
 
 

Zpravodaj obecního zastupitelstva 
č. 01/2006 

 
 Úvodem zpravodaje nám dovolte abychom Vám všem našim spoluobčanům 
popřáli  mnoho štěstí, zdraví a životní síly v novém roce 2006.  
           I v roce 2006 chceme pokračovat v započatých plánech obnovy stávajících 
nemovitostí, včetně oprav komunikací a dalších prostor, které jsou využívány 
občany naší obce. Chceme celoročně svítit, udržovat komunikace a udržovat zeleň. 
Čeká nás také zajištění voleb, na které Vás tímto zveme. 
           Nadále je obec 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. 
 
Pro informaci jen několik akcí, které se za rok 2005 v obci provedly: 

- výměna oken a vchodových dveří  na obecním úřadě v Dobré Vodě 
- odizolování „prádelky“ ve Rvišti proti vlhkosti a výměna oken a dveří 
- probíhá příprava výstavby infrastruktury RD v Říčkách 
- nátěr střechy prodejny ve Rvišti 
- rekonstrukce kuchyňky ve velké zasedačce v K D Říčky, včetně zařízení 
- příprava čištění a odkanalizování odpadních vod v Říčkách a ve Rvišti, 

včetně pasportů kanalizací (dotace 135.000,- Kč z KU Pardubice) 
- podařilo se pro naše hasiče v Říčkách zakoupit novější vybavené hasičské 

auto značky Avia 31 K 1/5, které již plně vyhovuje novým požadavkům 
- úprava obecní cesty k písáku v Dobré Vodě, včetně povrchu z frézovaného 

asfaltu,  bude dokončen překop  pro odtok vody 
- rekonstrukce požární nádrže a obnovení vodních zdrojů ve Rvišti-největší 

akce, finančně náročná, získali jsme na ni dotace 200.000,- Kč z fondu POV 
- zakoupili jsme nové budky na zimní posypový materiál, které jsou 

rozmístěny v jednotlivých částech obce  
- ve spolupráci se ZEMOS a.s. jsme opravili most přes Orlici na Bezpráví 
- podařilo se vyčistit kraje komunikace v Klopotech a na Bezpráví 
- z vlastních prostředků provádíme sečení příkopů o které se SUS nestará a 

zároveň provádíme údržbu zeleně kolem obecních cest a pravidelnou údržbu 
veřejného prostranství v jednotlivých částech obce 



- zakoupili jsme do svého vlastnictví bývalý starý kravín v Říčkách, který 
chceme využít pro potřeby obce a případně část odprodat pro komerční účely 

- v součinnosti s Profistavem s.r.o. Litomyšl, farmou Kaliště a Obcí Orlické 
Podhůří došlo ke zpevnění  obecní komunikace z Rozsochy na Kaliště 

Co se připravuje pro rok 2006: 
- rozměření stavebních parcel pro tři až pět rodinných domků a jejich částečné 

zainvestování v Říčkách 
- výstavba klubovny u hřiště ve Rvišti se sociálním zázemím 
- pokračuje odkup pozemků pro veřejné komunikace, nyní především 

v Říčkách (Skřipka)  
- připravujeme projektově dva zastřešené a oplocené sběrné dvory v Říčkách a 

ve Rvišti pro umístění kontejnerů na odpad (požádáno o dotaci z POV) 
- v Dobré Vodě upravit prostranství před autobusovou čekárnou a v parčiku 
- musí proběhnout výměna dopravního značení v obci (reflexní značky) 
- oprava šaten u požární nádrže ve Rvišti 
- zalesnění 1,2 ha nevyužívaných ploch v kú. Dobrá Voda 
- výměna vývěsních tabulí v obci, dovybavení lavičkami 
- oprava pomníku padlých v Říčkách 
- dokončení úprav kolem pramenů ve Rvišti pod Hůrkou 
- vybavení obce strojem, který by dokázal provádět letní a především zimní 

údržbu v obci (úklid sněhu, posyp, sečení apod.)  
Další informace:    
         V současné době opět probíhá přetahovaná o žáky základní školy 1-5 ročník. 
Rodiče si dostatečně neuvědomují potřebu vzdělávat své ratolesti v místě bydliště a 
přihlašují děti do městských škol. Důsledek do budoucna může být, že v naší i 
sousední obci základní škola skončí úplně, což ze společenského hlediska je špatná 
skutečnost. Obec nemůže nikoho nutit, rodiče mají svobodnou volbu ve výběru školy. 
        V Říčkách i ve Rvišti jsou v pronájmu obchody se smíšeným zbožím a v Říčkách 
je provozována restaurace. U všech těchto zařízení na základě rozhodnutí 
zastupitelstva byl snížen pronájem pro rok 2006 na polovinu, oproti loňskému roku. 
Máme zájem tato zařízení v obci udržet. Roční nájemné pro rok 2006 činí. Hospoda 
Říčky 6.000,- Kč, prodejna Říčky 6.000,- Kč a prodejna Rviště 4.000,- Kč. 
        V  části  Horní  Rozsochy   bude v letošním roce vybudován převaděč  operátora  
T-Mobie CZ, který zkvalitní příjem signálu pro všechny naše části obce.   
        V obci je v současné době trvale přihlášeno 310 žen a 308 mužů, což je 618 
obyvatel, nejvíce v Říčkách 325,  Rviště 122,  Rozsocha 59,  Kaliště 51,  Dobrá Voda 
45 a Perná  16.       
        V letošním roce zemřeli tito spoluobčané: paní Anna Lukášová Perná, pan Josef 
Coufal Rozsocha, pan Viktor Slaboň Říčky a pan Jaroslav Štangler Rviště. 
        Oproti tomu se narodilo 10 dětí a to Adéla Zemanová Rviště 16, Jan Kuruc 
Říčky 68, Stanislav Barkoci Říčky 91, Marhold Jan Říčky 19, Aneta Pražáková 
Říčky 76, Kaplan Matěj Říčky 72, Rác Martin Kaliště 11, Mareček Matěj Rozsocha 
21, Řehounková Martina Říčky 91 a Trávníčková Martina Říčky 23. 
       Do obce se přistěhovalo 11 osob a 23 se z obce vystěhovalo. 
      Přílohou tohoto zpravodaje jsou jízdní řády ČSAD, které jsme pro Vás zajistili u 
přepravce, platné od 11.12.2005 do 9.12.2006. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------      
  Dne 1.2.2006 v „prádelce“ ve Rvišti a 2.2.2006 v KD v Říčkách, vždy od 
17,00 hod. proběhnou veřejné schůze, kde bude projednána 
problematika života v obci. Zastupitelstvo se těší na setkání s Vámi  na 
Vaše názory a podněty .        
 


