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č.2/2022–září 
 

 
 
 
 
 
Na úvodní straně je zachyceno venkovské stavení na Kališti. Do zpravodaje mohou přispívat i sami občané, 
budeme rádi za každý podnět. Své příspěvky můžete posílat na starosta@orlickepodhuri.cz, uzávěrka je 
30. listopadu 2022. 

mailto:starosta@orlickepodhuri.cz
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Úvodník 
Milí spoluobčané, 

do rukou se Vám dostává další vydání občasníku, i když s malinkým zpožděním. Vzhledem k tomu že za 
několik málo dní proběhnou volby do zastupitelstva obce (23. a 24. 9.) dali jsme prostor jednotlivým 
kandidátům, aby se v krátkosti mohli našim občanům představit.  

Děkujeme všem zastupitelům za dosavadní práci a ochotu věnovat svůj čas a schopnosti k rozvoji obce. 
Zvláštní poděkování patří místostarostce Lence Stejskalové, která v zastupitelstvu působí od roku 2006. Po 
čtyřech volebních obdobích se z osobních důvodů rozhodla znovu nekandidovat. Máme radost, že se jí ke 
kandidatuře podařilo přesvědčit nového zástupce Rozsochy.  

Marie Kršková, Vojtěch Skalník 

Zprávy z obecního úřadu 
• V létě proběhla 1. etapa výstavby a rekonstrukce chodníku na Rozsoše. Jedná se o úsek navazující na 

akci „Oprava silnice III/3124 Rozsocha – Velká Skrovnice“. Druhá etapa navazující na modernizaci silnice 
II/312 Choceň – Libchavy se posunula na příští rok. Bohužel se nepodařilo zkoordinovat všechny uzavírky, 
důvodem posunu termínu stavby byla uzavírka na silnici I/14 v Potštejně. Objízdná trasa je vedena přes 
Velkou Skrovnici a Rozsochu. Termín výstavby chodníků je plně závislý na termínu modernizace silnice a 
nezbývá nám než se přizpůsobit Správě a údržbě silnic Pardubického kraje. 

• Splašková kanalizace Orlické Podhůří - Říčky – na jaře proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, do 
kterého se přihlásilo 6 uchazečů. S nejnižší cenou 55,3  mil. Kč včetně DPH vyhrálo Sdružení pro výstavbu 
kanalizace Orlické Podhůří (společník PP-GROUP.cz s. r. o a společník Stavoka Kosice, a. s.) V současnosti 
probíhá zpracování žádosti o dotaci do OPŽP. Nové zastupitelstvo bude muset zvážit, za jakých podmínek 
přistoupí k realizaci projektu. I s obdrženou dotací bude realizace kanalizace pro obec znamenat 
zadlužení a utlumení ostatních investičních aktivit. 

• Splašková kanalizace Dobrá Voda – je hotový návrh trasy splaškové kanalizace, který bude postupně 
projednán se všemi dotčenými vlastníky pozemků. 

• Chodník Dobrá Voda – je vydáno stavební povolení, rozpočtové náklady jsou 2,2 mil. Kč. V současnosti 
čekáme na vyhlášení dotací ze SFDI a programu IROP.  

• Náves Říčky – v parčíku před školou proběhla nová výsadba, která již po pár měsících dělá radost.  

• Zkapacitnění místní komunikace v Klopotech – Správa železnic, státní organizace zajišťuje projektovou 
dokumentaci na rozšíření místní komunikace v Klopotech a vybudování točny pro autobusy. Na základě 
jednání s místními osadníky je točna umístěna před parkovištěm. Točna bude mít podobu malé kruhové 
křižovatky, která bude zároveň sloužit ke zpomalení projíždějící dopravy.  

• V Klopotech se projektuje i převedení dešťové kanalizace z Dobré Vody přes parkoviště do Klopotského 
potoka. Návrh projektové dokumentace počítá s vybudováním suchého poldru, který by měl zadržet 
vodu z přívalových dešťů. 

• Obec Orlické Podhůří nabízí volné prostory k pronájmu. Od 1. 10. budou volné prostory jídelny ZEMOS 
v budově MŠ ve Rvišti. Jedná se o dvě místnosti s vlastním vchodem a sociálním zařízením (celkem 60 
m²). Dalším volným prostorem je místnost bývalého archivu v přízemí budovy Obecního úřadu v Dobré 
Vodě (19 m²). K místnosti je k dispozici samostatné sociální zařízení i se sprchovým koutem. Více 
informací podá starostka Marie Kršková. 

• Jídelna zemědělského družstva ZEMOS Orlické Podhůří a.s. ukončí svoji činnost k 30.9. Důvodem je 
dlouhodobá ztrátovost provozu. Od 1.8. už družstvo přestalo zavážet obědy do Říček nebo do Dobré 
Vody. Zájemci mají možnost obědy odebírat od společnosti Dostál s.r.o. z Chocně, cena 99 Kč/oběd. Více 
informací naleznete na vývěskách nebo www.dostaljidlo.cz , tel.: +420 465 483 502. Další možností je 
dovoz obědů z Pohostinství U Dubu, cena 115 Kč/oběd, minimálně 5 obědů pro dovoz do jednoho místa, 
tel.: +420 465 546 170. 

http://www.dostaljidlo.cz/
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Projekty z MAS NAD ORLICÍ 
Projekty z MAS NAD ORLICÍ vedle obce realizuje i škola, místní 
spolky, zemědělci a drobní podnikatelé. 
 
Během letních prázdnin byl realizován projekt Polytechnická 
výchova na zahradě MŠ. Jak už název napovídá, v rámci projektu 
byla upravena zahrada mateřské školy ve Rvišti. Modernizací 
prošlo pískoviště, které je nově i zastíněno. V nevyužitém koutě 
za pískovištěm vznikly zpevněné plochy pro převážení různého 
materiálu dětmi. Dále bylo pořízeno mlhoviště a herní stolek 
člověče nezlob se. U dětí v mateřské škole se bude nenásilnou formou rozvíjet vzdělávání v polytechnice a 
projekt tak přispěje k vyšší úrovni vzdělávání. Projekt v současnosti prochází žádostí o platbu, dotace 
z Programu rozvoje venkova je přislíbena ve výši 144 800 Kč, zbývající náklady hradí obec. 
 

Myslivecký spolek Orlické Podhůří po celý rok realizuje projekt 
Rozšíření zázemí mysliveckého spolku. Rozšířením myslivecké 
chaty vznikne nová klubovna v přízemí a  podkrovní místnost. Nově 
přistavěná klubovna bude vybavena kuchyňským stolem a židlemi. 
Rozšířené zázemí bude využíváno pro schůzky mysliveckého 
kroužku, ke schůzím a setkávání členů spolku. Z přislíbené dotace 
239 967 Kč z Programu rozvoje venkova byl nakoupen stavební 
materiál, stavební práce byly prováděny svépomocí členy spolku, za 
což jim patří uznání a poděkování! 

 

Marie Kršková, starostka obce 

Představení kandidátů do zastupitelstva obce 

Odvahu kandidovat projevilo pouze 12 občanů na 9 postů zastupitelů. Každý kandiduje sám za sebe, 
k žádným přepočtům hlasů tedy nedojde. Kdo dostane nejvíce hlasů, stane se zastupitelem a tím bude vše 
legitimní a korektní. Volby se konají ve dnech 23.-24.9.2022, přijďte si vybrat své zástupce. Volební místnost 
je v Říčkách v Kulturním domě, ve Rvišti je nově volební místnost v Komunitním centru. Volby probíhají 
v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.  

Kromě voleb do zastupitelstva obce u nás probíhají současně volby do Senátu Parlamentu České republiky. 
Upozorňujeme, že kandidát č. 2  Mgr. Josef Kopecký se vzdal kandidatury. Na výběr tak mají občané pouze 
ze dvou kandidátu, č.1 Petr Fiala a č.3 Stanislav Ešner. 

 
Kandidátům do zastupitelstva jsme položili 6 otázek, níže jsou jednotlivé odpovědi. Kandidáti jsou seřazeni 
dle vylosovaného pořadí na volebním lístku. 

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. 
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Kandidát č. 1 

1. Skalický Petr, Rozsocha, věk 30 let, vzdělání - Středoškolské zakončené maturitní zkouškou, 
zaměstnání - Státní policista, záliby - sport aktivně i pasivně. Aktivně především plavání, in-
line brusle, turistika. Dále se rád věnuji přátelům a rodině. 

2. Byl jsem osloven jedním ze stávajících zastupitelů, tak proč to nezkusit. Mám zájem se aktivně 
podílet na rozvoji naší obce a stanovování priorit podle zájmů všech obyvatel obce. 

3. Zodpovědným přístupem k majetku a finančnímu rozpočtu obce. Rozvahou přemýšlet nad 
jednotlivými problémy obce a následně na jejich řešení. 

4. Rozhodně zlepšit komunikaci mezi vedením, zastupiteli a obyvateli obce. Zajistit bezpečí na 
místních komunikacích, ať už se jedná o dostavění chodníků a přechodů v jednotlivých částí 
naší obce a také větší podporu ze strany vedení obce dobrovolným spolkům v naši obci. 

5. Zavedení kanalizace do všech částí naší obce. Zajít co nevyšší bezpečnost v obci. 
6. K funkci zastupitele obce bych přistupoval zodpovědně a s respektem v rozhodování 

jednotlivých aspektů obce. 

Kandidát č. 2 

1. Kaplanová Lucie, Říčky 112, věk 40 let, vzdělání vysokoškolské v oboru geodézie a kartografie, 
zaměstnána na Katastrálním pracovišti Ústí nad Orlicí jako odborný rada, záliby – sport, 
zahrada, četba. 

2. Život, dění v naší obci a její rozvoj mi není lhostejný. 
3. Myslím si, že zkušenostmi ze svého oboru. 
4. Především bych byla ráda, kdyby se zlepšila komunikace zastupitelstva s lidmi, kterých se 

přímo týkají budoucí realizace v obci a nedocházelo tak ke zbytečným konfliktům. 
5. Mezi mé priority patří obnova kanalizační sítě. Všichni víme, že je ve špatném stavu. Budu 

podporovat veškeré projekty, které povedou ke zlepšení životního prostředí a zadržení vody 
v krajině. Důležitý je pro mě i společenský život v obci. Mou podporu budou mít jednotlivci, 
organizace a spolky, které se starají o vzdělávání dětí, o kulturní a společenské dění v obci. 

Kandidát č. 3 

1. Petrlák Vlastimil, Říčky 88, věk 49 let, vzdělání - vyučen, řidič mechanik, chovatelství ovcí a 
holubů. 

2. Protože bych se chtěl podílet na dění v obci, chtěl bych se podílet na změnách v obci a chtěl 
bych mít možnost ovlivnit je podle svých představ. 

3. Vzhledem k tomu, že jsem zatím do zastupitelstva nekandidoval, mohu nabídnout nový 
pohled na problematiku obecních záležitostí nezávislý na názorech ostatních zastupitelů. 

4. Vzhledem k mému zaměstnání jsem se měl možnost v zimním období podílet na práci 
zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů a pomáhat při vyprošťování zapadlých vozidel 
v katastru obce. Rád bych, aby SDH v naší obci disponoval technikou, která by tuto pomoc 
umožnila a zároveň byla využitelná celoročně. Chci pomoci při hledání nových možností pro 
výstavbu bytových, nebo rodinných domů na území obce, ale v žádném případě ne na 
obdělávané orné půdě. 

5. Rád bych, aby se co nejdříve v obci dobudovaly chodníky, protože jsem si všiml, že lidé chodí 
raději po silnici. Představoval bych si lépe zpracované povrchy silnic, protože po opravách 
vodovodu a opravách kanalizace jsou pouze záplatované. Záplaty se propadají a silnice jsou 
samá díra. Důsledně bych vyžadoval kvalitně odvedenou práci. Rád bych zjistil nové obecní 
lokality, na kterých může být vysazována nová zeleň a to tak, aby nepřekážela při údržbě 
komunikací. Rád bych motivoval občany k lepšímu třídění odpadu (doplnění kapacity zvonů 
na plasty a papír igelitovými pytli). 

6. Moje kandidatura se týká pouze práce v obecním zastupitelstvu a rozhodně nemám ambice 
kandidovat na vyšších úrovních samosprávy. 
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Kandidát č. 4 

1. Chejnovský Martin, Rviště 46, věk 43 let, vzdělání - střední odborné učiliště, zaměstnání - 
VAK Jablonné nad Orlicí, zájmy - cestování, příroda, společenský život. 

2. Od narození tu žiju, proto se chci podílet na organizaci kulturních akcí ve Rvišti. 
3. Mohu nabídnout zkušenosti v oblasti kanalizace a úspory vody v obci. 
4. Rád bych zlepšil dostupnost koupání. 
5. Záleží mi na zlepšení podmínek v této těžké době a její další rozvoj. 
6. NIKDO VÁM NEDÁ VÍC, NEŽ JÁ VÁM SLÍBÍM 

Kandidát č. 5 

1. Neťuka Zdeněk, DiS, Říčky, věk 39 let, vzdělání - Vyšší odborná škola Pardubice, obor lékařská 
elektronika, rok zakončení 2006, zaměstnání - Technik / Projektant řídících systémů a elektro 
v oboru energetického a vodního hospodářství ve společnosti CS-Tech s.r.o., záliby - mou 
zálibou a koníčkem je technika a informační technologie, což je ve velké míře i má práce. Dále 
se aktivně věnuji sportu, a to především hokeji, horolezectví (jsem instruktor lezení a vedu 
kroužek pro nejmenší děti v domu dětí a mládeže), turistice a cykloturistice. Mezi mé aktivity 
mohu zahrnout i činnost v organizačním výboru automobilových závodu do vrchu “Ústecká 
21“. 

2. Důvod, proč kandiduji do zastupitelstva obce je, že je to považuji za základní a nejsnazší 
možnost, jak se aktivně podílet na životě v obci, na její podobě a rozvoji. Také to vnímám jako 
prospěšnou činnost pro obec, kterou mohu jako občan nabídnout. 

3. Díky mé práci projektanta mohu obci pomoci s posouzením projektových dokumentací, 
řízením a dohledem projektů, které se realizují. V praxi to znamená, že dokáži posoudit rozsah 
a případné chyby v projektových dokumentacích a kontrolu probíhajících akcí. Při mé práci 
často komunikuji se zástupci především menších obcí, s kterými řeším úpravy projektů a jejich 
případné financování. 

4. Do obecního zastupitelstva bych rád vstoupil především proto, abych zachoval celkový ráz 
krajiny i obce. 

5. Základní prioritou je pro mne udržení územního plánu obce, aby nedocházelo k záběru orné 
půdy pro výstavbu. Dále je to zachování základní infrastruktury, jako je zachování dopravní 
obslužnosti celé obce (autobusových spojů), funkce obchodů v Říčkách a Rvištích, podpora a 
rozvoj školy a školky, podpora spolků SDH Říčky a Mysliveckého spolku Orlické Podhůří, které 
v celé obci vykonávají obrovský kus práce. 

6. V obci je spousta dalších věcí k zamyšlení a řešení. Jako velký problém shledávám např. stav 
příjezdových komunikací do obce, které začínají být už v havarijním stavu, nebo chátrající 
objekt bývalého JZD v Říčkách, které bychom si všichni určitě představovali v jiné podobě. 
Všem občanům Orlického podhůří bych rád popřál, ať si užijí zbývající letní slunečné dny. 

Kandidát č. 6 

1. Folková Marta Rviště 23, věk 53 let, zaměstnání - odborný referent Městského úřadu Ústí 
nad Orlicí, záliby - četba, zahrada, sport. 

2. Stávající zastupitelstvo z mého pohledu funguje dobře a ráda bych pokračovala v práci s 
partou spolehlivých lidí na zvelebování naší obce. Je to pro mne příležitost přímo se 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 ….. 

3. Poctivou prací a svými zkušenostmi ve státní správě. 
4. Změnit asi nic, spíše pokračovat v započaté práci a podpořit návštěvnost komunitního centra 

místními občany novými aktivitami a kulturními akcemi. Podpořit rozvoj kultury pro každou 
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věkovou kategorii – knižními novinkami v naší knihovně, výstavami či přednáškami v 
komunitním centru, exkurzemi a výlety pro občany. 

5. Ráda bych se pokusila zveřejnit historické fotografie naší obce přes webové stránky, aby k nim 
měli přístup všichni naši občané, i ti, co se zde narodili a bydlí jinde.  

6. Ráda bych prosazovala správné věci a Vaše případné podněty uváděla do reality. Chtěla bych 
jako zastupitel dbát na dodržování práva a spravedlnosti, a především usilovat o 
transparentnost. 

Kandidát č. 7 

1. Šejbl Petr, Kaliště 9, věk 39 let, vzdělání - Lesní inženýr, zaměstnání - lesník, záliby - skalní 
lezení, vysokohorská turistika, hudba, vojenská historie, myslivost. 

2. Abych se potkával s lidmi, kterým záleží na tom, jak to bude v Orlickém Podhůří vypadat do 
budoucna. 

3. Snažím se přispět svojí pomocí při organizování některých společenských akcí zejména ve 
Rvišti.  

4. Myslím, že na žádné radikální změny není vhodná doba, pokud chceme něco měnit, musíme 
změnit sami sebe a myslet více na pomoc ostatním lidem, nedělat si naschvály a více 
spolupracovat s obcí, pokud to na občanech vyžaduje. 

5. Kulturu, opravy komunikací, rozvoj bydlení, služby v obci, oprava kanalizace. 
6. Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří se, byť jen malou pomocí zapojují do dění v obci. 

Kandidát č. 8 

1. Doubínková Helena; Dobrá Voda 8, věk 49 let, vzdělání - střední odborné s maturitou, 
zaměstnání - nástrojařka (SOR), záliby - zahradničení, příroda, rodina 

2. Chci přispět ke zlepšení kvality života v obci. 
3. Nadhledem, zkušenostmi z dřívějšího působení v zastupitelstvu obce a podporou rodinného 

zázemí 
4. Dopravní situace, kvalita turistických tras 
5. U nás v Dobré Vodě realizaci chodníků a kanalizace, v celé obci pak zvýšení bezpečnosti v obci 

(doprava, dětská hřiště) a podpora důchodců, matek samoživitelek a obyvatel s postiženími 
6. Do této přicházející, nejspíše těžké doby, všem obyvatelům přeji sílu a pevné nervy. Žákům a 

studentům především ve škole, a ostatním v domácnostech a zaměstnáních. 

Kandidát č. 9 

1. Faltýnek Pavel, Dobrá Voda 39, věk 38 let, vzdělání - vysokoškolské Lesnická fakulta – MZLU 
v Brně, zaměstnání - ředitel Zelená biomasa, a.s., záliby - lyžování, cestování, myslivost, 
včelařství, rybaření 

2. Celý život žiji v Orlickém Podhůří a přijde mi přirozené podílet se na směřování obce ve které 
žiji. 

3. Vzhledem k blížícím se investičním akcím vidím svou pomoc zejména v oblasti plánování 
finančních toků a získání, případně nastavení úvěrů.  

4. Na chodu obce – zastupitelstva jsem se podílel tři minulá volební období, proto mluvit o 
změně by byl čirý alibismus. Spíš vnímám jako závazek pokračovat dál v nastaveném směru. 

5. Nemám nejvyšší prioritu, během každého volebního období přichází spousta nových podnětů 
a výzev se kterými se zastupitelstvo musí nějak poprat, a ne vždy se zavděčí všem. Ale měl 
bych přání, aby na konci volebního období byla hotová kanalizace v Říčkách, obec nebyla příliš 
zadlužená a co nejméně to narušilo mezilidské vztahy nebo vztah občanů k obci.  

6. Kandidujte do zastupitelstva! Celé volební období posloucháme spoustu rad, co děláme 
špatně a když dojde na kandidátky, tak se skoro nikdo nenajde. Čím více kandidátů do 
zastupitelstva, tím lépe pro nás všechny. Přál bych si, aby příště bylo na kandidátní listině 
alespoň 20 jmen a každý si mohl vybrat podle svého gusta. 
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Kandidát č. 10 

1. Kršková Marie, Rviště 19, věk 38 let, vzdělání - Masarykova univerzita v Brně – mezinárodní 
vztahy a hospodářská politika, zaměstnání - po škole jsem pracovala jako projektová 
manažerka v oblasti dotací, mezi záliby patří společný čas s rodinou, příroda, turistika, z knížek 
mám nejraději historické romány 

2. Ráda bych pokračovala v rozdělané práci starostky. Čtyři roky jsou v chodu obce krátká doba. 
Některé projekty se nám podařilo dokončit, některé jsou v běhu a jiné pouze v plánu. Chtěla 
bych využít vše, co jsem se dosud naučila a postupně naplnit Strategii rozvoje obce Orlické 
Podhůří 2021-2031. 

3. Během současného období jsem se o obci a starostování mnohé dozvěděla a naučila. Obci 
mohu nabídnout nejen zkušenosti z oblasti dotací, ale také se aktivně účastním pracovních 
skupin připomínkujících vládní návrhy. Společně s kolegy ze Sdružení místních samospráv 
hájíme zájmy obcí a občanů na venkově. 

4. Chtěla bych podpořit vnímání obce Orlické Podhůří jako společné obce pro všechny místní 
části. 

5. Zachování základní občanské vybavenosti v obci – obchod, škola, autobusy, volnočasové 
aktivity. Aby obec Orlické Podhůří byla dobrým místem k žití, kde lidé tráví podstatnou část 
svého času. 

6. Budu ráda za každý podnět od Vás. Může se jednat o problém, co Vás trápí, nebo naopak o 
nápad, co by se dalo zlepšit nebo udělat jinak.  

 

Kandidát č. 11 

1. Jebousková Jiřina, Říčky 5, věk 45 let, vzdělání - střední odborné s maturitou, zaměstnání - 
hospodářka ve školní jídelně, záliby - šití, procházky, zahrada 

2. Chtěla bych navázat na dosavadní práci v zastupitelstvu 

 

Kandidát č. 12 

1. Skalník Vojtěch, Říčky 79, věk 53 let, vystudoval jsem VŠ/Bc. v oboru sociální komunikace ve 
státní správě, zaměstnání - skladník, zájmy - příroda, hory, sport, kultura a zahrada. 

2. V Říčkách žiji 12 let a rád bych navázal na předchozí práci zastupitelstva, jehož členem jsem 
měl tu čest být. 

3. Obci chci prospět svým aktivním přístupem a pomoci tak jejímu rozvoji. Rád k tomu účelu 
uplatním nabyté třicetileté zkušenosti z práce ve státní správě. 

4. V obci jsem spokojen a spíše bych uvítal, kdyby občané obce více veřejně mluvili o 
problémech, případně aby se také aktivně mohli zapojit k jejich řešení. 

5. Chtěl bych hájit a prosazovat zájmy občanů ku prospěchu obce a jak jsem již uvedl, snažit se 
o její všestranný rozvoj. Za důležité považuji dokončení již započatých projektů, včetně oprav 
obecních komunikací a obnovy chodníků. Za důležité dále považuji zabývat se odpadovým 
hospodářstvím obce. 

6. Zastupitel má naslouchat občanům a snažit se řešit případné problémy. Pokud někomu z Vás 
něco vadí či máte nějaký nápad, nebojte se to sdělit ostatním a nemyslím tím jen v úzkém 
kruhu, ba naopak nebojte se vyslovit svůj názor na veřejných zasedáních zastupitelstva. 
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Informace ze školy a školky 

Rozloučení se školním rokem 2021/2022 
V neděli 19.6.2022 se v Kulturním domě v Říčkách konala velká akce k ukončení školního roku spojená 
s loučením se žáky pátého ročníku.  

Vystoupily děti z naší mateřské školy. 
Recitovaly, tančily a zpívaly. Pak nastoupili 
žáci ze školy s programem, ve kterém se 
postupně prezentovaly všechny ročníky. 
Prvňáci nás zavedli do lesa za zvuky ptáčků, 
předvedli výbornou dramatizaci známé 
říkanky Polámal se mraveneček a zatančili 
country tance. Druháci s třeťáky a staršími 
chlapci nastudovali melodramatickou 
etudu Lesní studánka J. V. Sládka. Děvčata 
ze čtvrté třídy se nám představila ve 
skupinovém tanci a žáci páté třídy 
společně sestavili, nacvičili a nádherně 
zahráli bajku O havranovi a lišce, ve které 
zazněly sólové i sborové písně a všechna 
děvčata nám úžasně zatančila. Úplný závěr 
našeho vystoupení patřil těm, s kterými 
jsme se přišli rozloučit. Celé pásmo bylo 
propojeno jednotlivými písničkami, které 
děti během školního roku zpívaly 
v hodinách hudební výchovy. 

Všem dětem patří obrovská pochvala za vykonanou páci, za skvělé zpěvy, tance i herecké výkony.  Děkujeme 
i paním učitelkám za jejich originální nápady a laskavou trpělivost, s kterou děti vše naučily. Děkujeme 
rodičům za jejich podporu, bez které bychom toto nedokázali. Jsme rádi, že se tato slavnost mohla po 
dvouleté covidové pauze opět zorganizovat. Jsme vděční za všechny diváky, kteří nás přišli podpořit a 
budeme se těšit na další školní vystoupení. 

Letní prázdninová škola 

V červenci se jako každé prázdniny 
uskutečnila Letní prázdninová škola.  
Vedle výuky a kroužků během 
školního roku se snažíme dětem 
nabídnout i možnost aktivního 
trávení času i o hlavních 
prázdninách. Společně jsme s dětmi 
sestavili program, jenž byl převážně 
zaměřen na sportovní aktivity a 
pobyt venku - cyklovýlet, turistika, 
soutěže, koupání, výlet do Jump 
parku, střelba ze vzduchovky…, to 
vše vede k posílení vazeb 
v kolektivu, radosti ze sportu a 
pobytu na čerstvém vzduchu.  

   za ZŠ a MŠ Orlické Podhůří J. Bulvová, P. Przywarová 
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Pozvánka na „půdu“ pro naše starší školáky  

Rádi bychom pozvali školáky, kteří již k nám nechodí do školy na „půdu“. 

8. listopadu 2022  16,00 – 17,30 hod.  

17. ledna 2023  16,00 – 17,30 hod. 

 
         Těšíme se na Vás.  

 
 

Informace z obecní knihovny  

Obecní knihovna ve Rvišti Vás opět zve k její návštěvě. K vypůjčení máme velké množství knih, jak novinky, 
tak i starší tituly. Uvítáme každého, kdo má rád knihy a tráví svůj čas nad jejich stránkami. Knižní fond je 
pravidelně obměňován v Městské knihovně v Brandýse nad Orlicí. Po domluvě se také dají zajistit i knihy, 
které v naší knihovně nemáme tzv. mimoknihovní výpůjčkou ve spolupráci s paní knihovnicí v Brandýse nad 
Orlicí a nově i v Městské knihovně v Ústí nad Orlicí. 
 
Malá nabídka z nových titulů:  
Alena Mornštajnová – Listopad 
Heather Morrisová – Tři sestry, Cilčina cesta 
Kateřina Tučková – Bílá Voda 
Karin Lednická – Šikmý kostel 1, 2 
Jana Poncarová – Alžběta a Nina 
Radka Třeštíková – Tajemství, Foukneš do pěny 

Sabine Ebertová – Porodní bába 1 – 5 

Anne Jacobsová – Kavárna u Anděla 1 – 3 

Jitka Herzánová – Delegátka pod rouškou 

Ladislav Zibura – Pěšky mezi budhisty a komunisty 

 
Večery pod lampou, Harlequinky, Detektivky, Rodokapsy 
 
Jeff Kinney – Deník malého poseroutky 1 – 15 
Thomas Brezina – Klub tygrů, Klub záhad, Dračí meč 
Jaroslav Foglar – Rychlé šípy (komiks) 
J.K.Rowlingová – Vánoční prasátko, Harry Potter 1 – 7 
D. L. Greenová – Kája, super frája 
Wendy Meddourová – Wendy Quillová 
Bořek stavitel, Mašinka Tomáš a další dětské tituly pro všechny věkové kategorie 
 
Výpůjční doba každé úterý od 16:00 do 17:00 hodin včetně prázdnin v budově školky –  vchod ze strany do 
jídelny zemědělského družstva. 
 
Návštěva je nezávazná a půjčovné ZDARMA.          
 

                                                                                                                           Marta Folková - knihovnice 
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Z Mysliveckého kroužku 
Ve dnech 13. – 15. května jsme se zúčastnili 
okresního kola Zlaté srnčí trofeje, které se 
konalo v areálu LT Ráj Letohrad.  

Páteční program byl započat opékáním špekáčků 
a nácvikem s předvedením scének na určené 
téma, kdy ostatní účastníci hádali, co daná 
scénka zobrazuje. Po sobotní snídani jsme 
absolvovali disciplínu z poznávání plemen 
loveckých psů a následoval písemný test 
z lovectví. Poté se vydali na stezku, kde postupně 
na zastaveních prověřili své znalosti ze 
zdravovědy, ekologie, historie myslivosti, tradic, 
střelectví, botaniky a zoologie, zakončenou 
střelbou ze vzduchovky.  

Celovíkendovým tématem byla koláž na téma 
Přikrmování zvěře.  

V neděli proběhlo představení a prezentace 
vyrobené koláže a vyhlášení výsledků. 
V kategorii „starších“ se podařilo Julii Luxové 
umístit na skvělém druhém místě, které podtrhla 
obhajobou prvního místa ve střelbě ze 
vzduchovky z minulých ročníků. Dále se na 
pěkném 9. místě umístila Karolína Králová a 
hned za ní Nikol Johanidesová.  V kategorii 
„mladších“ se v první desítce umístila na 5. místě 
Nela Faltýnková a na 7. Barbora Luxová. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme všem účastníkům za předvedené znalosti a těšíme se na další rok! 
 

Za vedoucí kroužku, Pavel Faltýnek 
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Zprávy z hasičárny 

Po pozvolném začátku letošního roku jsme se postupně dostali ke každoročním akcím, ale i k akcím na 
které jsme byli pozváni. 

22. 4. jsme se zúčastnili námětového cvičení okrsku č. 8, které se tentokrát konalo v Brandýse nad Orlicí. 
Úkolem cvičení byli prověření techniky jednotlivých sborů. 

 
V sobotu 24. 4. jsme uspořádali tradiční turistický pochod VIA 
LONGA. Na Trasy 3 km pro rodiče 
s dětmi a dále 9, 18 a 45 km přišlo 
okolo 220 účastníků. Na společné 
kontrole bylo připraveno malé 
občerstvení. V cíli na každého z nich 
čekal diplom, medaile nebo placka a 
samozřejmě tradiční polévka z polní 
kuchyně. 

 
 

 
 

30. 4. je každoročně věnováno pálení 
čarodějnic. Počasí nám přálo, účast byla 
výborná a všichni se dobře bavili. V nočních 
hodinách několik našich členů vztyčilo na 
návsi V Říčkách po dlouhé odmlce májku, 
která byla pro mnohé občany velkým 
překvapením. 
 
 

 
Několik našich členů se 7. 5. 
zúčastnilo Hasičské poutě a 
oslav svatého Floriána na Hoře 
Matky Boží na Hedeči 
v Králíkách. Při této příležitosti 

byl posvěcen nový dopravní automobil předaný místnímu sboru 
k užívání. 
  

28. 5. proběhlo kácení májky na návsi 
v Říčkách. Děkujeme partičce našich členů, 
kteří tuto pěknou tradici vzkřísili. 

18. 6. se náš sbor účastnil oslav 150. výročí 
založení sboru dobrovolných hasičů v Brandýse 
nad Orlicí. U této příležitosti tohoto výročí 
proběhlo žehnání nového slavnostního praporu. 
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V úterý 5. 7. nám bylo ctí zúčastnit se oslav 135. výročí, které bylo pořádáno našimi 
sestrami a bratry z Líšnice. Slavnost začala již dopoledne, kdy byla požehnána nově 
zrestaurovaná stará požární zbrojnice, která nyní slouží k důstojnému uložení 
historické techniky líšnických hasičů. 
Poté se průvod přesunul za zvuku 
letohradské dechové hudby na 
cvičiště u současné hasičské 
zbrojnice. Následovalo odhalení 
sochy sv. Floriána a křest nového 
zásahového dopravního automobilu. 
 
 
 

 
V následujícím období jsme se věnovali přípravám a organizaci 125. výročí založení našeho sboru, které 
proběhlo na začátku září. Více o této události se dozvíte 
v příštím čísle Občasníku. 
 
Naše soutěžní týmy 
Družstvo mužů se 15. 5. zúčastnilo okrskové soutěže, kterou 
v letošním roce pořádal Brandýs nad Orlicí. Kromě požárního 
útoku se běžela také 100metrová trať s překážkami a bylo 
provedeno pořadové cvičení. Obsadili jsme krásné 3. místo. 

16. 7. se naše mužské družstvo vypravilo na netradiční závod 
do Kameničné. Po prvním kole jsme figurovali na 4. místě, 
bohužel v kole druhém jsme nedokázali reagovat na zlepšení 
našich soupeřů a klesli na výsledné 7. místo. 

 Družstvo žen i mužů se 23. 7. zúčastnili soutěže ,,O pohár 
starosty města Žamberk“. Naše ženy vybojovali nepopulární 
ale krásné 4. místo, muži si odvezli ze Žamberka 3. místo. 

20. 8. se konala netradiční soutěž v České Rybné. Tato soutěž 
se koná v noci, a ještě se běží proti kopci. Bohužel se našim 
mužům nepodařilo navázat na 
loňský výsledek a skončili jsme 
na 8. místě. 

Další netradiční soutěž, 
tentokráte v hasičském útoku, 
se konala 27. 8. v Klášterci nad 
Orlicí. Naše ženy vybojovali 

krásné 2. místo, muži skončili pátí.  

Děkujeme Davidu Malinskému za nové dresy, které věnoval sponzorským darem 
našemu mužskému družstvu. 
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Výjezdy zásahové jednotky: 
14. 04. – Likvidace úniku nebezpečných látek na pozemní komunikaci v Dobré Vodě. Nebezpečí odstraněno 
ve spolupráci s HZS Ústí nad Orlicí a PČR. 

01. 05. – Hašení suché trávy na okraji lesa v Říčkách. 

06. 05. – Likvidace opuštěného ohniště po pálení lesního klestí. 
Když není auto s vodou, musíme improvizovat!!! 

 21. 05. – Odstranění spadlého stromu na komunikaci v místní 
části Klopoty. Odlomenou část stromu jsme rozřezali a 
odstranili z cesty. 

 23. 05. – Jednotka byla vyslána k nenahlášenému pálení 
v Říčkách (Háje). Spolupráce s HZS Ústí nad Orlicí a PČR. 

29. 05. – Technická pomoc, odstranění stromu přes komunikaci 
směrem na Bezpráví. 

31. 05. – Transport pacienta ve spolupráci s HZS Ústí nad Orlicí 
a ZZS Ústí nad Orlicí. Pacient transportován v nafukovací matraci do sanitního vozu. 

29. 06. – Technická pomoc, čerpání vody po přívalovém dešti v Říčkách. O půl hodiny déle nahlášen sesuv 
půdy na Luhu u hájovny. S pomocí obecního nakladače jsme cestu uvolnili a následně opláchli vodou 
čerpanou z řeky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
22. 07. – Technická pomoc, odstranění nebezpečného hmyzu 
z KD v Říčkách. 
 
30. 07. – Technická pomoc, odstranění spadlého stromu na 
cyklostezku. 
 
 
 
 
Připravujeme: 

17. 9. 2022     Hasičská soutěž ,,O pohár starostky obce“ 
 

         Za SDH Říčky – Orlické Podhůří, Miroslav Jebousek 
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Zpráva od kolektivu mladých hasičů 

Od poslední zprávy v březnu 2022 jsme s členy hasičského kroužku pořádali mnoho zajímavých akcí, kdy níže 
zde uvádíme výčet těch nejzajímavějších.  

Sázení stromků – Říčky 24. 4.2022 

Další projektový den, který jsme našim členům připravili, 
bylo sázení stromků v obci Říčky. Za asistence a pod 
odborným dohledem Ing. Petra Šejbla jsme si nejdříve 
poslechli pár základních informací o funkci lesa, jeho 
obnově, potřebnosti pro společnost i přírodu a též 
ochraně životního prostředí. Poté následoval přesun na 
připravenou a vyčištěnou paseku, na konci obce Říčky 
směrem na část Klopoty, kde jsme se společnými silami 
pustili do sázení douglasky tisolisté. Práce šla pěkně od 
ruky, a to i za pomoci několika rodičů a též dalších občanů 
obce Říčky. Na konci nás čekal dobrý pocit z odvedené 
práce, který byl korunován opečením buřtů. Všem, kteří 
přiložili ruku k dílu, děkujeme.  

 

Exkurze u profesionálních drážních hasičů Česká Třebová 5. 5. 2022 

Ve čtvrtek v době konání kroužku jsme se vydali do 
nedaleké České Třebové, kde nás pod dohledem Jana 
Pacíka čekala domluvená exkurze na stanici 
profesionálních drážních hasičů. V odpoledních hodinách 
nás čekal výklad o specifické činnosti drážních hasičů, 
jejich působnosti a nasazení v konkrétních situacích. 

Následovala podrobná prohlídka zázemí na stanici, vč. 
vybavení a samozřejmě i kompletního vozového parku. 
Představeno bylo i operační středisko, odkud jsou 
jednotlivé výjezdy řízeny. Mladí hasiči měli možnost si 
různorodou techniku osahat a vyzkoušet, představena 
byla i mobilní chemická jednotka a speciální 
vyprošťovací vozidlo.  Nakonec si všichni zájemci mohli vyzkoušet i jeřábní techniku, a to za pomoci 
vzdáleného přístupu. Celá prohlídka byla velmi podnětná, za což patří uvedenému organizátorovi velký dík. 

 

Rokytnická šedesátka 14. 5. 2022 

S pětičlenným týmem ve složení: A. Jiroušková, E. Kaplanová, J. Třasák, V. Pražák a D. Renčín, jsme se vydali 
do Královéhradeckého kraje, konkrétně do Rokytnice v Orlických horách, na soutěž jednotlivců 
v překážkovém běhu na 60 metrů. Na místě nás kromě krásného počasí čekala i velmi dobře zorganizovaná 
soutěž, a to i s mezinárodní účastí (polské týmy). Tzv. „šedesátka“ se sestává z překonání bariéry, běhu po 
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kladině, zapojení dvou hadic k rozdělovači a běhu se zapojenou proudnicí do cíle. Našim svěřencům se závod 
moc líbil a ani ve výsledkové listině jsme se neztratili.  

Okresní kolo hry PLAMEN Mladkov 27. - 28. 5. 2022 

V uvedených dnech jsme se poprvé zúčastnili takovéto masivní akce, která se konala v pátek a v sobotu 
v krásném sportovním areálu Mladkov. Do soutěže jsme nominovali tým starších (K. Králová, B. Blažková, A. 
Kaplanová, V. Pražák, J. Třasák, D. Renčín, J. Jebousek) a dále tým mladších (A. Jiroušková, E. Kaplanová, S. 
Kameníková, D. Vaňous, J. Šponar, R. Šponar, M. Krška). Celkem jsme startovali v 5-ti disciplínách a to: Štafeta 
4x60 m, Štafeta CTIF, Požární útok, Požární útok CTIF a Štafeta požárních dvojic. Dále se 8 odvážlivců účastnilo 
i překážkového běhu jednotlivců. Byť počasí nepřálo a bylo zapotřebí si zvyknout na organizaci jednotlivých 
závodů, všichni jsme si atmosféru naplno užili a odjížděli s pocitem dobře odvedené práce. V součtu 
s podzimním kolem se tým starších žáků umístil ze 40 týmů na 34. místě a mladší žáci skončili na 27. místě z 
33. týmů. Taktéž děkujeme všem rodičům, kteří nám s organizací a s přespáním ve stanech na místě pomohli. 

 

Soutěž v požárním útoku v obci Bystřec dne 5. 6. 2022 

V sobotu dne 5. 6. 2022 se tým starších 
žáků zúčastnil ligové soutěže v požárním 
útoku v obci Bystřec.  I přes velmi teplé 
počasí se na místě sešlo několik desítek 
týmů mladších a starších žáků, kteří spolu 
ve dvou kolech svedli nelítostný souboj. 
Naši svěřenci si druhým pokusem vylepšili 
svůj čas, který stlačili pod 22 sekund, 
nicméně v silné konkurenci to stačilo 
„pouze“ na 19. místo. Významný rozdíl byl 
znát zejména v síle jednotlivých požárních 
stříkaček, kdy s týmy v popředí nebylo 
možno i za nejlepší konstelace držet krok. 
Nicméně alespoň jsme si zazávodili s těmi 
nejlepšími.  

 

Exkurze na vodní záchranné službě Pavlov – vodní nádrž Nové Mlýny 18. 6. 2022 

Po předchozí domluvě s Jakubem Petrlákem, jakožto 
členem vodní záchranné služby Pavlov, jsme se 
s deseti našimi členy vydali napříč republikou na Jižní 
Moravu, konkrétně do obce Pavlov k vodní nádrži 
Nové Mlýny. Na místě nás čekalo vřelé uvítání a též 
zajímavý program. Ten se skládal jednak 
z praktického nácviku první pomoci vč. neodkladné 
resuscitace, zástavy krvácení, reakce na bezvědomí či 
jiné ohrožující stavy. Předveden byl i náš nově 
zakoupený záchranářský batoh, který bude sloužit při 
konání kroužku a na různých akcích. Následovala 
podrobná exkurze a předvedení vybavení a výstroje 
vodních záchranářů. Zlatým hřebem celého 
dopoledne pak bylo svezení na motorovém 

záchranářském člunu po vodní hladině. Odpoledne jsme pak na místě strávili koupáním. 
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Rozloučení se sezónou 24. 6. 2022 

V pátek dne 24. 6. 2022 jsme na travnatém hřišti U Močidla v Říčkách pro naše svěřence připravili zasloužené 
ukončení celé hasičské sezóny 2021/2022. Celkem 
se zúčastnilo 16 mladých hasičů a dále 3 vedoucí. 
Brzo odpoledne bylo postaveno zázemí (velký párty 
stan), ve kterém jsme nakonec se všemi společně 
přespali, neboť předpověď počasí nebyla příznivá. I 
přesto se vše vydařilo. Byl připraven společný 
program vč. širokého občerstvení, sportovní klání, 
dále kvízové zápolení a výroba nového hasičského 

loga. V podvečer jsme si společně opekli buřtíky a 
jakmile se setmělo, tak jsme se vydali na stezku 
odvahy do Hájů, kterou nám krásně připravila Lucie 
Kaplanová. Nakonec si stezku prošli i dospělí, a i ti byli 
nadšení. Večer byl zakončen společnou diskotékou 
pod širým nebem a poté jsme již zalehli do spacáků. 

 

Jako obvykle bychom na tomto místě rádi poděkovali všem, kteří nám s fungováním kroužku pomáhají, a to 
jak rodičům, tak dalším členům SDH Říčky – Orlické Podhůří. 

Za vedoucí kolektivu MH: T. Blažek, O. Kaplan a L. Faltejsková 

 
 

Společenská kronika 
 

Seznam narozených, kteří do naší obce přibyli od ledna 2022 

• 28. 4. 2022 Ella Novotná, Dobrá Voda 

• 3. 5. 2022 Anna Růžková, Říčky 

• 21. 7. 2022 Alžběta Janečková, Říčky 

 
Od vydání poslední zpravodaje jsme se rozloučili  

• 19. 2. 2022 Josef Kopřiva, Rviště 

• 6. 7. 2022 Jan Dostálek, Říčky 

• 26. 7. 2022  Otto Ilgner, Říčky 
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Nenaleťte podvodníkům, internetové podvody jsou stále 

sofistikovanější 

Vážení spoluobčané, 

jménem Policie České republiky, za Obvodní oddělení Ústí nad Orlicí, si Vás dovolujeme stručně seznámit 
s nejčastěji se vyskytujícími internetovými podvody, které za poslední dobu zaznamenáváme nejen při příjmu 
oznámení od poškozených občanů na zdejší služebně, ale rovněž se vyskytujících po celé ČR. Podvodníkům se 
dobře daří obelstít ty méně zdatné a méně informované uživatele internetu, ale také ty příliš důvěřivé či 
zvědavé.  

Dnešní doba nám umožňuje přes různé internetové servery uskutečnit velkou část pracovních povinností, 
získávat různé informace, zprostředkovávat nákup či prodej zboží nebo se zkontaktovat s přáteli či rodinou. 
Podvodníci z Vás pod různými přísliby vydáváním se za přátele, za firmu nebo spolehlivé kupující, nabízením 
investic, falešně se vydávající za policisty, bankéře, ropné magnáty, vojáky a tak dále, vylákají nemalé finanční 
částky.  

Problémem obecně je, že pachateli nabyté finanční částky míří na zahraniční bankovní účty nebo do tzv. 
kryptoměn (virtuální měny), kde je koncový příjemce velmi obtížně, ne-li někdy vůbec, dohledatelný. 
Částečným klíčem k řešení vzniklého problému je rychlost konání po zjištěném podvodu, protože stopy 
v kyberprostoru rychle mizí. Vaše první kroky by proto měli vést do banky (příp. přes telefonickou podporu 
banky), někdy je totiž možné již uskutečněnou platbu stornovat.  

Bohužel do krátkého článku není možné podrobně popsat podvod od podvodu, zahrnout zde základy 
fungování na internetu, ani Vás srozumět se všemi nástrahami v internetovém prostředí. Níže Vás alespoň 
seznámíme s těmi nejčastějšími triky těchto podvodníků. 

1) ,,Podvodník s PINem“ - Váš údajný přítel (např. na Facebooku či Instagramu) chce od Vás získat PIN 

(heslo, kód), který Vám nechá zaslat na Vaše telefonní číslo 

V rámci sociálních sítí Vám přijde zpráva od přítele s tím, že o něco soutěží a rychle potřebuje Vaše telefonní 
číslo. Následně žádá zaslat PIN, který Vám přijde do SMS zprávy. Lámanou češtinou Vás ujišťuje, že nemůže 
nastat žádný problém. Je podezřelé, že se zprávy s pokyny o zaslání PINu neustále opakují, přítel s Vámi ve 
skutečnosti nekomunikuje.  Tento účet Vašeho přítele může být napaden, někdo mohl uhodnout heslo k jeho 
účtu, a teď se za něj vydává. Také někdo mohl napodobit jméno Vašeho přítele a založit účet nový. Pokud 
podlehnete a PIN zašlete, bude Vám stržena platba za telefonní tarif, a na konci měsíce budete žasnout 
nad fakturou.  
Rada zní – skryjte před ostatními seznam svých přátel na Facebooku, Instagramu, příp. na dalších sociálních 
sítích, podvodník tak nebude mít komu napsat. Pokud vám přijde SMS s jednorázovým heslem na potvrzení 
transakce přes m-platbu, kterou jste si neobjednali, rozhodně heslo nikomu nesdělujte! Zdá-li se Vám 
konverzace od Vašeho přítele na sociálních sítích podezřelá, zkuste si to raději ověřit jiným způsobem – např. 
kamarádovi zavolejte, zeptejte se ho osobně. Zabezpečte si své účty dostatečně bezpečným heslem, ideálně 
kombinací velkých a malých písmen či čísel. Ideálně svá hesla pro přihlášení nikde neukládejte, 
nezůstávejte nikde přihlášeni (zejm. na jiných zařízeních, než jsou ta Vaše). 
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Dva příklady, jak mohou 
vypadat přijaté zprávy 
(konverzace) na Facebooku, 
kterou Vám podvodník zašle: 
 

 

 

                           
 
Dva příklady, jak může vypadat SMS zpráva pro potvrzení m-platby: 

Obrázek 3 – Jiná ukázka potvrzení m-platby v SMS zprávě s PIN kódem

 

2) ,,Podvodník bankéř“ - Volá Vám údajný pracovník Vaší banky s informací, že máte napadený 

bankovní účet, druhý telefonát může být od údajného policisty 

Tento bankéř Vám doporučuje, že si máte okamžitě peníze převést na jiný účet, nebo je vybrat a např. vložit 
do kryptoměny, elektronicky nebo pomocí ,,bitcoinmatu“ (to je přístroj podobný bankomatu, vložíte do něj 
hotovost a tyto peníze se „přemění“ na virtuální měnu). Dále Vás může tlačit do nainstalování jakési aplikace 
do telefonu či počítače (např. ,,AnyDesk“). Po tomto telefonátu může následovat ještě telefonát od údajného 
policisty, který napadení Vašeho účtu potvrdí. 
Opravdu pozor. Tito podvodníci mají hned několik různých historek a následných řešení. Cíl je však vždy 
stejný - snaží se ve Vás vyvolat strach o finance, vytváří na Vás tlak tím, že se všechno musí udělat ihned, 
jinak o peníze přijdete. Stejným způsobem Vás mohou tlačit do investic např. do zlata, různých fondů nebo 
opět kryptoměn. Bohužel umí napodobit telefonní čísla bankovních institucí i policie! Pracovníci banky (ani 
příslušníci policie) po Vás NIKDY SAMI OD SEBE nebudou chtít údaje k bankovnímu účtu či kartě 
telefonicky, po SMS nebo e-mailem. Máte-li o své finance strach, běžte si skutečnost raději ověřit osobně 
na pobočku banky, příp. kontaktujte banku telefonicky na jejich asistenčních službách. 
 
3) Podvodník „Nákupčí" - Pokud něco prodáváte, nikomu neposílejte, ani nikde nezadávejte své 

bankovní údaje! Kupujícímu k zaslání peněz stačí číslo bankovního účtu.  

Podvodníci na Vás při nákupu Vámi inzerovaného zboží zkouší, že si toto zboží převezmou přes nějakou 
dopravní společnost či kurýra. Nebo mohou poslat odkaz se „zabezpečenou“ platbou, kdy na zaslaném 
odkazu si máte vyzvednout peníze, které tam údajně již poslal. Odkazy, které zašlou, Vás později donutí zadat 
údaje k Vaší platební kartě. Vy prodáváte, nemáte tedy důvod kamkoli zadávat údaje k Vaší platební kartě! 
Kupující víc, než Vaše číslo bankovního účtu nepotřebuje. Nenechte se napálit! Podezření by ve Vás měla 
vyvolat zejm. lámaná čeština, dále podvodníci odmítají přebírku zboží jiným způsobem (tzn. ani osobně, přes 
Zásilkovnu, Českou poštu,…). 
Příklady, jak může vypadat zpráva od podvodníka, který Vám posílá odkaz na kurýrní službu nebo jakousi 
„zabezpečenou platbu“: 

Obrázek 2 - Ukázka SMS zprávy 
s PIN kódem pro potvrzení m-platby 

Obrázek 1 - 
Pachatel chce 
„naléhavě“ Vaše tel. 
číslo, uvádí, že 
soutěží, opakovaně 
žádá heslo (PIN) 
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4) Dávejte pozor na podezřelé odkazy v konverzacích na sociálních sítích nebo v e-mailu 

Podvodníci se vydávají např. za Českou poštu a další doručovací společnosti, za různé bankovní instituce, 
obchodníky. Prozradit je může špatný pravopis, rozdílná e-mailová adresa od skutečné, lámaná čeština. 
Nejste si jistí? Telefonicky si informace ověřte u daných institucí! Řiďte se zdravým rozumem. Neklikejte 
hned na každý odkaz, který Vám přijde! Podezřelé informace si ověřujte jinými možnými způsoby. Mějte 
své účty důsledně zabezpečené, zvolte špatně uhodnutelná hesla, ideálně různá hesla na různé účty. 
Používejte ověřené antivirové programy.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

5) Ověřujte si kvalitu internetového obchodu, ze kterého objednáváte zboží 

Jde to úplně jednoduše, např. tak, že zadáte do internetového vyhledávače adresu tohoto obchodu spolu se 
slovem „recenze“. Dalším spolehlivým ukazatelem kvality obchodu je vyhledávač „Heureka.cz“. 

 
 

 
 
 
 

Obrázek 7 - Ukázka podvodné SMS, která 
Vám může přijít na mobil 

Obrázek 8 - Ukázka podvodné zprávy na Facebooku, příchozí adresa 
je podezřelá kombinací písmen a čísel. Zde podvodník využívá Vaši 
zvědavost, kliknutím na odkaz a zadáním svých údajů, např. 
k přihlášení na Facebook, můžou pachatelé získat Vaše citlivé údaje 

Obrázek 6 - Ukázka podvodného e-mailu,  
kde se pachatelé vydávají za Českou poštu, 

 všimněte si adresy odesílatele! 
 

Obrázek 4 - Pachatel zasílá podezřelý 
odkaz k vyzvednutí peněz 

Obrázek 5 - Pachatel Vám zasílá 
podezřelý odkaz, v textu je patrná 
lámaná čeština 

 

Obrázek 6 – Po kliknutí na odkaz se zobrazí toto. 
Po kliknutí na „Vydělat peníze“ začne stránka 
vyžadovat údaje z Vaší platební karty 
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6) ,,Podvodník Zamilovaný voják (aj.)“ - Pozor při randění na seznamovacích serverech 

Abyste se nestali obětí seznamovacího podvodu, dodržujte následující rady: 
·       dobře zvažte, zdali přijmete nabízené přátelství od neznámého člověka na internetu 
·       dávejte si pozor na sliby týkající se vážného vztahu, zejména s osobou ze zahraničí 
·       protistrana dokáže velmi citlivě působit zejména na osamělé osoby, milá slova, lichotky 
·       bývají rozvedení nebo vdovci a touží po vážném a harmonickém vztahu 
·       předstírají intenzivní zájem o vaše soukromí, vědí, co osamělá žena potřebuje 
·       své oběti zpracovávají sladkými slůvky několik týdnů i měsíců 
·       po určité době přichází se svými požadavky, a to formou finanční pomoci např. na proclení cenného  
         balíčku, na lékařské ošetření, pomoc po okradení, investice do podnikání…. 
·       nesdílejte s nikým vaše intimní fotografie, mohou být později zneužity k vydírání  
 

Shrnutí rad, jak se nestát podvedeným: 

- Pokud vám přijde SMS s jednorázovým heslem na potvrzení transakce přes m-platbu, kterou jste si 

neobjednali, rozhodně heslo nikomu nesdělujte!  

- Zdá-li se Vám konverzace od Vašeho přítele na sociálních sítích podezřelá, zkuste si ji raději ověřit jiným 

způsobem (telefonicky, osobně) 

- Zabezpečte si své účty dostatečně složitým heslem, ideálně kombinací čísel, velkých a malých písmen, 

nedávejte si na všechny účty stejné heslo, neukládejte si hesla na cizí zařízení 

- Nevěřte všem e-mailům a neklikejte na všechny odkazy, které Vám do Vašich e-mailových schránek 

nebo do zpráv na sociálních sítí dorazí 

- Pozor na neznámé volající, kteří se představují jako bankovní úředníci, specialisté k investování 

- Nesjednávejte si žádné půjčky ani investice telefonicky, neinstalujte si neznámé aplikace do svých 

zařízení na žádost cizích osob 

- Nikomu na jeho žádost nefoťte svou platební kartu z obou stran, dávejte pozor, kam tyto údaje 

zadáváte (buďte obezřetní při nákupech a zejm. prodeji!) 

- Nejste-li si jistí, ptejte se! Svých dětí, vnuků, rodičů, bankovních ústavů či policie. Raději se dvakrát 

zeptat, než jednou litovat… 

- Jestliže jste se stali obětí podvodu, jednejte co nejrychleji, zejm. oslovte svou banku ohledně učiněné 

platební transakce, s podvodníky již dále nekomunikujte, na příp. výhružky nereagujte 

- Opravdu si rozmyslete, s kým v „elektronickém světě“ komunikujete, protože některé věci, jako např. 

zaslání Vašich intimních fotografií, zpět už nevrátíte 

 
Co se týče výše uvedených podvodů, jedná se pouze o jejich krátký výčet a o stručné seznámení s nimi. Po 
zadání slovního spojení „internetové podvody“ do internetového vyhledávače, získáte spoustu dalších 
informací a také více ukázek, jak takové podvody vypadají. Dávejte pozor na sebe, své blízké a také na své 
finance. 

 
 

Policie ČR, Obvodní oddělení Ústí nad Orlicí 
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Co se událo 

Jarní a letní měsíce byly vyplněny řadou kulturních a společenských událostí. Všichni se snažili dohnat dva 
hubené covidové roky.  

Stejně jako v Říčkách se ve Rvišti 30. dubna slavilo Pálení 
čarodějnic. Pro děti byly připraveny úkoly v rámci čarodějnické 
zkoušky. Největší zájem byl o výrobu čarodějnických mazlíčků, 
zde měly děti opravdu bujnou fantazii. Pro dospělé bylo 
připraveno bohaté občerstvení a reprodukovaná hudba.  

Dětský den se po kratší pauza znovu vrátil do Rviště. V neděli 
odpoledne 5. června byly pro menší děti připraveny stanoviště na 

hřišti a u požární nádrže. 
Starší děti se vydaly na stezku plnit úkoly únikové hry Ferda 
z Bubákova. Šifry daly zabrat i rodičům, takže slibujeme, že příště to 
bude o chlup lehčí. Počasí nám přálo, děti se chladily zmrzlinou, 
vodou ze studánky a požární nádrže. Děkujeme za spolupráci místním 
hasičům a myslivcům. 

 
 

V květnu jsme uspořádali obecní zájezd.  V sobotu 21.5.2022 jsme se vydali 
na výlet do muzea krojů v Ostrově u Zbraslavic, palírny, pivovaru (součástí 
byla prohlídka sušárny kýt) v Bohdanči u Kutné hory a chrámu sv. Barbory 
v Kutné Hoře. Exkurze se zúčastnilo 27 lidí. Jeli jsme autobusem, jehož 
dopravu hradila 
Obec Orlické 
Podhůří. Prohlídka 
palírny a pivovaru se 
sušárnou kýt byla 
včetně degustace, 
tak jsme měli 
možnost ochutnat 
místní pálenky, pivo 
a originální výrobky 
ze sušárny. Exkurzy 

hodnotili účastnici jako velmi vydařenou. Doufáme, že 
v dalším roce bude možnost naplánovat další výlet pro 
naše občany a účast bude ještě vyšší. 

 

Marie Kršková, Iveta Faltýnková 
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Co nás čeká 

Na podzim jsme si pro vás připravili řadu aktivit, doufáme, že je budeme moci uskutečnit dle plánu. 
V Kulturním domě v Říčkách je plánovaná cestopisná přednáška, divadlo nebo posezení po seniory.  Ze 
sportovních aktivit můžete dorazit na hasičskou soutěž nebo pochod 24 hodin na nohách. Menší aktivity 
budou uspořádány v Komunitním centru Rviště. 

 
SDH Říčky – Orlické Podhůří  

 
si Vás dovoluje pozvat na závod v požárním sportu,  

,,O pohár starostky obce 
Orlické Podhůří“ 

 
a to u příležitosti 125. výročí založení našeho sboru, 

která se koná 17.9.2022 od 13:00 hodin na fotbalovém 
hřišti v Říčkách (u močidla) 

  
Ráno od 8:00 hodin proběhne soutěž mladých hasičů. 

 

Můžete se těšit na netradiční provedení požárního útoku,  
týmovou štafetu, ale hlavně na spoustu přátel,  

pohody a dobré zábavy. Soutěž probíhá za podpory  
pivovaru Radegast. 

                                                            
                                                   Občerstvení zajištěno. 

 
                 
                                                                                    

Těšíme se na Vaši účast. 
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Zájezd na Slovensko 

Nakladatelství Flétna pořádá autobusový zájezd na SLOVENSKO – SPIŠ ve dnech 15. až 18. září 2022. Vysoké 
Tatry, Slovenský ráj, Levočské vrchy, nádherné gotické a románské památky. Zájemci se mohou informovat 
nebo přihlásit na telefonu 736 681 735, či e-mailu: fletna@fletna.cz.  

 

24 hodin na nohách 

sobota 1. října – start v 10 h v Kulturním domě v Říčkách 

Odstartujeme v 10 hodin a chození, běhání ukončíme druhý den v 10 hodin před Kulturním domem v Říčkách. 
Vyhlášení vítězů bude ihned následovat. Zvítězí však všichni účastníci 24 hodinovky. Zkusíte najít svoji vlastní 
hranici, sáhnout si na dno, překousnout a jít dál? Více informací na http://rozhoupej.cz.  

 

Vietnam očima Milana Bureše  

Kulturní dům Říčky – pátek 14. října od 18 hodin 

S cestovatelem Milanem Burešem si povíme si o tamní kultuře, o setkání s místními domorodci, o tradicích 
a zvycích, architektuře, jídle apod. Projdeme si i pár obydlími a staveními a ukáži vám vůbec jak žijí.  Uvidíme, 
co všechno se dá odvézt na motocyklu, podíváme se, jak chovají včely, jak se vyrábí cihly, pochutnáme si na 
žabích specialitách, přiučíme se, jak správně vietnamsky stolovat… 
 

Setkání důchodců 

Kulturní dům Říčky – sobota 22. října od 15 hodin 

Povídání s přáteli a sousedy, k tanci a poslechu zahraje Petra Przywarová. 
 

S tvojí dcerou? Ne! 

Kulturní dům Říčky – pátek 4. listopadu od 18 hodin 

Divadelní komedie „plzeňského Moliéra“, herce a režiséra Antonína Procházky. 

Manželský pár se snaží preventivně předejít krizi středního věku. Na radu svých přátel se vydává na druhé 
líbánky na hory, a proto požádá svého nejlepšího přítele, aby občas dohlédl na jejich osmnáctiletou dceru 
Sandru. Když se do toho zamotá Sandřin utajovaný přítel, a především ubohý bytař, který přijde jen krást. 
spustí se kolotoč omylů, trapasů a gejzír 
krkolomných situací, které neberou konce. 

Divadelní spolek Jana Nepomuka Štěpánka 
Chrudim funguje od svého založení v roce 1992. V 
současnosti má cca 30 členů ve věku od 15 let do 
důchodového věku. Téměř pravidelně jsou 
nazkoušeny 1 – 2 hry ročně, většinou situační či 
konverzační komedie a pohádka, občas je zařazen 
titul s vážnějším obsahem. Soubor zkouší a hraje v 
chrudimském divadle, před pandemií často hrál na 
zájezdových představeních.  

 
 

mailto:fletna@fletna.cz
http://rozhoupej.cz/
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Sbírka pro Diakonii Broumov, sociální družstvo 

Kulturní dům Říčky, Komunitní centrum Rviště  

 středa 9. listopadu a pátek 11. listopadu od 18 do 20 hodin 

Seznam věcí, kterými můžete přispět do sbírky: 

➢ Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 

➢ Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony  

➢ Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

➢ Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené do krabic 

➢ Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří 

➢ Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) 

➢ Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti (dekorace, bižuterie ...) 

➢ Čisté koberce, předložky…. 

➢ Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové 

➢ Menší elektrospotřebiče  

➢ Hygienické potřeby, drogistické zboží 

➢ Časopisy, noviny, knihy 

➢ Dětské potřeby (lahvičky, dudlíky …) 
 

PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH OBALECH, NÁDOBÍ V KRABICÍCH 

 

Rozsvícení vánočního stromu 

Park u školy v Říčkách – sobota 26. 11. 2022 od 16:30 

Vystoupí děti ze ZŠ a MŠ Orlické Podhůří. Po rozsvícená vánočního stromu následuje posezení, JARMARK a 
dílničky pro děti v Kulturním domě.   

 

Cvičení v Komunitním centru Rviště 

Pondělí 19.9. 16 - 17 h, děti 7 - 14 let, Cvičení a hry se zaměřením účinek pro držení těla a zlepšení kondice 
              19.9. 19 h - 20:30h, dospělí a mládež, Sluneční jóga koncentrace, koordinace  
Úterý     20.9. 18 -21 h        dospělí, Pohybové hry pro každý věk, do 19:30h i zvídavé děti od 12 let.  
_________________________ 
Od 26.9.17:15 h pokračuje minikurz pro Klouby a páteř  
Dle Vašeho zájmu uspořádáme pravidelná pokračování 1x týdně. 
Důležité je sejít se a začít. Máte příležitost Vy i Vaše děti.  
Přihlášky: Mgr. Kateřina M. Kvochová - katy.star@seznam.cz, 723 179 855 
 
 
Plánovací schůzka pro aktivity v Komunitním centru Rviště se uskuteční ve čtvrtek 15. 9. od 18 hodin. 
Přineste nápady na aktivity, kreativitě se meze nekladou. 
 
 
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 
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