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Občasník zastupitelstva obce 

ORLICKÉ PODHŮŘÍ 

č. 2/2019 - červenec 

 
 
 
Na úvodní straně je fotografie, jedná se o letecký snímek obce, kde s lupou a trochou štěstí najdete i Vaši 
chalupu. Snímek poskytl Lukáš Prokeš ze Říček, děkujeme! Do zpravodaje mohou přispívat i sami občané, 
budeme rádi za každý podnět. Jsme rádi, že do tohoto čísla přišla první vlaštovka v podobě básně. Své 
příspěvky můžete posílat na starosta@orlickepodhuri.cz, uzávěrka je 15. listopadu 2019.  

mailto:starosta@orlickepodhuri.cz
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Úvodník 

Vážení spoluobčané, 

dostává se Vám do rukou další vydání našeho „Občasníku“. Možná je to náhoda, to nechám na Vás, že jeho 
vydání vyšlo na letní měsíce, a tak mi dovolte, abych touto cestou zároveň popřál všem spoluobčanům 
prosluněnou dovolenou obohacenou o mnoho příjemných zážitků, poklidné prázdniny a vše dobré, co 
k létu patří. Opět se budeme snažit na následujících stránkách (v následujícím obsahu) přiblížit práci 
zastupitelstva obce a sdělit občanům vše podstatné co se v naší obci událo, případně co se chystá. 

 

Vojtěch Skalník, místostarosta obce 

 

  

Zprávy z obecního úřadu 
 

 Ve druhém čtvrtletí pokračovaly na obci projektové přípravy, kdy dva projekty byly završeny podáním 
žádostí o dotace. První projekt je zaměřen na úpravu stezky ze Říček do Pazderny. Předmětem druhého 
je dokončení rekonstrukce školy, kde by z půdy měla vzniknout nová místnost, která by byla využívána 
jako zázemí pro školské poradenské pracoviště, místnost pro kroužky a školní knihovnu. Projektové 
práce pokračují zároveň i na přestavbě bývalé hospody ve Rvišti, uzpůsobení prostor na obecním úřadě 
a obnově rybníka na Kališti. 

 Chodník k Borečku získal veškerá potřebná povolení a byl vybrán zhotovitel, realizace je plánována na 
říjen/listopad letošního roku. V zimě tak snad už budou moci obyvatelé Borečku jít po novém chodníku.  

 Pokračují projektové práce na chodníku ve Rvišti od křižovatky směrem na Rozsochu. Tímto úsekem 
budou dokončeny chodníky podél hlavní silnice. Cílem je zvýšit bezpečnost chodců při pohybu po obci. 

 Na Rozsoše je plánována oprava místní komunikace na Horní Rozsochu. Vzhledem ke stavu komunikace 
se zastupitelstvo rozhodlo pro opravu kompletního povrchu. Práce začnou již o prázdninách. 

 Na Rozsoše je plánována velká akce, jedná se o modernizaci silnice II/312 Choceň – České Libchavy. Na 
základě jednání s projektanty byla do projektu zahrnuta vjezdová brána směrem od Českých Libchav. 
Dále by mělo dojít k úpravě směrového oblouku u křižovatky na Horní Rozsochu, nákladní auta by tam 
měla více místa a mělo by se omezit najíždění na obrubu chodníku. Akce je teď ve fázi územního řízení, 
samotná realizace je v horizontu 3-4 let. Na modernizaci by obec v budoucnu ráda navázala 
a vybudovala podél silnice nový chodník od křižovatky na Rviště směrem na České Libchavy. Cílem je 
opět zajistit, aby podél celé hlavní silnice byly chodníky.  

 Pokračují jednání ohledně zrušení vlakové zastávky Bezpráví. Probíhají intenzivní jednání s Pardubickým 
krajem a SŽDC, kdy obec požaduje dodržení původní návrhu o posunutí vlakové zastávky. Bohužel 
rozhodnutí o zrušení vlakové zastávky padlo během druhé poloviny roku 2018 bez toho, aby obec byla 
o tomto kroku informována. Dodatečná změna tohoto rozhodnutí se bohužel zdá nereálná. 
V současnosti se prověřuje varianta rozšíření místní komunikace v Klopotech a vybudování točny v místě 
napojení na cyklostezku. Autobusová doprava, která by měla nahradit vlakové spojení, by tak zajížděla 
přímo do údolí.  

 Ve Rvišti byla provedena výsadba parčíku na návsi. Byla tak dokončena úprava veřejného prostranství 
v centru obce. Nově zde vzniklo posezení a až trochu povyroste, bude zde i vánoční strom. Realizace 
proběhla vlastními pracovníky za odborného dohledu Hany Motlové ze Říček, celkové náklady jsou 
112 tis. Kč.   
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 Příští rok má obec možnost získat dotaci na úpravu veřejného prostranství. Jelikož už většina návsí je 
opravena, zastupitelstvo se rozhodlo požádat na opravu autobusové zastávky a následnou výsadbu 
v Dobré Vodě. Realizace se tak posouvá na rok 2020. Obyvatelé Dobré Vody budou muset na hezkou 
zastávku ještě jeden rok počkat. 

 O prázdninách probíhají práce v místní škole i školce. Ve škole byla vybourána podlaha hlavní třídy, 
bude zde položena izolace a nové podlaha. Ve školce dochází k úpravě výdejního místa jídelny, aby 
splnilo nejnovější požadavky hygieny. Do konce prázdnin bude ve školce položena na zahradě nová 
dlažba. Současná dlažba je rozlámaná s množstvím ostrých hran, které jsou pro děti nebezpečné. 

 
Otevření územního plánu 
V souvislosti s obdrženou žádostí o změnu územního plánu se zastupitelstvo obce rozhodlo umožnit 
i dalším žadatelům o tuto změnu požádat a možné změny zhodnotit naráz. 
Žádost o změnu územního plánu lze podat do 31. srpna 2019. Jednotlivé žádosti posoudí zastupitelstvo 
obce na svém jednání 04. 09. 2019. Předpokládáme, že další změna územního plánu bude probíhat 
nejdříve za 2 roky, proto si případnou žádost raději rozmyslete a požádejte nyní. Územní plán je vyvěšen na 
webu obce http://www.orlickepodhuri.cz/obecni-urad/dokumenty-2/uzemni-plan. 
 
Řešení odpadních vod 
Zastupitelstvo obce se zabývalo otázkou, jak se postavit k místním částem, kde není centrální čistička 
odpadních vod a ani není ekonomické ji zde v budoucnu budovat. V současnosti máme ČOV v části Říčky 
a Rviště. V budoucnu by mělo dojít k napojení Dobré Vody na ČOV ve Rvišti. Zbývající části jsou 
nedořešeny. Po vzoru jiných obcí se obec rozhodla podpořit obyvatele ostatních částí v pořízení domovních 
čističek odpadních vod. 
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo podporu pro budovy určené k trvalému bydlení v místních částech 
Bezpráví, Kaliště, Klopoty, Perná a Rozsocha ve formě pořízení projektové dokumentace na DČOV 
a příspěvku na realizaci ve výši 50 % doložených výdajů maximálně však 50 000 Kč. Dotčeným majitelům 
nemovitostí je současně se zpravodajem zaslán informativní dopis a dotazník s návratností do 15. 09. 2019. 
Dotazník je možné vyplnit i elektronicky, odkaz naleznete na webu obce mezi aktualitami. Pro zájemce se 
uskuteční dne 18. 09. 2019 v 1700 hod. na Obecním úřadě v Dobré Vodě informativní schůzka. 
 

Marie Kršková, starostka obce 

  

http://www.orlickepodhuri.cz/obecni-urad/dokumenty-2/uzemni-plan
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Vyhodnocení ankety ke svozu komunálního odpadu 
Milí spoluobčané, 
 
v měsíci dubnu 2019 zastupitelstvo obce představilo anketu k systému svozu komunálního odpadu, která 
byla součástí Občasníku č. 1/2019. Všichni obyvatelé obce (vždy jeden hlas za rodinný dům či byt) tak 
dostali možnost se k tomuto tématu vyjádřit vyplněním dotazníku, jehož součástí byl i prostor pro vyslovení 
názoru volnou formou. 
 
Přijde mi docela smutné, když k tak závažnému tématu se vyjádřilo pouze 30,63 % obyvatel.  
 
Pro lepší přehlednost uvádím níže v tabulce výsledky proběhlé ankety. 
 

 počet č.p. hlasovalo % účast 

Říčky 117 46 39,32 

Rviště 60 21 35,00 

Dobrá Voda 44 6 13,64 

Rozsocha 30 9 30,00 

Perná 22 4 18,18 

Kaliště 11 1 9,09 

účast celkem 284 87 30,63 

 
Jak vlastně anketa proběhla si můžete prohlédnout v následující tabulce.  
 
Z celkového počtu zúčastněných se vyjádřilo pro svoz popelnic 20,69 % obyvatel a pro zachování 
současného stavu svozu odpadu bylo 79,31 % hlasujících občanů. 
 

 hlasovalo ANO pro svoz % NE pro svoz % 

Říčky 46 13 28,26 33 71,74 

Rviště 21 2 9,52 19 90,48 

Dobrá Voda 6 2 33,33 4 66,67 

Rozsocha 9 1 11,11 8 88,89 

Perná 4 0 0,00 4 100,00 

Kaliště 1 0 0,00 1 100,00 

celkem 87 18 20,69 69 79,31 

 
 
Závěrem mi ještě dovolte, abych zde zmínil několik názorů k tomuto ožehavému tématu, tak jak byly 
uvedeny některými z Vás v předmětné anketě. Doufám, že za jejich citaci nebudu dán na pranýř. 
 
„Na směsný odpad nám stačí popelnice 1-2 x za měsíc – tříděný odpad doneseme jednou za čas ke 
kontejneru (na nynější místo), bioodpad kompostujeme, současná cena se nám zdá přiměřená, vzhledem 
k požadované četnosti svozu (1-2 x měsíčně) a při neznalosti ostatních se svozem spojených nákladů se 
nám zdražení nelíbí.“ 
 
„V tak rozptýlené zástavbě, a navíc nepřípustné pro svozová auta to nemá smysl.“ 
 
 „Na jednu stranu nám současný stav vyhovuje, jelikož doma třídíme odpad a když jdeme s popelnicí, tak 
současně vezmeme plasty, sklo a papír. Pokud by nám byl odpad odvážen, tak bychom stejně museli chodit 
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do sběrného místa s tímto tříděným odpadem. Na druhou stranu je samozřejmě lepší v určený den dát 
popelnici k silnici a dál se o nic nestarat. Né vždy má člověk čas v sobotu v otevírací době sběrného místa se 
tam dostat. Proto bychom navrhovali, pokud nedopadne svoz odpadu, aby se prodloužila otevírací doba 
sběrného místa nebo aby se přidala třeba ještě neděle.“ 
 
„Pokud nevyhovuje spoluobčanům otvírací doba, dal bych vstup na čip. Myslím, že dnes je to zcela běžná 
věc.“ 
 
„Po většinu roku tady nebývám ve všední den tudíž bych neměla možnost popelnici přistavovat. Děkuji za 
anketu.“ 
 
„Důležité setkávání obyvatel, předávání informací a lidé se z jednotlivých částí alespoň poznávají, když už 
o jiné aktivity nemají zájem.“ 
 
„Místo svozu popelnic by možná více pomohlo otevřít kontejnery ještě jeden den v týdnu a třeba i déle od 
1700 do 1800, aby se to lépe stíhalo s prací.“ 
 
„Zaráží mě, že cesta k dolní bytovce je celoročně nedostupná svozovým vozem. Je tam možnost otočení 
a jezdí tam velký vůz k čističce. Za těchto podmínek nemáme o popelnice zájem.“ 
 
„Nápad s popelnicemi je špatný nápad. Výhodný jen pro ty, jenž bydlí na přímé svozové trati. Pro nás dál 
nevhodné.“ 
 
„Ideální by bylo, kdyby kontejnery na papír, plasty a sklo byly volně přístupné.“  
 
„Obtížná manipulace s popelnicí k hlavní silnici, kde bude snadným terčem nenechavců.“ 
 
Tak to bylo něco málo z vybraných citací a Vašich postřehů. Na část podnětů jsme se snažili zareagovat, kdy 
došlo k rozšíření otevírací doby sběrného místa ve Rvišti i ve středu od 17 do 18 hodin. Dále jsme zajistili 
přesun nádob na tříděný odpad v Dobré Vodě na náves ke kontejneru na bioodpad (budou přístupné po 
celý týden a bude usnadněn jejich svoz). Už jen zbývá, jak zmiňované téma uzavřít. 
 
Jak vyplývá z výsledků proběhlé ankety, tak se tato nesetkala u spoluobčanů s velkým zájmem. I přes 
negativní postoje občanů k systému svozu komunálního 
odpadu popelnicemi si obec nechala zpracovat cenovou 
nabídku od firmy EKOLA České Libchavy na takovýto svoz. 
Na základě předložené nabídky a výsledků proběhlé 
ankety zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání 
dne 10. 07. 2019, pěti hlasy proti čtyřem, že systém svozu 
odpadu bude zachován ve stávající podobě. Jak je vidět, 
tak hlasování bylo velmi těsné. Převážil tak názor, že 
zájemci o změnu se dostatečně nevyslovili a ani se 
nezúčastnili ankety v dostatečném počtu na to, aby došlo 
ke změně systému svozu odpadu. Tímto bych považoval 
anketu ke svozu komunálního odpadu za uzavřenou.  

 

Vojtěch Skalník, místostarosta obce 
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Jak správně třídit 
Na závěr jen malé shrnutí, jak nakládat s odpadem. 
 
V naší obci najdete nádoby na tříděný odpad v Říčkách, ve Rvišti, v Dobré Vodě, na Rozsoše a v Perné. Tyto 
jsou volně přístupné. Sběrná místa na směsný odpad se nachází tamtéž a ještě i na Kališti. Zpravidla jsou 
zpřístupněna každou sobotu od 900 – 1100 hod. (Rviště a Říčky ještě středa od 1600 - 1700 hod.). Kovy lze 
ukládat na sběrných místech v Říčkách a ve Rvištích. Nakonec nádoby (kontejnery) na bioodpad, ty najdete 
v Říčkách, ve Rvišti a v Dobré Vodě. Níže jen uvádíme pro připomenutí jak správně odpad třídit. 
 
 
Papír  
 
 
Do modrých kontejnerů patří noviny, časopisy, krabice, cokoliv z lepenky nebo knihy, papírové obálky 

i kancelářský papír. Dále sem patří například sešity, papírové obaly. Obálky 
s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat. Nevadí ani papír 
s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové 
obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! 
 
Nepatří sem celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu 
patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto 
materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru 
(účtenkách). Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na 
papír, ale do popelnice! 

 
 
 
Plast  
 
 
 
 
Kontejnery na plast jsou označeny žlutou barvou. Při třídění je důležité myslet na to, že je třeba objem 

plastových odpadů před uložením do kontejneru minimalizovat 
sešlápnutím nebo zmačknutím. 
 
Do žlutých kontejnerů patří plastové obaly od potravin, PET, 
fólie, duté plastové obaly, polystyren a směsný plast, fólie, sáčky, 
plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a 
kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od 
spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. 
 

Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech. 
 
Nepatří sem mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných 
nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky. 
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Sklo 
 
 
Obvyklým kontejnerem na sběr skla je tzv. zvon. V některých oblastech jsou rozmístěny kontejnery, které 

jsou rozděleny na zvony zelené a bílé, kde zelené zvony slouží na sklo 
barevné a bílé na sklo čiré. 
 
Do těchto zvonů patří převážně lahve od nápojů, zavařovací sklenice nebo 
rozbité skleničky, ale také tabule skla a podobně. 
 
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od 
vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru 
můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří. 
 
Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád 
či zavařenin a rozbité skleničky. 

 
Naopak sem nepatří keramika a porcelán, ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená 
a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika do zeleného kontejneru také nepatří. 
 
Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu. 
 
 
 
 
Nápojové kartony 
 
 
V současné době se kontejnery na nápojové kartony v obci nenachází. Kontejnery na nápojové kartony se 

poznají jednoduše podle oranžové nálepky. Někde se nápojové kartony třídí 
společně s papírem nebo plastem, jinde je třídí pomocí pytlového sběru. Ani 
tato varianta v obci doposud není zavedena. Záleží to vždy na místních 
podmínkách a možnostech dotřiďovacích zařízení a zpracovatelů. Nápojový 
karton známý jako krabice na mléko nebo víno. Vhazují se do kontejnerů 
různých barev a tvarů, ale vždy označených oranžovou nálepkou - případně 
do oranžových pytlů.  
  
Do těchto kontejnerů patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných 

výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout. 
 
Naopak sem nepatří „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani 
nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin. 
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Kovy  
 
 
V posledních letech se na ulicích objevují stále častěji i šedé nádoby na třídění kovových obalů. Hlavním 

místem pro sběr většiny kovových odpadů stále zůstávají sběrné dvory, což je i 
náš případ a výkupny druhotných surovin, kde za ně dostanete i peníze. Někde je 
sběr kovů řešen i formou vyhlášených svozů „železná neděle“. 
 
Do kontejnerů patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů 
prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové 
zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady. Na 
sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – 
trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. Samostatnou 
kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat 
pouze kompletní. 
 
Do kontejnerů na ulici nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, 
tlakové nádoby, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více 
materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří 
do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Samostatnou 

kapitolu pak tvoří autovraky, jež převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.  
 
 
 
Bioodpad 
 
Nádoby na bioodpad se vyznačují hnědou barvou. To, o co by se domácnost měla mnohem více zajímat, 

jsou biologicky rozložitelné komunální odpady. Lze je rozdělit na odpady 
z domácností – zbytky a slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky 
z ovoce, pečivo, vaječné a ořešné skořápky, čajové sáčky, kávová sedlina, čistý starý 
papír, lepenka, papírové kapesníky, zbytky vlasů a vousů, popel ze dřeva a odpady ze 
zahrady – posekaná tráva, listí, větvičky, drny, trus býložravých hospodářských zvířat, 
stará zemina i hlína z květináčů, piliny, hobliny, kůra, plevele, dřevní štěpka, spadané 
ovoce, seno, sláma, košťály i celé rostliny. 
 
Obec již minulosti zajistila pro své občany kompostéry, které lze na odpad ze 
zahrady i z domácností v hojné míře využívat. 

 
A co nepatří do biologického odpadu? Biologický odpad není produktem živočišného původu. Je také nutné 
dát pozor, aby bioodpad nebyl nebezpečnou látkou nebo s ní nepřišel do kontaktu. To znamená, že do 
hnědých popelnic nepatří kosti, maso a kůže, mrtvá těla zvířat a jejich extrementy, plasty, sklo, sutě a 
kameny, znečištěné piliny, chemické látky a jejich obaly, pytlíky z vysavače, cigarety, textil, plechovky, 
jednorázové pleny, omáčky, pomazánky, vařené těstoviny a jedlé oleje. 
 
 
Zdroj materiálu: www.ekokom.cz 

Vojtěch Skalník, místostarosta obce 
 

 

https://www.siegl.cz/blog/odpady/bioodpad
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Zprávičky ze školy a školky 
V týdnu od 08. 07. do 12. 07. 2019 proběhla letní prázdninová škola, která je vázána na projekt Prázdniny 
s NAD ORLICÍ. Dětem jsme nabídli aktivní trávení volného času i o hlavních prázdninách.  

Program jsme sestavovali společně: netradiční soutěže s hasičskou tématikou, výlet do Mirakula, tvořivé 
činnosti, koupání v České Třebové, střelba ze vzduchovky, turistika v obci podle fotografií, cyklovýlet do 
Cakle….  Užili jsme si mnoho zábavy. 

 

Přehled týmů: 

Rychlí jaguáři  Elenka, Elinka, Mája, Honzík Š., Honzík Z. 

Nepovedené žárovky Dominik, Honza J., Honza T., Markétka, Sofinka  

Psychopati  Áďa, Anička J., Bety, David R., Kája  

Chrliči   Anička K., David V., Mája K., Terka J., Verča D. 

Jedničky  Káťa, Matěj, Vendulka T., Verča, Vojta 
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Ohlasy dětí: 

Na prázdninové škole se mi vše líbilo. Mája P. 

Nejlepší bylo Mirakulum. Honza T. 

Všechno bylo super. Honza Z. 

Líbil se mi cyklovýlet. Áďa T. 

Děkuji hasičům a myslivcům. Anička K. 

V bazénu bylo super. Vendulka T. 

Vyráběli jsme si srdíčka z hlíny. Markétka V. 

 

Děkujeme našim hasičům, myslivcům, správcům KD a pracovníkům obecního úřadů za jejich služby 
a příjemné obohacení prázdninové školy.  

Společně s dětmi se těšíme na příští rok. 

 

   za ZŠ a MŠ Orlické Podhůří Jitka Bulvová, Petra Przywarová 
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Zprávy z hasičárny 

27. 04. jsme uspořádali již 31. Ročník turistického pochodu VIA LONGA. Trasy 3 km pro děti, 9 km, 18 km 
a 45 km. Účast nám trochu, již tradičně zkazil noční déšť. I přes to dorazilo 186 turistů. Na turisty v cíli 
čekala gulášová polévka z polní kuchyně a na děti dílnička v sále kulturního domu. 
Omlouváme se za zkrácení trasy 9 km z důvodu polomu v lesích. Bezpečnost je u nás vždy na prvním místě. 
 
Děkujeme za účast a těšíme se na další rok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
28. 04. v Ústí nad Orlicí se zúčastnili naši hasiči slavnostního představení a žehnání nového praporu 
Okresního sdružení hasičů Ústí nad Orlici. Slavnost začala průvodem čtyř set zástupců sborů dobrovolných 
hasičů z celého okresu z prostranství Kociánka na Mírové náměstí. 
Autorem praporu je Zdeněk Velebný z Ústí nad Orlicí. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

30. 4. proběhlo tradiční pálení čarodějnic. 

Účast byla hojná a počasí nám přálo. Obrovská 

hranice shořela do posledního ždibečku. Žádný 

člověk ani zvířátko při této akci nepřišli k úrazu. 

Uhořela pouze vyrobená čarodějnice umístěna na 

vrcholku hranice. 
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18. 05. se dvě soutěžní družstva z našeho sboru vypravila zabojovat na 
okrskovou soutěž v Seči. 
Na bednu jsme se sice nedostali, ačkoliv snaha byla. Není důležité vyhrát, 
ale zúčastnit se, a to se podařilo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25. 05. exkurze do pivovaru BERNARD. Za uskutečnění této krásné prohlídky pivovaru děkují všichni 
zúčastnění našemu hostinskému Miloši Pražákovi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. 06. se konala hasičská soutěž v Sopotnici s názvem  MEMORIAL JOSEFA 
HYNKA. Soutěže se zúčastnila naše dvě družstva. Byla to druhá soutěž 
v letošní sezóně. 
Jako první nastoupilo družstvo A, které se umístilo na pátém místě. 
Družstvo B bylo na šestém místě. Na to, že to byla teprve druhá soutěž 
v letošním roce, tak si vedli velmi dobře. 
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29. 06. uspořádali hasiči turnaj v malé kopané. Přijeli družstva z okolí a dvě místní. I když slunce opravdu 
hřálo a běhání po hřišti bylo velice náročné, všichni sportovci díky 
dodržování pitného režimu dohráli ve zdraví.  
 
 
 
 
 
 
 
 
08. 07. se hasiči podíleli na programu připraveném pro děti 
z místního příměstského tábora. Děti se zapojily do soutěží 
s hasičským vybavením. Vyzkoušely si stříkání z proudnice na cíl, 
spojování hadic a další disciplíny. 
Mimo drobných oděrek se nikomu nic nestalo a děti si 
dopoledne hasiči užily.  

 
 
 
 
 

 
 
13. 07. se hasiči zúčastnili taktického cvičení s vodní záchrannou službou Pastviny. 
Osvojili si dovednosti první pomoci, práci s automatickým defibrilátorem, záchranu tonoucího a práci vodní 
záchranné služby. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ještě nás čeká: 

31. 08. Loučení s létem + pouť  

21. 09. Soutěž o pohár starosty obce                                                                                                      

za SDH Orlické Podhůří Jiřina Jebousková 
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Rozdělávání ohně v přírodě 

V létě i na jaře mnozí z nás podnikají nejrůznější výlety do přírody, pobývají na chalupách a na chatách, 

táboří v přírodě apod. Při těchto příležitostech se často neobejdeme bez táboráku, grilování a opékání 

buřtů. I přitom bychom si měli dávat pozor a dodržovat několik základních bezpečnostních pravidel, které 

chrání nás i okolí. Oheň v přírodě se totiž může velice snadno vymknout kontrole, ohrozit životy a napáchat 

nevyčíslitelné majetkové či ekologické škody. 

Základní pravidla: 

Při rozdělávání ohně v přírodě je nutné v první řadě zvolit vhodné místo pro ohniště. To by mělo být 

vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a vůbec všech věcí, které se 

mohou vznítit. Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech! Zcela zakázáno je 

i rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi.  

Oheň nezakládejte pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance (zetlelá vrstva 

jehličí) nebo rašelině, ani v blízkosti stohů, seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi 

snadno způsobí neštěstí. Kvůli podobné neopatrnosti lidí každoročně vznikají stovky požárů. Pro 

rozdělávání ohně je naopak ideální hliněný podklad. Za silného větru nebo v období extrémního sucha 

bychom oheň v přírodě neměli rozdělávat vůbec.  

Místo táboráku je nutno i vhodně uspořádat. Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od 

okolního prostředí - např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě 

větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až jeden metr, který bude zbaven veškerých 

hořlavin.  

K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, 

naftu nebo líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny, navíc podle 

zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné 

chemické látky.  

Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout! Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby byla 

polena poskládána do stabilní pyramidy (pomohou např. záseky na polenech), která umožní prohořívání 

dovnitř a zabrání nebezpečí rozvalu pyramidy do okolí.  

Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), 

kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje.  

Opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte - ať již prolitím vodou nebo zasypáním 

zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné. Pamatujte, 

že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a 

oheň roznese do okolí. Hasiči musí každý rok dohašovat ohniště, která byla ponechána svému osudu.  

Zejména půda v jehličnatém lese je z hlediska možného vzniku a šíření požáru riziková. Hrabanka tvořená 

zetlelým jehličím může prohořet až do značné hloubky a nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště. 

Nedbalé uhašení proto nestačí a ohniště je nutné důkladně prolít vodou!  

Pamatujte, že děti by neměly být nikdy u ohniště ponechány bez dozoru dospělé osoby!  

Do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné předměty (rachejtle, světlice, patrony, nádoby se stlačeným 

plynem, munici).  

Oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi!  
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Pamatujte, že oheň a alkohol nepatří k sobě!  

Zvláště pozor dejte na sezení a hry příliš blízko plamenů, stačí málo a může dojít k vznícení šatů, ožehnutí 

vlasů, řas a popálení. 

První pomoc: 

Pokud se na vás vznítí oděv a není k dispozici dostatek vody k uhašení, NEUTÍKEJTE ! - tím jen podpoříte 

hoření.  

Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej!  

Válejte se, dokud plameny neuhasnou ! - válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření.  

Je-li po ruce deka nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být látka z umělých vláken), lze ji také použít 

k uhašení hořícího oděvu.  

Když se popálíte, postižených ploch se nedotýkejte, popálené místo ihned ponořte do čisté, studené 

a proudící vody a zavolejte nebo vyhledejte odbornou pomoc! 

S přáním hezkých prázdnin a klidné dovolené za SDH 

Petr Kroulík, preventista SDH 

Zdroje materiálů: Záchranářský kruh, HZS Pardubického kraje 

 

 
 

Společenská kronika 
Od vydání poslední zpravodaje jsme se rozloučili se dvěma občankami – seznam zemřelých 

 28. 3. 2019  Jana Pešková, Říčky  

 14. 4. 2019  Marie Drozenová, Říčky  

 

 

Seznam narozených, kteří do naší obce přibyli od dubna 2019  

 08. 04. 2019  Ester Nejedlá, Rozsocha 

 27. 04. 2019  Adéla Pilařová, Říčky 

 29. 04. 2019  Matyáš Kroulík, Říčky 

 03. 06. 2019   Matěj Pacík, Říčky 

 05. 07. 2019  Beáta Zemková, Dobrá Voda 
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Co se událo 
 

Jarní tvořivý Babinec 
 

Dne 10. 04. 2019 proběhlo jarní setkání žen místních částí Orlického Podhůří – Rviště, Říčky, Rozsocha 

a Dobrá Voda v „Prádelce“ ve Rvištích.  Záměrem bylo nejen povídání, ale i velikonoční tvoření 

Tentokrát se nás sešlo poměrně málo a i přesto, že jsme měly z čeho tvořit, žádné z nás se do toho 

nechtělo a tak jsme se propovídaly do pozdních večerních hodin. 

Všem zúčastněným bych chtěla poděkovat za příjemnou atmosféru a dobroty na stole a zároveň Vás 

všechny pozvat na další setkání, které bychom mohly uskutečnit v předvánočním období, nebo potom 

v únoru po veřejné schůzi 

Pokud máte nějaké náměty, kontaktujte mě na níže uvedený email nebo telefon. 

 
Lenka Stejskalová 
místostarostka obce Orlické Podhůří 

     733 486 859, rozsocha@seznam.cz  

 

Setkání důchodců 

Po delší době se 25. dubna 2019 uskutečnilo setkání občanů starší 
generace. Sál Kulturního domu v Říčkách se postupně zaplnil a akce 
se zúčastnilo 30 návštěvníků. Na začátek vystoupily děti z místní 
školy, které v rámci kroužku Zpívánky nacvičily pásmo písniček. 
Poděkování patří paní učitelce Petře Przywarové, která program 
s dětmi secvičila a doprovázela je hrou na kytaru. Následovala volná 
zábava, kdy bylo možné nahlédnout do starých kronik a popovídat se 
sousedy. Rozloučili jsme se s tím, že příště by akce byla vhodnější 
o víkendu v odpoledních hodinách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rozsocha@seznam.cz
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Čarodějnice ve Rvišti 

Pálení čarodějnic tradičně proběhlo 30. dubna i na hřišti ve Rvišti. Od 17 hodin byl připraven program pro 
děti, kdy si děti vyráběly čarodějnická košťata a následně plnily úkoly, jejichž cílem bylo získat řidičské 
oprávnění k letu na koštěti. Následovala zábava, k poslechu a později i k tanci hrála kapela ŠEDOUS Band.   

 

 

 

 

 

 

Dětský den na hřišti ve Rvišti 

Nedělní odpoledne 2. června patřilo dětem.  Oslava dne dětí tradičně probíhala na hřišti ve Rvišti, kde bylo 
pro děti připraveno deset stanovišť s různými úkoly. Největším lákadlem byla jako každý rok zkouška 
hasičské techniky a střílení ze vzduchovek. Pro starší děti byla připravena GSM stopovaná za pomoci 
mobilního telefonu. Celou trasu dokončilo pouze pár týmů za účasti dospělých osob. Těžko říct, jestli byla 
tak těžká trasa, nebo zda mají děti v navigaci ještě co zlepšovat. 
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Co nás čeká      

10. 08. 2019 (středa) od 16 hodin – ORLICKÉ SYMPOZIUM VOL. 2. na hřišti ve Rvišti 

 

 

31. 08. 2019 Ukončení prázdnin + pouť v Říčkách – dle počasí na hřišti U Močidla,
                                nebo v Kulturním domě v Říčkách 
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21. 09. 2019 Hasičská soutěž o pohár starosty - na hřišti U Močidla  

            v Říčkách  
   

 

 

 

 

 

28./29. 09. 2019 24 HODIN NA NOHÁCH – start a cíl Kulturní dům
          v Říčkách 

Začneme 28. září v sobotu v 1000 hod. před Kulturním domem v Orlickém 
Podhůří Říčky a skončíme v neděli 29. září 2019 v 1000 hod. Vyhlášení vítězů 
bude následovat v cca 1030 hod. Zkusíte také najít svoji vlastní hranici, 
sáhnou si na dno, překousnout to a jít dál? Přidejte se k nám a vyzkoušejte 
něco opravdu náročného! Chodit nebo běhat budou kategorie jednotlivců, 
dvoučlenných a tříčlenných družstev. Družstva mohou být smíšená. 
V kategorii družstev bude moci být na trase vždy jen jeden z týmu. Výměna 
členů bude probíhat pouze na startu. 24 hodinovka bude probíhat bez 
vyloučení dopravy, proto je důležité dodržovat pravidla silničního provozu. 
Každý účastník půjde, nebo poběží na vlastní nebezpečí. Zúčastnit se 
mohou účastníci starší 18 let, mladší pouze se souhlasem a za přítomnosti 
zákonného zástupce. Pro děti do 15let bude připravená dětská trasa. 
 
 
Registrace a více informací na webových stránkách www.rozhoupej.cz 
                                                                                       

http://www.rozhoupej.cz/
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Příspěvky občanů 
Orlické chaloupky! 
 
Chaloupky České, 
ze dřeva roubené, 
z podhůří Orlických hor, 
zašedlé, tvrdým horským podnebím,  
velebné, 
vždycky jste mému srdci blízké 
a vzor! 
 
Tak jako v kostele varhanů chór,  
jste nám tak vzdálené a přeci blízké, 
díváte se na svět, 
z nejvyšších vrcholků svých hor, 
v oslavu za Vaší krásu píši svůj hold, 
ze srdce svého, Orlického lidu, chór! 
 
Pro velebnou krásu v nedohlednu, 
zasněnou v korunách stromů, 
a výšek svých hor, 
v oslavu za Vaší krásu píši svůj rým,  
….. zdobíte náš svět!, 
jemnosti práce i chudobou svou! 
 
Však i kdybych chtěl i zapomenout,    
nemohu na náš kraj, krásu střech,    
i Vás, zapomenout …..       
Musím Vás uposlechnout a napsat verš,    
pro slávu z dávných let, nenapodobitelnou, 
….. nenahraditelnou …..! 
 
Chaloupky z malebných střech, 
točíte moji hlavou, 
myslím však, že není to na posled,   
co vzdávám Vám svůj dík i hold, 
všemu co spatřit jsem směl, 
aniž bych chtěl a tomu dopomohl! 
 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                  

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 

Nevtíravou, dojemnou, krásu v slunečním jasu, 
když domů a k Vám jsem šel, 
poslechnout těch krásných tónu, 
v nichš jsem se zhléd, 
chaloupky z Orlických hor, 
krásné na pohled, nemohu zapomenout! 

 

Václav Poživil (84 let), Potštejn 

 

Báseň poskytla paní Loudová, autorova dcera 
žijící ve Rvišti. 
Fotografie chalup a školy ze Říček jsou převzaty 
z webu http://www.soupispamatek.com/.  

 

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

