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Zpravodaj obecního zastupitelstva 

č. 1/2011 
 
        Úvodem zpravodaje nám dovolte, abychom Vám popřáli mnoho osobních i 
pracovních úspěchů, mnoho zdraví a štěstí  v novém roce 2011. 
       Zároveň Vás chceme informovat o dění v obci v současnosti a v uplynulém 
roce 2010: 

 
  Největší akcí naší obce posledních let byla realizace čistírny odpadních vod 

v Říčkách. V současnosti je dílo po úspěšné kolaudaci, na ČOV je vydáno 
povolení ke zkušebnímu provozu a naměřené hodnoty vyčištěné vody jsou 
výborné. Děkujeme všem občanům, kteří již provedli nové napojení své 
kanalizace a vyřadili  septiky. Současně připomínáme tuto povinnost  všem 
ostatním s tím, aby hned  jak to počasí dovolí také provedli potřebné úpravy 
u svých septiků a přípojek.Využijte proto možnosti likvidace odpadů 
z Vašich stávajících zařízení na ČOV zdarma, nabídka platí do konce června.    

 Navazující akcí na ČOV je úprava strže „Pazderna“, kudy do uvedení do 
provozu ČOV byly veškeré fekálie odváděny do Klopotského potoka.V 
loňském roce jsme požádali Státní fond životního prostředí o dotaci, která 
nám byla přiznána. Velmi si považujeme tohoto úspěchu, tímto bude 
završeno naše úsilí o výrazné zkvalitnění životního prostředí v našem okolí. 
Z celkové ceny díla 2.608.185,-Kč nám byla přislíbena dotace ve výši 
2.343.229,- Kč, což představuje 90% z celkových nákladů.  

 Dne 18.9.2010 jsme na naše poměry velmi důstojně oslavili přidělení 
praporu a znaku. Stalo se tak v roce 2010 u příležitosti  50. výročí sloučení 
všech částí pod jednu Obec Orlické Podhůří. Symbolům obce požehnal 
Brandýsky páter Bohumil Všitavanc.   Oslava byla spojena s dokončením 
ČOV, s dokončením opravy památníku padlých a u příležitosti již čtvrtého 
ročníku soutěže hasičů „O pohár starosty obce Orlické Podhůří“.  

 V roce 2010 jsme plánovanou výsadbou zeleně dokončili opravu pomníku 
padlých v Říčkách. Tato oprava byla také částečně hrazena z dotace 
Pardubického kraje. Rekonstrukcí jsme výrazně napomohli k záchraně 
dědictví předků a nejlépe tak uctili památku padlým, které pomník slouží. 

 Projektově připravujeme pozemky pro zástavbu rodinných domků v části za 
Borečkem na katastru Dobré Vody. Velký a pro nás v současnosti 
neřešitelný problém nastává v této lokalitě s likvidací odpadních vod 
z těchto případných stavebních parcel. V roce 2011 budeme usilovat o 
pořízení projektové dokumentace podporované Pardubickým krajem na 
odkanalizování částí Rviště, Dobrá Voda a Rozsocha. Do okamžiku vyřízení 
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tohoto problému jsme nuceni pozastavit studii pro výstavbu RD v této 
zajímavé lokalitě. 

 V roce 2010 se nám na druhý pokus podařilo uspět s žádostmi o dotace na 
ZŠ a MŠ, a to na zateplení stropů, výměnu oken, tepelně izolační fasády a u 
MŠ ve Rvišti i změnu vytápění na tepelná čerpadla. Jedná se o dotace ze 
Státního fondu životního prostředí, které umožní velmi zásadní změnu 
těchto dvou obecních budov. Po již proběhlém odizolování proti vlhkosti na 
které jsme mimo jiné také sehnali dotaci ve výši 100.000,- Kč 
z Pardubického kraje se o prázdninách roku 2011 uskuteční investice u ZŠ 
Říčky v částce 854.054,- Kč a u MŠ Rviště investice v částce 3.977.182,- Kč. U 
těchto akcí budeme nuceni zaplatit spoluúčast v ZŠ cca 250.000,- Kč a u MŠ 
cca 1.100.000,- Kč. Předpokládáme, že v době, kdy je o naše školská zařízení 
značný zájem se tato investice do budoucnosti jistě vyplatí. 

 V závěru roku 2010 jsme získali dotaci z Krajského úřadu v Pardubicích na 
pořízení tréninkových stěn pro hřiště v Říčkách a ve Rvišti. Obě stěny jsou 
již dokončené a čekají na jaro na své sportovce. 

 Pro výše jmenované investice a vzhledem k tomu, že jsme nuceni začít 
splácet úvěr na ČOV v Říčkách budou tyto tři velké akce prakticky jediné 
investice v roce 2011 a budeme rádi, že po dalších úsporách v rozpočtu a  
s rezervou z roku 2010 budeme schopni tyto částky sami ufinancovat. 

 Podařilo se také  v průběhu roků provést zaměření staveb, od kterých na 
obci neexistuje žádná a nebo jen velmi špatná dokumentace. Dva mladí 
studenti zaměřili v Říčkách – kulturní dům, pomník padlých, kapli a část 
starého kravína určenou k opravě. Bez těchto podkladů se jen těžko plánuje 
případná rekonstrukce nebo oprava. Věřme, že i na tyto neopravené stavby 
dojde a že se budeme moci v blízkém budoucnu společně radovat z jejich 
rekonstrukcí, modernizací, či částečných oprav. 

 V roce 2010 byly opět, jak je již pravidlem 30.4. „čarodějnice“. Obě části se s 
nimi vyrovnaly po svém. Proběhly dvě zdařilé akce u kterých se sousedé 
mohli sejít. Ti kteří se mají zájem setkávat, tak opět přišli, ostatní byli zase 
raději doma. 

 Den dětí se v rámci obce slaví v části Rviště na hřišti pod Hůrkou. V roce 
2010 bylo krásné počasí, které celý příjemný den ještě znásobilo. 
Organizačně se na programu mimo zastupitelstva obce účastnili i hasiči ze 
Říček a myslivecké sdružení Orlické Podhůří. Celý dětský den byl naprosto 
úžasný a proto všem organizátorům patří ohromný dík.  

 K nepřehlédnutí v obci jsou i naši zaměstnanci, kteří přispívají velkou měrou 
k pořádku v obci. Jednotlivé části jsou čisté, pravidelně udržované. Jen 
některým málo ohleduplným nevadí, že na čerstvě uklizené prostranství 
nanesou svůj nepořádek a chovají se tak, že jim nepřísluší po sobě uklidit. 

 Vzhledem k tomu, že jsme velmi aktivně činní v mikroregionu ROT, nezbývá 
než se zmínit o již dokončené síti cyklostezek v celkové délce 40 km. Tyto 
stezky velmi výrazně zasahují na naše území. Jde jen o to najít vhodný 
způsob soužití obyvatel s uživateli. Podařilo se nám přesunout omezující 
dopravní značení za obytná území tak, aby případných konfliktů bylo co 
nejméně. 

 Na podzim loňského roku se nám podařilo sjednat nájem prodejny 
v Říčkách s firmou Hruška. Občané jsou prozatím spokojeni a pokud je to 
možné, tak prodejnu využívají. Je jen dobře, že nemalé vynaložené investice 
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na uvedení prodejny do stavu, který pronájem umožnil se začínají úročit ve 
spokojenosti lidí. 

 Náš sbor dobrovolných hasičů byl obcí za přispění krajských dotací vybaven 
jednotnými pracovními oděvy s nápisy „Hasiči Říčky“, včetně pracovní 
obuvi. Doufejme tedy, že nás naši hasiči nebudou reprezentovat jen 
jednotným oděvem, ale i skutky, výkony a činy.  

 Ožívá místní základní škola, která prozatím uvnitř doznala značné 
přeměny. Nový duch vnesený mladou paní ředitelkou působí i na veřejnost 
velmi pozitivně. Přílohou tohoto zpravodaje jsou informace ze základní 
školy i z mateřské školy. Zápis do první třídy je naplánován na den 
25.1.2011. Rodiče budou obesláni osobním dopisem. 

 V loňském roce proběhly komunální volby. Po avízovaném nezájmu o vedení 
obce, ale i o post zastupitele v obci jsme byli nuceni snížit počet zastupitelů 
na devět. Doufejme, že staronové zastupitelstvo doplněné novými členy, 
plánované akce dobře zvládne a že se během následujících čtyř let objeví 
nové osobnosti pro vedení obce. 

 
AKTUALITY PRO  ROK 2011 : 
 
 Znovu vyzýváme držitele psů, že existuje vyhláška, která ukládá povinnost 

platit poplatky za každého drženého psa a volné pobíhání psů se zakazuje. 
Zanechané exkrementy po Vašich „miláčcích“ volně v přírodě, po cestách 
v parku, na hřištích či kdekoliv jinde je vrchol sobectví a netolerantnosti. 
Koho se to týká – styďte se sami za sebe. Dále upozorňujeme na to, že každý 
držitel psa je povinen okamžitě nahlásit nového psa na předepsaném 
tiskopisu, stejně tak i zrušení chovu (úhyn apod.) 

 Veřejné schůze pro všechny občany proběhnou opět na dvou místech a ve 
dvou termínech: v Říčkách v zasedačce KD dne 2.2.2010 od 17,00 hod. a ve 
Rvišti v „prádelce“ dne 3.2.2011, také od 17,00 hod.  

 Kácení stromů, které vyžaduje souhlas obecního úřadu, se provádí na 
základě písemné žádosti. Obecní úřad vydá rozhodnutí, ve kterém je uvedeno 
v jakém období je třeba stromy pokácet. Většinou 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. Odkládání pytlů s neurčitým obsahem(většinou 
všehochuť)  u zvonů je vrcholem pohrdání se slušností a pořádkem ostatních 
spoluobčanů. Ceny uložení odpadů v Ekole a.s. se po roční přestávce opět 
zvyšují. Jedná se o dosti výraznou částku v našem rozpočtu, proto Vás 
vyzýváme k důslednému třídění odpadu a hlavně k ukládání jen takového 
materiálu, který do kontejnerů patří. Rozhodně do kontejnerů nepatří 
stavební suť (nejedná se o komunální odpad a likvidace tohoto materiálu je 
individuálně na každém stavebníkovi), větve stromů, listí, posečená trávu a 
ostatní materiály, které je možné na vesnici kompostovat, případně spálit.I 
další nevhodné odpady, které zbytečně odčerpávají peníze z rozpočtu obce. 
Doposud se snažíme částku za likvidaci odpadů pro jednotlivé občany a 
nemovitosti nezvyšovat. Je stejná už několik let 250 Kč, zbytek doplácíme 
z rozpočtu obce. Přesto jsou i tací občané a vlastníci nemovitostí, kteří  
z jakéhokoliv důvodu poplatky nechtějí platit a žijí tak na úkor ostatních 
spoluobčanů. Škoda jen, že je není možné veřejně jmenovat. 
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 V roce 2011 se nabízejí další divadelní představení do KD Říčky: divadelního 
souboru Vicena a připraveni vystoupit jsou i mladí divadelníci z Ústí nad 
Orlicí. Termíny budou upřesněny na plakátnicích. 

 Na obecním úřadě jsou pro Vás k dispozici magnetky obce Orlické Podhůří ze 
25,-Kč, které byly vydány u příležitosti 50 výročí vzniku obce Orlické 
Podhůří a ke koupi jsou i letecké snímky za 300,- Kč , které monitorují téměř 
celou obec po jednotlivých částech. Jedná se o velmi zdařilé provedení a 
každý, kdo má ke své části vřelý vztah, by měl o koupi této výjimečné 
fotografie uvažovat. Mimo Říček a Rviště se jedná i o Pernou, Rozsochu, 
Kaliště a také moc pěkná je Dobrá Voda.    

 Před koncem roku ve Rvišti i v Říčkách několik dobrovolníků nastříkali na 
hřištích ledové plochy. Tyto plochy, především mezi svátky a na přelomu 
roků byly hojně využívány. Zato jim patří dík, opět něco, co přispěje ke 
zkvalitnění a obohacení života na malé vesnici. 

 I pro rok 2011 zachováme tradici a zástupci obce přijdou popřát všem naším 
jubilantům, kteří oslaví kulaté narozeniny a to od věku 70 let. 

 Plesy v roce 2010 jsou rozvrženy takto: 
8.1.2010 – myslivecké sdružení - 2.ples 
22.1.2010 – hasičský, už několikátý 
19.2.2010 – 2.rokový ples, pořádaný hasiči  
20.2.2011 - dětský karneval – pořádají ženy hasičů 

      
  V obci je trvale přihlášeno 315 žen a 315 mužů z toho je 10 cizinců, což je 630 
obyvatel. 
 
Část obce          muži               ženy            cizinci           celkem 
Říčky                  161                  169                 2                  332 
Rviště                  66                    65                 6                  137 
Dobrá Voda       24                    25                 1                    50 
Rozsocha            25                    23                0                    48 
Perná                   11                    11                 0                     22 
Kaliště                23                    17                  1                     41 
Celkem              310                   310               10                   630 
 
    V roce 2010 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 a pan Ladislav Jindra, Rviště 20, dne  28.5.2010 
      
  Oproti tomu se narodilo 9 děti a to: 16.2.2010 Veronika Divišová – Říčky 
24; 16.2.2010 Anna Kaplanová -  Říčky 72; 2.3.2010 Ladislav Heuler – Rviště 13; 
18.3.2010 Tereza Nováková – Rviště 18, 21.8.2010 David Částek – Rviště 11, 
24.8.2010 Brian Mačo – Kaliště 11; 25.9.2010 David Vaňous – Říčky 91 a 
2.11.2010 Adéla a Beáta Fišerovi – Říčky 105  
      
    Do obce se přistěhovalo 23 osob a 28 osob se z obce vystěhovalo. 
 
 
 


