
 1 

 

Zpravodaj obecního zastupitelstva 

č. 1/2013 
 
        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 2013 a dále. 

 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 požádali o 
dotaci z POV Krajského úřadu v Pardubicích. Dotaci jsme v současné době 
obdrželi v celkové výši 100.000,- Kč. Oceněno již máme odizolování zdiva 
proti vlhkosti za 58.795,- Kč, které jako u ostatních staveb je základní 
nutností pro budoucí životnost. Další nutností záchrany nemovitosti je 
střecha, v případu kaple i s věžičkou. Potřeba je nahradit shnilé trámy, 
vyměnit oplechování a zhotovit novou střešní krytinu. 

 V loňském roce naše Obec vstoupila 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 obec, a 
získali tak informace, které vedou k postupnému získání dotací z různých 
fondů pro následující 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. Úspěšnou akcí byla  „Úprava 
veřejného prostranství před MŠ ve Rvišti“. Jednalo 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 přiznaná a 
dnes již vyplacená dotace je ve výši 265.890,- Kč. Další úspěšná žádost se 
týkala především dětí a je nazvána „ Lesní tělocvična a Pláž Rviště“. 
Obsahem projektu je lesní tělocvična na hřišti ve Rvišti, kde přibyly 
tělocvičné prvky, jako je hrazda, prolézačky-jezevčík a ruský kuželník. Pod 
názvem Pláž se ukrývá rekonstrukce šaten a WC u požární nádrže. K této 
stavbě přibyla pergola se základnou šachovnice a s patřičným sezením. Od 
pergoly je provedeno jednoduché dřevěné oplocení, uvnitř kterého se 
nachází několik herních prvků jako je věž se skluzavkou a síťovou stěnou, 
pérový koník a pes. Všechny prvky jsou opatřeny bezpečnostními 
dopadovými plochami z praného kačírku. Děti tak jsou chráněny nejen proti 
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úrazu, ale i před volným vstupem do vody. Celá akce stála 606.165,- Kč a 
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Lesní tělocvična Rviště 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klub českých turistů, odbor Horal, ve spolupráci s obcí požádal o dotaci v 
hodnotě 666.600,- Kč na naučnou stezku „Po stopách živé vody“. Zajímavá 
trasa, která mapuje všechny zdroje vody v oblasti a mimo jiné ve svém 
projektu řeší i občanskou vybavenost na návsi v Říčkách – herní prvky pro 
děti, i zajímavý vodní prvek brouzdaliště. Zde se jedná o dotaci ve výši 
580.500,- Kč a je realizována přes MAS z programu SZIF.  

 V součinnosti s výše uvedenou akcí probíhá 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 bude dovršena kompletní 
vybavenost v centru obce, jak pro mladé, tak i zkušenější, k sousedským 
setkáním. Na tuto akci přispěli i manželé Karešovi.  

 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 nadále informovat.   

 Snažíme se stále jednat o dopravní obslužnosti, už ne s firmu OREDO, ta 
byla zrušena, ale s Pardubickým krajem. 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. 
Některé požadavky jsme již zajistili a určitě je prostor i pro další možnosti 
jednání a připomínkování. 

 Součástí tohoto zpravodaje je i zpráva naší ZŠ a MŠ Orlické Podhůří. Škola i 
školka jsou plné spokojených dětí a to je nejlepší vizitka pro všechny 
zaměstnance a pro naši obec. Několik malých dotačních projektů se již ZŠ a 
MŠ podařilo a na ten největší, opět přes MAS se společně intenzivně 
připravujeme. 

 Letos opět proběhla „Letní prázdninová škola“, podle ohlasu se jedná o 
výjimečnou záležitost. Rodiče i děti jsou opravdu spokojené a velmi si takové 
služby považují. Bohužel v příštím období již nebudeme z kapacitních 
důvodů moci vyhovět všem zájemcům.  

Pláž Rviště 
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 Naše ZŠ a MŠ Orlické Podhůří se zapojila spolu s Gymnáziem Česká 
Třebová a Základní školou Habrmanova v České Třebové do projektu „Škola 
hry v kraji Komenského“. Celou dotační záležitost manažersky provádí pro 
Orlicko Třebovsko jako garant projektu firma OHGS. Jedná se o 100% 
dotační titul, který napomohl opět k vybavenosti našeho školského zařízení. 
Projekt je dokončen a naše malá škola se tak opět zviditelnila v oblastním 
měřítku. 

 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 2012 jsme dosáhli úsporu CO2 ekv. 21,567 tun a úsporu 
energie 517682 MJ.  

 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. Na 
další období roku 2013 až do konce 2014, jsme dosáhli stejných 
vysoutěžených cen za energie. Toto je v dnešní době dobrý počin.  

 Potěšitelné oznámení o prodejně smíšeného zboží v Říčkách, firma HRUŠKA 
spol. s r.o. tuto prodejnu dobře provozuje. Děkujeme tedy Vám, občanům 
Říček, že tuto svoji prodejnu podporujete svými nákupy a návštěvami. Tu 
samou podporu si zaslouží i prodejna ve Rvišti, kde se těší také velké oblibě. 
Provozovatelka se zapojila do dotační soutěže v rámci MAS, byla úspěšná a 
tak se můžeme těšit na modernizaci a vylepšení vybavení prodejny. Stejně 
tak byl úspěšný i Milan Šponar se svým velkoobchodem s cukrovinkami 
v Říčkách. Pro vylepšení prostorů se také úspěšně zapojil do soutěže o 
dotaci. Oba dotační tituly budou v co nejkratší době realizovány. 

 Jako každoročně i letos proběhla oslava čarodějnic. Ve Rvišti tradičně na 
hřišti pod Hůrkou bez nedostatků, všem přítomným se to moc líbilo. Nepřišli 
občané z Rozsochy, kteří poseděli samostatně doma na Rozsoše. Oproti 
loňskému roku se čarodějnice v Říčkách, konaly na novém prostranství „U 
močidla“, které je pro potřeby občanů Říček pronajato od ZEMOSU a.s. 
Celkové úpravy terénu jsou hotové, prostory jsou využívány převážně ke 
sportovním účelům a pro potřeby hasičů. I zde byla spokojenost a 
organizátoři vše zvládli dobře. 

 Další velmi vydařenou akcí bylo divadlo a vystoupení naší organizace ZŠ a 
MŠ Orlické Podhůří. Děti přítomné účastníky svým vystoupením, nejen 
překvapily, ale i nadchly. Velký dík patří všem, kteří tuto akci zorganizovali.   
Oslava dětského dne na hřišti pod Hůrkou ve Rvišti se pro nepřízeň počasí 
nekonala. Proto jsme tento dětský den operativně přesunuli na stejný 
termín, jako bylo vystoupení ZŠ a MŠ, ovšem na hřiště do Říček. Po 
představení se děti s rodiči přesunuli na hřiště za KD. Počasí bylo příznivé a 
tak si to přítomní užili při různých soutěžích.  Opět největší úspěch měla 
střelba ze vzduchovky pod dohledem členů myslivců u myslivecké chaty. 

 V průběhu letošního roku nás populační vývoj v obci přiměl k maximálnímu 
navýšení kapacit školských zařízení a k podání žádostí. Jen pro představu 
uvádím: Základní škola z 25 na 35 žáků (v roce 2010 9 dětí), Mateřská škola 
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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 mají dobré jméno. 

 Od června letošního roku jsme se vrátili v zastupitelstvu ke stavu 
z předešlých období a nadále bude pracovat pouze jeden místostarosta a to 
pan Jiří Hudeček. 

 Od října loňského roku došlo ke změně nájemce hospody v KD v Říčkách a 
přejeme si, aby to bylo jen lepší. Zároveň se od ledna tohoto roku změnil i 
správce KD. Obojí zastřešuje Miloš Pražák, který spolupracuje s  Jirkou 
Krištofem. 

 Velký dík patří také Tomáši Jebouskovi a Jirkovi Taüberovi z Říček, kteří si 
dobrovolně vzali na starost údržbu hřiště za KD. Tomáši ještě děkujeme za 
dodání pěkného sezení. 

 V současnosti probíhá rozšíření veřejného osvětlení v části Říčky ke 
sběrnému místu. Přibudou dvě venkovní lampy a provede se i osvětlení 
uvnitř u kontejnerů. 

 Na Rozsoše jsme odstranili dva dřevěné sloupy, které převáděly elektrický 
proud přes silnici ke Rvištím (pozůstatek dřívějších dob). Kabel jsme 
bezpečně uložili do země. 

 Ve Rvišti vzhledem k současným majetkovým poměrům i k havarijnímu 
stavu rozvaděče na bývalé hospodě, přeložíme výchozí bod s rozvaděčem na 
budovu obecního domu „Prádelka“. Tímto krokem vyřešíme případné 
budoucí problémy. 

 V součinnosti jsme s našimi hasiči přeložili vodovodní potrubí, převádějící 
pramenitou vodu z požární nádrže vedle pomníku do nádrže pod hasičskou 
zbrojnicí. Z tohoto zdroje bude napájen i vodní prvek na návsi – 
brouzdaliště.  

 

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 (nově podle 
vyhlášky č. 189. s platností od 15. 7. 2013 se nežádá při kácení 
v oplocených zahradách) 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 čehokoli v jakémkoli 
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 tím 
obtěžujete život, děláte si nepřátele. A pak je tady jednoduchá rada, abyste 
na tyto nezodpovědné občany a převážně chalupáře pozvali záchranné 
složky (policie ČR nebo hasiče). Nezodpovědné to bude stát peníze. 
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 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 opírány pytle 
někdy s nejasným obsahem. Prosím, nedělejte to. Každé takovéto nesmyslné 
odkládání provokuje ostatní k následování a k vytváření dalšího sběrného 
místa pro cokoli. 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. Zářným případem 
ignorance ke všemu obecnímu je nově vybudovaný dětský koutek u požární 
nádrže. Nějací „ také lidé“ využívají tyto nové prostory k pití alkoholu a ke 
kouření a samozřejmostí je, že po sobě zanechají rozbité sklo a nedopalky 
cigaret. Vezměte rozum do hrsti, proč to děláte sami sobě? 

 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 současnosti se tvoří plánování tras vedení. Ovšem s velkými 
problémy probíhá dohadování s vlastníky pozemků, po kterých má trasa 
kanalizace vést. Zdá se, že kvůli několika málo jedincům omezíme rozvoj obce 
a ohroženo je i společné vypouštění odpadních vod. Může dojít i k situaci, že 
obec vypoví smlouvy na odvádění předčištěných splaškových vod a 
jednotlivé nemovitosti si budou muset podle zákona provádět čištění na 
vlastní náklady sami. V Říčkách je z větší míry vyřešeno, jen několik 
nemovitostí není připojeno, ty stále znečišťují Pazdernu a na ty se v brzké 
době chystá kontrola životního prostředí. Největší plošné riziko hrozí v části 
Rviště, kde v případě nesouhlasů budeme nuceni opravdu smlouvy 
vypovědět a doporučit tak každému investovat do vlastního čištění. 
V započatém úsilí, však neustáváme. 

 Začátkem srpna proběhne již několikátá postupná rekonstrukce KD 
v Říčkách. Tentokrát se bude týkat zasedaček, knihovny a prakticky celého 
prvního patra. V plánu máme zhotovení ústředního plynového topení, 
dokončení výměny oken za plastová, rekonstrukce sociálního zařízení a 
schodiště. Celou opravu provádíme z vlastních prostředků a obec vynaloží 
cca 400.000,- Kč. Prostory slouží i naší místní škole ke cvičení a zajištění 
stálého vytápění, vzhledem ke stáří akumulačních kamen, bylo nad naše síly.  

 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. 

Akce, které budou následovat a na které, Vás tímto srdečně zveme: 
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- V sobotu 14. 9. 2013 v 13,00 hod. slavnostní otevření nově 
vybudovaných herních prvků, altánu a procházka po naučné stezce 
„Po stopách živé vody“  

- V sobotu 28. 9. 2013 od 13,00 hod. již 7. ročník soutěže hasičů „O 
pohár starosty Orlického Podhůří“, na hřišti u močidla v Říčkách. 
Součástí je opět překážková dráha pro děti.  

 
V obci bylo ke konci června trvale přihlášeno 335 žen, 317 mužů, u cizinců se počet 
již neeviduje. Celkový počet obyvatel naší obce je v současnosti 652 obyvatel. 

Část obce          muži               ženy                       celkem 
Říčky                  165                 184                                  349 
Rviště                  69                    69                                  138 
Dobrá Voda       33                    31                                    64 
Rozsocha            27                    26                                    53 
Perná                   13                    15                                     28 
Kaliště                 10                    10                                     20 
Celkem              317                  335                                    652 

Opět přinášíme seznam těch, kteří nás opustili a naproti tomu přibyli do našeho 
svazku občanů od posledního vydání zpravodaje.  

Od září 2012 zemřelo  těchto 5 spoluobčanů: 

 paní Jiřina Kašparová; Dobrá Voda 30, dne 20. 6. 2012 

 pan Stanislav Bureš; Říčky 51, dne 14. 8. 2012 

 pan Petr Zdražil; Říčky 2, dne  29.2012 

 pan Karol Pecek; Kaliště 11, dne 27. 10. 2012 

 pan Zdeněk Procházka; Říčky 77, dne 13. 1. 2013 

        Oproti tomu se od září 2012 narodilo 6 dětí a to: 
 23.92012,  Václav Fišer – Říčky 105 
 8. 11. 2012, Anežka Divišová – Říčky 24 
 5. 2. 2013, Terezie Zemanová  – Rviště 16 
 12. 2. 2013, Kristýna Jinochova – Říčky 51 
 6. 3. 2013, Mikuláš Krška – Rviště 19 
 1. 4. 2013, David Rác – Kaliště 11 


