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Zpravodaj obecního zastupitelstva 

č. 2/2010 
 
        Úvodem zpravodaje nám dovolte, popřát Vám mnoho štěstí a zdraví 
v průběhu celého roku 2010. 
       Zároveň Vás chceme informovat o dění v obci v současnosti a o tom co nás 
ještě do konce roku čeká. 
 

 
  Největší akcí celé obce je realizace čistírny odpadních vod v Říčkách a s tím 

související práce. První etapa proběhla v roce 2008 v celkové částce kolem 4 
mil. Kč. V roce 2009 jsme v rámci druhé etapy proinvestovali další 3 mil. Kč. 
Jsou provedeny veškeré práce na kanalizaci v centru obce a velice pěkný 
výtokový objekt ČOV v Klopotech. Předpokládáme, že celé dílo bude hotovo 
v říjnu 2010, kdy proběhne zkušební provoz, pro který bude muset být již 
většina domácností napojena přímo na kanalizaci, bez vlastního čistícího 
zařízení. Celková výše nákladů je více jak 19 mil. Kč. Z celkových nákladů 
činí dotace z Ministerstva zemědělství, Ministerstva financí a Pardubického 
kraje cca 14. mil. Kč. Pro občany Říček je součástí zpravodaje vložený list 
přímo k ČOV, kde je podrobně uvedeno řešení s napojením jednotlivých 
domů a uvedeny typy na jednotlivé firmy, které mají kapacitu i odbornost 
na tuto práci. 

 Navazující akcí na ČOV je úprava strže „Pazderna“, kudy doposud jsou 
veškeré fekálie odváděny do Klopotského potoka. Je požádáno o dotaci na 
její celkovou úpravu. Touto úpravou dojde mezi jiným ke zmírnění 
prohlubující se eroze půdy a ke zklidnění přívalových vod. Předpokladem 
realizace je získání až 90% dotace z fondu EU. 

 Dovolujeme si Vás i touto formou pozvat na plánovanou oslavu – žehnání 
symbolům obce (praporu a znaku). Oslava je naplánována na 18.9.2010 od 
10,00 hod. se srazem účastníků před kaplí v Říčkách. Prapor i znak jsou 
vyrobeny firmou Velebný&Fam a jsou v prvotřídní kvalitě . Na letošní rok 
2010  připadá 50. výročí sloučení všech částí a tím vytvoření nového 
samosprávního celku s názvem Orlické Podhůří. Oslavu plánujeme spojit 
s dokončením ČOV v Říčkách a také s dokončením opravy památníku 
padlých. Tento den bude otevřena pro veřejnost ČOV, škola a hasičská 
zbrojnice. U této příležitosti proběhne také  již čtvrtý ročník soutěže hasičů 
„O pohár starosty obce Orlické Podhůří“. Časový harmonogram je uveden 
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na konci zpravodaje. Osobní pozvánka s programem bude doručena  do 
každé domácnosti začátkem září. 

 Od 1.4.2010 je novou účetní obce paní Iva Peterková. Vzešla z vyhlášeného 
výběrového řízení a do práce na obecním úřadě se velmi dobře 
zapracovává. 

 Další významnou událostí obce bylo konkurzní řízení na novou ředitelku ZŠ 
a MŠ Orlické Podhůří. Ředitelkou se stala a od 1.8.2010 je jmenována paní 
Mgr. Jitka Bulvová. Nové ředitelce přejeme mnoho úspěchů v nové práci a 
hodně úspěchů při oživení činnosti školy. Stávající paní ředitelce Mgr. 
Heleně Jirouškové děkujeme za mnoholetou činnost pro školu.  

 Přílohou tohoto zpravodaje je propagační leták Základní školy v Říčkách, ve 
kterém nová ředitelka informuje o tom co škola v současné době nabízí a co 
připravuje pro příští rok. Hlavní novinkou je to, že společně usilujeme o 
zřízení družiny při ZŠ a s tím i spojené stravování dětí přímo v tomto 
zařízení. Veškeré úsilí je zaměřeno na skutečnost, že se nám v obci 
každoročně rodí více jak 10 dětí a my nejsme schopni naplnit naší  školu. 
Děti nám odcházejí do okolních obcí a my školu doplácíme z obecního 
rozpočtu. Věříme, že při naplnění těchto záměrů dojde k přehodnocení již 
zažitých postojů rodičů a děti svěří do rukou našich pedagogů v místě svého 
bydliště. Buďme hrdi na to co v obci máme a společně to podporujme. 

 V Mateřské škole ve Rvišti dochází v současnosti k úpravám a rozšíření 
sociálního zařízení a to hlavně z důvodu již povoleného navýšení kapacity 
MŠ na 25 dětí a u školní jídelny na kapacitu 40 strávníků. O naší MŠ je 
velký zájem a proto se snažíme vyhovět všem zájemcům. Věříme, že rodiče 
dětí, kterým vyhovíme a děti přijmeme  do naší MŠ budou nadále využívat 
za předpokladu družiny i naší ZŠ. Nenechme prosím vynaložené finanční 
prostředky jen tak zahálet a podpořme společně činnost ZŠ v naší obci. 
Nikdo jiný to za nás neudělá. 

 V červenci letošního roku došlo za přispění 100.000,- Kč (dotace od 
Pardubického kraje) k provedení odizolování proti vlhkosti ZŠ v Říčkách a 
také MŠ ve Rvišti. Celkové náklady na tuto opravu jsou 267.300,- Kč. 
Odizolování je nezbytně nutné vzhledem k tomu, že jsme podali žádosti o 
dotace z EU na zateplení stropů a stěn, výměnu oken a konečnou novou 
fasádu. Dotaci na ZŠ máme již přidělenou a na rozhodnutí o přidělení na MŠ 
ještě čekáme. Obě tyto akce by se uskutečnily v průběhu prázdnin 2011 a 
věříme, že přispějí nejen k úsporám energií, ale také zásadně vylepší vzhled 
naší obce. 

 Na základě požadavku občanů jsme zajistili pro obyvatele části Říčky 
pojízdnou prodejnu masa a uzenin. Každé pondělí od 8,15 do 9,00 hod. má 
tato prodejna stanoviště před dočasně uzavřenou prodejnou smíšeného 
zboží v Říčkách. 

  Aktuální informace o znovu otevření prodejny Říčkách je taková, že 
jednáme s firmou HRUŠKA spol. s r.o. o jejím pronájmu. Dvě ze tří 
vyjádření jejich pracovníků jsou kladná a čekáme na třetí, rozhodující. 
Jedná se o zřejmě již poslední pokus o oživení prodejny. Bude nyní záležet již 
jen na Vás - občanech Říček, jak tuto prodejnu podpoříte. V případě Vašeho 
nezájmu zůstanou nemobilní občané Říček bez základních služeb, tak to 
zvažte. Každý bude jednou odkázán na služby obecních zařízení, proto Vás 
vyzýváme využívejte je, podporujte a buďte rádi, že v obci jsou. Pokud se 
zruší obchod, hospoda, ale i školské zařízení a jiné vymoženosti v obci, jen 
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těžko se znovu nahrazují. Je mnoho obcí, které s tím mají nepříjemné 
zkušenosti Nebuďme jedni z mnoha, kteří doplatili na nezájem o svoji obec a 
její zařízení.  

 V části Perná došlo k výrazné úpravě prostranství kolem kontejneru. 
Navezen byl makadam, prostranství bylo upraveno, uválcováno a jsou zde 
umístěné zvony pro třídění odpadu, které ještě po dokoupení doplníme. Nyní 
třídění odpadu provádíme již ve většině částí. V Klopotech o tuto službu 
nebyl zájem a na Kališti k tomu nejsou podmínky. 

 V nedávné době nás potrápili zloději, nedají pokoj ničemu. Byl proveden 
pokus o vloupání do prodejny ve Rvišti, kde způsobili škodu na majetku obce 
více jak 16.000,- Kč (okno, zámek,mříž), 6.7.2010 jsme zjistili, že na kůlně 
v Dobré Vodě, kde parkuje vozidlo UNIMOG chybí  zámek. Z vozidla se 
ztratilo 60 l nafty, zmizel hydraulický olej, hasičský přístroj a další nářadí, 
celková škoda 7.000,- Kč. Do třetice byl ve Rvišti v prodejně vyrván ze zdi  
telefonní automat s částkou asi 250,- Kč, ovšem škoda O2 byla 56.000,- Kč.  

 
AKTUALITY pro  další období : 
 
 Znovu vyzýváme držitele psů, že stále platí vyhláška, která ukládá povinnost 

platit poplatky za každého drženého psa a volné pobíhání psů se zakazuje. 
Dále upozorňujeme na to, že každý držitel psa je povinen okamžitě nahlásit 
držení nového psa na předepsaném tiskopisu, stejně tak i zrušení chovu 
(úhyn apod.) 

 Kácení stromů, které vyžaduje souhlas obecního úřadu se provádí na základě 
písemné žádosti vlastníka. Obecní úřad vydá rozhodnutí, ve kterém je 
uvedeno v jakém období je třeba stromy pokácet. Převážně se jedná o dobu 
vegetačního klidu. 

 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. Pořízeny byly nové bílé zvony, jsou pouze 
na sběr bílého skla a stávající zelené slouží na barevné sklo. Ceny uložení 
odpadů v Ekole a.s. zůstávají na úrovni roku 2009, což není levné a do 
budoucna už  nebude lépe. 

 Usilujeme o pronájem cca  10 ha obecních pozemků ve Rvišti pro výstavbu 
fotovoltaické elektrárny. Ne že by se nám tato stavba nějak výrazně líbila, 
ale finanční příspěvek do obecní pokladny by byl velmi zajímavý. Pro 
dokončení ČOV v Říčkách jsme byli nuceni otevřít úvěr v částce 2,5 mil. Kč. 
Touto akcí bychom ho okamžitě podle nastavené smlouvy s investorem 
fotovoltaiky uhradili. V dohledné době nás také čeká vážné řešení čištění 
odpadních vod v ostatních částech a to je spojené také především 
s financemi. 

 V říjnu nás čekají volby do obecního zastupitelstva, pro malý zájem o práci 
v zastupitelstvu obce jsme snížili počet zastupitelů pro příští období 
z jedenácti na devět. Doufejme tedy, že bude z koho vybírat, že nedopadneme 
jako minule, kdy jsme svojí účastí při volbách prakticky jen potvrdili 
jedenáct navržených kandidátů. Rýsují se dvě kandidátky pod hlavičkami 
politických subjektů. Na obou budou jen nezávislí kandidáti. Doporučujeme 
proto vybírat z obou kandidátek jednotlivá jména dle Vašeho uvážení do 
max. počtu devíti.   
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V obci je trvale přihlášeno 309 žen, 304 mužů a 9 cizinců, což je 622 obyvatel. 
 
Část obce          muži               ženy            cizinci           celkem 
Říčky                  158                 169                 2                  329 
Rviště                  66                    67                 5                  138 
Dobrá Voda       23                    24                 1                    48 
Rozsocha            26                    22                 0                    48 
Perná                   11                    10                 0                     21 
Kaliště                20                    17                  1                     38 
Celkem              304                   309               9                    622 
 
    V letošním roce zemřelo těchto 7 spoluobčanů: paní Jiřina Kaplanová; 
Říčky 15, dne 4.1.2010, paní Marie Jiroušková; Říčky 27, dne 30.1.2010, pan 
Zdeněk Nágl ; Rviště 9, dne 1.2.2010, pan Vladimír Kubišta; Rviště 8, dne 
5.2.2010,  paní Eva Nejedlá; Rozsocha 3, dne 22.3.2010,  pan Antonín Bureš; 
Rozsocha 2, dne 11.5.2010, pan Ladislav Jindra; Rviště 20, dne  28.5.2010 
      
  Oproti tomu se narodili 4 děti a to: 16.2.2010 Veronika Divišová – Říčky 24, 
a Anna Kaplanová -  Říčky 72, 2.3.2010 Ladislav Heuler – Rviště 13 a 18.3.2010 
Tereza Nováková – Rviště 18  
 
 Do obce se letos  přistěhovalo 8 osob a 22 osob se z obce vystěhovalo. 
 

Program oslav žehnání symbolům Obce Orlické Podhůří 
a doprovodný program: 

 
Pátek 17.9.2010 
17,00 hod. – ze tří částí naší obce (Říčky od školy, Rviště od obchodu a Dobrá Voda   
                       od kaple) se hvězdicově vypravíme k pomníku Dolečkových na Luhu  
                       na tradiční  vzpomínkovou akci, spojenou s položením květin. Po  
                       ukončení pietního aktu se společně přesuneme do kulturního domu  
                       v Říčkách s možnosti občerstvení v restauraci. 
20.00 hod. - se  zúčastníme kvalifikované přednášky Prof.  Františka Musila 
                       o historii jednotlivých  částí naší obce. 
 
Sobota 18.9.2010 
10,00 hod. – setkání účastníků za hudebního doprovodu místních hudebníků 
10,30 hod. – samotné žehnání symbolům obce (prapor a znak) 
10,50 hod. -  přesun k pomníku padlých za doprovodu dechovky 
                     - vystoupení dětí místní školy (pásmo básní) 
11,15  hod. – připomenutí důvodů oslav a vystoupení hostů 
11,30 hod. – přesun do kulturního domu na občerstvení, které připravilo místní                 
                      myslivecké sdružení, za doprovodu dechovky 
11,45 hod. – oběd, diskuse účastníků, výstava fotografií, vše za doprovodu dechové                     
                       hudby Sopotničanky 
13,00 hod. – začátek 4. ročníku soutěže hasičů „O pohár starosty Orlického   
                       Podhůří“ 
18,00 hod. – ukončení 4. ročníku soutěže hasičů „O pohár starosty Orlického   
                       Podhůří“ 
20,00 hod. – začátek hasičské zábavy, hraje kapela Josefa Vondráčka ze Sopotnice 


