
 
 

Zpravodaj obecního zastupitelstva 

č. 02/2007 
 
 
        Úvodem zpravodaje nám dovolte, abychom Vám popřáli mnoho 
osobních i pracovních úspěchů a mnoho síly po zasloužených 
dovolených. 
       Zároveň Vás chceme informovat o dění v obci od května roku 2007: 

 
 Do konce srpna se podařilo za přispění dotací z Krajského úřadu 

ve výši 100.000,- Kč vyměnit okna v MŠ ve Rvišti, vymalovat 
poškozené omítky a uklidit vše tak, aby se naše děti mohli vrátit 
do pěkného a čistého  prostředí.  

 Probíhá výstavba skladu nářadí u hřiště ve Rvišti (opět za 
podpory dotace z PK ve výši 65.000,- Kč, která je čerpána přes 
mikroregion Orlicko-Třebovsko). 

  Za podpory dotace z MMR probíhá výstavba infrastruktury 
v Říčkách – hodnota díla je přes jeden milion Kč, dotace je ve výši 
160.000,- Kč. O parcely je zájem a celá akce by měla skončit 
15.11.2007, poté budou zainvestované  parcely prodány. 

  Dotaci ve výši 240.000,- Kč na projektovou dokumentaci čistírny 
odpadních vod v Říčkách obec vyčerpá do konce října, kdy bude 
vydáno stavební povolení na výstavbu čistírny. Velmi usilujeme o 
dotaci až 90% již přímo na výstavbu této čistírny, která velice 
ulehčí životu a rozvoji v části Říčky. 

  Za přispění 50.000,- dotace se podařilo napojit naše dvě veřejné 
knihovny na veřejný internet. Z rozpočtu obce na tyto akce šla jen 
nepatrná spoluúčast, věříme, že občané dokáží této služby využít 
a že přispěje i k rozšíření internetové gramotnosti těch, kteří 
doposud neměli možnost se s tímto fenoménem dnešní doby 
seznámit. 



  Další dotaci ve výši 15.000,- Kč použijeme pro vybavení 
dobrovolných hasičů v Říčkách, zakoupíme 6 ks profi přileb, jeden 
oblek a dva kusy hadic. 

 Probíhá výstavba jednoduché stavby – čekárny na křižovatce u 
Říček. Věříme, že tuto stavbu ocení především občané, kteří 
využívají služeb ČSAD, které je nedopraví až do svého domova. 
Doufejme, že toto dílo na odlehlém místě  odolá hlouposti vandalů. 

 V průběhu letošního roku došlo k výrazné úpravě cesty a koryta 
potoka v Pazderně a zároveň k rekonstrukci povrchu mostu a 
lávky v tomto prostoru. Stojí za zmínku to, že po úklidu cesty ze 
Říček do Pazderny, kde neukáznění občané tvořili skládku na 
vyčištěný prostor opět nějaký „dobrák“ odkládá své nepotřebné 
věci. Nedělejte to prosím. 

 Opět se snažíme upozornit na velké potíže s  udržením stávajícího 
školského a předškolního zařízení. Obec již delší dobu doplácí nad 
rámec stanovený zákonem na výuku dětí. Nechtěli bychom se 
dočkat uzavření těchto zařízení, které již nikdy nikdo neotevře. 
Zvažte prosím svá rozhodnutí o umístění svých dětí, zda by přeci 
jenom nemohli navštěvovat právě naši školu. 

 Opětovně  Vás upozorňujeme na možnost zvýšeného množství 
ohrožení požárem při rozdělávání ohně ve volné přírodě. Kouření 
a rozdělávání ohňů v lesích je zakázáno. V případě nutnosti pálení 
klestí je povinnost každého tuto činnost nahlásit na hasičský 
záchranný sbor. 

 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. 

 Dne 25.10.2007 od 15,00 do 18,00 hod. proběhne humanitární 
sbírka pro Diakonii Broumov. Předpokládáme, že budete mít 
dostatečný časový prostor pro přípravu nepotřebného ošacení a 
podobných věcí dle letáku, který bude vyvěšen. Předem Vám 
děkujeme za účast na charitativní akci, která se jako tradičně 
uskuteční v Říčkách v KD a ve Rvišti v „prádelce“. 

 V listopadu proběhne mobilní sběr nebezpečného odpadu, termín 
a čas bude opět upřesněn letákem do každé domácnosti. 
Upozorňujeme na nutnost předání el. spotřebičů kompletních 
(jedná se o zpětný odběr zdarma), jinak obec platí velké peníze za 
likvidaci. 

 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. 



 Plánovaná výstavba převaděče signálu mobilního operátora 
Vodafone a doufejme i O2 se usilovně připravuje a 
předpokládáme, že bude v dohledné době realizována. 

 
           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 
skončí na Bezpráví, bude dle potvrzení dodavatele hotova již 
v listopadu letošního roku.  
          Pokračování přes Pernou, Brandýs nad Orlicí až do Chocně bude 
následovat neprodleně. V současné době se na tuto etapu žádá o dotace. 
 
          Tímto Vás co nejsrdečněji zveme na slavnostní otevření 
nejsložitější trasy celé akce Ústí nad Orlicí - Letohrad a to do 
tábořiště Cakle , kde dne 7.9.2007 od 15,00 hod. dojde 
k slavnostnímu předání cyklokomunikací svazku Orlicko 
Třebovsko. Chybět nebudou soutěže, kulturní vystoupení, účast 
význačných hostů, občerstvení a pro mnohé účastníky na kolečkách i 
malý upomínkový dárek. 
 
       V obci je v současné době trvale přihlášeno 309 žen a 314 mužů, což 
je 623 obyvatel. 
V letošním roce zemřeli tito spoluobčané:pani Dana Hostinská – Říčky 
60 a pan Václav Kubasa – Říčky 42 
       Oproti tomu se narodilo 5 děti a to: Marie Kadlecová – Perná 17, 
Jakub Adolf Klapka – Dobrá Voda 26 a Julie Luxová – Říčky 49, 
Šroller Matěj – Dobrá Voda 17, Kropáčková Michaela – Říčky 90. 
        Do obce se přistěhovalo 16 osob a 4 osoby se z obce vystěhovali. 
 
     
        Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na 
připravované akce s názvem “Sraz rodáků v Říčkách a 110 let 
výročí založení SDH“.  
 
       Připravované akce proběhnou ve  dnech 14. 9 od 17,30 a 15.9.2007 
od 9,00 hod, v Říčkách – dispozice dle přiložené pozvánky, poslední list. 
 
 
      Zároveň si Vás dovolujeme pozvat opět do divadla na osvědčenou 
divadelní společnost DOVEDA ze Sloupnice, tentokrát dne 20.10.2007 
od 19,00 v KD Říčky. Komedii s názvem „Soudce jako břitva“ v režii 
Markéty Světlíkové si určitě nenechte ujít, kdo byl v loňském roce, ví o 
čem mluvíme.      


