
 

 

Občasník zastupitelstva obce 

ORLICKÉ PODHŮŘÍ 

č. 1/2020 - březen 
 

 
 
 
 
 
 
Na úvodní straně je tentokrát jarní snímek pramene na hřišti ve Rvišti, autor Martin Leshinger. Do zpravodaje 
mohou přispívat i sami občané, budeme rádi za každý podnět. Své příspěvky můžete posílat na 
starosta@orlickepodhuri.cz, uzávěrka je 14. června 2020.  
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Úvodník 
Vážení spoluobčané, 
 
jsem rád že, Vás mohu touto cestou opět oslovit, a tak jako loni, i letos představit a informovat Vás 
o veškerém dění v naší obci. Hned v úvodu mi dovolte, abych připomenul a apeloval na Vás, v souvislosti 
s šířením koronaviru, několik zásad a doporučení, jak se chovat abychom zamezili jeho rozšiřování. Jistě jste 
již do Vašich schránek obdrželi letáček s informacemi o vyhlášení karantény na území ČR, včetně základních 
informací paní starostky o fungování institucí v naší obci.  

Tady jen ve zkratce něco o prevenci.  

Prevence před onemocněním Covid-19 

1. Dbejte na důkladnou hygienu, zejména mytí rukou 

2. Dodržujte hygienu při přípravě pokrmů (umyté ruce, nekýchat na jídlo) 

3. Při kašli a kýchání zakrývejte ústa a nos (platí logicky směrem od nakaženého ke zdravému) 

4. Vyvarujte se kontaktu s nakaženými (viditelně nemocnými) lidmi, s příznaky respiračního 

onemocnění, jako je kašel a kýchání 

5. Pečlivě tepelně upravujte maso a vejce 

6. Necestujte 

Protože se nemoc mezi lidmi přenáší stejně jako chřipka nebo SARS a MERS kapénkovou nákazou, dají se 
proti jejímu šíření použít roušky a respirátory. Roušky jsou vhodné pro nemocné a nakažené, aby infekci dále 
nešířili. Před nákazou mohou ochránit respirátory třídy FFP3. Při kýchání, smrkání a kašlání je potřeba použít 
kapesník (po použití se ihned vyhodí). 

Nejvíce dbejte na důkladnou hygienu. Myjte si ruce pokaždé, kdy cestujete po blízkém okolí. Nezapomeňte 
ani na základní hygienické návyky, jako jsou mytí rukou před a během vaření, po návštěvě toalety, po 
kontaktu se zvířetem. V domácnosti pravidelně uklízejte a větrejte. Mimo to také dbejte na důkladné očištění 
nakoupených potravin. 

Pokud jste na veřejnosti, během pohybu po okolí, či v městské hromadné dopravě používejte ochrannou 
roušku a ujistěte se, že mezi rouškou a obličejem není mezera, a nepoužívejte ji opakovaně. Vyvarujte se 
hodně zalidněným místům.  

Jen pár bodů ve zkratce: 

1. Hlídejte si příznaky           
2. Zůstaňte v obraze a sledujte informace   
3. Pravidelně uklízejte a starejte se o čistotu domácnosti 
4. Noste správě ochrannou roušku 
5. Vyhněte se zalidněným místům 

 
 

Aktuální oficiální informace ke koronaviru můžete sledovat na webech: 

Ministerstvo zdravotnictví - www.koronavirus.mzcr.cz 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje - www.khspce.cz 

Hasičský záchranný sbor ČR -  www.hzscr.cz 

https://special.novinky.cz/covid-19/covid-19-priznaky-koronaviru.html
http://www.koronavirus.mzcr.cz/
http://www.khspce.cz/
http://www.hzscr.cz/
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Zdroj: https://special.novinky.cz/covid-19/ 
 
 
Zvažte prosím jak svůj zdravotní stav, tak potřeby se scházet ve věších skupinách. Zůstávejte raději doma, 
případně choďte na procházky do přírody v malém počtu, a hlavně vždy s ochrannou rouškou. Chráníte tím 
sebe, své zdraví i celé okolí. 

 
Vojtěch Skalník, místostarosta obce 

 
 
 
 

https://special.novinky.cz/covid-19/
https://special.novinky.cz/covid-19/covid-19-prevence.html
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Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků 

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů, ve kterých podrobně informuje 

o používání ochranných prostředků a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID - 19. 

Zde je v bodech stručné shrnutí důležitých faktů: 

- Pravidelně a důkladně si umývejte a desinfikujte ruce prostředky na bázi alkoholu. 

- Nedotýkejte se očí, nosu a pusy. 

- Pokud kýcháte nebo kašlete, vždy do jednorázového kapesníku, který následně zahoďte. Pokud 
kapesník nemáte, použijte alespoň rukáv.  

- Pokud máte respirační obtíže, noste roušku a umyjte si ruce po každém jejím sundání. 

- Dodržujte minimální vzdálenost osob na veřejnosti, alespoň 1 m. 

- Nošení lékařských roušek je WHO indikováno u osob s klinickými příznaky respiračního onemocnění 
z důvodu zamezení dalšího šíření nákazy do okolí. Řada zemí vyžaduje nošení u všech osob. 

- Používání lékařských roušek je jistě jedno z důležitých preventivních opatření, které pomáhá omezit 
šíření některých respiračních onemocnění, včetně COVID – 19. Přesto pouhé používání roušky bez 
dalších opatření je nedostatečné. V případech, kdy je nošení roušky indikováno, musí být toto 
opatření kombinováno s dostatečnou hygienou a častým mytím rukou.  

- Nošení roušek může podporovat falešný pocit bezpečí, proto nezapomínejte na hygienu rukou! 

- Kapacity výrobců jednorázových lékařských roušek rozhodně nejsou dostatečné, aby každý člověk na 
zemi mohl roušku nosit a denně střídat. Proto by lidé bez klinických příznaků rozhodně neměli 
bezdůvodně používat lékařské roušky, anebo respirátory, ale chránit sebe a především okolí jiným 
vhodným způsobem, například látkovými rouškami pro opakované použití. Pokud budou lidé, kteří 
nemusí, nosit lékařské roušky a respirátory, existuje možnost, že jich nebude dost pro ty, kteří je 
opravdu potřebují. 

- WHO doporučuje, aby lékařští pracovníci, kteří pečují v přímém kontaktu o nakažené pacienty, 
používali tyto ochranné pomůcky: ochranný plášť, rukavice, lékařskou roušku a ochranu očí.  

- WHO dále doporučuje, používat respirátory (N95, FFP2 nebo obdobného, nebo vyššího standardu) 
pouze v případě lékařských nebo podobných pracovníků, kteří by mohli přijít do kontaktu 
s kontaminovaným aerosolem (například lékařská vyšetření nebo zákroky jako jsou tracheální 
intubace, tracheostomye, bronchoskopie, kardiopulmonární resustcitace atd.) 

- Posouzení zda použít k zakrytí 
obličeje „obyčejnou“ látkovou 
roušku nebo šátek, lékařskou 
roušku, anebo respirátor, závisí 
na zhodnocení rizikovosti 
prostředí, ve kterém se 
pohybujete a činnosti, kterou 
provozujete. Nadužívání 
speciálních ochranných pomůcek 
může mít za následek jejich 
nedostatek.   

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D 
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Omezení veřejné dopravy v Pardubickém kraji 

Omezení dopravy budou následující:  
a) počínaje dnem 28. 3. 2020 od 0:00 do odvolání bude bez náhrady zrušena veřejná linková doprava 
o sobotách, nedělích a státních svátcích,  
b) počínaje dnem 28. 3. 2020 od 0:00 do odvolání bude redukován rozsah spojů ve veřejné drážní dopravě o 
sobotách, nedělích a státních svátcích,  
c) počínaje dnem 30. 3. 2020 od 0:00 do odvolání bude redukován rozsah spojů ve veřejné drážní a linkové 

dopravě v pracovních dnech.  

Informace o jízdních řádech budou odeslány v průběhu dne 26. 3. 2020, eventuálně 27. 3. 2020 a současně 

budou zveřejněny na Portále Pardubického kraje 

Dále je omezeno odbavování – v autobusech se nekupují jízdenky u řidiče, můžete tedy jet bez nich.  
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Aktuálně ke koronaviru v obci Orlické Podhůří 

Vážení spoluobčané, 

předně bych ráda poděkovala všem za soudržnost, dodržování nařízení, vzájemnou ohleduplnost a ochotu 

pomoci. Řada z Vás se na obec obrátila s nabídkou pomoci, za to velmi děkuji. Naopak, pokud potřebujete 

pomoci Vy, nebojte se na obec obrátit, jsme tu pro Vás. 

Chod na obci je kromě mimořádných opatření v normálu – podáváme žádosti o dotaci, řešíme aktuální 

stavby, vyúčtováváme dotace z loňského roku, připravujeme zpravodaj…  Sledujeme aktuální dění a snažíme 

se vždy na danou situaci reagovat. Budoucí vývoj je i pro nás nejistý. Nevíme, jak dlouho dobu budou 

mimořádná opatření trvat a zároveň musíme počítat s propadem rozpočtu. Neztrácíme však dobrou náladu 

a snažíme se přizpůsobit. V době uzavření školky jsme rozjeli rychlou akci na opravu místnosti v budově 

školky, kde je knihovna a současně zázemí pro vedoucí školního stravování. Běžný chod tedy u nás běží. 

Na závěr bych Vám ráda popřála pevné zdraví, veselou mysl a spoustu trpělivosti a shovívavosti v rámci 

Vašich rodin i s ostatními. Společně to zvládneme! 

Marie Kršková, starostka obce  

 

• Vláda České republiky prodloužila do středy 1. dubna do 6 hodin ráno omezení volného pohybu 

osob a zákaz maloobchodního prodeje a služeb. Další prodloužení bude upřesněno dle aktuálního 

vývoje. 

• Obecní úřad - provoz obecního úřadu v Dobré Vodě je omezen dle nařízení vlády na pondělí 8-11 

hodin a středa 14-17 hodin. Starostku Marii Krškovou můžete v naléhavých případech kontaktovat 

kdykoliv – tel.: 603 712 142. Omezení aktuálně platí do 1. dubna. 

• Základní škola v Říčkách – uzavřena dle nařízení vlády, děti dostávají pokyny pro domácí výuku na 

webu školy nebo na dveřích školy. Termín otevření škol není znám, zatím se dle MŠMT uvažuje 

o konci května. Základní školy by se měly otevírat mezi posledními. 

• Mateřská škola ve Rvišti – preventivně uzavřena zřizovatelem, předběžný termín otevření je 

20. dubna. Termín se ještě může upravit dle aktuální situace. Kraj zajišťuje školu/školku pro děti 

zdravotníků, policistů atd. – nejbližším takovým zařízením je MŠ Klubíčko, Dělnická 67, Ústí nad Orlicí 

pro děti předškolního věku od 3 do 6 let a ZŠ Bří Čapků, Bří. Čapků 1332, Ústí nad Orlicí pro děti 

školního věku od 6 do 10 let. 

• Obchody – obchody ve Rvišti a v Říčkách zůstávají v provozu dle běžné otevírací doby. Omezení pro 

seniory u nás od pondělí 23. 3. už neplatí.  Oba obchody jsou ochotny Vám připravit nákup dopředu 

– po telefonu si můžete nákup objednat a na místě vyzvednout a zaplatit. Starší občané a občané 

s jinými zdravotními komplikacemi mohou využít nabídky na donášku nákupů domů. 

o Prodejna Rviště – Marcela Částková 725 234 387 

o Prodejna Říčky - 465 382 405  

• Hospody – jsou uzavřeny dle nařízení vlády.  

• Nákupy pro seniory a osoby v domácí karanténě – obec nabízí zajištění nákupu pro osoby v domácí 

karanténě, seniory nebo osoby s jinými zdravotními komplikacemi. Nabídka je určena osobám, které 

nemají příbuzné nebo jiné blízké osoby, kteří by jim mohli nákup zajistit. V případě potřeby se obraťte 

na Marii Krškovou 603 712 142. 

• Nabídka roušek – bohužel z centrálního zásobování jsme zatím ochranné prostředky neobdrželi. 

Dobrovolnice našily látkové roušky, za což jim velmi děkujeme. Pokud někdo ještě látkovou roušku 

nemá, může se obrátit na Marii Krškovou 603 712 142. 
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Zprávy z obecního úřadu 

• V loňském létě probíhala oprava budovy hasičské zbrojnice v Říčkách. Práce provedli dobrovolnicky 
místní hasiči, za což jim i jejím rodinám patří velké dík. Celkové náklady na opravu se vyšplhaly na 
160 tis. Kč. Rádi bychom v tomto roce ještě chtěli dokončit i zbývající část, a to fasádu. Do budoucna by 
hasiči rádi budovu rozšířili o klubovnu. Obec plánuje zpracovat projektovou dokumentaci a uvidíme, zda 
se v budoucnu vyskytne vhodný dotační titul. 

• Po revizi vybavení našich hasičů, obec nakoupila vybavení pro hasičskou jednotku v celkové výši 
180 tis. Kč. Byly nakoupeny helmy, zásahové obleky, obuv a rukavice. Z techniky se jednalo o sadu hadic, 
reflektory a další drobné vybavení. Pardubický kraj přispěl na zásahové obleky v částce 27 tis. Kč. Doplnění 
vybavení je v plánu i v roce 2020, ale záleží na výši obdržených dotací. Obec finančně podpořila i nákup 
vybavení pro hasičský kroužek, jednalo se o dar ve výši 27 tis. Kč. 

• Konečně byla dokončena kompletní oprava povrchu místní komunikace na Horní Rozsochu. Jednalo se 
dlouhodobě o nejhorší místní komunikaci, na níž byla řada děr, zvláště dolní část byla velmi rozbitá. 
V rámci opravy došlo k částečnému vyfrézování vozovky a položení nového povrchu z obalované směsi. 
Celkové náklady akce se vyšplhaly na 1,1 mil. Kč a obec hradila tyto náklady z vlastních zdrojů. Na podzim 
proběhla výsprava děr ve všech částech. Zbyl nám ale jeden rest, kdy firma nestihla opravit místní 
komunikace v Perné. Na jaře se tedy začne s pracemi i zde. 

• Na jaře mají být dodělány terénní úpravy chodníku k Borečku. Stavební náklady realizace byly 430 tis. Kč. 
Obec má přislíbenou dotaci z MAS NAD ORLICÍ (z programu IROP) ve výši 95 %. 

• Na budově bývalé hospody ve Rvišti byla opravena střecha včetně krovu. Jeho část byla vyměněna nebo 
opravena, na krov byla položena nová krytina Lindab. Náklady této akce byly 1 mil. Kč, které obec uhradila 
z vlastních zdrojů. Na zbývající stavební práce byla zpracována projektová dokumentace za 290 tis. Kč. Jen 
pro představu, v levé části objektu vznikne zázemí pro techniku (garáže, denní místnost, sociální zázemí, 
sklad) a v pravé části vznikne komunitní centrum. Projektové náklady jsou v částce 7,8 mil. Kč. Obec 
podala dvě žádosti o dotaci – na zateplení do OPŽP a na komunitní centrum do IROP, v součtu by tak 
dotace měly tvořit 3 mil. Kč. V současnosti obec připravuje soutěž na dodavatele, není ale jisté, že se nám 
podaří sehnat firmu na letošní rok. 

• Na podzim roku 2019 byla zahájena změna územního plánu č. 1. O změnu požádali 4 lokality – nové místo 
pro stavění na Kališti a ve Rvišti, dále úprava plochy pro podnikání na Rozsoše. ZO neschválilo záměr 
výstavby 12 domů v Říčkách, na poli vpravo při výjezdu na Kerhartice. Změna je nyní v procesu, změnu 
zpracovává Ing. Dagmar Vaníčková. 

• V průběhu roku 2019 proběhla úprava dopravního značení. Především se jednalo o prostor před MŠ. Dále 
došlo k posunutí značek na Rozsoše a bylo osazeno nové označení obce na Perné. Letos plánujeme 
pokračovat, především se jedná o osazení nových zrcadel v nepřehledných místech, značení parkování na 
točně před prodejnou v Říčkách a před hasičskou zbrojnicí. 

• 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 z Říček, celkové náklady byly 
112 tis. Kč. 

• Na podzim byla opravena zasedačka v Prádelce. Těchto oprav se s chutí jim vlastní chopil místní, „ping-
pongový“ klub. Všem, kteří se na těchto opravách podíleli, patří veliký dík! 

• Byla dokončena oprava veřejného osvětlení v Říčkách. Byla vyměněna většina světel včetně sloupů. 
Celkové náklady byly 325 tis. Kč (164 tis. Kč práce, 161 tis. Kč materiál). Na návsi nebyly sloupy měněny, 
protože se čeká na jejich výměnu společností ČEZ. Letos bude pokračovat oprava veřejného osvětlení 
také v Dobré Vodě. 
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• Z iniciativy některých zastupitelů byla sjednocena doba svícení veřejného osvětlení, a to večer do 22 hod. 
a ráno od 4 hod. Po negativních ohlasech byla doba svícení v Říčkách prodloužena do 23 hod a ráno se 
rozsvěcí o půl 5. V pátek a sobotu se tu svítí do půlnoci. Ve Rvišti bylo svícení ráno prodlouženo a rozsvěcí 
se již ve 3 hodiny, když se chodí do kravína. Je poměrně těžké vyhovět všem, někomu světlo vadí a svítí 
mu do domu, někdo se naopak často vrací domu pozdě a je tak za světlo rád. Úpravu doby svícení nelze 
považovat za snahu šetřit na výdajích za elektrickou energii. 

• V listopadu 2019 byla vysázena nová ovocná alej podél polní cesty ze Rviště do Pekel. Celkově bylo za 
pomoci myslivců a místních obyvatel vysazeno 53 ks stromů, celkové náklady akce činily 90 tis. Kč. Náklady 
by měly být zcela pokryty z NPŽP. Všem zúčastněným patří velké poděkování, neboť počasí nebylo příliš 
příznivé. Ve vysazování bychom rádi pokračovali, ale problémem je vlastnictví pozemků. Ve Rvišti obec 
vlastní cestu i okolní pozemky, na jiných místech vlastní většinou jenom cestu a sousedící majitelé 
(převážně zemědělci) s výsadbou nesouhlasí. Pokud by kdokoliv z Vás měl nápad na vhodné místo, tak se 
nám ozvěte. 

• Na tomto místě je také potřeba se zmínit o dlouhodobě přetrvávajícím problému prodejen smíšeného 
zboží. V Říčkách došlo k poklesu tržeb, společnost Hruška požádala o příspěvek ve výši 120 tis. Kč. 
Zastupitelstvo částku schválilo. V průběhu roku požádala o příspěvek i prodejna ve Rvišti a zastupitelstvo 
schválilo příspěvek ve výši 90 tis. Kč. Na částečnou úhradu příspěvku bylo požádáno z POV Pardubického 
kraje, dotace by měla být okolo částky 100 tis. Kč. 

• Zastupitelstvo se také zabývalo otázkou řešení odpadních vod v místních částech obce, 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 (vícekomorový septik s dočištěním biologickým filtrem je považován 
za druh DČOV). 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 do výše 
50 tis. Kč. Do projektu se přihlásilo 9 nemovitostí z Perné a 13 z Rozsochy. 

• Rozpočet obce pro rok 2020 byl schválen ve výši příjmů 12,5 mil. Kč a výdajů 17,5 mil. Kč.  Schodek ve výši 
5 mil. Kč je pokryt ze zůstatku z roku 2019. Rozpočet je vyšší především s ohledem na plánované investiční 
akce, kdy největší plánovanou akcí je komunitní centrum Rviště. Vzhledem k aktuální situaci nedokážeme 
odhadnout reálnou výši příjmů. Počítáme s poklesem příjmu především v souvislosti s poklesem 
vybraných daní. Některé investiční akce už začínáme odsouvat do příštích let. 

• První investiční akcí letošního roku, která byla již zahájena je vnitřní úprava obecního úřadu v Dobré 
Vodě. Ve volných prostorách vzniknou nové kanceláře, sociální zázemí a kuchyňka. Do stávajících prostor 
bude přestěhována spisovna, která je v nevyhovujících prostorách. Celkové náklady budou činit 1,3 mil. 
Kč a vše bude hrazeno z vlastních zdrojů.  

• Plánovanou akcí tohoto roku je Úprava stezky z Říček do Pazderny. Na projekt máme schválenou dotaci 
a vybranou firmu. Na základě požadavku odboru životního prostředí je realizace možná až od srpna. Dojde 
k odvodnění stezky, podél bude vyhlouben příkop, stezka bude srovnána a zakončena novou lávkou. 
Celkové náklady budou 580 tis. Kč, dotace z MAS NAD ORLICÍ bude činit 310 tis. Kč. 

• V loňském roce nedošlo k opravě čekárny v Dobré Vodě. Byla tak přesunuta na letošek. Na její realizaci 
bylo požádáno z POV Pardubického kraje. Nová čekárna by měla být doplněna také výsadbou. 

• Od 1. 1. 2020 platí nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku. Změna vyhlášek byla vyvolána 
novelou zákona a byla povinná pro všechny obce v ČR. V rámci úprav došlo i k navýšení částky za ukládání 
odpadu ze 400 Kč na 450 Kč, a navýšení poplatku z pobytu na 15 Kč. Dlouhodobě je v platnosti vyhláška 
o místním poplatku za využívání veřejného prostranství – užívání veřejného prostranství k trvalému 
parkování je zpoplatněno, cena za vyhrazení trvalého parkovacího místa je 50 Kč/m2/měsíc. Obyvatelé by 
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měli parkovat na svých pozemcích, veřejná prostranství slouží především pro návštěvníky. Zejména se to 
týká parkování v Říčkách před kulturním domem a před prodejnou Hruška. Zde nově vzniknou 4 parkovací 
místa pro regulaci parkování, a aby byl zachován průjezd pro autobus. Stát se nesmí dále před hasičskou 
zbrojnicí. Obdobná situace je s parkováním ve Rvišti před obchodem. Trvale by se zde nemělo parkovat, 
parkoviště slouží především návštěvníkům obchodu. 

• Záměrem obce je vytvoření strategického plánu rozvoje obce za účasti veřejnosti. Na realizaci bylo 
požádáno o dotace z Pardubického kraje. Pokud dotaci obdržíme, proces začne na podzim. 

• Obec dále nechala zpracovat projekt na zbývající půdní prostory ZŠ v Říčkách. Má zde vzniknout zázemí 
pro školské poradenské pracoviště, knižní koutek a malý sklad. Rozpočtové náklady jsou 1,6 mil. Kč. Obec 
uspěla se žádosti o dotaci z programu IROP přes MAS NAD ORLICÍ, schválená dotace činí 1,14 mil. Kč. 
Realizace je plánována na přelom roků 2020/2021. Také bude pokračovat úprava zázemí pro personál 
MŠ ve Rvišti. Na realizaci bude podána žádost o dotaci přes MAS NAD ORLICÍ, termín realizace bude 
teprve upřesněn v závislosti na uzavření školky. Odhadované náklady jsou 450 tis. Kč. 

• V současnosti probíhá územní řízení ve věci modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy. V rámci 
rekonstrukce silnice by měla směrem od Libchav vzniknout vjezdová brána, směrem od tří chalup by mělo 
dojít k úpravě zatáčky. V rámci stavebního řízení by mělo být doplněno dopravní značení. Na akci 
plánujeme navázat opravou a výstavbou chodníků – v rámci silnice budou nové obruby, obec opraví 
současný chodník a má v plánu vybudovat nový, směrem od zastávky na Libchavy. 

Marie Kršková 
Skupinový vodovod BRANDÝSKO 

Letos byla zahájena na území obce poměrně velká stavba Skupinový vodovod Brandýsko. Investor akce je 
firma Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Obec pro stavbu poskytuje některé své pozemky. 

Cílem tohoto skupinového vodovodu je propojení stávajících dílčích vodovodních systémů nacházejících se 
v lokalitách Choceň - Brandýs n/O přes obec Seč, Sudslava až do Skrovnice. Ze zdroje Klopoty u obce Říčky 
přes obce Dobrá Voda, Rviště, bude propojen VDJ Kaliště a VDJ Homolka. Dále je navrhováno rozšíření 
akumulací vybraných stávajících vodojemů, a to VDJ Kaliště 1x 110 m3 a u ČS Klopoty – nová akumulace 
70 m3 a výstavba nového vodojemu v lokalitě “K Brandýsu“ – nový VDJ Mostek 2x 250 m3. 

Účelem projektu je zvýšení provozní spolehlivosti jednotlivých stávajících dílčích vodovodních systémů 
v oblasti Brandýska, jejich posílení a vzájemné propojení, a tím dosažení uceleného systému umožňujícího 
využití stávajících vodních zdrojů a akumulací pitné vody pro variabilní provozní stavy, a to i v případech 
neočekávaných výpadků dodávek pitné vody vlivem případných poruch na stávajícím vodovodním systému 
města Choceň a obcí v jeho okolí, či nepředvídatelných extrémů - zejména pak větší odolnost vodárenského 
systému v obdobích s nízkými či nulovými dešťovými srážkami, které mají negativní dopad na stávající zdroje 
pitné vody. Dalším přínosem navrženého řešení bude zlepšení kvality dodávané vody, největší zlepšení bude 
dosaženo v Brandýse nad Orlicí, kde má stávající zdroj dlouhodobě nevyhovující jakost vody v ukazateli vyšší 
koncentrace dusičnanů.  

Záměrem dojde k propojení stávajících dílčích vodovodních systémů nacházejících se v lokalitách Choceň - 
Brandýs nad Orlicí. Funkčně se bude jednat o dvě podskupiny, které budou fyzicky propojené, ale každá bude 
zásobena z jiného směru. Z úpravny vody Choceň bude možné zásobit obce – Březenice – Hemže – Sudličkova 
Lhota – Nasavrky – Mostek – Brandýs nad Orlicí – Seč – Sudslava – Malá a Velká Skrovnice. Z čerpací stanice 
Klopoty bude možné zásobit obce – Říčky – Klopoty – Dobrá Voda – Rviště – Kaliště – Rozsocha a nouzově 
i Velká a Malá Skrovnice. Skupina je kapacitně navržena tak, že je v dlouhodobém výhledu možné napojení 
dalších obcí: Podlesí (Němčí, Turov), Koldín a Polom. Provedením navrhovaných opatření bude výrazně 
posílena stabilita v oblasti kvality i kvantity dodávky pitné vody pro obyvatelstvo v celé aglomeraci 
skupinového vodovodu Brandýsko. 

Zdroj: https://www.vak.cz/index.php?id=10188&lang=cze (Průvodní zpráva) 

https://www.vak.cz/index.php?id=10188&lang=cze
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V současné době započaly stavební práce na Horní Rozsoše. Stavební práce v Klopotech mají být zahájeny 
v červnu letošního roku. V současnosti je už vytyčena trasa pro nový vodovod z Klopot, a to souběžně 
s modrou značkou směrem do Dobré Vody. Odtud bude vodovod protáhnut přes Dobrou Vodu na Boreček, 
kde bude napojen na stávající vodovod. Stavbou bude nejvíce dotčena lesní stezka z Klopot do Dobré Vody, 
firma přislíbila, že stezka bude stále průchodná, ale dbejte zde prosím zvýšené opatrnosti. Během prázdnin 
se stavba rovněž dotkne obyvatel Dobré Vody, jednotlivé termíny a omezení obyvatel budeme se stavební 
firmou ještě ladit a budeme občany Dobré Vody informovat. 

Vojtěch Skalník, místostarosta obce 

Krátce k rekonstrukci trati „Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí“ 

Tímto příspěvkem bych chtěla nastínit vývoj situace týkající se rekonstrukce trati „Ústí nad Orlicí – Brandýs 
nad Orlicí“.  

Abychom zajistili obslužnost území Luh, Bezpráví a Klopoty požadovali jsme po SŽDC zachování vlakovém 
zastávky. Tento požadavek neustále opakujeme ve všech našich vyjádřeních a na všech jednáních. Bohužel 
nejsme tím, kdo v této záležitosti rozhoduje. Po komplikovaných jednáních se SŽDC a Pardubickým krajem 
byla přislíbeno zajištění náhradního řešení, a to buď výstavbou nové železniční zastávky „Luh“ nebo 
zajištěním náhradní autobusové dopravy. Pro zavedení autobusové dopravy je nutná úprava místní 
komunikace a vytvoření točny v místě, kde se komunikace napojuje na cyklostezku. V současnosti je zadána 
studie, která má obě varianty prověřit po technické a finanční stránce. Obec jasně preferuje variantu nové 
vlakové zastávky.  

Dne 14. 2. 2020 proběhla porada zástupců SŽDC, Krajského úřadu Pardubického kraje, Českých drah a.s., 
Obce Sudislav nad Orlicí ve společnosti EXprojekt s.r.o., v Brně, které jsem se zúčastnila za naši obec Orlické 
Podhůří. Bylo nám představeno technické řešení dle zadávacích podmínek zástupcům investora a následně 
proběhla diskuze k problematice dopravní obslužnosti zájmového území k účelům Zpracování 
technickoekonomické analýzy zkapacitnění místní komunikace přes osadu Klopoty a technickoekonomické 
analýzy zřízení nové zastávky „ Luh“ pro stavbu Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí - původní stopa, BC“. 

Ke zkapacitnění místní komunikace: 

Z důvodů možnosti využití této komunikace i jízdy autobusů je navržena šířka komunikace mezi případnými 
obrubami min. 3,0 m. Komunikace je navržena jako jednopruhová, obousměrná s nutnými výhybnami ve 
vzdálenosti 80 - 120 m. Komunikace by byla vedena ve stávající trase s menšími přeložkami vyplývajícími ze 
směrového vedení a byla by ukončena obratištěm (točnou) v místě napojení cyklostezky. Pro vybudování 
výhyben bude v některých případech nutné zabezpečit přilehlé svahy zdmi. Negativem tohoto řešení je 
nutné zmínit, že stávající komunikace zasahuje rozsáhlé chráněné území, jedná se o území využívané 
k rekreaci a pro navrženou komunikaci bude potřeba záborů soukromých pozemků a také pozemků 
obecních.  

 Ke zřízení nové zastávky „Luh“: 

Drážní úřad svým rozhodnutím povolil zrušení stávající zastávky. Tomuto počinu jsme se snažili zabránit, 
bohužel neúspěšně. Jelikož zastávka leží mimo naše katastrální území, nejsme účastníkem řízení. Poloha 
současné zastávky v složitých směrových poměrech není vhodná a dle současné legislativy již není možné 
nástupiště zastávek v takto složitých směrových poměrech budovat (jedná se hlavně o převýšení koleje). 
Z tohoto důvodu je vybrána již nová lokalita v místě křížení trati a cyklostezky s novým názvem zastávka Luh. 
Na nástupiště má být zabezpečený bezbariérový přístup.  Dostupová vzdálenost do nové zastávky se proti 
původnímu stavu zvětší. Hlavním úskalím umístění této zastávky je délka nástupišť. V této fázi se jedná pouze 
o návrh.  

Realizace možné stavby je plánována na rok 2025. Budou probíhat další jednání, kde bude představena 
i ekonomická část dané problematiky. Dosud nejsou žádná čísla známa. O těchto jednáních Vás budeme 
informovat. 

Lenka Stejskalová, místostarostka obce 
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Placení poplatků 
Poplatky za komunální odpad a psy v roce 2020 a v letech následujících 

Splatnost poplatku je vždy k 30. 06. příslušného kalendářního roku, formou převodu prostředků na účet 
Obce Orlické Podhůří vedeného u KB v Ústí nad Orlicí číslo 8721611/0100, nebo v hotovosti v kanceláři obce 
u účetní každou středu od 8,00 hod. do 17,00 hod., jiné dny po telefonické dohodě. 

Místní poplatek za komunální odpad jsou povinni platit: 

- fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt 

- všichni cizinci, kteří mají pobyt v obci delší  jak 3 měsíce 

- všichni vlastníci nemovitostí (byt, rodinný dům, stavba určená k rekreaci), kde není nikdo přihlášený 
k pobytu.  

Od poplatku se osvobozuje: 

- poplatník s pobytem v obci narozený v příslušném kalendářním roce 

- poplatník, který v příslušném kalendářním roce dovrší 85 let a starší 85 let 

 

Komunální odpad - za 1 osobu  450,00 Kč 

                                 - za rekreační objekt 450,00 Kč 

Poplatek za psa    100,00 Kč 

                za 2. a každého dalšího  150,00 Kč 

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo 
bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických 
osob, napíší počet osob, popř. počet psů do správy pro příjemce na bankovní výpis.  

 

Variabilní symboly pro jednotlivé části obce: 

Říčky   VS: 1+ číslo popisné (např. č. p. 10 = VS  110)  

Rviště                        VS: 2+ číslo popisné (např. č. p. 10 = VS  210)  

Dobrá Voda               VS: 3+ číslo popisné   (např. č. p. 10 = VS  310)  

Rozsocha                  VS: 4+ číslo popisné  (např. č. p. 10 = VS  410)  

Perná                        VS: 5+ číslo popisné   (např. č. p. 10 = VS  510)  

Kaliště                       VS: 6+ číslo popisné   (např. č. p. 10 = VS  610)  

Klopoty-k.ú. Říčky     VS: 7+ číslo evidenční (např. č. p. 10 = VS  710)  

Klopoty-k.ú. D.Voda  VS: 8+ číslo evidenční (např. č. p. 10 = VS  810)  

 

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR, bychom uvítali a současně chtěli občany požádat, aby úhrady 
v rámci možností, prováděli převodem na účet obce číslo: 8721611/0100.   

Případné vybírání poplatků v hotovosti proběhne v Říčkách a ve Rvišti pouze pokud to aktuální 
epidemiologický vývoj dovolí. Prosíme znovu o platbu na účet, pokud nemáte bankovní účet, domluvte si 
prosím individuální postup s paní účetní Ivou Peterkovou, tel.: 777 672 025. 

Iva Peterková, účetní obce 



12 
 

Zprávičky ze školy a školky 

Vážení rodiče, 

děkujeme za spolupráci s překonáním období, kdy bude škola pro Vaše děti uzavřena. Abychom snížili 

dopady tohoto opatření na výuku, zveřejňujeme domácí práci pro děti na webových stránkách či dveřích 

školy. Pracovní listy lze vytisknout, vyzvednout si ve škole či na obecním úřadu. 

Víme, že jste pracovně vytíženi a tato situace je pro Vás nelehká. Přesto prosíme, abyste dětem pomohli 

zorientovat se v zadané práci. 

Velmi se těšíme na Vaše děti ☺.    

         za ZŠ a MŠ Orlické Podhůří J. Bulvová

     

Vedle výuky během školního roku nabízíme dětem i kroužky. Děti projevují o nabízené aktivity zájem a nás 

těší, že je můžeme rozvíjet i těmito směry. 

V kroužku tvoření mají děti možnost vyzkoušet různé výtvarné techniky 

- krabičky tvořené pomocí Big Shotu, přáníčka metodou embosing, 

obrazy dělané metodou lití akrylových barev, šité šperky z korálků, 3D 

tvoření ze zažehlovacích korálků, obrázky pomocí pískování, náramky 

Kumihimo, výroba slizu, barvení hedvábných šátků, olejové lampy, 3D 

modely tanků, naušnice, náhrdelníky, sponky a prstýnky s ozdobami 

z pryskyřice, výroba hvězdiček z drátků a korálků… V každém z nás se 

přirozeně skrývá talent, stačí ho jen 

objevit.  

V keramice pracují děti s hlínou, tvoří pěkné a netradiční výrobky. Práce 

s plastickým materiálem má obrovský relaxační až terapeutický účinek. 

Do práce jsou zapojeny všechny smysly.  

Lucie Vašutová 

Verunka s Terezkou, Nelinka s Verčou a Kristýnka se letos rozhodly 

vylepšit svou hru na sopránovou zobcovou flétnu. Jako každý rok se učí děti podle osvědčené flétnové 

školičky Ladislava Daniela. Děti jsou šikovné, některé z nich hrají již druhý díl zmíněné školy. Odvážnější 

flétnistky si přinesou svůj nástroj i do hodin hudební výchovy a obohacují náš zpěv hrou v mezihrách.  
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Každé pondělí odpoledne se scházíme na zpívánkách, sesedneme se do kroužku, naladíme kytaru, otevřeme 

modré zpěvníky Já písnička 3 a užíváme si zpěvu známých i neznámých písní. Zpíváme nejen česky, ale i 

anglicky, a v jedné písničce dokonce i francouzsky, i když pouze v refrénu.  Dle potřeby improvizujeme na 

doprovodné rytmické nástroje. Letos jsme mezi ně zařadili i netradiční zdroje zvuků, například mikrotenový 

sáček, pet lahev či zvuk trhání papíru. Myslím si, že Verunka, Terezka, Káťa, Verča, Honzík, Eliška, Anežka i 

Kristýnka odchází z kroužku vždy v dobré náladě a těší se na další týden.  

Petra Przywarová 

V kroužku lega pokračujeme i tento rok. Vedle staveb podle návodů, rozvíjíme spontánnost, tvořivost, 

fantazii…  

Děti mají možnost stavět z lega (lego city, technic, friends, creator) nebo pracovat se soupravou lego 

Education WeDo 2.0., která si klade za cíl zvýšit zájem o vědu, techniku, technologie a programování.   

                 Jitka Bulvová 
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Zprávy z hasičárny 
 
7. 12. 2019 proběhla výroční valná 
hromada SDH Říčky, kde si členové 
zvolili nové vedení na dobu 5 let. 

 
 
 
31. 1. 2020 se uskutečnil tradiční 
hasičský ples. I přes menší účast se 
ples vydařil. 
 

 
15. 2. 2020 proběhl maškarní rockový ples, kde již tradičně zahrála „Metaxa“. Sešla se velká skupina pěkných 
masek a ostatních lidí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tímto děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav a hlavně těm, kteří zabezpečili obsluhu obou plesů. Na 
začátku března byl jeden z našich členů zvolen do okresní rady prevence a ochrany obyvatelstva. Z důvodu 
vládních nařízení jsme byli nuceni zrušit dětský karneval a turistický pochod VIA LONGA. O konání dalších 
akcí budeme informovat prostřednictvím obce. 

za SDH Orlické Podhůří: Jiřina Jebousková 
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Zpráva od kolektivu mladých hasičů 
 
Kroužek mladých hasičů SDH Orlické Podhůří nadále řádně plní svou funkci a je mu taktéž věnována 
dostatečná pozornost ze strany účastnících se dětí. Od poslední zprávy jsme se sešli celkem v osmi případech, 
kdy vzhledem k povětrnostním podmínkám jsme společně trávili čas v zasedací místnosti a dále i na sále 
kulturního domu v Říčkách.  

Čas trávený na kroužku věnujeme získávání 
nových dovedností, schopností, ale též rozšíření 
vědomostí jak v hasičské problematice, tak 
např. v oblasti prevence či zdravovědy.  Krom 
uzlování (naučili jsme se již 5 základních uzlů), 
se učíme poznávat topografické značky, 
označení hasebních prostředků a hasicích 
přístrojů vč. jejich konkrétního využití. Kroužek 
jsme po tuto dobu dělili na část teoretickou, kdy 
poté následují praktické nácviky získaných 
dovedností. S ohledem na zaměření kroužku 
velkou část věnujeme nácviku s hasebními 
prostředky, konkrétně rozhození a smotání 
požárních hadic, jejich vzájemné napojení, 
napojení na hydrant, rozdělovač a proudnice. Dále předávání štafetového kolíku a přenášení hasicích 
přístrojů. Tyto nácviky se snažíme zlepšovat a zrychlovat.  Část kroužku věnujeme taktéž všeobecným 
pohybovým aktivitám, různým hrám a společným interakcím, které vedou k lepšímu stmelení kolektivu.  

Ještě v roce 2019 nám bratr Jakub Petrlák v jednom ze setkání předvedl základy zdravovědy, informoval 
o poskytnutí první pomoci a i sami děti si mohly vyzkoušet konkrétní ošetření různých zranění či poranění. 
Rozhodně v této oblasti budeme podnikat i další kroky, neboť tyto informace jsou pro každého velmi cenné 
a potřebné. V dalším ze setkání byla dětem promítnuta videoprojekce všech soutěžních hasičských disciplín, 
které budeme posléze jednotlivě nacvičovat.  

Počátkem roku 2020 došlo k výměně jednoho 
člena kolektivu za dalšího, tudíž stále máme 17 
členů (9 chlapců a 8 dívek). V novém roce jsme 
pokračovali v započatých nácvicích ať už 
vědomostních či praktických. Díky přímluvě 
bratra Ivoše Exlera jsme se jako kolektiv měli 
možnost zúčastnit dne 6. 2. 2020 velmi zajímavé 
exkurze u profesionálního hasičského sboru 
v Ústí nad Orlicí, kde se nám opravdu důkladně 
věnovali, předvedli vybavení, výstroj i dopravní 
techniku. Získali jsme i možnost mnoho věcí 
přímo vyzkoušet. Posléze následovalo 
i předvedení sanitních vozů rychlé záchranné 
služby, která sídlí v totožném areálu. Obě 
exkurze byly velmi podnětné a odnesli jsme si plno zajímavých i praktických informací.  

Souběžně s výše uvedenými věcmi jsme se začali i konkrétně připravovat na plnění odznaků odbornosti. Pro 
letošní rok jsme plnili odznaky preventista junior a preventista.  Děti se činily nejen na kroužku, ale 
samostudiu se věnovaly i ve volných chvílích doma a odměnou jim byla účast na zkouškách v Dolní Dobrouči 
dne 8. 3. 2020.  
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Do plnění odznaků odbornosti se přihlásilo „7 statečných“, kdy 
konkrétně preventistu juniora plnili: Mikuláš Krška, David Částek 
a Anna Jiroušková. Preventistu poté plnili: Hana Pávková, Jan Třasák, 
Beáta Blažková a Veronika Divišová. Před uvedenými je nutno 
smeknout, neboť zkoušku splnili všichni na výbornou, kdy mladší plnili 
ústní zkoušku a starší navíc i písemný test. Všichni si nakonec odnesli 
osvědčení, odznak a drobnou sladkou odměnu.  

Nakonec je zapotřebí uvést, že stále nás těší zájem dětí, kdy účast je po 
celou dobu trvání kroužku více jak 90 %. Současně jsme se jako kolektiv 
přihlásili na první ze soutěží, která by měla proběhnout ve dnech 8. a 9. 
května 2020 v obci Svatý Jiří. Pozitivní pocity nám kazí snad jen 
okolnost kolem šířící se nákazy, kdy se budeme snažit hledat cesty, jak 
nadále trénovat a připravovat se na soutěže. Nicméně zdraví je 
samozřejmě na prvním místě.    

   Za vedoucí kolektivu mladých hasičů: Tomáš Blažek a Ondřej Kaplan 

 
 

Hlásiče kouře 
Autonomní hlásiče kouře. 

V minulém roce Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje evidoval 7 617 událostí z toho 768 požárů. 
Přímá škoda na majetku vznikla přímo požárem a v Pardubickém kraji činila 8 899,40 tis. Kč. Abychom 
škodám způsobeným požárem v domácnostech předešli a snížili je na minimum je za potřebí včasná detekce 
začínajícího ohně. S včasným rozpoznáním nám může pomoc autonomní hlásič požáru (kouře). Jedná se 
o jednoduché přístroje, které včas detekují vznikající požár a vyvolají poplach. 

Jak hlásič funguje?                        

Hlásič, který je instalován správně, tj. vždy podle návodu výrobce, při detekci kouře spustí akustickou 
a světelnou signalizaci, která upozorní osoby v dosahu na vznikající nebezpečí možného požáru. Pozor na 
připálená jídla při vaření, méně kvalitní hlásiče reagují i na tyto zplodiny. Autonomní hlásič doporučuji pořídit 
ve specializovaném obchodě a kontrolovat, zda je označený značkou CE.  

Desatero důvodů, proč si hlásič pořídit:                                                                                                         

1. včasná detekce vznikajícího požáru 

2. upozornění pomocí zabudované sirény 

3. možnost uhašení požáru v jeho zárodku 

4. možnost včasné záchrany Vašeho života a majetku  

5. napájení baterií (vhodné i pro prostory bez elektrické sítě)  

6. možnost propojení vícero hlásičů 

7. jednoduchá a rychlá instalace 

8. dostupná pořizovací cena (cca od 200 Kč)  

9. možnost výběru typu hlásiče dle Vaší potřeby 

10. možnost jednoduše svépomocí provést kontrolu funkčnosti   

 
Za SDH Říčky člen rady prevence a ochrany obyvatelstva OSH Ústí nad Orlicí: Petr Kroulík 
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Koutek s odpady 

Rád bych v tomto „Občasníku“ představil oddíl věnovaný odpadovému hospodářství naší obce. „Koutek 
s odpady“, jak jsem ho pracovně nazval, by nás měl provázet po několikero jeho vydání. V každém z dílů 
bychom se okrajově seznámili s tříděním odpadů a vším, co k tomu patří.  

Jen se krátce zmíním o doplnění čtyř kontejnerů na tříděný odpad (2 na plasty a 2 na papír), které byly 
umístěny u sběrného dvora v Říčkách. Uvidíme, co nám to přinese a následně zvážíme, zda ještě objednáme 
kontejnery na tříděný odpad i do ostatních částí obce. 

Na úvod bych představil souhrnná data produkce a nakládání s odpady v naší obci za rok 2019. 

A jak je to s odpadem v naší obci, to ukazuje následující tabulka. 

Produkce a nakládání s odpady    
katalogové 

číslo 
odpadu 

kategorie 
odpadu 

způsob 
nakládání 

druh odpadu 
množství 

(t) 

% z 
odpadu 
celkem 

130208 N AN3 
jiné motorové, převodové a 
mazací oleje 0,033000 0,0082 

150102 O AN3 plastové obaly 2,308415 0,5748 

150104 O/N AN3 kovové obaly 0,060000 0,0149 

160103 O AN3 pneumatiky 0,420000 0,1046 

170405 O/N AN3 železo a ocel 9,380000 2,3357 

200101 O AN3 papír a lepenka 9,020215 2,2461 

200102 O AN3 sklo 9,588361 2,3876 

200127 N AN3 barvy, lepidla … 0,430000 0,1071 

200132 N AN3 jiné nepoužitelná léčiva 0,008000 0,0020 

200139 O AN3 plasty 5,303782 1,3207 

200201 O AN3 biologicky rozložitelný odpad 231,900000 57,7452 

200301 O AN3 směsný komunální odpad 133,140036 33,1531 

      celkem odpady 401,591809   

      celkem tříděný odpad 268,451773 66,85 

 

Jak ukazuje tabulka, tříděný odpad činí 66,85 % z celkově produkovaného odpadu obce. 

V návaznosti na zdroj z webových stránek ministerstva životního prostředí bych zde rád zmínil, jak se 
promítne třídění odpadu v naší obci. Již v letošním roce můžeme rozhodnout, kolik budeme platit za odpady 
v roce 2021 a následující. 

Schválené cíle oběhového hospodářství: 

·        v roce 2025 recyklovat 55 % komunálních odpadů 

·        v roce 2030 recyklovat 60 % komunálních odpadů 

·        v roce 2035 recyklovat 65 % komunálních odpadů 

·        v roce 2025 skládkovat maximálně 10 % komunálních odpadů 

·        zvýšit recyklaci všech obalů na 65 % v roce 2025 a 70 % v roce 2030 
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Aby cílů oběhového hospodářství bylo v ČR docíleno, je v zákoně navrženo: 

*zvýšit poplatek za uložení odpadu na skládku ze současných 500 Kč dle následující tabulky, směsný 
komunální odpad bude považován za využitelný 

 Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 a dále 

Využitelného odpadu 800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 1850 

zbytkového odpadu 500 500 500 500 500 600 600 700 700 800 

 *obcím bude nabídnuta tzv. recyklační sleva. Obec, které 2 roky před dobou platnosti pro výši poplatku 
(pro rok 2021 je to rok 2019) vytřídí určité procento komunálních odpadů, bude za uložení směsného 
odpadu platit poplatek dle tabulky pro zbytkový odpad 

Požadovanou míru třídění ukazuje následující tabulka 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

úroveň recyklace (%) 35 45 55 60 65 70 70 70 75 

úspora za skládkování (Kč/t) 300 400 500 750 1000 1000 1100 1100 1150 

 *obcím, které nedocílí stanovené úrovně recyklace v roce 2025 (60 %), 2030 (65 %) a 2035 (70 %) bude 
hrozit pokuta až do výše půl miliónu korun 

Zdroj: https://www.mzp.cz/ 

Jak lze tedy shrnout, tak v souvislosti s uvedenými daty v tabulkách a v návaznosti na vytříděný odpad v naší 
obci lze konstatovat, že naším tříděním odpadu splňujeme požadavky do roku 2023. Na místě je však zmínit, 
že převážnou procentuální část tříděného odpadu činí biologicky rozložitelný odpad. Proto bych Vás touto 
cestou požádal „třiďte, třiďte a zase třiďte ….“. 

No, a aby toho nebylo málo, tak jsem si dovolil na závěr něco k tomu třídění odpadů. 

Třídění upotřebených jedlých olejů a tuků.  

Tento odpad je takovou popelkou, ale je potřeba se o něm také zmínit. 

Legislativní předpisy 

▪ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
▪ Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek 

komunálních odpadů 

Vymezení povinnosti 

Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků 
(kat č. 20 01 25). 
Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady. Obec nemůže 
povinnost plnit prostřednictvím komunitního kompostování (pokud je v obci zavedeno). 

Místa k odkládání jedlých olejů a tuků by měla být zpřístupněna občanům alespoň jeden den v týdnu. 

Důvod zavedení povinnosti 

Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která po zpracování (zahřátí, filtrace) může sloužit pro 
výrobu metylesteru jako přídavku k pohonným hmotám nebo po regeneraci mohou být tyto využity 
v různých odvětvích (chemický, gumárenský, dřevařský průmysl). 

Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často končí v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních vod, kde 
způsobovaly rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například ucpávání potrubí a další). 

https://www.mzp.cz/
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Důvodem k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle snížení množství bioodpadů ukládaných 
na skládky dle Směrnice o skládkování odpadů a dále také snížení celkového množství odpadů ukládaných 
na skládky. 

Plnění povinnosti 

Povinnost je možno zajistit různými způsoby: 

▪ speciálně určené kontejnery v ulicích – občané do těchto kontejnerů ukládají olej v plastových 
nádobách (PET láhve atd.); 

▪ speciálně určené nádoby distribuované obcí občanům – po naplnění je nádoba odevzdána na 
určeném místě a občan obdrží další nádobu; 

▪ sběrné dvory – občané odevzdávají olej v plastových nádobách na sběrném dvoře obce podle 
instrukcí obce. 

Účinnost povinnosti: od 1. 1. 2020 

Zdroj: https://www.mzp.cz/ 

A jak s ukládáním jedlých olejů v naší obci? 

Odkládat jedlé oleje a tuky můžete ve sběrných místech, a to v plastových lahvích o minimálním objemu 1,5 
l (PET lahve). Na obal je nutné, např. lihovým fixem, doplnit text „olej“ a název obce. 
 
No a z dnešní lekce o odpadech je to prozatím vše, a tak zase příště. 

Vojtěch Skalník, místostarosta obce 
 

 

Společenská kronika 
Seznam narozených, kteří do naší obce přibyli od listopadu 2019  

• 16. 12. 2019  Vítězslav Kadlec, Perná 

• 25. 2. 2020  Jonáš Velínský, Říčky 

 
 

 
Poslední únorovou neděli jsme do svazku obce přivítali dva nové 
občánky – Anežku Krčkovou a Vítězslava Kadlece. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.mzp.cz/
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Co se událo 

 
Babinec 2020 

Ženy se odpradávna scházely, aby sdílely svoje 
příběhy, zkušenosti, moudrost… 

Obec tedy i letos znovu iniciovala setkání, které 
proběhlo 13. 2. 2020 ve Rvištích v „Prádelce“. Pro 
ženy to byla příležitost na chvíli vystoupit 
z každodenního kolotoče, ze všech svých rolí, 
možnost vypnout po každodenním vypětí a stresu, 
který nám dnešní doba přináší.  

 

Myslím, že se nám „Babinec“ i tentokrát podařil 
a všem zúčastněným bych chtěla poděkovat 

za příjemnou atmosféru a dobroty na stole      . 

   

 
 

 
 

Lenka Stejskalová, místostarostka obce 
 

 

Na tomto místě je třeba zmínit, že v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ohledně 
výskytu onemocnění COVID-19 (koronavir) byly zrušeny uvedené akce: 

Setkání důchodců dne 15. 3. 2020  
Dětský karneval dne 21. 3. 2020 
Via longa dne 18. 4. 2020 
 

Co nás čeká     
S ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ohledně výskytu koronaviru lze předpokládat, 
že s největší pravděpodobností dojde ke zrušení dalších akcí. Uvidíme, zda bude omezeno pálení čarodějnic 
(30. 4. 2020). O aktuálním stavu pořádání akcí budete informování na webu obce, případná pozvánka by 
přišla formou sms. 
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