
 1 

 

Zpravodaj obecního zastupitelstva 

č. 1/2018 – srpen 
 
 
 
        Úvodem zpravodaje nám dovolte popřát Vám mnoho štěstí, zdraví  a celkové pohody 
v horkém létě. 
       Rádi bychom Vás informovali o současném dění v obci a o tom, co se nám do konce 
prázdnin letošního roku podařilo. Zároveň tak trochu bilancování na konec několika 
volebních období.   

 

 Hlavní akcí loňského roku a začátku letošního roku je pořízení nové splaškové 
kanalizace a čistírny odpadních vod ve Rvišti. Akce je podpořena dotacemi 
Ministerstva zemědělství a Pardubického kraje. Akce byla úspěšně dokončena a 
předána do zkušebního provozu v prosinci, roku 2017. Dodělány byly i hlavní 
komunikace včetně asfaltových povrchů hlavních ulic. Zbývající byly dodělány 
v květnu letošního roku frézingem a zastříkány emulsí, jedná se o levnější způsob, 
ovšem kvalitou téměř srovnatelný. Od jara postupně jednotlivé domy provádějí 
napojování, které podle stavebních povolení má být ukončeno v letošním roce. 
Letos také proběhne závěrečná kolaudace díla, které provozuje podle svých 
nejlepších zkušeností VAK Jablonné nad Orlicí, středisko Ústí nad Orlicí. Kdo 
nestihne napojení nebo se bude napojení bránit, bude mít co do činění s Životním 
prostředím  na Městském úřadě v Ústí nad Orlicí Po fyzickém přepojení je nutné 
změnit smlouvu na VAK v Ústí nad Orlicí, kde zajdete s ofoceným vodoměrem. 

 Dokončeny byly také úpravy strže Pazderna mezi Říčkami a Klopoty. Lesy ČR 
obdržely  dotaci a se svoji spoluúčastí vybudovali regulaci tohoto toku. Lesy ČR 
vykoupily částečně koryto potoka, břehy zpevnili rovnanými žulovými kameny a 
z toho samého materiálu vybudovaly i příčné prahy. Vytvoří se tak zpomalovací 
překážky, které budou pomáhat zadržovat vodu v krajině převážně při 
přívalových deštích. Voda z tohoto toku každoročně působila velké škody na 
majetku přilehlých nemovitostí. Jedná se o několikamiliónovou investici Lesů ČR. 
K odříznutým chatám jsme zbudovali vlastním nákladem zpevněnou plochu. 

 V loňském roce na podzim jsme započali velkou přestavbu základní školy 
v Říčkách. Teprve napotřetí se nám podařilo získat dotaci ve výši 2.495.000,- Kč 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Během zimy jsme bez 
přerušení výuky vyměnili střešní krytinu a s tím i několik krovů, vzhledem 
k potřebě rozšíření půdního prostoru, kde vznikla nová učebna pro prvňáčky, 
zázemí pro učitelský sbor a sociální zařízení. V této době vzniklo i nové schodiště a 
ve spodní části budovy byly zbudovány nové prostory šaten, nové bezbariérové 
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záchody pro dívky a chlapce a nezapomněli jsme ani na WC pro vozíčkáře. 
Vyměněny byly téměř všechny instalace, které byly dle potřeb doplněny. Nově 
přibyla komplexní vzduchotechnika všech prostorů a rozvedeny byly sítě pro 
internet a interní komunikaci. 

 V současnosti stále probíhá vypracování nového územního plánu obce, plán 
zpracovává Ing. Arch. Dagmar Vaníčková za spolupráce Městského úřadu v Ústí 
nad Orlicí a nyní se nacházíme těsně před jeho dokončení a schválením 
zastupitelstvem.  

 Letos v květnu jsme pro potřeby obce zakoupili za 900.000,- Kč nemovitost čp. 38 
ve Rvišti (bývalá hospoda). V budově vybudujeme zázemí pro technickou četu a 
pro uskladnění techniky a zařízení, kterou se nám podařilo za výhodných 
dotačních podmínek pořídit. Kolem nemovitosti nejsou žádné pozemky a tato 
budova byla v posledních letech předmětem problémů s nepřizpůsobivými 
občany. V příštím roce bude vypracována projektová dokumentace a určitě se 
nové zastupitelstvo pokusí na rekonstrukci zajistit peníze z dostupných dotací. 

 V červenci jsme po několikátém pokusu získali z dotací na životní prostředí MŽP 
nový kolový nakladač KRAMER 5055 v hodnotě 1.200.000,- Kč a tři kontejnery 
v hodnotě 200.000,- Kč. Přidělení dotace bylo podmíněno 15% spoluúčastí obce, 
ale takováto investice se obci v budoucnu vyplatí.  

 Most Bezpráví, provedena výměna mostin za kvalitní dřevo (dub), jen jeho nákup 
v kulatině byl 90.000,- Kč, úhradu provedla obec Orlické Podhůří, pořez, dovozy a 
samotnou montáž provedl ZEMOS a.s. Orlické Podhůří, který most nejvíce 
využívá a organizačně a odkorněním přispěly i Parishovy lesy. Doufejme, že už 
takto opravený most přežije několik desetiletí. 

 Velkým problém už nyní a natož do budoucna, mohou být prodejny smíšeného 
zboží.  Místní občané si sami dostatečně neváží této vymoženosti. Tržby 
soukromých prodejen klesají a místní nejeví zájem podpořit nákupem obchod 
v místě bydliště. Zvažte, prosím, zda z Vaší strany nepodpoříte místní obchodníky, 
uvědomte si, co bude, až prodejna v bydlišti nebude -  každý jednou zestárne.   

 V provozu jsou nové WEB stránky obce Orlické Podhůří, ke zveřejnění, prosím, 
využívejte kontakt na obecním úřadě. Rádi zveřejníme akce spolků, větší veřejná 
setkání občanů a poté i případnou fotodokumentaci. Najdete nás na staré adrese 
www.orlickepodhuri.cz  

 I pro letošní rok jsme se opět rozhodli obdarovat trvale žijící občany, kteří si plní 
povinnosti vůči našemu úřadu, stolním kalendářem do každé rodiny pro příští 
rok. 

 30. 4. 2017 proběhly oslavy čarodějnic v Říčkách i ve Rvišti, vydařilo se počasí a 
s tím byla i dobrá zábava. 

 3. 6. 2018 ve Rvišti na hřišti a v přilehlém okolí proběhla oslava Dětského dne. 
Zúčastnilo se 63 dětí a přiměřené množství dospělých. Děti měly o zábavu 
postaráno, předvedli se myslivci, hasiči, záchranáři a bylo připraveno mnoho 
soutěží a příslušných odměn. 

Podzimní aktualitou jsou volby do zastupitelstva obce: Po šestnáctiletém 
tandemu ve vedení obce Jiří Hudeček-Josef Novák je potřeba snížit věkový průměr 
zastupitelstva a proto se Zdeněk Leschinger, Ivo Exler, Jiří Hudeček a Josef Novák 
rozhodli dále již nekandidovat a nechávají možnost se prosadit nové generaci, která se 
jistě již na novou práci těší. Ve dnech 5. a 6. 10. 2018 se konají volby, přijďte si vybrat své 
zástupce. Velký výběr není, odvahu kandidovat projevilo pouze 11 občanů na 9 postů 
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zastupitelů.  Každý kandiduje sám za sebe, k žádným přepočtům tedy nedojde, kdo 
dostane nejvíce hlasů, stane se zastupitelem a tím bude vše legitimní a korektní. 

Kandidátům jsme položili 6 otázek, níže jsou jednotlivé odpovědi: 

 

1) Příjmení, jméno, bydliště, věk, vzdělání, zaměstnání, záliby apod. 
2) Proč kandiduji do zastupitelstva obce? 
3) Čím mohu být v zastupitelstvu prospěšný? 
4) Co bych chtěl(la) v obci změnit? 
5) Nejvyšší priorita, co budu prosazovat? 
6) Ostatní sdělení voličům. 

 

1. - Jebousková Jiřina, Říčky 5, věk 41, střední odborné s mat. – kuchař, zam. 
kuchařka, zájmy - turistika, lyžování, šití. 

- Od doby, kdy jsem se sem nastěhovala, mě zajímá dění v naší obci a neustále ho 
bedlivě sleduji. Takto se budu moci aktivně účastnit různých projektů, které budou 
pro naší obec užitečné. 

- Chtěla bych se věnovat podnětům obyvatel, mnohdy i drobné může vytvářet hodně. 
- Jsem zde spokojená, nicméně možností, aby to bylo, ještě lepší jistě existují. 
- Mým cílem je pomoci budovat obec, která bude efektivně a spravedlivě využívat své 

zdroje především ku prospěchu svých obyvatel. 

2. – Skalník Vojtěch, Říčky 79, věk 49, VŠ/Bc soc. komunikace ve státní správě, 
zam. celník, zájmy sport, kultura, zahrada. 

- Chtěl bych se seznámit s problémy, a potřebami obce a aktivně se podílet na jejich 
řešení. Chtěl bych úspěšně navázat předchozí práci zastupitelstva a pomoci tak 
k dalšímu rozvoji obce. 

-  Chtěl bych obci prospět svým aktivním přístupem a pomoci vytvářet podmínky pro 
úspěšný rozvoj obce, nabízím ochotu naslouchat. 

- - V obci jsem jako „náplava“ spokojen a byl bych rád, kdyby občané o případných 
problémech více mluvili a sdělili je, tak aby zastupitelstvo tyto problémy mohlo 
řešit a o jejich řešení následně občany informovat. Vadí mi kvalita pitné vody 
v obci, zjistit zda není v moci dodavatele vodu upravit. 

-  Hájit a prosazovat zájmy občanů ku prospěchu obce. Snažit se o její všestranný 
rozvoj. 

-  DO Říček jsem se přestěhoval s rodinou před osmi lety a záleží mi na jejím rozvoji. 
Zastupitel má naslouchat občanům a snažit se řešit případné problémy. Pokusil 
bych se proto udělat maximum. Jen týmová práce má význam a může přinést 
požadované výsledky. 

3. - Doubínková Helena, Dobrá Voda 8, věk 45, střední odborná s mat., zam. 
nástrojárna SOR Libchavy,zájmy- zahrada, květiny, dobrá kniha 

- Chci být prospěšná obci a hlavně jejím obyvatelům 
- Styk s veřejností, a hlavně se snažit o co nejlepší zastupování občanů nejen Dobré 

Vody. 
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- Úprava veřejných ploch, dotažení chodníků i přístupových cest pro obyvatele, 
opravy čekáren, radary na frekventovaných místech a přechody pro chodce. 
Pokračovat v budování kanalizace, zachování rybníků a jejich údržba. 

- Aby naše obec byla přitažlivá nejen pro chalupáře, ale aby se zde dobře žilo jak 
mladým, tak starším obyvatelům Orlického Podhůří. 

- Budu občany nejen poslouchat, ale i prosazovat jejich zájmy. 

4. – Kroulík Martin, Říčky 12, věk 32, střední škola strojní, zam programátor CNC 
strojů, zájmy- rodina, hospodářství 

- Od narození žiji v této obci, která je mojí srdeční záležitostí a tam bych se chtěl 
podílet na dalším rozvoji naší obce pro nás i další generace. 

5. - Kameníková Renáta, Rviště 58, věk 39, SOU Choceň s mat., zam OSVČ-, 
zájmy-plavání, četba, procházky do přírod. 

- Kandiduji proto, aby lidé z obce měli možnost výběru při volbách a taky proto, aby 
nás jako obec nepřidružili k nejbližšímu městu nebo obci. 

- Užitečná mohu být svým názorem a jako OSVČ v místní prodejně v části Rviště, 
mohu vyslechnout od spoluobčanů jejich názor a sdělit v zastupitelstvu. 

- Změnit bych snad ani nic nechtěla, jenom bych prosazovala stálé budování obce 
k lepšímu, jako to je doposud za nynějšího starosty a také místostarosty. 

- Nemám určitou prioritu, kterou budu prosazovat, jen aby se vše, co bude dobré 
v zájmu obce povedlo. 

- Voliči přijďte volit, neboť koho Vy zvolíte, taková bude volba na další volební 
období. 

6. – Stejskalová Lenka, Rozsocha 15, věk 51, středoškolské s mat., zam. 
asistentka ředitele, zájmy- cestování, příroda, zahrada, hudba, ruční práce. 

- Ráda bych obhájila mandát zastupitele, myslím, že práce stávajícího zastupitelstva 
byla úspěšná, ač to nebylo vždy jednoduché, podařila se řada projektů-
rekonstrukce, opravy, údržba komunikací atd. Je to pro mě příležitost se přímo 
podílet na dění v obci, spolurozhodovat a společně hledat nejlepší řešení problémů, 
které naši obec trápí. Protože je naše obec rozdělena na několik místních částí, je 
dle mého názoru nutností, aby každá část měla zástupce, na kterého se mohou 
občané obrátit se svými připomínkami, požadavky, problémy … 

- Užitečná chci být poctivou prací. 
- Podpořit rozvoj kultury a tělovýchovy v obci – dle toho, co by občané uvítali, např. 

výlety pro seniory, srazy rodáků, masopust, exkurze, výstava tvořivosti místních 
obyvatel, obnovení tradice „babinec“ atd… Oprava komunikací, renovace aut. 
zastávky v místní části Rozsocha, účelná úprava zeleně v okolí aut. zastávky, oprava 
chodníku, větší zrcadlo na křižovatce při výjezdu z Horní části. 

- Zásadní reorganizace práce obecního úřadu-přenos některých povinností na 
zastupitele. 

- Obec nemusí být jen o politice nebo stranách, je především o lidech, takže jaké si to 
uděláme, takové to budeme mít. 

7. -  Chejnovský Martin, Rviště 46, věk 39, střední odborné učiliště,, zam. VAK 
Jablonné nad Orlicí, zájmy-cestování, příroda, společenský život, péče o domácnost. 

- Chci se aktivně podílet na chodu naší obce. 
- Zkušenostmi a praktickými radami. Jsem časově flexibilní, čímž mohu být také 

prospěšný naší obci. 
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- Jsem spokojen se současným stavem vedení  naší obce. Myslím si, že ve všech 
rezortech je důležitá komunikace a otevřenost názorům, což je běh na dlouhou trať. 
Proto jsem otevřený diskuzi, například s občany. A chtěl bych být tzv. hlasem lidu 
pro jejich požadavky. 

- Výhodné podmínky pro bydlení rodinám s malými dětmi. Společenské akce pro 
sdružování občanů. Zlepšení organizace nakládání s odpady. Např „Popelnice do 
každé rodiny!“ 

- „NIKDO VÁM NEDÁ VÍC, NEŽ JÁ VÁM SLÍBÍM.“ 

8. – Faltýnek Pavel, Dobrá Voda 39, věk 34, Lesnická fakulta Mendelovy 
univerzity,     zam. ředitel a.s. v lesnictví a dřevařství, zájmy – cestování, myslivost, 
rybaření, lyžování a má rodina. 

- Narodil jsem se tu a chci tu žít, proto mi přijde přirozené podílet se na tom, jak 
místo kde žiji a vychovávám své děti vypadá a kam směřuje. 

- Už téměř 10 let se pohybuji v komerčním prostředí, kde jsem se musel vždy 
rozhodnout jakou cestou jít. Naučil jsem se vyhrávat, ale i prohrávat a z proher 
jsem se snažil poučit. Během minulých volebních jsem se snažil přidat vždy svůj 
názor na projednávané věci a být konstruktivně kritický, v tom spatřuji svou úlohu. 

- Po dvou volebních obdobích v zastupitelstvu se cítím spoluodpovědný za to dobré i 
zlé, proto nemám pocit, že je potřeba něco razantně měnit. Myslím si, že je spíše 
potřeba pokračovat ve směru, kterým Pepa Novák s Jirkou Hudečkem obec vedli. 

- Moji prioritou bude najít mezi zastupiteli nového starostu, podpořit ho (ji). Další 
v pořadí je to jak žijeme. Ve školce je skoro 30 dětí a ve škole bude skoro 50, přesto 
hřiště jsou prázdné, tělocvična (kulturák) taky, s tím bychom měli zkusit něco 
udělat. 

9. – Kršková Marie, Rviště 19, věk 34, vystudovala jsem VŠ hospodářskou politiku 
a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně. Zam. projektová manažerka  
se zaměřením na administraci evropských dotací pro rozvoj regionu, zájmy příroda, 
hory, četba. 

- Lidé by se měli starat o místo, kde žijí. Na vesnici více než kde jinde platí, jaký si to 
uděláš, takový to máš. Ve Rvišti jsme s manželem před deseti koupili starý dům, 
který jsme přestavěli a postupně se nám narodili tři děti, přála  bych si, aby se nejen 
jim v obci dobře žilo. 

- Obci mohu nabídnout zkušenosti v oblasti dotací. V dnešní době je téměř každý 
větší projekt financován s pomocí dotací. Během své dosavadní činnosti jsem se 
setkala  s řadou starostů z regionu, mám zkušenosti z oblasti komunitního 
plánování a vytváření strategií. 

- Změnit mi přijde moc razantní slovo. Ráda bych navázala na práci současného 
starosty, který se velmi aktivně a s velkým úsilím staral o opravu obecního majetku, 
budování sítí, opravy komunikací atd. Kromě toho bych se ale chtěla více zaměřit 
na podporu života v obci, aby zde lidé mohli trávit co nejvíce času a měli co 
nejméně důvodů odjíždět do okolních měst. Dále bych chtěla občany více zapojit do 
rozhodování o dění v obci. 

- Nemám nejvyšší prioritu. Budu se snažit o všestranný rozvoj. Za důležité považuji 
udržet v provozu prodejny, hospodu, rozvíjet školu a školku a aktivně podporovat 
spolky a další organizátory akcí v obci. Z investičních akcí je třeba opravit střechu 
KD Říčky, dořešit nový chodník na Borečku, vytvořit zázemí pro pořádání 
venkovních akcí v Říčkách a mnoho dalších. 

- Když Vám něco vadí nebo naopak máte dobrý nápad na zlepšení, tak to řekněte 
nebo kandidujte do zastupitelstva. 
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10. – Šejbl Petr, Kaliště 9, věk 35, lesní inženýr, hajný u Správy Parishových lesů, 
zájmy- myslivost, lovecká hudba, vojenská historie a někdy i sportuji 

- Chci být prospěšný pro ostatní občany a taky mám rád lidi kolem sebe, se kterými 
se dobře spolupracuje. Minulé období jsme byli dobrá parta a tak bych rád 
pokračoval, pokud dostanu důvěru. 

- V minulosti jsem pomáhal organizovat různé kulturní akce a to hlavně ve Rvišti, v 
tom bych chtěl nadále pokračovat. V současnosti organizuji opravu mostu na 
Bezpráví, kterou provádí obec ve spolupráci se ZEMOSem Orlické Podhůří. 

- Jelikož se chystají velké změny, co se týče starosty, tak bude určitě důležité udržení 
nastavené laťky. Nejlépe se zeptat občanů, co se jim nelíbí a co by chtěli změnit. No 
a my všichni zastupitelé to pak už jen zařídíme. 

- Bylo by dobře pokračovat v opravách obecních komunikací a chodníků. Nové 
zastupitelstvo čeká rekonstrukce zakoupené budovy za účelem parkování techniky a 
zázemí pro obecní zaměstnance ve Rvišti. Též obecní úřad v Dobré Vodě by měl 
projít vnitřní rekonstrukcí. V Říčkách by mělo dojít k rekonstrukci mostků ve strži 
Pazderna a k zatrubnění přepadu kanalizace. 

- Často slýchám od lidí pouze kritiku a jen málo z nás dělá něco pro obec z vlastní 
vůle, pokuste se to změnit, zkuste být lepší občané. 

11. – Šlechta Radek, Říčky 63, věk 41, zam. frézař  

- Po čtyřleté pauze to zase zkusím. 
- Snad se něco najde 
- Dosavadní systém svozu domovního odpadu. 
- Aby obec prosperovala jako za současného vedení. 

Pro připomenutí toho, co se za působení  tandemu Hudeček -  Novák ve 
vedení obce podařilo, uvádíme následující fotodokumentaci s komentářem: 
Protože obec Orlické Podhůří je roztahaná od Ústí po Brandýs a občané z jednotlivých 
částí mnohdy ani netuší, jak vypadá druhá část, někteří tam ani nebyli, uvádíme 
následující: 

Rozsocha:    
 

 

 

 

 

 

 

 

  

rekonstrukce křížku   nové veřejné osvětlení                                    komunikace  



 7 

 

 

 

 

 

                     

       občané sami sobě        sběrné místo 

 
 
Kaliště: 
 

  lipová alej k Brandýsu 
 
 
 

příjezd od Rozsochy                                         Papáčkova  zvonice s obecním zvonem

  
  

 

Perná: 

 

 

 

 

 

 
 

            
            sběrné místo 

      cyklostezka údolím Tiché Orlice 
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Rviště: 

         
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              zázemí u koupaliště 

 
     
    oslavy dětského dne 

 

 

 

 

 

 
 

                      
     koupaliště  

              vodník pod Hůrkou 
 
 

 

 

 

 

 

       smíšené zboží 

 
 

 

 

    Zvonička 

           mateřská škola 
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sběrné místo 
 
                                                     
                                            čistírna odpadních vod 
                                               
      

 

 

 

 

        obecní dům - prádelka 

 

 

Dobrá Voda: 

 

 

 

 
          Obecní úřad 

 

 

     Kaple  

 

  

        kůlna – technické zázemí obce 
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Klopoty, Bezpráví a Luh: 

 

 

   dětské hřiště u cyklostezky  

 

 
         kaple 

 

 

            posezení u Němčáku 

 

Říčky: 

 

 

 

 

 

     základní škola 

         parčík s altánem a herními prvky 

 

 

 

 

 
 

             kaple                   pomník padlých 
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        hospoda s posezením, kulturní dům               hřiště u kulturního domu 
 
        

          
         třídíme odpad  
       
 

       obchod se smíšeným zbožím 

 

 
třídíme elektro a bioodpad  

   sběrné místo 

hasičská zbrojnice s novým autem 

 

 

 

 

 
 

  posezení u hřiště – stezka „Po stopách živé vody“ 
 

  obecní hřbitov 
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Nově pořízená technika: 
 

 

 

 multikára M32 s příslušenstvím             nakladač Kramer                    sekačka Gilo 

 

 

Po několikaletém období ve funkci starosti děkuji za trpělivost, shovívavost, 
spolupráci a podnětné návrhy k činnosti obce. 

Rád bych popřál novému zastupitelstvu spoustu elánu, nápadů a úspěchů v rozvoji 
obce Orlické Podhůří. 

       Josef Novák - starosta 

 

 

AKTUALITY pro další období: 

 Znovu vyzýváme držitele psů, že stále platí vyhláška, která ukládá povinnost platit 
poplatky za každého psa. Dále upozorňujeme, že každý je povinen okamžitě 
nahlásit nového psa na předepsaném tiskopisu, stejně tak i zrušení chovu (úhyn 
apod.) Znovu apelujeme na volné pobíhání psů, hrotí to sousedské vztahy a jde o 
velmi nebezpečné chování. Při ohrožení volejte policii ČR. 

 
 Kácení stromů, které si 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 a za jakých podmínek. Převážně se jedná o 
dobu vegetačního klidu. Formulář žádosti je na WEB stránkách obce. 

 
 
Akce, které budou následovat a tímto Vás srdečně zveme: 

o V sobotu dne 1.9.2018 „Den otevřených dveří v Základní škole Říčky“ od 10,00 hod. 

o V sobotu 1. 9. 2018 od 13,00 hod. 12. ročník hasičské soutěže o „Pohár starosty 
obce Orlické Podhůří“ na travnatém hřišti za pilou v Říčkách. Občerstvení je 
jako již tradičně zajištěno. 

o V pátek 7. 9. 2018 startuje „Den regionu Orlicko - Třebovsko“ start v České 
Třebové, s cílem ve Vlčkově. Jedná se o hromadnou jízdu na kolech regionem. 

 
V obci bylo k 30. červnu trvale přihlášeno 350 žen, 341 mužů, u cizinců se počet již 
neeviduje. Celkový počet obyvatel naší obce je v současnosti 691 obyvatel. 
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Část obce   muži   ženy         celkem 
Říčky       170       186    356 
Rviště                72      65    137 
Dobrá Voda     46        41      87 
Rozsocha    35               36     71 
Perná               11      13     24 
Kaliště     7                  9     16 
Celkem           341              350             691 

 

Bohužel od posledního zpravodaje se s úmrtími v obci roztrhl pytel, zemřelo 
15 níže uvedených občanů:  

 26.8.2017    Kopřivová Libuše, Rviště 22 

 20.9.2017    Turko Julius, Kaliště 11 

 18.11.2017   Bednářová Marie, Rviště 20 

 13.12.2017   Dudek Jaroslav, Dobrá Voda 31 

 16.1.2018     Pešek Jan, Říčky 61 

 4.3.2018      Totušková Božena, Perná 19 

 4.3.2018      Pavlíčková Libuše, Říčky 18 

 9.3.2018      Pankrác Jiří, Říčky 85 

 19.4.2018    Kopička Tadeáš, Dobrá Voda 4 

 28.5.2018    Divišová Dagmar, Říčky 87 

 2.6.2018      Diviš Jakub, Říčky 87 

 11.6.2018     Novák Radovan, Rviště 18 

 2.7.2018      Kaplanová Jiřina, Dobrá Voda 10 

 16.7.2018     Coufalová Marta, Rozsocha 7 

 23.7.2018     Novák Josef, Perná 2 

Seznam narozených, kteří do naší obce přibyli od prosince 2016 do konce 
června 2017: 

o 13.9.2017       Kropáčková Veronika, Říčky 90 

o 27.9.2017       Velínský Kryštof, Říčky 6 

o 7.10.2017        Smrčková Elena, Kaliště 10 

o 7.11.2017         Kopička Matyáš, Dobrá Voda 4 

o 5.2.2018          Faltýnková Markéta, Dobrá Voda 39 

o 18.2.2018        Faltýnek Václav, Dobrá Voda 40 

o 1.5.2018          Novotná Anděla, Dobrá Voda 44 

o 24.5.2018        Tererová Elen, Říčky 50 

o 31.5.2018        Kroulíková Anežka, Říčky 12 

o 15.6.2018        Zicha Marek, Říčky 42 
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znak obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prapor obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za mého dvacetiosmiletého působení v zastupitelstvu považuji za největší 

počin dohodu na symbolech, kterým došlo ke stmelení jednotlivých částí obce. 

 

Josef Novák - starosta 


