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Zastupitelstvo obce se rozhodlo rozšířit vydávání zpravodaje o více informací z dění obce. 
Přípravu zpravodaje si vzal na starosti Radek Šlechta. Pro další číslo bychom rádi ještě zajistili 
lepší grafickou úpravu. Do zpravodaje mohou přispívat i sami občané, budeme rádi za každý 
podnět. Své příspěvky můžete posílat na starosta@orlickepodhuri.cz. Uzávěrka pro příspěvky 
je 15. června 2019.  

PODHŮŘNÍK

KNÍKK 

mailto:starosta@orlickepodhuri.cz
mailto:starosta@orlickepodhuri.cz
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Úvodník 
Vážení spoluobčané, 

rádi bychom Vám touto cestou představili staronový občasník zastupitelstva obce Orlické 
Podhůří. Na úvod je na místě, abychom poděkovali bývalému vedení obce a celému 
zastupitelstvu a zároveň představili sami sebe, myslíme tím zastupitelstvo nově vzniklé. Nastal 
čas rekapitulace od dob, kdy v měsíci říjnu 2018 proběhly volby do zastupitelstev obcí v Česku. 
Pro obec Orlické Podhůří to znamenalo, že se stalo poprvé, co se na kandidátní listině 
neobjevily “ikony“ vedení obce, jakými byli Josef Novák, Jiří Hudeček a řada dalších. Dovolte 
nám, abychom touto formou ještě jednou poděkovali bývalému vedení obce za jejich 
odvedenou práci, ve které se skrývá mnoho času stráveného pro dobro obce, a to zejména na 
úkor rodiny, přátel a osobního volna. Je na místě ještě podotknout, že se podařilo hospodaření 
obce předat do rukou současného zastupitelstva v kladných číslech. 

Po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstva v roce 2018 tak mohlo být svoláno ustanovující 
zastupitelstvo, ze kterého vzešlo současné vedení obce. Jednohlasně byla zvolena starostkou 
obce Marie Kršková. Zastupitelstvo se dále rozhodlo, z důvodu rozlehlosti obce, zvolit ve svých 
řadách dva místostarosty, kterými se stali Lenka Stejskalová a Vojtěch Skalník. Následovala 
volba členů do finančního a kontrolního výboru. Předsedou finančního výboru se stal Pavel 
Faltýnek a dále členové Jiřina Jebousková a Radek Šlechta. Předsedou kontrolního výboru se 
stal Petr Šejbl a dále členové Martin Chejnovský a Martin Kroulík. Nesmíme zapomenou ani na 
Ivu Peterkovou, která se stará o účetnictví obce, a nejen o něj a dále na naše dva zaměstnance, 
Miloše Flídra a Tomáše Zelinku, kteří tu naši obec zvelebují.  

 
Vojtěch Skalník, místostarosta obce 

  

 
Zprávy z obecního úřadu 

Milí spoluobčané, 

nejdříve bych Vám i kolegům zastupitelům ráda poděkovala za důvěru, kterou jsem dostala. 
Vedení obce, je pro mě velkou výzvou a rovněž závazkem. Obec Orlické Podhůří je značně 
rozlehlá a rovněž agenda obecního úřadu je rozsáhlá. Ne nadarmo novým starostům na 
jednom školení říkali, že starosta malé obce má třikrát více pravomocí než primátor velkého 
města. První rok v úřadě beru jako prostor na seznámení se na jedné straně se všemi předpisy 
a povinnostmi a na straně druhé s konkrétním problémy v obci. Budu velmi ráda za veškeré 
Vaše podněty, ať už se jedná o to, co je třeba opravit nebo co by bylo dobré zlepšit ve 
fungování obce. Všemu asi nebude možné vyhovět, ale důležité je o tom vědět a případně si 
věci vzájemně vysvětlit. Prosím tedy o Vaši pomoc a zároveň shovívavost. 

Marie Kršková, starostka obce 

 

Jelikož nové číslo zpravodaje vychází po delší době, je jeho obsah poměrně rozsáhlý. Následuje 
přehled aktivit obce od posledního zpravodaje ze srpna 2018 a plán do roku 2019. 
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Přehled aktivit za rok 2018 a plán na rok 2019 

• V roce 2018 probíhal zkušební provoz splaškové kanalizace a ČOV ve Rvišti. Rozpočet 
stavby byl 18,3 mil. Kč, z čehož byla zdotace 54% z Ministerstva zemědělství a 10% 
z Pardubického kraje. V roce 2018 byly připojovány postupně jednotlivé nemovitosti. 
Zároveň byly dodělány asfalty a ostatní terénní úpravy. Na jaře budeme řešit reklamace 
propadlých míst. Celá investice kanalizace včetně projektů pro územní řízení a stavební 
řízení, dozorů a zařízení ČOV a ČS nepřesáhla 21 mil. Kč. Dotace na všechny aktivity dosáhly 
11 mil. Kč. V únoru 2019 byla ČOV po zkušebním provozu zkolaudována. Provoz kanalizace 
a ČOV zajišťuje firma Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 

• V roce 2018 byla dokončena přestavba základní školy v Říčkách. Teprve napotřetí se nám 
podařilo získat dotaci ve výši 2.495.000,- Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
(MŠMT). Celkové náklady byly téměř 4 mil. Kč. Práce byly ukončeny během prázdnin a od 
září se prvňáčci už učí v nové třídě. Mnozí z vás se byli ve škole podívat na dnu otevřených 
dveří. 
Letošní rok chystáme rekonstrukci dolní třídy s družinou. Bude kompletně vybourána 
podlaha, odizolována a opravena příčka mezi třídou a kabinetem. V rozpočtu na to máme 
částku 0,5 mil. Kč. Projekt bude částečně financován z POV PK (= Program obnovy venkova 
Pardubického kraje). 
Dále se chystá projekt na zbývající půdní prostory. Vzniknout by zde mělo zázemí pro 
školské poradenské pracoviště a skladovací prostory. Realizace ale bude záviset na získání 
dotací.  

• V mateřské škole loni proběhla oprava schodiště (obnova kamene, oprava zábradlí, 
pletivo nahradilo sklo). Celkové náklady 277 tis. Kč, dotace POV PK je 120 tis. Kč. Obnova 
schodiště bude pokračovat letošní rok.  
Letošní rok se bude rovněž upravovat zázemí na výdejnu jídla dle hygienických norem a 
zázemí pro personál, v rozpočtu na to máme 0,5 mil. Kč. 

• V květnu 2018 jsme pro potřeby obce zakoupili za 900.000,- Kč nemovitost čp. 38 ve Rvišti 
(bývalá hospoda). V budově vybudujeme zázemí pro technickou četu a pro uskladnění 
techniky a zařízení, které se nám podařilo za výhodných dotačních podmínek pořídit. 
Kolem nemovitosti nejsou žádné pozemky a tato budova byla v posledních letech 
předmětem problémů s nepřizpůsobivými občany. Nové zastupitelstvo započalo 
s projektovou přípravou, realizace technických prostor bude z vlastních prostředků. Ve 
zbývající části by mělo vzniknout komunitní centrum (v podstatě taková klubovna a místo 
k setkávání) – realizace bude záviset na dotacích. 

• Od roku 2016 se řeší pořízení nového ÚPO v digitální podobě. V soutěži o zakázku zvítězila 
Ing. Arch. Dagmar Vaníčková, která obec zná, již z dříve vypracovaného prvního ÚPO. Jedná 
se o poměrně náročný a dlouhý proces. Finální verze byla schválena v říjnu 2018. Celková 
cena územního plánu byla 158 tis., z toho dotace z Pardubického kraje byly celkem 103 
tis. Kč. (2017 - 71 tis, 2018 – 32 tis.). Územní plán si můžete prohlédnout na webových 
stránkách obce http://www.orlickepodhuri.cz/obecni-urad/dokumenty-2/uzemni-plan. 
Se žádostmi o změny je dobré min. rok počkat, až jich bude více. Samostatné změny si 
budou hradit sami žadatelé. 

 
 
 

http://www.orlickepodhuri.cz/obecni-urad/dokumenty-2/uzemni-plan
http://www.orlickepodhuri.cz/obecni-urad/dokumenty-2/uzemni-plan
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• Infrastruktura Dobrá Voda – Boreček byla dokončena. Jelikož jsme museli změnit kulturu 
z lesního pozemku na ostatní plochu, rozhodli jsme o prodeji této poslední parcely na 
stavební účely. V průběhu roku 2018 proběhla 3x veřejná dražba, parcela byla vysoutěžena 
až v říjnu. Vyvolávací cena byla 350 kč/m², vysoutěžená 480 Kč/m². Celková částka tak je 
585.600 Kč. 

• Dokončeny byly úpravy v Pazderně, náklady na výkup a úpravy cesty byly 154 tis. Kč. Na 
práci Lesů ČR bychom rádi navázali a zadali jsme projektovou dokumentaci na úpravu 
vrchní části stezky, kde je třeba místy prohloubit koryto a opravit stezku. Součástí úprav 
bude nová lávka. Na realizaci projektu bychom rádi podali žádost o dotaci.  

• Dále v roce 2018 proběhly údržbové práce na venkovním mobiliáři ve výši 52 tis. Kč, práce 
provedl KČT Horal, a byla dokončena výměna veřejného osvětleni na Rozsoše ve výši 
90 tis. Kč. V úpravách veřejného osvětlení máme v plánu pokračovat i v letošním roce, 
máme zpracovanou nabídku na částečnou obnovu v Říčkách a v Dobré Vodě. 

• Rozpočet pro rok 2019 byl schválen ve výši 11.700.000,- Kč jako vyrovnaný. V roce 2018 
byla ze zbývajících peněz splacena půjčka ve výši 4,6 mil. Kč na ČOV ve Rvištích, rozpočet 
skončil se saldem 1 684 tis. Kč, na účtech ke konci roku bylo 4,2 mil. Kč. 

• Dlouhodobým problémem jsou prodejny smíšeného zboží, kde zvláště v Říčkách došlo 
k poklesu tržeb. Zvažte, prosím, zda z Vaší strany nepodpoříte místní obchodníky, 
uvědomte si, co bude, až prodejna v bydlišti nebude – každý jednou zestárne.   
Z důvodu trvalé ztráty se společnost Hruška loni obrátila na obec se žádosti o příspěvek, 
jinak by byla prodejna uzavřena. Pro letošní rok ZO schválilo příspěvek 120.000,- Kč. Na 
příspěvek je možné zpětně získat dotaci z Pardubického kraje. Očekáváme, že o příspěvek 
požádá i druhá prodejna ve Rvištích.  

• Velkou výzvou je volání některých občanů po změně systému svozu komunálního odpadu. 
V případě přechodu na svoz popelnic jsou zde dvě základní otázky – technická možnost 
obsloužit každý dům a samozřejmě cena. Tuto záležitost si vzal na starosti Vojta Skalník. 
Jako přílohu zpravodaje jste obdrželi dokument s informacemi a dotazníkem, o jehož 
vyplnění prosíme. 

• Ve Rvišti je rozšířena otevírací doba u kontejnerů: středa 17-18 hod, sobota 9-11 hod. 

• Nadále úspěšně hospodaříme v obecních lesích, kde hospodaříme podle nového lesního 
hospodářského plánu. Obecním hajným je Petr Šejbl, který tuto funkci vykonává u firmy 
Parish, s většinou obecních pozemků tak sousedí.  
Obec nabízí k prodeji palivové dříví – jehličnaté 700 Kč/m3, listnaté 1100 Kč/m3. Odběr 
možný ihned, dovoz možný po dohodě. Kontakt Petr Šejbl - 736 165 619. 

• Obrovská investice, která se už dlouho připravuje, je optimalizace železnice.  

• Plánuje se modernizace trati Brandýs n. O. – Ústí n. O., která má být zachována pro 
regionální dopravu. Trasy budou dvě, každá po dvou kolejích. Bohužel SŽDC po dohodě 
s Pardubickým krajem zrušila zastávku Bezpráví. V nových jízdních řádech od prosince 
2019 už nebude. Obec nebyla bohužel v tomto směru oslovena a bylo rozhodnuto bez její 
účasti.  Na jednání v lednu letošního roku bylo, jako kompenzace, přislíbeno obnovení 
víkendových autobusových spojů. SŽDC rovněž navrhuje zrušení přejezdu v Bezpráví 
a vybudování náhradní trasy s podjezdem pod tratí. Modernizace by měla začít na podzim 
2020, v rámci této akce by měly být vybudovány výhybny na místní komunikaci 
v Klopotech. Realizace rovněž ovlivní provoz na cyklostezce. 
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• Stále se snažíme o přípravu a zhotovení chodníku ve Rvišti směrem k Rozsoše a k Borečku, 
v katastru Dobré Vody. Projektová dokumentace k Borečku je připravena a bylo požádáno 
o území a stavební řízení. Pokud se nám podaří sehnat firmu, je možná realizace již letošní 
rok. Projektová dokumentace chodníku k Rozsoše se připravuje. 

• Na základě podnětů občanů se chystá úprava dopravního značení – umístění značek obce 
v místní části Perná, posunutí značek obec v místní části Rozsocha a zpomalení dopravy 
před budovou školky ve Rvišti – omezení rychlosti na 30 km/h a umístění optické brzdy na 
vozovce. 

• V roce 2019 plánujeme úpravu veřejného prostranství ve Rvišti. Po vybudování kanalizace 
došlo k úplnému odstranění zeleně v parčíku před obchodem. Máme vypracovaný návrh, 
rádi bychom stihli jarní výsadbu. Dále chceme letošní rok dokončit úpravy zeleně na návsi 
v Dobré Vodě a upravit prostor čekárny.  

• V oblasti kanalizace začínáme pracovat na koncepci pro části, kde veřejná kanalizace chybí. 
Jedná se o proces na delší dobu, o průběhu budou občané průběžně informováni. 

• Nové WEB stránky se snažíme plnit, můžete dávat i svoje příspěvky a zveřejňovat akce. 
Bohužel pozvánky a plakáty na obec často nejsou předány. Stejně tak informace od spolků. 
Na webu je zřízena možnost odebírání novinek na mail. Mail je třeba na webu registrovat. 

• Je možné zapůjčit velký párty stan a moderní venkovní pojízdný gril. Na starosti to má 
správce KD, který v součinnosti s hasiči provede postavení a zbourání stanu. 

• Poslední roky se daří obnovovat společenský a kulturní život v obci. Již k tradičním akcím 
v obci patří plesy, karneval, Via Longa, čarodějnice, Dětský den. Přibývají akce jako je 
Říčkohraní, Svatomartinské knižní dny, rozsvícení vánočního stromu v Říčkách, konec a 
začátek školního roku, a další aktivity jako divadlo nebo koncert. Velmi děkuji všem 
organizátorům. Pokud budete mít nějaký další nápad, obec ráda takovéto aktivity podpoří. 

• V únoru letošního roku proběhlo ve Rvišti po pauze setkání zralých žen. Obec ráda 
takováto neformální setkávání podpoří (např. poskytnutím prostor), je na zvážení, zda by 
o podobné aktivity byl zájem v Říčkách. V dubnu plánujeme obnovené setkání důchodců, 
pozvánku naleznete na konci zpravodaje.  

• Letošní Tříkrálová sbírka: Říčky 14.456,- Kč, Rviště 4.678,- Kč a Rozsocha 3.723,- Kč, celkem 
tedy za obec 22.647,- Kč. Částka opět vzrostla, loni se vybralo 19.355,- Kč. Všem dárcům, 
koledníkům a organizátorům patří velké poděkování! 

• Pro dlouhodobý nezájem ze strany občanů došlo k pozastavení provozu knihovny 
v Říčkách. Bohužel na veřejné schůzi v Říčkách nebyl o knihovnu projeven žádný zájem. 
Uvidíme, zda se nám v budoucnu podaří ve spolupráci se školou obnovit knihovnu 
v budově školy a vychovávat tak nejmladší čtenáře. 

• Děti ze školy vyjádřily touhu po hřišti pro starší – skatepark. Bohužel v obci není vhodná 
lokalita, kde by bylo hřiště možné vybudovat. Pro jeho vybudování je třeba rovná, kvalitně 
zpevněná plocha. Odborná firma tak navrhla umístění minirampy za budovou kulturního 
domu v Říčkách. Odhadované náklady jsou 300 tis. Kč. O realizaci projektu bude 
zastupitelstvo obce teprve jednat. 

• Pro budoucí roky plánujeme vytvořit strategický plán rozvoje obce za účasti veřejnosti. 
Začátek tvorby strategie bude pravděpodobně na podzim 2019. Plánování bude probíhat 
různými anketami nebo setkáními, na které Vám přijde pozvánka. Je pro nás důležité 
vědět, zda raději investovat do kanalizace nebo do hřiště, zda Vám v obci chybí květiny 
nebo to naopak považujete za zbytečné. 
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Placení poplatků 
za komunální odpad a psy v roce 2019 a v následujících letech 

 
Splatnost poplatku je vždy k 30. 6. příslušného kalendářního roku. 
 
Úhradu možno provést formou převodu prostředků na účet obce číslo: 8721611/0100 nebo 
v hotovosti v kanceláři obce u účetní každou středu od 8:00 hod. do 17:00 hod., jiné dny po 
telefonické dohodě. 
Místní poplatek za komunální odpad jsou povinni platit: 
     • fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt 
     • všichni cizinci, kteří mají pobyt v obci delší jak 3 měsíce 
     • všichni vlastníci nemovitostí (byt, rodinný dům, stavba určená k rekreaci), kde není   
        nikdo přihlášený k pobytu.  

Od poplatku se osvobozuje: 
- poplatník s pobytem v obci narozený v příslušném kalendářním roce 
- poplatník, který v příslušném kalendářním roce dovrší 85 let a starší 85 let 

 
Komunální odpad – za 1 osobu                     400,- Kč 

           -  za nemovitost               400,- Kč 
Poplatek za jednoho psa                                100,- Kč 
                 a každého dalšího                           150,- Kč 
   

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící 
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které 
platí poplatek za více fyzických osob, napíší počet osob, popř. počet psů do zprávy pro příjemce 
na bankovní výpis.   

 
 Variabilní symboly pro jednotlivé části obce: 
VS: 1+ číslo popisné (např.  č.p. 10 –  VS 110) – Říčky        
VS: 2+ číslo popisné (např.  č.p. 10 –  VS 210) – Rviště 
VS: 3+ číslo popisné (např.  č.p. 10 –  VS 310) – Dobrá Voda  
VS: 4+ číslo popisné (např.  č.p. 10 –  VS 410) – Rozsocha  
VS: 5+ číslo popisné (např.  č.p. 10 –  VS 510) – Perná  
VS: 6+ číslo popisné (např.  č.p. 10 –  VS 610) – Kaliště  
VS: 7+ číslo evidenční (např. č.e. 10 – VS 710) – pro k.ú. Říčky  - Klopoty      
VS: 8+ číslo evidenční (např. č.e. 10 – VS 810) – pro k.ú. Dobrá Voda - Klopoty 
 
Platba na účet číslo: 8721611/0100   
 
V případě neuhrazení poplatků do 30.6 příslušného kalendářního roku bude zaslána pouze 
jedna upomínka a potom bude přistoupeno k vymáhání dle platných zákonů, včetně 
navýšení poplatků a nákladů na exekuční příkaz.     

 
Vybírání poplatků v Kulturním domě v Říčkách bude dne 24. dubna 2019 od 16:00 do 18:00 
hod. a v Prádelce ve Rvišti 25. dubna 2019 od 16:00 do 17:30 hod.  

Iva Peterková, účetní obce 
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Zprávičky ze školy a školky 
V letošním školním roce se nám podařilo zrealizovat 
projekt z IROP. Získali jsme na vybavení počítačové 
učebny 740.000,- Kč (spoluúčast obce činila 5%). 
Určitě Vás zajímá, co jsme za dané finance pořídili? 
Počítačovou učebnu jsme plně vybavili novým 
nábytkem, výškově nastavitelnými lavicemi či židlemi 
a dobíjecí skříní pro nové notebooky. Pojízdná 
interaktivní tabule rozšířila možnosti výuky 2. a 3. 
ročníku, tablety byly pořízeny převážně pro žáky 1. 
ročníku. Se staršími žáky jsme spustili mimoškolní aktivitu – kroužek lego s programováním. 
Jejich konkrétní výsledky budou k vidění na besídce v červnu. Se složitou administrativou 
projektu nám velmi pomohla naše paní starostka.  Děkujeme. 

Další projekt čerpáme z OPVVV. Částku 878.508,- Kč především 
využíváme na financování školních asistentů ve škole, školce a školní 
družině, dále projektových dnů v rámci výuky a dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníku.  

 

A jaké důležité aktivity plánujeme na nejbližší období? 

4. 4. 2019  zápis do základní školy 

7. 5. 2019  zápis do mateřské školy 

červen 2019  besídka 

8.– 12. 7. 2019 letní prázdninová škola 

Ráda bych poděkovala za spolupráci a přízeň zřizovateli, zaměstnancům, rodičům, 
mysliveckému a hasičskému sdružení, sponzorům a přátelům školy.  

   za ZŠ a MŠ Orlické Podhůří J. Bulvová 

Zprávy z hasičárny 
Sdružení SDH Říčky pořídilo nový zahradní párty stan 
z výtěžku z kulturních akcí. Co na plat, když se nám ten 
starý nepodařilo uhlídat. V loni na soutěži se náš párty 
stan s námi rozloučil a v silném větru uletěl. Naši 
specialisté z SDH Říčky však utečence našli. Jeho stav byl 
však žalostný – roztrhaný, rozlámaný, špinavý… 

Nový stan lze zapůjčit za poplatek 2.000,- Kč. Cena 
zahrnuje: dovezení, postavení, složení a odvezení.  

 

http://tancicikostky.cz/wp-content/uploads/2017/09/WeDo-prvn%C3%AD-robot.jpg
http://evrikum.ru/wp-content/uploads/2018/02/lego_wedo1.jpg
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Následující akce pořádané SDH Říčky  

27.4.2019 - POCHOD VIA LONGA 

30.4.2019 - PÁLENÍ ČARODĚJNIC  ( u Močidla ) 

  2.6.2019 - DĚTSKÝ DEN  ( hřiště ve Rvišti ) 

31.8.2019 - LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 

21.9.2019 - HASIČSKÁ SOUTĚŽ  ( u Močidla ) 

 

Informace pro rodiče 

Sbor dobrovolných hasičů Orlické Podhůří hodlá v případě zájmu dětí pořádat mimoškolní 
aktivitu (kroužek), zabývající se nejen hasičskou tématikou. 
 
V případě zájmu se do budoucna uvažuje i o zapojení do soutěžní hry Plamen. 
 
Základní rysy kroužku: 

➢ Konání kroužku od září 2019 do května 2020 v Říčkách 
➢ Vhodné pro chlapce i dívky od 1. do 6. třídy 
➢ Minimální členský poplatek 
➢ Četnost: 1 x za 14 dní 1,5 – 2 hodiny 
➢ Seznámení s hasičskou technikou, ovládání, vyzkoušení 
➢ Nácviky jednotlivých dovedností hasičské všestrannosti: 

o Požární útok 
o Štafetové nácviky 
o Znalosti vázání uzlů a smyček 
o Střelba ze vzduchovky 
o Překonávání překážek 
o Základy topografie a práce s mapou 
o Základy první pomoci 

➢ Doplnění výše uvedených aktivit o sportovní aktivity všeho druhu, drobné výlety 
apod. 

 

V případě zájmu lze kontaktovat zodpovědné osoby: 

• Tomáš Blažek, tel.č. 601590522 

• Radek Šlechta, tel.č. 777063830 

• Ondřej Kaplan, tel.č. 737776316 

• Miloš Pražák, tel.č. 603998361 

 

Konkrétní zájem bude taktéž zjišťován v součinnosti se Základní školou v Říčkách. 
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Kontroly komínů a spalinových cest 

Většina domů v naší obci využívá kotle na tuhá paliva nebo plynové kotle, tak bych se rád 
zabýval otázkou kontroly komínů a spalinových cest, jejichž zanedbáním každoročně dochází 
k mnoha požárům a ztrátám na životech. 
 
Správné čištění spalinových cest je důležité kvůli otravě oxidem uhelnatým, ale také jako 
prevence požáru. Usazené nánosy sazí, dehtu a nespáleného uhlí a dřeva, které se utvoří při 
topení na vnitřních stěnách komínu, mohou být snadno hořlavé. Při vznícení těchto usazenin 
mohou teploty uvnitř komína dosáhnout přes 1000°C. Může následovat vznícení přilehlých 
hořlavých konstrukcí jako jsou trámy, latě a ostatní materiály. 
 
Bezpečnostní zásady: 

1) Komíny a kouřovody se musí udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla 
zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. 

2) Je zakázáno používaní komínů, u nichž byly zjištěny závady. 
3) Kouřovod vedoucí z topidla do komínového tělesa musí být správně izolován. 
4) V půdních prostorách je zakázáno skladovaní hořlavých látek ve vzdálenosti do 1 metru 

od vnějšího povrchu komínového tělesa. 
5) Pamatujte, že sebemenší nečistota v komíně může způsobit velké nepříjemnosti, ať již 

dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár, nebo otravu jedovatým oxidem 
uhelnatým. 

6) K požáru může dojít i od nedostatečně zajištěných či netěsných komínových dvířek, 
z nichž pak mohou vylétat jiskry či žhavé materiály. Vybírací dvířka u paty komínu by 
neměla být umístěna v obytných místnostech. Vymetací dvířka na půdě musí být pevně 
uzavřena. 

7) Nezapomínejte na pravidelné čištění a kontrolu komínů. 
8) Musí být dodržena bezpečná vzdálenost spotřebiče od hořlavých hmot. 

 

Evidence pálení 

Jste vlastníci nebo správci lesa, ovocného sadu, nebo se zabýváte čištěním porostů a spalujete 
rostlinné zbytky – pak pro Vás je určena Evidence pálení. 

Aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému 
sboru kraje. 

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním 
střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření 
místa pálení s možným nahlášením požáru. 

Informace naleznete na internetové stránce - https://paleni.izscr.cz/ 

Petr Kroulík, Referent požární prevence okresku č.8 
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Pozvánka do knihovny 
 

Obecní knihovna ve Rvišti Vás zve k návštěvě a následnému zapůjčení knih. K dispozici jsou 
knihy jednak registrované v naší knihovně (starší tituly nebo z darů občanů), tak i knihy novější 
a nové z  výměnného fondu. Ten se pravidelně obměňuje v knihovně v Brandýse nad Orlicí. Po 
domluvě se také dají zajistit i knihy, které v naší knihovně nemáme, tzv. mimoknihovní 
výpůjčkou ve spolupráci s paní knihovnicí v Brandýse nad Orlicí.  

Na ukázku několika titulů: 

Alena Mornštajnová - Hana 
Radka Třeštíková – Veselí, To prší moře, Bábovky 
Josef Formánek – Prsatý muž a zloděj příběhů, Umřel jsem v sobotu, Úsměvy smutných mužů 
Alena Jakoubková – Můžeš-li se vdát dnes, neodkládej to na zítřek 
Hana Marie Körnerová – Heřmánkové údolí, Hodina po půlnoci 
Patrik Hartl – Nejlepší víkend, Malý pražský erotikon, Okamžiky štěstí 
Heather Morris – Tatér z Osvětimi 
Markus Zusak – Zlodějka knih, Posel 
Jo NesbØ – Sněhulák, Netopýr, Nemesis 
B.A.Paris – Za zavřenými dveřmi 
Liane Miriatry – Manželovo tajemství 
Simon Mawer – Pád, Evangelium podle Jidáše 
 
Čtyřlístky, Bořek stavitel, Mašinka Tomáš a další dětské tituly pro různé věkové kategorie. 

Výpůjční doba každé úterý od 16:00 do 17:00 hodin včetně prázdnin v budově školky – vchod 
ze strany do jídelny zemědělského družstva. Návštěva je nezávazná a půjčovné ZDARMA.          

                                                                                                   Marta Folková – knihovnice 

 

Hledáme obecní kronikáře 

Hledáme obecní kronikáře, kteří by pokračovali v započaté práci. V obci jsou vedeny dvě 
kroniky, pro místní část Říčky a pro místní část Rviště. V Říčkách kroniku psala paní Marie 
Kaplanová, ve Rvišti paní Ludmila Nováková. Za jejich dlouholetou práci a obětavost jim moc 
děkujeme! 

Za psaní kroniky je vyplácena odměna na DPP. Zájemci si kroniky mohou prohlédnout na 
obecním úřadě. 

Marie Kršková 
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Společenská kronika 
Od vydání poslední zpravodaje jsme se rozloučili se třemi občany – seznam zemřelých 

• 14. 10. 2018  Stanislav Daniel, Rviště 8 

• 16. 10. 2018  Josef Pšondr, Říčky 91 

• 17. 1. 2019  Ludmila Zdražilová, Říčky 2 

Seznam narozených, kteří do naší obce přibyli od srpna 2018  

• 26. 08. 2018  Alois Bartoš, Rozsocha 30 

• 13. 12. 2018  Gabriela Hordějčuková, Říčky 81 

• 10. 2. 2019  Alžběta Neťuková, Říčky 73 

 

V neděli 27. ledna proběhlo vítání občánků, na kterém obec přivítala do svého svazku čtyři 
nové občánky. 

 

 

Počet obyvatel dle částí ke dni 31. 12. 2018 

Dobrá Voda  86 
Kaliště   16 
Perná   24 
Rozsocha  72 
Rviště   134 
Říčky   351                               
Celkem  683 obyvatel  
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Co se událo 

Vítání adventu v Říčkách 

V sobotu prvního prosince 2018 proběhla úspěšná akce Vítání adventu 
v Říčkách. U rozsvícení vánočního stromu vystoupily děti ze školy a sbor 
Neveklov, následoval jarmark a tvořivé dílničky v prostorách kulturního 
domu. Výtěžek jarmarku činil 13.250,- Kč a byl předán ZŠ a MŠ Orlické 
Podhůří, která ho použije na krytí cestovních nákladů při exkurzích 
a výletech. Moc děkujeme všem organizátorům, vystupujícím, 
pomocníkům a především paní Haně Motlové za tvorbu krásných 
výrobků pro jarmark. 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční koncert 

V podvečer třetí adventní neděle se konal Vánoční 
koncert. Za hojné účasti posluchačů vystoupil pod 
taktovkou Miluše Barvínkové Symfonický orchestr 
Decapoda ze ZUŠ J.Kociana Ústí nad Orlicí a spojené 
sbory. Na programu byl Christmas Festival od Leroye 
Andersona a Vánoční od Luboše Fišera. Všem 
účinkujícím děkujeme za krásný kulturní zážitek, který 
ohlašoval blížící se Vánoce. 
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Divadlo Mrazík a jeho mrazivá tajemství 

V sobotu 2. března k nám znovu zavítalo Jasinovské 
divadýlko s nacvičenou veselohrou Mrazík a jeho 
mrazivá tajemství. Klasická pohádka byla doplněna 
o nové písně vlastní tvorby a vedla k nevšednímu 
konci, který nebyl zas tak mrazivý. Jasinovští 
ochotníci pro nás hráli s nadšením a diváci odcházeli 
pobaveni s úsměvem na rtech. Těšíme se, zda se 
podaří secvičit další hru. 

 

Setkání nejen zralých žen 

Dne 15. 2. 2019 proběhlo setkání žen místních částí Orlického Podhůří – Rviště, Rozsocha 
a Dobrá Voda v Prádelce ve Rvišti. Sešly se ženy tří generací, každá přispěla občerstvením, 
pomocí s obsluhou a následným úklidem. V příjemné atmosféře s dobrotami na stolech se 
dobře povídalo i seznamovalo :-) Takže všem zúčastněným bych chtěla poděkovat a ty 
nezúčastněné pozvat na další setkání. 

Naší snahou bylo navázat na tradici „Babince“, který se konal vždy 1x za rok a myslím, že akce 
vyvolala pozitivní ohlasy. 

Pokud bude i nadále zájem z Vaší strany, chtěly bychom v setkáních pokračovat a mohly 
bychom se setkávat vícekrát do roka. Čas nemusíme trávit pouze povídáním, program může 
být takový, jaký si ho uděláme – např. předávání zkušeností z vaření, pečení, tvoření, 
zahradničení, můžeme zorganizovat nějaké kurzy, přednášky, burzu nebo bazárek, výlet, 
divadlo …. fantazii se meze nekladou. 

V tomto období se nám přímo nabízí jarní setkání, které můžeme pojmout jako tvořivě – 
předvelikonoční. Chtěly bychom ho uskutečnit 10. 4. 2019 (středa) cca od 17 hodin. Takže 
pokud budete mít zájem, vyfukujte dopředu vajíčka, vezměte s sebou barvičky, větvičky, 
mašličky, korpusy věnečků, tavné pistole atd., zkrátka co vás napadne a můžeme se do toho 
pustit. Čas bude upřesněn pozvánkami. Občerstvení zase co kdo přinese. 

Při této příležitosti bychom si domluvily termín dalšího setkání, na které bychom si mohly 
přinést s sebou fotografie týkající se historie a vývoje obce. 

S náměty a dotazy se můžete obracet přímo na mně. 

 Lenka Stejskalová, místostarostka obce Orlické Podhůří 

Mobil: 733 486 859, e-mail:  stejskalova@orlickepodhuri.cz 

mailto:stejskalova@orlickepodhuri.cz
mailto:stejskalova@orlickepodhuri.cz


 
 

Co nás čeká      

 

10. 4. 2019 (středa) od 17 hodin – jarní tvoření v Prádelce ve Rvišti 

 

25. 4. 2019 (čtvrtek) od 10 hodin – setkání důchodců v Kulturním 

domě v Říčkách 

 

27. 4. 2019 (sobota) od 16 hodin v Hostinci Klopoty – setkání občanů 

a chatařů se zástupci obce 

 

27. 4. 2019 (sobota) – pochod Via Longa 

 

30. 4. 2019 – pálení čarodějnic bude probíhat na dvou místech 

o v Říčkách u Močidla 
o ve Rvišti na hřišti 

 

2. 6. 2019 (neděle) od 14 hodin – Dětský den na hřišti ve Rvišti 
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Informace z Občanské poradny Ústí nad Orlicí  
 

Novela insolvenčního zákona 

Novela insolvenčního zákona nabude účinnosti od 1. 6. 2019. Podle nových pravidel dlužník 
splní podmínky oddlužení v případě, že během 3 let uhradí alespoň 60 % pohledávek 
nezajištěných věřitelů, nebo po dobu 5 let vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě 
požadovat, aby uspokojil pohledávky svých nezajištěných věřitelů alespoň ve výši 30 %. Novela 
také nabízí zvýhodnění pro starobní i invalidní důchodce. 

Zvyšuje se příspěvek na péči 

Příspěvek na péči je sociální dávka určená nemocným a nemohoucím, kteří se kvůli vážnému 
zdravotnímu stavu neobejdou bez pomoci při zvládání každodenních činností. 

Od 1. 4. 2019 dojde k automatickému navýšení příspěvku na 19.200,- Kč pro děti i dospělé ve 
IV. stupni závislosti, jestliže nevyužívají pobytové sociální služby. Při využití takových služeb 
částka zůstane stejná jako v předešlém roce, tj. 13.200,- Kč. 

Od 1. 7. 2019 se zvýší příspěvek na péči pro III. stupeň závislosti. Pro osoby mladší 18 let dojde 
k navýšení na 13.900,- Kč, pro starší na 12.800,- Kč za předpokladu, že také nevyužívají pomoc 
poskytovatele pobytových sociálních služeb.  

Ruší se karenční doba 

Od 1. 7. 2019 bude zaměstnancům náležet náhrada mzdy nebo platu i za první 3 pracovní dny 
dočasné pracovní neschopnosti. Doposud zaměstnavatel hradil náhradu mzdy až od 4. 
pracovního dne. Zaměstnavatel tak bude vyplácet náhradu mzdy za celých prvních 14 dní, kdy 
bude zaměstnanec v pracovní neschopnosti. Od 15. dne nemoci má zaměstnanec nárok na 
nemocenskou od ČSSZ. 

 Informace o provozní době a kontakty na občanskou poradnu najdete na www.uo.charita.cz 
nebo je získáte na telefonu 734 281 415. 

Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                    

Příprava zpravodaje: Radek Šlechta, Marie Kršková, Vojtěch Skalník 
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