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Zpravodaj obecního zastupitelstva 

č. 02/2008 
 
        Úvodem zpravodaje nám dovolte, abychom Vám popřáli mnoho 
osobních i pracovních úspěchů a příjemně strávené letní měsíce. 
       Zároveň Vás chceme informovat o dění v obci v polovině roku: 
 

Nejprve dovolte, abychom shrnuli vše, co se nám v  roce 
2008 podařilo: 
 
  Dokončena je výstavba víceúčelového objektu 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 před 
dokončením celého díla. Kolaudace stavby proběhne v průběhu 
měsíce června. Na slavnostní otevření a předání stavby veřejnosti 
Vás všechny (ze všech částí obce) zveme na den 4.7.2008 
od 16,30 hod. Předání proběhne za účasti hostů a po předání 
díla bude následovat volná zábava. Program připravilo 
zastupitelstvo obce a občerstvení místní sponzoři. Přijďte se 
podělit spolu s námi z pěkného díla v pěkném prostředí a zároveň 
využijte možnosti setkání se spoluobčany. 

  V současné době máme platné stavební povolení na výstavbu 
čistírny odpadních vod v Říčkách. Velmi usilujeme o dotaci až 
90% prostředků na výstavbu této čistírny a kanalizace, která 
velice ulehčí životu a rozvoji v části Říčky. Samotná akce přijde na 
18 mil. Kč, obec sama ze svých prostředků by na tuto akci nikdy 
neměla. První přísliby financování již máme, ovšem zatím tyto 
dotace celou výstavbu neřeší. Bude-li se vše vyvíjet příznivě 
předpokládáme, že v letošním roce začneme určitou ucelenou část 
a samotné dokončení by mohlo proběhnout v průběhu roku 2009. 

 Z programu obnovy venkova Pardubického kraje jsme získali 
dotaci ve výši 100.000,-Kč na prodloužení a obnovu veřejného 
osvětlení v obci. Jedná se o prodlužení VO k novým RD v Říčkách 
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a opravy VO na Rozsoše. Tyto práce jsou již v plném proudu před 
dokončením. 

  Upozornění nájemcům hrobových míst veřejného pohřebiště 
v Říčkách: 

 ohlásit každou změnu v nájemním vztahu k hrobovému místu 

 před kopáním hrobu kontaktovat správce hřbitova (Obecní úřad) 
 ohlásit i každé uložení urny (bude proveden záznam do pohřební 

knihy) 

 seznámit se s řádem veřejného pohřebiště 

 nájemní vztah končí uplynutím sjednané doby, není-li ze strany 
nájemce dohodou prodloužen 

 kopání hrobů může provádět pouze oprávněná firma, v jiném případě 
po dohodě se správcem hřbitova nebo s pohřební službou 

 V průběhu letošního roku došlo k výrazné úpravě cesty pod 
„Skřipkami“ v Říčkách. Provedeno bylo srovnání stávající cesty, 
úprava asfaltovým  frésingem a následné zhutnění. Tato akce 
byla financována za přispění zvláštního fondu, díky kterému nás 
celá oprava přišla na 20.000,- Kč. Celá akce se podařila jen proto, 
že jsme s dostatečným předstihem provedli zaměření vyježděné 
cesty a následně jsme také provedli majetkové vypořádání na této 
komunikaci.  

 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.  

 Plánovaná výstavba převaděče signálu mobilního operátora 
Vodafone a doufejme i O2 je již ve fázi, kdy je vydáno stavební 
povolení. Nyní investor vybírá dle svých finančních možností 
právě tu nejdůležitější. Doufejme, že brzo dojde i na tuto akci. 
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 Letos máme v plánu provést studii zástavby vlastních pozemků 
v lokalitě „Boreček v Dobré Vodě“. Vyzýváme tímto vlastníky 
okolních pozemků, zda mají zájem své pozemky také postupně 
připravit na zainvestování nebo pozemky za rozumnou cenu obci 
prodat. 

 V roce 2007 jsme vyhlásili  v pořadí již třetí změnu územního 
plánu obce. Jedná se o velmi časově náročnou práci a nyní jsme 
prakticky před dokončením. 

  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. 

 Cyklostezky jsou hotové až do Bezpráví. Na křižovatce do Klopot 
vyrostlo krásné odpočinkové místo s různými herními prvky. 
Tento úsek byl slavnostně veřejnosti již předán. Nyní jako 
Mikroregion Orlicko-Třebovsko usilujeme o další dotaci, která by 
napomohla dokončení díla až do Chocně, a to již v roce 2009. 

 Letos na jaře se nám podařilo vyčistit od náletu a starých švestek 
alej od Brandýsa nad Orlicí do Kaliště. Po zpracování 
jednoduchého projektu firma pana Pecháčka z Ústí nad Orlicí 
provedla  výsadbu lipové aleje a jednoduché odpočívky. Kdo tuto 
část osobně neznáte, vřele doporučuji její návštěvu. 

 Den dětí proběhl v letošním roce pouze na jednom místě a to ve 
Rvišti na hřišti. Pevně věříme, že se z oslav „Dnu dětí“ právě na 
tomto místě stane tradice. Děkujeme za zájem veřejnosti, na akci 
se sešlo 50 dětí a velmi se líbily všechny připravené soutěže. 
Vrcholem byla trampolína s volným vstupem dětí a velkým 
zážitkem pro děti bylo předvádění techniky našich hasičů ze Říček 
u požární nádrže - všichni byli mokří. 

 Jako tradičně proběhlo vítání nových  občánků. Pozváno bylo osm 
rodičů s dětmi, zúčastnilo se jich následujících  sedm: 

 manželé Ftáčníkovi ze Rviště se synem Josefem 
 manžele Chejnovští z Perné s dcerou Annou 
 manželé Marečkovi z Rozsochy se synem Vojtěchem 
 manželé Marholdovi ze Říček se synem Petrem 
 manželé Zemanovi ze Rviště s dcerou Annou 
 Veronika Žabková a Jiří Novák ze Rviště se synem Ondřejem 
 Lucie Juráčková a Miroslav Třasák ze Říček se synem Janem 

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

Akce dle projektu za 18 mil. Kč by byla realizovatelná jen 
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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. 

 V průběhu léta proběhne generální úklid KD v Říčkách, kdo by jste 
měli zájem pomoci, hlaste se u pana Šlechty.  

 Uvažujeme o vybudování sběrného místa v Perné pro 
shromažďování odpadů, které by bylo oplocené a mělo i náležitou 
kulturnost, vzhledem k tomu, že bude v těsné blízkosti nově 
budované cyklokomunikace. Pozemky jsou připraveny a celá akce 
proběhne jakmile bude mít dodavatel časový prostor pro její 
realizaci. 

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

 Velmi významnou akcí roku 2008 bude částečná regulace potoka 
nad Pernou. Dne 20.5.2008 bylo staveniště předáno. Tuto práci 
provedou v součinnosti s naším 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. 

 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. 

 Na naší žádost probíhá nyní projektově a poté bude následovat i 
fyzicky rekonstrukce vedení ČEZ ve Rvišti a výstavba nové 
trafostanice. Tato bude v okruhu se stávající trafostanicí, čímž se 
celkově posílí dodávka elektrické energie do sítě ve Rvišti i pro 
plánovanou výstavbu. 

 
       V obci je v současné době trvale přihlášeno 315 žen a 311 mužů, což 
je 626 obyvatel. 
Část obce          muži               ženy                celkem 
Říčky                  163                  171                   334 
Rviště                  69                   66                    135 
Dobrá Voda       20                   23                      43 
Rozsocha            29                   24                      53 
Perná                    9                    11                      20 
Kaliště                26                    25                      51 
Celkem              316                  320                   636 
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      V letošním roce zemřeli tito spoluobčané: pan Pavel Krištof-Říčky 
34, pan Jan Diviš-Říčky 24, pan Jaroslav Strnad – Říčky 38, pan Ing. 
Pavel Faltýnek-Rviště 48  
        
     Samostatnou stránku si zaslouží zastupitelstvem schválený znak obce a 
prapor obce. Zastupitele se 10 hlasy shodli na jednom návrhu, který Vám 
předkládáme k nahlédnutí. Zhotovení znaku není úplnou nutností, ovšem 
naprostá většina obcí v ČR znak má a je na něj hrdá. Nám umožní do 
budoucna označení našeho katastru na přístupových komunikacích a 
cyklostezkách, kde návštěvníci mnohdy ani netuší, že projíždějí právě naší 
obcí. 
     Znak vybraný zastupitelstvem z pěti návrhů je: Modrý štít se zelenou 
patou, v níž je stříbrné vlnovité břevno. Ze zelené paty  roste zlatá růže na 
zeleném stonku s dvěma listy, s deseti okvětními lístky a červeným středem. 
Nad květem je do oblouku devět zlatých šesti paprsčitých hvězd. 
 
    Zdůvodnění: Růžový květ představuje původní obecní znamení užívané 
na pečeti Dobré Vody, Rviště a Říček. Devět hvězdiček připomíná, že Orlické 
Podhůří se skládá z devíti částí ( Bezpráví, Dobrá Voda, Kaliště, Luh, Perná 
Rozsocha-díl 1, Rozsocha-díl 2, Rviště a Říčky). Stříbrné vlnovité břevno 
představuje řeku Tichou Orlici, která teče přes katastr obce. 
 
Prapor vychází ze znaku a je v jeho barvách – modrá se zlatou růží a devíti 
hvězdičkami  a zelená se stříbrnou  křivkou. 


