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Zpravodaj obecního zastupitelstva 

č. 1/2012 
 
        Úvodem zpravodaje nám dovolte, popřát Vám mnoho štěstí, zdraví  a celkové 
pohody o prázdninách. 
       Zároveň Vás chceme v prázdninovém tempu informovat o dění v obci 
v současnosti a o tom, co nás čeká do konce roku 2012. 

 
  Největší akcí, která nyní probíhá, je rekonstrukce sociálního zařízení 

v kulturním domě v Říčkách. V již dokončené první etapě, byl přemístěn 
výčep pro sál do nevyužité místnosti - bývalé kuchyně. Vyměněna byla 
vodovodní přípojka do celého KD, která po odkrytí podlahy byla shledána 
naprosto shnilá. Bylo nutné zhotovit nové odpady, kompletní 
elektroinstalaci a provést nové propojení(výdejní okna) do sálu a chodby. 
Byly odstraněny první vnitřní dveře (celková stěna do vestibulu a  k WC), 
tím se prostor zvětšil a prosvětlil. Novou přestavbou získáme mnohem větší 
prostory pro WC žen i mužů se závěsnými mísami a novými mušlemi 
s elektronickým ovládáním. Vznikne také nová úklidová komora a WC se 
sprchou pro zdravotně postižené spoluobčany. V celém vestibulu bude 
položena nová dlažba a prostory budou opatřeny novým osvětlením se 
samočinnými čidly. Na tuto akci jme získali v loňském roce 100.000,- Kč 
z prostředků Pardubického kraje a letos jsme opět požádali a podařilo se 
získat dalších 100.000,- Kč dotace z POV Pardubického kraje, za což patří 
poděkování. Celkové náklady vloni 210.000,- Kč a letos 650.000,- Kč. 
Jelikož již při těchto akcích jsme postupně zahájili výměnu těch nejhorších 
oken za plastová, vyměníme ještě letos na podzim vchodové dveře. Zůstanou 
pouze jedny, ty vnitřní, čímž  získáme větší krytý venkovní  prostor, 
například i na odkládání  jídlonosičů, které se dosud nevzhledně odkládají 
na okenním parapetu. Zároveň ještě vyměníme dvě okna v malé zasedačce. 
Jedná se o obřadní místnost a okna již nejdou ani otevřít. Výměna dveří a 
oken nás přijde na dalších 70.000,- Kč. 

 Výměnu vchodových dveří a jednoho okna provedeme také v prodejně ve 
Rvišti, kde těmito otvory uniká v zimě teplo. Tato výměna nás bude stát cca 
30.000,- Kč. 

 V červenci zahájíme opravu fasády obecního úřadu v Dobré Vodě. Dojde 
k celkovému zateplení polystyrenem, bude provedena  výměna venkovních 
parapetů, následná omítka,  výměna oken ve sklepě a celkové nátěry 
zbývajících konstrukcí. Tato oprava nás bude stát 320.000,- Kč. Opět se 
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jedná o navazující akci z loňského roku, kdy jsme kompletně zateplili stropy 
prvního poschodí, opravili vstup na půdu a zbourali nepotřebný komín, 
kterým zatékalo. Důležitou přípravou bylo provedení vodorovné izoloce 
zdiva proti vlhkosti, bez kterého by nemělo smysl provádět zateplení a 
fasádu. 

 Postupně se snažíme dát do pořádku všechny naše obecní nemovitosti. 
Zbývá ještě opravit kapli v Říčkách, která již jednou rekonstrukcí v roce 
1996 prošla, avšak dnes již potřebuje další opravy. Proto jsme pozvali 
odborníka na sakrální stavby, který nám v současnosti provádí odborné 
zhodnocení nemovitosti a zároveň doporučí nejvhodnější řešení, doufejme, 
že již pro příští rok. Naceněno již máme odizolování zdiva proti vlhkosti za 
58.795,- Kč, které jako u ostatních staveb je základní nutností pro budoucí 
životnost.Potom přijde na řadu střecha a fasáda, která vrátí kapli svůj 
původní vzhled. 

 V letošním roce jsme jako Obec vstoupili do Místní akční skupiny „Nad 
Orlicí“ se sídlem v Kosteleckých Horkách. Vyzýváme tímto všechny firmy, 
podnikatele, neziskové organizace i spolky, aby se obrátili na nás na obci a 
získali tak informace, které vedou k získání dotací z různých fondů pro 
následná období. Nám, jelikož jsme byli připraveni a věděli jsme co je v obci 
potřeba, se podařilo podat projekty, ve kterých jsme byli úspěšní a získali 
jsme tak další dotace do naší obce. Klub českých turistů ve spolupráci s obcí 
požádal o dotaci na projekt v hodnotě 666.600,- Kč na naučnou stesku „Po 
stopách živé vody“. Zajímavá trasa  mapuje všechny zdroje vody v oblasti a 
mimo jiné ve svém projektu řeší i občanskou vybavenost na návsi v Říčkách 
– herní prvky pro děti. Zde se jedná o dotaci ve výši 580.500,- Kč. Další 
povedenou žádostí čistě obecní je „Úprava veřejného prostranství před MŠ 
ve Rvišti“. Jedná se o výměnu oplocení, které sousedí se silnicí, zhotovení 
odstavné plochy v areálu a pořízení tří herních prvků pro děti z MŠ. Žádost 
je celkem na 529.180,- Kč a přiklepnutá dotace je ve výši 265.890,- Kč. Třetí 
úspěšná žádost se týká především dětí a je nazvána „ Lesní tělocvična a Pláž 
Rviště“ . Obsahem žádosti je lesní tělocvična na hřišti ve Rvišti, kde 
přibudou tělocvičné prvky, jako je hrazda, prolézačky apod. Také je 
naplánován venkovní kuželník. Pod názvem pláž se ukrývá rekonstrukce 
šaten a WC u požární nádrže, ke kterým přibude pergola se základnou 
šachovnice a s patřičným sezením. Od pergoly bude provedeno jednoduché 
dřevěné oplocení  a uvnitř se bude nacházet několik herních prvků. Děti tak 
budou od vody chráněny. Celá akce je oceněna na 606.165,- Kč a z toho 
obdržená dotace činí 304.882,- Kč. Celkem se nám podařilo získat dotaci 
1.151.272,- Kč na tyto tři projekty. 

 Další činností, kterou se intenzivně zabýváme je pořízení elektronického 
protipovodňového plánu a s tím i souvisejícím informováním obyvatel. Ve 
spojení s autorizovanou firmou jsme požádali o dotaci na pořízení 
elektronického povodňového plánu a bezdrátového rozhlasu ovládaného 
z jednoho místa do všech částí naší rozlehlé obce. V případě úspěchu žádosti 
bychom se mohli dostat až k 90% dotaci, což představuje 1,5 mil. Kč. O 
dalším postupu Vás budeme dále informovat.   

 Snažíme se stále jednat s firmu OREDO a Pardubickým krajem o dopravní 
obslužnosti. Řešíme případné připomínky a stížnosti občanů. Nechci 
nabádat k nějakým stížnostem, ale pro jednání s těmito institucemi jsme tu 
my, na základě Vašich opodstatněných podnětů. 
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 Přílohou tohoto zpravodaje je i zpráva naší ZŠ a MŠ Orlické Podhůří. U této 
organizace si můžeme blahopřát k výběru paní ředitelky Mgr. Jitky 
Bulvové. Svojí aktivitou a vitalitou je hnacím motorem nejen pro školu a 
obec, ale i pro spolky v obci. Děkujeme. Škola i školka jsou plné spokojených 
dětí a to je nejlepší vizitka pro všechny zaměstnance a pro naši obec.  

 V současnosti probíhá „Letní prázdninová škola“, podle ohlasu se jedná o 
výjimečnou záležitost.Rodiče i děti jsou opravdu spokojené a považují si 
takové služby. 

 Naše Základní škola a Mateřská škola Orlické Podhůří  se zapojila spolu 
s Gymnáziem Česká Třebová a Základní školou Habrmanova v České 
Třebové do projektu „Školy v kraji Komenského“. Celou dotační záležitost 
manažersky provádí pro Orlicko Třebovsko jako garanta projektu firma 
OHGS. Jedná se o 100% dotační titul, který napomůže opět k vybavenosti 
našeho školského zařízení. 

 V jednotlivých krytých sběrných místech – Dobrá Voda, Říčky a Rviště jsou 
umístěny nádoby na sběr tříděného odpadu – zářivky, úsporné žárovky a 
drobná elektronika, případně drobné elektrospotřebiče. I touto formou se 
řadíme k obcím, kde se třídí odpad a obdrželi jsme „Osvědčení o úspoře 
emisí“ za rok 2011 jsme dosáhli úsporu CO2 ekv. 22,441 tun a úsporu energie 
536212 MJ.  

 Naše obec se v rámci aktivit Regionu Orlicko-Třebovsko zapojila do 
elektronické soutěže na cenu dodávaných silových energií – el. a plyn. U 
elektriky jsme dosáhly úspory cca 20% a u plynu cca 30%. I touto formou se 
snažíme ušetřit obecní finance. 

 Potěšitelné oznámení o prodejně smíšeného zboží v Říčkách, 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 a návštěvami. 

 Jako každoročně i letos proběhla oslava čarodějnic. Ve Rvišti tradičně na 
hřišti pod Hůrkou bez větších nedostatků, všem přítomným se to moc líbilo. 
Oproti loňskému roku se čarodějnice vydařili i v Říčkách, ač vzdálenost 
ohně od vesnice byla značná. Nezbývá než si počkat na příští rok, kdy již  je 
k dispozici nové prostranství „U močidla“, které je pro potřeby občanů Říček 
pronajato od ZEMOSU a.s. Celkové úpravy terénu jsou hotové, tráva je 
zasetá  a už je jen na hasičích jak s touto šancí , vybudovat si pěkný stánek 
blízko obce naloží. Držíme palce a připomínáme, že Vás v tom nenecháme 
bez případné pomoci. 

 Den  matek v režii Základní a Mateřské školy Orlické Podhůří v KD Říčky 
byla ohromě podařená akce s velkou účastí veřejnosti. Vystoupení 
účinkujících bylo na vysoké úrovni, občerstvení a organizace také. Nezbývá 
než opět poděkovat organizátorům a i hostům. Vybrala se velmi pěkná 
částka, která bude použita pro MŠ na herní prvek. Díky panu Prokešovi byla 
celá akce i pěkně zmapovaná a dostalo se jí zasloužené prezentace. 

 Další velmi vydařenou akcí byla oslava dětského dne na hřišti pod Hůrkou, 
s výraznou účastí ředitelky ZŠ a členů zastupitelstva, kteří pro děti 
připravili pestrý program zaměřený na záchranné složky. Přítomni 
s technikou byli naši hasiči a Policie ČR, za což jim děkujeme. 

 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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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. 

 Již několik stížností občanů máme na bezohledné pálení čeholokoli 
v jakémkoliv  počasí. Vyhláška na pálení a jeho omezování v obci není 
z jednoho prostého důvodu, kdo by chtěl pokutovat? Proto vyzýváme touto 
cestou, nepalte mokré seno, mokré listí, mokré dřevo a cokoliv co smrdí. 
Sousedům obtěžujete život, děláte si nepřátelé. A my tedy nabádáme aby jste 
na tyto nezodpovědné občany a převážně chalupáře pozvali záchranné 
složky (policie ČR nebo hasiče). Nezodpovědné to bude stát peníze. 

 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 opírané 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. Vezměte rozum do 
hrsti, proč to děláte sami sobě? 

 Výstavba 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. Všechna potřebná vyjádření a povolení již jsou, 
tak jen doufejme, že se začne co nejdříve stavět. 

 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. 

 Stále  se oddaluje plánovaná příprava inženýrských sítí pro výstavbu 
rodinných domků  u Borečku v katastrálním území Dobrá Voda. Požádali 
jsme o podpůrnou dotaci Pardubický kraj na projektovou dokumentaci, 
která by řešila nakládání s odpadními vodami z nových nemovitostí. Je 
potřeba nejprve vyřešit komplexní řešení likvidace odpadních vod v části 
Rviště, popřípadě Rozsocha a Dobrá Voda. Dotaci ve výši 210.000,- Kč jsme 
obdrželi a v letošním roce začneme tvořit, zatím byť jen na papíře, možnosti 
odkanalizování a čištění odpadních vod v této lokalitě. 
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 Z podnětu občanů probíhá průběžně prodej nepotřebných obecních pozemků, 
s kterým musí projevit souhlas zastupitelstvo obce. 

 
Akce. které budou následovat: 
 

- v sobotu 15.9.2012 již 6. ročník soutěže hasičů „O pohár starosty 
Orlického Podhůří“, v novém prostoru u močidla. 

 
 
V obci je ke konci června trvale přihlášeno 327 žen, 310 mužů a 9 cizinců, což je 
624 obyvatel. 
 
Část obce          muži               ženy            cizinci           celkem 
Říčky                  179                 165                 2                  346 
Rviště                  69                    67                 4                  140 
Dobrá Voda       28                    25                 1                    54 
Rozsocha            23                    25                 0                    48 
Perná                   14                    11                 0                     25 
Kaliště                14                    17                  2                     33 
Celkem              327                 310                 9                   646 
 
Opět přinášíme seznam těch, kteří nás opustili a naproti tomu přibyli do našeho 
svazku občanů od posledního vydání zpravodaje.  
 
    Od září 2011 zemřeli tito 3 spoluobčané: 
 

 paní Anna Třasáková; Říčky 39, dne 25.12.2011 

 pan František Kaplan ; Říčky 89, dne 30.12.20111 

 paní Ludmila Kaplanová; Rozsocha 5, dne  8.2.2012 
      
   Oproti tomu se od září 2011 narodilo 15 dětí a to: 
 

 16.9.2011,  Matyáš Kolařík – Říčky 21 
 17.10.2011, Matyáš Rejman – Rviště 25 
 19.10.2011, Eliška Dušková – Rviště 39 
 28.10.2011, Tomáš Votava – Rviště 51 
 21.11.2011, Natálie Tererová – Říčky 50 
 27.12.2011, Anna Heulerová – Rviště 13 
 8.2.20122, Marcus Mačo – Kaliště 11 
 24.2.2012, Eliška Lehká – Říčky 62 
 28.2.2012, Jan Šponar – Říčky 26 
 29.2.2012, Anna Jiroušková – Říčky 27 
 3.3.2012, Elena Kaplanová – Říčky 112 
 17.4.2012, Klára Divišová – Říčky 24 
 17.4.2012, Nela Faltýnková – Perná 21 
 8.5.2012, Šarlota Velínská – Říčky 62 
 2.6.2012, Sára Kameníková – Rviště 58  

 
 
  


