce zcela zdarma, přispíváme k zvelebení naší obce. 

 V Říčkách došlo k dokončení infrastruktury u nových parcel pro 
výstavbu RD, propustku a  veřejného osvětlení. Všechny pozemky pro 
výstavbu v Říčkách jsou již prodány a samotná výstavba utěšitelně 
roste. 

 Podařilo se nám odkoupit lesní pozemek zvaný „Boreček“ mezi 
Rvištěmi a Dobrou Vodou od Lesů ČR . Nyní proběhl úklid tohoto 
prostoru našimi zaměstnanci, který by měl do budoucna sloužit jako 
veřejná zeleň u nově plánované zástavby RD. 

 V červnu nás potkala velká lesní kalamita. Vichřice zasáhla lesní 
plochy za Hůrkou a došlo k polomům v odhadované kubatuře cca 500 
m3. Dá se předpokládat, že větší část bude ještě prodejná, ale škody 
jsou ohromné. 

 Ve Rvišti se nám povedlo sehnat dotaci na přemístění a následnou 
renovaci kříže. Dílo je již dokončeno, zbývá pouze osadit podestu 
pamětní cedulkou se záznamem o této renovaci. I tímto děkuji radě 
Pardubického kraje za přidělení 80.000,- Kč.  

 V Perné se dokončuje regulace potoka, která toto území výrazně 
vylepšila. Jedná se o odstraňování následků povodní a celá akce 
v hodnotě cca 8 mil. Kč  je hrazena ze státních prostředků.  

 Na Rozsoše se podařilo opravit veřejné osvětlení a vybudovat novou 
informační skříňku a plakátnici.  

 
AKTUALITY KE KONCI ROKU A TO, O CO JEŠTĚ USILUJEME: 
 
 Znovu vyzýváme držitele psů, že existuje vyhláška, která ukládá 

povinnost platit poplatky za každého drženého psa a volné pobíhání 
psů se zakazuje. Ještě důraznější výzva je pro majitele psů velkých, 
loveckých a bojových, kteří po vypuštění honí lesní zvěř a jsou 
postrachem pro všechny ostatní obyvatele. Dále upozorňujeme na to, 
že každý držitel psa je povinen okamžitě nahlásit nového psa na 
předepsaném tiskopisu, tak i zrušení chovu (úhyn apod.) 

 Opět touto cestou žádáme občany, aby udržovali pořádek na veřejných 
místech, především u sběrných míst, zvonů, prodejen, hřišť, a dalších 
veřejných zařízení. Například odpadkové koše v čekárnách neslouží 
k odkládání domovního odpadu. 

 V obci se stále rozšiřuje vlastnictví terénních motocyklů a čtyřkolek. 
Důrazně žádáme vlastníky a uživatele těchto strojů aby neničili 
majetky ostatních a nadměrným hlukem nerušili klid v obci a 
v přírodě. 

 Nový režim zavedla Česká pošta, která svůj automobil pravidelně na 
10 min. staví před budovu kamenné pošty v Dobré Vodě. Nabízí 
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obdobné služby, ovšem z auta. V lednu 2009 tuto činnost vyhodnotí a 
údajně dojde i k jednání s Obecním úřadem o další budoucnosti pošty. 

 V Říčkách se začíná s výstavbou částečné kanalizace, na kterou máme 
již zajištěné peníze cca 3,5 mil. Kč. Navazovat by měla v příštím roce 
výstavba ČOV, tady čekáme na oficiální potvrzení dotace 
z Ministerstva zemědělství a z krajského úřadu. 

 Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) – obec se zapojila do 
KPSS s účelem pomoci osobám, které tyto služby potřebují. Byly 
vytvořeny tři skupiny, které se budou zabývat následujícími 
záležitostmi: 1) osoby se zdravotními potížemi, dále i 
problematika seniorů,  2) skupina osob v obtížných životních 
situacích (dlouhodobě  nezaměstnaní, romská komunita a obyvatelé 
vyloučených lokalit), 3) rodiny s dětmi, mládež (součástí této 
skupiny bude i problematika  osob ohrožených patologickým 
chováním a drogou). Komunitní plán je jakýmsi kompromisem mezi 
přáním obyvatel a možností poskytovatelů, tedy i obce. Rádi bychom 
na obecním úřadě znali Vaše potřeby, kterými bychom se měli 
zabývat, dejte vědět  do konce listopadu 2008. 

  Dne 27.11.2008 se bude opakovat  sbírka pro Diakonii Broumov. Nový  
leták, kde jsou dosti výrazné změny v tom o co mají zájem, je součástí 
zpravodaje. Prosím o dodržení těchto podmínek a nežádané věci uložte 
raději do našich kontejnerů pro odpad. 

 Mobilní sběr nebezpečného odpadu proběhne v naší obci dne 
5.11.2008, rozpis stanovišť a časů je v přiloženém letáku. 

 Ještě do konce roku uvažujeme o vybudování sběrného místa pro 
shromažďování odpadů v Perné, které bude oplocené a bude mít i 
náležitou kulturnost. Vzhledem k tomu, že bude v těsné blízkosti nově 
vybudované cyklokomunikace. Výstavbu nám zatím blokuje 
domluvený dodavatel, který prostě nemá čas, tak uvidíme. 

 Letos v září se naše obec dobře prezentovala před cyklistickou 
veřejností při dnu regionu Orlicko-Třebovsko, kdy téměř stovka 
účastníku projela přes Říčky, Dobrou Vodu, Rviště-tady bylo 
uspořádáno na hřišti malé občerstvení a přes Rozsochu dále pak 
s cílem ve Sloupnici, kde bylo vyvrcholení celé akce. 

 Letos v prosinci hostíme v KD Říčky ve velké zasedačce valnou 
hromadu svazku obcí Orlicko-Třebovsko. Snažíme se tímto před téměř 
třiceti starosty ostatních obcí prezentovat naši obec a její pěkné 
zařízení. 

 Dne 31.10.2008 proběhla protipovodňová kontrola všech našich toků. 
Cílem bylo zjistit případné nedostatky a předejít tak následným 
škodám.  

 Dalším divadelním představením, které jsme pro Vás připravili na 
pátek 14.11.2008 v 19,30 hod. je komedie Woodyho Allena 
„ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME…“. Jste srdečně zváni za symbolické 
vstupné 30,- Kč. Divadlo nám zahraje Občanské sdružení divadelních 
ochotníků z Ústí nad Orlicí. 
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 V předvánoční době a náladě pro občany připravila Říčecká beseda a 
 obecní úřad Orlické Podhůří koncert „ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ“ 
Jana Jakuba Ryby v  podání Studentského symfonického orchestru 
DEKAPODA, ZUŠ Ústí nad Orlicí a smíšeného pěveckého sboru ALOU 
VIVAT, Ústí nad Orlicí. Představení je připraveno na 21.12.2008 
v 19.00 hod. opět v KD Říčky. Vstupné dobrovolné. 

 
           Nadále pracujeme v regionu Orlicko-Třebovsko, jehož hlavní 
současnou činností je budování cyklostezek údolím řek Tiché Orlice a 
Třebovky. Tato komunikace bude sloužit především rekreačním účelům 
(cykloturistika, bruslení, lyžování apod.). První schválená etapa, která 
skončila na Bezpráví, je hotova. Velmi nás těší to, že se nám podařilo 
prosadit v mikroregionu napojení na komunikace vedoucí na Sudislav a 
Hrádek a díky tomu se podařilo zajistit opravu podesty Kubátova  mostu. 
Zároveň jsme se dohodli na výměně pozemků vedoucích k mostu. Kolmo na 
tento most je napojena asfaltová komunikace, jako spojka na cyklostezku. U 
křižovatky ke Klopotům vzniklo velmi pěkné odpočívadlo se zastřešeným 
altánem, lavičkami a malým dětským hřištěm. Pokračování přes Pernou, 
Brandýs nad Orlicí až do Chocně bude následovat v roce 2009. V současné 
době je již právoplatné stavební povolení a především jsou již potvrzeny 
peníze na kompletní dokončení. 
 
       V obci je v současné době trvale přihlášeno 320 žen a 315 mužů, což je 
635 obyvatel. 
 
Část obce          muži               ženy                celkem 
Říčky                  161                  171                   332 
Rviště                  70                   67                    137 
Dobrá Voda       20                   22                     42 
Rozsocha            29                   24                      53 
Perná                    9                    11                      20 
Kaliště                26                    25                      51 
Celkem              315                   320                  635 
 
    V letošním roce zemřeli tito spoluobčané:pan Pavel Krištof; Říčky 34, pan 
Jan Diviš; Říčky 24, pan Ing. Pavel Faltýnek; Rviště 48, pan Jaroslav 
Strnad; Říčky 38, pan František Tichovský; Říčky 62 a paní Jitka Náglová; 
Dobrá Voda 23. 
      
  Oproti tomu se narodilo 8 děti a to: Anna Chejnovská – Perná 11, Ondřej 
Novák -  Rviště 11, Josef Ftáčník - Rviště 50, Adam Vaňous - Rviště 8, 
Jaroslav Votava - Rviště 51, Adéla Trávníčková - Říčky 94, Šárka 
Trávníčková - Říčky 23 a Sára Brunclíková - Říčky 30 
       
  Do obce se přistěhovalo 10 osob a 4 osoby se z obce vystěhovali. 
 


