
 

Občasník zastupitelstva obce 

ORLICKÉ PODHŮŘÍ 

č.1/2021 - duben 
 

 
 
 
 
 
Na úvodní straně je zachycena jarní momentka z pomezí Dobré Vody a Rviště. Do zpravodaje mohou přispívat 
i sami občané, budeme rádi za každý podnět. Své příspěvky můžete posílat na starosta@orlickepodhuri.cz, 
uzávěrka je 30. června 2021. 

mailto:starosta@orlickepodhuri.cz


2 
 

Úvodník 
 
Milí spoluobčané, 

jaro nás vítá aprílovým počasím. Stejně tak se mění nařízení vlády a předpověď dalšího vývoje je značně 
nejistá. V pondělí 22. března uplynul přesně rok od prvního prokázaného úmrtí nemocného s koronavirem 
na území České republiky. I naše obec se připojila k Minutě ticha za oběti pandemie vyvěšením černé vlajky 
na budově obecního úřadu a tichou vzpomínkou na zesnulé v pravé poledne. Stejně jako mnozí z nás doufám, 
že teplé sluneční paprsky přinesou nejen radost z prvních kvítků a procházek v přírodě, ale i zpomalí šíření 
viru a náš život se začne pomalu vracet do normálu. Moc se těším až se budeme moci opět potkávat, podat 
si ruku a sdílet běžné denní radosti a starosti.  

Marie Kršková, starostka obce 

Zprávy z obecního úřadu 

• V únoru byla zahájena rekonstrukce bývalé hospody ve Rvišti na zázemí pro techniku, pracovníky obce a 
komunitní centrum. Do výběrového řízení se nám přihlásilo 8 firem. S nejnižší nabídkou ve výši 7,6 mil. Kč 
zvítězila firma KPV SYSTÉM s.r.o. a hned po podpisu smlouvy se pustila do stavebních prací. Rekonstrukce 
by měla být hotova do konce letošního roku. 

• V průběhu měsíce března proběhla výměna střešní krytiny na Kulturním domě v Říčkách. Výměnu 
realizovala firma Jaroslav Vrbiak. Celkové náklady ve výši 1,8 mil Kč jsou ze 70 % kryty z programu Podpora 
rozvoje regionů 2019+. Nová krytina ladí s tmavým soklem fasády a završila tak postupnou rekonstrukci 
kulturního domu z minulých let. 

 

Projekt „Oprava střechy Kulturního domu v 
Říčkách“ byl realizován za přispění prostředků 
státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva 
pro místní rozvoj.  

 

• V letošním roce pokračuje projekt splaškové kanalizace v Říčkách. Bohužel v současnosti není možné 
uspořádat schůzi v kulturním domě a seznámit širokou veřejnost s návrhem tras. Jednotlivé nemovitosti 
navštíví projektant individuálně koncem dubna a probere s majiteli plánovaní trasy a místa napojení. 
Konkrétní termín obchůzky pošleme občanům Říček přes sms. Ve vývěsce u autobusové zastávky nebo na 
webu obce si je možné rovněž prohlédnout výkres plánované trasy 
(http://www.orlickepodhuri.cz/obecni-urad/dokumenty-2/ostatni-dokumenty) . 

http://www.orlickepodhuri.cz/obecni-urad/dokumenty-2/ostatni-dokumenty
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• Nově by letos měly začít projektové práce na splaškové kanalizaci v Dobré Vodě. Ve výběrovém řízení na 
zhotovitele byla vybrána firma VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. 

• Program domovních čistíren odpadních vod pro přihlášené účastníky z Perné je pozastaven. S firmou M 
Projekt CZ s.r.o. jsme ukončili spolupráci a v současnosti hledáme nového projektanta. Přihlášené 
účastníky budeme kontaktovat až bude znám nový zpracovatel a termíny. 

 

Informace ze školy a školky 
 

Školní rok se blíží ke svému závěru, a lze jen konstatovat – opět je jiný, úplně ve všem. Nastalá pandemická 
situace nejenže od základů změnila práci učitelů a dětí i rodičů, ale změnila úplně pohled na školu jako 
takovou – na povinnosti, schopnosti a samostatnost žáků, rozsah učiva i metody výuky.  

Všichni byli vhozeni do vody a snažili se ze všech sil plavat. Nyní můžeme s čistým svědomím říci, že se nám 
to daří – nejen, že se netopíme, ale již vplouváme do klidnějších vod. Všichni na jedné lodi. Všichni ti, kteří 
dělají školu školou – učitelé, žáci a rodiče.  

Naprostou samozřejmostí se stala výuka formou videokonferencí v rámci Google Classroom, do výuky jsou 
aktivně zapojeni všichni žáci naší školy. Vedle výuky organizujeme individuální konzultace, nabízíme 
nepovinné hodiny, přírodní aktivity, hudební výzvy, tvoření či různé soutěže.  

V rámci ročního „výročí“ distanční výuky jsme rodičům a dětem poslaly děkovný dopis.  

 

Vážení rodiče, milé děti,  

je to již rok, co jsme se poprvé zcela nečekaně ocitli na tzv. distanční výuce. Výuka na dálku je pro všechny 
velmi náročná. Jsme v období, kdy přesně nevíme kdy a za jakých podmínek se do školy vrátíme. Ale co víme, 
je fakt, že se velmi těšíme na návrat k běžné výuce. 

Rády bychom poděkovaly Vám, dětem, jak rychle jste se přizpůsobily nové situaci, jaké nové 
dovednosti jste si osvojily, jak se každé ráno zvedáte z postele a připojujete se k výuce, vypracováváte 
zadání… a i přes omezení v sociálních kontaktech zvládáte být milí, vstřícní a usměvaví. Moc si toho vážíme, 
že bojujete, že jste to nevzdaly.  

Rády bychom poděkovaly Vám, rodičům, jak jste zvládli zabezpečit technickou stránku výuky, jak jste 
poskytli zpětnou vazbu k výuce, aby bylo vše nastaveno správně a vyváženě, jak každý týden dohlížíte, aby 
vše bylo vypracováno a odevzdáno. Velmi si vážíme, že i v této nejisté, pro někoho i existenčně náročné době, 
věnujete svůj čas a energii vzdělávání Vašeho dítěte.  

Vážení rodiče, ujišťujeme Vás, že všechny pečlivě zvažujeme, jak a co učit. Snažíme se zapojit do výuky 
všechny děti, aby byla zajištěna plynulá návaznost při přechodu na běžnou výuku ve škole. Sledujeme, 
hodnotíme a plánujeme výuku komplexně, aby byly splněny plány a byla zajištěna návaznost do dalšího 
školního roku.  

 Přejeme Vám, vážení rodiče, milé děti, abyste společně s námi tuto zvláštní dobu ve zdraví zvládli a 
brzy se setkali při každodenní výuce ve škole.  

 

J. Bulvová, J. Mikulecká, P. Przywarová, D. Stránská, L. Vašutová 
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V březnu se k distanční výuce připojili i předškoláci z mateřské školy. Pracují podle metodiky MŠMT, každý 
týden dostávají náměty a podněty k aktivitám. Předškolákům a jejich rodičům byla před zápisem do 1. třídy 
nabídnuta i individuální návštěva základní školy. Děkujeme rodičům, že této možnosti využili. 

Ráda bych na závěr poděkovala paním učitelkám, které opravdu „nemají prázdniny“, ale poctivě usedají 
k počítačům a připravují digitální materiály, vedou videokonference, průběžně opravují vše, co jim žáci vrací 
zpět, vzdělávají se, sdílí zkušenosti… Slečně vychovatelce, která zprostředkovává předání materiálů a šíří 
kolem sebe pozitivní energii. Paní kuchařce, školnici a uklízečkám, které v této době zajišťují stravováni, uklízí 
školu a školku a dělají vše, aby bylo připraveno na návrat našich dětí do školy a školky. 

      Jitka Bulvová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: 
zázemí k online výuce – P. Przywarová 
velikonoční tvoření - beránek 
březnová soutěž v čj 
velikonoční/jarní výzva 
 



5 
 

 

Rekonstrukce patra na základní škole ukončena 

Od roku 2017 byly postupně realizovány projekty, které 
vedly k jedinému cíli – zrekonstruovat celé patro a zajistit 
bezbariérovost na základní škole. A lze jen konstatovat, cíl 
byl splněn. Vznikly tak nové prostory pro pracovníky a žáky 
školy. 

V březnu 2021 byl dokončen projekt „Škola pro všechny – 
ZŠ a MŠ Orlické Podhůří“. Cílem projektu bylo zajištění 
kompletní bezbariérovosti školy (nákup schodolezu) a 
vybudování zázemí pro školní poradenské pracoviště. Dále 
bude projekt přispívat i k rozvoji klíčových kompetencí ve 
vazbě na trh práce. Nově vzniklá místnost v půdních 
prostorech školy bude využívána i pro mimoškolní aktivity.  

Děkuji za podporu, spolupráci a úspěšnou realizaci všem zainteresovaným, jmenovitě pak Josefu Novákovi, 
Jiřímu Hudečkovi a Marii Krškové.  

Jitka Bulvová 

 

 

 

 

 

 

 
 

Celkové náklady rekonstrukce jsou 1,8 mil. Kč. Projekt „Škola pro všechny – ZŠ a MŠ Orlické Podhůří“ je 
spolufinancován Evropskou unií. Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu přes MAS NAD 
ORLICÍ je přislíbena ve výši 1,14 mil. Kč. 
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Zprávy z hasičárny 

 
Dle platných vládních nařízení (někdy až chaotických) byla zakázána 
veškerá spolková činnost a z tohoto důvodu bude i náš příspěvek do 
zpravodaje velmi skromný. 
Již v minulém zpravodaji jsme Vás informovali o rušení připravovaných 
akcí z důvodu epidemie a stále se měnících vládních opatření proti 
jeho šíření. Bohužel jsme nuceni v tomto nepříjemném trendu 
pokračovat a zrušit tradiční pochod VIA LONGA, který se měl konat 
v polovině dubna. Ze stejného důvodu je v ohrožení i pálení 
čarodějnic. 
 
Zásahová jednotka měla několik výjezdů 
 
7. 1. 2021 byla jednotka přivolána k zapadlému 
osobnímu autu, kde v součinnosti s odtahovou službou 
bylo vozidlo vytaženo ze sněhu a uvolněná komunikace. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
12. 1. 2021 vyjížděla jednotka ke spadlému stromu přes 
silnici z Říček do Kerhartic. Strom byl odstraněn a silnice 
zprůjezdněna. 
 
 
 

 
14. 1. 2021 jsme zasahovali u zapadlého sypače. 
V součinnosti s HZS Ústí nad Orlicí jsme asistovali u 
vyprošťování zapadlé techniky a řídili okolní dopravu.  
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Ještě téhož dne jsme byli na žádost paní starostky 
likvidovat spadlý  strom přes cestu z Říček do Klopot (pod 
Pazdernou) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V listopadu jsme na vánoční strom v Říčkách instalovali 
nové osvětlení, které nahradilo původní již mnohokrát 
zpřetrhané a po bezpečnostní stránce nevyhovující. Po 
ukončení adventního času jsme osvětlení sundali a 
uskladnili, aby nedocházelo při povětří k jeho poškozování, jak tomu bylo v předchozích letech. 
 

13. 2. 2021 proběhlo školení části mužstva jednotky na 
práci s motorovou pilou. V rámci tohoto školení bylo 
skáceno několik vzrostlých smrků, které ohrožovaly 
přilehlou nemovitost. 

 
Plán akcí na další období 
4. 9. 2021 Ukončení prázdnin spojené s poutí 
18. 9. 2021  Hasičská soutěž O pohár starostky obce 

 
Za zrušené plesy bychom rádi uspořádali nějakou náhradní akci pro širokou veřejnost, tak snad nám to 
pandemie a vládní nařízení dovolí. 
 

Za SDH Říčky – Orlické Podhůří, Miroslav Jebousek 
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Oprava železnice – omezení provozu cyklostezky 
 
Následující dva roky bude naše obec dotčena stavbou „Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí – původní stopa, 
BC“. Jedná se o kompletní rekonstrukci železnice mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí. Přes naši 
obec vedou hlavní přístupové cesty pro staveništní dopravu. Se stavebníky jsme v kontaktu a snažíme se řešit 
vznikající problémy. Snahou všech zúčastněných je stavbu co nejrychleji a nejlépe provést. Níže najdete 
základní informace ke stavbě a souvisejícím omezením. Prosíme všechny o vzájemnou ohleduplnost a 
shovívavost.  
 
Úsek prvního koridoru Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí projde zásadní modernizací  
Už letos v dubnu začne rekonstrukce jednoho z posledních dosud nemodernizovaných úseků prvního 
koridoru. Správa železnic vybrala zhotovitele prací mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí a v samotné 
stanici v Brandýse. Významným přínosem celé stavby bude vybudování nové odbočky Bezpráví, která 
podstatně zvýší kapacitu a operativu při řízení provozu v tomto silně vytíženém úseku. Stavba bude 
financovaná z programu Blending Call, který je založen na kombinaci příspěvku z unijního Nástroje pro 
propojení Evropy (CEF) a úvěru od Evropské investiční banky.  
Zhotovitelem prací v hodnotě 3,396 miliardy Kč bude sdružení firem EUROVIA CS; Chládek a Tintěra, 
Pardubice; Elektrizace železnic Praha a GJW Praha.  
V rámci stavby dojde na téměř 10 kilometrů dlouhém úseku k rekonstrukci železničního svršku a spodku, a 
to včetně hloubkové sanace násypového tělesa trati v nestabilních úsecích. Modernizace se zaměří i na 
zabezpečovací a sdělovací zařízení, trakční vedení, silnoproudé technologie a mostní konstrukce. Jedná se 
celkem o 14 mostů a čtyři propustky, které čeká renovace různého charakteru.  
Kompletní přestavbou projde stanice Brandýs nad Orlicí. Nová nástupiště se přesunou blíže ke kolejovému 
rozvětvení ve směru na Ústí nad Orlicí, jejich délka bude 220 metrů a výška nad temenem kolejnice 550 mm. 
Přístup na obě nástupiště bude bezbariérový, pod kolejištěm se zřídí nový podchod. Tato stanice dostane 
také nové zabezpečovací zařízení. To bude ovládané dálkově z Centrálního dispečerského pracoviště Praha.  
Zastávka Bezpráví bude zrušena. V její blízkosti vznikne nová odbočka, která významným způsobem zvýší 
propustnost trati. Se zahájením prací se počítá letos v dubnu, s dokončením pak v polovině roku 2023. 
 

Zdroj: Tisková zpráva z 25. 1. 2021, Správa železnic, státní organizace 
 

Orientační harmonogram stavebních prací 
Přípravné práce na stavbě byly zahájeny již začátkem měsíce března, jedná se především o vybudování 
přístupových komunikací v podobě: 
1, trvalých výhyben v Klopotech (stavební práce na místní komunikaci budou probíhat od 3.3. do 4.5. 2021, 
provoz bude řízen semafory nebo pracovníky stavby – prosíme o zvýšenou opatrnost); 
2, dočasných výhyben na cyklostezce v úseku od ÚO až po Pernou; 
3, provizorní přístupové komunikace v úseku ÚO – Brandýs; 
4, vložení mostních provizorií v lokalitě v Klopotech u křižovatky s cyklostezkou a U Jána u Brandýsa. 
 
V katastru obce Orlické Podhůří se v termínu od 4.5.2021 rozběhnou samotné práce na železnici v podobě: 

-pažení na mostních objektech 
-sanační práce na přilehlých svazích; 
-stavba nové tech. budovy v lokalitě „odbočka Bezpráví“ (tato odbočka je umístěna u bývalého 
strážního domku na Luhu); 
-odtěžení stezek do projektem požadovaných výšek; 
-základy pro nově trakční podpěry střídavě na obou vylučovaných kolejích vždy (vyjma nočních výluk) 
za provozu na jedné z kolejí. 
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Vytypované stavební práce jako pažení na mostech a stavba základů pro trakční podpěry budou probíhat i 
v noci v době schválených nočních výluk, tzv. nicprovozech. Noční stavební práce jsou plánovány především 
na konec května (23.5. – 1.6.), konec června (26. – 30.6.), dále po téměř celý červenec a srpen. Noční výluka 
probíhá od 22:15 do 4:15. Konkrétní harmonogram bude ještě uveřejněn na webu obce. 
Konec stavebních prací je letošní rok plánován k 4.12.2021. Obnovení prací v následujícím roce je plánováno  
od 1.2.2022. Celkové stavební práce by měly být ukončeny do 30. 6. 2023. 
Místní komunikace v Klopotech i cyklostezka byly předmětem pasportizace a poškozené úseky budou po 
ukončení stavby opraveny. Stejně tak by měly být pasportizovány a následně opraveny krajské silnice, které 
bude nákladní doprava rovněž významně zatěžovat. 
 
Cyklostezka jako staveniště aneb na výlet raději jinam 
Jako hlavní přístupová komunikace do údolí bude využívána místní komunikace v Klopotech a dále 
cyklostezka od Klopot směrem na Ústí a v úseku od Perné k Bezpráví. Samotný oblouk okolo Bezpráví by měl 
být rekonstruován z druhého břeku řeky (k tomuto účelu se v současnosti staví provizorní most přes Tichou 
Orlici). Bohužel se v současnosti ukazuje, že pohyb nákladních automobilů bude mnohonásobně vyšší, než 
bylo prezentováno při projektové přípravě stavby. Provoz na místní komunikaci by měl být řízen a k vyhýbání 
vozidel se zřizují stálé a dočasné výhybny. Stejně tak na cyklostezce mají vzniknout dočasné výhybny a 
v problematických úsecích má být provoz řízen semafory nebo pracovníky stavby.  
Prosíme všechny občany a návštěvníky, aby se na cyklostezku vydávali co nejméně. Cyklostezka bude místy 
připomínat staveniště, povrch bude značně poškozený a bude nutné počítat s tím, že budete muset čekat na 
semaforech a pak jet za kouřící tatrou. Jako obec se bráníme kompletnímu uzavření cyklostezky pro 
veřejnost, a to především z důvodu zajištění režimu pro bezpečný pohyb cyklistů  a chodců. Přesto doufáme, 
že zde bude pohyb veřejnosti co nejmenší, a to především s ohledem na její bezpečnost. 
V průběhu stavby počítáme s krátkodobými uzavírkami cyklostezky po nezbytně nutnou dobu. O termínech 
uzavírek budeme informovat na našich webových stránkách - připomínáme možnost odebírání aktualit 
emailem.  
V příštím roce je plánována uzavírka části cyklostezky od Perné do Bezpráví z důvodu opravy mostních 
objektů.  
 
A co tunely? 
Často se setkáváme s dotazy, zda projekt souvisí s tzv. tunelovou variantou. Nesouvisí. Jedná se o opravu 
železnice v současné stopě. Nicméně s výstavbou tunelů se stále počítá a v dlouhodobém výhledu je cílem 
Správy železnic zajistit provoz na čtyřech kolejích.  
 
Zkapacitnění místní komunikace v Klopotech 
Jak jsme psali v minulém čísle, Správa železnic, státní organizace plánuje společně s Pardubickým krajem 
zrušenou vlakovou zastávku Bezpráví nahradit projektem Zkapacitnění místní komunikace v Klopotech. 
Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce místní komunikace, vybudování více trvalých výhyben a 
místa pro otáčení autobusu. Pardubický kraj následně přislíbil zavést víkendové autobusové linky mezi 
Brandýsem nad Orlicí a Ústím nad Orlicí, které by měly zajistit návaznost na vlakovou dopravu.  
V současnosti probíhají jednání s vlastníky soukromých pozemků. Prosíme vlastníky o součinnost, aby 
dopravní obslužnost mohla být zachována. V ideálním případě by měl tento projekt časově plynule navazovat 
na rekonstrukci železnice. 
 
Pozor, v souvislosti s projektem od 6.4.2021 platí výlukové jízdní řady, více informací naleznete na 
https://www.pardubickykraj.cz/vyluky nebo na http://portal.idos.cz/Search.aspx?mi=2&c=7  

 

Marie Kršková, starostka obce 

 

https://www.pardubickykraj.cz/vyluky
http://portal.idos.cz/Search.aspx?mi=2&c=7
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Sčítání lidu, domů a bytů 2021 
 
Sčítání začalo s technickými problémy o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Sčítání bude zjišťovat o polovinu méně 
údajů než před deseti lety. Sečíst se lze zcela bezkontaktně prostřednictvím internetu na www.scitani.cz , 
nebo pomocí listinného formuláře. Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se sčítacím komisařem se můžete 
sečíst online od 27. 3. do 11. 5., a to na webu nebo pomocí mobilní aplikace. Jde to odkudkoliv. Sečíst můžete 
nejen sebe, ale také celou rodinu. 

Pokud se nesečtete online, musíte od 17. 4 do 11. 5. vyplnit listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu s 
odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce 
odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky.  Pro naši obec jsou jmenovány dvě sčítací komisařky, 
jedná se o pracovnice české pošty -  Pavla Pirklová pro Říčky, Dobrou Vodu, Rviště, Rozsochu a část Perné 
(kontaktní místo Česká pošta Ústí nad Orlicí – T.G. Masaryka 897) a Anna Zábranská pro Pernou a Kaliště 
(kontaktní místo Česká pošta Choceň, Dolní 1200). 

Pokud potřebujete pomoci nebo poradit se sčítáním, můžete se obrátit i na zaměstnance obecního úřadu, 
tel. 465 588 119. 

 

Společenská kronika 

 

Seznam narozených, kteří do naší obce přibyli od listopadu 2020  

• 7. 3. 2021  Jakub Růžek, Říčky 

 
 

 

Od listopadu 2020 jsme se rozloučili  

• 22. 12. 2020  Miroslav Vacek, Říčky  

• 10. 2. 2021  Jindřich Kopička, Dobrá Voda 

• 19. 3. 2021 Jindřich Petera, Rozsocha  

 
Koutek s odpady 

 
Vážení občané, rád bych se v této části okrajově zmínil o novém zákonu o odpadech a některých změnách 
z pohledu obce. 
 
Nová strategie v odpadovém hospodářství  
Nová strategie Ministerstva životního prostředí ČR je obsažena v návrhu nového zákona o odpadech. 
Podstatnou změnou je navýšení poplatku za ukládání odpadů na skládku a řešení tzv. třídících slev pro obce, 
jakožto motivačního nástroje pro vyšší třídění komunálních odpadů. Postupně do roku 2023 by mělo dojít až 
k téměř čtyřnásobnému zdražení poplatku za odpad na skládkách. Odpad se stává zdrojem, využívá se 
energeticky. 

http://www.scitani.cz/
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Nejdůležitějším parametrem je výše skládkovacího poplatku, protože nízký poplatek nemotivuje systém, aby 
se odklonil od skládkování. Zákon navrhuje navýšení poplatků za skládkování od roku 2021 s cílem posílit 
primární třídění. Pro obce je stanovena třídící sleva ze skládkovacího poplatku, která je motivačním 
nástrojem k dosažení cílů pro třídění a jeho posílení. Je důležité vědět, že existují možnosti, jak při správném 
využití možností, které návrh nového zákona nabízí, platit ve výsledku za komunální odpad (skládkovací 
poplatek a cenu za svoz) méně než dosud, i když dojde k navýšení poplatků za skládkování. Zákon o odpadech 
mimo jiné počítá s postupným navyšováním poplatku za skládkování využitelného odpadu, v roce 2029 by 
měl dosáhnout 1850 korun za tunu (doposud činil 500 korun za tunu). Nově by umožňoval skládkovat jen 
deset procent komunálního odpadu. Při zvýšených poplatcích chce ministerstvo životního prostředí obce 
motivovat ke třídění takzvanou třídící slevou ze skládkovacího poplatku.  
 
Řešením tak může být například posílení barevných kontejnerů na tříděný odpad, o což se již snažíme a počty 
kontejnerů na papír a plast jsme navýšili. 
 
Tabulka zvýšení poplatku. 

 
 
Nová definice komunálního odpadu 
-směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, 
textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, 
zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a 
složení podobný odpadu z domácností;  
- komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a 
čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad. 
Zahrnuje odpad od fyzických nepodnikajících osob (z domácností) a rovněž podobný odpad od podnikajících 
fyzických a právnických osob (sjednocení definic a statistik o KO v členských zemích). 
 
Obec je původcem a vlastníkem odpadu od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo obcí k tomuto účelu 
určenému. 
Obec je povinna určit místa pro nebezpečný odpad, papír, plast, sklo, kov, biologicky rozložitelný odpad, jedlé 
oleje a tuky a nově od 1. 1. 2025 také textil.  
Poplatníkem za svůj komunální odpad zůstává obec a to bez ohledu na to, komu odpad předala a kdo jej 
vlastní při předání na skládku. 
Obec platí do určitého množství využitelných odpadů uložených v kalendářním roce na občana pouze 500 Kč 
za tunu (viz tabulka). 
 
přehled 

rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Kg/občan 200 190 180 170 160 150 140 130 120 

 
Obec musí slevu u provozovatele uplatnit. 
 
 
 



12 
 

Poplatky -změna zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích  
● Zákon stanoví 2 druhy poplatků za komunální odpad.  
● V obci lze stanovit pouze jeden typ poplatku. 
● Poplatkovým obdobím je kalendářní rok, dílčím obdobím je kalendářní měsíc. 
● Pro rok 2021 platí přechodné období. V platnosti zůstávají poplatky dle zákona o místních poplatcích 
a zákona o odpadech v předchozím znění. 
 
V průběhu roku 2021 bude nutné stanovit nový druh poplatku, který bude obec používat od 1. 1. 2022. 
 
Jen znovu připomínám svozový plán na rok 2021 pro naši obec. 

 
 
 
 
 
 
 

Vojtěch Skalník, místostarosta obce 

 
„Vrkáči“ v Říčkách 

Stejně jako loňský rok, tak ani letos se nemohlo dle vládního nařízení chodit tzv. vrkat. Vrkáči se přesto 
nenechali odradit a společně vrkali od svých domovů a zahrad. Pro neznalé připomínáme tento prastarý zvyk, 
který se v Říčkách uchoval jako živá tradice. 

V Říčkách dodnes chodí děti před Velikonocemi vrkat. Jde o prastarý zvyk, který se váže k církevnímu roku. 
Od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty jsou na kostelích zvony ztichlé, kvůli pietě s Kristovou smrtí. Říká se také, 
že „zvony odletěly do Říma“. V dobách, kdy byly hodiny vzácností, oznamovaly poledne a osmnáctou hodinu 
vrkáním a klapáním děti. Vrkání je dětmi oblíbeno, protože na Bílou sobotu ráno musí místní lidé podle 
tradice za vykonanou službu dětem zaplatit. 

Zdroj: Kateřina Leschingerová, Symbolické aspekty zeleně v okolí drobných sakrálních objektů v krajině  a  
sídlech (bakalářská práce), str. 29 

 
Co nás čeká     

Bohužel v současnosti nelze plánovat žádné konkrétní akce. Až to situace a vládní nařízení dovolí, budeme 
Vás včas informovat. 
 
Příprava zpravodaje: Marie Kršková, Vojtěch Skalník 
Vydává: Obec Orlické Podhůří, Dobrá Voda 4, 562 01 Orlické Podhůří 
www.orlickepodhuri.cz, email: starosta@orlickepodhuri.cz, tel.: 465 588 119, 603 712 142 

http://www.orlickepodhuri.cz/
mailto:starosta@orlickepodhuri.cz

