
 

 

 

Občasník zastupitelstva obce 

ORLICKÉ PODHŮŘÍ 

č. 3/2020 - prosinec 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na úvodní straně je zachycena podzimní momentka z Říček. Do zpravodaje mohou přispívat i sami občané, 
budeme rádi za každý podnět. Své příspěvky můžete posílat na starosta@orlickepodhuri.cz, uzávěrka je 
15. března 2021.  

mailto:starosta@orlickepodhuri.cz
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Úvodník 
 
Milí spoluobčané, 

letošní rok byl pro všechny z nás jiný. Zjistili jsme, že věci, které jsme pokládali za samozřejmé, se rozplývají 
v důsledku vládních nařízeních a krizových opatřeních. Na druhou stranu jsme měli šanci objevit řadu 
pozitivních věcí. Měli jsme šanci prozkoumat nové kouty naší krásné obce, být více s rodinou, zjistit co se 
naše děti učí a vážit si obyčejných věcí. 

Vánoce se nezadržitelně blíží a s nimi i poselství o naději, kterou přinesla Betlémská hvězda. Dle astrologů se 
jednalo o zvláštní astronomický úkaz, pravděpodobně o konjunkci Saturnu a Jupiteru, která bude před 
letošními Vánocemi k vidění poprvé od roku 1226. Můžeme to pokládat za znamení lepších zítřků, nebo se 
prostě jen můžeme podívat vzhůru a kochat se nebeskou krásou.  

Marie Kršková, starostka obce 

Zprávy z obecního úřadu 

• Projekt rekonstrukce bývalé hospody ve Rvišti na zázemí pro techniku, pracovníky obce a komunitní 
centrum pokročil do další fáze. Projektu byly přiznány dvě dotace – na zateplení budovy z OPŽP a na 
komunitní centrum z IROP. V prosinci probíhá výběrové řízení na dodavatele, termín pro podání nabídek 
je 15. 12. 2020. Samotná realizace by měla probíhat příští rok. Při přípravě návrhu interiéru jsme se shodli 
i na změně vnější podoby, což můžete srovnat s návrhem prezentovaným ve zpravodaji 3/2019. 

 

• 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. Žádost byla 
podána v únoru 2019 a skončila mezi náhradníky. V rámci podpory ekonomiky se vláda rozhodla 
dodatečně podpořit další projekty včetně naší žádosti. V rámci výběrového řízení byla vybrána firma 
Jaroslav Vrbiak s nabídkovou cenou 1,8 mil. Kč, dotace je přislíbena ve výši 70 %. Výměna střechy by měla 
proběhnout na jaře 2021 dle počasí. 

• Milou zprávou je, že nám stejným způsobem přiznali dodatečně dotaci na Obnovu místní komunikace na 
Horní Rozsochu. Oprava silnice proběhla na sklonku roku 2019 a hradili jsme ji z vlastních zdrojů, celkové 
náklady byly 1 121 736,55 Kč. Z Programu rozvoje a obnovy venkova dodatečně obdržíme 780 540 Kč, 
jedná se o peníze navíc do obecního rozpočtu. V současnosti probíhá vyúčtování projektu.  

• Na podzim byla zahájena oprava veřejného osvětlení v Dobré Vodě. Stejně jako v Říčkách, jsou i zde 
instalovány nové kovové stožáry a nová LED svítidla. Výměna světel podél silnice směrem na Rviště je 
časově závislá na stavbě vodovodu. Uvidíme, zda bude počasí přát a bude možné výměnu dokončit letošní 
rok. 

• Během podzimu bylo pořízeno další vybavení pro naše hasiče. Všem členům jednotky děkuji za obětavost 
a v dobrém doufám, že jejich asistenci nebudeme potřebovat moc často. 
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• V listopadu byla realizována stavba Úprava stezky 
z Říček do Pazderny.  Jedná se o úpravu stezky 
v části výtoku od přečerpávací stanice k lávce. 
Podél cesty byl vyhlouben příkop, který byl 
v problematických částech opevněn kamenem 
a zakončen vývarem. Cesta byla zpevněna 
kamenivem, které bylo rozemleto na finální 
povrch. Konec upraveného úseku byl zakončen 
novou lávkou, na kterou se nemusí bát vjet ani 
maminky s kočárkem. Stavbu realizovala firma 
POPR spol. s r.o. a stihla ji během tří týdnů.  Stavba 
je částečně financována z Programu rozvoje 
venkova (přes MAS NAD ORLICÍ), z celkových 
nákladů 526 tis. Kč činí dotace 295 tis. Kč. Během 
stavby byl rozježděn travnatý začátek stezky vedle Šponarů. Prosíme občany o shovívavost. Vedle cesty 
se ještě budou kácet smrky, po jejichž těžbě částečně cestu zpevníme a zbytek na jaře osejeme. 

Projekt navazoval na dřívější úpravy cesty do 
Pazderny, kterou realizovali Lesy ČR, s. p. Naším 
cílem bylo upravit horní část stezky, aby byla celá 
průchozí z Říček do Klopot na šířku kočárku. 
Zbývá ještě opravit mostek v dolní části stezky, 
na výměně shnilých fošen se také pracuje. 
Výměnu zajišťuje náš lesní správce Petr Šejbl. 

 

 

 

• Na stezku do Pazderny navazujeme i z druhé strany od Dobré Vody. V rámci realizace projektu Skupinový 
vodovod Brandýsko, který realizuje firma Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., jsme se 
domluvili se stavební firmou A.B.V. spol. s r.o.  na zpevnění cesty z Klopot do Dobré Vody kamenivem, 
cena zpevnění je 200 tis. Kč. Klopoty tak budou pohodlně přístupné z obou stran naší obce.  Věříme, že 
opravené cesty budou sloužit našim občanům při procházkách a výletech.  

Samotnému Skupinovému vodovodu Brandýsko je věnován samostatný článek. Při různých setkáních 
narážíme na to, že občané o projektu moc nevědí nebo se obávají, že realizace projektu ohrozí zásobování 
obce vodou v budoucnu. Naopak realizace projektu nám vodní zdroje posílí a buduje soustavu vodovodů, 
které jsou schopné pokrýt výpadky při nenadálých událostech. 

• V listopadu byly rovněž zahájeny stavební práce v základní škole v Říčkách. Ve výběrovém řízení byla 
vybrána firma KPV systém, s.r.o., která  stavbu zahájila výměnou střešní krytiny. 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.  

• Na podzim měla být zahájena stavba Ústí nad Orlicí -Brandýs nad Orlicí - původní stopa, BC. Investor 
stavby Správa železnic, státní organizace nás informoval o zpoždění, v současnosti se soutěží zhotovitel, 
práce by měly začít na jaře příštího roku. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávající železnice. Stavba se 
nás dotkne především nárustem nákladní dopravy, místní komunikace v Klopotech se stane hlavní 
přístupovou komunikací na stavbu. Pro větší bezpečnost na komunikaci vzniknou dočasné a trvalé 
výhybny, provoz bude částečně řízen. Ve zpravodaji 01/2020 jsme Vás informovali o dvou náhradních 
řešeních za zrušenou zastávku Bezpráví. První variantou bylo vybudování nové vlakové zastávky blíže 
Luhu, druhou variantou bylo rozšíření místní komunikace do Klopot a zavedení náhradní autobusové 
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dopravy. Po prověření technických řešení se nová vlaková zastávka ukázala jako nereálná. Správa železnic, 
státní organizace tak zahájila přípravu projektové dokumentace na rozšíření místní komunikace 
v Klopotech. Na začátku příštího roku bude oslovovat vlastníky pozemků v Klopotech. Prosíme vlastníky 
o součinnost, aby dopravní obslužnost mohla být zachována. 

• Od léta probíhá projekt Posílení strategického řízení v Regionu Orlicko-Třebovsko na tvorbu pasportů 
a strategií. Součástí projektu je pasport veřejného osvětlení, dopravního značení, hřbitova, mobiliáře 
a památek. Šetření v terénu už proběhla a v současnosti probíhá připomínkování dokumentů. 

Druhou částí projektu je koncepce hospodaření s vodou a bojem se suchem a příprava Strategie rozvoje 
obce Orlické Podhůří 2021-2031 na další období. Ke strategii jsme uspořádali dotazníkové šetření a 
setkání s obyvateli. Více naleznete v samostatném článku. 

 

Co nás čeká příští rok 

Velkou neznámou je rozpočet na rok 2021. Návrh rozpočtu počítá s příjmy 18,3 mil. Kč a výdaji 24,8 mil. Kč, 
kdy rozpočtový schodek ve výši 6,5 mil. Kč je kryt zůstatkem z roku 2020. Naše obec dlouhodobě hospodaří 
bez dluhů a ani my se nemáme v plánu, na rozdíl od státu, zadlužovat.  

Při sestavování rozpočtu jsme samozřejmě počítali s poklesem daňových příjmů v důsledku útlumu 
ekonomiky. Co bohužel v současnosti nevíme je, jakým způsobem daňové příjmy ovlivní novela daňového 
zákona. Pokud by platila podoba, kterou odsouhlasila Poslanecká sněmovna, přišli bychom zhruba o 1,5 mil. 
Kč, což je více jak 15 % daňových příjmů. Pevně doufáme, že se podaří vyjednat pro obce kompenzace, 
abychom nemuseli omezovat plánované investice. 

Na příští rok plánujeme následující investice: 

• Komunitní centrum Rviště (viz. výše) 

• Oprava střechy kulturního domu (viz. výše) 

• Pokračuje přestavba podkroví v základní škole v Říčkách (viz. výše) 

• Chodník Rviště od křižovatky směrem na Rozsochu je financován z IROP (přes MAS NAD ORLICÍ).  
Jedná se o krátký úsek nového chodníku, který vznikne po levé straně od hlavní křižovatky směrem 
na Rozsochu. Jedná se o nepřehledný a nebezpečný úsek, kde v současnosti žádný chodník není. Ve 
výběrovém řízení podala nejnižší nabídku firma HELP, silnice-železnice s.r.o. s cenou 579 tis. Kč. Obec 
má přiznanou dotaci z IROP (přes MAS NAD ORLICÍ) ve výši 548 tis. Kč. Stavba by měla probíhat během 
prázdnin.  

• Během letních prázdnin se bude realizovat menší stavební úprava v rámci projektu Zázemí 
v mateřské škole Rviště. Součástí projektu je rekonstrukce WC pro zaměstnance, rekonstrukce 
chodby a dělících dveří mezi chodbou a prostorem kuchyně. Rozpočtové náklady jsou 466 tis. Kč, 
přiznaná dotace z Programu rozvoje venkova (přes MAS NAD ORLICÍ) činí 299 tis. Kč. 

• Chystáme žádost o dotaci z Programu rozvoje a obnovy venkova (MMR) Rozvoj míst aktivního 
odpočinku v Říčkách. Žádost bude podána během prosince letošního roku. V případě kladného 
stanoviska bude na hřiště za kulturní dům pořízena menší workoutová sestava a tři fitness cvičící 
stroje. Vzhledem k omezenému prostoru se toho více nevejde. Do parčíku před školou by byla 
umístěna šplhací sestava. 

• V prosinci budou rovněž podány dvě žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje 
(jednu žádost podá obec a druhá bude součástí svazkové žádosti Regionu Orlicko-Třebovsko). Po 
opravě čekárny v Dobré Vodě bychom v podobném duchu rádi opravili i čekárny v Perné a na 
Rozsoše. 

• Jelikož se blíží nové programové období Evropské unie, máme v plánu připravit několik projektových 
dokumentací. Projektové práce jsou poměrně časově náročné a bez projektu se není možné ucházet 
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o dotaci. Příští rok plánujeme pořídit projektovou dokumentaci na novou hasičárnu v Říčkách, nový 
chodník v Dobré Vodě, splaškovou kanalizaci v Dobré Vodě, prostor před obchodem v Říčkách 
a rekonstrukci samotné prodejny. Projektové práce pokračují na novém chodníku na Rozsoše. 

• Dále bude pokračovat projekce splaškové kanalizace v Říčkách, která byla zahájena letošní rok. I když 
se snažíme navrhnout většinu tras po obecních komunikacích, ne vždy to je technicky možné. 
S návrhem tras budou občané Říček postupně seznámeni. 

• Plánujeme dotačně podporovat provoz obou prodejen potravin v Říčkách i ve Rvišti. 

• Na plánu jsou menší opravy místních komunikací.  

Poděkování 
Na tomto místě bych ráda poděkovala paní Renatě Kameníkové za dlouholeté provozování prodejny ve 
Rvišti. Prodejnu měla v nájmu od roku 2005. Při velikosti Rviště je s podivem, že se jí podařilo provoz udržet 
po celých 15 let. Jinde v okolí tak malou prodejnu, kterou by provozoval živnostník, nenajdete. Děkuji ji za 
obec i za všechny nakupující. Doufám, že bude na léta v prodejně ráda vzpomínat a přeji ji vše dobré v nové 
životní i profesní etapě. 

 
Změna nájemce prodejny ve Rvišti 

Po dlouhých letech nás koncem prázdnin paní Kameníková informovala, že chce ukončit provoz prodejny 
a nájem ke konci roku 2020. Okamžitě jsme začali hledat nového provozovatele. Uveřejnili jsme záměr 
pronájmu s roční podporu 120 tis. Kč a oslovili jsme maloobchodní řetězce KONZUM, obchodní družstvo 
v Ústí nad Orlicí a H R U Š K A, spol. s r.o. Bohužel, ani jeden z provozovatelů neměl o tak malou prodejnu 
zájem. Provoz malých prodejen je vždy ztrátový a ani se spolufinancováním obce se jim nevyplatí. Velkým 
problémem je také personální obsazení prodejny. Pan ředitel družstva Konzum Ing. Miloslav Hlavsa se s námi 
podělil o řadu čísel a zkušeností s provozováním maloobchodních prodejen, za což mu velmi děkuji. Následně 
se zastupitelstvo obce rozhodlo vyhlásit nový záměr pronájmu s roční podporu 240 tis. Kč. Přihlásily se dvě 
zájemkyně přímo ze Rviště – Marcela Částková a Zuzana Štanglerová. Rozhodování zastupitelstva nebylo 
jednoduché, nakonec byla vybrána Zuzana Štanglerová. Provoz prodejny bude ukončen k 31.12.2020. První 
lednový týden proběhne inventura, předání a nezbytné úpravy. Provoz bude zahájen v pondělí 11. ledna 
2021.  

Zvláště během letošního roku se ukázalo, jak je důležité mít prodejnu v obci. Bohužel z ekonomického 
hlediska není provoz malých prodejen udržitelný. Obchody se neuživí pouze z nákupu rohlíků. Prodejna na 
malé obci však není pouze o zásobování obyvatel, ale také o tom mít místo, kde se mohou lidé potkat, 
dozvědět co je nového a pozdravit se sousedy. I to je jeden z důvodů, proč Pardubický kraj, jako jeden 
z prvních, začal na provoz ztrátových prodejen přispívat. Důležitost prodejen nám potvrdily i výsledky 
dotazníkového šetření ke Strategii rozvoje obce. Proto jsme se rozhodli prodejny udržet „za každou cenu“. 
Prosím všechny občany, aby i oni podpořili své prodejny velkým nákupem! 

Marie Kršková, starostka obce 
 

Milí sousedé a spoluobčané,   

od 11. ledna otevírám obchod ve Rvišti.  

Otevírací doba:   Po- Pá  7-10    15-17 

So 7-10 

Těším se na Vaši návštěvu a přeji Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok 2021.  

S pozdravem Zuzana Štanglerová  
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Strategie rozvoje obce Orlické Podhůří 2021-2031 

 
Strategický plán je střednědobým dokumentem, který má nastínit hlavní směry rozvoje a investic obce na 
další období 10 let. Dokument formuluje představy o budoucnosti obce na základě analýzy současné situace, 
přispívá k definování specifické vize a k formulaci konkrétních cílů a budoucích aktivit obce. Dokument je 
využíván zejména při rozhodování zastupitelstva, tvorbě rozpočtů či přípravě projektů. Důležitým posláním 
strategie je také informování veřejnosti a místních podnikatelských subjektů o směřování obce v dalších 
letech. 

Prvním krokem byla analýza současné situace obce. Došlo ke shromáždění řady statistických dat, ale také 
informací od Vás, občanů. Dotazníkové šetření probíhalo v srpnu a září roku 2020. Dotazníky v papírové 
formě byly distribuovány mezi obyvatele obce do domovních schránek. Pro vyšší návratnost byl dotazník 
k dispozici také v elektronické podobě na webových stránkách obce. Vyplněno bylo celkem 138 dotazníků. 
Celková návratnost dotazníků (elektronických i papírových) tedy byla přibližně 26 % (počet osob v obci 
oprávněných k vyplnění dotazníku ve věku 15 let a více činí 542). 

Na některých odpovědích se většina shodla – prioritou je 
udržení provozu obchodů, a naopak problém je nebezpečná 
doprava v místních částech a nedodržování nejvyšší povolené 
rychlosti. V některých otázkách se odpovědi rozcházely. Za 
největší rozkol považuji otázku, zda má obec chystat další 
rozvojové plochy na bydlení či nikoli. Na jedné straně nemají 
ani naši mladí občané kde stavět, na druhé straně stojí otázka, 
zda máme zastavovat ornou půdu. 

Vpravo je odpověď na otázku Jak se Vám v naší obci žije? 
Většina z respondentů je obcí jako místem k životu spokojena. 

 

Níže je shrnutí nejdůležitějších odpovědí.  

 
 
 
 
Do jaké oblasti byste nejvíce směřovaly prostředky z rozpočtu obce? 
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Kompletní Výsledky dotazníkové šetření jsou zveřejněny na webu obce - 
http://www.orlickepodhuri.cz/images/dokumenty/Vysledky_dotaznikoveho_setreni.pdf  
 
Všem respondentům děkujeme za odpovědi! Děkujeme za konkrétní nápady i tipy na to, jak zlepšit naši obec 
i za konstruktivní kritiku. Samozřejmě ne vše je v našich možnostech, ale budeme se snažit většinu splnit. 

http://www.orlickepodhuri.cz/images/dokumenty/Vysledky_dotaznikoveho_setreni.pdf
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V rámci přípravy strategického plánu rozvoje obce 
proběhla i dvě veřejná projednání za účasti 
veřejnosti, přístup byl umožněn všem občanům. 
První projednání se konalo 23. 9. 2020 v Kulturním 
domě Říčky, zúčastnilo se ho asi 20 občanů. 
Vzhledem k rozbíhající se druhé vlně pandemie se 
jednalo o setkání v rouškách. Po těchto 
zkušenostech a díky dobré předpovědi počasí jsme 
druhé projednání dne 24. 9. 2020 přesunuli do 
venkovních prostor na hřišti ve Rvišti, kam přišlo 
zhruba 30 občanů. 

Občané byli seznámeni s principy strategického plánování, s výstupy analýzy (pomocí SWOT analýzy) 
a s výsledky dotazníkového šetření. V průběhu projednání byly postupně představovány a diskutovány tři 
strategické dokumenty, které jsou pro Orlické Podhůří zpracovávané – Strategický plán rozvoje obce, 
Koncepce hospodaření s vodou a Koncepce boje se suchem. V každé fázi projednání byli občané podněcováni 
k diskusi a k vyjádření svých názorů. Své názory mohli vyjadřovat i na tematických papírech na stolech a ke 
konci projednání i ve fyzické pocitové mapě.  

Aktivní diskusí s občany došlo ke specifikaci konkrétních problémů, které jsou podle nich klíčové. Důležitá 
hesla a problémy, které byly v projednání zmiňovány, byly rozděleny do sedmi kategorií podle tématu.  

• V tématu Služby v obci bylo nejčastěji zmiňované jako důležité zachování obchodu a autobusové 
spojení s okolními městy a obcemi o víkendu.  

• V oblasti Doprava a bezpečnost byla velmi diskutovaná rychlost v obci a její řešení. Dalšími tématy 
pak byly cyklostezky mezi částmi obce a zřízení parkovacích ploch.  

• V kategorii Technická infrastruktura bylo občany nejčastěji zmiňováno heslo „odkoupení JZD“, dále 
byla zmíněna například rekonstrukce autobusové zastávky Rozsocha. 

• Diskutovány byly i volnočasové aktivity. Hesla, která občané napsali, se týkala hlavně 
organizovaného cvičení pro dospělé, tanečních kurzů, herních prvků pro děti a mobiliáře (např. 
laviček, odpadkových košů). 

• V oblasti životního prostředí byly zmiňovány například lesní cesty a vodní hospodářství (zadržování 
vody v krajině, regulace vodních toků). 

• Co se týče vzhledu obce, hojně diskutována byla nová zástavba – především její lokace a vzhled. Dále 
bylo zmiňováno odpadové hospodářství a čistota lesů a silnic. 

• Posledním okruhem problémů bylo bydlení, které souvisí se vzhledem obce – opakovalo se téma 
umístění a vzhledu nové zástavby. 

V pocitové mapě pak občané označovali pomocí barevných 
špendlíků místa, kde se jim v obci líbí (zelená), nelíbí (černá) 
a kde jim něco chybí či by chtěli něco změnit (žlutá).  

Kladně hodnocené na mapě bylo například Bezpráví, 
výhledy na Zátvor, Háje anebo Hůrku. Negativně 
hodnocené bylo JZD v Říčkách i Rvišti a kontejnery za 
kapličkou v Dobré Vodě. 

 

Na dokumentu se v současnosti pracuje, o dalším vývoji 
budete informováni. Verze k připomínkování bude zveřejněna na webu obce – 
http://www.orlickepodhuri.cz/obecni-urad/dokumenty-2/ostatní-dokumenty 

Marie Kršková, starostka obce 

http://www.orlickepodhuri.cz/obecni-urad/dokumenty-2/ostatni-dokumenty
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Projekty z MAS NAD ORLICÍ 
Místní akční skupina NAD ORLICÍ, se statutem 
obecně prospěšné společnosti, vznikla na počátku 
roku 2007. Sdružuje podle principu partnerství 
a v Leaderovském duchu venkovské podnikatele, 
hospodáře, spolky a obce s cílem dosáhnout lepšího 
rozvoje venkova v kraji tří Orlic. Metodu LEADER, 
jako úspěšný nástroj rozvoje venkova, naplňuje 
podporou projektů, projekty spolupráce s jinými 
MAS, vzděláváním a podněcováním dalších 
společných projektů. 

Obec Orlické Podhůří je členem MAS od roku 2011. 
Různé subjekty z našeho území se mohou ucházet 
o podporu z různých operačních programů (PRV=Program rozvoje venkova podporuje, IROP=Integrovaný 
operační program, OPZ=Operační program zaměstnanost, OPVV=Operační program výzkum a vzdělávání). 
Výhodu MAS je její blízkost, ochota pracovníků pomoci s vyplněním žádosti a vyúčtováním a také poměrně 
vysoká šance na to dotaci získat. Mezi příjemce dotace nepatří jen obec a škola, ale i zemědělci a drobní 
podnikatelé z území naší obce. V současnosti MAS NAD ORLICÍ připravuje strategii na budoucí programové 
období 2021-2027, těšíme se na budoucí plodnou spolupráci a další podpořené projekty. 

Na jaře bylo podáno šest  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. Dvě žádosti podala 
i Základní a mateřská škola Orlické Podhůří, obě žádosti byly směřovány do mateřské školy. Samostatnou 
žádost podal SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Říčky a Myslivecký spolek Orlické Podhůří. Všechny žádosti 
byly MAS vybrány k podpoře. Níže si představíme blíže 4 projekty, které byly zrealizovány nebo jsou těsně 
před dokončením. 

Vybavení hasičské zbrojnice Orlické Podhůří  
Současné vybavení hasičské zbrojnice neumožňuje jednotce sboru dobrovolných hasičů plný zásah ve všech 
případech. Mezi vybavením chybí především dostatek ochranných obleků a helem, vysílačky pro komunikaci 
v rámci sboru a mezi ostatními jednotkami při zásahu, vybavení pro lesní požáry a defibrilátor. Pořízení 
nového vybavení hasičské zbrojnice umožní větší akceschopnost jednotky a zajistí větší ochranu a bezpečí 
pro místní obyvatele. Konkrétně se jedná o 6 ks zásahových jednovrstvých obleků, 4 ks ochranných přileb, 
2 ks proudnic C52, 1 batoh s vybavením na hašení lesních požárů, 4 ks ruční radiostanice, 1 ks defibrilátoru. 
Celkové náklady projektu jsou 186 955 Kč, z toho dotace činí 149 564 Kč. 
 
Podpora spolkové činnosti SDH Říčky  

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Říčky je jedním ze 
dvou spolků působících na území obce Orlické Podhůří. 
Hasiči pořádají nebo pomáhají s organizací většiny 
společenských, kulturních nebo sportovních akcí na 
území obce. Pravidelně se jedná o hasičský ples, 
maškarní bál, dětský karneval, pochod Via Longa, 
dětský den, ukončení prázdnin, hasičská soutěž, 
rozsvěcení vánočního stromu a další nepravidelné akce, 
jako přednášky nebo besedy. Hasiči jsou 
nejvýznamnějším představitelem spolkového života 
v obci a přispívají k udržení tradic. 
Na podzim 2019 hasiči začali s organizací hasičského 
kroužku. Děti mají o kroužek zájem a v hojném počtu ho 
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navštěvují. Hasičské vybavení pro děti se liší svými technickými parametry a je nutné tedy pořídit základní 
vybavení pro hasičský kroužek. Pro závody požární všestrannosti bude nacvičována i střelba ze vzduchové 
pistole. Na akce a zároveň jako zázemí při soutěžích bude pořízen nůžkový stan. Pro pořádání kulturních, 
vzdělávacích a sportovních akcí bude pořízena základní audiovizuální technika. Celkové náklady projektu jsou 
148 406 Kč, schválená dotace je 118 724 Kč. 

         Marie Kršková 
Projekty základní a mateřské školy 
 
Inovace ve školním stravování 
Díky projektu „Inovace ve školním stravování“ jsme 
pořídili elektrický konvektomat s vybavením a universální 
profi robot. Celková výše byla 298 870 Kč. Spoluúčast ve 
výši 20 % a dokoupení externího odsavače par zajistil 
zřizovatel.  

 
Herní prvky na zahradě mateřské školy 
Druhý projekt zajistil pořízení nových herních prvků na 
zahradu mateřské školy. Konkrétně se jedná 
o basketbalový koš nízký, řetězovou lávku s kmitajícími 
trámky, bradla, lanovou síť a skluzavku. K prezentaci 
výukových programů a her jsme pořídili víceúčelovou 
didaktickou tabuli se souborem výukových karet. Celková výše byla 234 440 Kč. Na spoluúčasti se opět podílel 
zřizovatel organizace. 

 

 
 
Ráda bych poděkovala paní starostce za pomoc s administrací projektů, MAS NAD ORLICÍ za spolupráci 
a zřizovateli za finanční podporu.  
 

za kolektiv pedagogů Jitka Bulvová 
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Investice do zajištění provozní jistoty v zásobování obyvatel 
Orlického Podhůří pitnou vodou 

Vážení občané Orlického Podhůří, 

v letošním roce společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. zahájila stavební práce na 
historicky nejrozsáhlejším vodohospodářském projektu ve své historii. Tento projekt, který byl připravován 
více jak 6 let a jeho investiční náklady činí téměř 150 mil. Kč, nese název nové vodárenské soustavy tzv. 
„Vodovodní skupiny Brandýské“.  Významnost a přínosnost projektu byla oceněna i ze strany Státního fondu 
životního prostředí České republiky a udělena mu tak byla k jeho výstavbě dotace z fondů EU. Technickou a 
obsahovou náročnost řešení propojování stávajících vodovodů obcí, které byly doposud samostatné, závislé 
na jednom nebo několika málo kapacitních a zranitelných vodních zdrojích vlivem sucha a kontaminací 
z okolního prostředí, podtrhuje i rozlehlost zájmového území, na kterém se stavba provádí.   

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., která je i Vaším dodavatelem pitné vody do obcí 
Orlického Podhůří se velmi vážně dlouhodobě zabývá problematikou dopadů klimatických změn a tím i 
hydrologického sucha, které se promítá a nadále bude v následujících letech promítat do bilance zásob 
podzemních pitných vod v jednotlivých lokalitách, ve kterých ještě stále nemusí být na první pohled znát, že 
takový stav hrozí. Jen opravdový snílek věří, že globální nedostatek pitné vody v České republice nehrozí. 
Bohužel dlouhodobé pozorování ročních cyklů vodních oběhů a kolísání stavu zásob podzemních vod ve 
vodních zdrojích v oblastech podhůří Orlických hor, jednoznačně nasvědčuje zhoršující se situaci, na kterou 
by měl včas každý dobrý hospodář reagovat.  Vy, naši odběratelé, se nás totiž nebudete ptát, proč VAK a.s. 
pro Vás nemá v budoucnu dostatek vody, ale proč nepodnikl včas adekvátní kroky a pitnou vodu včas 
nezajistil. Projekt, který právě probíhá i ve Vašem okolí Klopot, Dobré Vody, Kaliště a Rozsochy je právě tou 
částí velkého projektu, který se má o dostatek kvalitní pitné vody pro Vaše obce postarat, a to minimálně 
v časovém horizontu 50 ti let. Je totiž postaven na dvou zcela nových vodních zdrojích v oblasti Chocně (tzv. 
Choceňské synklinály), které budou dodávat vysoce jakostní pitnou vodu do celé vodovodní skupiny. Ta bude 
upravena a po odstranění železa dodávána do okolních obcí a měst a obcí Choceň, Hemže, Mostek, Brandýs 
nad Orlicí, Sudslava, Seč, Skrovnice.  

Stávající dodávka vody do obcí Orlického Podhůří je zajišťována ze zdroje – studna S1 Klopoty, hlubokého 
vrtu v Kališti a povrchového zářezu v Dobré Vodě. Zejména pak vrt v Kališti a povrchový zářez v Dobré vodě 
vykazuje jakostní a kvalitativní závady, které ohrožují současné dodávky vody do Rviště, Kaliště, Rozsochy a 
Dobré Vody.  Do těchto obcí není totiž v současné době zavedena voda, která se čerpá v lokalitě Klopoty. 
Tato voda je dnes dodávána jen do obce Říčky u Orlického Podhůří.  Do akumulací (vodojemů), které se 
těchto obcí týkají, musí VAK a.s. vodu v letních měsících i dovážet. Komplikace, které nedostatek vody působí 
v případě výskytu poruchy na vodovodní síti, kdy pak voda chybí pro odkalování, jsou stále častější.  Z toho 
vyplývá, že posílení dodávky vody do ostatních obcí v rámci Orlického Podhůří z lokality Klopoty je tím 
jediným a správným budoucím řešením pro Vás občany Orlického Podhůří. Není pravdou, že voda z Klopot 
bude automaticky sloužit i pro obyvatelstvo jiných obcí. Je to zdrojová oblast, která bude využita prioritně 
pro odběratele z Orlického Podhůří.  Jediným propojením vodovodu Orlické Podhůří s okolními obcemi, které 
současný projekt zajišťuje je propojení akumulace Rozsocha s vodovodem Skrovnice. Přesto, že obec 
Skrovnice bude propojena s vodovodem Sudslava, do kterého bude čerpána voda z již zmiňovaných nových 
vodních zdrojů (dva vrty u vodojemu na Hemžích CH1 a CH2) v Chocni, toto propojení vytváří možnost pro 
budoucí oboustranné zásobování pro případy, že by došlo k nedostatku vody v jedné nebo druhé 
oblasti.   Jiné domněnky a „zaručené zprávy“ o tom, že voda z Klopot, která bude po novém připojení druhé 
vydatnější studny S2 u Kapličky na vodovodní systém posílena o dalších cca 4,5 l/s, bude v běžném provozu 
využívána i pro jiné obce nežli Orlické Podhůří, je zcela mylná a falešná.  Velmi rádi se s občany osobně 
sejdeme na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva a celý projekt a jeho část týkající se Orlického 
Podhůří Vám odprezentujeme a dotazy zodpovíme.  Informace o tomto projektu i jeho části, týkající se 
lokality Orlického Podhůří, lze již celý tento rok nalézt na našich webových stránkách www.vak.cz v sekci 
Investice – Finančně podporované projekty, kde si každý občan může potřebnou informaci najít a celý projekt 

http://www.vak.cz/
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prostudovat. Může se nás i dotázat e-mailem přímo z aplikace na těchto webových stránkách, na které vždy 
odpovídají kvalifikovaní pracovníci.  

Přeji tímto všem občanům obce Orlické Podhůří klidné a radostné Vánoce, pevné zdraví v této složité době 
a žádám Vás o pochopení a trpělivost s našimi dodavateli stavebních prací po dobu realizace tohoto projektu, 
který po dokončení zaručí dlouhodobou stabilitu v zásobování Vašich obcí kvalitní pitnou vodovou, které 
bude dostatek i v dalších letech. 

Za společnost VAK a.s., Ing. Lubomír Fiedler, MBA – výrobně technický náměstek  

 

Projekt domácího čištění odpadních vod 
Vážení spoluobčané, 

chtěla bych Vás informovat o dalším vývoji projektu domácího čištění odpadních vod (dále DČOV) v místních 
částech Rozsocha a Perná. 

Do projektu DČOV se přihlásilo v místní části Rozsocha 13 domácností a v Perné 9. Obec Orlické Podhůří 
podepsala smlouvu s projekční kanceláří M Projekt CZ s.r.o. v Ústí nad Orlicí, jejímž předmětem je zpracování 
projektových dokumentací pro jednotlivá čísla popisná a provedení  8 ks posudků pro možnost vsakování 
přečištěných odpadních vod do vod podzemních. 

Od samého začátku začaly vznikat problémy s komunikací ze strany společnosti M Projekt CZ s.r.o. 
O termínech sjednaných   schůzek   s jednotlivými domácnostmi obec nebyla informována, občané nebyli 
informováni o vstupu pracovníků na jejich soukromé pozemky k provedení hydrogeologických sond. Ze 
strany společnosti M Projekt CZ s.r.o. nedošlo ani k žádnému poradenství u jednotlivých čísel popisných.  
Preferovali pouze jedno z možných řešení, a to domácí čističky odpadních vod. Vzhledem k demografickému 
složení obyvatelstva, několikadenní nepřítomnost, věk obyvatel, není toto řešení pro místní část Rozsocha 
vhodné.  

Většina z obyvatel Rozsochy tedy začala zvažovat možnost řešit hospodaření s odpadními vodami formou 
bio septiku s biologickým filtrem se vsakováním do podloží. Pověřená projekční kancelář tuto možnost 
vyloučila bez znalosti výsledků hydrogeologických posudků. 

Občané tedy po zvážení požádali prostřednictvím dopisu a jednání s paní starostkou Marií Krškovou 
o pozastavení a odložení projektu čištění odpadních vod v Orlickém Podhůří, místní část Rozsocha.  Zároveň 
si stojí za požadavkem vybudování centrální kanalizace s připojením na čističku odpadních vod v místní části 
Rviště, jak bylo avizováno v obecním zpravodaji v roce 2011 a 2016.  Dále to vyplývá i z požadavku, který 
občané uvedli v dotazníku určeném pro vytvoření „Strategie rozvoje obce“ pro období 2021-2031. 

V místní části Perná se situace rovněž nevyvíjí dle původního plánu. Nejprve došlo k časovému posunu 
celého projektu z důvodů první vlny COVID 19. Poté mělo dojít ke schůzce se společností M Projekt CZ s.r.o. 
s přihlášenými občany, kterou jsme byli nuceni odvolat kvůli druhé vlně pandemie a snažili jsme se tedy 
alespoň o náhradní řešení, kdy měla projekční kancelář M Projekt CZ s.r.o.  zaslat návrhy   DČOV 
prostřednictvím e-mailu nebo konzultovat telefonicky. Termín byl smluvně daný do 31.10.2020. K tomu ze 
strany projekční kanceláře nedošlo. Bohužel došlo na konci října ke sporu o oprávněnost dílčí faktury a firma 
M PROJEKT CZ s.r.o. odmítla na projektu dále pracovat. I přes opakované výzvy firma odmítá projekt 
dokončit. Velmi nás celá situace mrzí a o dalším postupu Vás budeme informovat. 

Chtěla bych všem spoluobčanům poděkovat za spolupráci a zároveň popřát klidné prožití nadcházejících 
vánočních svátků. 

Lenka Stejskalová, místostarostka obce  
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Poděkování ze základní školy 
Vážení rodiče, 

děkujeme Vám mnohokrát za spolupráci při online výuce Vašich dětí. Přestože jsme byly v denním kontaktu 

se žáky, bez Vaší pomoci by se zejména menší děti neobešly. Pevně doufáme, že příznivá situace vydrží 

a budeme moci pokračovat nejen ve výuce, ale i všech aktivitách, které máme pro žáky připravené. 

Přejeme Vám všem hlavně zdraví! 

za kolektiv pedagogů Jitka Bulvová 

Zprávy z hasičárny 
 

Naši hasiči se zúčastnili několika soutěží 

5.7.2020  Líšnice 11.místo 
18.7.2020  Žamberk 3.místo 
22.8.2020  Česká Rybná – noční závod 9.místo 
29.8.2020  Brandýs nad Orlicí 9.místo  

 

Zásahová jednotka měla několik výjezdů 

22. 6. 2020 technická pomoc – spadlý strom na cyklostezce. Proběhlo jeho odstranění a následný úklid. 

20. 7. 2020 požár na začátku lesní cesty. Proběhlo hašení, při kterém jsme byli nápomocni profesionální 
jednotce z Ústí nad Orlicí a Policie ČR zahájila vyšetřování. 

1. 9. 2020 technická pomoc – zaklíněný předmět v řece. Bylo 
provedeno jeho odstranění, aby měla řeka Orlice volný 
průtok.  

8. 10. 2020 dopravní nehoda v Říčkách – kamion v příkopu. 
Řídili jsme dopravu, aby mohlo být toto vozidlo vyproštěno. 
Potom jsme očistili vozovku a po šetření Policie ČR mohl 
kamion odjet. 

14. 10. 2020 technická pomoc – odstranění stromu přes 
cyklostezku směr Luh. 

 

 

 

29. 8. 2020 se zúčastnili dva naši členové shromáždění 
delegátů SDH v Českých Heřmanicích, kde proběhly volby 
do vedení Okresního sdružení hasičů. 
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Pořádali jsme také dvě akce 

5. 9. 2020 kladení věnce k Pomníku padlých při příležitosti 
100. výročí české státní vlajky. K této příležitosti bylo předáno 
vyznamenání třem našim členům zásahové jednotky. Odpoledne 
jsme uspořádali ukončení prázdnin a zároveň proběhl den s IZS. 
Děti si mohly vyzkoušet spoustu nových věcí, které by se jim 
mohly hodit v běžném životě, např. první pomoc. Proběhla 
tradiční stopovaná a děti hojně využily postavené skákací hrady. 

19. 9. 2020 soutěž o pohár starostky obce. Dopoledne bylo 
věnováno dětem a naše dvě družstva si zkusila závody poprvé. 
Odpoledne závodili dospělí a sešlo se třináct družstev. Čtyři družstva žen a devět družstev mužů. Naše ženy 
závodily poprvé a umístily se na krásném 2. místě. Je to naše historicky první ženské družstvo.  

Naši muži se rozdělili na tři družstva. Muži A–1. místo, muži B–2. místo, muži C–7. místo. Všem závodníkům 
gratulujeme. Tímto bychom také chtěli poděkovat všem, kteří se zapojili do příprav a pořádání těchto akcí. 

 

25. 9. 2020 se konala schůze našeho sboru. Byl změněn název sboru na SDH Říčky – Orlické Podhůří 
a zároveň bylo zvoleno nové vedení. 

Jako každý rok jsme pro Vás v zimě plánovali rockový maškarní ples, tradiční hasičský ples a dětský karneval. 
Vzhledem k epidemii a stále měnícím se vládním opatřením nebudeme moci tyto akce uskutečnit. Pokud to 
situace dovolí, zkusíme uspořádat náhradní akci, o které budete včas informováni. 

Za SDH Říčky – Orlické Podhůří, Jiřina Jebousková 

 
Informace od mladých hasičů 

 
Jelikož negativních zpráv je v této době celá řada, je tak na místě ve zkratce informovat i o věcech pozitivních. 
Jednou z takových věcí je zcela určitě více jak roční fungování kroužku mladých hasičů při SDH Říčky.  

Kroužek mladých hasičů byl zahájen ke dni 3. 10. 2019. V počátku šlo zejména o nastavení základních 
parametrů a taktéž o vzájemné seznamování mezi sebou navzájem a též poznání oblastí, kterými se kroužek 
bude zabývat. Již od prvopočátku nás velmi těšil zájem dětí, který byl dokreslen nejen samotným 
zaregistrováním, ale hlavně pravidelným docházením, o čemž svědčí více jak 95% docházka po celou dobu 
fungování kroužku.  

První kroky vedly k seznámení s hasičskou zbrojnicí v Říčkách včetně vybavení. Ještě na podzim r. 2019, 
dokud to počasí dovolovalo, jsme s dětmi trávili čas ve venkovních prostorech, a to základními nácviky se 
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základním vybavením (hadice, proudnice, rozdělovač apod.). Dále byly dětem představeny jednotlivé 
disciplíny hasičského sportu, kdy za účelem jejich nácviku jsme započali s jednotlivými dovednostmi. Učili 
jsme se tak vázat základní uzle, rozpoznávali jsme hasičské přístroje vč. způsobu použití, učili jsme se 
předávat štafetový kolík a samozřejmě spojovat jednotlivé komponenty hadicového vedení. Nedílnou 
součástí každého setkání byla i sportovní příprava, neboť hasičský sport je zejména o pohybu. Nechyběly ani 
různé pohybové, vědomostní či postřehové hry, a to jak pro jednotlivce, menší skupinky či pro celou skupinu 
mladých hasičů.  

Se zhoršujícím se počasím jsme se přesunuli do prostor Kulturního domu v Říčkách. Zde jsme se scházeli i po 
celé zimní období, kdy část kroužku jsme trávili učením a zkoušením nových dovedností a taktéž jsme se na 
sále snažili děti rozpohybovat a pravidelně s nimi trávit čas i hraním her.  

Dne 6.2.2020 proběhla exkurze do sídla profesionálních hasičů a též zdravotnických záchranářů v Ústí nad 
Orlicí, kdy celý podvečer byl značně podnětný a dětem se velmi líbil. Děti si měly možnost i část vybavení 
vyzkoušet či se zvídavě vyptávat na vše, co je v této souvislosti napadlo.  

Po následující období jsme se začali s dětmi připravovat na plnění odznaků odbornosti, kdy pro tento ročník 
jsme plnili preventistu a preventistu juniora. Nakonec se pro vykonání zkoušky rozhodlo 7 dětí (3 mladší a 4 
starší), kteří posléze dne 8.3.2020 v Dolní Dobrouči zvládli ústní a někteří i písemné přezkoušení a splnili na 
výbornou.  

I přesto, že jsme měli do jarních dní připraveno plno plánů a též se zúčastnit první soutěže, první jarní vlna 
epidemie vše zhatila a my jsme byli nuceni činnost kroužku od 12. 3 do 27.5.2020 přerušit. Nicméně o to více 
jsme se s plnou vervou pustili od konce května do nácviků jednotlivých dovedností, zejména pak nácviku 
požárního útoku. 

První oficiální rok fungování kroužku jsme poté společně oslavili dne 25.6.2020, kdy kromě nácviku disciplín 
a pohybových her jsme si s dětmi uspořádali menší venkovní piknik s občerstvením. Při tomto jsme se s dětmi 
rozloučili, popřáli si krásné prázdniny a taktéž jsme děti ocenili věcnými dary, jakožto odměnu za jejich aktivní 
přístup.  

I přes prázdniny jsme se jednou sešli a následně jsme ke dni 10.9.2020 odstartovali druhý ročník kroužku 
mladých hasičů. Ještě před tímto jsme dne 5. září 2020 pro děti v součinnosti s Obecním úřadem Orlické 
Podhůří, SDH Říčky a potřebnými dobrovolníky, připravili oficiální rozloučení s prázdninami. Při této 
příležitosti jsme spustili konání tzv. projektových dní, kdy zcela první byl zaměřen na poskytování základní 
předlékařské první pomoci. Na základě nejen dětských ohlasů se jednalo o zcela určitě podařenou akci, ze 
které si nejen děti odnesli plno zážitků a zejména i důležitých informací v tak potřebné oblasti pomoci jeden 
druhému. 

Dne 19.9.2020 se poté v rámci hasičské soutěže „O Pohár starostky obce Orlické Podhůří“ děti představili 
v rámci soutěžního klání, kdy kromě 2 místních týmů se zúčastnili i mladí hasiči z Libchav a Brandýsa nad 
Orlicí. Šlo tak o první porovnání svých doposud získaných dovedností a schopností.  

Počátkem října 2020 jsme se poté sešli prozatím naposledy, a to s ohledem na další epidemickou vlnu.  

Nakonec bychom na tomto místě rádi poděkovali všem bratrům a sestrám z SDH Říčky a taktéž dalším 
dobrovolníkům, kteří nám po celou výše uvedenou dobu pravidelně pomáhali s konáním kroužku 
i materiálním zázemím a bez jejichž pomoci by bylo konání kroužku velmi složité. Stejně tak velký dík patří 
obci Orlické Podhůří a fondům EU, a to zejména za materiální vybavení, díky kterému jsme mohli s dětmi 
v průběhu roku trénovat a osvojovat si nové dovednosti. V neposlední řadě je ale zapotřebí zmínit všechny 
členy kroužku, bez jejichž nadšení, chuti se učit novým věcem a zejména vzájemné toleranci a trpělivosti, by 
se kroužek nestal „fungujícím organismem“.  Ostatně nejvíce nás těší samotný zájem dětí, kdy při zahájení 
v r. 2019 jsme začínali s 15 dětmi a po různých obměnách jsme v současné době na úctyhodném čísle 23 dětí 
(z toho 13 dívek a 10 chlapců), přičemž 18 dětí je z obecní části Říčky a 5 dětí z části Rviště. 
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Za vedoucí kolektivu mladých hasičů: T. Blažek, O. Kaplan 
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150 let kaple svatých Andělů strážných v Říčkách 

V publikaci ORLICKÉ PODHŮŘÍ – Za krásou a památkami, které 
vyšla již před dlouhými šesti lety na podzim 2014, jsou uvedená 
známá fakta o největší sakrální stavbě na území Orlického 
Podhůří – o kapli svatých Andělů strážných v Říčkách. 

Vycházíme-li z letopočtu uvedeného na kamenném ostění nad 
vchodem, který uvádí rok vzniku kaple 1870, připomínáme si 
v letošním roce (2020) kulatých 150 let od výstavby této naší 
zdánlivě nevelké, přitom ale prostorné a útulné svatyně. 

Objekt kaple prošel od svého vzniku ve 2. polovině 19. století 
vícero opravami a úpravami. Stavba kaple započala roku 1869 
za starosty Františka Šponara (Zahradského čp. 1). Vnitřní 
a dokončovací práce již proběhly za starostování Josefa 
Jebouska (čp. 35). Vysvěcení nové kaple bylo velkou obecní 
slavností tehdy samostatné vsi Říčky. Zde se rozchází prameny, 
kdy k vysvěcení došlo: V. Z. Hackenschmied, učitel ve škole 
v Říčkách na začátku 20. století, jej datuje na rok 1871. Jiné 
obecní prameny zmiňují rok 1874… Každopádně slavnost 
svěcení nové kaple svatých Andělů strážných, pravděpodobně o 
pouti začátkem září, byla událostí, na kterou mnozí v Říčkách 
vzpomínali do konce svého života. Říčský rodák Václav Šponar 
(čp. 25), úspěšný ústecký hoteliér, který přispěl na stavbu kaple 
300 zlatými, dovezl z Ústí několik hmoždířů se střelným prachem, ze kterých se po celý den střílelo – pro větší 
slávu. Kněžský povoz tažený koňmi dovezl do Říček nejen brandýského pana faráře Josefa Arona, ale i jeho 
„nadřízeného“, pana vikáře. Světitelé museli projet dvěma slavobránami, před hřbitovem je uvítali starosta 
s družičkou a mohutný zástup všech obyvatel. O hudební doprovod se postarala věhlasná Cecilská hudební 
jednota z Ústí nad Orlicí, úspěšně fungující dodnes. 

První známou opravou prošla kamenná stavba kaple v roce 1912 za starosty Ladislava Jirouška. Po stržení 
věžní báně vichřicí 14. září 1921 následovala oprava v roce 1922, před další známou opravou v roce 1980 
zřejmě musela proběhnout stavební údržba i někdy v letech po druhé světové válce, v roce 1957 došlo ke 
skácení lip před kaplí. Radikální opravou péčí obce prošla kaplička v letech 2013-2014, což ještě zmíněná 
knižní publikace ORLICKÉ PODHŮŘÍ – Za krásou a památkami stihla 
zaznamenat. Co v ní ale již uvedeno není, je rekonstrukce interiéru kaple 
během prázdnin 2015. Iniciativou a svépomocí místních mužů došlo: 
k rozebrání kamenné podlahy, snížení hliněného podkladu pod kamennou 
dlažbou cca o 50 cm, k novému položení podlahy, k odvětrání vnitřní strany 
základů štěrkovým zásypem, došlo i k úpravě podlahy vyvýšeného 
presbytáře. Snížení podlahy v kapli bylo podmínkou pro realizaci ambiciózní 
myšlenky – vystavění kůru (kruchty), což se nakonec povedlo. Součástí 
vnitřních oprav byla i nová elektroinstalace, zčásti nová omítka 
a vymalování. V části presbytáře na zdi je zachována ukázka mistrovské 
práce s kamenem našich zednických předků. 

V roce 2012 kaplička obdržela darem z pražského arcibiskupství sošku 
Pražského Jezulátka.  
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Od roku 2015 díky novému kúru nahradily elektrické 
varhany staré harmonium s měchy z roku 1941.  

Ačkoli je nyní v době „koronavirové“ omezeno i slavení 
katolické liturgie, v dobách příhodnějších se již o různých 
slavnostech do nově opravené kaple dokázalo vejít i 80 
osob. 

V kapli se odehrává čilý život, každou neděli bývá sloužena 
mše svatá, většinou také i v jeden všední den v týdnu, ve 
čtvrtek večer bývá modlitba růžence. V květnu se každý den 
navečer konají májové pobožnosti ke cti Panny Marie – 
Královny máje – a nás všech.  

Kaple svatých Andělů strážných v Říčkách není majetkem 
římskokatolické církve, ale naší obce. Je tedy svatyní 
každého zdejšího obyvatele. Pán Ježíš uložený 
v proměněné eucharistické hostii ve svatostánku je stále 
přítomným duchovním středem a srdcem Říček. Mějme to 
na paměti a nebojme se k tomuto cennému daru nebes 
utíkat. Ať již zavčasu, kdy nám je „hej“, nebo kdykoli jindy, 
kdy nám již třeba může i „téct do bot“.  

Požehnaný advent a radostné Vánoce 2020 Vám přeje 

Martin Leschinger, fletna@fletna.cz 

 

 
 

Společenská kronika 
 

Seznam narozených, kteří do naší obce přibyli od března 2020  

• 1. 7. 2020  Anna Javůrková, Říčky 

• 11. 10. 2020 Jakub Neťuka, Říčky 

 
 

 
Mílovými kroky se nám blíží konec roku, a tak bychom se v této části mohli věnovat i celkovému počtu 
obyvatel v naší obci. Jen pro přehlednost jsou počty uvedeny dle jednotlivých částí obce, bez rozlišení pohlaví 
a věku.  

Říčky  356   Rozsocha  71  Dobrá Voda 90 
Rviště  125   Perná  23  Kaliště  16 

 

Jak je vidět z předchozího souhrnu, tak ke dni 11. 11. 2020 žije v naší obci 681 obyvatel. 
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Koutek s odpady 
V tomto díle navazuji na předchozí čísla a budu se věnovat třídění skla.  

 
Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud 
jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev: 
Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud máte kontejner na 
sklo jen jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. 
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky 
svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do 
nekonečna. 

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. 

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem 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. 

 
Rád bych se také v této části zmínil, že ve spolupráci 
s odbornou firmou začali práce na sběrném dvoře v Říčkách 
v souvislosti se zavedením čipů k otvírání vrat pro uložení 
směsného odpadu. 

 
Vojtěch Skalník, místostarosta obce 
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Co nás čeká     
 

Vše závisí na tom, jak se bude vyvíjet situace kolem covid-19 a příslušných vládních nařízení. Předpokládáme, 
že „živější“ akce typu ples nebude možné uskutečnit. Pokud to situace umožní máme domluvené divadlo na 
sobotu 6. února a tradiční veřejné schůze. O konání akcí budete včas informováni plakáty, na webu obce a 
sms zprávami. Pokud někomu sms nechodí a měl by zájem informace dostávat, kontaktujte starostku.  

Předběžný termín veřejných schůzí je ve středu 3. 2. 2021 od 17 hodin v Říčkách v Kulturním domě a ve 
čtvrtek 4. 2. 2021 od 17 hodin ve Rvišti v Prádelce. 
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