
 
 

Zpravodaj obecního zastupitelstva 
č. 04/2006 

 
 
   Úvodem zpravodaje Vám v tomto předvánočním čase přejeme mnoho zdraví, štěstí, 
klidu a spokojenosti v zaměstnání a především v rodině. 
   Volby do zastupitelstva obce, ač kandidátky neproběhly podle našich představ dopadly 
nakonec dobře. Děkujeme Vám všem kteří jste již předem složené zastupitelstvo podpořili 
svými hlasy a projevili tak součinnost s obcí. Litujeme, že další případní kandidáti se 
volebního klání nemohli zúčastnit. Nebyl v tom ničí zájem a jak jsme později zjistili ani 
lajdáckost. Prostě selhala komunikace mezi lidmi a to se někdy stává. Složení 
zastupitelstva je již Všem známé, tak snad jen 7 členů je ze Říček, 2 jsou ze Rvišť a po 
jednom z Dobré Vody a Rozsochy. Rada se v naší obci neustanovuje. Starostou je nadále 
Josef Novák a zástupcem starosty Jiří Hudeček. Věkový průměr zastupitelů je 36,5 roku, 
což je oproti minulým letům výrazně omlazené složení. Předpokládáme, že právě mladí 
přinesou nové nápady a že se podaří rozpohybovat mládež sportem a kulturními 
aktivitami. Schůze zastupitelstva jsou veřejné a konají se každou první středu v měsíci od 
16,15 v kanceláři OU v Dobré Vodě. 
 
    Při obecním úřadě fungují následující výbory a komise: 
Finanční výbor: předseda-Hana Křepelová, členové - Martin Leschinger a Radek 
Šlechta 
Kontrolní výbor: předseda-Ivan Král, členové - Mgr. Bc. František Zeman a Petr 
Kroulík 
Stavební komise: předseda-Jiří Hudeček, členové - Lenka Stejskalová, Ing. Petr Hladík 
a Josef Novák 
Kulturní komise: předseda Martin Leschinger, členové - Iva Kurucová a Radek Šlechta 
Komise SPOZ: předseda Hana Ilgnerová, členové - Mgr. Helena Jiroušková, Hana 
Křepelová, Lenka Stejskalová, Ludmila Nováková a Josef Novák  
Školská rada: za OU Mgr.Bc. František Zeman, za ZŠ Dana Stejskalová a za rodiče 
Hana Pávková 
       
  Ve zkratce se zmíníme o činnostech obce, které jsme letos zvládli: 
 
- Dokončila se  výstavba sběrného místa pro kontejnery na komunální odpad ve Rvišti 

a proběhla rekonstrukce části starého kravína v Říčkách pro stejné účely. Obě sběrná 
místa byla největší investicí tohoto roku a vyžádala si investici cca 1.500.000,- Kč. 
Dotace získaná z  Krajského úřadu na tyto akce je 300.000,- Kč, což nám umožnilo 
dofinancování. Po kolaudaci, která proběhne ještě v tomto roce se provoz kontejnerů 
vrátí do původního režimu. Předpokládáme úspory na likvidaci komunálního odpadu. 

- Připravili jsme  čistírnu odpadních vod v Říčkách k územnímu řízení, což je pro tuto 
část obce velice důležité a v příštím roce budeme v projektové dokumentaci 
pokračovat tak, aby směřovala ke stavebnímu povolení a případnému získání dotace. 



- Podaří se dotáhnout do úspěšného konce zaměření, geometrické plány a vytýčení 
obecní komunikace pod „Skřipkami“. Nyní může obec provést vlastní směny a odkupy 
pozemků. 

- Zakoupili jsme starší universální stroj UNIMOG, který v současném stavu umí 
protahovat a posýpat komunikace. K tomuto stroji budeme mít také příkopovou 
sekačku. Doufáme, že bude větší spokojenost s údržbou než v minulosti. 

- V Dobré Vodě došlo k zásadní úpravě návsi. Jedná se o prostor před autobusovou 
čekárnou, kde je nová zámková dlažba a o prostor před Obecním úřadem, kde vzniklo 
parkoviště pro 4 osobní auta. V tom samém čase došlo k částečné rekonstrukci obecní 
cesty tzv. Dobrovodské brtí. 

- Obec na vlastní náklady zalesnila cca 1,2 ha pozemků, čímž došlo dost výrazně 
k navýšení jmění obce. Prakticky veškeré náklady budou v příštím roce uhrazeny 
z dotací, o které jsme na tuto činnost požádali. Oplocení provedli za úplatu členové 
mysliveckého sdružení Orlické Podhůří.   

- 30.11.2006 proběhla kolaudace převaděče signálu pro T-Mobile CZ. Samotná 
výstavba je hotová a nyní se jen čeká, až operátor osadí věž technologií, termín 
začátek roku 2007. S  výstavbou převaděče obec získala pěkně upravený povrch 
obecní cesty a každoroční zajímavý  nájem. 

- Podařilo se s velkým úspěchem uspořádat dvě humanitární sbírky – děkujeme Vám za 
předané nepotřebné věci, které dále poslouží potřebným. 

- Za příspěvku dotací přes ROT se nám podařilo instalovat tři vývěsní skříně: 
v Říčkách, Rvišti a úřední desku v Dobré Vodě. 

- Pro potřeby hasičů a k případnému čištění našich vodních ploch jsme zakoupili 
plovoucí čerpadlo se samostatným benzínovým motorem, část nákladů hradil 
Pardubický kraj. 

- Ještě ke konci roku došlo k vyspravení místních komunikací a to především na Kaliště, 
Rozsochu a část komunikací ve Rvišti. 

 
 Jen namátkou několik akcí, které připravujeme na rok 2007, případně na další období: 
 

- klubovna u hřiště ve Rvišti – je požádáno o dotaci 
- kulturní památky v obci - oprava pomníku padlých v Říčkách – požádáno o dotaci 
- výměna oken  v budově MŠ ve Rvišti – požádáno je o dotaci z POV 
- pokračovat budeme na přípravě pro stavební povolení pro plánovanou čistírnu 

odpadních vod v Říčkách 
- zateplení „prádelky“ ve Rvišti, včetně fasády 
- infrastruktura pro nové RD v Říčkách, bude požádáno o dotaci 
- pokusíme se o zásadní opravu veřejného osvětlení na Horní Rozsochu 
- v Perné potřebujeme zhotovit nové místo pro kontejner na komunální odpad 
- v Dobré Vodě  nás trápí velký únik vody z rybníka 
- potřebujeme odizolovat budovu OU v Dobré Vodě a ZŠ v Říčkách 
Toto jsou body pro sestavení rozpočtu pro rok 2007, doufáme, že opět nějaké dotace 
získáme a pomůžeme tak našemu rozpočtu. 
 
      Nadále spolupracujeme s regionem Orlicko-Třebovsko, jehož hlavní současnou 
činností je zajištění vybudování cyklostezek údolím řek Tiché Orlice a Třebovky. Letošní 
rok je již ustaven řídící tým pro výstavbu a hned po novém roce práce na prvním úseku 
Ústí – Letohrad začnou. V roce 2008 by měla být hotova první etapa a to propojení 
Letohrad,  Ústí nad Orlicí, Česká Třebová až na  křižovatku Luh-Klopoty-Bezpráví. 
 
       Oznamujeme občanům, že dne 13.12.2006 proběhne kolaudace opravené části 
vozovky ze Říček do Kerhartic a poté  bude tato komunikace opět otevřena pro veřejnost. 
 
     Ve všech větších částech naší obce máme umístěny sběrné zvony pro třídění odpadu.  
Třídění odpadu již dobře funguje a napomáháme tak všichni k jeho ekologické likvidaci. 



Ovšem je až s podivem, jakým způsobem se někteří občané k těmto místům chovají. 
Především Říčky svoji neukázněností při ukládání odpadu jsou špatným příkladem. 
Samotní pracovníci Ekoly, kteří provádějí odvoz, dávají za odstrašující příklad tuto část 
obce, která vévodí v nepořádku kolem nádob. Připadá nám, že zde jsou někteří „lidé“, 
kteří se řídí zásadou co nemám přímo u domku, tak ať vypadá co nejhůře. Zkuste se 
zamyslet. Svozová firma nebo OÚ to po Vás stále uklízet nebude. 
 
     Velkým problémem pro obec je udržet v provozu chod Základní školy v Říčkách. 
Nedostatečným naplněním počtu žáků nám vznikají zvýšené náklady. Tyto je povinna 
Obec Orlické Podhůří, jako zřizovatel, uhradit. Apelujeme tímto na občany, kteří mohou 
využít našich školských zařízení, aby i přes to, že není námi vytvořeno dostatečné místo 
pro mimoškolní činnost (které nejsme vlastními silami schopni zabezpečit) -  svěřte své 
děti naší škole. 
    Ve Rvišti jsme na hraně i s počty dětí v mateřské škole, ale vzhledem k dosti velkému 
počtu narozených dětí je předpoklad, že MŠ nebude mít existenční problémy. V MŠ, mimo 
stravného, nepožadujeme na rodičích žádné další finanční náhrady, a tak nejen pro tuto 
výhodu školku rády využívají i občané okolních obcí. 
 
     V Říčkách v současné době nabízíme několik stavebních pozemků, které jsou a nebo 
v brzké době budou napojeny na veškeré sítě. Tuto informaci předáváme v předstihu 
Vám našim občanům. Byli bychom totiž rádi, kdyby se děti našich lidí usídlili také v naší 
obci. Začátkem roku budou volné parcely zveřejněny formou inzerátu v regionálním 
tisku.  
 
      V obci je v současné době trvale přihlášeno 303 žen a 305 mužů, což je 608 obyvatel: 
  
- Říčky 317 obyvatel 
- Rviště 128 obyvatel 
- Dobrá Voda 40 obyvatel 
- Rozsocha 54 obyvatel 
- Perná 18 obyvatel 
- Kaliště 51 obyvatel 
 
      V letošním roce zemřelo těchto 13 spoluobčanů: Felcman Jaroslav-Říčky 71, 
Doskočilová Věra-Rozsocha 23, Volná Ludmila-Perná 1, Chejnovský Lubomír-Perná 11, 
Nováková Zdena-Rozsocha 17, Czurczák Josef-Rozsocha 25, Šponar František-Říčky 26, 
Peterová Anna-Rozsocha 14, Zavřelová Anna-Dobrá Voda 13, Hladíková Marie-Říčky 78, 
Procházková Miluše-Říčky 77, Kaplan Otto-Říčky 63 a Burešová Ludmila-Říčky 51. 
     Oproti tomu se narodilo 10 dětí a to Pávková Hana-Říčky 67, Vlaškovský Vojtěch-
Rviště 28, Hejda Ondřej-Rviště 41, Ftáčník Jan-Rviště 50, Částek Martin-Rviště 11, 
Votavová Veronika-Rviště 51, Procházka Pavel-Říčky 33, Rácová Lucie Nikola-Kaliště 11, 
Bartóci Tadeáš-Říčky 91 a Vaňousová Kristýna-Rviště 8.   
     Do obce se přistěhovalo 20 osob a 28 se z obce vystěhovalo. 
 
    Upozorňujeme a zároveň vyzýváme občany - majitele pozemků, že se připravuje další 
změna územního plánu obce. Žádáme případné zájemce, aby se obrátili do konce ledna 
2007 na obecní úřad, kde bude s Vámi celá věc projednána. Po zadání změny ÚPO bude 
obtížné Vaše případné připomínky do změn zahrnout. Jedná se především o pozemky, 
které by bylo možné využít na výstavbu RD. 
 
    V měsíci listopadu proběhla změna zajištění přejezdů železniční tratě z Brandýsa nad 
Orlicí do Ústí nad Orlicí. Ze stávajícího a již zastaralého světelného znamení jsou na 
přejezdech klasické závory, které jsou již jištěny na moderní způsob. 
 



    Sbor dobrovolných hasičů v Říčkách Vás srdečně zve na „hasičský ples“, který se 
uskuteční v kulturním domě v Říčkách dne 19. ledna 2007. 
 
    7. února v Říčkách a 8. února ve Rvišti proběhnou veřejné schůze. Na těchto setkáních 
s Vámi bychom rádi slyšeli Vaše názory, připomínky, stížnosti ale i to co se Vám 
v jednotlivých částech obce líbí a co již méně. Přijďte mezi nás, rádi se s Vámi na počátku 
nového volebního období setkáme. 
 
    Chtěli bychom veřejně poděkovat za obětavou práci v zastupitelstvu obce v období 
2002 až 2006 všem jeho členům a především těm, kteří již své aktivity ukončili. Jsou to: 
Hana Ilgnerová, Mgr. Helena Jiroušková, Eva Felcmanová, Pavel Dušek a František 
Stárek. Doufáme, že nadále budete aktivní a budete napomáhat chodu obce-děkujeme.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příjemné prožití vánočních svátků,  
 
hodně štěstí, zdraví 
 
a spokojenosti v novém roce 2007 
 
 
 
 
 
 

       Přeje Obecní úřad  
       Orlické Podhůří 


