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Na úvodní straně je zachyceno letní pokoukání z Říček. Do zpravodaje mohou přispívat i sami občané, budeme 
rádi za každý podnět. Své příspěvky můžete posílat na starosta@orlickepodhuri.cz, uzávěrka je 19. listopadu 
2021. 
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Úvodník 
 
Milí spoluobčané, léto se nám rozběhlo na plné obrátky a spolu s ním se k Vám do schránek opět dostává 
červencové číslo našeho občasníku. I v tomto čísle se budeme snažit přiblížit Vám touto cestou dění v obci a 
nějaké ty novinky. Vedle tradičních zpráv z obce, ze školy a od hasičů v letním čísle najdete článek zaměřený 
na seniory, přehled sociálních služeb v okolí, informace pro začínající podnikatele nebo rozhovor s manželi 
Šejblovými z Kaliště. Doufáme, že i v době prázdnin a dovolených si najdete nějakou tu chvilku k jeho 
přečtení. 

Vojtěch Skalník, místostarosta obce 

 

Zprávy z obecního úřadu 

• V polovině července byly zahájeny stavební práce na novém chodníku ve Rvišti, jedná se o krátký úsek 
od křižovatky směrem na Rozsochu. Chodník by měl být dokončen do konce prázdnin. Projekt je 
spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu z výzvy MAS NAD ORLICÍ. 

• Další stavbou probíhající o prázdninách je Zázemí mateřské školy ve Rvišti. 
V rámci stavebních úprav bude rekonstruováno sociální zařízení pro 
kuchařky, chodba a technická místnost v 1. patře. Projekt je 
spolufinancován z Programu rozvoje venkova z výzvy MAS NAD ORLICÍ.  

• Na přelomu léta a podzimu budeme realizovat projekt Rozvoj míst 
aktivního odpočinku v Říčkách. Na hřiště za kulturním domem budou 
instalovány 3 posilovací stroje a malá sestava pro venkovní cvičení. Parčík před školou bude doplněn o 
šplhací sestavu. Projekt je spolufinancován z Programu rozvoje  a obnovy venkova, který vyhlašuje 
Ministerstvo pro místní rozvoj. 

• V červnu byla dokončena projektová dokumentace Chodníky Orlické Podhůří – Rozsocha. V návaznosti 
na modernizaci silnice II/312 Choceň-Libchavy máme v plánu vybudovat nový chodník v úseku od 
křižovatky směrem na Libchavy. Stávající chodník bude opraven. Termín stavby je přímo závislý na termínu 
rekonstrukce silnice. Chodníky budou opraveny a prodlouženy i v okolí autobusových zastávek, zde 
realizaci spojíme s modernizací silnice do Velké Skrovnice. 

• Do konce roku je možné podávat žádosti o změnu územního plánu. Příští rok zastupitelstvo obce žádosti 
projedná a zahájí změnu územního plánu. Další možnost požádat o změnu bude znovu za dva roky. 

• Program domovních čistíren odpadních vod pro místní část Perná pokračuje. Jako první krok byla 
objednána studie, která prověří možná řešení. Zpracovatelem studie je Ing. Josef Veselý z Chocně. 

• Na jaře proběhla anketa mezi osadníky Klopot a Bezpráví ohledně projektu Zkapacitnění místní 
komunikace v Klopotech. Původní návrh počítal s vybudováním točny pro autobusy v místě napojení 
místní komunikace na cyklostezku. Většina vlastníků pozemků dotčených stavbou ale se záměrem 
nesouhlasila. Součástí ankety byl návrh umístění točny autobusu výše v okolí současného parkoviště na 
začátku Klopot. S tímto návrhem většina osadníků souhlasí. Zkrácení úseku zkapacitnění místní 
komunikace v Klopotech a vybudování točny výše v úrovni současného parkoviště je kompromisním 
řešením, které minimalizuje zásahy do soukromých pozemků a do přírody. Pro většinu osadníků je důležitá 
přírodní hodnota údolí a zachování klidu. Několik osadníků Bezpráví požadovalo umístění točny dle 
původního návrhu, ale byli ve významné menšině. 

 

Marie Kršková, starostka obce 
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Informace ze školy a školky 
A školní rok je za námi! Společnými silami jsme jej zvládli. Velké poděkování patří pedagogickým i provozním 
pracovníkům školy a školky. Také dětem – žákům, předškolákům a jejich rodičům, jak si dokázali s výukou 
doma poradit. Za nápaditost, výdrž a vzájemnou toleranci. Zřizovateli za aktivní a lidský přístup ke všem 
překážkám, které se během roku objevily. 

Blahopřejeme našim děvčatům (Aničce, Máje, Verče), která se i přes nepříznivou situaci, dokázala připravit 
a úspěšně zvládnout přijímací zkoušky na osmileté gymnázium.  

Těšíme se na nové prvňáčky – Alenku, Klárku, Terezku, Jiříka, Josífka, Matýska, Tomáška a Vojtíka.  

Přejeme krásné letní prázdniny. Absolventům mnoho úspěchů v nové škole. A doufáme, že se v září znovu 
sejdeme, v časech mnohem klidnějších.  

Jitka Bulvová 

Letní prázdninová škola 2021 
Ve dnech 12. - 16. 7. 2021 se konala tradiční Letní prázdninová škola v rámci projektu Tábory s NAD ORLICÍ, 
o.p.s, o kterou mají žáci naší školy vždy zájem. Letos se přihlásilo 23 dětí a užily si týden sportu, zábavy, 
legrace a her.  

V pondělí jsme malovali trička, polštářky, batůžky a látkové penály. Poté nám místní myslivecký spolek 
přichystal táborák s opékáním buřtů a střelbu ze 
vzduchovky. Po obědě jsme se přemístili na fotbalové 
hřiště, kde už na nás čekali naši hasiči s připravenými 
soutěžemi a veselými vodními hrátkami. 

Úterý jsme věnovali celodennímu výletu do Fajn Parku u 
Chlumce nad Cidlinou. Děti si dosyta užily nejrůznější 
atrakce, jako např. 3D kino, dinopark, obří pohyblivé 
modely hmyzu, nejrůznější autodromy, autíčka, zvířátka, 
prolézačky, houpačky, trampolíny, sportovní trenažéry a 
v neposlední řadě úžasné koupání.    

Ve středu jsme cestovali poněkud blíže, pouze do České 
Třebové. Naším cílem byl krytý plavecký bazén.  

Na čtvrtek se nejvíce těšili malí cyklisti a vodáci. Na kolách 
jsme dojeli do tábořiště v Cakli, kde jsme si mohli vyzkoušet 
jízdu na kánoích.  

V pátek ráno jsme vyrazili pěšky do Radavy v Ústí nad Orlicí 
na bowling. Také jsme si vytvořili pamětní listy, abychom 
měli vzpomínku na tento příjemně strávený prázdninový 
týden.   

       Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci. 

 Těšíme se na příští rok. 

Petra Przywarová 
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Zahájení prázdnin 
Poslední školní den se za námi do školy stavili naši bývalí 
žáci, nyní již absolventi základní školy. Přišli zavzpomínat 
na společné chvíle strávené s námi. Velmi nás to potěšilo. 
Děkujeme.  

A po společné domluvě jsme v následující den zahájili 
prázdniny - společná snídaně v 7 hodin ráno ☺. 

Držíme palce při dalších krocích v životě.  

Jitka Bulvová 

 

 

Zprávy z hasičárny 

 
Jarní měsíce nebyly zrovna optimistické co se Covidu týká a 
proto došlo ke zrušení všech každoročních jarních akcí, jako 
VIA LONGA a pálení čarodějnic. 

Můžeme pouze doufat, že se tato situace již nebude 
opakovat a že nadcházející akce proběhnou podle plánu. 

Jak již mnozí víte, byli jsme osloveni paní starostkou, jestli 
bychom neměli zájem provozovat místní hospodu. Po 
uvolnění epidemiologických opatření by jinak zůstala 
zavřená. Po krátkém zvážení situace jsme tuto výzvu přijali a 
4. 6. zahájili zkušební provoz. Zatím se i díky Vám, našim 
návštěvníkům, držíme. 

6. 6. jsme se podíleli na uspořádání dětského dne, který se letos konal v Říčkách na hřišti za KD. Počasí nám 
vyšlo na jedničku, účast byla více než hojná, a tak můžeme konstatovat, že první akce po uzávěře 
společenského života se vydařila. 
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29. 6. bylo v KD uspořádáno Vyhlášení soutěže ,,Požární ochrana očima dětí a mládeže“, kde se jeden náš 
svěřenec z kolektivu mladých hasičů umístil na pěkném 3. místě v okresním kole a v krajském kole dokonce 
na 2. místě. Tímto bych rád pogratuloval jménem celého sboru Davidu Renčínovi. Také chci poděkovat 
celému kolektivu mladých hasičů za nastudování tématické scénky, kterou představili na této akci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výjezdy zásahové jednotky: 

10. 4. technická pomoc, kácení vzrostlých stromů - Rviště 

26. 4. technická pomoc, čerpání vody ze sklepa – Říčky 

19. 5. záchrana osob za použití AED – Říčky 

16. 6. odchyt hada – Říčky 

21. 6. technická pomoc, odstranění spadlého stromu na cyklostezce a 
následný úklid – Bezpráví. 

9. 7. odstranění naplavenin pro přívalovém dešti na cyklostezce v Bezpráví 

14. 7. technická pomoc - pád stromu na el. vedení přes cyklostezku v 
Bezpráví 

20.7. technická pomoc -  odstranění spadlého stromu na chatu v 
Klopotech 
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25 – 27. 6. vyjelo 8 členů naší jednotky spolu s HZS Pardubického kraje na pomoc tornádem zasažené 

Moravské Nové Vsi. Vezli také materiální pomoc (plachty, košťata, hřebíky, lopaty atd.), kterou poskytla 

obec Orlické Podhůří. Tímto bych rád všem poděkoval za příkladnou a obětavou práci ve svém volném 

čase. 

 
27. 6. při návratu z Moravy se tato skupinka členů jednotky ocitla u dopravní nehody v Č. Třebové, kde 
poskytli první pomoc zraněné osobě a zajistili řízení provozu v místě nehody až do příjezdu složek IZS. 

16. 6. proběhlo cvičení, kde si proškolení členové jednotky zopakovali 
používání dýchací techniky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plán akcí na další období: 
 
SO    4. 9. 2021  ukončení prázdnin s poutí 
SO  18. 9. 2021 hasičská soutěž  ,,O pohár starostky obce“ 
NE  19. 9. 2021  soutěž mladých hasičů 
 
Dále pro Vás plánujeme již tradiční plesy, které by se měly uskutečnit v těchto termínech:    
22. 1. 2022 – rockový maškarní ples 
18. 2. 2022 – tradiční hasičský ples 
 
Změna termínu plesu možná, dle možností kapely. 
 

Za SDH Říčky – Orlické Podhůří, Miroslav Jebousek 
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Zpráva od kolektivu mladých hasičů 
 
Poslední příspěvek od mladých hasičů byl psán již v době probíhající druhé vlny pandemie, kdy díky všem 
známým okolnostem jsme byli nuceni činnost kroužku přerušit a to na dlouhou dobu skoro osmi měsíců.  

Nicméně ihned, jakmile to okolnosti dovolily, jsme činnost kroužku opět obnovili a i z přístupu všech 
účastníků bylo patrné, že jim pohyb a zejména kolektiv notně chyběl. 

První schůzka proběhla dne 13. 5. 2021 a do konce této sezóny jsme se sešli celkem v deseti případech.  

Ihned na počátku jsme navázali na veškeré činnosti, které jsme si v předchozí době pravidelně osvojovali. Po 
prvních několika schůzkách na asfaltovém hřišti za kulturním domem v Říčkách jsme se posléze již pravidelně 
přesouvali i na travnaté hřiště U Močidla, kdy se nacvičoval jak oblíbený hasičský útok, tak i jednotlivé 
hasičské disciplíny, jako závod jednotlivců, štafeta požárních dvojic a štafeta 4x60 metrů a to i za využití 
umístěných překážek. K tomuto je dlužno uvést, že během letních prázdnin nás ještě čeká vyrobit i tzv. 
„přeběhový můstek“, který je využíván ve vícero hasičských disciplínách.  

Nácvik se průběžně týkal i střelby ze vzduchovky, základů ošetření, poznávání značek, vázání uzlů apod. 
Každou schůzku jsme se poté snažili obohatit i o různé sportovní disciplíny a hry, kde hraje zásadní roli pohyb, 
soupeření a současně i spolupráce ve skupinách.  

Krom výše uvedeného jsme posledních několik schůzek věnovali i řádnému nácviku hrané scénky na téma: 
Srážka osobního vlaku s vozidlem a následný zásah všech složek IZS. Moc nás potěšil zájem dětí a nakonec si 
ve scénce „zahrálo“ všech 23 členů kroužku.  Celý nácvik scénky se poté zúročil v rámci předávání ocenění 
v soutěži „Požární ochrana očima dětí“, kdy letošní okresní a krajské kolo bylo vyhlášeno v sálu kulturního 
domu v Říčkách dne 29. 6. 2021.  V této souvislosti je nutno všem „hercům“ poděkovat, neboť dle našeho 
názoru odvedli velmi dobrou práci, o čemž svědčí i reakce po odehrání. Všem, kteří se na přípravě podíleli, 
patří dík a zejména je zapotřebí vyzdvihnout autorku všech nádherných kulis pí. Lucii Kaplanovou, která nad 
jejich výrobou strávila nespočet hodin. Taktéž na tomto místě děkujeme za častou výpomoc pí. Jiřině 
Jebouskové a Jirkovi Pávkovi. 

Oficiálně byl kroužek pro školní rok 2020/2021 ukončen, avšak již nyní plánujeme jak pokračování činnosti, 
tak i jednotlivé akce. Z těch nejbližších stojí za zmínku společné přespání ve stanech během letních prázdnin, 
společné ukončení staré a poté začátek nové sezóny kroužku a taktéž soutěžní klání týmů mladých hasičů, 
které je naplánováno na neděli 19. 9. 2021 na hřišti U Močidla v Říčkách.  

Držme si palce, aby bylo možno plánované akce uskutečnit. 

Za vedoucí kolektivu MH: Tomáš Blažek, Ondřej Kaplan 

 

Jak se chovat při bouřce 
Léto je v plném proudu a s ním také bouřkové dny doprovázené přívalovými dešti a silným větrem. Počet 
bouřkových dní v některých letech je enormní a stejně tak síla jevů, které bouřku doprovází. O tom, jak může 
být bouřka nebezpečná, svědčí nejen požáry, ale i případ z letošního června z Hodonínska, kde bouřka byla 
doprovázena tornádem. Proto bych v dnešním článku připomenul několik zásad, jak se chovat při bouřce. 

 
Co dělat, když nás venku zastihne bouřka 

 
Pokud se v době bouřky nacházíte venku, schovejte se. Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, 
zejména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné 
hromosvodem.  

Naopak se rozhodně neschovávejte pod osamělými stromy, na okraji lesa, pod převisy nízkých skal, či v 
menších staveních bez hromosvodu (např. staré hájence). Velké bezpečí neskýtají ani velká stavení s 
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porušenou statikou (např. zpustlé polorozpadlé objekty), kde v případě úderu blesku hrozí další narušení 
zdiva a zřícení. 

Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénu a na vyvýšených místech, v 
bezprostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupy elektrického vedení), vysokých osamocených stromů 
nebo vodních ploch. Nikdy se za bouřky neopírejte o zeď či skalní stěnu. 

Během bouřky nezůstávejte na kopcích a holých pláních. Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, 
rozhodně nepokračujte dál v chůzi a nezůstávejte ve skupině. Nejbezpečnějším řešením je přečkat bouřku v 
podřepu s nohama a rukama u sebe – na zem si rozhodně nelehejte. 

Za bouřky venku pokud možno nepřenášejte kovové předměty – fungují totiž jako hromosvod. Stojí za to si 
připomenout případ z roku 2005, kdy úder blesku připravil o život golfistu, který se hře věnoval i během 
bouřky. Ačkoliv za bouřky si většinou na nedostatek větru nemůžeme stěžovat, není vhodné ani pouštění 
draků. 

Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3 km (tj. zhruba 9 sekund mezi hřměním a bleskem), ale v 
bezpečném úkrytu raději zůstaňte až do doby, než bude bouře alespoň 10 km vzdálená (tj. zhruba 30 sekund 
mezi hřměním a bleskem). 

Při hledání úkrytu před bouřkou pamatujte také na to, že ji doprovází nejen blesky, ale často i silný vítr, který 
také představuje riziko. Proto se držte v bezpečné vzdálenosti od vysokých stromů (hrozí vývraty, 
nebezpečné odletující větve můžou způsobit vážná zranění), nebo sloupů elektrického vedení (shozené dráty 
mohou být stále po proudem). 

Pokud vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte se blesku příliš obávat. Jestliže necháte okna i dveře 
zavřená, poskytne vám plechová karoserie spolehlivou ochranu. V případě silných nárazů větru však dávejte 
pozor na padající stromy či větve, je rovněž třeba přizpůsobit rychlost a styl jízdy extrémním povětrnostním 
podmínkám, popř. zcela zastavit a přečkat nepřízeň počasí v autě zaparkovaném na bezpečném místě. 

 
Ochrana domácnosti před bleskem 

V dnešní době je možné naše domácnosti a domy chránit před účinky blesku instalací hromosvodu a svodičů 
přepětí. Zde platí jedno velice důležité pravidlo-nesnažit se vše dělat svépomocí a při výběru zařízení dát na 
radu kvalifikovaných odborníků. Instalaci a údržbu hromosvodní soustavy bychom určitě měli svěřit odborné 
firmě, stejně jako v případě všech záležitostí souvisejících s elektřinou. Hromosvod se skládá ze tří částí a 
ochrany vnitřní elektroinstalace LPS (svodiče): 

1. JÍMACÍ SOUSTAVA - je část hromosvodu, která slouží k zachycení BLESKU. Na hromosvod může být 
použita soustava jímačů a tyčová soustava. 

2. SOUSTAVA SVODŮ - tato soustava svádí bezpečně bleskový proud do země. Aby pravděpodobnost 
vzniku škod následkem průchodu blesku byla co nejnižší, je třeba mezi místem úderu blesku a zemí, 
vytvořit více cest (paralelních svodů) pro svedení tohoto blesku do země. Délka těchto svodů/cest by 
měla být co nejkratší. Dále je třeba zajistit, řádné spojení k vodivým částem tak, aby blesk 
nepřeskakoval z jedné vodivé části na druhou. 

3. UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA - touto částí hromosvodu se rozplyne bleskový proud do země. Hromosvod, 
tedy jeho nadzemní část, je snadné zkontrolovat a případně opravit. Uzemňovací soustavu pro 
hromosvod můžeme zkontrolovat pouze měřením a opravy jsou spíše celkové rekonstrukce 
uzemňovací soustavy. Proto je třeba dbát na to, aby uzemňovací soustava byla řádně navržena a 
bezvadně provedena s použitím kvalitních materiálů. 

4. Vnitřní LPS svodiče bleskových proudů jsou přístroje, které mají za úkol rozdělit přepětí mezi 
jednotlivé póly, mezi kterými je svodič zapojen. Hromosvod bez svodiče bleskových proudů neochrání 
elektroinstalaci a spotřebiče v objektu. Svodiče přepětí slouží k ochraně spotřebičů před přepětím. 
 

Za MV-generální ředitelství HZS ČR pplk. Mgr. Nicole Studená 
Za ORP-a-OO OSH Ústí nad Orlicí Petr Kroulík 
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Zásilkovna (Z-BOX) v Říčkách 
 
Jak jste si již asi mnozí z Vás všimli, naše obec jde s dobou, a tak před obchodem v Říčkách byl umístěn Z-box 
Zásilkovny, kam si kdokoliv může nechat poslat svůj balíček z  většiny e-shopů v republice. 
 
Umístění výdejního místa:  
Z-BOX se nachází u místního obchodu s potravinami Hruška.  
 
Otevírací doba: 
Po–Ne 00:00–23:59 
 
Dobré vědět: 
Standardní úložní doba zásilek jsou 3 dny s možností prodloužení 
o další 2 dny. 
 
Co potřebujete k vyzvednutí zásilky? 

• „chytrý“ mobilní telefon 

• mobilní aplikaci Zásilkovna 

• zapnutý Bluetooth a polohové služby (GPS) 

• uhrazenou dobírku předem 

Dobírku lze uhradit předem přímo v mobilní aplikaci Zásilkovna, 
nebo online přes platební bránu pomocí odkazu, který jste 
obdrželi v e-mailu.     
 
Identifikátor pobočky: 12565 

 
K otevření Z-BOXu stačí mobilní aplikace 
Zásilkovna 
 
Po příchodu k Z-BOXu se aplikace automaticky 
spáruje s vaší schránkou. Pomocí tlačítka v 
detailu zásilky ji otevřete. Pak už stačí jen 
vyzvednout zásilku a zavřít schránku. Zásilky na 
dobírku pomocí aplikace zaplatíte, a pokud se 
Vám nehodí datum vyzvednutí, můžete ho 
standardně prodloužit. 
 
Více informací na: zbox.zasilkovna.cz 
 

  

 
 
 
 
 

 
 

Zdroj: https://zbox.zasilkovna.cz/ 
 

Vojtěch Skalník, místostarosta obce 

https://zbox.zasilkovna.cz/
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Společenská kronika 
 

Seznam narozených, kteří do naší obce přibyli od března 2021  

• 12. 4. 2021  Lada Bartošová, Rozsocha 

 
 

 

Od vydání poslední zpravodaje jsme se rozloučili  

• 31. 3. 2021  Milan Svatoš, Říčky  

• 16. 4. 2021  Pavlína Procházková, Říčky 

• 19. 5. 2021 Růžena Lindenthalová, Říčky 

• 12. 6. 2021  Jana Skočovská, Říčky  

Senioři v našem okolí 
Každý z nás mám ve svém okolí babičky, dědečky, kteří potřebují svou 
rodinu… 

Společenský styk s rodinnými příslušníky je stejně významný a 
blahodárný jako s přáteli, pokud jde o skutečná setkání tváří v tvář. 
Časté telefonování s dětmi či kontakt prostřednictvím sociálních sítí 
nebo e-mailů je velice často využívaný, ale tenhle způsob komunikace 
není pro většinu seniorů dostatečný. U starších lidí jde ale i o to, že 
nejsou na tento druh komunikace vůbec zvyklí, třeba ani nevědí, jak 
takový e-mail napsat. A poprosit své děti, aby je to naučily, se leckdy 
neodváží, mají pocit, že by je tím obtěžovali. 

Starší generace samotě čelí prakticky dennodenně a nepříznivá 
epidemiologická situace, která zužovala naši zemi i ostatní státy to 
poměrně zhoršila. Často se otevírali diskuze na téma život seniorů. Jsou 
to lidé, kteří do nedávna měli rodinu, děti, pracovní kolektiv, měli své 
koníčky a podobně. S přibývajícím věkem o své aktivity a možnosti 
sociálních interakcí z různých důvodů přišli.  A také, čím jsou lidé starší, 

tím více jejich přátel 
umírá a setkávají se smrtí i ve svých kruzích. 

Deprese a další obtíže se u seniorů vyskytují velice 
často. Zprvu to jsou jen nenápadné signály, které se 
těžko rozpoznají. Trápí je pocity, že jsou nepotřební, 
nemají ve společnosti už význam, pro nikoho nic 
neznamenají. Mají dojem, že to, proč tu byli už je za nimi 
a nic hezkého už je nečeká. 

Dejte jim pocit, že i v jejich věku o ně stojíte, chcete 
jejich radu, názor …. Pozvěte je na oběd, k vánočnímu 
stromu, vezměte je s sebou vybrat nové šaty do práce, 
podívat se po obchodech, pozvěte je na 

Z rodinného archivu Ivety Faltýnkové 

Setkání rodáků v roce 2004 
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vystoupení/sportovní zápas vnoučat, …Hned má jejich den 
nový význam a cíl…. Pokud mají své aktivity, podpořte je 
v nich. Vyberte společně centrum pro seniory nebo zkuste 
navázat kontakty se bývalými spolužáky aby zavzpomínali 
na školní roky, na výchovu dětí, začátky v práci, ….Odvezte 
je na víkend za vzdálenou rodinou. Budou tam mít nové 
prostředí a podměty, podívají se po jiných místech a budou 
mít zase nové zážitky ze kterých budou dlouho čerpat 
náměty na příběhy, když se sejdou se sousedy, kamarády 
nebo s vámi. Najdou si nové přátelé nebo jen naváží na 
předchozí známosti a nebudou tak sami. 

 

Učte své děti k navštěvovat prarodiče – protože chtějí, 
ne proto že musejí, aby si nevytvořili představu, že 
rodiče jsou jen „na obtíž“ a musíte se uvolňovat z práce, 
když potřebují k lékaři, na nákup apod. (nezapomeňte, i 
vy jednou budete staří). Pošlete s nimi na nákup své děti 
(když už na to mají věk), aby pomohli s taškou, chvilku si 
popovídali, ….Je-li to možné, pošlete vnoučata 
k prarodičům na prázdniny, víkend, …. I když budou 
možná ze začátku říkat, že nevědí, jestli budou mít čas a 
jen na pár dní, …. nakonec budou šťastni, že s nimi 
strávili krásné dny a měli čas jen pro sebe a vnoučata a 
nebudou vám je chtít vrátit zpět domů, protože jim 
rázem utichne celý dům a bude tam zase jen to známé 
každodenní ticho. 

Nezlobte se na své „staroušky“, když vám říkají, že na ně nemáte čas, nejezdíte za nimi často, předhazují 
vám, že vám jsou na obtíž, …. Je to jen skrytá informace pro vás, že se jim stýská, chybíte jim. Než jste dospěli, 
byli s vámi celé dny, roky, vychovali vás, dali vám život a je jim vlastně jen smutno… 

Ukažte jim, že je stále potřebujete a máte je rádi! Zastavte se na chvíli a zamyslete se, co dali Vaši rodiče Vám 
a co jim teď můžete dát Vy…! 

Zdroj: https://www.prozeny.cz/clanek/seniori-a-osamelost-jak-casto-vas-potrebuji-videt-budete-v-soku-11387 

 

Máte ve svém okolí seniory, příbuzné se specifickými 
potřebami, kteří potřebují pomoc, ale nevíte, kam se obrátit?  
 

Přílohou zpravodaje pro vás máme seznam základních sociálních služeb v  našem okolí. 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů popisuje formy poskytování 
sociálních služeb a druhy služeb pro všechny cílové skupiny tohoto zákona. V případě zájmu nebo potřeby se 
tam dozvíte vše potřebné. Pokud byste potřebovali poradit, můžete se obrátit na Obecní úřad Orlické 
Podhůří, na Ivetu Faltýnkovou. 

Iveta Faltýnková, referentka obce 

Z rodinného archivu Ivety Faltýnkové 

Setkání důchodců v roce 2019 

https://www.prozeny.cz/clanek/seniori-a-osamelost-jak-casto-vas-potrebuji-videt-budete-v-soku-11387
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Zveřejnění textu o práci P-PINK 

Jak vyplynulo z jednání Regionu Orlicko – Třebovsko, zveřejňujeme text o práci P-PINK (Pardubický 
podnikatelský inkubátor, z. s.). Je dobré vědět, že P-PINK je částečně financován Pardubickým krajem a jaké 
služby nabízí.  Podrobnosti najdete níže v textu článku od autorky Mgr. Hany Štěpánové.  
 
Podnikáte, či plánujete podnikat? 
Nabízíme vám pomocnou ruku 
 
Pardubický podnikatelský inkubátor, z. s., P-PINK pomáhá podnikatelům v kterékoli fázi jejich podnikání. 
Sídlíme v Pardubicích a pracujeme pro území celého Pardubického kraje. Naše aktivity jsou hrazeny z valné 
části Pardubickým krajem a městem Pardubice. Oba partneři směřují k tomu, aby kraj vzkvétal, i co se týče 
rozvoje podnikatelského prostředí. 
 
Pomoc u nás najdou i „nepodnikatelé“ 
Pomáháme rovněž šikovným mladým lidem, kteří už v době studia chtějí začít pracovat „na svém“. Věk však 
nehraje roli. Projekt AKADEMIE ZAČÍNAJÍCÍHO PODNIKÁNÍ je pro každého, kdo plánuje začít. Covid nám v 
tomto případě nahrál na smeč. Člověk nemusí opustit svůj dům a může se vzdělávat online. 
 
Nabídka zavedeným podnikatelům  
Pro rok 2021 jsme připravili sérii odborných přednášek, „PODNIKÁNÍ od A do Z“. Přihlásit se můžete na 
adresu https://docs.google.com/forms/d/1mtcT-umNP8ckiHyoVlbtAQAz6LDiIb43oX4wHDfbDc8 a na  
e-mail zašleme informace k probíhajícím akcím. (Odkaz viz. rovněž QR kód). 
Potřebujete poradit, co je pro vás vhodné a jaké akce aktuálně běží? Napište nám na info@p-pink.cz. Sledujte 
naše stránky p-pink.cz a náš FB P-PINK. 
 
Kolik za služby zaplatíte? 
Většina našich služeb je zdarma. Některé jsou zpoplatněné, ovšem za přívětivé ceny. Inkubátor poskytuje 
v místě svého sídla podnikatelům placené zázemí formou sdílených kanceláří. Dále má k dispozici pro 
jakoukoli organizaci jednorázový či opakovaný pronájem jednací a konferenční místnosti. Nabízíme také 
zřízení virtuálního sídla firmy na adrese P-PINK. 
 
Těm, kteří nepotřebují žádnou pomoc… 
Hledáme další odborníky, mentory a zkušené podnikatele. Ty pak zapojujeme do našich aktivit a mohou 
předávat dál své získané zkušenosti. 

Mgr. Hana Štěpánová, předsedkyně správní rady P-PINK, projektová 
manažerka pro rozvoj spolupráce se vzdělávacími institucemi a  obcemi 
na území Pardubického kraje 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1mtcT-umNP8ckiHyoVlbtAQAz6LDiIb43oX4wHDfbDc8
mailto:info@p-pink.cz
http://www.p-pink.cz/
https://www.facebook.com/PPINKCZ


- 13 - 
 

Koutek s odpady 
Kdo z Vás navštívil v poslední době sběrné místo v Říčkách tak si určitě nemohl nevšimnout změn na vratech 
ke kontejnerům. Ano, po dvou letech od ankety ke svozu komunálního odpadu, která byla vyhodnocena 
v Občasníku 2/2019 - červenec jsme vyslyšeli hlasy některých z Vás a pustili se, samozřejmě s odbornou 
firmou, do změn v přístupu ke kontejnerům. Rozhodli jsme se pro přístup prostřednictvím čipů, aby každý 
z Vás měl možnost komunální odpad vyvézt tak, jak potřebuje, a nejen v určených hodinách. Sběrné místo 
bylo osazeno kamerami a požárním čidlem a do vrat umístěn elektronický zámek, který po přiložení čipu na 
snímač umístěný vpravo od vrat otevře vstupní dveře. Doufáme, že systém by mohl být funkční od 1. 8. 2021, 
kdy proběhne zkušební provoz, ale vše ještě závisí na externí firmě a samozřejmě na rychlosti přidělení čipů 
jednotlivým domácnostem.  

Přidělení čipů oproti podpisu proběhne v sobotu 
7. 8. 2021 od 9:00 do 11:00, přímo ve sběrném 
místě a ve středu 11. 8. 2021 od 18:00 do 20:00 
v Kulturním domě v Říčkách. Kdo si čip 
nevyzvedne, bude mít možnost si ho vyzvednout 
v úředních hodinách na obecním úřadu Orlické 
Podhůří v Dobré Vodě. Po zpřístupnění sběrného 
místa prostřednictvím čipů již sběrné místo 
nebude „veřejně“ otevřeno ve středu, ale soboty 
prozatím zůstanou tak, jak jste zvyklí. Ještě je tu 
věc s objemným odpadem, který  neprojde 
dveřmi. Řešení bude takové, že klíče k otevření 
celých vrat budou umístěny na zdi uvnitř a budou 
tak přístupné po otevření dveří čipem. Uvidíme, 
co přinese čas. 

 
Vojtěch Skalník, místostarosta obce 

 
Málokdo chce dnes manuálně pracovat, ztrácí se pojem o 

lesnickém hospodaření 
 

(Rozhovor s Ing. Stanislavou Šejblovou a Ing. Petrem Šejblem) 
 
Manželé Šejblovi z Orlického Podhůří jsou oba lesníci. Petr Šejbl vede lesní úsek Brandýs nad Orlicí na 
majetku rodu Parishů a je členem známé trubačské skupiny Markazíni, Stanislava Šejblová se plně věnuje 
lesní pedagogice a osvětě a vydala úspěšnou knihu pro děti Abecedou za přírodou.    
 

Cesta k lesnictví 
• Oba jste vystudovaní lesníci, jaká byla vaše 

cesta k oboru? Máte například v rodině 

lesnické kořeny? 

P: V rodině lesníka nemáme, ale od základní 
školy jsem se rád toulal po lesích v okolí Sloupnice, 
nedaleko Litomyšle. Na první pokus jsem se 
nedostal na lesnickou školu do Trutnova, ale 
oslovili mě z učiliště ve Svobodě nad Úpou. Tam 
jsem poznal dělnickou lesařinu. Po roce jsem se 
pak již dostal do Trutnova, kde jsem se seznámil 

s kluky trubači a začali jsme hrát a podnikat různé 
trubačské akce. A to mi vydrželo dodnes. Hned po 
vysoké škole v Brně jsem nastoupil u Parishů.  

S: U nás v rodině lesnické kořeny jsou. Praděda 
byl hajný v křivoklátských lesích, strýc vystudoval 
vysokou lesnickou v Brně a dlouho působil na jižní 
Moravě. Přes někdejšího přítele, který byl opravdu 
vášnivý myslivec, jsem začala pronikat do 
myslivosti, příroda mi byla blízká od mala. 
Vystudovala jsem střední zemědělskou školu a 
potom jsem se rozhodla studovat lesnictví v Brně, 
kde jsem potkala manžela. 
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• Probíráte doma lesnická témata? Je nějaké 

téma, na kterém se třeba odborně 

neshodnete? 

P: Lesnická témata probíráme spíše 
z pracovního hlediska. Jeden druhému si 

postěžujeme      , co aktuálně v souvislosti se svou 
prací řešíme za problémy. Poté se snažíme 
společně najít nějaká vhodná řešení a postupy.   
 

• Kdybyste měli les, shodli byste na způsobu 

hospodaření v něm?  

S: Myslím, že ano. Hodně manželovi 
naslouchám, protože má víc zkušenosti z reálného 
provozu a praxe. Oba se shodujeme v tom, že 
bychom upřednostnili podrostní způsob 
hospodaření s využitím přirozené obnovy lesa.  

P: V maximální míře pracovat s přirozenou 
obnovou, rozpracovávat předmýtné porosty, tak 
aby se proces obnovy nastartoval. Odkácené 
nálety a nárosty doplňovat stanovištně vhodnými 
dřevinami. Nezapomenout redukovat množství 
zvěře, která má zásadní vliv na úspěch! Ve výchově 
lesa klást důraz na druhovou pestrost skladby 
dřevin, které jsou zárukou dlouhodobé stability 
porostů. 

 
Profese hajný 
 

• Petře vy již deset let pracujete u Parishů jako 

hajný.  

P: Mám na starost lesnický úsek Brandýs nad 
Orlicí. Snažíme se vrátit do lesa řemeslo, trochu 
poctivého ducha, protože to, co se děje za poslední 
roky v lese – uvedu příklad akciových společností, 
podle mě není šťastné. Snažíme se zaměstnávat 
místní lidi, kteří odvádí práci v rozumné kvalitě. 
 

• A dovedete si představit, že na svém úseku 

zůstanete třeba celý život? 

P: Může se to stát. Říkám, že za pět let už 
vidíte, co děláte, za deset let už dobře vidíte, co 
děláte špatně. To už vám les ukáže. Ale člověk se 
vyvíjí, potřeby rodiny se mění, takže je těžké takto 
přemýšlet dopředu. 
 

• Na majetku je převaha smrkového 

hospodářství, jak vás ovlivnila kůrovcová 

kalamita?  

 
P: Kůrovcová kalamita se nás dotkla, poslední 

tři – čtyři roky se věnujeme jen kůrovcovým 
těžbám. Snažíme se zpracovávat každý strom.          
 
A těšíme se na to, že to jednou skončí a budeme 
zase moct začít hospodařit. Za loňský rok jsem měl 
přes dva tisíce kubíků kůrovcové hmoty, což je na 
mém úseku zhruba polovina etátu. Nejsou to zas 
tak velká čísla, když porovnám Vysočinu nebo 
Jeseníky. Stále tady máme zelený les a radujeme 
se z toho. Na mém úsek v údolí Tiché Orlice jsou 
smrkové, bukové, čí jasanové porosty. Do ploch po 
kůrovcových těžbách vkládáme jedli, buk a ostatní 
listnáče. Smrku se ale zcela nevyhýbáme, máme 
zde plochy, kde má určitě své místo.  
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Lesní pedagogika jako poslání 
 

• Stanislavo vy se věnujete lesní pedagogice, 

máte vlastní webové stránky, na Facebooku 

vás sleduje přes šest tisíc lidí, což je více, než 

mají oficiální stránky lesní pedagogiky. Jak 

byste zhodnotila zájem široké veřejnosti o 

lesnická témata?  

S: Zájem je opravdu veliký. Pocítila jsem to 
daleko víc v této době, kdy lidé byli najednou 
doma, uzavření, a řešili, co budou dělat. Začali se 
vracet víc do přírody, na procházky do lesa. Hledali 
způsoby, jak zabavit děti, ať už tvořením, anebo 
jinými aktivitami venku. Různými soutěžemi se mi 
podařilo inspirovat a zapojit do akce spoustu 
maminek na mateřské, učitelů s žáky prvního 
stupně a rodin s malými dětmi. Fanouškovskou 
základnu jsem budovala dlouho – stránku jsem 
založila v roce 2016 a zpočátku každý den jsem 
dávala příspěvky tipu, co si lze vyrobit z přírodních 
materiálů. Hodně jsem s lidmi komunikovala a tak 
se mezi námi vytvořila i jakási důvěra, která 
později přispěla velkou měrou k šíření knihy 
„Abecedou za přírodou“.  
 

• Jak byste ten zájem definovala? Jsou to lidé, 

kteří chodí do lesa, nebo je zájem spíše 

teoretický? 

 
S: Z mého pohledu a zkušeností jsou to 

převážně lidé, kteří do lesa chodí a mají blízký 
vztah k přírodě. Zajímá je, co se v lese děje, rádi se 
zapojují a podporují akce typu zalesňování anebo 
třeba ukliďme Česko. Chtějí žít v souladu 
s přírodou, váží si darů a hodnot, které nám les 
poskytuje a učí to i své děti. Samozřejmě, že i 
teorie v tomto sehrává určitou roli.     
 

• Vnímáte rozdíl, jak děti přijímají lesní 

pedagogiku v závislosti na věku? 

S: Určitě. Děti předškolního věku a mladšího 
školního věku milují pohyb, hry, tvoření a aktivity 
s nějakým prožitkem. Jen těžko je člověk zaujme 
sáhodlouhým výkladem. Lépe si informace 
pamatují, pokud jsou spojené s nějakým 
smyslovým vjemem. Zhruba ve 4.- 5. třídě si dítě 
buduje názory a přejímá informace, se kterými 
potom dál pracuje. Tam si, myslím, že se dá ještě 
změnit povědomí o lesnictví. Starší děti už nemusí 
mít to nadšení a více s vámi budou diskutovat a 
prosazovat svá přesvědčení. Ale i tak se podle mě 
dá u všech věkových kategorií vzbudit zájem o 
lesnická témata prostřednictvím lesní pedagogiky, 
která se neustále vyvíjí a hledá nástroje, metody a 
způsoby, jak v této moderní a technicky vyspělé 
době zaujmout a uspět.  
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• Vaše knížka Abecedou za přírodu má za sebou 

třetí dotisk. V čem podle vás tkví její úspěch? 

S: Myslím, že je to především jejím provedením 
a pestrým obsahem. Knížka má spoustu krásných 
ilustrací, jsou tam příběhy z lesa, básničky, návody 
na tvoření, různé spojovačky, hádanky a 
zajímavosti z přírody. Hodně jsem řešila 
vyváženost, aby tam byly odborně správné 
informace, ale na druhou stranu pro děti přijatelné 
a zábavně podané.  
 

• Petře četl jste knížku, než ji manželka vydala? 

Dělal jste například nějakou odbornou 

supervizi?  

P: Na něco se mě určitě ptala, ale že bych ji 
celou přečetl, než se vydala, to ne. 

S: Ani potom (smích). Manžel v době tvorby 
knihy vlastně trpěl, musel obhospodařovat děti, 
domácnost, opravdu to tady vypadalo šíleně, bylo 
to hodně náročné období.  
 

• Lze se lesní pedagogikou uživit?  

S: V podstatě mě nyní živí hlavně prodej knihy, 
ale mimo to dělám i programy pro mateřské a 
základní školy. A také pomalu připravuji druhý díl. 
Myslím, že se lesní pedagogikou uživit dá a já sama 
znám i pár lidí, kteří v tomto oboru podnikají.  
 

• Velká část lesníků považuje lesní pedagogiku 

za důležitou činnost, ale ozývají se i hlasy, že 

efekt lesní pedagogiky je minimální. Má podle 

vás lesní pedagogika smysl, a za jakých 

podmínek? 

S: V celé republice jsou už stovky vyškolených 
lesních pedagogů, ale převážná většina z nich ji 
nemá jako hlavní pracovní náplň. Proto si myslím, 
že by bylo úplně nejlepší udělat kurz pro učitele, 
aby mohli dělat výuku kontinuálně ve školách. 
Učitel má na žáka dlouhodobější vliv než my, kteří 
vezmeme děti do lesa jednou, dvakrát za rok a ten 
účinek pak není takový. Na druhou stranu si umím 
představit klidně i efektivní a propracovaný systém 
vzdělávání ze strany nás odborníků.    
 

 
 
 

Obraz lesníků ve společnosti 
 

• Petře jste jedním z členů trubačské skupiny 

Markazíni, vaše klipy mají úspěch i mimo 

lesnickou komunitu. Kůrovec song má 725 tisíc 

zhlédnutí. Souhlasil byste, kdybych řekla, že 

Markazíni pomáhají zlepšovat obraz lesníků ve 

společnosti? 

P: Pevně věřím, že tomu tak je. Fenomenální 
píseň Brouka hledej čili Kůrovec song vznikl 
spojením velice chytlavé melodie a pečlivě 
propracovaného textu jednoho člena našeho 
souboru. Nikdy bych nevěřil, že se stane až tak 
úspěšnou. Smyslem písně určitě bylo nejen 
pobavit, ale i poučit jak laickou, tak i lesnickou 
veřejnost. 
 

• Oba se angažujete v osvětové činnosti, děláte 

lesnictví dobré jméno. Čím to, že lesník už 

veřejností není vnímán tak, jak bychom si asi 

přáli?  

P: Společnost se mění, málokdo chce dnes 
manuálně pracovat, ztrácí se pojem o lesnickém 
hospodaření. To samé je v zemědělství – chybí 
semknutí s půdou, dnes si lze všechno koupit v 
obchodě. 

S: Lidé vnímají skutečnost zvenčí, nejsou 
ochotni jít si věci sami vyzkoušet a zažít, pídit se po 
pravdivosti informací. Myslím, že ani média lesníky 
moc nepodporují, zdá se mi, že raději upřednostní 
názor ochranáře.  
 

• Považujete lesnictví za perspektivní obor? 

S: Záleží, co si představit pod slovem 
„perspektivní“ a také asi, jak má člověk nastavené 
svoje priority a cíle. Ze své pozice v tomto oboru 
musím říci, že lesní pedagogika jako součást osvěty 
lesnictví má zde své mimořádné zastoupení a je 
čím dál více vyhledávanější.  

P: Záleží, co člověk v životě chce. Buď chce 
opravdu dělat lesařinu na nějaké úrovni a dělá to 
za ty peníze, které mu zaměstnavatel nabídne, a je 
s tím smířený, nebo chce dělat kariéru, tak jde do 
jiného podniku, ale už za sebou nevidí ty porosty, 
tu odvedenou práci. 
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• Myslíte, že do budoucna bude lesnictví vypadat 

tak, jak ho známe? Nebo je možné, že se 

společenská poptávka změní natolik, že se 

například upozadí produkční funkce ve 

prospěch funkce rekreační, ochranné?  

P: Stát se to může. Dneska se stačí podívat, co 
se děje s naší přírodou či v jaké míře se zastavuje 
orná půda. Palivové dříví možná jednou potřeba 
nebude, když budeme mít všichni tepelná 
čerpadla. Ale v současné době představa, že 
přestaneme hospodařit v našich labilních 
smrkových porostech, je nereálná, to nám to tady 
kůrovec úplně sežere. I já se rád zajedu podívat do 
pralesa, kde hospodaří jen příroda. Ale nesmí to 
být Šumava, nesmí to být porosty, které jsou 
uměle založené. A i na mém úseku jsou porosty, u 
kterých by stálo za to je vykoupit a nechat přírodě, 
aby v nich hospodařila sama. Jedná se především 
o přestárlé bučiny na velmi strmých stráních, kde 
nelze použít lanovkové technologie.  
 

• Jak vnímáte postavení žen v lesnictví? Mají 

podle vás stejné šance a možnosti jako muži 

v oboru?  

P: Když se podíváme na střední školy, žen je 
tam dnes už možná polovina, což je zajímavé. 
Určitě mají v lesnictví své místo. Každá žena je jiná, 
některá je možná tvrdší než chlap, takže klidně 
může dělat například hajnou. 

S: Znám ženy, které pracují v lesnictví a svou 
práci odvádí dobře. Jsou spolehlivé a pracovité. 
Myslím si, že až na práci dřevorubce, jsou jejich 
schopnosti a výkon srovnatelné s muži. 
 

 
Když se lesnictví rovná svoboda 
 

• Podle jedné studie lesníci spolu se zemědělci či 

rybáři, trpí nejméně syndromem vyhoření. 

Uměli byste najít jednu pozitivní a jednu 

negativní věc na lesnictví, na své práci? 

S: Na své práci miluju nejvíc svobodu tvoření. 
Ať už je to vymýšlet provedení jednotlivých 
vzdělávacích programů anebo obsah výukových 
materiálů, knih a pomůcek. A ještě když u toho 

mohu být venku, tak je to jen další třešnička na 
dortu. Tím, že jsem i pánem svého času, tak vlastně 
nevím, co bych měla uvést jako negativní věc ☺.  

P: Určitě svoboda a to, že jsem venku. 
Nedovedu si představit, že jsem někde zavřený 8 
nebo 12 hodin. Samozřejmě, dnes mají lidé 
hypotéky, takže prostě musí. Ale já dělám to, co 
chci. Dělám hajného tak, jak by to v lese podle mě 
mělo vypadat. A co mě trápí? Že v lese nemáme 
lidi, co dělají manuální práci dobře. Protože lidi 
z lesa utekli a my nejsme schopni je dnes přilákat 
zpátky a zaplatit. To je to, co mě osobně ubíjí. Teď 
jsem tady měl na zalesňování Ukrajince a výsledek 
byl strašný. Máme nádherné sazenice z naší 
školky, a oni je pak za jeden den znehodnotí. A je 
to výsledek systému, který podle mě nastavili 
státní lesy. 
 

• Jak se vám vlastně bydlí na samotě na 

hájovně? Byl to váš sen takto bydlet? 

P: Můj sen to byl. Pravda je, že když jsme se 
sem přistěhovali, tak jsem trochu trpěl, přijdete 
z Brna, rozjuchaný vysokoškolským životem a taky 
jsem si nebyl jistý, zda sem manželka bude chtít jít. 

S: Bydlí se tu krásně. Mám ráda tohle místo, 
protože jsme tady jednou nohou na poli, v lese i na 
louce a pastvinách zároveň. Můžeme tady dělat, 
co chceme - vytrubovat, včelařit, lovit, dát si 
saunu, zahradničit. Prostě být svobodní. Děti to 
sice vnímají trochu jinak a občas si povzdychnou, 
že nebydlíme ve městě. Ale snažíme se, aby i tak 
byly co nejvíce v kontaktu se svými vrstevníky, ať 
už prostřednictvím nějakých kroužků a 
mimoškolních aktivit anebo různých návštěv. 
 

• Otázka, která se přímo nabízí – byli byste rádi, 

kdyby vaše děti šly ve vašich stopách a 

studovaly lesnictví? 

P: Myslím si, že by měly dělat to, co je baví a 
naplňuje. Nutit je rozhodně nebudu! 

S: Mám stejný názor. Tím, že to vidí u nás, tak 
je to může inspirovat, ale nejsme ti, kdo je k tomu 
nutí. Spíš pozorujeme, o co mají zájem samy a 
snažíme se je podporovat v jejich cestě.  

 
Zdroj: Lesnická práce 7/2021 (Rozhovor ze dne 18. 5. 

2021- Petra Kulhanová) 
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Co se událo 
První akcí po dlouhé době protipandemických omezeních byla oslava 
Dne dětí, která proběhla v neděli 6. června. Pro mladší děti byla 
připravena pohádková stezka, zatímco starší děti se vydaly luštit 
anglickou tajenku. Nemohla chybět tradiční střelba ze vzduchovky a 
hasičské disciplíny. V cíli na všechny 
čekala odměna v podobě balíčku a 
občerstvení. Díky krásnému 
slunnému počasí se dětského dne 
zúčastnilo rekordních 97 dětí. 
Děkujeme paní ředitelce, hasičům, 
myslivcům a všem dobrovolníkům, 
kteří se podíleli na organizaci. 

 

 

Na ukončení školního roku ve Rvišti proběhlo Vítání prázdnin. Pro 

děti byly připraveny výtvarné dílny, kde si mohly vyrobit větrník, 

letadélko, vázičku, tácek pod sklenici a další drobnosti. Páteční večer 

2. července byl zakončen letním kinem pohádkou O zakletém pírku.    

I přes nepřízeň počasí dorazilo více jako sto diváků. Díky stanu jsme 

nezmokli a budeme se těšit někdy příště třeba i na film  pro starší 

diváky. 
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Co nás čeká 
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SDH Říčky si vás dovoluje pozvat na závod v požárním sportu, a to u příležitosti 124. 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 probíhá za podpory Plzeňského prazdroje. 

 
Akce se koná: 

18. 9. 2021 od 13:00 
Na fotbalovém hřišti v Říčkách 

(49.9860608N, 16.3546139E) 
 

Předběžné přihlášky můžete podávat elektronicky či telefonicky: 

Jiří Pávek  

ji.pavek@seznam.cz 

731 928 411 

Jakub Leschinger 

j.leschinger.opr@gmail.com 

731 758 201 

A to nejpozději do 15. 9. 2021 

Soutěž proběhne za dodržení všech platných opatření MZČR. 

Děkujeme za vaši přízeň a v září se na vás budeme těšit. 

 
V neděli 19. 9. 2021 proběhne soutěž mladých hasičů. 
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