
 

 

Občasník zastupitelstva obce 

ORLICKÉ PODHŮŘÍ 

č. 3/2019–prosinec 
 

 
 
 
Na úvodní straně je tentokrát letecký snímek Říček od Lukáše Prokeše, děkujeme! Do zpravodaje mohou 
přispívat i sami občané, budeme rádi za každý podnět. Své příspěvky můžete posílat na 
starosta@orlickepodhuri.cz, uzávěrka je 15. března 2020.  

mailto:starosta@orlickepodhuri.cz
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Úvodník 
Vážení spoluobčané, 
 
v letošním roce je to již naposledy, co se do Vašich domácností dostává vydání našeho „Občasníku“, ve 
kterém jste v kostce informováni o veškerém dění v naší obci. Zároveň k jeho vydání dochází v čase, kdy se 
již převážná většina z nás začíná chystat na poslední svátky v tomto roce, a tak mi dovolte abych Vám všem 
popřál poklidný konec letošního roku a příjemné prožití svátků vánočních. Jen bych se ještě rád na chvíli 
pozastavil nad prací zastupitelstva obce včetně zaměstnanců vedené naší paní starostkou M. Krškovou.  
Nevím, do jaké míry se nám podařilo navázat na práci předchozího vedení obce, to je na vašem posouzení, 
ale za mě mám pocit, že se nám nevedlo nejhůř a snad jsme i z části naplnili Vaše očekávání. Nemohu 
zapomenout ani na vstup do roku nového, roku 2020, ve kterém bychom Vás chtěli i nadále informovat 
o všech podstatných událostech v naší obci a dále ustavičnou prací tu naši obec společnými silami 
zvelebovat. 

Vojtěch Skalník, místostarosta obce 

Zprávy z obecního úřadu 
 O prázdninách proběhly menší úpravy v místní škole i školce. Ve škole byla vybourána podlaha hlavní 

třídy, položena izolace a nová podlaha, celkové náklady byly 602 825 Kč. Projekt byl částečně financován 
z Programu obnovy venkova Pardubického kraje ve výši 110 tis. Kč. Ve školce bylo upraveno a nově 
vybaveno výdejní místo jídelny, aby splnilo nejnovější požadavky hygieny. Na konci prázdnin byla na 
zahradě školky položena nová dlažba. Zbývá pouze dlažbu oživit barevnými skákacími panáky. Celkové 
náklady na školku byly 385 tis. Kč. 

 Během prázdnin obec zaměstnávala brigádníky z řad místních studentů. Díky nim máme natřené 
a uklizené autobusové zastávky, vypleté chodníky, natřené lavičky a prolézačky, umyté vývěsky a mnoho 
dalšího. 

 Během podzimu je postupně vyměňováno veřejné osvětlení v Říčkách. Vyzkoušeli jsme novou 
technologii LED osvětlení a uvidíme, jak se nám osvědčí.  

 Na podzim měly začít plánované práce na opravě silnice na Horní Rozsochu a výstavba nového 
chodníku k Borečku. Obě stavby mají bohužel zdržení, ale do konce roku by měly být dokončeny.  

 V listopadu se začalo s opravou objektu bývalé hospody ve Rvišti. Prvním krokem je nová střešní krytina. 
V minulých týdnech byla sundána stará krytina, opraven krov a na Mikuláše bychom se měli dočkat nové 
střechy z Lindabu. Příští rok by měla započít samotná rekonstrukce přízemí. V levé části budovy vznikne 
garáž a zázemí pro technické pracovníky obce a v pravé části malé komunitní centrum. Bude se jednat 
v podstatě o takovou klubovnu, která bude sloužit všem skupinám obyvatel k setkávání a trávení 
volného času.  
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 Byly dokončeny projektové práce na chodníku ve Rvišti od křižovatky směrem na Rozsochu a bylo 
vydáno stavební povolení. Příští rok bychom rádi požádali o dotaci a chodník zrealizovali. Tímto úsekem 
budou dokončeny chodníky podél hlavní silnice ve Rvišti. Cílem je zvýšit bezpečnost chodců při pohybu 
po obci. 

 Rozpracována je projektová studie na nový chodník podél silnice na Rozsoše směrem na Libchavy. 
Realizace tohoto chodníku se odvíjí od rekonstrukce silnice, která je také zatím pouze v projektové 
přípravě. 

 Zahájeny byly projektové práce na Obnovu malé vodní nádrže na Kališti. Vzhledem k přírodnímu 
charakteru místa si Odbor životního prostředí vyžádal tzv. biologické posouzení, na které budeme muset 
minimálně půl roku počkat. Projektové práce a samotná realizace se tak značně prodlouží. 

 Dále se zpracovává projekt na vnitřní úpravy obecního úřadu v Dobré Vodě.  

 V říjnu byla ukončena první vlna přihlášek do programu podpory čištění odpadních vod, této příležitosti 
využilo 9 zájemců z Perné. V lednu 2020 bude zahájena příprava projektových dokumentací. Na žádost 
obyvatel z Rozsochy byl termín pro možné podání přihlášek prodloužen do 31. 12. 2019, více 
v samostatném článku. 

 
Plánované akce na rok 2020 

 Z letošního roku nám zbyl rest, kdy firma nestihla opravit místní komunikace v Perné. Na jaře se tedy 
začne s pracemi zde. 

 Během jara bychom rádi doplnili dopravní značení, a především na vybraných místech umístili nová 
zrcadla. 

 V roce 2020 plánujeme pokračovat s chodníky, v plánu je stavba nového chodníku ve Rvišti od křižovatky 
směrem na Rozsochu. 

 Na jaře by měla být dokončena oprava hasičárny v Říčkách, kde chybí už jen nová fasáda. 

 Dlouho slibovanou akcí je oprava čekárny v Dobré Vodě. Okolí čekárny by mělo být doplněno novou 
výsadbou. Na realizaci budeme žádat z Programu obnovy venkova Pardubického kraje. 

 Po Říčkách je v plánu obnova veřejného osvětlení v Dobré Vodě. 

 V mateřské školce by měla být dokončena úprava prostor pro personál. Škola má v plánu požádat 
o dotaci na nové herní prvky na zahradě mateřské školy. 

 Plánovanou akcí je úprava stezky ze Říček do Pazderny. Na realizaci se nám podařilo získat dotaci 
z Programu rozvoje venkova. Vzhledem k požadavkům životního prostředí je možná realizace nejdříve 
od srpna 2020. 

 Další schválenou dotací je úprava podkroví v budově základní školy v Říčkách. V roce 2020 se bude 
vybírat zhotovitel, realizace je plánována až na přelom roku 2020/2021. 

 Během roku by měla proběhnout vnitřní rekonstrukce obecního úřadu, v nevyužitých prostorách 

vzniknou nové kanceláře a stávající budou využívány jako archiv. V plánu je také nová střešní krytina na 

budově obecního úřadu, na její výměnu bychom rádi požádali o dotaci z Pardubického kraje (POV). 

 Největší plánovanou akcí je rekonstrukce budovy bývalé hospody ve Rvišti. Rádi bychom v roce 2020 
začali se stavbou. Realizaci se budeme snažit částečně financovat z dotací na zateplení a na komunitní 
centrum. 

 Stejně jako letos máme v roce 2020 v plánu několik projektových dokumentací. Konkrétně se jedná o 
projektovou dokumentaci na vybudování oddělené splaškové kanalizace v Říčkách, kanalizace v Dobré 
Vodě, chodníky v Dobré Vodě a na Rozsoše. Dokončena by měla být projektová dokumentace na 
Obnovu malé vodní nádrže na Kališti. 

 Pokračovat budeme i v dovybavení zásahové jednotky místních hasičů, rozsah se bude odvíjet od 
získaných dotací. 

Marie Kršková, starostka obce 
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Krátce z místní části Rozsocha 

Dne 12. 10. 2019 se sešli občané místní části Rozsocha a dohodli se na sepsání petice, kde bylo vyjádřeno 
nesouhlasné stanovisko se současným návrhem Obecního úřadu v Orlickém Podhůří zřídit čističku 
odpadních vod pro každé číslo popisné. Petice byla na obec Orlické Podhůří doručena zástupcem petičního 
výboru MUDr. Ivo Kunstem dne 29. 10. 2019. 
Petice požadovala, aby byla celá problematika čištění odpadních vod znovu projednána a aby byly 
poskytnuty informace, na základě, kterých by se podepsaní občané mohli rozhodnout. Společně s petičním 
výborem byl domluven nejbližší možný termín a místo schůzky, která proběhla dne 2. 11. 2019 v 10 hodin 
na Horní Rozsoše, č.p. 16. Za obec se jí zúčastnili paní starostka a oba místostarostové. 
Na schůzce byl záměr obce občanům podrobně vysvětlen.  Obec považuje budování centrální kanalizace a 
napojení na ČOV ve Rvišti za neekonomické. Zúčastnění byli ujištěni, že v rámci podpory obecním úřadem 
je podporována jakákoliv technologie na čištění odpadních vod, která je v souladu s platnou legislativou, a 
kterou projektant odsouhlasí jako vhodnou pro danou nemovitost. Závěr jednání byl takový, že zúčastnění 
požadují posunutí termínu podání přihlášek do programu do 31. 12. 2019. 
Zastupitelstvo obce tento požadavek projednalo na jednání dne 6. 11. 2019. Jednání se zúčastnili zástupci 
petičního výboru pan Jiří Frydrych st. a Jiří Frydrych ml. Zastupitelstvo obce souhlasí s posunem termínu 
přihlášek do programu podpory čištění odpadních vod v obci do 31. 12. 2019. Dále souhlasí s tím, že do 
programu se mohou přihlásit i majitelé nemovitostí, kteří si projekt zajistí sami a budou žádat pouze 
o příspěvek na realizaci.  
Nové přihlášky jsou k dispozici na obci, volně ke stažení na webu obce a dále jsou k vyzvednutí u Lenky 
Stejskalové přímo na Rozsoše. 
Petiční výbor obdržel od obce rovněž odpověď na petici v písemné podobě, se kterou seznámil občany za 
petiční výbor MUDr. Ivo Kunst, prostřednictvím e-mailu. 

 
V současné době probíhá oprava místní komunikace 
na Horní Rozsochu. Termín dokončení akce se vlivem 
nepřízni počasí a vytíženosti firmy Dlouhý s. r. o. 
dosti protáhl. Tímto se omlouváme občanům za 
ztížené podmínky při parkování a děkujeme za 
trpělivost. 

 
V jednání obce je umístění dopravního zrcadla při 
výjezdu u Oplíštilových na Dolní Rozsoše. 

 

 
Oprava chodníku na Dolní Rozsoše je plánována 
s rekonstrukcí hlavní silnice, která je v současné době 
zatím ve fázi projektu. 

 
Pokud máte nějaké připomínky nebo nápady, které 
by se daly v naší místní části realizovat, neváhejte se 
na nás obrátit. 
 

Lenka Stejskalová, místostarostka obce 

 
 

 Nový povrch komunikace na Horní Rozsoše – před 
dosypáním krajnic. 
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Zprávičky ze školy a školky 

Ve školním roce 2019/2020 jsme ve škole přivítali 38 žáků a ve školce 24 dětí. Výuka ve škole probíhá ve 

třech třídách a dle nového financování využíváme možnost dělení výuky na menší skupiny.  

Jsme zapojeni do projektů: OP VVV, MAS Nad Orlicí a AŠSK ČR Sportuj ve škole. Vedle výuky nabízíme 

dětem i kroužky: keramika, tvoření, hra na sopránovou zobcovou flétnu, zpívánky, či lego. Myslivecké 

sdružení opět zaštiťuje myslivecký kroužek a hasičské sdružení nově hasičský kroužek. Ve škole probíhá 

i výuka náboženství, a sice pod záštitou římskokatolické farnosti Brandýs nad Orlicí. V létě se opět těšíme 

na letní prázdninovou školu. 

V rámci projektu OP VVV dětem nabízíme/nabídneme projektové dny různorodě zaměřené: malá technická 

univerzita, geomag, skipi park, vánoční Potštejn, jaderná elektrárna, vesmír … 

Děti projevují o nabízené aktivity velký zájem a nás těší, že je můžeme rozvíjet i těmito cestami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

    

za ZŠ a MŠ Orlické Podhůří Jitka Bulvová, Petra Przywarová 

Skipi park Letohrad 
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Zprávy z hasičárny 
 
31.8. Ukončení prázdnin 
 
Tato akce byla spojena s poutí a pro děti byly připraveny dva skákací hrady. Již tradiční stopovaná vedla 
pod lesem v Říčkách a končila na fotbalovém hřišti, kde se dětem představila policie ČR s psovodem. Dva 
vycvičení policejní psi předvedli své umění. Z Ústí nad Orlicí přijeli ukázat hasičskou cisternu, kterou si děti 
mohly prohlédnout. Vyzkoušet si také mohly střelbu z luku a bylo připraveno malování na obličej. 
 
Akce proběhla za pomoci obce a myslivců. Všem, kteří se na této akci podíleli, děkujeme. 
 
 

 
 
 
21.9. Hasičská soutěž o Pohár starostky obce 
 
Soutěže se zúčastnilo 6 mužských a 3 ženská družstva. Za naše hasiče 
byla postavena 2 družstva, která se umístila na 3. a 5. místě. Zároveň 
proběhla soutěž jednotlivců. 
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28.9. Slavnostní otevření opravené hasičárny 
 
Celé léto hasiči pořádali brigády na opravu hasičárny. Někteří chodili pravidelně nejen ve dnech určených, 
jiní méně a někdo nepřišel ani jednou. Poděkovat musíme všem manželkám, které musely mít velkou 
trpělivost, protože hodin strávených prací na hasičárně bylo opravdu hodně. Děkujeme i všem ostatním, 
kteří chodili pomáhat. Slavnostní otevření opravené hasičárny proběhlo při příležitosti Dnu české státnosti, 
kdy byl položen věnec k pomníku padlých a předáno ocenění celému sboru a zároveň i některým 
jednotlivcům. 
 

 

 
 

 
 

A tady máme výsledek jejich snažení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ještě nás čeká: 
 7.12.2019 Výroční valná hromada 

 31.1.2020 Hasičský ples 

 15.2.2020 Maškarní rockový ples 
 
 

Za SDH Orlické Podhůří: Jiřina Jebousková 
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Zpráva od kolektivu mladých hasičů 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dne 3.10.2019 se uskutečnila historicky první schůzka kolektivu mladých hasičů SDH Orlické Podhůří. 
Celkem se přihlásilo a pravidelně navštěvuje tento zájmový hasičský kroužek 17 dětí (9 dívek a 8 chlapců) 
a to z místních částí Říčky a Rviště.  Kroužek se v současně době koná v pravidelných 14denních intervalech, 
kdy vzhledem k počasí jsou nyní využívány zejména prostory hasičské zbrojnice a dále Kulturního domu 
v Říčkách. Na jaře příštího roku bude poté kroužek probíhat na volných prostranstvích v okolí obce. 
Smyslem kroužku je zejména podpora mimoškolních aktivit dětí, prohlubování sociálních vazeb, vzájemná 
podpora, spolupráce a v neposlední řadě též získání nových vědomostí – to vše za využití hry, vzájemného 
zdravého soupeření a též zvýšení tělesné kondice. 
V prvních několika setkáních byla nastavena pravidla vzájemné komunikace, bylo provedeno prvotní 
seznámení s hasičskou zbrojnicí a jejím vybavením. Postupně jsme s dětmi začali provádět nácviky 
rozličných dovedností, které budou posléze využity při případné účasti v hasičské hře Plamen. Konkrétně se 
jednalo o nácvik vázání uzlů, rozhození a smotání hadice, připojení proudnice, předání štafetového kolíku 
atd. V jednom ze setkání jsme diskutovali o používání přenosných hasicích přístrojů, na což posléze 
navazovalo jejich konkrétní využití pří hašení různých druhů látek. Postupně se též seznamujeme 
s grafickým vyobrazením různých hasebních pomůcek a nástrojů, jejichž znalost je taktéž součástí 
plánované účasti ve hře Plamen. 
Podstatnou část kroužku tvoří též různé hry, a to jak vědomostní, postřehové tak zejména pohybové, neboť 
jedním ze základních principů kroužku je zvýšit tělesnou zdatnost dětí. Je maximální snahou vedoucích 
kolektivu děti motivovat a v co nejširší míře je aktivně zapojit do programu kroužku. 
V jarních měsících posléze plánujeme aktivnější nácviky jednotlivých disciplín požárního sportu (požární 
útok, požární útok s překážkami CTIF, štafetový závod 4 x 60 m, štafetový závod CTIF, závod požárních 
dvojic, závod jednotlivců a dále závod požárnické všestrannosti). Taktéž je v jednání kolektiv mladých 
hasičů dovybavit potřebným materiálem, který je nezbytný k nácviku výše uvedených disciplín.  
Závěrem je nutno uvést, že nás velmi potěšil zájem dětí, jejich zaujetí, nadšení a chuť učit se novým věcem. 
K udržení této vysoko nastavené laťky se budeme za vedoucí kolektivu maximálně snažit.  

 
Za vedoucí kolektivu mladých hasičů: Tomáš Blažek a Ondřej Kaplan 
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Spalinové cesty 
Vážení spoluobčané rok se s rokem sešel a začínáme další topnou sezónu. Mnozí z nás v naší obci používají 
topné spotřebiče na tuhá a plynná paliva, a proto není na škodu si připomenout vyhlášku o čištění, kontrole 
a revizi spalinových cest č.34/2016 Sb. Nedodržením této vyhlášky ne zřídka dochází ke vzniku požáru 
a mnoha škodám na obydlí občanů. Dále pak také mnohé pojišťovny odmítají proplatit krytí za škodu 
z důvodu nedodržení této vyhlášky. 

  Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty podle vyhlášky č. 34/2016 Sb.: 

Výkon 
připojeného 
spotřebiče 
paliv 

Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv 

Pevné Kapalné Plynné 

Celoroční  
provoz 

Sezónní 
provoz 

Celoroční 
provoz 

Sezónní 
provoz 

do 50 kW 
včetně 

Čištění spalinové 
cesty 

3 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok 

Kontrola 
spalinové cesty 

1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok 

nad 50 kW Čištění a kontrola 
spalinové cesty 

2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok 

 
Způsob čištění spalinové cesty 

(1) Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty 
a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu 
a kondenzátů ze spalinové cesty. 

 (2) Nelze-li spalinovou cestu vyčistit způsobem podle odstavce 1, lze provést čištění komínu odolného proti 
vyhoření sazí vypalováním. Vypalování komínu smí provádět pouze oprávněná osoba. 
 
Způsob kontroly spalinové cesty 

Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením: 

a) toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle 
kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,  

b) toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených 
spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší, 

 c) zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, 
měřicím a čisticím otvorům,  

d) spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot 
třídy reakce na oheň B až F, 

 e) zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu 
spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou 
stěnou stavby,  

f) jejího stavebně technického stavu a 

g) toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.  

 
Za SDH Říčky referent prevence a ochrany obyvatelstva: Petr Kroulík 
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V souvislosti se změnou jízdního řádku od 15. prosince 2019 pro Vás Pardubický kraj připravil informační 
materiál k cestování na železnici v Pardubickém kraji, který níže představujeme. 

 

Desatero cestovaní na krajské železnici od 15. prosince 2019 
Důležité otázky a odpovědi 

 
1) Kdo bude zajišťovat železniční dopravu v kraji? 

 České dráhy – všechny tratě v Pardubickém kraji s výjimkou tratí 024 (Ústí nad Orlicí – 
Letohrad – Králíky – Mlýnický Dvůr) a 025 (Dolní Lipka - Hanušovice) 

 LeoExpress – tratě 010 (vlaky Praha – Lichkov – Wroclaw), 024 (Ústí nad Orlicí – Letohrad – 
Králíky – Mlýnický Dvůr) a 025 (Dolní Lipka - Hanušovice). 
 

2) Co se změní pro cestující? 

 Na tratích provozovaných Českými drahami nedochází k žádným změnám v rámci cestování. 
Přestupy mezi jednotlivými spoji jsou možné v rámci Českých drah na jednu jízdenku. Nadále 
platí tarif dopravce, IN karty, síťové jízdenky atd. 

 V rámci spojů provozovaných dopravcem Leo Express je uznáván tarif IREDO, karty IREDO 
a jízdné Leo Expressu. 
 

3) Co mám dělat, pokud budu přestupovat mezi dopravci? 

 Držitelé karet IREDO přestupují mezi spoji bez jakékoliv změny. 

 V případě přestupu mezi vlaky obou dopravců bez karty IREDO bude nutné si pořídit dvě 
jízdenky. Jestliže se cestující ve vlaku prokáže jízdenkou z předchozího spoje, je poté 
cestující odbaven v návazném vlaku bez jakékoliv přirážky. 
 

4) Jak mám řešit konkrétní spojení, když…? 

 Přestup z vlaku Českých drah na Leo Express a naopak v Pardubickém a Královéhradeckém 
kraji (IDS IREDO): 
o S kartou IREDO je možné bezplatně na jednu jízdenku přestupovat mezi vlaky obou 

dopravců na území Pardubického, Královéhradeckého kraje a dalších vybraných úseků.  
Vzorový příklad: Cestující jedoucí z Pardubic do Lichkova si zakoupí v Pardubicích  přestupní 
jízdenku IREDO až do Lichkova. Tuto jízdenku bude mít cestující uloženou na kartě IREDO, 
kterou předloží při kontrole, jak ve vlaku Českých drah, kterým cestující pojede z Pardubic 
do Ústí nad Orlicí, tak ve vlaku Leo Expressu z Ústí nad Orlicí do Lichkova.  

o Bez karty IREDO nebude možné cestovat mezi vlaky obou dopravců na jednu jízdenku. 
Cestující si musí zakoupit jízdenku zvlášť u každého dopravce, a to elektronicky nebo na 
pokladně nebo přímo ve vlaku. V případě předložení jízdenky v návazném vlaku druhého 
dopravce bude další jízdenka vydána bez přirážky k jízdnému.  
Vzorový příklad: Cestující jedoucí z Pardubic do Lichkova si zakoupí v Pardubicích jízdenku 
Českých drah (tarif IREDO) pouze do Ústí nad Orlicí. Zde přestoupí na navazující vlak Leo 
Expressu, kde si zakoupí jízdenku do Lichkova. V případě předložení jízdenky z předchozí 
cesty z Pardubic vlakem Českých drah, bude cestující na své cestě do Lichkova odbaven ve 
vlaku Leo Expressu bez přirážky k jízdnému. 

 Přestup z vlaku Leo Expressu na České dráhy a naopak mimo Pardubický 
a Královéhradecký kraj (IDS IREDO): 
o Pro cestování mezi vlaky Leo Expressu a Českých drah nebude možné cestovat na jednu 

jízdenku. Cestující si musí zakoupit jízdenku zvlášť u každého dopravce. V případě 
předložení jízdenky v návazném vlaku druhého dopravce bude další jízdenka vydána bez 
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přirážky k jízdnému. Cestující samozřejmě může koupit jízdenku také na pokladně Českých 
drah či elektronicky. 
Vzorový příklad: Cestující jede z Letohradu do Prahy. V pokladně dopravce Leo Express si 
zakoupí jízdenku v tarifu Leo Expressu do Ústí nad Orlicí, kde přestoupí na vlak dopravce 
České dráhy do Prahy. Ve vlaku Českých drah si zakoupí jízdenku v tarifu Českých drah do 
Prahy. V případě předložení jízdenky Leo Expressu z předchozí cesty z Letohradu, bude 
cestující na své cestě do Prahy odbaven ve vlaku Českých drah bez přirážky k jízdnému. 
(Při jízdě po území Pardubického, případně Královéhradeckého, kraje lze využít spojení 
v rámci IDS IREDO – viz výše) 
 

5) Kde najdu informace o vhodném spojení? 

 Vyhledávač IDOS (https://idos.idnes.cz/) 

 Pro vyhledání ceny jízdného lze využít Tarifní kalkulátor IDS IREDO (www.oredo.cz/tarifni-
kalkulator-jizdneho) nebo stránky dopravců České dráhy (www.cd.cz) a Leo Express 
(www.leoexpress.com/cs).  
 

6) Kolik stojí karta IREDO? 

 Od 1. 12. do 31. 1. je karta IREDO k dostání za akční cenu 30 korun. 

 Akce platí pouze pro karty pořízené na území Pardubického kraje. 
 

7) Je pro mne karta výhodná? 

 Bezkontaktní čipová karta IREDO umožňuje zakoupení časové jízdenky, jednorázové 
přestupní jízdenky nebo platbu elektronickou peněženkou, která je součástí karty IREDO.  

 Karta je vhodná především pro pravidelné cestující, kteří využívají jak spoje pouze jednoho 
dopravce, tak cestující, kteří přestupují mezi dopravci nebo využívají k dopravě také 
autobusovou dopravu. 
 

8) Kde mohu kartu pořídit? 

 Kromě stávajících kontaktních míst pro Vás nově od 15. prosince 2019 zřizujeme tři nová 
kontaktní místa a to v Hlinsku, Chocni a Letohradu.  

 Kompletní seznam kontaktních míst a informace o kartě IREDO najdete na stránkách 
společnosti OREDO www.oredo.cz 
 

9) Kdy ji mohu využít? 

 V osobních, spěšných vlacích a autobusech na území Pardubického kraje. 

 Dále karta platí v rychlících (mimo R 640 a R641) a také ve vybraných vlacích vyšší kvality (IC, 
EC, rj). Seznam dálkových vlaků zařazených do IDS IREDO naleznete na stránkách 
www.oredo.cz  

 Od 15. prosince 2019 je rozšířena platnost na následující úseky: 
- 019 v úseku Tatenice – Zábřeh na Moravě 
- 025 v úseku Červený Potok – Hanušovice 
- 236 v úseku Ronov nad Doubravou – Žleby 
- 238 v úseku Vitanov – Ždírec nad Doubravou 

 
10) Kde se dozvím více o systému IDS IREDO a kartě IREDO? 

 Více o tarifu IDS IREDO, možnostech využití karty IREDO. nebo aplikaci IDS IREDO (pro iOS 
i Android a také na http://iredo.online) naleznete na webových stránkách www.iredo.info 
nebo na Call centru IDS IREDO 491 580 333. 

 

https://idos.idnes.cz/
http://www.oredo.cz/tarifni-kalkulator-jizdneho
http://www.oredo.cz/tarifni-kalkulator-jizdneho
http://www.leoexpress.com/cs
http://www.oredo.cz/
http://www.oredo.cz/
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Pozvánka do knihovny 
 
Obecní knihovna ve Rvišti Vás opět zve k její návštěvě. K vypůjčení máme velké množství knih, jak novinky, 
tak i starší tituly. Uvítáme každého, kdo má rád knihy a tráví svůj čas nad jejich stránkami. Knihovní fond je 
pravidelně obměňován v Městské 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 a nově i v Městské knihovně v Ústí nad Orlicí. 
 
Malá nabídka z nových titulů:  
Alena Mornštajnová – Hotýlek, Tiché roky 
Hana Marie Körnerová – Znamení jednorožce, Znamení hada 
Jo NesbØ – Pentagram 
Shlomo Birnbaum – Kámen na mém srdci 
Paula Hawkins – Do vody 
Mario Escobar – Osvětimská ukolébavka 
Michal Vaněček – Mlýn 
Viktorie Hanišová – Rekonstrukce, Houbařka 
Dan Browm - Inferno 
Věra Řeháčková – Nebýt jako máma 
Lars, Kepler – Playground 
Vlastimil Vondruška – Jičínská pole mrtvých, a další tituly …. 
 
Večery pod lampou, Harlequinky, Detektivky, Rodokapsy 
 
Bob the Builder 2004, Krtek a paraplíčko, První čtení – Světlíčka a Tmáni, Třetí čtení – Dívka z Černé věže, 
111 příběhů s hádankou, Děsná dvojka, Děsná dvojka má na mále, Tajemství železné masky – čtyřlístek 
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 

 

Společenská kronika 
 

Od vydání poslední zpravodaje jsme se rozloučili – seznam zemřelých 

 17. 9. 2019  Eva Peceková, Kaliště  
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Seznam narozených, kteří do naší obce přibyli od července 2019  

 15. 7. 2019  Jan Krčmář, Dobrá Voda 

 22. 9. 2019  Vojtěch Martínek, Říčky 

 20. 10. 2019  Jonatan Kyzlink, Rozsocha 

 8. 11. 2019  Anežka Krčková, Říčky 

 
 
První říjnovou neděli jsme do svazku obce přivítali šest nových občánků. 

 

Co se událo 

ORLICKÉ SYMPOZIUM VOL. 2.  
Dne 10. 8. 2019 od 16 hodin tato akce proběhla na hřišti ve Rvišti za účasti vystupujících PIVRS BAND, OAKY 
TONES a dalších. I přes nepřízeň počasí dorazili skalní příznivci účinkujících kapel a pár místních obyvatel. 
Na akci byl zapůjčen obecní stan, takže se mohlo hrát i v neutichajícím dešti. 
 
24 HODIN NA NOHÁCH 
Ve dnech 28. 9. a 29. 9.  se konal další ročník tradiční 
akce nazvané "24 HODIN NA NOHÁCH". Po Hylvátech a 
Černovíru čekala účastníky letos zcela nová trasa, a to 
v Říčkách. Pořadatelem akce bylo občanské sdružení 
Rozhoupej město a TJ Sokol Ústí nad Orlicí. Startovalo se 
v 10 hodin dne 28. 9. a konec závodu byl po 24 hodinách 
následující den před Kulturním domem v Říčkách. 
Vyhlášení vítězů následovalo ihned po ukončení.  

Účastníci hledali svoji vlastní hranici, někteří si sáhli na 
dno a ti odolní šli ještě dál. Pro více jak 4 desítky 
účastníků byly připraveny dvě trasy. Trasa pro dospělé v délce 3,2 km a pro kategorii dětí do 15 let v délce 
1,4 km. Běhalo se nebo chodilo v kategorii jednotlivec nebo v kategorii dvoučlenných a tříčlenných 
družstev, která mohla být smíšená. Družstvo mohlo mít na trase vždy jen jednoho člena. Výměna členů 
probíhala pouze na startu. Po celou dobu byl otevřen Kulturní dům, kde si zúčastnění mohli v sále 
odpočinout, využít toalety a sprchu. V malé kuchyňce byla k dispozici varná konvice a mikrovlnka. 24 
hodinovka probíhala bez vyloučení dopravy, proto bylo důležité dodržovat pravidla silničního provozu. 
Cílem akce bylo za 24 hodin ujít co nejvíce kilometrů. 
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Nejlepším jednotlivcem se stala Monika Jirásková, která ušla celkem 124,8 km. Ve dvojicích bylo nejlepší 
duo „Tvoje máma“ – David Fišer, Jan Slabý, oba České Libchavy, s celkem 192 kilometry. Ve tříčlenných 
družstvech byl nejlepší T. J. Sokol Ústí nad Orlicí – Vladimír Lehký, Květa Brožková a Josef Ludvíček, kteří 
dohromady ušli 198,4 km. V dětské kategorii ušel nejvíc Šimon Machačka z Hradce Králové, a to 
úctyhodných 96 kilometrů. Tento výkon byl po zásluze oceněn, a to udělením certifikátu o vytvoření 
českého rekordu. Rekordní údaj byl zaregistrován do České databanky rekordů Agentury Dobrý den, 
spravující Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov dne 

4. 11. 2019.  

Z naší obce se zúčastnili tito závodníci: Beáta Fišerová (2.místo Borci do 15let), Barunka Luxová (3. místo 
Borci do 15let), Adéla Fišerová (4. místo Borci do 15let), Václav Fišer (5. místo Borci do 15let), 
Eliška Lehká (7. místo Borci do 15let), Lucia Lehká (6. místo ženy). Vladimír Lehký (1. místo Trojice) 

 
Zdroj: oficiální stránky Města Ústí nad Orlicí  a Agentura Dobrý den Pelhřimov, foto Lukáš Prokeš  
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SÁZENÍ ALEJE 

V sobotu 9. 11. se kolem deváté hodiny na polní cestě „kolem Hůrky do Pekel“ sešel nevídaný počet 
dobrovolníků, včetně dětí ke společné výsadbě ovocné aleje. Tuto akci pod názvem „ORLICKÉ PODHŮŘÍ # 
sazibudoucnost“ zorganizovala Obec Orlické Podhůří ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Orlické Podhůří. 
Účastníky přivítalo ubrečené chladnější ráno, které však nikoho ze zúčastněných neodradilo od záměru 
vysadit 53 ks ovocných stromů. Během celé akce bylo zajištěno malé občerstvení včetně teplých nápojů 
a tatranek pro děti, pro dospělé i něco ostřejšího. Stromky se i přes sychravé počasí podařilo zasadit 
všechny. Odměna za dobře vykonanou práci pro zúčastněné čekala na konci nově vysázené aleje ve formě 
zvěřinového guláše připraveného mysliveckým spolkem. Všem zúčastněným děkujeme.  

 
Na financování výsadby bylo požádáno o dotaci 
z Národního programu životní prostředí. Zastupitelstvo 
obce by rádo na tuto akci v budoucnu navázalo, a pokud 
kdokoliv z Vás ví o nějakém vhodném místě k výsadbě, 
neváhejte se na nás obrátit.  

 
OSLAVY 17. LISTOPADU 

U příležitosti 30. výročí sametové 
revoluce jsme v neděli 17. listopadu 2019 
společně oslavili státní svátek Den boje 
za svobodu a demokracii. Ve 14 hodin 
byla při této příležitosti zasazena Lípa 
svobody, která tak zaujala místo po té 
původní, na které se nedávno podepsal 
zub času a musela být odborně 
pokácena. Po úvodním projevu paní 
starostky následovalo symbolické 
vysazení lípy a předání pamětní stuhy na 
hasičský prapor. Slavnost byla ukončena 
českou hymnou, kterou na trubku zahrál 
Petr Šejbl. Jen je škoda, že se nás při 
takovéto slavnostní chvíli nesešlo víc.  
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Sváteční odpoledne pokračovalo v kulturním 
domě v Říčkách, kde pro děti Divadelní spolek 
Vicena z Ústí nad Orlicí zahrál krásnou pohádku 
Kuba a tři čerti. Děti si divadlo užily a nebály se 
aktivně zapojit do děje. Ochotníkům i všem 
zúčastněným děkujeme! 
 

Vojtěch Skalník, místostarosta obce 

 
 
 
 
 

 

OHLÉDNUTÍ ZA SVATOMARTINSKÝMI knižními DNY 2019 

Dovolte mi, abych se zcela zaujatě ohlédl za průběhem již čtvrtého setkání nad knihami Nakladatelství 

a Knihkupectví Flétna. Každý rok přemýšlíme, jak na této akci spojit dobré s užitečným – tak, aby jednak 

nějací návštěvníci přišli, byli spokojení a také, abychom i my měli pocit smyslu z vynaložené energie. Snad 

se nám tomuto odvážnému cíli podařilo přiblížit. Oproti minulosti jsme prohloubili pořadatelskou 

součinnost s Obcí Orlické Podhůří, za což na radnici do Dobré Vody děkujeme. Děkujeme za součinnost i 

v minulých letech, ale letos jsme o krůček pokročili. Vrátím-li se chronologicky k celé akci, začali jsme 

Cestovatelský večer v pátek 15. 11. 2019 v 16 hodin ochutnávkou svatomartinských vín. Nakonec k nám 

nedorazil ani žádný majitel vinice z jižní Moravy, ani žádný someliér, čímž se z velkolepě znějící „ochutnávky 

mladých moravských vín“ nakonec stala ochutnávka samoobslužná připomínající skromný raut… 

Následovalo první promítání s vyprávěním, ve kterém jsem si dovolil inspirovat pozvánkou na zimní výlet 

na běžkách v Západních Krkonoších se startem a cílem v Harrachově (přes Voseckou boudu, Labskou louku, 

Harrachovy kameny s výhledem na Sněžku, Dvoračky, celkem asi 25 km) a navíc i pozváním na běžky na 

Suchý vrch a Bukovou horu. Následovalo vyprávění o alpských a pyrenejských silničních průsmycích, kam 

vyvážel se svým CK Mike Mělník české cykloturisty Michal Třetina (1962-2015), pravděpodobně největší 

český znalec těchto průsmyků, který o nich až do své tragické smrti na silnici (v nepřehledné zatáčce ho 

nedaleko domova srazilo auto jedoucí v protisměru) publikoval úspěšný seriál v časopise Cykloturistika. 

Michalovi jsme ve Flétně letos vydali knihu: Jak jsem jezdil do nebe. Vzpomínal na něj ve velice 

fundovaném vyprávění s projekcí (včetně videí) jeho parťák Josef Honz z Brna a po něm i další přátelé. 

S koncem tohoto vyprávění o průsmycích se sál dále zaplňoval, až se účast přítomných vyšplhala na pro nás 

rekordních cca 150 lidí, kteří se po přestávce dočkali uvítání „hvězd večera“ profesorů herečky Božidary 

Turzonovové a lékaře Pavla Pafka. Oba dva nezklamali a v besedě nad naší společnou knihou Česko 

Slovensko / Kde domov náš…, k níž napsali text, prokázali velkou spontaneitu a nadhled. Řeč se od knihy 

rychle stočila k nejrůznějším tématům – od dávné historie našich národů až k událostem ne tak dávného 

data, například ke vzpomínce, co oba dva dělali, když se u nás začal hroutit komunismus (17. listopadu 

1989), profesor Pafko zmínil, že se v té době léčil z úrazu na kole, takže celý týden před 17. listopadem 

sledoval na německém televizním kanále zpravodajství okolo pádu Berlínské zdi, takže mu bylo jasné, že i u 

nás je jen otázkou času, kdy dojde k politickým změnám. Paní Božidara přidala k dobru historku o tom, jak 

se svými hereckými kolegy hráli divadlo pro oficíry sovětské okupační armády včetně jejich rodinných 

příslušníků. Předem se domluvili, že představení odehrají, ale nebudou se uklánět. Tak se i stalo – divadlo 

se velmi líbilo, publikum nadšené, jeviště se začalo zaplňovat květinovými dary a pozornostmi z publika, ale 
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herci svůj slib dodrželi… Pan Pafko taktéž otevřel téma Jan Palach, přičemž záměrně, aby vyvolal diskusi 

přítomných, vyjádřil svůj osobní „problém“ s činem tohoto mladého českého studenta, většinou českého 

národa vnímaného jako hrdiny a nastolením této otázky naznačil, jak obrovskou hodnotu lidský život má… 

Paní Božidara také zmínila, že ji jednou přátelé přesvědčovali o jedinečnosti krásy slovenské krajiny – a že 

se jí prý nevyrovná ani krása Švýcarska. Skromně o tom pochybovala, nicméně na onom bonmotu něco být 

muselo, protože jej vyslovila švýcarská ústa… Od těžších témat besedu odlehčil dotaz z publika od Ivana 

Burkerta (velocipedisty z Hradce Králové a autora tří cestopisů, které vyšly ve Flétně), kde jsou nejmilejší 

místa našich dvou hostů? Paní Božidara se vyznala z lásky k lesu, kde během procházek načerpává životní 

energii, nicméně dodala, že se již ve svém věku do lesa sama bojí… Pan Pafko zmínil, že jeho oblíbeným 

místem je Orlík a zavzpomínal, jak ho jednou během plavby na loďce po Orlické přehradě napadlo, při 

pohledu na množství rybářů hodiny a hodiny trpělivě osamoceně sedících na břehu, „že musí mít doma asi 

zlé manželky…“ V závěru besedy se zpočátku strohý profesor Pafko dost odvázal a začal z rukávu sypat 

jeden vtip za druhým… Vydařenou besedu zakončil zpěv české i slovenské hymny (po níž nám paní Božidara 

upřesnila, že nyní se už na Slovensku nezpívá: „… zastavme sa, bratia,“ ale: „zastavme ich, bratia…“ 

Závěrečné cestovatelské vyprávění patřilo paní Martině Josífek Zelinkové z Tanvaldu. Doplňovala ji velmi 

působivá obrazová projekce, o kterou se staral její manžel – poprvé jsme se v Říčkách setkali s 3D projekcí 

projeté trasy, pokročilým využitím služeb Google Maps… Nutno přiznat, že paní Martina (která ve Smržovce 

a v Jablonci nad Nisou provozuje své dvě provozovny fitness centra eRclub) začala své vyprávění ve 20.45 

(se zpožděním 45 minut oproti původnímu plánu…). V sále si na její poutnické vyprávění počkalo přes 

stovku věrných, včetně její rodiny a přátel z Jizerských hor O své cestě na koloběžce z Tanvaldu do Santiaga 

de Compostela (3 467 km) mluvila paní Martina bez jediné přestávky dvě a čtvrt hodiny! – a všechny 

nadchla. Protože se vůbec nestyděla za své slzy (na cestu vyrazila po dvou těžkých operacích) bylo to hodně 

emotivní, hlavně v závěru. Došlo i na podepisování její nové knihy S bílým rytířem za sv. Jakubem. 

V sobotu jsme se pokusili od „oslavy lidství a naší časnosti“ nasměrovat pozornost k věcem nepomíjejícím a 

věčným. Kromě mše svaté ke cti sv. Martina, kterou přijel až z Krnova odsloužit P. MUDr. Bogdan Sikora, 

bývalý provinciál řádu minoritů, zaznělo více zajímavých přednášek, zněla i hudba, z Přerova do Říček 

dorazila schola mládeže (Boží bang), která představila nové CD svých písní. Večerní tečkou za celými 

Svatomartinskými knižními dny byl koncert Pavla 

Helana. Výborný zpěvák a muzikant (kytary, 

ukulele, fujara) spolu se Štěpánem Švestkou 

(violoncello) nezklamali. Třetí muzikant do party 

(na bicí) byl nakonec omluven, léčil se se zánětem 

mozkových blan. I tak si více než stovka 

posluchačů odnesla krásný zážitek, oba hudebníci 

ze sebe vydali hodně energie, publikum také, 

podařilo se nám vytleskat tři přídavky... O 

vynikající zvuk koncertu se postaral Jirka Zeman, 

kapelník dechovky Řetůvanka. 

Děkuji moc všem, kdo jakkoli pomohli s přípravou 

a průběhem akce, a také každému, kdo v pátek 15. nebo v sobotu 16. listopadu 2019 byť jen na chvíli do 

sálu kulturáku v Říčkách nahlédl. Bylo Vás letos požehnaně, mnozí vážili i dlouhou cestu (Praha, Mladá 

Boleslav, Mělník, Jizerské hory, Hradec Králové, Třebíč, Velká Bíteš, Jihlava, Rychnov nad Kněžnou, 

Zábřeh…) Za rok, budeme-li živí a zdraví, se na Svatomartinských knižních dnech sejdeme pravděpodobně 

6. - 7. 11. 2020. 

 

Za všechny organizátory Vás už teď zve Martin Leschinger, fletna@fletna.cz 
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
 
V sobotu 30. 11. 2019 jsme se sešli na tradičním rozsvícení 
vánočního stromu v parku u školy v Říčkách. V podvečer se tu sešlo 
početné publikum, kterému se představily s vystoupením děti ze ZŠ 
a MŠ Orlické Podhůří. Jejich snaha byla náležitě oceněna velkým 
potleskem. Po slovu faráře k nastávajícímu adventu a za 
všeobecného odpočítávání a potlesku byl vánoční strom rozsvícen. 

 
Poté se všichni zúčastnění odebrali do kulturního domu, kde byl 
připraven vánoční jarmark, pro děti tradiční dílničky a samozřejmě 
občerstvení, mezi kterým nechyběl ani horký svařáček. Děti měly 
tradičně zájem o zdobení (a pojídání :-)  perníčků. Velký úspěch 
slavila výroba tzv. placek, a to buď na připnutí, s magnetem nebo 
pro tatínky i s otvírákem. 

 

 

Výtěžek z prodeje vánočních výrobků ve výši 15 tis. Kč byl jako vždy věnován místní škole.  

Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací akce a všem, kteří se zúčastnili. Zvláštní poděkování patří Haně 
Motlové za její obětavost, nápady a hlavně čas, který věnovala výrobě prodávaných výtvorů. 

 
                                                       Vojtěch Skalník, místostarosta obce 
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Co nás čeká 
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Dále jsou to tyto akce: 
 31. 1. 2020 - Tradiční hasičský ples 

 15. 2. 2020 - Maškarní rockový ples 

 21. 3. 2020 - Dětský karneval 

 18. 4. 2020 - Pochod Via Longa 

 30. 4. 2020 - Čarodějnice 

a nesmíme zapomenout na 

Veřejné schůze 

Rádi bychom Vás pozvali na veřejné schůze občanů se zastupiteli – ve středu 5. 2. 2020 od 17 hodin ve 

Rvišti v Prádelce a ve čtvrtek 6. 2. 2020 od 17 hodin v Říčkách v Kulturním domě.  

 

 

 

 

 

 

PF 2020 

Příjemné prožití vánočních svátku, 

mnoho štěstí a zdraví v roce 2020 

Vám přeje obec Orlické Podhůří 
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