
 
 

Zpravodaj obecního zastupitelstva 
 

č. 01/2005 
 
 Oznamujeme občanům, že do konce roku 2005 musí být vyměněny 
občanské průkazy vydané do 31.12.1994, i když na těchto dokumentech je 
vyznačena doba platnosti bez omezení.  
Dále pak OP vydané: 

- do 31.12.1996 – konec platnosti dne 31.12.2006 
- do 31.12.1998 – konec platnosti dne 31.12.2007 
- do 31.12.2003– konec platnosti dne 31.12.2008 

V letošním roce jsme pro Vás zajistili tiskopisy žádostí, které jsou k dispozici na 
Obecním úřadě v Dobré Vodě. Především u občanů pobírajících důchod, hrozí 
v případě nevyřízení občanského průkazu nevydání peněz. Žádosti se podávají na 
Městském úřadě v Ústí nad Orlicí nebo na Městském úřadě v Brandýse nad Orlicí. 
 
         V letošním roce na základě instalací stmívacích čidel na veřejné osvětlení 
rozhodlo zastupitelstvo, že se bude svítit po celý rok, bez letní přestávky. 
 
          Dne 27.5.2005 proběhlo v KD Říčky jarní setkání s občany. I když bylo setkání 
dobře prezentováno přišlo pouze padesát převážně starších občanů. Je škoda, že 
lidé nemají zájem se setkávat ani na takovéto akci, kde je výborná hudba, dobré 
občerstvení a to vše zcela zdarma. Příští rok se pokusíme setkání uspořádat 
v dřívějším termínu, doufejme v lepší účast. 
 
          Na náklady obce probíhá osekávání příkopů v jednotlivých částech obce. 
Zákon neukládá majitelům silnic II. a III. třídy sečení příkopů uvnitř obce, ač se 
jedná o jejich majetek. Proto nechceme-li mít obec zarostlou travou, musíme za 
obecní peníze provádět sečení sami. 
 
         V květnových dnech na výročí osvobození byly položeny věnce našim padlým 
bývalým občanům, jak v Říčkách, tak i na Luhu. 
 
          Upozorňujeme občany na novou vyhlášku o místních poplatcích č. 1/2005, 
která řeší především poplatky z držby psa, poplatek za užívání veřejného 
prostranství a poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt. 
 
        Informujeme občany o možnosti instalace bezdrátového internetu z několika 
míst napojení. Jsou zde již tři firmy, které toto připojení nabízejí.  
 



       Připomínáme, že obec je zapojena do Ekosystému třídění odpadů. Na toto 
třídění jsou určeny v jednotlivých částech obce kontejnery, které je třeba využívat 
dle popisu, který je nalepen na jejich povrchu. Ostatní komunální odpad ukládáme 
do velkoobjemových kontejnerů, do kterých ovšem nepatří zbytky z vraků aut, 
stavební sutě, roští a další organický materiál. Dvakrát do roka je organizován 
mobilní sběr nebezpečných odpadů, který také platí obec.  
 
        Nadále je obec zapojena do regionu Orlicko-Třebovsko, jehož hlavní současnou 
činností je zajistit vybudování cyklostezek údolím řek Tiché Orlice a Třebovky. 
Největší problém spočívá v zajištění evropských peněz na tuto více než 
stomilionovou akci. Našim územím by měla probíhat zpevněná asfaltová 
komunikace od Kerhartic až do Perné. 
 
Pro informaci jen několik akcí, které se již tento rok v obci provedly: 

- výměna oken a vchodových dveří  na obecním úřadě a v „prádelce“ 
- odizolování „prádelky“ proti vlhkosti 
- probíhá příprava výstavby RD v Říčkách 
- nátěr střechy prodejny ve Rvišti 
- rekonstrukce kuchyňky ve velké zasedačce v K D Říčky 
- příprava čištění a odkanalizování odpadních vod v Říčkách a ve Rvišti, 

včetně pasportů kanalizací (dotace 120.000,- Kč z KU Pardubice) 
- podařilo se pro naše hasiče v Říčkách zakoupit novější vybavené hasičské 

auto značky Avia 31 K 1/5, které již plně vyhovuje požadavkům 
- vyčištění dvou požárních nádrží v Dobré Vodě a ve Rvišti a rybníka na Kališti 
- odstranění nánosu bahna po silném dešti na dvou místech na Bezpráví (voda 

se hnala z Dobré Vody a ze Rvišťě) 
- úprava obecní cesty k písáku v Dobré Vodě, která bude ještě dokončena 

povrchem z frézovaného asfaltu a překopem pro odtok vody 
 
Dále co se ještě letos připravuje: 

- utěsnění požární nádrže ve Rvišti-největší akce, finančně náročná, získali 
jsme na ni dotace 130.000,- Kč z fondu POV 

- rozměření stavebních parcel pro tři až pět rodinných domků a jejich částečné 
zainvestování v Říčkách 

- výstavba klubovny u hřiště ve Rvišti se sociálním zázemím 
- příprava zalesnění v k.ú. Dobrá Voda  
- máme zájem zakoupit nové budky na zimní posypový materiál  
- připravujeme projektově dva zastřešené a oplocené sběrné dvory v Říčkách a 

ve Rvišti 
- v Dobré Vodě upravit prostranství před autobusovou čekárnou 

  
        V obci trvale žije v současné době 316 žen a 311 mužů, což je 627 obyvatel, 
nejvíce v Říčkách 326,  Rviště 128,  Rozsocha 62,  Kaliště 50,  Dobrá Voda 45              
a Perná  16.       
        V letošním roce nás opustili tito spoluobčané paní Anna Lukášová, Perná 15 a 
pan Josef Coufal, Rozsocha 7. 
        Oproti tomu se narodilo 5 dětí a to Adéla Zemanová, Rviště 16, Jan Kuruc, 
Říčky 68, Stanislav Barkoci, Říčky 91, Marhold Jan, Říčky 19 a Aneta Pražáková, 
Říčky 76 
        Do obce se přistěhovalo 7 osob a stejný počet se z obce vystěhoval. 
       
 Na podněty a připomínky z řad našich spoluobčanů se těší zastupitelstvo Obce 
Orlické Podhůří 


