
 

 

Občasník zastupitelstva obce 

ORLICKÉ PODHŮŘÍ 

č. 2/2020 - červenec 
 

 
 
 
Na úvodní straně je tentokrát snímek opravené zastávky v Dobré Vodě. Do zpravodaje mohou přispívat i sami 
občané, budeme rádi za každý podnět. Své příspěvky můžete posílat na starosta@orlickepodhuri.cz, uzávěrka 
je 17. listopadu 2020.  

mailto:starosta@orlickepodhuri.cz
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Úvodník 
 
Vážení spoluobčané, 
do rukou se Vám dostává vydání dalšího čísla „Občasníku“. Jsem rád, že protikoronová opatření se již 
rozvolňují a chtěl bych touto cestou poděkovat všem za jejich dodržování.  

Ještě, než se pustíte do čtení, dovolte mi, abych na úvod poděkoval našim hasičům za příkladnou pomoc při 
odstraňování povodňových škod, kterých v poslední době nebylo zrovna málo. Jak víte, katastr obce postihlo 
několik povodňových příhod a bylo potřeba zajistit technickou pomoc. Více se dozvíte uvnitř. Takže ještě 
jednou děkujeme a jsme rádi, že je tu máme. 

 
Vojtěch Skalník, místostarosta obce 

 

Zprávy z obecního úřadu 

 

• Hospodaření naší obce letos a určitě i příští rok negativně ovlivní koronavirová krize. Počítáme s poklesem 
daňových příjmů o 10 až 20 %. Bohužel se vláda rozhodla naše příjmy dále zatížit výplatou kompenzačního 
bonusu pro OSVČ. Uvědomujeme si, že je správné drobné podnikatele podporovat, ale zároveň si 
myslíme, že plošná podpora je odpovědností státu. Z tohoto důvodu jsme se symbolicky připojili 
vyvěšením černé vlajky k tichému protestu obecních a krajských samospráv. Společně se nám podařilo 
zajistit vyplácení zpětné náhrady pro obce ve výši 1200 Kč/obyvatele, tato částka by měla pokrýt vyplácení 
kompenzačního bonusu. V současnosti bojuje pardubický kraj o vyplácení náhrady pro krajské rozpočty 
ve výši 500 Kč/obyvatele. Na webu www.pardubickykraj.cz je petice, kde můžete tuto zákonodárnou 
iniciativu snahu kraje podpořit. Je třeba si uvědomit, že se jedná o investice do našich silnic, nemocnic, 
dopravy, středních škol a dalších oblastí, která se nás každodenně dotýkají.  

• První investiční akcí letošního roku byla vnitřní úprava obecního úřadu v Dobré Vodě. Ve volných 
prostorách vznikly nové kanceláře, sociální zázemí a kuchyňka. Do stávajících prostor byla přestěhována 
spisovna, která je v nevyhovujících prostorách. Na chodbě a v dolní části byla rovněž rozvedena nová 
elektroinstalace a provedena výmalba. Do rekonstruovaných prostor byl pořízen nový nábytek a částečně 
doplněna technika. Celkové náklady byly 1,8 mil. Kč, částka byla hrazena z vlastních zdrojů. Na podzim 
letošního roku budeme pokračovat výměnou střešní krytiny, která bude částečně hrazena s Programu 
obnovy venkova Pardubického kraje.  

• Na jaře byly provedeny opravy místní komunikace v Perné a zpevnění místní komunikace před č.p. 15 - 
17.   Celkové náklady byly 103 tis. Kč. 

• Během měsíce dubna byly dodělány terénní úpravy chodníku k Borečku a byla instalována vodící linie pro 
nevidomé. Následně byl chodník zkolaudován a podána žádost o proplacení. Celkové náklady realizace 
byly 484 tis. Kč, z toho jsme obdrželi dotaci ve výši 459 tis. Kč z MAS NAD ORLICÍ (z programu IROP). 

• Během května a června proběhla další úprava dopravního značení. Především se jednalo o prostor před 
obchodem, hasičárnou a základní školou v Říčkách.  Dále byla instalována nová zrcadla na Perné, Rozsoše, 
v Dobré Vodě a v Říčkách a vyměněny dožité značky dej přednost v jízdě. Celkové náklady byly 66 tis. Kč. 

• Na jaře byla opravena čekárna v Dobré Vodě a následně byly kolem provedeny terénní úpravy a trvalková 
výsadba. Čekárna slouží nejen cestujícím autobusem ale také jako odpočinkové místo pro projíždějící 
cyklisty. Opravená čekárna důstojně doplňuje kapli, která byla opravena v minulých letech. Celkové 
náklady akce byly 227 tis. Kč, na opravu jsme získali dotaci ve výši 100 tis. Kč. Jedná se o individuální dotaci 
z rozpočtu Pardubického kraje, kterou zaštítila paní radní Mgr. Hana Štěpánová, za což jí velmi děkujeme! 

http://www.pardubickykraj.cz/
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• Na jaře byla podána řada žádostí o dotaci přes MAS NAD ORLICÍ z Programu rozvoje venkova. Jednalo 
se o menší žádosti s náklady v rozmezí 150 – 300 tis. Kč. Obec podala dvě žádosti, jednu na zásahové 
vybavení pro jednotku JPO V SDH Orlické Podhůří a druhou na stavební úpravy v mateřské škole (WC pro 
zaměstnance, rekonstrukce chodby a dělících dveří). Dvě žádosti podala i Základní a mateřská škola 
Orlické Podhůří, obě žádosti byly směřovány do mateřské školy. První žádost je zaměřena na nákup 
konvektomatu a kuchyňského robotu do školní jídelny, druhá žádost se zaměřuje na obnovu herních prvků 
na zahradě mateřské školy. Samostatnou žádost podal SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Říčky, který 
požádal o vybavení pro hasičský kroužek a audiovizuální techniku na akce pro veřejnost. Poslední žádostí 
je žádost Mysliveckého spolku Orlické Podhůří na rozšíření zázemí myslivecké chaty v Říčkách. Všechny 
žádosti byly MAS vybrány k podpoře a v současnosti procházejí poslední kontrolou.  

• Program podpory domovních čistíren odpadních vod má zpoždění. Projektové práce byly zpožděny 
z důvodu epidemiologických opatřeních, osobní návštěvy jednotlivých vlastníku nemovitostí začaly 
probíhat o prázdninách, práce by měly být dokončeny během září. 

• Projekt rekonstrukce bývalé hospody ve Rvišti na komunitní centrum a zázemí pro techniku a pracovníky 
obce čeká na vyhodnocení žádostí o dotaci, bez kterých nebude možné stavbu realizovat. 

• Dodatečně nám byla přislíbena dotace z Programu rozvoje a obnovy venkova (národní dotace 
Ministerstva pro místní rozvoj) na výměnu střešní krytiny na Kulturním domě v Říčkách. Do konce září 
musíme vybrat zhotovitele a na příští rok budeme plánovat realizaci.  

• Na podzim by měla být zahájena oprava veřejného osvětlení v Dobré Vodě. Stejně jako v Říčkách budou 
instalovány nové kovové stožáry a nová LED svítidla.  

• Plánovanou akcí tohoto roku je Úprava stezky z Říček do Pazderny. Na projekt máme schválenou dotaci, 
zakázku vyhrála firma POPR spol. s r.o. 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. Dle harmonogramu stavební firmy by práce měly být započaty v říjnu. 

• Od října by rovněž měly probíhat stavební práce v základní škole v Říčkách. Ve volných půdních 
prostorách vznikne nová místnost, která bude využita jako zázemí pro školské poradenské pracoviště, 
knižní koutek a malý sklad. Na realizaci projektu nám byla schválena dotace z MAS NAD ORLICÍ (program 
IROP) ve výši 1,14 mil. Kč. 

• Jak jsme psali v minulém čísle zpravodaje, byly zahájeny stavební práce na skupinovém vodovodu 
Brandýsko. Od června probíhají stavební práce podél lesní stezky z Klopot do Dobré Vody, částečně se 
jedná o značenou modrou turistickou značku. Pro pěší zůstane stezka průchodná, ale dbejte prosím 
zvýšené opatrnosti a snažte se využívat jiné cesty. Zároveň prosíme osadníky Klopot a Bezpráví o zvýšenou 
opatrnost a trpělivost z důvodu pohybu stavební techniky. Po prázdninách bude stavba pokračovat 
protlaky přes Dobrou Vodu a dále v poli směrem na Rviště.  

• Naše obec je zapojená do projektu Posílení strategického řízení v Regionu Orlicko-Třebovsko na tvorbu 
pasportů a strategií. Součástí projektu je pasport veřejného osvětlení, dopravního značení, hřbitova, 
mobiliáře a památek. Všechna data budou i veřejně přístupná přes aplikaci, která bude umístěna na 
webových stránkách obce. Na podzim se v terénu budou pohybovat pracovníci firmy Envipartner a budou 
vše zaměřovat. Pokud například v rámci zaměření kabelů veřejného osvětlení budou muset vstoupit na 
soukromý pozemek, prosíme o schovívavost a spolupráci. 

 Druhou částí projektu je koncepce hospodaření s vodou a bojem se suchem. Rádi bychom se tématu 
sucho věnovali více do hloubky. I když letošní nástup léta na to vůbec nevypadá, je sucho 
celorepublikovým problémem, který bychom neměli opomenout. V současnosti naše obec problém se 
suchem nemá a naším cílem je, aby se ani v budoucnu tak nestalo. Opatření na boj proti suchu nefungují 
hned a rádi bychom začali s realizací preventivních opatřeních včas. Předmětem koncepce je zmapování 
současného stavu a návrh možných opatření, které umožní lepší hospodaření s vodou. Cenným zdrojem 
informací zde jsou pamětníci obce, kteří pamatují, jak obec vypadala před desítkami let, kde byly mokřady, 



4 
 

tůně a kde byl naopak problém s přívalovým deštěm. Rádi bychom na podzim na toto téma uskutečnili 
dotazníkové šetření a rovněž uspořádali setkání s občany. Pokud se někdo tématu sucho a hospodaření 
s vodou chcete více věnovat, kontaktujte prosím starostku Marii Krškovou. Budeme rádi za každý cenný 
postřeh a názor. 

Marie Kršková, starostka obce 

Placení poplatků 
v Obci Orlické Podhůří za komunální odpad a psy v roce 2020 

 
Touto formou bych chtěla poděkovat všem občanům, kteří zaplatili řádně a v termínu splatnosti, to je do 
30.6.2020. Bylo to cca 85 % poplatníků, kteří zaplatili i když letos neproběhlo vybírání v Říčkách a ve Rvišti.  
Vyzíváme ty občany, kteří dosud nezaplatili, aby tak učinili v náhradním termínu nejpozději do 15. srpna 
2020 formou převodu prostředků na účet obce 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 17,00hod., 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                     450,00Kč 
                                  za rekreační objekt        450,00Kč 
Poplatek za psa                                                100,00Kč 
                za 2. a každého dalšího                   150,00Kč 
 
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 zprávy 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.e. 10 = VS  710)  
Klopoty-k.ú. D.Voda VS: 8+ číslo evidenční  (např. č.e. 10 = VS  810)  
 
V případě neuhrazení poplatků do 15.08.2020 bude zaslána pouze jedna upomínka a potom bude 
přistoupeno k vymáhání dle platných zákonů, včetně navýšení poplatků a nákladů na exekuční příkaz.     
                                                                                                   
                                            
                                                                                                                                          Iva Peterková, účetní obce 
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Zprávičky ze školy a školky 

Skončil poněkud zvláštní a zcela jedinečný 
školní rok. Druhé pololetí výuky ve škole bylo 
ukončeno nařízením vlády ze dne na den a od 
11. 3. jsme byli vhozeni do tzv. distanční výuky.  

Naše škola využila možnosti distančního 
vzdělávání v google učebnách, jenž nabízí řadu 
různorodých aktivit. Mladší žáci pak využívali 
online spojení s paní učitelkou přes hangouts. 
Výuka angličtiny byla koncipována jako 
individuální konzultace s paní učitelkou formou 
telefonních rozhovorů. 

Výuka na dálku přinesla nové výzvy jak škole, tak i rodičům a dětem. Zcela jasně se ukázalo, jak je třeba 
posilovat a pěstovat spolupráci školy a rodičů. Rodiče převzali hlavní roli při výuce a jsme jim velmi vděčni, 
jak výborně se dané role zhostili.  

Podle doporučení MŠMT jsme nastavili hygienická opatření a od 25. 5. jsme otevřeli školu. Měli jsme velikou 
radost, když nastoupili všichni žáci. Opět jsme zažívali „živý“ vztah mezi učitelem a žákem. Vedle výuky jsme 
zvládli výlety do přírody se sportovními aktivitami, focení, setkání s budoucími prvňáčky a v neposlední řadě 
i rozloučení s páťáky a jejich rodiči při bowlingovém turnaji. 

Školka byla uzavřena od 17.3. do 30.4. Společně se zřizovatelem jsme přehodnotili plánované stavební 
úpravy a přesunuli převážnou část na prázdniny příštího roku, aby mohla zůstat školka otevřená celý 
červenec. 

Co říci na závěr? Ukázalo se, v čem jsou učitelé a prostředí školy nenahraditelní. Co nedostaneme do on-line 
vzdělávání, ani kdybychom byli vynikající IT mistři. Jak důležitý je vztah s rodiči, jak je potřeba spolupracovat 
a komunikovat. Soustředit se na podstatné. Motivovat a povzbuzovat žáky, či vybavit je dovedností „naučit 
se učit“. 

 
za kolektiv pedagogů Jitka Bulvová 

 

Letní prázdninová škola = spolupráce se spolky 
 
Letní prázdninová škola proběhla 
v týdnu od 7.7. do 10.7.2020 pod 
záštitou projektu Prázdniny s NAD 
ORLICÍ. Program jsme přizpůsobili 
tak, abychom nejvíce aktivit 
realizovali venku.   

Již několik let existuje aktivní 
spolupráce v průběhu celého roku 
mezi naší školou a hasičským či 
mysliveckým spolkem. Vedle 
kroužků, které spolky nabízí 
v rámci aktivního trávení volného 
času dětí, zajišťují i činnosti při letní 
prázdninové škole.  
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Místní hasiči pro nás v rámci letní 
prázdninové školy zorganizovali 
dopoledne, kdy jsme se seznámili a 
využili vybavení, které pořídili pro 
hasičský kroužek v rámci projektu 
Podpora spolkové činnosti SDH 
Říčky. 

Myslivecký spolek nám připravil 
střelbu ze vzduchovky a zpřístupnil 
zázemí myslivecké chaty, jenž bude 
upravena v rámci projektu Rozšíření 
zázemí mysliveckého spolku. 

 

Dovolte mi, abych za naši školu a školku poděkovala místním spolkům za jejich dlouhodobou aktivní 
spolupráci a popřála jim energii, nápady a elán do dalších let. Velmi si této spolupráce vážíme. 

 
za kolektiv pedagogů Jitka Bulvová 

Zprávy z hasičárny 

 
17.3.2020 Kácení kůrovcem napadených stromů, které ohrožovaly 
elektrické vedení a přilehlou komunikaci. 
 
20.4.2020 Ve Rvišti bylo 
provedeno kácení uschlého 
stromu, který ohrožoval 
přilehlou stavbu a možné 
návštěvníky hřiště. 
 
 
 
 
 
7.5.2020 V Dobré vodě proběhlo v rámci technické pomoci proplachování ucpané kanalizace. Poté jsme 
museli vyčistit hadice. K tomu nám posloužila řeka Orlice u brodu Bezpráví a zároveň jsme provedli 
odzimování hasičské techniky.  
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6.6.2020 Se svolala brigáda 
na zpracování dřeva 
pokáceného ve Rvišti. Bude 
použito pro vytápění 
kulturního domu v Říčkách. 
Všem zúčastněným 
děkujeme za pomoc.    
 
 
 
 
 
 
Obec zakoupila pro naši zásahovou jednotku dva kusy dýchacích přístrojů a proběhlo základní školení na 
tuto techniku. 
 
7.6.2020 Po nočním vydatném dešti a velké bouřce jsme byli 
přizváni v rámci technické pomoci k odstranění vyvráceného 
stromu, který ležel přes el. vedení a cyklostezku na Bezpráví.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.6.2020 Proběhlo cvičení s dýchací 
technikou v Brandýse nad Orlicí, 
společně s JSDHO Brandýs nad 
Orlicí - natažení jednoho vedení C, 
vyvádění osob s vyváděcí maskou, 
ukázka protipovodňových 
opatření.  
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21.6.2020 Bylo to opravdu rušné dopoledne. Nejprve jsme museli odstranit z cyklostezky sesunutou zeminu 
po vydatných deštích. Jednotka provedla kontrolu cyklostezky, na které nezodpovědný řidič zaparkoval 
osobní automobil, ze kterého unikala provozní kapalina. Za použití sorbentu se zabránilo ekologickým 
škodám.  
 

Poté bylo provedeno odčerpání vody ze 
zatopeného podjezdu pod tratí na Perné.  

 

 
 
Pomoc občanům-náš cíl 

Naše jednotka je připravena pomáhat občanům nejen v protipožární ochraně, ale můžete se na ni obrátit 
i se žádostí o pomoc technickou.  

Volat můžete na tato tel. čísla: 

Petr Kroulík: 732 281 749  David Malinský: 739 077 859 
 

za SDH Orlické Podhůří: Jiřina Jebousková 
 

 
Zpráva od kolektivu mladých hasičů 

Poslední příspěvek od mladých hasičů byl psán v době, kdy 
ještě nebylo známo, jaký bude vývoj situace ohledně šířící se 
nákazy, tudíž veškeré plány, které byly zmíněny, bohužel vzaly 
za své.  Z logických důvodů byly zrušeny veškeré termíny 
schůzek a dále i naplánovaných soutěží, kterých jsme se chtěli 

zúčastnit. Důležité však je, 
že vše jsme „ve zdraví 
přežili“ a můžeme tak 
pokračovat v činnosti 
kroužku.  

 

Po odmlce trvající 2,5 
měsíce jsme se poprvé sešli ve čtvrtek 28.5.2020, kdy veškerý čas již 
trávíme nácvikem jednotlivých hasičských disciplín na travnatém hřišti U 
Močidla. Scházíme se již každý týden vždy ve čtvrtek od 17:00 do cca. 
19:00 hod. Trénink je prozatím zaměřen na nácvik disciplín požárních 
dvojic, dále běh na 60 m s překážkami a zejména pak požární útok. 
Snahou je, aby se všichni průběžně vystřídali na všech disciplínách a vše si 
takříkajíc osahali.  
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Samozřejmě netrávíme čas jen hasičskými disciplínami, ale notnou část doby kroužku věnujeme i herním a 
pohybovým aktivitám, na které se vždy všichni doslova těší (včetně nás vedoucích a dalších ☺).  Nutno taktéž 
podotknout, že na chodu kroužku se podílí i další bratři 
a sestry hasiči, za což jím patří velký dík.  

Taktéž jsme se pustili do samovýroby potřebných 
překážek, kdy v nejbližší době budou na hřišti 
umístěny bariéry pro přeskok, a to jak nižší pro 
děvčata a mladší chlapce tak vyšší pro chlapce starší.  
Během letních měsíců se plánuje ještě výroba kladiny 
včetně náběhových můstků, terče pro požární útok a 
džberovou stříkačku a taktéž dřevěná základna 
potřebná pro umístění stříkačky a hadicového vedení 
při požárním útoku. 

Kroužek bude sice oficiálně pro letošní sezónu 
ukončen koncem června, ale při zájmu dětí a po 
dohodě s rodiči bychom se s dětmi rádi nárazově viděli i o prázdninách. Samozřejmě počítáme s fungováním 
kroužku i nadále pro další sezónu od září 2020, přičemž vše bude odvislé zejména od zájmu dětí. 

Již na září 2020 počítáme s prvním tzv. „projektovým 
dnem“ (v rámci uděleného dotačního programu) a to se 
zaměřením na první pomoc a zdravovědu. Rádi bychom 
dětem vysvětlili základní pojmy a zejména předvedli 
základy první pomoci a jak mají sami reagovat na různé 
situace, se kterými se můžou setkat. Samozřejmostí 
bude vlastní vyzkoušení konkrétních dovedností vč. 
plnění různých úkolů apod. Předpoklad uspořádání je 
ve společném termínu s akcí „Loučení s prázdninami“ 
v sobotu dne 5. září 2020.  Dále bychom poprvé rádi 
publiku a rodičům předvedli požární útok mladých 
hasičů a běh přes překážky na 60 m a to jako 
„předskokani“ v rámci plánované soutěže „O pohár 

starostky obce Orlické Podhůří“ plánované na sobotu dne 19. září 2020. 

Nadále platí, že hlavním posláním kroužku je budování týmového ducha, smysluplné trávení části volného 
času, získání a osvojení nových znalostí a dovedností a v neposlední řadě též zvyšování fyzické kondice 
účastníků.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Za vedoucí kolektivu mladých hasičů: Tomáš Blažek a Ondřej Kaplan 
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Letní požáry 

Nejvíce požárů v přírodě vzniká v letních měsících, a to zejména v červenci a srpnu. Vlivem extrémního a 

horkého léta hasiči zasahují nejčastěji u požárů lesního porostu a na polích. Příčinou těchto požárů nejčastěji 

bývá lidská nedbalost a technické závady. Málokdo si uvědomuje, že k rozpoutání velkého požáru na několika 

hektarech stačí opravdu malá jiskřička od nedopalku cigarety, špatně rozdělaný táborový oheň, nevhodně 

zaparkované auto v suchých travinách nebo technická závada na zemědělské technice při žních. Do likvidace 

takto velkých požárů je nasazováno mnoho jednotek hasičů a mnohdy je i vyhlášen zvláštní stupeň poplachu, 

také dochází k nenávratnému poškození přírody, materiálním škodám a újmě na zdravý obyvatel. Abychom 

těmto škodám v letních měsících předešli, je vhodné si připomenout pár zásad, kterými minimalizujeme 

riziko vzniku požáru.  

- Spalování větví v lese nebo zahradního odpadu nahlaste dopředu hasičům.  

- Od rozdělaného ohně neodcházejte a nespouštějte jej z dohledu. 

- Při suchu raději oheň v přírodě vůbec nerozdělávejte.  

- Rozdělat otevřený oheň je možné 50 m od okraje lesa.  

- Rozdělávejte oheň v lese jen na místech k tomu určených.  

- Po ukončení pálení uhaste dobře popel a zajistěte ho proti opětovnému vznícení. 

- Neparkujte auta ve vysokých a vyschlých travinách.  

- Neodhazujte nedopalky.  

- Pozor na převrhnutí lihových a propanbutanových vařičů.  

- Dávejte pozor na rozpálené a žhavé předměty.  

- Nerozdělávejte oheň pod větvemi.  

- Pokud uvidíte že došlo k požáru zavolejte na linku 150 nebo 112.  

Myslete na to, že nedodržení zásad požární bezpečnosti a nezajištění odpovídajícího postupu při práci a 

manipulaci s ohněm může být bráno jako porušení zákona o požární ochraně. Nedodržení tohoto zákona 

může být pokutováno od 15 000 Kč do 25 000 Kč a to za předpokladu, že nevznikne škoda velkého rozsahu, 

pak už se jedná o trestný čin.   

S přáním pěkného léta a klidného prožití prázdnin  

za SDH Říčky a OSH Ústí nad Orlicí referent prevence a ochrany obyvatel Petr Kroulík   

 

Připravujeme pro vás: 

5.9.2020 Ukončení prázdnin spojené s poutí  

19.9.2020 Hasičská soutěž o pohár starostky obce 

 

Srdečně zveme všechny občany a jejich přátelé a známe, zvláště ty mimo Říčky. Po dlouhé době, kdy 

se akce nemohly konat, se hasiči rozhodli uspořádat ukončení prázdnin jako větší celodenní akci. 

Přijďte společně strávit hezký den včetně oběda. Na děti bude čekat bohatý doprovodný program, 

zajímavosti budou i pro dospělé, večer bude následovat zábava pro všechny generace. Doufáme, že 

si každý přijde na své a že nás přijdete podpořit!!! Více se dozvíte na plakátkách na konci zpravodaje. 
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Koutek s odpady 

Jak jsem zmínil posledně, tak činím. V tomto díle bych se rád věnoval třídění papíru a plastu. Může se Vám 
zdát, že se opakuji, vždyť odpadům byla věnována část občasníku č. 2/2019, v červenci loňského roku. Ale 
ne nadarmo se říká „opakování je matka moudrosti“.  
 
Třídění papíru 

Papír patří do modrého kontejneru. Ze všech 
tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje 
průměrná česká domácnost za rok hmotnostně 
nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají 
nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. 
Alternativu pak poskytují sběrné suroviny, které 
nejsou vždy dostupné. 

Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, 
sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, 
nebo knihy. 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! 

Do modrého kontejneru nepatří 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! 

V současné době jsou kontejnery v naší obci 
vyváženy svozovou firmou 1 x za 4 týdny, vždy ve 
středu, dle stanoveného svozového plánu odpadu 
na rok 2020.  

Začátkem roku jsme požádali firmu EKOLA Libchavy o navýšení počtu modrých kontejnerů v Říčkách o 2 ks. 
Celkem jich nyní máme 6 (4 ks za autobusovou zastávkou a nově 2 ks u sběrného dvora). Níže ukáži, jak to 
vypadá u nás v obci, když se papír, zejména kartony, jen tak volně pohodí u modrých kontejnerů. A není to 
jen z důvodu, že není místo v kontejneru. Měli bychom si uvědomit, že kartony je potřeba rozkládat, 
případně řezat na menší kusy, aby se do kontejnerů vešly. 

Pohozené kartony mimo kontejnery svozová firma 
neodváží a zůstávají tak ležet na místě. 
Je třeba si uvědomit, že i třídění a ukládání odpadů 
je vizitkou každého z nás, potažmo celé obce. 
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Přivítáme jakýkoliv návrh, jak odpadové 
hospodářství řešit a co případně učinit, 
aby to v naší obci nevypadalo u modrých 
kontejnerů tak, jak to vypadá 
(a nemyslím tím jen Říčky …).  
Nyní vyhodnocujeme variantu, zda 
počet kontejnerů nenavýšit, případně 
nezažádat o navýšení četnosti svozů. 
 
Obdobně je to i s kontejnery na plasty. 
 

 

Třídění plastů 

Plast patří do žlutého kontejneru. V průměrné 
české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech 
odpadů právě plasty, proto je nejenom důležité 
jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před 
vyhozením. V některých městech a obcích se 
spolu s plastovým odpadem třídí i nápojové 
kartony. Tak je to právě i u nás v obci. Záleží na 
podmínkách a technickém vybavení třídících linek 
v okolí. Proto je důležité sledovat nálepky na 
jednotlivých kontejnerech.  

Do kontejnerů na plasty patří 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. 

Do žlutého kontejneru nepatří obaly se zbytky 
potravin nebo čistících přípravků, obaly od 
žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, 
podlahové krytiny či novodurové trubky. 

V současné době jsou kontejnery v naší obci 
vyváženy svozovou firmou 1 x za 2 týdny, vždy 
v pátek, dle stanoveného svozového plánu 
odpadu na rok 2020.  

Začátkem roku jsme požádali firmu EKOLA Libchavy o navýšení počtu žlutých kontejnerů v Říčkách o 2 ks. 
Celkem jich nyní máme 6 (4 ks za autobusovou zastávkou a nově 2 ks u sběrného dvora).  

Stává se, že se nám plasty povalují u kontejnerů po zemi a tyto pak nejsou svozovou firmou vyvezeny stejně 
jako papír. Chtěl bych tímto apelovat na občany, je důležité plasty sešlapovat, případně zmačkat před 
vhozením do kontejneru. 

Je třeba si uvědomit, že i třídění a ukládání odpadů je vizitkou každého z nás, potažmo celé obce. 
 

 
Vojtěch Skalník, místostarosta obce 
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ČEZ Distribuce – informace pro odběratele elektřiny 

Při výpadku proudu podá rychlé informace web www.bezstavy.cz 
Pro snadnější a rychlejší komunikaci s odběrateli elektřiny v případě poruch a odstávek spustila ČEZ 
Distribuce interaktivní webovou stránku. Jednoduchým zadáním adresy si odběratelé mohou v případě 
poruchy zjistit předpokládaný čas obnovení dodávek elektřiny. Nový web www.bezstavy.cz je zcela 
zdarma a dostupný jak z mobilních telefonů tak i počítačů a tabletů. 

Vichřice Kyrill, Herwart, Fabienne i nedávný sněhový Benjamin a Florenz se svými následky pro distribuční síť 
ukázaly, že je nutná a důležitá informovanost obyvatel o výpadku proudu a aktuálním stavu odstraňování 
poruch i předpokládaný čas obnovení dodávek elektřiny. 

Rychlé informace pro odběratele i odlehčení distribuční linky 

I když společnost ČEZ Distribuce jako provozovatel distribuční soustavy dělá vše pro zajištění bezpečných a 
spolehlivých dodávek elektřiny, v důsledku extrémního počasí nejde mimořádným stavům zabránit. Stejně 
tak nemůže bezplatná poruchová linka 800 850 860 při kalamitních stavech ihned odbavit všechny 
telefonické hovory. Zásadním krokem ke zlepšení informovanosti klientů ČEZ Distribuce je nová webová 
stránka www.bezstavy.cz zjištění předpokládaného času obnovení dodávek elektřiny, případně pro 
nahlašování poruch v distribuční síti. 

„V dnešní době považují naši zákazníci nepřetržitou dodávku elektřiny za samozřejmost, v případech výpadku 
pak ale o to více a naléhavěji požadují relevantní informace o nápravě daného stavu. Na webu Bez šťávy jsme 
proto intenzivně pracovali několik měsíců a následně ho řádně testovali, abychom měli jistotu, že splní svůj 
účel. A tím je plně efektivní informační servis pro klienty ČEZ Distribuce při přerušení dodávek elektřiny a 
věřím, že následně pak i posílení pozitivní zákaznické zkušenosti,“ uvádí generální ředitel společnosti ČEZ 
Distribuce Martin Zmelík. 

Nejde Vám proud? Nahlaste nám to! 

Webové rozhraní www.bezstavy.cz je dostupné z mobilních telefonů, počítačů a tabletů. Služba je určena 
především těm, kteří odebírají elektřinu na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce.  

Web je uživatelsky snadný a přehledný. Při zadávání adresy odběrného místa disponuje tzv. našeptávačem 
nebo umí lokalizovat místo dle GPS souřadnic. Poté systém uživatele vyzve k nahlášení poruchy. Pokud 
v dané lokalitě již někdo poruchu nahlásil, objeví se informační okno, že byl o problému v této oblasti již 
provozovatel distribuční sítě informován a situaci řeší. Dále je uživatel informován o čase odstranění 
poruchy, plánované odstávce či kalamitním stavu.  

I s odběrateli z jiného distribučního území si systém umí poradit. Po vyplnění adresy systém informuje, že se 
dotyčná adresa nachází na distribučním území společnosti E.ON či PRE, a dále doporučí kontaktovat jejich 
zákaznické linky. 

Použití webového rozhraní www.bezstavy.cz je bezplatné a pro odběratele elektřiny se nabízí jako první a 
nejdostupnější volba jak dostat v případě výpadku elektřiny potřebnou informaci.  

Zdroj: http://www.cezdistribuce.cz/, Šárka Lapáčková Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy 

 
zpracoval Vojtěch Skalník, místostarosta obce 

  

http://www.bezstavy.cz/
http://www.bezstavy.cz/
http://www.bezstavy.cz/
http://www.bezstavy.cz/
http://www.cezdistribuce.cz/
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Informace pro majitele psů 

 

Vážení spoluobčané, 

upozorňujeme na přetrvávající problém v naší obci, na který jsme nuceni reagovat. 

Volným pobíháním psů se rozumí pohyb psa na veřejném prostranství, který je stále pod dozorem svého 
majitele. Pohyb psa (jiného zvířete) bez dohledu chovatele lze považovat za útěk zvířete podle ust. § 
13 odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týraní. Pokud fyzická osoba (chovatel) neučiní opatření proti úniku 
zvířat, je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku dle ust. § 27 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně zvířat 
proti týrání. 

Pokud nastane situace, kdy Vás bude pobíhající pes bezprostředně ohrožovat, neprodleně kontaktujte 
krizovou linku 158. Pokud naleznete opuštěného psa, můžete se obrátit na obecní úřad. Pokud bude pes bez 
majitele, bude převezen do útulku!!! Do doby předání majiteli bude o psa řádně pečováno. Majitel psa poté 
uhradí poplatek. Bohužel jiným způsobem nelze zajistit ochranu zdraví našich občanů! Buďme k sobě slušní a 
tolerantní. 

Dále bychom chtěli připomenout, že povinností každého majitele psa staršího 6 měsíců je přihlásit ho k 
evidenci u obecního úřadu a zaplatit příslušný poplatek.  Pes musí být čipován a pravidelně preventivně 
očkován.  

Rovněž prosíme majitele psů, aby po svých mazlíčcích uklízeli jejich exkrementy. Obec pro tento účel vydává 
plastové sáčky. Sáčky si můžete vyzvednout na obecním úřadě. 

Majitelé psů by měli mít pochopení nejen pro své mazlíčky, ale také pro své sousedy a spoluobčany. Každý, 
kdo psí exkrementy ponechá na veřejném prostranství, se navíc dopouští přestupku proti veřejnému 
pořádku.  

Děkujeme všem, kteří přistupují k tomuto dlouhodobému problému zodpovědně a berou ohledy na svoje 
sousedy a spoluobčany. 

 
Lenka Stejskalová, místostarostka obce 

 
 

Společenská kronika 
Seznam narozených, kteří do naší obce přibyli od března 2020  

• 26. 4. 2020  Rozálie Bezdíčková, Perná 

 
 
 
 

 
Od vydání poslední zpravodaje jsme se rozloučili s dvěma občany – seznam zemřelých 

• 30. 4. 2020  Josef Harapát, Rviště  

• 17. 5. 2020  Milada Felcmanová, Říčky  
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Co nás čeká    
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Region Orlicko – Třebovsko slaví 20 let 

V roce 2020 slaví Region Orlicko – Třebovsko významné výročí 20 let od 

svého založení. Region k této příležitosti připravuje hlavní oslavy na pátek 11. 

září 2020 od 16 hodin ve sportovním areálu v Dlouhé Třebové. Na programu 

bude vystoupení imitátora Václava Faltuse s kouzelníkem, kapely Olympic 

revival z Havířova, České besedy z Třebovice a Lukavice, taneční vystoupení místních dlouhotřebovských 

souborů a bohaté občerstvení. Součástí oslav bude tradiční cyklojízda se starosty členských obcí a měst. 

Kromě slavnostního odpoledne region připravuje velkoformátovou prezentaci dvacetileté činnosti ve 

fotografiích. 

Pojeďte s námi do Dlouhé Třebové a slavte s regionem! 

Za svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko zve 
Petr Hájek, předseda svazku obcí a PhDr. Jana Staňková 

  

SDH Říčky si vás dovoluje pozvat na závod v požárním sportu, a to u příležitosti 123. výročí 

založení našeho sboru, 

O pohár starostky obce 

Orlické Podhůří. 
 

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

spoustu přátel, pohody a dobré zábavy. Soutěž proběhne za podpory Velkopopovického 

kozla – partnera dobrovolných hasičů. 

 

Akce se koná: 

19. 9. 2020 na fotbalovém hřišti v Říčkách 

Od 10:00 hod – neformální soutěž mladých hasičů 

Od 13:00 – soutěž O pohár starostky obce 
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