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Zpravodaj obecního zastupitelstva 

č. 2/2011 
 
        Úvodem zpravodaje nám dovolte, popřát Vám mnoho štěstí, zdraví  a celkové 
pohody v závěru letošního  roku a zároveň v roce příštím. 
       Zároveň Vás chceme informovat o dění v obci v současnosti a o tom, co nás 
čeká v následujícím roce. 

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

související práce. Celou práci a starost máme zdárně za sebou, je po 
kolaudaci a provoz běží bez závad. ČOV provozuje VAK Jablonné nad Orlicí, 
provoz řádně monitoruje a provádí zkušební odběry. Vše se zdá být 
v naprostém pořádku, tak jen dokončit napojení všech objektů, které jsou na 
kanalizaci napojeny. Všichni občané mají s VAK smlouvu o odvádění 
splaškových vod. Ovšem i po vstřícných krocích, které byly občanům 
nabídnuty jsou tací, kteří nerespektují zákon a na ČOV nejsou napojeny 
napřímo. Odbor životního prostředí v příštím roce provede namátkovou 
kontrolu jednotlivých nemovitostí a v případě porušování zákona bude 
vyvozovat jednotlivá opatření, včetně sankcí. Věnujte tomuto pozornost a 
předejděte případným nepříjemnostem. Za odvádění platíte stejně a ještě 
musíte provozovat vlastní čistící zařízení na své náklady. 

 Navazující akcí na ČOV je úprava strže „Pazderna“, kudy doposud jsou 
veškeré povrchové vody ze Říček odváděny do Klopotského potoka. Vymílají 
dno strže a tím ucpávají samotný potok . Dotace z fondu EU ve výši 90 %, 
která nám byla původně přiznána  je momentálně pozastavena a čekáme na 
následné rozhodnutí orgánů SFŽP. 

 Velmi zásadní a důležitou činností obecního úřadu bylo v tomto roce hájení 
zájmu občanů a rekreantů v zajištění dopravní obslužnosti. Na jaře 
z podnětu krajského úřadu došlo k výzvě ukončení zastávky ČD na Bezpráví. 
Na tuto skutečnost jsme okamžitě reagovali a vyvolali další jednání s KÚ a 
firmou OREDO, která dopravní obslužnost z pověření KÚ má na starosti. 
Výsledkem po několika jednáních bylo dosažení kompromisů v zastavování 
vybraných vlakových spojů a také rozšíření spojů autobusových a to nejen 
v pracovní dny, ale i o víkendech. Je nyní opět na občanech, jak s touto 
rozšířenou službou naloží a zda ji budou využívat. Přílohou zpravodaje je 
navrhovaný jízdní řád, který je dílem kompromisů. 

 Přílohou tohoto zpravodaje je i zpráva naší ZŠ a MŠ Orlické Podhůří. 
V souvislostí s naší příspěvkovou organizací musíme upozornit i ty, kteří si 
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doposud nevšimli stavebních úprav na těchto dvou budovách. Tyto budovy 
se probudily do současnosti a jsou ozdobou naší obce. Za zásadního 
příspěvku Evropské unie 518 798,- Kč a SFŽP ČR 30 518,- Kč jsme celkovými 
náklady 855 129,- Kč včetně DPH. provedli v ZŠ celkové zateplení, výměnu 
oken a dveří a konečnou fasádu. V MŠ Rviště jsme byli nuceni vzhledem 
k chatrnému stavu vytápění ( 30 let stará akumulační kamna) jít ještě dál. 
Mimo dokončení výměny oken a dveří, zateplení půdy a sklepu, celkové 
zateplení a provedení fasády, jsme provedli tři 135 m hluboké vrty, kde 
čerpáme teplo, kterým přes tepelné čerpadlo vytápíme a ohříváme vodu 
nejen v MŠ, ale i v kuchyni ZEMOSU a.s. Tímto dochází ke značnému snížení 
spotřeby el. energie a tím i k ochraně životního prostředí. Zde byly náklady 
rozděleny následovně: celkové náklady včetně DPH jsou 3 882 433,- Kč, 
z toho dotace Evropské unie 2 357 289,- Kč a dotace SFŽP ČR 138 664,- Kč. 

 V  Mateřské škole ve Rvišti došlo 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. Dodáváme stravu i pro žáky a 
personál  ZŠ v Říčkách. V ZŠ Říčky tímto mohlo dojít k dlouho očekávanému 
provozování družiny v prostorách školy. Provoz družiny zahajuje denně 
v 6,30 hod. a končí v 16,00 hod.  Nastalo i celkové oživení změnou 
personálu. Všemi těmito změnami začal být opět zájem o naší školičku. 

 V průběhu letošního roku došlo za přispění 100.000,- Kč (dotace od 
Pardubického kraje) k provedení odizolování proti vlhkosti budovy obecního 
úřadu v Dobré Vodě, k rozšíření ústředního topení, dovýměny oken a 
zateplení půdy. Vše je připraveno na následnou akci příštího roku, kdy jsme 
opět požádali o dotaci přes mikroregionu ROT na celkové zateplení budovy 
a provedení fasády. 

 Aktuální informace o znovu otevřené prodejně v Říčkách je taková, že firma 
HRUŠKA spol. s r.o. tuto prodejnu dobře provozuje. Je tedy jen na Vás, 
občanech Říček, jak si  tuto svoji prodejnu podpoříte  svými nákupy. 

 V roce 2011 proběhlo i v naší obci sčítání domů, bytů a obyvatel, obešlo se 
bez větších problémů a jsme přesvědčeni, že nikdo z občanů nebyl poškozen 
na svých právech. 

 Jako každoročně i letos proběhla oslava čarodějnic. Ve Rvišti tradičně na 
hřišti pod Hůrkou a bez větších nedostatků, všem přítomným se to moc 
líbilo. Netradičně oslava čarodějnic proběhla v Říčkách. Pokus provést tuto 
akci za KD se s větším úspěchem nesetkal. Nezbývá než si počkat na příští 
rok, kdy bude k dispozici nové prostranství „U močidla“, které je pro potřeby 
občanů Říček pronajato od ZEMOSU a.s. Celkové úpravy terénu, kde by 
mělo být i nové travnaté fotbalové hřiště a další víceúčelové prostory, 
započnou ihned na  jaře a předpokládáme, že se této činnosti s vervou ujmou 
místní hasiči. 

 Další velmi vydařenou akcí byla oslava dětského dne na hřišti pod Hůrkou, 
s výraznou účastí ředitelky ZŠ a členů zastupitelstva, kteří pro děti 
připravili velmi pestrý program. 

 Již pravidelná činnost obce je uspořádání humanitární sbírky pro Diakonii 
Broumov. Opět se potvrdilo, že jedna sbírka ročně je optimální a v tomto 
trendu budeme pokračovat i v dalších letech. Společně s Diakonií Vám 
děkujeme za poskytnuté nepotřebné ošacení a ostatní věci. 
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 V polovině roku došlo ke změně nájemce hospody v Říčkách. Děkujeme 
bývalému nájemci za jeho služby a věříme v dobrou  spolupráci s novým 
provozovatelem.   

 
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. 

 Znovu nezbývá než opakovat a do omrzení Vás vyzývat k udržování pořádku 
v obci. Jsou zde lidé, kteří za několik let nepochopili, že zvony na třídění 
odpadu jsou právě pro tento odpad. Neustále jsou o tyto zvony opírany pytle 
někdy s nejasným obsahem. Prosím nedělejte to, každé takovéto nesmyslné 
odkládání provokuje ostatní k následování a k vytváření dalšího sběrného 
místa pro cokoliv. Jedná se i o rozměrné skleněné nebo plastové nádoby, 
které možná v dobré víře chcete vytřídit, ovšem je to kontraproduktivní a 
následuje další hromadění odpadu vedle těchto nádob. Raději rozměrnější 
obaly, které se nevejdou do zvonů, vložte do komunálního odpadu 
v kontejneru. Další výzva k pořádku se týká autobusových zastávek a 
sportovišť. Obec se je snaží udržovat v pěkném stavu a někteří z Vás je 
hanobí nepořádkem a někdy i komunálním odpadem. To rozum nebere, proč 
to sami sobě  děláte? 

 Opět bylo obnoveno jednání o výstavbě vysílače firmou VODAFONE a.s. na 
vrcholu kopce Zátvor. Na tento vysilač netrpělivě čeká nemalá část uživatelů 
telefonů a doufejme tak, že zahraniční  firma provede své správné 
rozhodnutí i pro tento vysílač k uspokojení našich potřeb. 

 V letošním roce jsme projevili součinnost s KČT HORAL při podání žádosti o 
dotaci na naučnou stezku v okolí Říček a vybavenost v centru části Říčky – 
herní prvky, odpočívka a další účelové zařízení. V případě úspěchu bude celá 
akce zahájena v roce 2012 a dokončena nejdéle v roce 2013, po formální 
stránce je žádost v pořádku a tak nezbývá než doufat, že budeme vybráni. 

 Zastupitelstvo obce velmi usiluje o zásadní rekonstrukci veřejného osvětlení 
(nejméně výměna za úsporné žárovky, případně celá svítidla). Celou akci 
hodláme financovat z budoucích úspor na elektrické energii. Rýsují se ovšem 
i jiné možnosti, vše je třeba zvážit a spočítat. 

 Velmi se komplikuje plánovaná příprava inženýrských sítí pro výstavbu 
rodinných domků  u Borečku v katastrálním území Dobrá Voda. Vzhledem 
k tomu, že nejsou vyřešeny problémy s čištěním odpadních vod z nových 
nemovitostí, je potřeba nejprve vyřešit komplexní řešení likvidace odpadních 
vod v části Rviště, popřípadě Rozsocha a Dobrá Voda. 

 Ještě na poslední chvíli před zimou se nám podařilo provést osvětlení 
víceúčelového hřiště v Říčkách. Jedná se o napájení sedmi světel z KD, 
rozděleno na tři okruhy svícení. Klíče od světel budou mít dva pověření 
občané, kteří budou zodpovídat za hospodárný provoz. 
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 Z podnětu občanů probíhá průběžně prodej nepotřebných obecních pozemků, 
s kterým musí projevit souhlas zastupitelstvo obce. 

 Ještě letos se podařilo sehnat 100.000,- Kč z dotace Pardubického kaje na 
začátek rekonstrukce sociálního zařízení v KD Říčky. S rekonstrukcí chceme 
pokračovat i v příštím roce. Záleží opět na tom,  jaké peníze seženeme. 

 Vzhledem ke stále se navyšujícímu počtu odpadů a jeho ceně, budeme nuceni 
přistoupit k navýšení poplatku za komunální odpad pro rok 2012. Letošních 
250,- Kč je opravdu nedostačující. Brzdí nás i v dalším zajišťování 
případných dotací, kde je jedna z podmínek, že se obec stará především sama 
o naplňování svého rozpočtu. Pro příští rok se celostátně připravuje možné 
vybírání poplatku z dnešních max. 500,- Kč na max. 1.000,- Kč. V tomto 
směru naše navýšení na 400,- Kč na občana je stále při nejspodnější hranici 
mezi okolními obcemi. 

 
Akce. které budou následovat: 
 

- v sobotu 12.11.2011 – výstava fotografií –myslivci, vystoupení ZŠ a 
MŠ Orlické Podhůří, občerstvení ze zvěřiny zajištěno, to vše od 11,00 
hod. v KD Říčky. Zároveň bude den otevřených dveří v ZŠ Říčky 

- v sobotu 7.1.2012 – myslivecký ples od 20,00 hod. 
 
 
V obci je ke konci září trvale přihlášeno 309 žen, 304 mužů a 11 cizinců, což je 624 
obyvatel. 
 
Část obce          muži               ženy            cizinci           celkem 
Říčky                  158                 165                 2                  325 
Rviště                  66                    63                 6                  136 
Dobrá Voda       23                    26                 1                    50 
Rozsocha            25                    26                 0                    51 
Perná                   12                    12                 0                     24 
Kaliště                20                    16                  2                     38 
Celkem              304                 309                11                  624 
 
Ke konci září opět přinášíme seznam těch, kteří nás opustili a naproti tomu přibyli 
do našeho svazku občanů.  
 
    V letošním roce zemřelo těchto 5 spoluobčanů: paní Marie Šponarová; 
Říčky 26, dne 26.2.2011, pan Jaroslav Cimprich ; Rviště 1, dne 2.3.20111, pan 
Jaroslav Pávek; Říčky 67, dne 28.6.2011,   pan Jan Kašpar; Dobrá Voda 30, dne 
15.9.2011 a  paní Marie Válková; Rviště 8, dne  5.10.2011 
      
   Oproti tomu se narodili 4 děti a to: 4.2.2011 Veronika Doubínková – Dobrá 
Voda 8, 29.3.2011 Barbora Luxová – Říčky 110, 8.5.2011 Kateřina Sršňová – 
Rviště 14 a 31.5.2010 Anežka Zemanová – Rviště 16  
 
  
 


