
 
 

Zpravodaj obecního zastupitelstva 

č. 01/2007 
 
 
 Úvodem zpravodaje nám dovolte, abychom Vám popřáli mnoho 
osobních i pracovních úspěchů a především hodně zdraví v roce 2007. 
Zároveň Vás chceme informovat o dění v obci do května roku 2007. 
 

- Velkým diskutovaným problémem dnešních dnů je situace kolem 
odběru vod a  ohledně vypouštění odpadních vod. Situaci vysvětluje 
leták, který je vyvěšen na veřejných deskách v obci. U odběru 
povrchové vody jen upozorňujeme na povinnost povolení u těch 
občanů, kteří si z povrchových vod čerpají vodu technickým 
zařízením, např. čerpadlem, nabírají-li vodu ručně nádobou, 
povolení nepotřebuji. Chceme upozornit na to, kdo má pochybnosti 
o svém odběru, či vypouštění odpadních vod, neváhejte a 
kontaktujte náš obecní úřad a ještě lépe odbor životního prostředí 
na Městském úřadě v Ústí nad Orlicí. 

- Přetrvávající velké potíže má obec s  udržením stávajícího 
školského a předškolního zařízení, zkrátka nejsou děti a když jsou, 
rodiče je v mnoha případech raději vozí, či posílají do měst. Tímto 
chováním hrozí nám všem, že se můžeme v dohledné době dočkat 
uzavření těchto zařízení, které již nikdy nikdo neotevře. 

- Dovolujeme si Vás upozornit 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. 

- 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. 



- Po vybudování převaděče signálu T-Mobile CZ na Rozsoše, začíná 
příprava dalšího převaděče a to ve Rvišti na Zátvoře, který 
vybuduje Vodafone Czech Republic, a.s.. V podmínkách, které obec 
stanovila, je vybudování další trafostanice, oprava přístupové 
komunikace a placení nájmu za užívání komunikace. Další 
podmínkou bylo vyjádření zájmu O2 o využití tohoto převaděče pro 
jejich signál. Všechny podmínky jsou splněny a přípravy jsou 
v plném proudu. 

- Po posledních povodních a každoročních jarních táních, kdy 
docházelo k výrazné erozi půdy kolem potoka ze Rvišť do Perné a 
následně do řeky Tiché Orlice, vlastník toku Lesy ČR přistoupil po 
žádostech obce i soukromých vlastníků k výrazné rekonstrukci 
břehů potoka v části Perné. Akce, která je celkově financována ze 
státních povodňových peněz přijde téměř na 9 milionu korun a 
měla by začít již na podzim letošního roku, s termínem dokončení 
rok 2008. Důvodem je předcházení povodňovým škodám a 
znehodnocování krajiny. 

- Letos na jaře nebudeme provádět humanitární sbírku pro Diakonii 
Broumov, předpokládáme, že lidé budou mít přes léto větší prostor 
pro vytřídění nepotřebného a tuto sbírku uspořádáme na podzim. 

- 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 je zřízena oddací místnost, kterou mohou naši občané využít 
k případnému sňatku. Jedná se o malou zasedačku v KD Říčky, dny 
k oddávání jsou stanoveny soboty. 

- V obci proběhly dvě vydařené akce spojené s pálením čarodějnic. 
S organizací a s návštěvností těchto akcí byli organizátoři i občané 
spokojeni. Je jen líto, pokud již někdo takovéto akce organizuje, že 
není účast ještě větší – kdy se mohou lidé z obce lépe pobavit a 
setkat. 

- Chválíme tímto také organizátory tradičního pochodu VIA-LONGA 
– vydařené počasí, výborně připravené trasy a dobré občerstvení 
s možností posedět při živé hudbě, to vše pohladilo duši. 

- Letos jsme, pro v minulosti malý zájem občanů, neuspořádali jsme 
také již tradiční posezení s občany a hudbou v kulturním domě 
v Říčkách. V případě nějakého nového nápadu nebo zvýšeného 
zájmu jsme tuto akci schopni uskutečnit kdykoli.  

 
           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 letošním 
roce. Pokračování přes Pernou, Brandýs nad Orlicí až do Chocně bude 
následovat neprodleně. V současné době je již projektově i vlastnicky 
vše hotovo. Je ustaven řídící tým, jehož členem je i starosta naší obce, 
který je zároveň členem Správní rady svazku obcí Region Orlicko-
Třebovsko. 
 
            Před důležitým rozhodnutím jsou České dráhy, které posuzují tři 
varianty možného vedení koridoru. Naše obec se k tomuto problému 
také vyjadřovala. Jelikož v žádné  variantě není počítáno se zastávkou 
Bezpráví, přiklonili jsme se k přírodně nejšetrnějšímu návrhu – 
pracovně zelená trasa, která jde převážně tunely. Tuto variantu vybrali 
také občané Brandýsa nad Orlicí. 
 
       V obci je v současné době trvale přihlášeno 305 žen a 310 mužů, což 
je 615 obyvatel. 
V letošním roce zemřeli tito spoluobčané:pani Dana Hostinská – Říčky 
60 a pan Václav Kubasa – Říčky 42 
       Oproti tomu se narodili 3 děti a to: Marie Kadlecová – Perná 17, 
Jakub Adolf Klapka – Dobrá Voda 26 a Julie Luxová – Říčky 49 
        Do obce se přistěhovalo 7 osob a 1 osoba se z obce vystěhovala. 
 
Co nás v letošním roce čeká, na co jsme sehnali dotace a jak 
letos vylepšíme naši obec: 
 

- V Říčkách probíhá akce zainvestování stavebních parcel, samotná 
práce započne ještě v letošním roce, kdy by také měla být 
dokončena. Požádali jsme Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci 
na infrastrukturu a předpokládáme, že ji také obdržíme. V tomto 
prostoru pod Skřipkami je ještě jedna stavební parcela volná. 

- Máme již vydáno stavební povolení na stavbu chatky na nářadí u 
hřiště ve Rvišti, kde máme dotaci již přidělenou a to ve výši 
65.000,- Kč. Samotná výstavba začne neprodleně po výběru 
stavební firmy. Zároveň s tímto se dokončí úprava kolem pramenů. 

- Podařilo se sehnat z fondu Krajského úřadu část peněz ( jedná se o 
dotaci 100.000,- Kč) na výměnu oken v Mateřské školce ve Rvišti. 
Akce proběhne v průběhu prázdnin a provede ji firma Proplast, 
s.r.o. 

- Již v zimě jsme svépomocí započali a v co nejkratší době 
dodavatelsky chceme dokončit úpravu cesty a  koryta potoka 
v Pazderně v Říčkách a opravu nebezpečného mostku. Na této akci 
by se měla dodavatelsky podílet firma pana Rohuna. 



- Na křižovatce u Říček provedeme výstavbu jednoduchého 
přístřešku pro čekající na autobus. Práci provede tesař pan Petr 
Kaplan ze Říček. 

- Projektově zpracováváme veřejné osvětlení na Horní Rozsochu, zde 
jsme požádali o dotaci v nově vzniklé Místní akční skupině 
s názvem KAREL (jedná se seskupení obcí a podnikatelů z Ústecka, 
Třebovska  a Lanškrounska). V komisi pro hodnocení projektů je 
opět za ROT starosta Orlického Podhůří. 

- Projektově dokončujeme přípravu na výstavbu čistírny odpadních 
vod v Říčkách. Na projektovou dokumentaci máme přislíbeno 
z krajských prostředků až 70% dotací. Toto je už vrcholná příprava 
pro samotnou realizaci. Žádost na Ministerstvo zemědělství jsme již 
letos podali, byla úplná a očekáváme, že v průběhu roku 2008-
2009 by mohlo dojít k samotné výstavbě. 

- Průběžně v celé obci budeme udržovat zeleň tak, aby její úprava 
nehyzdila okolí. K tomuto účelu hodláme využít i samojízdnou 
sekačku na příkopy, která bude uchycena na univerzální stroj 
UNIMOG. Parkové úpravy budou řešeny nadále lokálně 
v jednotlivých částech obce.  

- Další dotací o kterou jsme v letošním roce požádali a byla nám již 
přidělena je zabezpečení internetizace místních knihoven v Říčkách 
a ve Rvišti. Na každou knihovnu jsme získali dotaci 25.000,-Kč, 
celkem tedy 50.000,- Kč. Zapojení internetu a vybavení technikou  
proběhne neprodleně. 

- Jako každoročně jsme také zažádali o dotaci z Pardubického kraje 
pro naše hasiče, kteří si své povinnosti plní velmi odpovědně. 
Předpokládáme, že nějakou korunu na vybavení opět získáme. 

     
        Dovolujeme si Vás a především Vaše děti co nejsrdečněji 
pozvat na připravované akce s názvem“ Den dětí“.  
 
       Ve Rvišti tato akce pod záštitou Obecního úřadu proběhne v sobotu 
2.6.2007 od 14,00 hod. na hřišti pod Hůrkou. Připraveny budou různé 
soutěže a hry pro děti, bude připraveno občerstvení a chybět by neměla 
ani dobrá zábava. 
 
        Obdobnou a již tradiční akci připraví členové Sokola Říčky za 
přispění Obecního úřadu také v Říčkách. Den dětí tu proběhne dne 
16.6.2007 od 14,00 hod. na hřišti za kulturním domem. I zde jako 
každoročně proběhne  připravené odpoledne pro děti i dospělé. O 
občerstvení se postarají pořadatelé. 
 
        


