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Na úvodní straně je vánoční strom v Říčkách. Do zpravodaje mohou přispívat i sami občané, budeme rádi za 
každý podnět. Své příspěvky můžete posílat na starosta@orlickepodhuri.cz, uzávěrka je 15. března 2022. 
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Úvodník 
Milí spoluobčané, 

letošní rok se mílovými kroky blíží ke konci a já se sám sebe ptám, v čem se liší od toho předešlého? Opět se 
nám tu začínají hromadit vládní nařízení, stoupá nám počet nakažených … Mějme vždy na paměti, že zdraví 
je to nejpřednější. Zastavme se na chvíli a poohlédněme se za vším, co nás v letošním roce činilo šťastné a 
z čeho bychom se mohli i v takto pohnutých dnech radovat. Jinak jsem rád, že se nám podařilo zrealizovat 
mnohé, co jsme si předsevzali. Na druhou stranu, před námi ještě mnoho výzev stojí.  

Vojtěch Skalník, místostarosta obce 

 

Zprávy z obecního úřadu 

• V listopadu bylo úspěšně zkolaudována a 
uvedena do provozu opravená budova bývalé 
hospody ve Rvišti, č.p. 38. Jednalo se o finančně 
náročnou akci, která zajistila hlavně nové 
technické zázemí pro pracovníky obce. V levé 
části budovy vznikla garáž pro multikáru, 
nakladač a sekačku. Dále je zde sklad, denní 
místnost a sociální zázemí pro zaměstnance. 
Garáže a dílna obci dlouhodobě chyběly, 
prostory v kůlně v Dobré Vodě jsou bez 
jakéhokoliv zázemí, energií a v zimě zde mrzne. 
V nových prostorách se pracovníci v mezičase mezi zimní údržbou obce budou moci věnovat opravám a 
údržbě majetku obce.  
V pravé části budovy vzniklo Komunitní centrum Rviště. Jedná se o multifunkční prostor s kuchyňkou 
a sociálním zázemím, který bude sloužit pro setkávání obyvatel a pořádání vzdělávacích, volnočasových a 
kulturních akcí. Původně plánované slavnostní otevření bylo z epidemiologických důvodů nahrazeno 
dnem otevřených dveří, který proběhl první adventní neděli. V případě zájmu můžeme prohlídku 
opravených prostor zopakovat nebo si můžete prohlédnout fotogalerii na webu obce. 
Náklady na kompletní rekonstrukci budovy, kterou prováděla firma KPV SYSTÉM, s.r.o., činily 

7 958 005 Kč. Na projekt byly získány dvě dotace, v současnosti probíhá jejich vyúčtování. Jedná se 

o dotaci na zateplení z Operačního programu životní prostředí ve výši 1 519 672 Kč a dotaci na stavební 

úpravy komunitního centra z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1 425 000 Kč. 

Posledním krokem, který nás čeká je majetkoprávní vypořádání se sousedy.  
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• V říjnu byla dokončena Obnova čekárny na Rozsoše. Náklady celkové opravy, kterou provedl Miloš 
Pražák, byly 239 887 Kč. Na opravu přispěl 110 000 Kč Pardubický kraj skrze Program obnovy venkova. Na 
jaře zbývá okolí zastávky osadit. Nezbývá než popřát, aby nová autobusová zastávka sloužila všem 
cestujícím, přispěla ke zlepšení jejich komfortu a stala se novým funkčním a estetickým prvkem na 
Rozsoše. Příští rok plánujeme ve stejném duchu opravit čekárnu v Perné. 

• Na podzim byl dokončen nový chodník ve Rvišti od křižovatky směrem na Rozsochu. Stavbu realizovala 
firma HELP, silnice-železnice s.r.o. za cenu 626 298,15 Kč. Čeká nás ještě vyúčtování dotace 
z  Integrovaného regionálního operačního programu z výzvy MAS NAD ORLICÍ, která je přislíbena ve výši 
548 081,60Kč, a majetkoprávní vypořádání. Na jaře bude přilehlá plocha oseta a zároveň bude vysázen 
živý plot, který byl kvůli chodníku zlikvidován. Tímto chodníkem se nám podařilo doplnit  bezpečnou trasu 
pro chodce podél hlavní silnice.  

• V listopadu došlo k umístění nového herního prvku na návsi v Říčkách. Dále byly instalovány dva posilovací 
stroje u hřiště za kulturním domem. Jedná se o součást projektu Rozvoj míst aktivního odpočinku 
v Říčkách. Firmě Colmex s.r.o. zbývá dodat poslední posilovací stroj a malou workoutovou sestavu. 
Projekt je spolufinancován ve výši 80 % z Programu rozvoje a obnovy venkova, který vyhlašuje 
Ministerstvo pro místní rozvoj. Celkové náklady projektu jsou 300 226 Kč. Tento projekt byl zrealizován 
na základě podnětu ze setkání s občany. Doufáme, že venkovní cvičení si najde své příznivce a všechny 
zveme k aktivnímu využití aneb ve zdravém těle zdravý duch! 
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Plánované akce na rok 2022 

Zastupitelstvo obce schválilo na rok 2022 rozpočet ve výši příjmů 16,6 mil. Kč a výdajů 13,106 mil. Kč. 

Přebytek 3,494 mil. Kč je plánován na splacení půjček, ze kterých bylo hrazeno předfinancování dotačních 

projektů v roce 2021. V podstatě se tak jedná o vyrovnaný rozpočet ve výši 13 mil. Kč. Tomuto číslu 

odpovídají i plánované výdaje. V roce 2021 začalo nové programovací období Evropské unie. Nové dotační 

programy jsou ve fázi přípravy a schvalování. První výzvy mohou být očekávány v polovině roku 2022, u 

některých programů i později. V příštím roce plánujeme méně budovat a více se soustředit na přípravu 

projektů, projektových dokumentací a stavebních povolení, abychom na nové dotace byli dobře 

připraveni. 

• Chodníky Rozsocha – v současnosti probíhá vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele. V roce 

2022 by měla být realizována první etapa, která přiléhá k silnici II/312 Choceň – Libchavy. Součástí je 

oprava stávajícího chodníku a vybudování nového směrem na České Libchavy. Stavební práce úzce 

koordinujeme s Pardubickým krajem, který na příští rok plánuje rekonstrukci silnice II/312. 

Rozpočtové náklady na 1. etapu jsou 1,6 mil. Kč. 

• Obnova čekárny v Perné – po Dobré Vodě a Rozsoše je na plánu obnova autobusové zastávky 

v Perné. Opravená zastávka by měla sloužit i jako přístřešek pro cyklisty, kteří si zde mohou 

odpočinout nebo se schovat před deštěm. V současnosti autobusová zastávka není autobusy 

obsluhována, v rámci náhrady zrušené vlakové zastávky Bezpráví autobusovými spoji by se to však 

mělo změnit. Na realizaci projektu je podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova 

Pardubického kraje. 

• Technika pro společenské a kulturní akce – jedná se o menší projekt financovaný z Programu rozvoje 

venkova EU. Předmětem projektu je nákup audiovizuální techniky (plátno, dataprojektor, ozvučení) - 

mobilní do Kulturního domu Říčky a pevné do Komunitního centra Rviště. Celkové náklady jsou 

169 400 Kč, dotace činí 80 %. 

• Splašková kanalizace Říčky – během roku 2021 se podařilo připravit projektovou dokumentaci. 

V současnosti běží vyjádření dotčených orgánů a do konce roku podáme žádost o stavební povolení. 

Příští rok nás čeká hledání vhodného dotačního titulu a příprava žádosti o dotaci. 

• Splašková kanalizace Dobrá Voda – příprava projektové dokumentace na samostatnou splaškovou 

kanalizaci v Dobré Vodě a odvod splaškových vod na čerpací stanici u Borečku a dále na ČOV ve Rvišti. 

Náklady na projektovou dokumentaci jsou 498 520 Kč. 

• Chodník Dobrá Voda – na začátku roku by měla být dokončena projektová dokumentace na nový 

chodník v Dobré Vodě za 94 861 Kč. V současnosti musí obyvatelé a návštěvníci chodit po silnici, což 

je vzhledem k narůstající dopravě dost nebezpečné. Poté budeme hledat vhodný zdroj financování. 

• Říčky – modernizace chodníků podél silnice III/3122– na příští rok byla objednána projektová 

dokumentace na kompletní rekonstrukci chodníků v Říčkách za 167 017 Kč. V roce 2022 budou 

probíhat projektové práce, následně budeme usilovat o získání dotace na realizaci. 

• Projektová dokumentace na novou hasičárnu – příští rok plánujeme objednat projektovou 

dokumentaci na novou hasičskou zbrojnici. Stávající hasičská zbrojnice v Říčkách neodpovídá 

normám, není zde zavedena voda ani kanalizace. Vzhledem k poloze ve středu obce je její 

rekonstrukce a případné rozšíření značně limitované. Máme vytipované dvě lokality pro novostavbu, 

která by zajistila funkční zázemí pro jednotku požární ochrany. V rozpočtu na projektovou 

dokumentaci  máme plánováno 200 tis. Kč. 

• Projektová dokumentace na rekonstrukci obchodu v Říčkách a revitalizaci prostoru před obchodem 

– budova obchodu v Říčkách potřebuje kompletní rekonstrukci. Rádi bychom kromě opravy samotné 

budovy naplánovali i novou podobu celého prostoru včetně autobusové zastávky a kontejnerů na 

tříděný odpad. V rozpočtu na projektovou dokumentaci plánujeme 200 tis. Kč. 
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• Obnova hřbitova v Říčkách – na příští rok plánujeme projektovou dokumentaci na opravu hřbitovní 

zdi, márnice a případně vybudování parkovacích míst v blízkosti hřbitova. Plánovaná výše nákladů je 

200 tis. Kč. 

• DČOV Perná – v roce 2022 by měl být částečně realizován program na podporu čištění odpadních 

vod v místní části Perná ve výši 300 tis. Kč. 

• Oprava místních komunikací – na drobnější opravy místních komunikací je plánována částka 500 tis. 

Kč. 

• Podpora prodejen v obci – i příští rok plánujeme finančně podpořit místní prodejny v Říčkách a ve 

Rvišti v souhrnné částce 360 tis. Kč. 

Marie Kršková, starostka obce 

 

Projekty z MAS NAD ORLICÍ 
Projekty z MAS NAD ORLICÍ vedle obce realizuje i škola, místní 
zemědělci a drobní podnikatelé. 
 
 
Na začátku nového školního roku se nám podařilo zdárně 
dokončit projekt „Rozvoj klíčových kompetencí v ZŠ Orlické 
Podhůří“. Projekt 
byl z 95 % 

financován 
z Integrovaného operačního programu přes výzvu MAS. Pořídili 
jsme vybavení, které obohatí teoretickou část výuky a zajistí 
propojení s digitálními technologiemi. Vedle iPadů jsme zakoupili 
programovatelné hračky, miniroboty, elektrické či magnetické 
stavebnice. 
 
                                                                         Jitka Bulvová, ředitelka školy 

 

V rámci projektu Modernizace truhlářství jsem 

koncem roku pořídil nový olepovací stroj. Jedná se 

o jednostrannou automatickou olepovačku hran s 

předfrézovací jednotkou. Z výzvy MAS z Programu 

rozvoje venkova bude stroj financován z 45 %. 

Miloš Pražák, truhlář  
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Zprávy z hasičárny 

Letošní prázdniny zahájil náš sbor poměrně aktivní činností. 
 
V neděli 4. 7. se několik našich členů se slavnostním praporem 
zúčastnilo oslav 130 let od založení sboru dobrovolných 
hasičů Hnátnice. 
 
5. 7. se naše družstvo mužů zúčastnilo soutěže v požárním 
sportu v Líšnici. Po slibném startu nastaly problémy na koši, 
ale i tak se umístili na krásném sedmém místě. 
 
11. 7. se naši zástupci zúčastnili 140. výročí hasičského sboru 
v Bystřeci. Součástí slavnosti bylo též posvěcení automobilu TATRA, které získala jednotka do užívání. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V pondělí 12. 7. jsme jako již každý rok uspořádali hasičské dopoledne pro děti 
z příměstského tábora pořádaného naší základní školou. Počasí nám vyšlo na 
jedničku a děti se také dobře bavily. 
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V sobotu 17. 7. se naše družstva žen a mužů účastnily netradiční hasičské soutěže v Žamberku. Oba týmy se 
velice snažily, a i přesto že nevyhrály, splnily hlavní 
závazek - doběhnout a nezranit se.  
 

 
 
 
 

V sobotu 24. 7. vyrazili naši muži na netradiční soutěž do 
Kameničné. Netradiční byla v tom, že nikdo nevěděl, na jakém 
postu poběží. Po neplatném prvním pokusu jsme si ten druhý 
pohlídali a obsadili tradiční předposlední místo. 
 
 Po krátké pauze se 21. 8. naši muži zúčastnili noční soutěže v 
požárním útoku do kopce v České Rybné. S naším zásahovým 
vybavením, oproti sportovnímu vybavení ostatních, se umístili 
na skvělém 7 místě. 
 
28. 8. následovala soutěž v netradičním útoku v Klášterci nad Orlicí. Dva naši členové se navíc zúčastnili 
soutěže TFA, kde vybojovali první dvě místa. 
 
Po prázdninových soutěžích následovalo 4. 9. tradiční 
„Ukončení prázdnin“. Počasí nám přálo, a tak jsme dětem, 
ale i všem příchozím, připravili hezké odpoledne. Po 
nafoukání pěny zůstaly ostatní atrakce prázdné.   
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Poslední námi pořádanou akcí byla hasičská soutěž „O pohár starostky obce“, která se konala v sobotu 18.9., 
následována nedělní soutěží dětí. Na sobotní soutěži jsme mimo zástupců obce přivítali také hejtmana 
Pardubického kraje, pana Netolického.  

 
Naše ženy se představily v nových dresech, které jim věnovala firma Auto Moto Centrum Petráček s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V pátek 5.11. se čtveřice našich členů zúčastnila cvičení ve vojenské 
tvrzi Hůrka v Králíkách. Měli možnost vyzkoušet si pohyb v 
zakouřených prostorách s vyhledáváním osob při nulové 
viditelností. Celkově mělo cvičení úspěch a našim členům přidalo 
další zkušenosti. 
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Výjezdy zásahové jednotky: 
 
Po vydatném dešti nám byl 9.7. v 7:10 vyhlášen poplach. Na 
Bezpráví před továrnou bylo naplaveno bláto, kamení a větve. 
Na ruční úklid toho bylo hodně, tak byl pozván ze Říček 
manipulátor, který si s nánosem snadno poradil. Tímto ještě 
jednou děkujeme za pomoc místnímu zemědělci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po návratu na základnu a příchodu domů nám byl nahlášen v 10 hodin 
další výjezd. Čerpání vody v Klopotech. Po příjezdu na místo jsme zjistili, 
že není co čerpat. Přejeli jsme do Perné na kontrolu propustků. Při 
otáčení v Brandýse jsme byli požádáni JSDH Brandýs nad Orlicí o pomoc 
s pročištěním propustku nad lázněmi. Rádi jsme klukům z Brandýsa 
pomohli, mají toho tam fakt hodně. 

 
14.7. v 13:40 byl naší jednotce nahlášen výjezd. Odstranění stromu 
spadlého na elektrické vedení na Bezpráví  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19.7. V 20:41 jsme byli přivoláni k odstranění spadlého stromu na 
chatu v Klopotech. Po vyhodnocení náročnosti zásahu složkou HZS 
byl strom odstraněn následující den ráno. Děkujeme za zapůjčení 
traktoru s navijákem soukromému zemědělci ze Říček. 
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19.9. ve 12:00 nastoupila jednotka k uctění 
památky dvou hasičů, kteří zahynuli při 
výbuchu domu v Koryčanech. 
  

 
20.10. v 15:22 byl naší jednotce vyhlášen poplach. V součinnosti 
s jednotkou Brandýs nad Orlicí bylo provedeno dohašení 
hořeniště po pálení lesního klestu. Začínalo foukat, a proto 
došlo k preventivnímu dohašení a prolití vodou. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plán akcí na další období: 
 
SO  22. 1. 2022 Maškarní rockový ples 
PÁ  18. 2. 2022 Hasičský ples 
SO  23. 4. 2022 VIA LONGA 
SO  30. 4. 2022 Pálení čarodějnic 
SO    3. 9. 2022 Výročí 125 let založení SDH Říčky 
SO  17. 9. 2022  Hasičská soutěž „O pohár starostky obce“ 
 
O případném konání či nekonání těchto akcí budeme včas informovat v závislosti na epidemiologické situaci 
a aktuálních nařízení vlády.  

 
Za SDH Říčky – Orlické Podhůří, Miroslav Jebousek 
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Zpráva od kolektivu mladých hasičů 
 
Nový ročník kroužku mladých hasičů jsme společně započali dne 
2. 9. 2021. V průběhu prvních schůzek jsme nacvičovali zejména disciplínu 
požární útok  a dále jsme se připravovali na disciplíny, které jsou obsaženy 
v závodu požárnické všestrannosti. 

Jedná se o střelbu ze vzduchovky, 
základy topografie a práce 
s buzolou, základy první pomoci, 

uzlování, poznávání a určování hasebních prostředků a překonávání 
překážky po laně.  

 
V neděli 19. 9. 2021 jsme v Říčkách na hřišti U Močidla pořádali dětskou 
hasičskou soutěž, kdy celkem se zúčastnilo 7 týmů, z čehož 3 týmy byly 
z našeho SDH. Kromě požárního útoku se mladí hasiči zapojili do 
individuálního překážkového běhu a též dovednostní soutěže. Počasí přálo, 
a i atmosféra byla na místě vynikající. V jednotlivcích jsme posbírali celkem 
8 umístění na stupních vítězů, a i 
v požárním útoku byl od loňského 
roku značný posun k lepšímu.  

Prvních 5 týmů se seřadilo pouze v rozmezí necelých 5 vteřin a 
našemu nejlepšímu týmu chyběly necelé 3 vteřiny na bronzové 
umístění.  
 
Dne 9. 10. 2021 jsme si vyrazili s týmem starších žáků na hru Plamen, 
a to konkrétně závod v požárnické všestrannosti v Dolní Čermné. 

Závodu se zúčastnili: Karolína Králová (velitelka), 
Jan Třasák, Beáta Blažková, David Renčín a 
Vojtěch Pražák. Šlo sice zejména o získání 
prvních zkušeností, ale všichni závodníci se na 
soutěž svědomitě připravovali a trénovali. Sami 
si taktéž na „vlastní kůži“ vyzkoušeli, že 
konkurence je skutečně silná. Během cca. 3 
kilometrů běhu se zúčastnili celkem 6 disciplín. I 
přes umístění na chvostu (celkem se zúčastnilo 
60 týmů), jsme byli na soutěžící právem hrdi, 
protože se kompletně vydali ze svých sil ☺ 
 
Až do poloviny října jsme se scházeli na hřišti U 
Močidla, popřípadě na asfaltovém hřišti za 
kulturním domem. Posléze nás počasí již 

„vyhnalo“ dovnitř a schůzky tak trávíme jednak rozšiřováním si znalostí v oblasti prevence, zdravovědy, 
topografie a dalších a taktéž se vždy na sále kulturního domu rozcvičíme a poté se věnujeme pohybovým 
aktivitám. Snahou je též vyzkoušet si vždy nové hry či dovednosti.  
 

Za vedoucí kolektivu MH: Tomáš Blažek, Ondřej Kaplan 
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Společenská kronika 
 

Seznam narozených, kteří do naší obce přibyli od dubna 2021 

• 25. 8. 2021 Karmen Emily Rácová, Kaliště 

• 22. 9. 2021 Markéta Pašková, Rviště 

• 3. 11. 2021 Eliška Zichová, Říčky 

 

 

Od vydání poslední zpravodaje jsme se rozloučili  

• 10. 9. 2021 Vladimír Horák, Perná 

• 20. 10. 2021 Stanislav Oplíštil, Rozsocha 

• 29. 11. 2021  Miloslava Drymlová, Říčky 

Koutek s odpady 
 
Obecné informace týkající se místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

V souvislosti s „novou“ legislativou týkající se systému odpadového hospodářství zastupitelstvo obce 
schválilo nové obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a 
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Vyhlášky vstoupí v platnost od 1. 1. 2022. 

Podstatou změny odpadové legislativy je snaha o co nejvyšší snížení komunálního odpadu. Zákonodárce 
k tomu používá dva nástroje. První nástrojem je povinnost zajistit podíl tříděného odpadu vůči komunálnímu 
odpadu. Pro rok 2025 se jedná o povinnost vytřídit 60 % komunálního odpadu, tento podíl se dále navyšuje 
na 65 % v roce 2030 a 70 %  v roce 2035. Při nesplnění této povinnosti hrozí obci pokuta až ve výši 200 000 
Kč. Druhým nástrojem je cena za uložení komunálního odpadu, která roste každým rokem a zároveň 
zohledňuje počet obyvatel v obci. Na každého obyvatele je dané množství komunálního odpadu, který může 
obec uložit za nižší cenu. Dané množství odpadu na občana za nižší cenu se v čase snižuje. Podrobnosti 
s jednotlivými údaji byly zveřejněny ve zpravodaji 1/2021. 

Obce k této problematice přistupují různě. Některé obce zavádějí svoz tříděného odpadu dům od domu. 
Některé obce přistoupili k tzv. čipování popelnic, kdy obyvatelé budou platit poplatek dle skutečné 
hmotnosti odevzdaného komunálního a popř. i tříděného odpadu. Jiné obce omezují svoz komunálního 
odpadu, např. svoz místo 1xtýdně nahradí svoz 1x14 dní. Ozkoušená cesta ještě není, data z jednotlivých obcí 
budou nejdříve příští rok. Různé motivační systémy mají ovšem i svoje negativní stránky, např. více černých 
skládek nebo odkládání odpadu „u sousedů“ nebo kdekoliv jinde. Obec Orlické Podhůří měla rozhodování o 
novém systému jednoduší. Vzhledem k úzkým silničkám není u nás svoz dům od domu možný. Zůstáváme 
tak u stávajícího systému sběrných míst na komunální a tříděný odpad a jednotnou platbu na poplatníka/ 
případně nemovitost. 

Sazba poplatku za letošní kalendářní rok činila 450 Kč za každého poplatníka (200 Kč za ZTP/P). Sazba 
poplatku tvořila cca 70 % skutečných nákladů obce na sběr a svoz komunálního odpadu za rok 2020. 
V letošním roce by to činilo zhruba 60 % a v dalších letech ještě méně. Zastupitelstvo obce schválilo navýšení 
poplatku na 600 Kč na poplatníka. Toto navýšení však nepokryje zvýšené náklady obce na svoz a uložení 
odpadu. Prosíme tedy všechny občany, třiďte, třiďte, a ještě jednou třiďte. 
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UPOZORNĚNÍ: Od 1. 1. 2022 nabývá účinnost nová vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství, která tak zrušuje aktuálně platnou vyhlášku č. 1/2019. Poplatek se tak navyšuje 
na částku 600 Kč na poplatníka za rok (300 Kč za ZTP/P). V sazbě poplatku se odráží postupné navýšení 
poplatku za ukládání odpadů na skládku (do roku 2023 téměř čtyřnásobné zdražení). 

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství platí:  

• fyzická osoba přihlášená v obci,  

• vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není 
přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce (spoluvlastníci nemovité věci 
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou 
povinnost společně a nerozdílně). 

Poplatník je povinen zaplatit poplatek bez vyměření, a to jednorázově do 30. 06. příslušného kalendářního 
roku. 

Vznikne-li poplatková povinnost po výše uvedeném datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne 
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce 
příslušného kalendářního roku. 

Poplatek se platí v poměrné výši odpovídající počtu i započatých měsíců. Poplatek je možné uhradit:  

• v hotovosti na Obecním úřadě Orlické Podhůří (v úřední hodiny Po 8-15 hod, ST 8-17 hod),  

• bezhotovostně na účet obce: 8721611/0100 

Variabilní symboly pro jednotlivé části obce:  
Říčky     VS: 1+ číslo popisné (např. č. p. 10 = VS 110)  
Rviště     VS: 2+ číslo popisné (např. č. p. 10 = VS 210)  
Dobrá Voda    VS: 3+ číslo popisné (např. č. p. 10 = VS 310)  
Rozsocha    VS: 4+ číslo popisné (např. č. p. 10 = VS 410)  
Perná     VS: 5+ číslo popisné (např. č. p. 10 = VS 510)  
Kaliště     VS: 6+ číslo popisné (např. č. p. 10 = VS 610)  
Klopoty - k. ú. Říčky   VS: 7+ číslo evidenční (např. č. p. 10 = VS 710)  
Klopoty - k. ú. D. Voda  VS: 8+ číslo evidenční (např. č. p. 10 = VS 810)  

 

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné 
svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující 
jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto 
opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. V případě 
podle předchozí věty vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka. 
Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a 
nerozdílně. 

Dovolte mi ještě pár slov závěrem. Rád bych touto cestou apeloval na důkladné třídění odpadů. Jak se 
můžeme již dnes přesvědčit, dochází k nárůstu poplatků za odpadové hospodářství, a tak bez zásadního 
navýšení podílu vytříděného odpadu tyto náklady budeme těžce korigovat. Budeme také rádi za každý Váš 
podnět v oblasti odpadového hospodářství. 
 
Níže mi už jen zbývá zveřejnit svozový plán pro naši obec v roce 2022. 
 

Vojtěch Skalník, místostarosta obce 
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Policie radí 
 
Pozor na lákavé nabídky podomních prodejců 

Podomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina z nich má škálu důvodů a příběhů, kterými se 
snaží získat vaši důvěru. Mnozí také moc dobře vědí, že v obcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej 
zakázán, se tímto jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to je od lehce nabitého zisku neodradí. 

V současné době, kdy lze v médiích slyšíme o „energetické krizi“ a některé společnosti oznamují konec, lze 
předpokládat i zvýšený počet podomních prodejců nabízejících právě výhodné smlouvy na dodávky energií. 
Dalšími a častými praktikami jsou nabídky různých služeb na výměnu zámků, služby kominíka či servis oken. 
Pozor, lze se také setkat s lákavou nabídkou „levného“ zboží, které na první pohled vypadá jako originál, ale 
originálem není. 

 

Policie proto radí: 
- Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic zadarmo. 
- Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového nepouštějte do svého bytu, obzvlášť v případech, kdy cizí osoba 
chce rozměnit bankovky, nebo se domáhá pitné vody. 
- Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte. 
- Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nutil vás k okamžitému rozhodnutí. 
- Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v hotovosti, bez sepsané smlouvy o koupi či prodeji. 
- Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte o kontakt, který si klidně hned vyzkoušejte a ověřte. 
- Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete, kontaktujte ihned členy rodiny nebo si nechte čas na 
rozmyšlenou. 
- V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrátit na policii. 
 

V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého zbohatnutí, výhodné koupě či dokonce výhry. V naprosté 
většině těchto případů se jedná o podvod. 

 
 

kpt. Mgr. Jiří Tesař, koordinátor prevence 
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Co se událo 
 

Podzim nás přivítal pestrou nabídkou společenského vyžití. Řada pořadatelů nečekala na zhoršení covidové 
situace a raději své plánované akce posunula na dřívější termín. V září pro nás hasiči připravili ukončení 
prázdnin a následně hasičskou soutěž. 

V sobotu 25. září proběhl Svatováclavský knižní den. Nakladatelství Flétna se rozhodlo každoroční akci 
uspořádat dříve a ve skromnějším formátu jednoho dne. Kromě tradiční křesťanské a cestovatelské tématiky 
bylo pro posluchače připraveno i představení gurmánské knihy Šéfkuchařův deník a poezie ve formě básnické 
sbírky Vykročení ze stínu. 

První říjnovou sobotu proběhlo divadelní představení Únos v Neapoli. Divadelní spolek Vicena si pro nás 
tentokrát připravil mafiánskou komedii o dvou dějstvích pod taktovkou Jana Štěpánského. 

V neděli 3. října proběhlo Vítání občánků, kdy jsme po roce měli to potěšení přivítat čtyři nové občánky. 

V sobotu 16. října proběhlo Myslivecké posvícení. Myslivecký spolek Orlické Podhůří si pro návštěvníky 
připravil bohatý oběd následovaný pestrým programem. Děti i dospělí se poučili na stopované, za kulturákem 
na ně čekala střelba a kolo štěstí, na sále naopak cukrová vata, vyrábění a živá hudba. Vrcholem programu 
byla zvěřinová tombola, grilování a promítání kultovního snímku Slavnosti sněženek. Můžeme jen doufat, že 
se z vydařené akce stane milá tradice. 

Bohužel začátkem listopadu došlo ke zhoršení epidemiologické situace a následnému omezení kulturních 
akcí. První zrušenou akcí byl Ostrý nářez, plánovaný na sobotu 6.11. Další plánovanou akcí bylo rozsvícení 
vánočního stromu v Říčkách. Společně jsme plánovali vystoupení žáků místní školy a následný program 
v kulturním domě, včetně občerstvení, dílniček pro děti a jarmarku. V druhé polovině listopadu karanténa 
dopadla na velký počet dětí z naší školy a bylo jasné, že vystoupení musíme zrušit. Snažili jsme se hledat 
cestu, jak dodržet nová vládní opatření a současně jak rozsvícení uspořádat. Byla by škoda akci rušit, jako 
loňský rok. Nakonec jsme se rozhodli akci uspořádat tak, abychom návštěvníky co nejvíce rozprostřeli v čase 
a prostoru a současně, aby co nejvíce z nich mohlo zakusit blížící se vánoční atmosféru. Při dodržení limitu 
20 osob nebylo třeba vyžadovat od návštěvníků testování nebo očkování. Přijít tak mohl každý, moc všem 
děkujeme za vzájemnou ohleduplnost. 

 
Rozsvícení Vánočního stromu v Říčkách 

Sobota 27.11. nás přivítala krásnou sněhovou nadílkou, což samo o sobě vytváří tu pravou atmosféru. V 17 
hodin se za zvuku koled rozsvítil krásně nazdobený strom v parčíku před školou a společně jsme tak mohli 
přivítat nadcházející advent. Od 14 do 19 hodin byl na sále v kulturním domě připraven Vánoční jarmark. 
Místní maminky vyráběly po několik listopadových večerů anděly, betlémy, věnce, svícny, sněhuláky, koule 

a kouličky, vánoční aranžmá a 
další překrásné věci. Vyrábělo se 
v Říčkách a ve Rvišti, stejně tak 
výrobky putovaly k prodeji na obě 
místa. Prodejní výtěžek v Říčkách 
byl ve  výši 12 610 Kč a poputuje 
do ZŠ a MŠ Orlické Podhůří. Všem 
maminkám, dětem a dalším 
dobrovolníkům děkujeme za 
krásné výrobky! 

    
 

Marie Kršková, starostka obce 
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Rozsvícení Vánočního stromu a den otevřených dveří ve Rvišti  

V neděli 28. 11. 2021 jsme dnem otevřených dveří 
slavnostně otevřeli Zázemí pro technické služby a 
Komunitní centrum Rviště. Vzhledem k 
epidemiologickým nařízením jsme den otevřených 
dveří naplánovali na celé nedělní odpoledne 
a současně ho spojili s vánočním jarmarkem 
a rozsvícením vánočního stromu ve Rvišti. 

Občané si mohli prohlédnout vnitřek budovy, sál 
s kuchyňkou a sociálním zařízením a technickou 
část. Technická část bude sloužit k údržbě a uložení 
mechanizace. Je zde rovněž sociální zařízení 
s bezbariérovým přístupem. Sál komunitního 
centra bude využíván pro setkávání občanů všech 
generací, tvorbu, vyrábění, přednášky, cvičení, pro 
rozvoj dětí, společné sledování sportovních zápasů a další aktivity. 

Spoluobčané, kteří komunitní centrum navštívili, si mohli prohlédnout minigalerii historických fotografií 
obce, bylo jim nabídnuto malé občerstvení a možnost zakoupit si dekorační předměty s vánoční tématikou. 
Výtěžek z jarmarku putoval i odtud do ZŠ a MŠ Orlické Podhůří ve výši 7 835 Kč. 

Na závěr akce byl v 17,00 hodin  rozsvícen vánoční stromeček na návsi, kde jsme si společně za doprovodu 
kytary paní Kvochové zazpívali pár koled.  

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na budování a přípravách otevření  komunitního centra podíleli. 
Slavnostní otevření bylo pro nás takovou třešničkou na dortu, které se bohužel z karanténních důvodů 
nemohla zúčastnit naše paní starostka  Marie Kršková, které rovněž  patří velký dík, protože průběh  výstavby 
nebyl vždy jednoduchý. 

Poděkování patří samozřejmě i Vám občanům, kteří centrum i přes veškerá opatření  navštívili. 

O následujících akcích KC Vás budeme pravidelně informovat SMS a program bude také  vyvěšen na 
webových stránkách obce včetně fotogalerie.  

Zavedli jsme rovněž  knihu návštěv, kde můžete napsat připomínky a náměty. Program komunitního centra 
bude takový, jaký si ho uděláme. Uvítáme Vaše nápady i pomoc s organizací. 

Jednou z prvních akcí v Komunitním centru Rviště bylo v pátek 
3. 12. Hudbou a zpěvem do radosti a v neděli 5. 12. Mikulášské 
zdobení perníčků. 
 

Přeji poklidné prožití tohoto adventního času ve zdraví, 
spokojenosti, rodinné sounáležitosti a přeji Vám, abyste svým 
dětem předali tu pravou podstatu Vánoc jako je klid, pohoda, 
očekávání…. 

 

Lenka Stejskalová, místostarostka 
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