
 
 

Zpravodaj obecního zastupitelstva 
č. 02/2006 

 
 Úvodem zpravodaje nám dovolte popřát mnoho zdraví a štěstí v 
probouzejícím se jaru. 
           Máme za sebou jarní tání, které od nás relativně klidně odneslo značné 
množství sněhu z letošní zimy. Škody vznikají převážně v Perné, kde potok ze Rviště 
je již v tak špatném stavu, že svým zvýšeným průtokem unáší zeminu a štěrk ze 
svých nezpevněných břehů a dochází k zanášení koryta v dolním toku a k dalšímu 
narušování zpevněných částí.  Zároveň jarní tání odhalilo nepořádek, který se za 
dlouhou zimu nahromadil. Je na obci aby provedla pořádek na obecních pozemcích, 
ale je i na samotných občanech, aby si každý, pokud mu síly stačí, uklidil kolem 
sebe. Moderním a velmi nevkusným nepořádkem jsou psí výkaly. Mnozí občané, 
aby nedělali nepořádek kolem svého obydlí, odvádějí své miláčky do blízkého okolí a 
běda pak tomu, kdo jde na procházku a není dostatečně pozorný. Nemělo by být jen 
výsadou měst, že občané po svých psech sami bez říkání uklízejí výkaly. Držba psa 
má své kouzlo, ale také určité povinnosti a na tyto povinnosti bychom Vás, kterých 
se to týká chtěli upozornit.  
           Letošní zima nepřinesla jen množství vody, ale i mnoho škod a to i škod na 
obecním majetku. Nejvíce byl postižen tíhou sněhu kulturní dům v Říčkách, u 
kterého došlo k destrukci dvou komínů a všech sněhových zábran. Dále byla škoda 
na ZŠ v Říčkách, prodejně Říčky, prodejně Rviště a na samotné budově obecního 
úřadu v Dobré Vodě. Obec má uzavřenou dobrou a kvalitní pojistnou smlouvu, 
která všechna tato rizika jistí a bude nám tedy vyplacena náhrada škody v plné 
výši. 
           Čeká nás také zajištění voleb. Nyní se již připravují ty jarní parlamentní, které 
se budou konat 2. a 3. 6.  2006 a na které Vás tímto zveme. Volební místnosti budou 
opět dvě, jedna v Říčkách v KD a druhá ve Rvišti v prádelce. Volby podzimní do 
obecního zastupitelstva zhodnotí naši čtyřletou činnost na radnici a doufáme, že 
bude nastoleno neméně úspěšné období dalšího zastupitelstva, které bude v naši 
práci pokračovat. 
           Nadále je obec aktivně zapojena do regionu 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. Zástupce obce bude také členem řídícího týmu pro výstavbu. 



          V současné době se na obecním úřadě poptávají zájemci o vhodné stavební 
pozemky  na katastru naší obce. Zájem je především o části obce, které jsou blíž 
města – Říčky, Dobrá Voda a Rviště. Pokud uvažujete o prodeji vhodných pozemků, 
které jsou ovšem současně platným územním plánem určeny k výstavbě nebo jsou 
uvnitř obcí, dejte si svůj kontakt na obecní úřad. Rádi Vás případným zájemcům 
doporučíme.             
         V současné době došlo k podpisu smlouvy o úpravě účelové komunikace a 
položení elektronapájecího kabelu k výstavbě převaděče na signál mobilního 
operátora T-Mobil Czech Republic a.s. Tato výstavba proběhne v průběhu letošního 
léta a nám všem velmi pomůže k získání optimálního signálu tohoto operátora 
v naši obci. 
          Další aktivitou obce je humanitární sbírka, ke které máte přiložený leták 
s datumem sběru. Předpokládám, že mnohým z Vás, kteří potřebujete obměnit své 
šatníky a vytřídit nepotřebné věci v domácnosti, tato akce přijde vhod. Nám jako 
obci, mimo morálního zadostiučinění, přinese snížení množství komunálního 
odpadu. Využijte prosím této humanitární akce podle Vašich možností. 
          V letošním roce jsme si daly hlavní cíl vybudovat kvalitní a pokud možno 
vzhledná sběrná místa  pro umístění kontejnerů ve Rvišti a v Říčkách. V Říčkách 
toto místo vznikne v nově zakoupeném starém kravíně a ve Rvišti bude na 
stávajícím místě vybudován objekt, který nebude narušovat okolní stavení 
vzhledem ani zápachem. Na tyto akce se nám podařilo z krajských prostředků získat 
dotaci 300.000,-Kč, která se pro dost vysoké náklady s tímto spojené hodí. Další 
akce, opravy komunikací, památek a veřejných záležitostí je mnoho a byly již 
zmíněny v minulém zpravodaji. 
          V příloze tohoto zpravodaje najdete také pozvání s programem divadla pro 
všechny lidi. Jedná se o komedii „Smrtí to nekončí aneb v uličkách města 
Bakersfildu“ se kterou se představí ochotníci ze Sloupnice s živým doprovodem 
kapely Ponny Expres, která Vám po divadle ještě v dostatečné míře zahraje nejen 
k poslechu. Divadlo se uskuteční ve spolupráci Obce Orlické Podhůří a Říčecké 
besedy. Dobrá zábava a občerstvení je zajištěno. Divadlo se uskuteční v sobotu 
29.4.2006 v kulturním domě v Říčkách a jsou srdečně zváni všichni občané 
Orlického Podhůří. Přijďte také za kulturou, máte ji doma.   
          Tradiční posezení s občany a hudbou je pro Vás připraveno také o týden dřív 
na pátek 21.4.2006. Mimo připraveného občerstvení a dobré pohody nám zahraje 
k tanci i poslechu náš bývalý spoluobčan Karel Folk se svou skupinou. Toto setkání 
začne v 16,00  hod a bude trvat až do konce. 
         Dne 26. března jsme do svazku obce přivítaly nové občánky. Jedná se o tyto 
děti:   
           Martin Částek, Rviště 11 
          Jan Ftáčník, Rviště 50 
           Ondřej Hejda, Rviště 41 
           Hana Pávková, Říčky 67 
           Nikola Trávníčková, Říčky 23 
          Vojtěch Vlaškovský, Rviště 28 
          Veronika Votavová, Rviště 51 
        
         Také tradičně a možná i naposledy v sobotu 22. dubna 2006 vyrazí na své 
trasy turisté při pochodu Via Longa se startem i cílem u kulturního domu v Říčkách. 
Zúčastněte se této akce, která Vás zavede možná i do  zákoutí, které ač občané této 
obce, vůbec neznáte. Jako účastníci obdržíte pamětní medaile, srdečně zvou místní 
pořadatelé. 
         Firma Barvínek ve Velké Skrovnici čp. 1 má zájem o mladé lidi, kteří chtějí 
pracovat, kontakt na tel. č. 465546112. 



  
             


