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Na úvodní straně je zachycena část obce Říčky. Do zpravodaje mohou přispívat i sami občané, budeme rádi 
za každý podnět. Své příspěvky můžete posílat na starosta@orlickepodhuri.cz, uzávěrka je 15. března 2023. 
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Úvodník 
Milí spoluobčané, 

v tomto již vánočním čase jsme dodrželi „tradici“ a tak se k Vám na stůl dostává poslední vydání občasníku 
roku 2022. Než se však pustíme do výčtu toho, co se nám letos podařilo, případně co nás ještě čeká, rádi 
bychom Vás seznámili se změnami, jaké se udály v souvislosti se zářijovými volbami do zastupitelstva obce. 
V minulém čísle jsme vám představili 12 kandidátů, z nichž jste zvolili 9 zastupitelů. Děkujeme neúspěšným 
kandidátům H. Doubínkové, M. Chejnovskému a V. Petrlákovi za odvahu kandidovat a za projevený zájem 
o dění v obci. Podrobné výsledky voleb najdete na str. 5. 

Po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstva, které nebyly zpochybněny, bylo ve středu 19. října svoláno 
ustanovující zastupitelstvo, na kterém byla jednohlasně zvolena starostkou obce Marie Kršková a dále také 
dva místostarostové Lucie Kaplanová a Vojtěch Skalník. Následovala volba členů do výborů, a to finančního 
a kontrolního. Předsedou finančního výboru se stal Pavel Faltýnek a dále členové Jiřina Jebousková a Zdeněk 
Neťuka. Předsedou kontrolního výboru se stal Petr Šejbl a dále členové Marta Folková a Petr Skalický. Těšíme 
se na nové zastupitele a budoucí spolupráci. 

Touto cestou bych Vám chtěl popřát příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a stálou pohodu. 

Vojtěch Skalník 

Zprávy z obecního úřadu 
• V souvislosti s bezproblémovým vyhrnováním sněhu na obecních cestách, bychom chtěli touto cestou 

požádat občany o zkrácení přilehlých porostů, keřů, stromů a jiných dřevin tak, aby při vyhrnování 
nebránily průjezdu vyhrnovací techniky.  V případě potřeby může obec na žádost přistavit kontejner 
na odklizení větví. 

• Splašková kanalizace Orlické Podhůří - Říčky – obec podala žádost o dotaci z Operačního programu 
životního prostředí, probíhá hodnocení žádosti. 

• Chodník Dobrá Voda, Chodníky Rozsocha – na realizaci byla podána souhrnná žádost o dotaci 
z programu IROP.  

• V listopadu byla dokončena Obnova čekárny v Perné. Náklady celkové opravy, kterou provedl Miloš 
Pražák, byly 261 tis. Kč. Na opravu přispěl 100 tis. Kč Pardubický kraj skrze Program obnovy venkova. 
Vedle čekárny jsme vybudovali menší zpevněnou plochu, kam bude na jaře instalováno posezení. 
K čekárně bude ještě doplněna plakátnice. Plakáty prosím nelepte přímo na zastávku a počkejte 
na instalaci. Obnova čekárny v Perné byla v současné době poslední plánovanou rekonstrukcí. Čekárna 
ve Rvišti je zatím v dobrém stavu, čekárnu v Říčkách plánujeme posunout a udělat novou v rámci 
revitalizace celého prostoru v okolí prodejny v Říčkách. 

• V listopadu byly zahájeny stavební práce na Obnově malé vodní nádrže Kaliště. Stavební firma A.B.V. 
spol s.r.o. zahájila stavbu kácením stromů. Dle vývoje počasí budou příští rok zahájeny výkopové práce 
na samotné obnově rybníka. Smlouva o dílo je uzavřena na 3,6 mil. Kč, dotace z Ministerstva zemědělství 
je přislíbena ve výši 2,5 mil. Kč. 

• Pro zásahovou jednotku SDH jsme letos využili dvou dotací. Díky podpoře Pardubického kraje jsme 
pořídili zásahovou obuv a kalové čerpadlo, z celkové částky 48 434 Kč dotace činila 30 000 Kč. 
Z příspěvku Nadace ČEZ ve výši 54 000 Kč byly pořízeny 3 ks vícevrstvých zásahových obleků, čtvrtý kus 
pořídila obec na vlastní náklady.  

• Letošní rok došlo na větší plánované opravy na naší multikáře, opravy činily lehce přes 200 tis. Kč. Vozidlo 
je z roku 2014, každodenní využití je na něm už znát a musíme počítat s každoroční dražší opravou. 

• Obec Orlické Podhůří nabízí volné prostory k pronájmu v budově MŠ ve Rvišti. Jedná se o dvě místnosti 
s vlastním vchodem a sociálním zařízením (celkem 60 m²). Více informací podá starostka Marie Kršková. 
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Plánované akce na rok 2023 

Zastupitelstvo obce schválilo na rok 2023 vyrovnaný rozpočet ve výši příjmů 21 mil. Kč a výdajů 21 mil. Kč. 
Jedná se o historicky nejvyšší čísla, která je však potřeba brát s rezervou. Na jedné straně nám rostou 
daňové výnosy, ale na druhé straně si díky rostoucí inflaci za tyto peníze méně pořídíme.  

• Chodníky Rozsocha – na jaře by měly být zahájeny stavební práce na části, 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 několikrát odložil začátek 
Modernizace silnice II/312 Choceň- Libchavy. Dodavatel stavebních prací byl vybrán ve společné 
soutěži s krajem. Vítězem s cenou 1,9 mil. Kč je „Společnost Choceň – České Libchavy“, která 
zastupuje sdružení firem STRABAG a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  

• Obnova malé vodní nádrže Kaliště – jak bylo zmíněno výše, jedná se o náročnou finanční akci, která 
bude realizována převážně v roce 2023. Jedná se o jedno z prvních větších opatřeních na zadržování 
vody v krajině a zachování příjemného klimatu v naší obci. 

• Obnova pomníku padlých v Říčkách – obec získala dotaci z Ministerstva obrany ve výši 580 tis. Kč, 
celkové náklady by měly být 726 tis. Kč. Obnova počítá s rozebráním pomníku, realizaci odvodnění a 
následnou opravou včetně opěrných zídek. 

• Vybavení pro spolkovou činnost Říčky – jedná se o menší projekt, ze kterého plánujeme pořídit nové 
stoly do zasedací místnosti v Kulturním domě, rolety na sál, mobilní toaletu, venkovní posezení a 
skládací stoly do Komunitního centra. Z celkových nákladů 180 tis. Kč by 80 % měla pokrýt dotace 
z Programu rozvoje venkova. 

• Čištění vody v požární nádrži ve Rvišti – na jaře plánujeme pořídit filtraci pro základní čištění vody 
v požární nádrži ve Rvišti. Požární nádrž je hojně využívána ke koupaní. Bohužel pouze za použití 
chemie nejsme schopni udržet kvalitu vody ke koupaní a nádrž nám pravidelně zelená. Plánujeme 
pořídit menší filtraci, která kvalitu vody zlepší, ale v žádném případě nepůjde o koupaliště 
s hygienickými normami. Stále zde bude volný vstup na vlastní nebezpečí. Tuto akci máme předběžně 
spočítanou na 300 tis. Kč, částečně budeme žádat o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického 
kraje. 

• Obnova osvětlení a oplocení na hřišti Kulturního domu v Říčkách – díky změnám v Programu rozvoje 
venkova můžeme v roce 2023 podat dvě žádosti o dotaci. Podmínkou je, že se jedná o obec s pěti a 
více místními částmi a že každý projekt je umístěn v jiné části. Na hřišti plánujeme udělat na jedné 
straně nové vyšší oplocení a nové úsporné osvětlení. 

• Oprava veřejného osvětlení v Perné – příští rok proběhne kompletní výměna sloupů a svítidel 
v místní části Perná.  

• Nová sekačka pro údržbu zeleně – v rozpočtu na příští rok máme plánovaný 1 mil. Kč na pořízení 
nové sekačky. Současná sekačka má časté poruchy a kapacitně je nedostatečná.   

• V roce 2023 nám bude dobíhat několik projektových dokumentací, plus plánujeme několik nových 
o Říčky – modernizace chodníků podél silnice III/3122– jedná se o projektovou dokumentaci 

na kompletní rekonstrukci chodníků v Říčkách za 167 017 Kč. Návrh již máme hotový, 
v současnosti probíhají jednání s dotčenými orgány. 

o Splašková kanalizace v Dobré Vodě – v současnosti máme hotový návrh, který projednáváme 
s vlastníky dotčených pozemků. V roce 2023 budeme žádat o stavební povolení. Příští rok nám 
zbývá doplatit 157 tis. Kč z celkové ceny 498 520 Kč. 

o Projektová dokumentace na novou hasičárnu – závazek pořídit projektovou dokumentaci 
na novou hasičskou zbrojnici nám zůstal z letošního roku. 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. V roce 2022 obec 
vykoupila část zemědělského areálu v Říčkách, kde v budoucnu plánujeme novou hasičárnu 
postavit. V rozpočtu na projektovou dokumentaci máme plánováno 200 tis. Kč. 

o Projektová dokumentace na rekonstrukci obchodu v Říčkách a revitalizaci prostoru před 
obchodem – v roce 2022 vznikly první studie možného uspořádání a vzhledu prodejny. 
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Do návrhu se snažíme skloubit více požadavků, ať už se jedná o připomínky sousedů nebo 
norem na zajištění bezpečnosti chodců. Návrh plánujeme více představit na veřejné schůzi 1. 
února 2023. 

o Obnova hřbitova v Říčkách – v roce 2022 zde proběhlo geodetické zaměření, samotná 
projektová dokumentace se posunula do roku 2023. Plánovaná výše nákladů je 200 tis. Kč. 

o Odvodnění Klopoty – od letošního roku se projektuje odvodnění Klopot, které má převést 
vodu vytékající z lesa od Dobré Vody pod parkovištěm do Klopotského potoka. Nejvíce vody 
zde je při dlouhodobých a přívalových deštích. Abychom nezvyšovali hladinu Klopotského 
potoka, návrh počítá s vybudováním suchého poldru, který vodu zadrží a její odtok bude 
regulovat. 

• DČOV Perná – v roce 2023 by měl být částečně realizován program na podporu čištění odpadních 
vod v místní části Perná ve výši 150 tis. Kč. V letošním roce jsme ukončili spolupráci s Ing. Josefem 
Veselým, který i přes opakované urgence na projektu nepracoval. Do třetice jsme udělali novou 
poptávku a služby objednali od Petra Studeného, DiS. Doufáme, že projekt tentokrát dopadne. 

• Oprava místních komunikací – na drobnější opravy místních komunikací je plánována částka 300 tis. 
Kč. 

• Podpora prodejen v obci – i příští rok plánujeme finančně podpořit místní prodejny v Říčkách a ve 
Rvišti v souhrnné částce 390 tis. Kč. Zpětně pak budeme žádat dotaci Pardubický kraj, který přispívá 
většinou 120 tis. Kč. 

• Vybavení pro JSDH – pro členy zásahové jednotky je připraveno 150 tis. Kč na nové vybavení. 

• Dary a příspěvky – tak jako každý rok počítáme s finanční podporou Charity, Centra sociální péče, 
Domova důchodců, kteří zajišťují sociální služby i pro naše občany. Dále podporujeme Myslivecký 
spolek Orlické Podhůří, NAD ORLICÍ, o.p.s. a Český svaz ochránců přírody – Záchranná stanice a 
ekocentrum „Pasíčka“. 

• Splašková kanalizace Říčky – není v rozpočtu zohledněna, protože ještě nepadlo rozhodnutí, zda 
tento projektu budeme realizovat. Zastupitelstvo obce se rozhodne až na základě výsledku dotačního 
řízení. Pokud bude rozhodnutí zastupitelstva kladné, realizace by byla zahájena již v roce 2023.  
 
 

Ohlédnutí za pomocí pro ukrajinské uprchlíky 

Na obecním úřadě jsme na jaře za vaší velké pomoci ubytovali 
maminku se třemi dcerami a babičkou z Ukrajiny. V létě se rodina 
i přes trvající válku a nebezpečí rozhodla vrátit domů za tatínkem 
a dědečkem, po kterých se jim velmi stýskalo. Rodina bydlí 
v menším městečku 80 km východně od Dnipra, což je stále oblast 
bojů a ostřelování. Podle posledních zpráv jsou v pořádku.  

Zásoby jídla a hygienických potřeb jsme darovali ukrajinským 
rodinám, které jsou ubytované v hospodě v Klopotech. Jedná se o vybavené prostory, takže z vybavení měly 
rodiny zájem spíše o drobnosti jako je sušák na prádlo nebo fén. Jelikož naše provizorní ubytování na úřadě 
zůstalo dlouho prázdné, kontaktovali jsme KACPU a domluvili se, že přechodné ubytování není potřeba. 
Přesně v této době jsme si všimli inzerátu Charity, která pomáhala vybavit byty pro samostatné bydlení dvou 
ukrajinských rodin v Letohradě. Sháněli přesně takové vybavení, které nám na úřadě zůstalo. Naši pracovníci 
vše přestěhovali, rodiny byly nadšené, a dokonce naše stěhováky odměnily potleskem. Jedná se o dvě 
maminky s dětmi, které jsou v ČR od jara a již si zde našly zaměstnání. Teď se mohou odstěhovat z ubytovny 
do vlastního nájmu. Zbývající drobnosti jsme předali ve sbírce Diakonii Broumov. Vše tedy slouží dále 
ukrajinským uprchlíkům a potřebným. Ještě jednou děkuji všem za pomoc a solidaritu. 

 
Marie Kršková, starostka obce 
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce 

konané dne 23. a 24. září 2022 

Pořadí Název 
Počet 
hlasů 
Říčky 

Počet 
hlasů 
Rviště 

Hlasy 
celkem 

Hlasy 
celkem v 

% 

1 LUCIE KAPLANOVÁ 145 74 219 10,36 
2 MARIE KRŠKOVÁ 117 101 218 10,32 

3 PAVEL FALTÝNEK 94 110 204 9,65 
4 PETR ŠEJBL 90 109 199 9,42 
5 ZDENĚK NEŤUKA 131 53 184 8,71 
6 JIŘINA JEBOUSKOVÁ 120 61 181 8,57 

7 VOJTĚCH SKALNÍK 116 64 180 8,52 
8 MARTA FOLKOVÁ 63 105 168 7,95 
9 PETR SKALICKÝ 71 94 165 7,81 

10 VLASTIMIL PETRLÁK 122 41 163 7,71 
11 MARTIN CHEJNOVSKÝ 54 74 128 6,06 
12 HELENA DOUBÍNKOVÁ 38 66 104 4,92 

Zastupitelstvo obce má 9 členů. 
 Voliči v 

seznamu 
Vydané obálky Volební účast 

Říčky 279 167 59,86 % 

Rviště 240 135 56,25 % 

Celkem 519 302 58,19 % 

 
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR 

Pořadí Název 
Počet 
hlasů 
Říčky 

Počet 
hlasů 
Rviště 

Hlasy 
celkem 

Hlasy 
celkem 

v % 

1 Fiala Petr 105 48 153 65,10 

2 Ešner Stanislav 35 47 82 34,89 

 Voliči v 
seznamu 

Vydané obálky Volební účast 

Říčky 279 149 53,41 % 

Rviště 240 115 47,92 % 

Celkem 519 264 50,87 % 
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Zprávy z hasičárny 
Po mnoha týdnech plánování a příprav se přiblížil víkend oslav 125. výročí založení hasičského sboru 
v Říčkách (30. 10. 1897). 
 
Oslavy započaly v pátek 2.9. u pomníku Dolečkových na Luhu 
položením věnce a pokračovaly večerními přednáškami o vývoji 
obcí Orlického Podhůří a vypálení obce Ležáky. Děkujeme panu 
Duškovi z archívu v Ústí nad Orlicí a panu Hübnerovi. 
 
Samotné oslavy započaly druhý den v 10 hodin slavnostním 
nástupem našeho sboru a hostujících sborů u školy a 
představením nového hasičského praporu, který již nese nový 
název sboru, tedy SDH Říčky - Orlické Podhůří.  

 
Za představení praporu děkujeme manželům Velebným, jejichž firma slavnostní prapor pro sbor dodala. 

 
 
Dále přišlo na řadu požehnání a posvěcení praporu, které provedl kněz z Ústí nad 
Orlicí, Vít Horák.  
I jemu děkujeme za jeho slova a službu. Poté se průvod za doprovodu Posádkové 
hudby AČR Olomouc přesunul k pomníku padlých, kde proběhlo položení věnce.  
 
Následovalo předání vyznamenání, proslovy ministra vnitra pana Víta Rakušana, 
senátora Petra Fialy (v té době ještě kandidáta do Senátu) a paní starostky obce 
Marie Krškové.  
 
 
Poté jsme se se všemi 
hosty přesunuli do 

kulturního domu, kde proběhla krátká schůze a 
slavnostní oběd na který plynule navázal 
doprovodný program. V rámci výročí proběhlo 
také každoroční loučení s prázdninami. 
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Odpolední program zahájilo představení zmíněné posádkové 
hudby, následovaly ukázka hašení vzníceného oleje, práce 
hasičského psovoda, vystoupení skupiny historického šermu, 
vystoupení nově vzniklé hasičské kapely, ukázka zrenovované 
motorové stříkačky Holeček – Praha, kterou nám přivezli 
bratři z Brandýsa nad Orlicí. Celou dobu byly pro děti 
připraveny skákací hrady, stopovaná a střelba ze vzduchovek. 
V KD byla po celé odpoledne připravena výstavka obrazů obcí 
Orlického Podhůří a vystaveno vybavení a fotografie kroužku 
mladých hasičů. 

Děkujeme všem, kteří se na náročných přípravách podíleli, ale i všem hostům, kteří se této naší oslavy 
zúčastnili. 
 

 
 
V sobotu 17.9. jsme v dopoledních hodinách uspořádali na hřišti U 
Močidla již 3. ročník soutěže mladých hasičů.  Účast sborů nebyla 
dle našich představ, ale i tak jsme utvořili celkem 5 týmů, se 
kterými jsme si zazávodili v požárním útoku a jednotlivci si zkusili 
překážkový závod na 60 metrů. 
 
 Od 13 hodin proběhla každoroční soutěž ,,O Pohár starostky obce 
Orlické Podhůří“. Letos nám počasí příliš nepřálo, ale i tak dorazilo 
11 týmů z 6 sborů – 6 týmů žen a 5 týmů mužů. Pro mnohé týmy 
to byl poslední závod této sezóny, a tak byla ve vzduchu cítit dobrá náladu a všudypřítomná pohoda. Na 
prvním místě mezi ženami se umístilo domácí družstvo, které tak potvrdilo skvělou formu letošní sezóny a 
patří jim velká gratulace. Naši muži skončili po neuvěřitelném boji s družstvem SDH Hnátnice, na krásném 
druhém místě, a i oni si zaslouží velkou gratulaci. 
 
 

I přes zmíněnou nepřízeň 
počasí se celodenní akce 
vydařila a nikdo se na 
náročné později i promočené 
trati nezranil. Mockrát 
děkujeme sponzorům, kteří 
podpořili tuto akci a všem, 
kteří se na této akci podíleli. 
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V pátek 7.10. se v Říčkách uskutečnilo námětové cvičení jednotek 
požární ochrany, které se pořádají každoročně a mají za úkol 
prověřit připravenost jednotek k zásahu. Námětem letošního 
cvičení byly lesní požáry a dohašování ohnišť po pálení klestu 
v nepřístupném terénu. Toto téma bylo zvoleno kvůli letošnímu 
požáru v NP České Švýcarsko. Cvičení proběhlo bezchybně a 
odvedená práce byla na dobré úrovni. Děkujeme všem 
jednotkám, které se cvičení zúčastnily.  
 
 

26.12. jsme se podíleli na obcí pořádaném ,,Rozsvícení vánočního stromu“ a to přípravou a zavěšením 
osvětlení na strom a následně při samotné akci podáváním občerstvení pro naše spoluobčany. Všem 
zúčastněným patří velké poděkování. 
 
7. 12. se naše jednotka připojila k uctění 
památky tragicky zesnulého hasiče jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obce Skalice u České 
Lípy, který zahynul 30. listopadu 2022 při požáru 
rodinného domu. 

,,Čest jeho památce“ 
 

 
 

Výjezdy zásahové jednotky: 
V období od vydání předchozího zpravodaje nemusela jednotka vyjíždět k žádné mimořádné události. 
 
Připravujeme na příští rok: 
 
28.01. 2023 - Maškarní rockový ples   26. 08. 2023 - Loučení s prázdninami   
18. 02. 2023 - Hasičský ples   Hasičská soutěž ,,O pohár starostky obce Orlické Podhůří“ 
18.03. 2023 - Dětský karneval  16. 09. 2023 - kategorie ženy a muži 
22.04. 2023 - VIA LONGA   17. 09. 2023 - dětská soutěž 
30.04. 2023 - Pálení čarodějnic 
 
 

         Za SDH Říčky – Orlické Podhůří, Miroslav Jebousek 
 

Zpráva od kolektivu mladých hasičů 

     Od začátku školního roku jsme se s kolektivem Mladých hasičů účastnili níže uvedených akcí: 
 
Oslavy k 125. výročí založení SDH Říčky – 3. 9. 2022 
S mladými hasiči jsme se zúčastnili jak oficiálního dopoledního 
ceremoniálu, tak i odpoledního sportovně zábavného 
odpoledne za kulturním domem.  Pro širokou veřejnost jsme 
též připravili minivýstavu o činnosti kroužku mladých hasičů, 
kde bylo předvedeno veškeré vybavení a sportovní oblečení, 
doplněné o bohaté fotografie a kroniku kroužku.  
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3. ročník soutěže Mladých hasičů v Říčkách – 17. 9. 2022 
Dne 17. 9. 2022 jsme uspořádali další soutěž mladých hasičů v Říčkách. I přes nižší účast jsme celkem utvořili 
5 týmů, se kterými jsme společně soutěžili jak v požárním útoku, tak i překážkovém závodu jednotlivců. I přes 
nepřízeň počasí akce vyšla a všichni zúčastnění byli za své snažení odměněni. V týmové soutěži jsme obsadili 
1. a 2. místo a též jednotlivci z našeho sdružení obsadili většinu prvních míst. 

 
ZPV Černovír – 24. 9. 2022 
Dne 24. 9. 2022 jsme se s jedním týmem starších žáků 
zúčastnili závodu v požárnické všestrannosti v Černovíře. 
Na soutěž se starší žáci pečlivě připravovali. Zároveň se všichni 
soutěžící zapojili i do ligového závodu v běhu na 60 metrů 
překážek, kde někteří sbírali své první ligové body 
do hodnocení.  Jako tým jsme vybojovali z celkových 29 týmů 
krásné 10. místo a ani jednotlivci se ve startovní listině 
neztratili. 
 
 

Závody na 60 a 100 m překážek Lanškroun – 1. 10. 2022 
Na lehkoatletickém stadionu v Lanškrouně se celkem 8 našich 
mladých hasičů (mladší žáci, starší žáci, dorostenky) zúčastnilo 
závodu v překážkovém běhu, kdy pro některé to byl zcela první 
ligový závod. Běželo se v závodních drahách na tartanu, tudíž i 
časy byly mnohem rychlejší. V těžké konkurenci získali někteří své 
první ligové body.  
 
ZPV – okresní kolo Bystřec – 8. 10. 2022 

V sobotu 8. 10. 2022 jsme vyrazili 
na letošní poslední soutěž do obce Bystřec. 
Zúčastnili jsme se okresního kola 
v požárnické všestrannosti, kdy závod se 
sestává z 6 disciplín: střelba ze vzduchové 
pistole, zdravověda, topografie a práce 
s mapou, poznání hasebních prostředků, 
uzlování a překonání překážky 
po vodorovném laně. Celkem jsme se 
na okresním kole zúčastnili se 
2 pětičlennými družstvy starších žáků 
a taktéž si závod vyzkoušely naše 
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2 dorostenky. Ty měly závod o to těžší, že část závodu běžely dle předem stanoveného azimutu. Pro část 
závodníků se jednalo o zcela první branný závod a sbírali tak své první zkušenosti.  
 
Hasičská drakiáda – 20. 10. 2022 

V rámci čtvrtečního kroužku se na travnatém hřišti U 
Močidla sešlo celkem 20 dětí se svými létajícími draky a 
„provětrat“ se přišli i někteří dospělí. Kromě krásného a 
slunného počasí jsme si odnesli krásné zážitky, které 
jsme korunovali opečením buřtů na ohni. Naštěstí  vítr 
foukal kvalitní, a tudíž se všem draci vznesli. Účastníci si 
odnesli též drobné odměny. 
 
Lampiónový průvod + tvoření – 3. 11. 2022 

V podvečer dne 3. 11. 2022 jsme se sešli u Kulturního 
domu v Říčkách, kdy někteří účastníci byli i krásně 
namaskováni a vybaveni vším potřebným. Vydali jsme se „po svých“ po obci Říčky a cestou jsme ve skupinách 
plnili strašidelný kvíz, který souvisel s touto roční dobou. Po návratu jsme uvnitř KD vytvářeli strašidelné 
výrobky a ochutnali i upečené sladkosti od některých maminek.  

Do konce letošního roku ještě s dětmi plánujeme uspořádat v KD Říčky v rámci kroužku florbalový a 
pingpongový turnaj 
 
Na závěr bych na tomto místě rád poděkoval zejména obci Orlické Podhůří za dlouhodobou podporu – 
zejména za možnost využití zasedací místnosti a sálu kulturního domu.  Poděkování za podporu patří též SDH 
Říčky – Orlické Podhůří a poděkování míří také ke všem, kteří nám s fungováním kroužku pomáhají, a to jak 
svou fyzickou účastí, tak materiální či jinou pomocí.  Zejména naše řady vedoucích rozšířila Lucie Faltejsková 
a výrazně nám pomáhají i Ludmila Kroulíková, Anna Krčková, Filip a Jakub Velínští a též Jiří a Tomáš Pávkovi. 
 
Kladina pro hasičský sport - byla pořízena za pomoci sponzorů: Obec 
Orlické Podhůří, Antonín Pavlíček, PROIZS výzbrojna, Truhlářství 
Kaplan Ondřej, David Malinský, Hudeček s.r.o., Zámečnictví Miroslav 
Jebousek, Petr Pávek, Elektromontáže Petr Kroulík. Cena kladiny činila 
42 277,40 Kč. 
 
SDH Říčky – Orlické Podhůří děkuje všem sponzorům za pomoc při 
financování kladiny pro kroužek mladých hasičů. 

 
Za vedoucí kolektivu MH: T. Blažek, O. Kaplan a L. Faltejsková 
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Koutek s odpady 
V této části bych se jen krátce zmínil o tom, co nepatří do kontejnerů umístěných na sběrných místech.   
 
Vycházet lze z Obecně závazné vyhlášky obce Orlické Podhůří č. 2/2021, o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství, konkrétně z čl. 2 - Oddělené soustřeďování komunálního odpadu: 
 
 1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující 
složky:  
a) biologické odpady rostlinného původu (dále také „bioodpad“),  
b) papír,  
c) plasty včetně PET lahví (dále jen „plasty“),  
d) sklo čiré 
e) sklo barevné,  
f) kovy,  
g) nebezpečné odpady,  
h) objemný odpad,  
i) jedlé oleje a tuky,  
j) směsný komunální odpad  
 
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odst. 
1 písm. a) až i).  
 
3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných 
nádob (např. koberce, matrace, nábytek). 
 
Výše uvedené připomínám vzhledem k tomu, že se nám množí případy, kdy nám občané obce do kontejnerů 
ukládají objemný odpad, jako jsou například staré dřevěné trámy, různé druhy „izolací“, sedací soupravy 
apod., což lze považovat za objemný odpad, který do těchto kontejnerů nepatří. Co se týká likvidace 
stavebního odpadu, tu si musí každý zajistit sám ve spolupráci s příslušnou firmou. 
 
V této souvislosti zajistí obec ve spolupráci s EKOLOU České Libchavy v příštím roce svoz velkoobjemového 
odpadu (např. matrace, lino, koberce…) 2x ročně spolu s nebezpečným odpadem. Dalším krokem bude také 
snaha zajistit místo pro odběr dřevěného odpadu (např. běžný dřevěný nábytek apod.). V současné době lze 
v případě nutnosti odložení dřevěného odpadu individuálně kontaktovat obecní úřad. 
 
A jak je to s dřevěným popelem? Ten lze odkládat do BIO odpadu. Naopak pokud topíte uhlím, tak popel 
patří do komunálního odpadu, samostatně tříděn bude od roku 2024. Teď už jen něco málo statistiky.  
 
Uplatnění třídící slevy 
 
Jak jsme již uvedli v loňském roce, poplatníkem za svůj komunální odpad zůstává obec, a to bez ohledu na to, 
komu odpad předala a kdo jej vlastní při předání na skládku. Obec platí do určitého množství využitelných 
odpadů uložených v kalendářním roce na občana pouze 500 Kč za tunu (viz tabulka). Obec musí slevu 
u provozovatele uplatnit. 
 
Přehled limitů pro získání třídící slevy 

rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Kg/občan 200 190 180 170 160 150 140 130 120 
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Přehled uplatnění limitu za rok 2021 

 
Z uvedeného grafu vyplývá, že v roce 2021 činil roční limit pro uplatnění třídící slevy 138,6 tun a tento rok 
tak nebyl limit překročen. 
 
Přehled uplatnění limitu za rok 2022 (data pouze za 11 měsíců) 

 
Zdroj: https://online.mariuspedersen.cz/ 

Jiná situace ovšem nastala v tomto roce (2022), viz graf. Pro letošní rok činí limit pro uplatnění třídící slevy 
130,91 tun. Je to dáno v návaznosti na snižující se limity pro nastalé roky, viz tabulka „Přehled limitů 
pro získání třídící slevy“. Data pro tento rok jsou k dnešnímu dni neúplná a pouze za 11 měsíců a jak je vidět, 
tak v prosinci dojde k překročení tohoto ročního limitu pro uplatnění třídící slevy. Znamená to, že obec 
po překročení limitu 130,91 tun bude za každou další tunu platit 900 Kč.  
 
Proto všechny prosíme, třiďte, třiďte, a ještě jednou třiďte! V roce 2023 bude papír a plast svážen každý 
týden, takže by neměl být problém s kapacitou kontejnerů. 
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Vojtěch Skalník 

Informace o Portálu dopravy 
 
Další krok v digitalizaci dopravních agend. Začal fungovat Portál dopravy 
 

Ministerstvo dopravy spouští nový Portál dopravy. Umožňuje občanům elektronicky komunikovat s úřady 
v oblasti dopravy, podávat žádosti o výměnu řidičského průkazu, získat výpis z bodového konta, nahlížet 
na údaje o vozidlech nebo řešit elektronické služby v oblasti plavidel, letectví apod. Tento nástroj je dalším 
krokem v digitalizaci dopravních agend do roku 2025. 

„Šetříme čas a peníze občanů, kteří mohou, namísto několika návštěv úřadů a prohledávání internetových 
odkazů, nalézt dostupné elektronické služby na jednom místě. Z tohoto rozcestníku jsou dostupné již fungující 
služby spojené s dopravou, jako je například kontrola tachometru, dálniční známky, ale i novinky. Například 
nová možnost e-podání žádostí o výměnu řidičského průkazu z důvodu krádeže, ztráty či změny osobních 
údajů, předvyplnění žádosti na Registr vozidel či nové žádosti v agendě plavidel,“ říká ministr dopravy Martin 
Kupka. 

Další online novinkou jsou tzv. BLESKY, tedy žádosti o zrychlené vyřízení do pěti pracovních dnů, nebo 
elektronická dostupnost dalších lodních a leteckých agend. „Portál dopravy postupně umožní vyřídit si online 
většinu úředních záležitostí spojených s dopravou. Občanům i firmám,“ dodává ministr. 

Pro zajištění vysoké uživatelské přívětivosti je vybudované obousměrné propojení a stejný design s Portálem 
občana, takže stačí jedno přihlášení v jednom z portálových řešení. 

„Dalšími kroky v rozvoji tohoto dopravního nástroje bude přidání výpisu z karty řidiče, nové žádosti v agendě 
vozidel a plavidel. Taktéž chceme portál zpřístupnit pro právnické osoby, nabídnout elektronickou úhradu 
správních poplatků na všechny úřady,“ nastiňuje ministr dopravy. 

Smysl Portálu dopravy a jeho přidaná hodnota je ve zpřístupnění „transakčních služeb“, tedy elektronické 
podání žádostí, úhrada správních poplatků apod. Taktéž zastřešuje různé digitalizační agendy resortu, které 
vyplývají z jeho různých závazků, povinností či vlastní aktivity. 

Více na www.portaldopravy.cz. 

Zdroj: https://moderniobec.cz/dalsi-krok-v-digitalizaci-dopravnich-agend-zacal-fungovat-portal-dopravy/ 

https://portaldopravy.cz/login
https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni
https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni
http://www.portaldopravy.cz/
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Nová zelená úsporám LIGHT 
Pro občany Orlického Podhůří je kontaktním místem, kde Vám bezplatně pomohou s administrativou, MAS 
NAD ORLICÍ v Kosteleckých Horkách. Obrátit se můžete na kontakty níže. Při větším zájmu, můžeme 
domluvit návštěvu pracovníků MAS přímo v naší obci. Pokud máte o návštěvu zájem, obraťte se do 15. 
ledna na Obec Orlické Podhůří. 
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Historie a současnost Betlémského světla 

JAK VZNIKLA TRADICE BETLÉMSKÉHO SVĚTLA? 

Současné podobě Betlémského světla předcházely tři důležité události. 

Na úplném začátku všeho je italský voják s hořící svící vracející se z křížové výpravy do Svaté země v roce 
1099. Slíbil, že pokud tažení přežije, přinese domů plamen ohně z betlémské baziliky. Nesl ho přes hory a 
pouště, chránil před větrem i na moři. I když byl na konci svých sil, plamen domů donesl. 

V novodobé historii za myšlenkou světla míru stojí rakouská umělkyně českého původu Ada Brandstetter a 
její vzpomínky na Štědré dny v Plané u Tachova. Děti si večer po zpěvu koled odnášely domů rozsvícené 
lucerničky zapálené plamenem přímo „od Ježíška“ z vánočního stromu u kostela. Ada obnovila tuto tradici 
ve svém druhém domově Nussdorfu pod názvem „Světlo ve tmě“. Posléze se tradicí nechala inspirovat 
veřejnoprávní rakouská televize ORF. V roce 1986 v rámci vánoční sbírky na pomoc postiženým dětem 
přivezlo světlo přímo z Betléma jedno z postižených dětí rakouskými aerolinkami do Lince. 

Třetím hybatelem byl vůdce vídeňských skautů Herbert Grünwald, který v roce 1989 do této akce zapojil 
skauty a skautky. Díky silné mezinárodně propojené skautské organizaci se začalo světlo distribuovat do celé 
Evropy i Ameriky. A právě v tomto roce, den před Vánoci, Betlémské světlo do ČSSR poprvé přivezl společně 
s rakouskými skauty oddíl bratří Revilliodových, který působil jako součást Českého a slovenského exilového 
skautingu. 

JAK VYPADÁ TRADICE V DNEŠNÍ DOBĚ? 

Každý rok vyberou rakouské neziskové organizace ze svého kruhu dítě, které v daném roce vykonalo zvlášť 
mimořádný čin. Chlapec nebo dívka potom odjede do jeskyně narození Ježíše Krista v Betlémě a vyzvedne 
světlo míru. Rakouskými aerolinkami plamének v ohnivzdorném obalu dopraví do Rakouska. Třetí adventní 
sobotu je poté v rámci ekumenické bohoslužby symbol míru předáván delegacím z celého světa. 

Za Českou republiku organizují distribuci světla skauti z Brna, kteří každoročně společně s dalšími vybranými 
skauty odjíždějí do Rakouska na slavnostní ceremoniál, kterého se účastní kolem 1400 skautů a skautek více 
než dvaceti různých národností. Kurýři po návratu plamínek míru předají v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 
do rukou biskupa brněnského, který mu požehná. 

Na čtvrtou adventní sobotu potom skauti světlo rozvážejí vlaky po celé České republice a předávají ho dalším 
dobrovolníkům a zájemcům. 

Betlémské světlo a jeho poselství se tak šíří mezi miliony lidí, aby jim v jejich domovech o vánočních svátcích 
připomínal narození Ježíše Krista – mír, lásku, víru, naději a přátelství. 

Zdroj: https://www.betlemskesvetlo.cz/informace/ 

 
Společenská kronika 

 
Od vydání poslední zpravodaje jsme se rozloučili  

• 3. 11. 2022 Milena Langerová, Dobrá Voda 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_a_slovensk%C3%BD_exilov%C3%BD_skauting
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_a_slovensk%C3%BD_exilov%C3%BD_skauting
https://www.betlemskesvetlo.cz/informace/
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Co se událo 

V pátek 14. října se v Kulturním domě v Říčkách konala cestopisná přednáška Postřehy Milana Bureše z 
Vietnamu. Cestovatel Milan Bureš se již více jak dvacet let vydává na dobrodružné výpravy do netradičních 
a leckdy nebezpečných koutů země. Jako student 
pracoval v Sovětském svazu, procestoval 
Indočínu, jihovýchodní Asii, učaroval mu Vietnam, 
Severní a Jižní Korea, Dálný východ. Z cest a 
výprav postupně nashromáždil nepřeberné 
množství dokumentárních materiálů. Vyhýbá se 
místům, která jsou turisticky hodně navštěvovaná 
a o kterých si informace můžete snadno dohledat.  
Zajímá ho zejména život prostých lidí, jak žijí, jaké 
mají problémy, čím se zabývají, jejich tradiční 
zvyky a samozřejmě i kuchyně. O tom všem se 
podělil s návštěvníky besedy v Říčkách a trpělivě 
odpovídal na dotazy ohledně úrovně zdravotní 
péče, rodinných vztahů a životní úrovně. 

Sobotní odpoledne 22. října patřilo dříve narozeným. Měli jsme radost, že po letech jsme se mohli společně 
sejít. Pro příchozí bylo na sále kulturního domu připraveno drobné občerstvení. Hudební doprovod 
na saxofon a klávesy zajistila Mgr. Petra Przywarová, zazněly české i světové hity minulých let a pár písní 
na přání. Na jaře plánujeme další setkání důchodců v Komunitním centrum Rviště. 

V neděli 20. listopadu se konala cestopisná přednáška Tenká bílá linie v Komunitním centrum Rviště. Ondra 
Ježek se s námi podělil o to, jak lze nízkorozpočtově projet na kole pobřeží USA od hranice s Kanadou až po 
Mexiko. Cestou přespával pod celtou nebo u neznámých lidí, kteří nabízejí ubytování dálkovým cyklistům. 
Jeho putování bylo plné zajímavých, někdy až podivných historek. 

V podvečer první adventní neděle 26. 11. jsme se tradičně 
sešli v Říčkách na návsi při Rozsvícení Vánočního stromu. 
Na začátku se představili noví zastupitelé, následovalo 
hudební a taneční vystoupení dětí ze Základní školy 
v Říčkách. Za společného odpočítávání byl rozsvícen 
vánoční strom. Poté jsme se společně přesunuli do krásně 
vytopeného kulturního domu, kde bylo připraveno 
posezení, občerstvení a jarmark adventních a vánočních 
dekorací. Pro děti byly připraveny čtyři rukodělné dílny, 
ve kterých si mohly vyrobit svícny, vánoční stromečky, 
magnetky nebo ozdobit perníčky. Jednalo se o velkou akci, 
kterou připravovala velká řada dobrovolníků. Někdo 

zdobil vánoční strom, někdo vyráběl na jarmark, někdo nacvičoval program, jiný zajišťoval ozvučení, 
občerstvení nebo dílny pro děti. Všem patří velké dík! Výtěžek jarmarku ve výši 27 tis. Kč byl předán ZŠ a MŠ 
Orlické Podhůří. Škola z výtěžku hradí dopravu na výlety a exkurze, ceny výletů jsou tak nižší a mohou se jich 
zúčastnit všichni děti. 

V neděli 11. prosince se odpoledne v Komunitním centru konalo Předvánoční posezení a zdobení perníčků. 
Za zvuku koled jsme se sešli u teplého svařáku a výborného štrůdlu. V úterý podvečer se začaly ženy znovu 
scházet při drátování – 22. 11. vyráběly strom života a 13.12. anděla. V zimě plánujeme s drátováním 
pokračovat a zveme další zájemce. 
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Co nás čeká 

I v naší obci budou letos koledovat tři králové, 
čekat je můžete o víkendu 7. a 8. ledna 
v Říčkách, Rvišti a na Rozsoše. Sbírku pořádá 
Charita ČR a její výtěžek je určen především na 
podporu charitních služeb v našem regionu. 
Tříkrálová sbírka je poselstvím lásky a 
požehnáním - přáním pokoje, štěstí, zdraví a 
zároveň příležitostí, jak přispět potřebným.  

 
„Všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý 
čin.“ - Seneca 
 

Plesovou sezónu tradičně zahájí Myslivecký ples v sobotu 7. ledna v Kulturním domě Říčky. 

Ve středu 11. ledna zveme na cestopisnou přednášku LANG TANG – jarní putování v Himalájích. 

 

V sobotu 11. února od 18 hodin si pro vás Divadelní soubor Vicena připravil veselohru Jak důležité je mít 
Filipa. Tato divadelní hra od Oscara Wilda o lásce a námluvách společenské smetánky viktoriánské Anglie, 
v níž autor nešetří ironií a sarkasmem, nejvíce potěší romanticky založené anglofily s cynickým postojem 
k manželství. 

V Komunitním centrum Rviště připravujeme besedu o aromaterapii a přednášku o první pomoci, o přesném 
termínu budeme informovat na webu obce, vývěskách a přes sms.  
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