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SLOVO STAROSTKY OBCE SLOVO STAROSTKY OBCE

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Vážení spoluobčané,
po dlouhé zimě plné extrémních výkyvů teplot  
a srážek nadešlo dlouho očekávané jaro. 
Objevily se první jarní květiny, slyšíme zpěv 
ptáků, vzduch je provoněný jarem… S jarem je 
také spojen úklid nejen v našich domácnostech, 
kolem domů, ale i úklid obce. 
V sobotu 7. dubna se konal již tradiční 
úklid veřejných prostranství obce. 
Je až neuvěřitelné, jak některé bezohledné 
osoby zanechávají odpadky, nepořádek na 
místech, kam rozhodně nepatří. Všichni 
máme možnost odpad odevzdávat na místa 
kam patří, to jsou odpadové dvory, zvony na 
tříděný odpad, vlastní popelnice. Bohužel se 
setkáváme i s odloženými krabicemi včetně 
polystyrenových obalů od nových spotřebičů 
vedle zvonů na tříděný odpad, jsou zde pytle se 
vším možným, někdy i velmi zapáchající. Proto 
si velmi vážíme lidí, kteří začínají právě u sebe: 
tříděním odpadu, úklidem a opečováváním okolí 
svých nemovitostí, údržbou větví rostoucích ze 
svých pozemků (min. odstup 50 cm do výšky 
420 cm od komunikací), podílí se na úklidu obce 
aj. Vždyť i vzhled naší obce je naší vizitkou 
a chloubou. Věnujme prosím právě těmto 
maličkostem pozornost, které postupem času 
„rodí ovoce“. Každý z nás chce žít v pěkném 
prostředí. 
Stále slýcháme, že letošní rok je osmičkový  
a že osmičky na konci letopočtu v historii státu 
znamenaly určité mezníky… A právě letos si 
připomínáme 100 let naší republiky. 
V této souvislosti se připravují oslavy  
s odhalením pamětní desky věnované našim 

spoluobčanům, kteří položili svůj život za 
samostatnost a demokracii naší republiky. 
Na počest výročí budou vysazeny Lípy 
svobody. 
V letošním roce bude v novém „kabátu“ 
stará hasičská zbrojnice, hlavním důvodem 
byl velmi špatný stavebně-technický stav, 
proto se provedla odizolování budovy, dešťové 
srážky budou odvedeny do zasakovací jímky aj. 
Probíhá celková rekonstrukce budovy v majetku 
obce, která má za sebou svoji dlouhou historii. 
Další plánovanou akcí je I. etapa rekonstrukce 
kaple sv. Antonína, která spočívá ve výměně 
střešní krytiny nad hlavní budovou i s věží, 
výspravě říms kaple a v celkové rekonstrukci 
vstupního průčelí budovy. V době plánovaných 
oprav bude okolo budovy postaveno lešení, 
kterým se zúží prostor uliček mezi kaplí a hroby, 
proto zde dbejte na svoji bezpečnost. Žádost 
o dotaci na II. etapu rekonstrukce kaple bude 
podána v příštím roce, jelikož letošní alokace 
finančních prostředků Ministerstva zemědělství 
byla během pěti dnů vyčerpána. 
Dále probíhají projektové práce na 
rekonstrukci polních cest, stezky pro pěší 
a cyklisty při silnici I/11, veřejné osvětlení 
lokalit U statku, Ostrov, Dolní konec, 
Poplužní most. 
V lednu letošního roku byly podány žádosti 
o dotaci na rekonstrukci komunikace k 
Unikovu, na restaurování pískovcového 
soklu na kapli. V současné době čekáme na 
výsledek podaných žádostí. Veřejné osvětlení 
bude osazeno od silnice I/11 k Unikovu. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Dodatky ke smlouvě o dílo na svoz  
a odstraňování komunálního odpadu s firmou 
EKOLA České Libchavy.
2. Dodatek ke smlouvě o vývozu kontejnerů 
a odběru separovaných surovin se Suroviny 
Plundra s. r. o. Žamberk.
3. Zveřejnění návrhu změny č. 1 územního 
plánu obce.
4. Podání žádosti o veřejnou finanční 
podporu u Sdružení obcí Orlicko.

V letošním roce také má být uskutečněn 
projekt protipovodňových opatření,  
kterým bychom získaly hlásiče bezdrátového 
rozhlasu s vysílacím místem, ke kterému 
je možné napojení hlášení Hasičskému 
záchrannému sboru ČR. Součástí projektu 
bude elektronická siréna, hladinové čidlo na 
měření stavu hladiny toku (potok Kameničná 
– v Kameničné), srážkoměr, vodočetná lať. Ale 
z důvodu plánované akce ČEZ Distribuce a. s. 
(zemní vedení NN od trafostanice na Dolním 
konci směrem na Ostrov a podél silnice I/11)  
a probíhajících prací u mostu přes Divokou 
Orlici bude celý projekt přesunut na rok příští. 

Hlásiče budou převážně umístěny na stožáry 
veřejného osvětlení nebo betonové sloupy 
nízkého napětí. 
Zmiňované jsou rozsáhlejší a významnější 
záměry. Stále se realizují věci, které se plánují 
postupně a dle možností počasí. 
Přijměte také pozvání na plánované akce, 
pozvánky naleznete na dalších stranách 
zpravodaje. 

Přeji Vám krásné prosluněné jarní dny plné 
radosti, porozumění, laskavosti a všeho 
dobrého.

Jana Kolářová, starostka obce

Dne 20. 3. 2018 se konalo 18. řádné veřejné 
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice. 
Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo 
a schválilo:
•	 účetní	 závěrku	 příspěvkové	 organizace	
Mateřská škola Helvíkovice k 31. 12. 2017  
a převod zisku z hospodaření v roce 2017 ve 
výši 2 788,46 Kč do rezervního fondu MŠ.
•	 rozpočtové	 opatření	 č.	 1/2018	 ve	 výši	
237 780 Kč, na straně příjmů i výdajů, kterým 
se upravuje rozpočet na rok 2018 schválený  
v prosinci 2017. Celková částka obsahuje daň 
z příjmu právnických osob za obec, dotaci  
a náklady na volby prezidenta a další drobné 
položky.
•	 vyhlášení	 konkursního	 řízení	 na	 obsazení	
pracovního místa ředitele/lky PO Mateřská 
škola Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí  
s předpokládaným nástupem od 1. 8. 2018. 
Pověřuje starostku obce stanovením konkursní 
komise a odvoláním současné ředitelky PO 
Mateřská škola Helvíkovice, okres Ústí nad 
Orlicí k 31. 7. 2018.
•	 výzvu	k	podání	nabídek,	zadávací	podmínky	
a zadávací dokumentaci k akci „Protipovodňová 
opatření pro obec Helvíkovice“.
•	 zveřejnění	 záměru	 prodeje	 pozemků	
par. č. 1541/5, 1544/15, 1544/17, 1544/18  
a 200/14 vše v k. ú. Helvíkovice.

•	 poskytnutí	příspěvku	DSO	Orlicko	ve	výši	
3 676 Kč na podporu provozu MAS Orlicko  
a příspěvek ve výši 5 214 Kč na základě Smlouvy 
o poskytnutí mimořádného neinvestičního 
členského příspěvku se Sdružením obcí Orlicko.
•	 dokončení	 projektové	 dokumentace	 
na rekonstrukci objektu č. p. 49 – Na statku.
•	 bere	 na	 vědomí	 zaslané	 vyúčtování	
neinvestiční dotace od Konzum, obch. družstvo 
Ústí nad Orlicí a pověřuje Miloslava Duška  
a Věru Dittertovou finanční kontrolou  v sídle 
společnosti.
•	 sazbu	600	Kč	včetně	DPH	za	jednorázový	
pronájem kaple sv. Antonína v Helvíkovicích.
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5. Podání žádosti o dotaci z Pardubického 
kraje na restaurování kamenného soklu  
a bočního portálu kapsle sv. Antonína – 
II. etapa.
6. Podání žádosti o dotaci z MMR  
na rekonstrukci místní komunikace k Unikovo

Upozornění na platby za místní poplatky
Poplatek za odpady je 450 Kč
za 1 občana hlášeného k trvalému pobytu, 
dlouhodobě žijícího cizince nebo za rekreační 
objekt je splatný do 30. 6. 2018
Poplatek za psa je 100 Kč
sazba platí pro prvního psa, za každého 
dalšího psa jednoho majitele je sazba 200 Kč, 
poplatek byl splatný do 28. 2. 2018
Předplatné Helvíkovický zpravodaj 60 Kč 
předplatné na 6 výtisků, dodaných během roku 
až do domu, poplatek byl splatný  
do 28. 2. 2018
Místní poplatky je možné hradit v hotovosti 
na obecním úřadě v úřední době úřadu  
nebo bankovním převodem na účet obce  
č. 107489301/0300, variabilní symbol platby 
je číslo domu. 

Věra Dittertová

Třídění odpadů
V souvislosti s jarním úklidem znovu 
připomínáme zásady třídění odpadů. Správným 
uložením odpadů ochráníme životní prostředí, 
vzhled naší obce a pomůžeme i druhotnému 
využití surovin. Snížením nákladů na komunální 
odpad si zajistíme zachování poplatku  
za odpady, který se od výše nákladů odvíjí. 
Současná sazba poplatku 450 Kč za 1 občana 
hlášeného k trvalému pobytu v obci je  
v platnosti již od roku 2013. Správné a pečlivé 
třídění je tedy nejefektivnější cestou jak ušetřit.

Do zvonu na sklo nepatří
- porcelán a keramika, kamenina, žárovky, 
zrcadla, sklo s drátěným výpletem, sklo lepené 
(skla z motorových vozidel), skla s folií nebo 
s rámečkem (např. z plastových oken), sklo 
hrubě znečištěné

Všechny odpady, které nepatří do zvonů  
na tříděný odpad, ukládejte do popelnic u svých 
domů nebo do kontejneru na komunální odpad 
v odpadovém dvoře. 
Tříděné odpady sváží ze sběrných míst 
firma Suroviny Plundra s. r. o. Žamberk. 
Správné třídění odpadů bylo s touto firmou 
konzultováno. 
Děkujeme za vaše úsilí třídit správně.

Miroslav Felcman

SKLO – BÍLÉ A BAREVNÉ
Do zvonu na sklo patří
- lahve od nápojů (včetně uzávěrů), skleněné 
střepy, sklenice, jiné skleněné nádoby (vždy 
však prázdné)
- tabulové sklo se vkládá pouze do kontejneru 
na barevné sklo průřezem na boku kontejneru

PAPÍR
Do zvonu na papír patří
- noviny a časopisy, reklamní letáky, krabice, 
kartony (větší kusy rozřezat pro lepší využití 
zvonu), sešity, knihy, jiný neznečištěný papír, 
kovové spony a plastové pásky na kartonech 
nevadí
Do zvonu na papír nepatří
- papír mastný nebo jinak znečištěný (pytle 
od cementu nebo stavebních hmot a lepidel), 
papírové obaly kombinované s plasty a kovovými 
foliemi, voskovaný papír, pleny

PLAST VČETNĚ NÁPOJOVÝCH KARTONŮ
Do zvonu na plasty patří
-	nápojové,	potravinové	nebo	drogistické	obaly,	
strečové folie – vše vždy čisté
Do zvonu na plasty nepatří
- obaly od olejů (minerálních i stolních), 
znečištěné	 obaly	 od	 potravin,	 guma,	molitan,	
linolea a výrobky z PVC (podlahové krytiny), 
odpadové roury šedé a oranžové, alobal, 
polystyren, styrodur, polyuretanová pěna nebo 
desky z nich, plast s tkaninou (zakrývací plachty 
na stavby nebo bazény, plastové nafukovací 
bazény, pásky od palet, střešní folie), svíčky se 
zbytky vosku, květináče znečištěné hlínou.
V naší obci jsme zavedli zvláštní režim na uložení 
klasického bílého kuličkového polystyrenu. 
Po vytřídění ho předáváme k druhotnému 
zpracování do Technických služeb Žamberk.  
Za loňský rok jsme takto zdarma předali TS asi 
10 m3 polystyrenu a tím jsme ušetřili za uložení 
na skládku. 

Pamětní deska
Obec Helvíkovice připravuje zhotovení nové 
pamětní desky věnované obětem 1. světové 
války. V letošním roce, kdy si připomínáme 
100 let od ukončení války, chceme uctít oběti 
z řad našich rodáků a občanů. Slavnostní 
odhalení desky, která bude umístěna na kapli 
sv. Antonína v Helvíkovicích, se bude konat 
8. 9. 2018. Při vyhledávání zemřelých čerpáme 
z dostupných informací archívů a kronik.  

Padlí nebo nezvěstní občané Helvíkovic v 1. světové válce
 příjmení a jméno č.p pobyt rok narození narozen
1 Beran Josef 84 Helvíkovice 8.2.1895 Helvíkovice
2 Cupal Bohumil 40 Helvíkovice 26.3.1896 Helvíkovice
3 Divišek Antonín 87 Helvíkovice 29.7.1878 Brné
4 Divišek Josef 71 Helvíkovice 17.9.1884 Helvíkovice
5 Doleček Richard 109 Helvíkovice 30.8.1884 Helvíkovice
6 Dostál Jan 1 Houkov 3.10.1875 Žamberk
7 Dostálek Adolf 47 Helvíkovice 26.9.1884 Žamberk
8 Knop František 63 Helvíkovice 24.7.1891 Helvíkovice
9 Knop Václav 63 Helvíkovice 5.8.1893 Helvíkovice
10 Kozák Václav 102 Helvíkovice 26.9.1884 Helvíkovice
11 Krčmář František    117 Helvíkovice 20.3.1884 Helvíkovice
12 Kubasa Karel 58 Helvíkovice 5.12.1887 Kunvald
13 Kumpošt Josef 70 Helvíkovice 24.6.1891 Helvíkovice
14 Ludvík Karel 34 Helvíkovice 29.3.1880 Kameničná
15 Martinec František 9 Houkov 26.11.1871 Písečná
16 Merta Josef 61 Helvíkovice 23.7.1896 Helvíkovice
17 Mihulka Václav 1 Helvíkovice 24.8.1878 Helvíkovice
18 Morávek František 123 Helvíkovice 2.8.1898 Slatina
19 Morávek Josef 123 Helvíkovice 4.1.1868 Slatina
20 Ploc František 95 Helvíkovice 24.12.1883 Záchlumí
21 Ryšavý Josef 13 Helvíkovice 25.6.1885 Roprachtice
22 Teplý František 77 Helvíkovice 1.9.1895 Helvíkovice
23 Tobiška Josef 93 Helvíkovice 1.5.1885 Helvíkovice
24 Vondra František 7 Helvíkovice 2.3.1881 Slatina č.17

Patříte-li k potomkům, či příbuzným těch, 
jejichž jména obsahuje níže uvedený seznam 
nebo někoho takového znáte, či jste o něm 
slyšeli nebo máte informace o dalších, kteří 
v seznamu chybí a stali se obětí bojů za 
1. světové války, prosím ozvěte se na Obecní 
úřad v Helvíkovicích.
Děkujeme za spolupráci. 

Hana Kalousová a Věra Dittertová
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Srdečně blahopřejeme našim 
spoluobčanům, kteří oslaví 
významná životní jubilea

Vítání občánků
V neděli 11. 3. 2018 přivítala starostka obce 
nové občánky. Ke vstupu do života převzala 
každá maminka pro své dítě finanční dar  
a drobné dárky. Poblahopřát přišli mladým 
rodinám i děti z MŠ s učitelkou Monikou 
Koukolovou a za kulturní výbor obce Alena 
Krejsová.

DUBEN 2018
Popová	Magda	 	 81	let
Grygarová	Jaroslava	 	 70	let
Kopecká Marie  76 let
Matyáš Josef  70 let
Jeništa Jiří  81 let

KVĚTEN 2018
Chaloupková Oldřiška  88 let
Dušek Miloslav  80 let
Janušová Květoslava  82 let
Knopová Anna   78 let
Stárková Miroslava  70 let
Michalička Adolf  76 let

Blahopřejeme  
k významným životním 
výročím
Paní Hana Žabková oslavila v únoru 92 let.

Terezka Nováková se narodila 3. 8. 2017, 
doma má malého bratříčka Honzíka, rodiče 
Petr Novák a Michaela Smrčková žijí s dětmi  
v novém rodinném domku Na skále
Dominik Nohejl se narodil 27. 10. 2017, je 
druhým dítětem Ivety Bednářové a Jaroslava 
Nohejla, kteří se do obce přistěhovali před 
několika lety do domku na Dolním konci.

Julie Čejchanová, nar. 26. 12. 2017 žije se 
svými rodiči Markétou Gajdošovou a Davidem 
Čejchanem v Houkově.
Karolína Šťovíčková, se narodila 15. 1. 2018 
jako páté dítě manželů Šťovíčkových žijících  
v rodinném domku Na Skále. 
Všem dětem přejeme šťastné dětství a hodně 
zdraví.

Vzpomínka na paní Hovadovou

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 17. února 2018 zemřela ve věku 98 let paní 
Květoslava Hovadová.
Její kniha života se začala psát téměř před 100 lety. 
Narodila se v Pastvinách v roce 1919 manželům 
Vašíčkovým. Po základní škole se vyučila jako prodavačka 
textilu a v roce 1937 se provdala za Františka Hovada  
z Líšnice, s ním měla postupně 3 dcery. 
Ze začátku bydleli v Líšnici, po válce krátce na Panském 
poli – Haničce v hájovně. Potom se přestěhovali do 
Helvíkovic a zde také zůstali až do konce života. 
Nejprve bydleli v hájovně na „Přímu“ a v r. 1966 si 
koupili malý domek. Paní Hovadová příležitostně 
pracovala jako lesní dělnice, ale především se láskyplně 
starala o své děti, domácnost a malé hospodářství. 

Starostka obce vyhlašuje konkursní řízení na pracovní místo 
ředitele / ředitelky

příspěvkové organizace Mateřská škola Helvíkovice,  
okres Ústí nad Orlicí

Předpokládaný nástup na pracovní místo – 1. 8. 2018
Požadavky a veškeré informace o podání přihlášky do konkursního řízení naleznete  

na úřední desce obce nebo webových stránkách www.helvikovice.cz
Písemné přihlášky včetně příloh doručte nejpozději do 23. 4. 2018 do 17 hodin na adresu:

Obec Helvíkovice, Jana Kolářová – starostka obce, Helvíkovice 3, PSČ 564 01
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Všimli jste si?
Počátkem února, kdy začaly tuhé mrazy, se  
u nás v obci poprvé ukázala nutrie říční. 
Nedaleko mostu k Popluží žije sama v noře  
v břehu řeky Divoké Orlice. 
S ochotou a krotkostí každý den přeplouvá řeku 
"na krmení" z rukou Míly Krejsové, která ji 
připravuje "doplněk stravy" ze suchého pečiva 
a zbytků zeleniny. Dle velikosti a samotářství 
je to pravděpodobně samec, který si umí před 
šelmami, jako jsou místní kočky, velmi dobře 
hájit svoje malé teritorium. A taky má čím - na 
délku	má	určitě	poctivý	metr	a	méně	než	10	kg	
taky neváží. Takže žádný drobek. 
Pokud se na něho půjdete podívat, vždy dbejte 
na to, aby nedošlo k narušení jeho svobody  
a tím i jeho výskytu u nás.

Informaci poskytli I. Jirout a M. Krejsová

Masopust jsme slavili 17. února

Z činnosti Klubu žen

V roce 1994 ovdověla a od té doby s ní bydlela 
nejstarší dcera Hana s manželem, kteří o ní do 
konce života vzorně pečovali. Celý život měla 
velice ráda zvířata a přírodu. Byla to laskavá 
a obětavá babička, pomáhala s výchovou 
vnoučat, ráda vařila, šila a pletla, háčkovala  
i vyšívala. 

Na sklonku života postupně ztrácela zrak  
a nemohla už číst ani dělat oblíbené ruční práce, 
proto měla radost z každé návštěvy.  Po celý 
svůj život byla velice milá, veselá a skromná. 
Paní Hovadová byla nejstarší občankou obce 
Helvíkovice. Čest její památce!

Věra Dittertová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

ZE ŽIVOTA V OBCI

Členky Klubu žen Helvíkovice z. s. měly během 
uplynulých týdnů napilno. Stalo se již tradicí, že před 
svátky jara připravují Velikonoční trhy. Tentokrát se 
konaly 23. a 24. 3. na sálku OÚ. Své domácí výrobky 
zde vystavovaly a prodávaly místní členky, ale na 
trzích se podílelo i více jak 10 prodejců z okolí. Jako 
vždy byl největší zájem o domácí cukroví, čerstvě 
upečené výborné mazance, domácí nudle, perníčky  
i košíčky s jarní výzdobou.
Ve stejný víkend se konal i Dětský maškarní karneval, 
jehož je KŽ spolupořadatel společně s Mateřskou 
školou. Děti i jejich dospělácký doprovod, kteří do  



9 10

ZE ŽIVOTA V OBCI

POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE

• Letní a zimní oblečení  
(dámské, pánské, dětské)

• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky,  
utěrky, záclony

• Látky (minimálně 1 m2, prosíme,  
nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, 

skleničky - vše nepoškozené
• Vatované a péřové přikrývky,  

polštáře a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou
• Hračky – nepoškozené a kompletní

Prosíme, prohlédněte kapsy, 
kabelky – cennosti nedohledáme.

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME
• ledničky, televize, počítače a jinou 

elektroniku, matrace, koberce –  
z	ekologických	důvodů

• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky 
• znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční 

ve dnech 23. 4. – 27. 4. 2018
v pracovní době obecního úřadu 

nebo MŠ, v přízemí č. p. 165  
(víceúčelový objekt)

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme.
Diakonie Broumov tel. 491 524 342  

nebo OÚ Helvíkovice tel. 465 612 527,
mob. 737 717 897

www.diakoniebroumov.org

Občanské sdružení Diakonie 
Broumov

 společně s obcí Helvíkovice

VYHLAŠUJÍ SBÍRKU

VĚCÍ, KTERÉ RÁDI PŘIJMEME

SDH Helvíkovice pořádá  
ve čtvrtek 19. 4. 2018  

od 16 hodin 

SBĚR STARÉHO ŽELEZA 
zastávkovým způsobem po obci. 

Děkujeme Vám za spolupráci,  
když sběr připravíte k cestě  
a umístění oznámíte na OÚ.

Klub žen Helvíkovice z. s.  
a Myslivecký spolek Dubina 

Helvíkovice – Kameničná Vás 
srdečně zvou na  

Obec Helvíkovice srdečně zve na  

Den plný zážitků 
v sobotu 5. 5. 2018 Na statku č.p. 49 

od 9 hodin – pro účastníky 
vodáckého závodu 15 km po Divoké 
Orlici i pro všechny ostatní zájemce 
bude připraveno bohaté občerstvení 
– polévky, bramborový salát, sekaná, 
guláš, vodácký hamburger, koláčky, 

chlebíčky, alko i nealko nápoje, 
prostě vše výborné a v hojné míře.

od 9 do 14 hodin – pro všechny 
kdo se chtějí bavit – program od 

společnosti EKO-KOM  
– různé hry a soutěže, skákací hrad
od 14 hodin – ukázka výcviku psů  

z farmy Fitmin Helvíkovice
od 15 hodin – volně přístupná zábava 

s kapelou PLAZMA rock
Přijďte, uvidíte, že se budete bavit.

Klub žen Helvíkovice z. s. Vás srdečně 
zve na 

Zájezd do Polska 
na trhy v Kudowa Zdroj  

ve čtvrtek 24. 5. 2018, odjezd v 7,30 h  
od OÚ. Poplatek: členky KŽ 70 Kč, ostatní 

100 Kč. Přihlášky na OÚ.

Kulturní výbor obce Helvíkovice srdečně 
zve spoluobčany na 

Přátelské setkání seniorů 
v neděli 27. 5. 2018 od 14 hodin  

Na statku.  
K dobré náladě i zpěvu zahraje skupina 

Chitaband z Letohradu

Stavění máje  
a 

pálení čarodějnic  
v pondělí 30. 4. 2018 od 18 h  

v parčíku za obecním úřadem.

Potěšit vás může vystoupení dětí 
z tanečního kroužku při stavění 
máje, tradiční grilovaná kuřata  
a hlavně přátelské posezení.

posledního místa zaplnily sál v pohostinství  
U Jelena, se dobře bavily při soutěžích  
i tanečním reji provázeném veselým klaunem  
z Divadélka Malé Bo. Bohatá tombola zajistila 
každému dítěti překvapení a tak domácí 
zákusek či chlebíček nabízený v baru, byl jen 
dalším potěšením v příjemném odpoledni.
Kromě pořádání tradičních akcí připravuje 
KŽ i mimořádné zážitky pro své členky, 
jejich rodinné příslušníky i ostatní zájemce. 
Jednu takovou akci vám nyní nabízíme.  
V sobotu 23. 6. 2018 vás zveme na zájezd do 
Ekocentra Čapí hnízdo a na zámek Konopiště. 
Ekocentrum nám nabídne 90 minut dlouhou 
komentovanou prohlídku Labyrintu, procházku 
po naučné stezce mezi hospodářskými, lesními 
i exotickými zvířaty, kolem rybníka Slavníč  
a dominanty areálu – multifunkční haly  
ve tvaru čapího hnízda. V areálu využijeme 
Bistro U Čápa na společný oběd a pak už nás 
čeká další zajímavá část zájezdu – nádherné 
prostory zámku Konopiště, rozlehlá růžová 
zahrada, medvědárium i střelnice. Zájezd je 
určen pro děti i seniory, každý si určitě užije den 
podle svých představ. Pro zájemce je možné 
upravit	program	dne	např.	prohlídkou	blízkého	
Benešova. Neváhejte a pojeďte s námi.

Věra Dittertová, předsedkyně KŽ
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NOVINKY PRO PŘÍOBECNÍ TÁBOR 2018
Milí rodiče, výtvarný kroužek a Obec Helvíkovice 
i na letošní letní prázdniny připravují Příobecní 
tábor pro děti. Jako vždycky se táborníci 
můžou těšit na bohatý dobrodružný a zábavný 
program	a	spoustu	netradičních	zážitků.
Termíny v Helvíkovicích budou dva. Můžete si 
vybrat jeden z nich nebo se zúčastnit obou.
Od letoška máme několik novinek.
Příměstské tábory na Orlicku jsou finančně 
podpořeny Evropským sociálním fondem,  
z	 operačního	 programu	 Zaměstnanost.	 Cílem	
této podpory je zajistit péči o děti v období 
školních prázdnin a tím umožnit rodičům sladit 
pracovní a rodičovské povinnosti. Příměstské 
tábory probíhají ve všedních dnech, v době, 
kdy jsou rodiče obvykle v práci. Na noc chodí 
táborníci spát domů – tak tráví část dne i ve 
svém rodinném prostředí.
Díky této podpoře je možné pořádat tábor za 
příznivější cenu, než tomu bylo v předchozích 
letech.
Z výše uvedených důvodů však od vás rodičů 
budeme žádat více dokumentů. Kromě vyplněné 
přihlášky také potvrzení od zaměstnavatele  
o zaměstnání (nebo u OSVČ potvrzení ČSSZ 

nebo u nezaměstnaných rodičů potvrzení Úřadu 
práce, že je rodič evidovaným zájemcem o práci 
nebo u studujících či rekvalifikujících se rodičů 
potvrzení školy či vzdělávacího zařízení o studiu 
či rekvalifikaci) a vyplnění monitorovacího 
listu. Za splnění podmínek tohoto konkrétního 
projektu na Orlicku zodpovídá SVČ Animo 
Žamberk. Proto některé úkony povedeme přes 
něj.
Snad vás tyto podmínky neodradí. V minulých 
letech měly naše helvíkovické tábory kladný 
ohlas. Náš tým už zase rozjel přípravu 
programu	 s	 plným	 nasazením	 a	 doufáme,	 že	
vás ani táborníky ani letos nezklameme. Kromě 
výše uvedeného zůstává vše při starém – styl 
naší práce a táborového „ducha“ si zachováme 
takové, jak jste u nás zvyklí. SVČ Animo nám 
jen pomáhá získat peníze – můžeme nakoupit 
jinak těžko dostupné vybavení a vytvořit tak 
zajímavější podmínky pro činnost.
Můžete požádat o příspěvek na tábor svého 
zaměstnavatele. Bude potřeba zaslat žádost 
na SVČ Animo, které vystaví fakturu.
Prosíme, s přihlášením neotálejte - brzy 
začneme doplňovat kapacitu „přespolními“ 
zájemci.

                      VÝTVARNÝ KROUŽEK  
            & Obec Helvíkovice 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
    

 

 

  

 

 

 

 
Přihlášky a info*: 

on-line na www.animo.zamberk.cz nebo písemně 
Tel. 605 323 402 

 
 

Chcete s námi procestovat svět za pár dní? Těšíme se na vás 😊😊 
Tábory jsou finančně podpořeny z Evropského sociálního fondu  
(viz podrobnější informace v Helvíkovickém zpravodaji)                   Lída Matyášová & Eliška Marková 

700,-Kč 

 

 
 

  ORLIČKY  27.- 29.dubna 2018  
        Program nabitý tvořením, hrami,  
           výletem, táborákem,  
             stopovanou s čarodějnicí,  
            prostě zábavou, dobrodružstvím  
              a bezva zážitky ☺ 

             Spaní ve spacáku ve staré faře. 

Úhrada: 500,- Kč/os.  
zahrnuje dopravu, ubytování, stravu a materiál 

 

PŘIHLÁŠKY do 20.dubna na tel. 605 323 402 

Lída Matyášová a Eliška Marková 

Obec Helvíkovice vás po vydařené 
loňské procházce srdečně zve na 

Klub žen Helvíkovice z. s. připravuje 
pro všechny zájemce 

Zájezd do Čapího hnízda 
a na Konopiště  

v sobotu 23. 6. 2018 
Ekocentrum Čapí hnízdo Olbramovice 

nabízí naučnou stezku přes různé 
biotopy a expozice zvířat,  

malou ZOO Labyrint.

Společný oběd v bistru U Čápa

V Zámku Konopiště si prohlédneme 
reprezentační a hostinské pokoje 

jižního křídla, případně původní hrad  
a zbrojnici. 

Odjezd od OÚ v 7 h, návrat kolem 20 h. 
Vstupné 250 Kč, doprava pro členky KŽ  

a jejich rodinné příslušníky 200 Kč,  
ostatní 400 Kč. 

Přihlášky s úhradou poplatku  
na OÚ do 25. 5. 2018

2. ročník společné 
procházky po obci, 

která se uskuteční 
v sobotu 26. 5. 2018 

Sraz ve 14 hodin u mostu k Popluží. 
Trasa cca 8 km nám ukáže skrytá  

a běžně nedostupná zákoutí kolem řeky 
Divoká Orlice a pod odborným dohledem  

se zde seznámíme s místní faunou a florou  
i vývojem trasy řeky. 

Občerstvení pro všechny účastníky v cílovém 
parčíku u obecního úřadu.

V pondělí 30. 4. 2018 budou 
zkráceny úřední hodiny  

Obecního úřadu Helvíkovice  
na dobu od 8 do 12 h z důvodu 

jednání v sídle společnosti Konzum, 
obch. družstvo v Ústí nad Orlicí.
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BOBOVÁNÍ
Z prvního sněhu měly děti velkou radost  
a jezdily na bobech jako o závod.

NÁVŠTĚVA  DIVADLA  V ŽAMBERKU
Starší děti navštívily Divišovo divadlo  
v Žamberku. Pohádka O křišťálovém srdci se 
dětem moc líbila. Také se naučily základům 
slušného chování v divadle a při zpáteční cestě 
pěšky ze Žamberka pravidlům bezpečnosti 
silničního provozu.

LYŽAŘSKÝ  KURZ
Letošní zima zimním radovánkám moc nepřála, 
ale sněhu ve Skiparku Červená Voda bylo stále 
dost. Naše děti se už nemohly dočkat, až 
pojedou na lyžařský kurz.
Ten probíhal v době od 5. 3. do 9. 3. 2018  
v Červené Vodě-Mlýnický Dvůr za účasti dalších 
školek - MŠ Dlouhoňovice, MŠ Klášterec, MŠ 
Kunvald. 

Od pondělí do pátku odjíždělo deset dětí  
z místní MŠ autobusem s paní  učitelkou  
a doprovodem denně do skiparku. Bezpečnost 
dětí byla na prvním místě. 

Děti měly možnost vyzkoušet si základy lyžování 
pod vedením zkušených instruktorů, kterým 
děkujeme za vzornou péči a trpělivost, kterou 
věnovali malým svěřencům od 4 do 6 let. Bylo 
až neuvěřitelné sledovat naše dětičky s jakou 
radostí a velkým nadšením poslouchaly rady od 
svých lyžařských instruktorů. V pondělí některé 
děti nedokázaly stát pořádně na lyžích a v pátek 
už jely závod na čas - slalom!!! Ale zkušení 
a milí instruktoři si dokázali poradit s každým 
malým lyžařem. Po dvouhodinovém lyžování  
s přestávkou na svačinku - to byla pochoutka, 
se rozloučili se svými ,,zlatými" instruktory  
a hurá nazpátek do školky na oběd.
Vracely se unavené, ale šťastné!
A už tu byl poslední den plný očekávání - 
přijedou všichni rodiče? Přijede babička?
Děti chtěly ukázat svým rodičům a prarodičům, 
co se za ten týden lyžování naučily. To byla 
podívaná!!! Na 2. místě se umístila Valentýnka 
Šťovíčková, na 3. místě Ellinka Scottová. Na 
dalších místech Mareček Andrš, Kačenka Hejná, 
Terezka Štefková, Daneček Křenek, Julinka 
Kalousová, Emilka Šalomounová, Lilinka 
Diblíková, Vojtíšek Pražák. Každý obdržel 
krásný diplom, pitíčko, dárečky. Dojemné bylo 
loučení s instruktory. Návrat do školky a krásné 
vzpomínky.

DIVADLO V MŠ
Děti se už nemohly dočkat až přijede do školky 
loutkové divadlo s pohádkou „Jak vodník 
Bublina pořádal v rybníčku soutěž ve zpěvu.” 
A už tu bylo očekávané úterní dopoledne 
a pohádka mohla začít. Děti s nadšením 
poslouchaly, i ty nejmenší. Některé děti viděly 
takové loutky poprvé. 
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O ČEM SE MLUVÍ

jak seniorům, tak i jejich rodinám, protože  
z našich zkušeností víme, že právě děti, vnoučata  
a široká rodina může seniorům pomoci nestát 
se obětí podvodníků.
Podvody páchané na seniorech jsou poměrně 
latentní trestnou činností. Okradení se stydí  
a raději to nikomu neřeknou a to ani  
v rámci rodiny. Pachatelé jsou však čím dál 
sofistikovanější, nezanechávají za sebou žádné 
stopy a pro kriminalisty je těžké je dopadnout. 
Hlavním důvodem proč si pachatelé vybírají 
starší osoby je ten, že senioři jsou osamělí, 
důvěřiví, rádi a pozorně naslouchají, mají 
minimum kontaktů s okolím, jsou méně 

Informace Policie ČR
Lidský hyenismus – podvody páchané na 
seniorech
V minulém článku jsme vás seznámili  
s tísňovými linkami a s tím, jak podávat 
trestní oznámení. Dnes se zaměříme na rady 
pro poměrně ohroženou skupinu obyvatel 
a to na seniory. Senioři jsou pro podvodníky 
snadnou kořistí, a proto se často stávají obětmi 
především majetkové trestné činnosti. Výjimkou 
v dnešní době bohužel není ani domácí násilí 
páchané na seniorech, o kterém však budeme 
psát až příště. Dnešní článek je věnován 

Mateřská škola
 

srdečně zve 
děti i jejich rodiče na

 Probouzení broučků
 které se uskuteční v pátek 20. 4. 2018. 
Začátek je v 15.30 h u mateřské školy.

ostražití, tělesně slabší a proto se i hůře brání 
jakémukoliv útoku. Podvodníci zacházejí tak 
daleko, že se nejen dostávají do blízkosti 
seniorů, ale i do jejich obydlí, kde je následně 
připraví i o celoživotní úspory. My jako policie 
se snažíme této trestné činnosti předcházet, 
vytváříme	 preventivní	 programy,	 pořádáme	
besedy a přednášky, distribuujeme letáky, 
cílíme na tuto ohroženou skupinu lidí, nicméně 
bohužel trestných činů páchaných na seniorech 
nijak výrazně neubývá. 
Co se týká pachatelů této trestné činnosti 
– již v názvu článku jsem se nazvala lidskými 
hyenami, protože parazitují na dobrosrdečnosti, 
vstřícnosti a občas i částečné nemohoucnosti 
starších lidí. Podvodníci jsou velice výřeční, 
na první pohled působí sympaticky, mile, jsou 
schopni bez problémů navazovat kontakty. 
Své podvody mají velice dobře připravené, 
ne zřídka pracují ve skupince alespoň dvou 
lidí, pachatelkami bývají i ženy. Nelze říci, že 
by se jednalo o nevzdělané jedince, pachatelé 
mají intelektuální schopnosti, snaží se působit 
vzdělaně, používají slova, kterým senioři 
nerozumí. Tito pachatelé jsou schopni rychlé 
improvizace, přizpůsobí se okamžitě situaci, 
dokáží odhadnout svoji oběť a snadno si 
získávají důvěru. Co mají pachatelé společného, 
jsou	 opakující	 se	 legendy,	 se	 kterými	 bývají	
stále úspěšní. 
O jaké LEGENDY se jedná a na co si máte 
dát velký pozor? Tak v první řadě to je 
legenda	 VRÁCENÍ PENĚZ či požadování 
NEDOPLATKU	 za	 různé	 energetické	 služby	
– voda, plyn, elektrika. Zde bychom rádi 
upozornili,	 že	 žádná	 energetická	 společnost	
nevybírá ani nevrací peníze v hotovosti!!! 
Obavy seniorů, že by jim byla okamžitě vypnuta 
elektrika, voda či plyn pokud by na místě  
v hotovosti nezaplatili, jsou mylné. Nikdo vám 
domů žádný přeplatek za energii nepřinese 
a nikdy za tyto služby neplaťte nikomu  
v hotovosti u vás doma! Nejčastěji v těchto 
případech jde podvodníkům o to, aby viděli, kam 
si jdete pro peníze (ať na zaplacení údajného 
nedoplatku nebo na rozměnění peněz). Poté se 

vám snaží vloudit do domu a peníze ukrást. 
Do vašeho domu se dostanou tak, že vy 
nedovřete dveře nebo si vymyslí, že mají žízeň 
nebo potřebují na toaletu. S tím souvisí i další 
podvodné jednání, kdy pachatelé vydávající se 
za	pracovníky	energetických	společností	nabízí	
PŘEPSÁNÍ SMLOUVY s tím, že za tento 
přepis smlouvy musíte zaplatit. Nic neplaťte  
v hotovosti a nikoho si domů nepouštějte!  
O případných změnách ve smlouvách se 
poraďte s rodinou, příbuznými, sousedy  
a podobně. Nikdy se nenechte donutit 
cokoliv okamžitě podepsat! Požádejte o čas 
na rozmyšlenou. Další trik podvodníků je, že 
si jdou opsat stav vodoměru, plynoměru apod.  
V těchto případech si ověřte, že se opravdu 
jedná	 o	 pracovníka	 energetické	 společnosti.	
Nechte si přes panoramatické kukátko nebo přes 
pootevřené dveře zabezpečené bezpečnostním 
řetízkem předložit služební průkazy pracovníků 
uvedených společností a případně si jejich 
totožnost ověřte (než je pustíte do domu či 
bytu) u konkrétní společnosti. Jistě máte 
i možnost stav měřáku napsat na lísteček 
a dotyčným ho předat u dveří, následně 
zatelefonovat nebo poslat mailem do příslušné 
firmy.	 Další	 možností	 je,	 pokud	 se	 energetici	
ohlásí předem, požádat někoho z rodiny nebo 
souseda, aby v době, kdy má cizí osoba přijít, 
byl s vámi doma. To, že má cizí osoba na 
sobě montérky s nějakým nápisem firmy ještě 
neznamená to, že se nejedná o podvodníka. 
Vaší povinností není, pokud si nejste jisti, 
pustit do bytu cizí osobu! 

Anna Janebová
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Jak se říká váš dům je váš hrad, vaše soukromí 
a nikdo nemá právo vám ho narušit.
V rámci Pardubického kraje jsme v průběhu 
let	 zaznamenali	 i	 další	 legendu	 a	 to	 vydávání	
se podvodníků za ZAMĚSTNANCE 
STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA. 
Převážně seniorům podvodníci nabízeli výměnu 
starších kuchyňských linek nebo výměnu zámků 
za lepší, bezpečnostní.
Další	poměrně	častou	legendou	podvodníků	je,	
že se vydávají za KAMARÁDA NĚKOHO 
Z VAŠÍ RODINY. Tady je jejich nejčastější 
„pohádkou“ to, že někdo z rodiny měl dopravní 
nehodu, porouchalo se mu auto, ztratil 
peněženku, zastavili ho policisté a podobně, on 
u sebe nemá peníze a tak si poslal kamaráda 
za vámi, abyste mu pomohli. Onen kamarád je 
však podvodník. Zde máme několik rad. Nikdy 
vy sami nesdělujte nikomu cizímu jméno svého 
příbuzného, naopak se zeptejte vy jeho na 
jméno a příjmení údajného příbuzného, který 
je v tísni.  Pokud podvodník zazvoní u vašich 
dveří nebo vás potká před domem, nikdy ho 
nezvěte dovnitř do domu nebo bytu. Řekněte 
mu, ať počká venku a pokud máte tu možnost, 
spojte se telefonicky s tím, komu máte údajné 
peníze poslat. Pokud se mu nedovoláte, zkuste 
kontaktovat někoho z rodiny. Pokud i tam 
budete neúspěšní, v žádném případě vám 
nedoporučujeme cizím osobám předávat 
peníze!  Dbejte i na to, abyste nenechali 
pootevřené dveře, aby vám zloději nevnikli  
do domu. Podvodníci se snaží, abyste podlehli 
stresu a iluzi, že někdo z rodiny nebo rodinný 
přítel je v obrovských problémech a tlačí vás  
k vydání jakékoliv finanční hotovosti. Nedejte 
se, jsou to vaše peníze! V těchto případech vás 
můžou podvodníci kontaktovat i telefonicky, 
přes pevnou linku. V současné době mají 
pevné linky především starší občané, a tak si 
podvodníci v telefonních seznamech hledají 
osoby například i podle archaických jmen 
(například Anežky, Boženy, Marie apod.).  
V seznamu samozřejmě zjistí i adresu, kam za 
vám následně přijdou. 
V	 neposlední	 řadě	 musíme	 zmínit	 i	 legendy	
PODOMNÍCH PODEJŮ A NÁKUPŮ. 

V poslední době není výjimečné, že obce 
zakazují podomní prodej místní vyhláškou. 
Pokud si nejste jisti, jak je to u vás, obraťte se 
s dotazem na váš obecní úřad. Jestliže u vás je 
podomní prodej zakázaný a někdo se bude snažit 
vám cokoliv prodat, můžete kontaktovat státní 
policii na lince 158 nebo i městskou policii. 
Obě tyto složky mohou prodejce pokutovat, 
neboť se prodejci dopouští přestupku porušení 
místní vyhlášky. Podvodníci v těchto případech 
nabízejí široký sortiment zboží a služeb jako 
jsou potraviny, kožešiny, nádobí, kosmetiku, 
pojištění, knížky atd. Zároveň nabízejí i výkup 
starého nábytku, oblečení, starožitností apod. 
Nenechte se zlákat výhodnými nabídkami nebo 
tím, že se zbavíte starých nepotřebných věcí  
a ještě vyděláte.
Když jsme hovořili o výhodných nabídkách, 
musíme se dotknout ještě dalšího tématu  
a to jsou hromadné VÝLETY NA PRODEJNÍ 
AKCE. Akce, které se tváří jako výlet za 
kulturou s obědem, večeří nebo kávou a tam 
vám prodejci nabízejí různé zboží – deky, 
nádobí a tak podobně. Zde bychom na vás 
apelovali, abyste se takovým akcím buď úplně 
vyhnuli, nebo se tam potom v žádném případě 
nenechali donutit pod nátlakem k podpisu 
jakýchkoliv smluv a dokumentů. Pokud by  
na vás byl na místě vyvíjen nátlak, můžete 
přímo z místa zavolat policii. Těmito případy 
se média poměrně rozsáhle zabývala a tyto 
podvodníky nazývala příznačně „šmejdi“. 
Prodejci	jsou	velmi	dobrými	psychology,	povídají	
si s vámi, jsou „sladcí jako med“, ale ve chvíli, 
kdy není po jejich, a vy odmítnete nákup zboží, 
začnou být zlí, nepříjemní a začnou vás slovně 
napadat. Bohužel často mívají velice dobře 
právně ošetřené smlouvy, od kterých je velice 
těžké odstoupit (pokud to je vůbec možné).
Nemalou část problémů si senioři vytvoří  
i sami tím, že se, ač možná nechtěně, 
zavážou k PLNĚNÍ NĚJAKÉHO ZÁVAZKU 
TELEFONICKY. V tomto případě se nejedná 
o kontakt s podvodníky, ale o to, že senioři si 
s někým rádi popovídají, nechají se operátory 
různých společností přesvědčit o výhodnosti 
nabídky a neuvědomují si, že i ústně uzavřený 

závazek může být soudně vymahatelný. Naše 
rada proto zní, pokud nic nepotřebujete, 
není vaší povinností přijímat telefonní hovory 
od cizích lidí. Můžete odmítnout jejich 
monitorované hovory a telefonát striktně 
ukončit. 
A rada pro seniory, jak se nastat obětí 
podvodníků? Chraňte si své soukromí, 
nesvěřujte se s osobními věcmi cizím lidem. 
V žádném případě nepouštějte cizí osoby 
do domu či bytu. Nedávejte se do hovoru s 
cizími lidmi. Udržujte dobré sousedské vztahy  
a případně sousedy požádejte o pomoc. 
Pořiďte si panoramatické kukátko nebo řetízek 
na dveře. Neotevírejte automaticky dveře, 
když nevíte, kdo je za nimi. Nejlepší je peníze 
ukládat do peněžních ústavů, a pokud je již 
máte doma, uschovejte je na několika různých 
místech. Důležitá telefonní čísla mějte viditelně 

blízko telefonu, abyste mohli případně rychle 
zavolat pomoc. 
V článku jsme jistě neobsáhli všechny možné 
druhy podvodů, které mohou seniorům ztížit 
život, nicméně jsme se snažili nastínit nejčastější 
triky podvodníků. Pokud byste potřebovali 
pomoci, můžete se kromě policie obrátit i na 
krizovou linku pro seniory, která je v provozu 
24 hodin denně a je poměrně vytížená – její 
číslo je 800 157 157. Volání na linku je zdarma. 

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

V obci Helvíkovice je vydáno Nařízení obce 
č. 1 o zákazu podomního prodeje, proto 
každého nezvaného návštěvníka s jakoukoliv 
nabídkou k nákupu zboží nebo služby 
můžete vykázat ze svého pozemku i obce  
a okamžitě zavolat policii.

Státní veterinární správa informuje
Aktuální nákazová situace, týkající se 
výskytu ptačí chřipky v Evropě.
V roce 2018 byla potvrzena v Evropě ohniska 
nízce	patogenní	ptačí	chřipky	v	chovu	drůbeže.	
Viry	 nízce	 patogenní	 formy	 ptačí	 chřipky	
způsobují pouze mírné onemocnění, avšak mají 
potenciál za určitých podmínek mutovat na 
virus	vysoce	patogenní	ptačí	chřipky.
V souvislosti s výše uvedeným si vás dovolujeme 
upozornit na zvýšené riziko zavlečení ptačí 
chřipky do chovů drůbeže.
Prevence spočívá zejména v ochraně chovů 
před zavlečením nákazy volně žijícími ptáky 
(zasíťování oken, větracích otvorů, zastřešení 

Žádost o zvýšenou opatrnost pohybu 
na komunikaci při akci Rallye Šmídl 
21. dubna 2018
Město Žamberk ve spoluráci s firmou Šmídl 
s.r.o. a SVČ ANIMO Žamberk pořádá  
v sobotu 21. dubna 2018 akci Rallye Šmídl, 
jejíž trasa povede přes obec Helvíkovice. Jedná 
se o amatérskou automobilovou orientační 

soutěž, která se jede v běžném silničním 
provozu, dodržování pravidel silničního provozu 
je podmínkou účasti. Soutěž je určena zejména 
rodinám s dětmi jako forma zábavného 
rodinného	 výletu.	 Časový	 harmonogram	
soutěže je 9:00 – 16:00 h. Prosím pamatujte 
v tuto dobu na zvýšenou opatrnost na hlavní 
silniční komunikaci.

Informace z MěÚ Žamberk

nebo úplné omezení výběhů). Důležité je, aby 
voda a krmivo nebylo kontaminováno trusem 
volně žijících ptáků a bylo drůbeži podáváno 
uvnitř zařízení, hal nebo pod přístřešky mimo 
dosah volně žijícího ptactva.
Pro prevenci šíření nákazy je mimořádně 
důležité co nejrychlejší zjištění případného 
výskytu. Systém spočívá v povinnosti chovatelů 
hlásit příznaky, které by mohly svědčit  
o onemocnění ptáků.
Aktuální nákazovou situaci v Evropě i v ČR je 
možné nalézt na stránkách Státní veterinární 
správy.
MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední ředitel SVS
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FOTOGRAFIE Z HISTORIE / VZPOMÍNÁTE? DOBOVÉ VELIKONOCE A DĚTSKÉ MAŠKARNÍ KARNEVALY / VZPOMÍNÁTE?

Velmi nás potěší, když budete moci doplnit informace o roku, 
místu nebo jinou zajímavost o akci. Vaše podněty na zveřejněným 
fotografiích	doplníme	a	zveřejníme	na	webových	stranách	obce.
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Chystané změny ve vydávání osobních 
dokladů
Dne 1. července 2018 nabude účinnosti 
zákon č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon 
328/1999 Sb., o občanských průkazech (dále 
jen OP) a zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních 
dokladech (dále jen CD). V následujících řádcích 
najdete informace o některých změnách, které 
občany v souvislosti s touto novelou čekají.
Bude zahájeno plošné vydávání OP 
s kontaktním elektronickým čipem a změny 
se dotknou i vydávání osobních dokladů ve 
zkrácené lhůtě. Doklady vydané do 1. 7. 2018 
zůstanou platné.   

k odblokování přístupu k identifikačnímu 
certifikátu v případě, že si ho držitel po třetím 
chybném zadání zablokuje. Bezpečnostní 
osobní kód (BOK) se bude nadále zadávat 
a bude sloužit k autentizaci při prezenčním 
(fyzickém) ztotožnění.
Informace k současným lhůtám vydávání 
osobních dokladů
Rádi bychom občany upozornili, že do doby 
účinnosti novely zákonů o OP a CD platí 
dosavadní lhůty pro vydávání osobních 
dokladů. Tedy lhůta pro vydání OP se strojově 
čitelnými údaji a OP se strojově čitelnými údaji  
a s kontaktním elektronickým čipem činí 30 dnů 
od podání žádosti. OP bez strojově čitelných 
údajů lze vydat pouze z důvodu ztráty, odcizení, 
poškození, zničení OP nebo po zrušení údaje  
o místu trvalého pobytu nebo z důvodu výkonu 
volebního práva, a to ve lhůtě do 15 dnů ode 
dne podání žádosti.
Lhůta pro vydání cestovního pasu je také 30 dnů 
od podání žádosti, pokud se jedná o standardní 
pas. Cestovní pas ve zkrácené lhůtě 
(tzv. pas „blesk“) se vydává do 6 pracovních 
dnů. Zdůrazňujeme, že tento pas „blesk“ 
NENÍ MOŽNÉ v současné době vydat ve 
lhůtě kratší a apelujeme proto na občany, 
aby si platnost svých cestovních dokladů 
zkontrolovali s dostatečným časovým 
předstihem před plánovanou cestou do 
zahraničí.
Služba občanům
V souvislosti s vydáváním OP také informujeme, 
že v současné době je možné využít tzv. 
off-line pořízení žádosti a převzetí OP, kdy 
referentky Oddělení správního Městského 
úřadu Žamberk vyjíždějí za lidmi do léčeben, 
penzionů s pečovatelskou službou, popř. 
do domácího prostředí. Tato služba je však 
poskytována pouze v odůvodněných případech, 
kterými jsou vážné zdravotní důvody, vysoký 
věk žadatele apod. Službu lze objednat osobně 
nebo telefonicky na MěÚ Žamberk, konkrétní 
podmínky off-line žádosti domluví referentky  
s klienty, popřípadě s jejich rodinnými 
příslušníky. 

M. Valachová, DiS., referentka spr.oddělení

Informace z MěÚ Žamberk Tisková zpráva
Sdružení obcí Orlicko obdrželo se svými 
partnery dotaci na projekt Singletrack 
Orlicko-Kłodzko
Monitorovací	 výbor	 Programu	 Interreg	
V-A Česká republika – Polsko schválil na 
svém jednání 15. 3. 2018 podporu projektu 
Singletrack	 Orlicko-Kłodzko,	 ve	 kterém	 je	
Sdružení obcí Orlicko vedoucím partnerem. 
Dalšími	 partner	 y	 projektu	 jsou	 polské	 gminy	
Kudowa Zdrój, Lądek Zdrój, Międzylesie a dále 
Stowarzyszenie	Gmin	Ziemi	Kłodzkiej	 a	 obec	
Červená Voda 
Hlavním předmětem projektu je vybudování sítě 
singletracků,	 což	 jsou	 specifické	 jednosměrné	
cyklistické trasy široké na jedno kolo budované 
ve vhodné terénu (viz ilustrační foto), které 
cyklistům poskytují zážitek z jízdy na kole  
v terénu a zároveň zajišťují jejich co nejvyšší 
bezpečnost. Na české straně bude vybudováno 
20	 km	 singletracků	 v	 území	 Suchého	 vrchu,	
ostatních asi 40 km bude vybudováno na území 
polských partnerů. 
Další aktivitou projektu je vybudování dvou 
parkovacích ploch na Červenovodském sedle  
o celkové kapacitě 90 míst pro osobní 
automobily, které budou k dispozici nejen 
pro	 uživatele	 singletracků,	 ale	 v	 zimě	 doplní	
stávající parkoviště určené pro běžkaře  
v Lyžařské běžecké oblasti Buková hora-Suchý 
vrch.
Součástí projektu je vytvoření společné mapy se 
zakreslením	tras	singletracků	a	speciální	mobilní	
aplikace. Celý produkt bude prezentován pod 
společným	logem.	
Rozpočet celého projektu je 1 456 231 EURO 
a z toho na dotaci připadá 1 237 795 EURO. 
Rozpočet části realizované Sdružením obcí 
Orlicko je 640 493 EURO a z toho dotace 
činí 576 443 EURO. Částku 64 050 Euro 
uhradí Sdružení obcí Orlicko prostřednictví 

mimořádných členských příspěvků svých 
členů z řad měst a obcí přiléhajících katastry  
k řešenému území.
Předpokládáme, že se první cyklisté svezou po 
nových	singletrackách	v	 létě	2020,	parkoviště	
by pak mohla být k dispozici již pro zimní 
sezónu 2019-2020.  
Předseda Sdružení obcí Orlicko Petr Fiala uvedl: 
„Jsme rádi, že jsme v konkurenci mnoha desítek 
projektů dokázali s tímto projektem uspět. 
Rozšíří se tak podstatně nabídka atraktivit  
v našem významném území Červenovodského 
sedla a Suchého vrchu, uleví se zejména  
v zimě parkujícím, kdo zná aktuální situaci  
v běžkařské sezóně ví, o čem mluvím. Velmi 
si vážím členů našeho svazku, kteří zabezpečí 
dofinancování tohoto potřebného projektu, 
děkuji zastupitelům dotčených měst a obcí, že 
jeho realizaci finančně podpoří“.

V Žamberku 26. 3. 2018
Petr Fiala

předseda Sdružení obcí Orlicko Tento zákon ukončí vydávání OP se strojově 
čitelnými údaji bez elektronického kontaktního 
čipu a OP bez strojově čitelných údajů s dobou 
platnosti 1 měsíce z důvodu ztráty, odcizení, 
poškození, zničení nebo po zrušení údaje 
o místu trvalého pobytu. OP bez strojově 
čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíce 
bude vydáván pouze v souvislosti s výkonem 
volebního práva.
Nově bude zavedeno vydávání OP a CD 
ve zkrácené lhůtě, a to do 24 hodin a do 
5 pracovních dnů. Žádost o vydání dokladů 
ve zkrácené lhůtě pak občan bude moci podat  
i na Ministerstvu vnitra. Doklady vydávané ve 
lhůtě do 24 hodin bude možné převzít POUZE  
u Ministerstva vnitra. Občan bude moci v 
žádosti o doklady uvést telefonní číslo nebo 
e-mail pro účely zaslání informace o možnosti 
převzetí vyhotoveného dokladu - informuje ho 
Ministerstvo vnitra. Při převzetí OP bude moci 
občan zadat identifikační osobní kód (IOK) a 
deblokační osobní kód (DOK),  IOK slouží k 
aktivaci identifikačního certifikátu, bude využíván 
při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu  
k identifikačním údajům. DOK bude sloužit 
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