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Zpravodaj obecního zastupitelstva 

č. 2/2013 - prosinec 
 
        Úvodem zpravodaje nám dovolte popřát Vám mnoho štěstí, zdraví  a celkové 
pohody před koncem letošního roku a to vše i do nového roku 2014. 
       Rádi bychom Vás informovali o dění v obci v současnosti a o tom, co se nám 
v letošním náročném roce 2013 podařilo.  Zároveň informace o tom jak se pustíme 
do posledního roku našeho volebního období. 

 V současnosti probíhá rekonstrukce střechy na kapli v Říčkách. Z POV 
Krajského úřadu v Pardubicích jsme obdrželi dotaci ve výši 100.000,- Kč. Ač 
jsme předpokládali, že půjdeme od spodních izolací, začali jsme střechou. 
Opravdu to bylo potřeba, věžička byla shnilá na padrť a několik dalších 
nosných trámů také. Již dříve jsme oslovili našeho občana pana Pavla 
Kaplana, který byl nabídkou potěšen. Se svým kolegou se odborně pustili do 
práce, ač již zima klepala na dveře, byla věž vyměněna ve velice krátkém 
čase. Po sundání střešní krytiny jsme se nestačili divit, v jak katastrofálním 
stavu byly i původní šindele. Zdá se, že jsme měli štěstí na řemeslníky, 
ústecká firma KPV System s.r.o. poslala šikovné klempíře a pokrývače a 
Mirek Šlechta opravil uchycení zvonu. Dílo se celkově daří a i počasí nám 
přeje. Zhodnocení celé opravy provedeme až příští rok, kdy chceme 
odizolovat zdivo od vlhkosti a obnovit fasádu do původního vzhledu. 

 Povedená akce se zrodila ve spolupráci s KČT Horal. Vznikla naučná stezka 
„Po stopách živé vody“, která mapuje všechny zdroje a podoby vody 
v oblasti. Mimo jiné ve svém projektu vyřešila i občanskou vybavenost na 
návsi v Říčkách – herní prvky pro děti a zajímavý vodní prvek brouzdaliště. 
Zde se jedná o dotaci ve výši 580.500,- Kč a je realizována přes MAS 
z programu SZIF. Slavnostní otevření proběhlo sice za špatného počasí, ale 
o to více si ceníme velkého zájmu místních i širší veřejnosti.  

 Ruku v ruce s výše uvedenou akcí proběhla i výstavba venkovní učebny – 
altánu, kolotoče, žirafy, laviček, chodníků a zpevněných ploch. Celkové 
výdaje na realizaci jsou 637.174,- Kč, z toho obdržená dotace z Ministerstva 
pro místní rozvoj je 400.000,- Kč. Tímto již je dovršena kompletní 
vybavenost v centru části obce Říčky. Za takovouto náves se nemusíme 
opravdu stydět před nikým. 

 Další činností, kterou se intenzivně zabýváme je pořízení elektronického 
protipovodňového plánu a s tím i související informování obyvatel. Ovšem 
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současná dotační situace nám mnoho nepřeje. Začínáme intenzivně jednat 
jak nahradit nefunkční rozhlasy v jednotlivých částech a jak zkvalitnit 
informování občanů i v částech mimo dosah rozhlasu. Nabízí se zkušenost 
okolních obcí, které zájemce o obecní informace kontaktují přes mobilní 
telefony SMS zprávami. Pokud se pro toto informování rozhodnete, budeme 
po Vás požadovat z každé rodiny jedno číslo mobilního telefonu a pokud 
máte email, tak ten také. Na tato zařízení Vám budeme zprávy posílat.   

 Pro letošní rok jsme se rozhodli obdarovat občany, kteří si plní povinnosti 
vůči našemu úřadu, stolním kalendářem do každé rodiny. Tento jsme 
v součinnosti s ROT (Region Orlicko-Třebovsko) nechali zhotovit od našeho 
občana - vydavatele Martina Leschingera. V budoucnu plánujeme další 
zvýhodnění rodin, které žijí naší obcí, nejen v ní bydlí na úkor druhých. 

 V průběhu letošního roku nás populační vývoj v obci přiměl k maximálnímu 
navýšení kapacit školských zařízení a k podání žádostí. Jen pro představu 
uvádíme: Základní škola z 25 na 35 žáků (v roce 2010 jen 9 dětí), Mateřská 
škola z 25 na 28 dětí, školní kuchyň z 50 na 60 strávníků a výdejna v ZŠ z 21 
na 35 strávníků. I toto je doklad toho, že naše školská zařízení jsou na dobré 
úrovni. Pracují tu zkušení a ochotní zaměstnanci a především je zde plno 
spokojených děti. Zápis do školských zařízení proběhne do ZŠ dne 23.1.2014 
a do MŠ v průběhu května 2014. Aktuality budou zveřejněny na úřední desce 
obecního úřadu. 

 V jednotlivých krytých sběrných místech – Dobrá Voda, Říčky a Rviště jsou 
umístěny nádoby na sběr tříděného odpadu – zářivky, úsporné žárovky (ne 
obyčejné žárovky), drobná elektronika, drobné elektrospotřebiče, televize a 
monitory a v neposlední řadě i chladící technika a pračky. U všech těchto 
komodit máme nasmlouvané zpětné odběry a firmy nám za to budou ještě 
platit.  Proto Vás tímto vyzývám, předávejte tyto komodity obsluhám 
sběrných míst a do systému sběru nebezpečného odpadu odevzdávejte vše 
ostatní, co se nevykupuje. I touto formou se řadíme k obcím, kde se třídí 
odpad a obdrželi jsme „Osvědčení o úspoře emisí“.  

 V Říčkách u prodejny jsme rozšířili sortiment kontejnerů na tříděný odpad. 
Předpokládáme, že to již přiměje i ty poslední k udržování pořádku. Vypadá 
to jinak, když je uklizeno a čisto. Doufejme, že konečně přestane pohazování 
odpadků mimo nádoby. 

 Naše obec s příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ se v rámci aktivit Regionu 
Orlicko-Třebovsko zapojila do elektronické soutěže na cenu dodávaných 
silových energií – elektřiny a plynu. U elektřiny jsme dosáhli úspory cca 
20% a u plynu cca 30%. I touto formou se snažíme ušetřit obecní finance. 
Tyto ceny máme garantovány a fixovány až  do konce roku 2014.  

 Letos na Václava zorganizovali naši hasiči již 7 ročník hasičské soutěže „O 
pohár starosty Orlického Podhůří“. Světe div se, Říčky, sice ne ve velké 
konkurenci, soutěž vyhráli. Gratulujeme a doufáme, že se jedná i o závazek 
do budoucna. 

 Letos se nám podařilo rozšířit veřejné osvětlení v části Říčky ke sběrnému 
místu. Přibyly dvě venkovní lampy a provedeno je i osvětlení uvnitř u 
kontejnerů. 
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 Na Rozsoše jsme odstranili dva dřevěné sloupy, které převáděly elektrický 
proud přes silnici ke Rvišti (pozůstatek dřívějších dob). Kabel jsme bezpečně 
uložili do země. V příštím roce bychom rádi začali s rekonstrukcí VO na 
Horní Rozsochu s využitím LED světel. 

 Ve Rvišti vzhledem k současným majetkovým poměrům i k havarijnímu 
stavu rozvaděče na bývalé hospodě, jsme přeložili výchozí bod s rozvaděčem 
na budovu obecního domu „Prádelka“. Tímto krokem jsme vyřešili problémy 
s osvětlením a především to, že ovládání je na naší nemovitosti. 

 Velkou radost máme z provedené rekonstrukce KD v Říčkách. Provedli jsme 
plynové ústřední topení v obou zasedačkách, knihovně a v nově 
zrekonstruovaných sociálních zařízeních v prvním patře. Novotou září 
schodiště, nová dlažba na chodbách, je vymalováno a pěkně upravený je i 
vstup do kulturního domu. Zásadním je i výměna oken v prvním poschodí za 
plastová. Kdo jste KD ještě neměl příležitost navštívit, tak určitě využijte 
nejbližších příležitostí, kterými jsou každoročně kulturní akce, divadla, plesy 
nebo třeba i veřejná schůze zastupitelstva, která bude opět první týden 
v únoru.  

  

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 (nově podle vyhlášky č. 189. s platností od 15. 
7. 2013 se nežádá při kácení v oplocených zahradách). 
 

 V příštím roce předpokládáme, že dojde k vydání stavebního povolení na 
kanalizaci a ČOV ve Rvišti. Po strastech, které jsme měli s některými 
vlastníky pozemku se zdá, že je vše vyřešeno a nebrání tak nic k tomu políčit 
na dotační peníze z Evropských fondů na kýženou realizaci.  
 

 V příštím roce proběhne obnova soch a křížků ve všech částech obce. Jedná 
se celkem o pět objektů, které si zaslouží pozornost. Celkovým nákladem 
523.649,- Kč provedeme obnovu památek, jejich mapování a vydáme 
brožuru o památkách v naší obci. Na tuto činnost jsme získali dotaci opět ze 
SZIF přes MAS ve výši 404.000,- Kč. 

 Letos podáme žádost o dotaci na nové nákladní vozidlo s nosičem kontejnerů 
na svoz bioodpadu a se štěpkovačem na likvidaci křovin. Jedná se o velmi 
finančně náročnou věc, ale nabízí se výzva MŽP s možnou dotací až 90%. To 
už přece stojí za snahu. 

 Další žádost o dotaci se chystáme podat na vozidlo pro hasiče – 9 místnou 
zánovní dodávku, na kterou by snad mohl kraj přispět dotací až 70%. 
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 Firma Pavlíček se zavázala, že upraví nově vzniklé travnaté hřiště „U 
močidla“ v Říčkách. Provedena byla orba, odplevelení a na jaře dojde 
k urovnání, novému osetí travou a uválcování.  

 Diakonie – sbírka použitého ošacení proběhne dne 3. 4. 2014 v obvyklých 
místech. Říčky v KD a Rviště v Prádelce od 17,00 do 18,00 hod. Připravte si 
v zimě to, co Vám doma překáží a my to předáme potřebným. Děkujeme za 
spolupráci.   

 V příštím roce končí volební období našeho zastupitelstva, v polovině roku 
2014 se budou sestavovat nové kandidátky. Bylo by proto vhodné, aby naši 
občané uvážili svůj zájem o práci v novém zastupitelstvu. 

Akce, které budou následovat a na které, Vás tímto srdečně zveme: 

o V sobotu 11. 1. 2014 – Myslivecký ples v KD Říčky 

o V pátek 24. 1. 2014 – Hasičský ples v KD Říčky 

o Ve středu 5. 2. 2014 – veřejná schůze obecního zastupitelstva ve Rvišti 
 
o Ve čtvrtek 6. 2. 2014 - veřejná schůze obecního zastupitelstva v Říčkách 

 
o V pátek 14. 2. 2014 – Maškarní ples – hasiči v KD Říčky 

 
o V březnu proběhne již tradiční dětský karneval, pořádaný hasiči v KD 

 
V obci bylo ke konci listopadu trvale přihlášeno 336 žen, 325 mužů, u cizinců se 
počet již neeviduje. Celkový počet obyvatel naší obce je v současnosti 661 obyvatel. 

Část obce          muži               ženy                       celkem 
Říčky                  165                 183                                  348 
Rviště                  77                    69                                  146 
Dobrá Voda       34                    35                                    69 
Rozsocha            28                    26                                   54 
Perná                   13                    15                                    28 
Kaliště                  8                      8                                    16 
Celkem              325                  336                                 661 

Pro porovnání - v roce 1998 bylo 292 žen a 272 mužů, což bylo 564 obyvatel. 

Nyní přinášíme pouze seznam narozených, kteří do naší obce přibyli od 
posledního vydání zpravodaje, v tomto období nikdo nezemřel.  

Od srpna 2013 se narodilo 5 dětí a to: 
 7.8.2013, Radim Vykydal – Říčky 62 
 16.8.2013, Julie Šejblová – Kaliště 9 
 7.9.2013, Dominik Šroler  – Rozsocha 28 
 19.10. 2013, Viktorie Juráčková – Říčky 39 
 28.10. 2013Jiří Votava – Rviště 51 


