
 

Zpravodaj obecního zastupitelstva 

č. 01/2008 
 
        Úvodem zpravodaje nám dovolte, abychom Vám popřáli mnoho 
osobních i pracovních úspěchů a mnoho zdraví a štěstí v novém roce. 
       Zároveň Vás chceme informovat o dění v obci na přelomu roku: 
 

Nejprve dovolte, abychom shrnuli vše, co se nám v roce 
2007 podařilo: 
 
  Hotova je infrastruktura k RD v Říčkách. Jednalo se o největší 

investiční akci v loňském roce, s kterou nám finančně pomohla 
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 160.000,- Kč. 
Zbytek, více jak milion Kč, zůstalo na nás. 

 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). V současné době jsme v polovině 
cesty. Peníze na dostavbu jsme v rozpočtu uvolnili, a tak nezbývá 
než se těšit na kompletní dílo. 

  Dotaci ve výši 240.000,- Kč na projektovou dokumentaci čistírny 
odpadních vod v Říčkách obec vyčerpala a v současné době máme 
platné stavební povolení. Velmi usilujeme o dotaci až 90% 
prostředků již přímo na výstavbu této čistírny a kanalizace, která 
velice ulehčí životu a rozvoji v části Říčky. Samotná akce přijde na 
14 mil. Kč. 

 Z programu obnovy venkova jsme obdrželi dotaci ve výši 
100.000,-Kč na výměnu oken v MŠ ve Rvišti za plastová. 
Dodavatelem byla firma Proplast s.r.o., následné malování a 
úklid jsme provedli vlastními silami a přispěním brigádníků  z řad 
rodičů dětí v MŠ. 

  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 jsme použili pro vybavení 
dobrovolných hasičů v Říčkách, zakoupením 6 ks profi přileb, 
jednoho obleku a dvou kusů hadic.Byl to pěkný dárek k výročí 
založení hasičů. 

 V letošním roce jsme také obdrželi 102.000,- Kč na zalesnění 
pozemků u Chudobisek v Dobré Vodě, které bylo provedeno již 
v roce 2006. 

 Provedli jsme výstavbu 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 
školního 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 
nemohly navštěvovat právě naši školu. Do budoucna se 
předpokládá výstavba RD a lidé do obce přibudou. 

 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. 

 Plánovaná výstavba převaděče signálu mobilního operátora 
Vodafone a doufejme i O2 je již ve fázi, kdy je vydáno stavební 
povolení. 

 Postupně rozprodáváme pozemkové parcely vhodné pro výstavbu 
nových rodinných domů. Jedná se o lokalitu Říčky. Letos máme 



v plánu provést studii zástavby vlastních pozemků v lokalitě 
„Boreček“. Vyzýváme tímto vlastníky okolních pozemků, zda mají 
zájem své pozemky také postupně připravit na zainvestování 
nebo pozemky za rozumnou cenu obci prodat. 

 V loňském roce jsme s úspěchem zopakovali sbírku pro Diakonii 
Broumov, kde jsme všichni velmi významným dílem přispěli na 
potřebné. Přispěli jsme z obecního i 1.000,- Kč na dopravu. 

 V roce 2007 jsme vyhlásili  v pořadí již třetí změnu územního 
plánu obce. Jedná se o velmi náročnou práci a předpokládáme, že 
do jara letošního roku získáme tímto další stavební místa na 
rozvoj naší obce. 

 Koncem roku 2007 se nám podařilo vypracovat nový pasport 
komunikací, který po všech formalitách byl schválen na letošním 
prvním zasedání zastupitelstva. Tímto dokumentem jsme přímo 
určili priority komunikací v obci, jejich opravy a zimní údržbu. 

 Máme smluvně dojednanou opravu veřejného osvětlení. Toto se 
nám podařilo hlavně díky tomu, že jsme se stali vlastníky 
mobilního výsuvného žebříku a člověk, který tyto opravy provádí, 
je především dobrý odborník, který si ví vždy rady. Firma, která 
doposud opravy prováděla, dokázala jenom vyměnit žárovku ve 
výškách a to je málo. 

 
Co připravujeme pro rok 2008 
 
 Hlavním úkolem je vybudování čistírny odpadních vod v Říčkách. 

Akce dle projektu za 14 mil. Kč by byla realizovatelná jen 
v případě získání dotace a to nejlépe 90%. Na tuto čistírnu čeká 
minimálně deset nových stavebníků RD, kterým by tato stavba 
velmi usnadnila život. Pro ostatní by byla vysvobozením při 
získání povolení vypouštění odpadních vod, které v této části obec 
nemá. 

 Plánujeme dokončení terénních úprav a veřejného osvětlení u 
nových RD v Říčkách, na tuto akci jsme požádali o dotaci z POV 
Krajského úřadu a předpokládáme, že s tím provedeme i opravu 
veřejného osvětlení na Rozsoše u čekárny. 

 Letos chceme již s konečnou platností dokončit chatku u hřiště ve 
Rvišti, která bude sloužit jako zázemí a částečně i jako součást 
veřejného života v naší obci (kulturní akce, letní posezení, zimní 
bruslení a v neposlední řadě setkání občanů). 

 Jestli-že se povede výměna pozemků v Perné, uvažujeme o 
vybudování sběrného místa pro shromažďování odpadů, které by 
bylo oplocené a mělo i náležitou kulturnost, vzhledem k tomu, že 
bude v těsné blízkosti nově vybudované cyklokomunikace. 



 Shromažďovací místnost ve Rvišti zvanou „prádelka“ letos 
opatříme potřebným zateplením a novou fasádou. 

 Velmi významnou akcí roku 2008 bude částečná regulace potoka 
nad Pernou. Tuto práci provedou v součinnosti s našim obecním 
úřadem Lesy ČR s.p. Naši obec tato akce nebude stát žádné peníze 
a na druhou stranu obyvatelům Perné to velmi usnadní životní 
podmínky. Celá regulace vyjde cca na 8 mil. Kč a do budoucna by 
měla mít následování v regulaci odtokových poměrů až ze Rviště. 

 Množí se situace, kdy jsme jako obec povinni dle zákona se 
postarat o potulné psy. Již v loňském roce jsme museli řešit 
případy, kdy zřejmě nezodpovědní lidé okolních obcí a měst 
nechali na našem katastru buď vyhozené nebo uvázané své psí 
miláčky na pospas osudu a my jsme se o ně museli podle zákona 
postarat. Je to finančně náročná věc, proto se zastupitelstvo 
usneslo, že uzavře smlouvu s psím útulkem v Žamberku. Smlouva 
je již uzavřena na dobu deseti roků od počátku letošního roku. 
Jednorázová platba na deset let činí 6.150,-Kč a následně za 
jednoho přijatého psa bude naše úhrada jednorázově cca 3.000,- 
Kč. Nebýt této smlouvy mohlo by se stát, že umístění jednoho psa 
může obec přijít až na desítky tisíc Kč. 

 V letošním roce budeme usilovat také o zkvalitnění dopravního 
značení na našich komunikacích. Jedná se o výměnu dopravního 
značení za nové nebo instalace za chybějící značení. 

 Mimo jiné jsme také požádali Nadaci ČEZ o dotaci na dovybavení 
sportoviště v Říčkách u KD a o dotaci na vybudování nového 
dětského hřiště u MŠ ve Rvišti. 

 
           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 
končí na Bezpráví, je prakticky hotova a kolaudace proběhne na jaře 
letošního roku. 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 bude napojena asfaltová komunikace, jako spojka 
na cyklostezku. U křižovatky ke Klopotům vznikne velmi pěkné 
odpočívadlo se zastřešeným altánem, lavičkami a malým dětským 
hřištěm. Tato situace přímo vybízí případné místní podnikatele 
k realizaci nějakého občerstvení. Pokračování přes Pernou, Brandýs 
nad Orlicí až do Chocně bude následovat neprodleně. V současné době 
se na tuto etapu žádá o dotace a o stavební povolení. 
 



       V obci je v současné době trvale přihlášeno 315 žen a 311 mužů, což 
je 626 obyvatel. 
 
Část obce          muži               ženy                celkem 
Říčky                  161                  167                   328 
Rviště                  66                   66                    132 
Dobrá Voda       20                   23                      43 
Rozsocha            29                   24                      53 
Perná                    9                    10                      19 
Kaliště                26                    25                      51 
Celkem              311                   315                   626 
 
      V letošním roce zemřeli tito spoluobčané:pani Dana Hostinská – 
Říčky 60, pan Václav Kubasa – Říčky 42, pan Leo Kubasa – Říčky 79 a 
pan Oldřich Vychytil - Dobrá Voda 4. 
       Oproti tomu se narodilo 10 děti a to: Marie Kadlecová – Perná 17, 
Jakub Adolf Klapka – Dobrá Voda 26, Julie Luxová – Říčky 49, Šroller 
Matěj – Dobrá Voda 17, Kropáčková Michaela – Říčky 90, Zemanová 
Anna – Rviště 16, Turková Nelly – Kaliště 11, Šimková Eliška – Říčky 
62, Mareček Vojtěch – Rozsocha 21 a Marhold Petr – Říčky 19 
        Do obce se přistěhovalo 21 osob a 9 osob se z obce vystěhovalo. 
 
     Vybíráme z akcí, které pořádá obec a místní složky: 
               -   6.2.2008 v 16,00 hod. zápis do první třídy Základní školy v                     
                    Říčkách 

- 6.2.2008 ve Rvišti a 7.2.2008 v Říčkách, vždy v 17,00 hod. 
proběhnou veřejné schůze. Očekáváme Váš zájem. 

- 18.1.2008 se uskutečnil ples hasičů 
- v měsíci únor proběhne karneval pořádaný Sokolem 

v Říčkách a následně také tradiční  dětský karneval 
- 22.3.2008 se bude konat výroční členská schůze Sokola, 

zváni jsou všichni členové, jedná se o velmi zásadní 
dojednání dalšího pokračování činnosti tohoto spolku 

- 19.4.2008 se bude konat již tradiční VIA LONGA – pochod 
nejen Orlickým Podhůřím s velmi dobrou organizací 

- na 30.4.2008 si Vás dovolují pozvat organizátoři na 
sousedské posezení při pálení čarodějnic v Říčkách i ve 
Rvišti, o občerstvení se postarají organizátoři 

- v neposlední řadě bude obecní úřad pořádat dětské dny opět 
v Říčkách i ve Rvišti, na které budete všichni zváni a to 
plakáty, popřípadě relací v rozhlase  

V Říčkách při Tříkrálové sbírce proběhla anketa ohledně kaple, 
výsledky jsou na poslední straně tohoto zpravodaje, neupravené, tak 
jsme je obdrželi od organizátora Ing. Zdeňka Leschingera. 


