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SLOVO STAROSTKY OBCE

(chybějící proluka mezi novou autobusovou 
zastávkou Popluží  až k výjezdu na I/11 
u č. p. 13), byla výběrovou komisí fondu 
podpořena. V tuto chvíli jsou zásadní faktory 
stavby vyřešeny, pouze je nutné dodržet 
stanovené požadavky Krajského úřadu Pardubice 
v souvislosti se zvláště chráněnými živočichy, 
protože i realizační firma byla již v počátku 
letošního roku vybrána. 

Výsadba lip podél stezky proběhne v roce 
2023, tedy až po stavbě navazujících úseků. 
Výsadbu zajistí Ředitelství silnic a dálnic ČR  
a to jako náhradní výsadbu za pokácené stromy 
podél silnice I/11, částečně nahradí původní lípy.

V posledním červencovém týdnu proběhla 
výsprava výtluků v úseku Poplužského mostu  
po firmu Dibaq a. s., náklady na opravu přesáhly 
částku 250 tis. Kč. Opraveny byly nejhorší 
části komunikace a mostu. U mostu se jedná  
o opravu kritických míst, zejména dilatační 
spáry mostních objektů. Současný most se 
stavěl v souvislosti s regulací řeky Divoká Orlice 
v letech 1930 – 31, most byl zkolaudován v roce 
1933, jeho věk dosahuje 90 let. Už v roce 2015 
se zastupitelstvo zabývalo přípravou projektu 
na opravu mostu, v té době nám projektant 
mostních objektů sdělil i důležitý odborný 
pohled: „Pozor, oprava z dlouhodobého pohledu 
nad 20 let je silně nehospodárná. To bude 
totiž doba, kdy budeme muset most skutečně 
demolovat a stavět nový.“ Z těchto důvodů 
se po dlouhých debatách zastupitelé rozhodli, 
že zadají přípravu projektu na rekonstrukci 
– zbourání stávajícího s výstavbou nového 
mostu s jednostranným chodníkem, osvětlení  
a předpokládanou životností 100 let. 

Vážení spoluobčané,

je sice doba dovolených a prázdnin, ale  
i v tomto období se stále něco děje. Práce 
pokračují na rekonstrukci stezky pro pěší 
a cyklisty, vše se realizuje podle schválené 
projektové dokumentace. Počátky schválené 
projektové dokumentace sahají do roku 2017, 
kdy 23. 10. 2017 byla představena veřejnosti 
studie přímo projektantem s možností dotazů  
a ujasnění. Bohužel, i když se veřejné projednání 
uskutečnilo, zájem občanů a veřejnosti byl 
mizivý. Nyní při samotné realizaci dostáváme 
mnoho vylepšujících návrhů, ale nyní je na 
většinu již pozdě. Je nutné si uvědomit, že stezka 
je vybavena bezbariérovými prvky, které musí 
mít z odborného hlediska logickou návaznost. 
Pozitivní skutečností je, že oproti předchozí 
stezce bude nová širší a bez nerovností, které 
vznikly v důsledku kořenového systému stromů. 

Během července bylo obci doručeno vyjádření 
Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), 
že námi podaná žádost na další úsek stezky 

Dlouhá cesta vedla přes přípravu projektu včetně 
projednání se všemi dotčenými subjekty až po 
platné stavební povolení, které 14. ledna 2020 
nabylo právní moci. Od té doby obec dvakrát 
podávala žádost o dotaci na Ministerstvo pro 
místní rozvoj (MMR) na maximálně možnou 
částku 10 mil. Kč, bohužel bezúspěšně. Zatím 
neexistuje žádný jiný zdroj pro podporu mostních 
objektů na místních komunikacích. Stavební 
povolení je prodloužené do ledna 2024. Původně 
předpokládaná cena stále roste, poslední 
aktualizace ceny proběhla ve II. pololetí roku 
2021, kdy oceněný rozpočet stavby dosahoval 
bezmála 20 mil. Kč, ale to už je také historie  
při dnešních cenách…  

Vše se vyvíjí v čase a změnám se neubráníme, 
současná doba jich přináší mnoho.

Hezké léto přeje 
Jana Kolářová, starostka



3 4

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJEOBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Volby  
do zastupitelstev  
obcí se budou konat  
ve dnech  
23. a 24. září 2022
Pro volby do Zastupitelstva obce Helvíkovice 
byly podány registračnímu úřadu (Městskému 
úřadu Žamberk) 2 kandidátní listiny Sdružení 
nezávislých kandidátů, které na peticích podpořil 
stanovený počet občanů. Jsme sice malá 
obec, ale není pravidlem, že se všichni známe.  
Z důvodu lepšího seznámení se s kandidáty 
jsme všem předložili 4 otázky. Přinášíme vám 
jejich vyjádření.

Otázky:
a) Jak hodnotím svůj život v obci
b) Co mohu Helvíkovicím nabídnout
c) Jaká vnímám pozitiva a negativa 
 v obci
d) Co bych rád v případě zvolení
 do ZO podpořil (zrealizoval)

Sdružení nezávislých 
kandidátů 
HASIČI A PŘÁTELÉ:

1. Miroslav Felcman

Starosti a problémy budou vždy a všude, je 
většinou jen na nás jak je chceme řešit.
b) Aktivně se podílím na fungování SDH a 
na vedení kroužku mladých hasičů. Byl jsem  
po 4 volební období členem zastupitelstva obce. 
Jsem technický pracovník obce a ve všech 
těchto aktivitách a práci chci pokračovat.
c) Pozitiva: Žijeme na vesnici a do města 
máme opravdu blízko.
Negativa: Bohužel město má k nám ještě blíž!
d) Určitě bych podpořil dokončení stezky  
pro chodce a cyklisty podél I/11. Dalších úkolů 
vidím spoustu – například most přes Divokou 
Orlici k Popluží, opravy místních komunikací 
a polních cest, doplnění veřejné zeleně podél 
cest. To vše ale záleží na celkové situaci  
a událostech, které nám život a dění kolem nás 
přinesou. 

2. Jakub Hostinský 
– č.p. 111, věk 31 let, údržbář, v Helvíkovicích 
žiji od narození, velitel Sboru dobrovolných 
hasičů v Helvíkovicích, člen zastupitelstva 
obce.

3. Martin Havlíček 

 – č.p. 145, věk 58 let, technický pracovník 
obce, v Helvíkovicích žiji 50 let.
a) Stále častěji si uvědomuji, že v Helvíkovicích 
se mi žije dobře a jsem šťastný člověk. 

– č.p. 116,  věk 45 let, servisní technik, 
v Helvíkovicích žiji 15 let.
c) Pozitiva: Občanská vybavenost na velmi 
solidní úrovni. Teda kromě hospody!
Negativa: Vysoký provoz vozidel na silnici 
I/11 a s tím související zvýšená hlučnost  
a prašnost v okolí hlavní silnice.
d) Oprava mostu na Popluží.
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4. Zdeňka Beková d) Podpořil bych opravu mostu k Popluží  
a mostku přes potok Kameničná.

6. Pavel Bendl 

– č.p. 80, věk 37 let, vedoucí prodejny, 
v Helvíkovicích žiji 13 let.
a) V Helvíkovicích se mi žije lépe jak ve městě, 
už jen proto jak úžasně mě lidi přijali mezi sebe.
b) Své praktické znalosti a zkušenosti.
c) Pozitiva vnímám kladně i záporně, záleží 
na dalších věcech okolo. Negativa jsou věci  
k řešení. Ke každému negativu by se mělo 
hledat alespoň kousek pozitiva. 
d) Ráda bych se podílela na rozvoji obce  
ke spokojenosti obyvatel obce. 

5. Bc. Josef Matyáš 

– č.p. 123, věk 39 let, strážník městské policie 
hlavního města Prahy, v Helvíkovicích jsem žil 
od narození do 28 let, poté jsem žil v Praze, 
nyní si s rodinou stavíme v Helvíkovicích 
rodinný dům a budeme zde nadále žít.
a) Jsem členem spolku dobrovolných hasičů 
a snažím se účastnit společenského života  
a kulturních akcí v obci.
b) Zkušenosti v jednání a komunikaci s úřady 
a občany.
c) Pozitiva: Obec se nachází v krásné přírodě 
vhodné i k rekreaci.
Negativa: Vykácení lipové aleje jako dominanty 
obce.

– č.p. 44, věk 50 let, středoškolský učitel, 
v Helvíkovicích žiji cca 10 let.
a) Na začátku devadesátých let jsme „utekli“  
z Hradce Králové do Žamberka, ale ani to 
nebylo ono a následně odešli do Helvíkovic… 
Tady se nám žije nejlépe… Zde se cítíme 
opravdu doma.
b) Nemám předchozí zkušenosti se samo-
správou, jen jsem dosud poctivě chodil  
k volbám, ale jestli něco mohu nabídnout, 
pak je to určitý racionální a objektivní přístup 
ke strategickému plánování rozvoje obce. 
Zjednodušeně řečeno – podporovat nápady  
a projekty, které mají smysl, a naopak – 
nepodpořit to, co se z dlouhodobého hlediska 
jeví jako zbytečné, ztrátové a neefektivní. 
Pochopitelně vzhledem k aktuálním možnostem.
c) Pozitiva: Fungování institucí a kroužků 
věnujících se práci s mládeží… Funkční obchod, 
budování cyklostezky.
Negativa: Neustále zesilující provoz na I/11.
d) Snažil bych se oživit otázku znovuotevření 
prvního stupně ZŠ. To si myslím Helvíkovicím 
chybí nejvíc. Byla by zde především návaznost 
na dobře fungující MŠ. A myslím, že vzhledem 
k současné naplněnosti tříd nejen v Žamberku, 
ale napříč celou republikou, by tuto možnost 
školního vzdělávacího i volnočasového zázemí 
v rámci obce až do páté třídy ocenila většina 
rodičů. Funguje to ku spokojenosti dětí i rodičů 
v Písečné (kde jsem sám několik roků působil), 
v Lukavici apod…, tak nevidím důvod, proč se 
o to nepokusit i zde. 

7. Jaroslav Kalous – č.p. 64, věk 45 let, 
řidič nákladního vozidla, v Helvíkovicích žiji 
6 let.
a) Po dvanáctiletém bydlení v panelovém 
domě si velmi užívám bydlení ve vlastním 
rodinném domě se zahrádkou a když mám čas, 
rád navštívím místní kulturní nebo společenskou 
akci.
b) Rád bych podpořil rozvoj obce.
c) Pozitiva: Zachování prodejny potravin 
Konzum, podpora mládeže ve sportovních  
i jiných aktivitách, kulturní a společenský život 
v obci.
Negativa: Zvýšený provoz automobilů na silnici 
I/11, absence hospody.
d) V případě zvolení do ZO podpořím 
zachování prodejny potravin Konzum, výstavbu 
chodníku a cyklostezky podél silnice I/11, 
pořádání kulturních a společenských akcí  
a v neposlední řadě výstavbu rodinných domů.

– č.p. 149, věk 49 let, OSVČ – truhlář, 
v Helvíkovicích žiji 32 let.
a) V Helvíkovicích žiju více jak 30 let a tak  
s klidným svědomím mohu říct, že je to krásná 
obec, která je přátelská pro život náš a našich 
dětí.
b) Myslím si, že mohu nabídnout dostatek 
znalostí a zkušeností v různých oblastech  
a domnívám se, že bych tím mohl být pro obec 
přínosem.

c) Jako každá věc, i život v naší obci má 
kladné a zápornější stránky. V Helvíkovicích ale 
značně pozitivní věci převyšují a tak jsem velmi 
rád, že tu žiju.
d) Jistě je víc věcí, které mě napadají, nicméně 
bych rád více zapojil obyvatele do veřejného 
dění skrze jednotlivé nejen kulturní akce, což 
by nepochybně vedlo ke zlepšení mezilidských 
vztahů, ale i samotného vztahu občanů k obci.

2. Michal Feltl 

Sdružení nezávislých 
kandidátů 
ZA HELVÍKOVICE:

1. Jiří Žabka 

– č.p. 176, věk 36 let, policista cizinecké 
policie, v Helvíkovicích žiji 9 let.
a) Svůj život zde hodnotím kladně. Zapojil 
jsem se do dění místního SDH a to nejen při 
práci ale i při grilování oblíbených kuřat pro 
veřejnost. 
b) Chtěl bych nabídnout své síly a svůj 
volný čas pro prosperitu obce a nadále se 
zapojovat do dění v obci ať již kulturního, tak  
i společenského. 
c) Pozitivem v obci je místní obchod  
a spousta lidí, kteří i v nelehké době chtějí přispět  
ke zvelebení obce. 
Negativa: Bohužel se i zde najdou lidé, se 
kterými je těžší se dohodnout.
d) Rád bych podpořil opravu obecního 
majetku, komunikací a mostu k Popluží. Dále 
bych chtěl, aby se obec i nadále rozvíjela  
a zkrášlovala.
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4. Ladislav Tyrner 3. Mgr. Petra Pospíšilová 

– č.p. 31, věk 54 let, učitel hudby,  
v Helvíkovicích žiji 11 let.
a) Svůj život v obci hodnotím jako klidný  
a spokojený.
b) Nezávislý názor a ochotu přiložit ruce  
k dílu.
c) Pozitiva: Je tu ještě spousta lidí, kteří jsou 
ochotni něco udělat pro druhé.
Negativa: Ne vždy se vše podaří a jde tak jak 
by si člověk přál. Někdo to vidí jako negativum. 
Je třeba poučit se z chyb, zkusit to znovu  
a pokud možno lépe.
d) Vše co bude sloužit prospěchu obce  
a života v ní.

5. Jakub Hlavsa 

Negativa: Neustále nedořešený obchvat města 
Žamberka, který se dotýká i naší obce.
d) Rád bych zefektivnil zimní údržbu. Dále 
bych rád v Helvíkovicích měl hospodu.
 
6. Vratislav Matyáš 

– č.p. 121, věk 41 let, OSVČ, v Helvíkovicích 
žiji 41 let.
a) Život ve své rodné vsi beru jako srdeční 
záležitost.
b) Snaha o rozvoj obce a naslouchání 
spoluobčanům.
c) Pozitiva: Klidná obec v sousedství města.
Negativa: Dosavadní nenaslouchání obce vůči 
občanům.
d) Sportovní využití pro děti, mládež i dospělé.

7. Pavel Smetana 

8. Milan Bednář 

– č.p. 74, věk 56 let, zemědělec, 
v Helvíkovicích žiji 56 let.
a) V rodné vsi se mi žije dobře.
b) Své služby.
c) Pozitiva: Aktivní rozvoj v naší obci.
Negativa: Mezilidské vztahy.
d) Otevření Poplužského mostu.

Dle odpovědí jednotlivých kandidátů sestavila 
Věra Dittertová

V pátek 9. 9. 2022 
se uskuteční mobilní sběr 

velkoobjemových  
a nebezpečných odpadů

Firma EKOLA České Libchavy zastávkovým 
způsobem na vybraných stanovištích zvonů  

na tříděný odpad převezme nebezpečné 
odpady a velkoobjemový odpad.

Podrobné informace budou zveřejněny.

Pozvánka na poslední 
veřejné zasedání 

Zastupitelstva obce 
Helvíkovice ve volebním 

období 2018-2022 
Zasedání se koná v pondělí 5. září 2022  
od 18 hodin na sálku OÚ Helvíkovice. 

Program zasedání bude zveřejněn  
na úřední desce.

– č.p. 12, věk 46 let, učitelka a hospodářka 
školy, v Helvíkovicích žiji kromě osmi let studia 
celý život, narodila jsem se tu.
a) Se svým životem v obci jsem spokojena.
b) Zkušenosti s administrací a vedením 
dotačních i jiných projektů, se zajištěním 
chodu veřejné instituce (škola), se vzděláváním 
mládeže.
c) Pozitiva: Moderní systém sběru a likvidace 
odpadů, zrekonstruovaná prodejna potravin 
Konzum, kanalizace, započatá stavba stezky 
podél I/11, dobré zázemí pro pořádání 
veřejných akcí.
Negativa: Nedostatečná komunikace mezi 
občany, zastupitelstvem a obcí. Chybí fungující 
hospoda. Špatný stav místních komunikací.
d) Dokončení stezky pro pěší a cyklisty podél 
silnice I/11. Odstranění zákazových značek 
přes Poplužský most a jeho rekonstrukci/ 
obnovu. Opravy, údržbu a obnovu stávajících 
komunikací v obci. Udržení potravinové 
obslužnosti prostřednictvím prodejny Konzum. 
Rozvoj komunitního života v obci.

– č.p. 171, věk 35 let, profesionální hasič, 
v Helvíkovicích žiji 7 let.
a) Kladně, v obci se mi žije dobře, cítím se tu 
jako doma.
b) Ze své práce jsem zvyklý řešit věci pod 
tlakem a pracovat naplno. Problémy nevidím 
jako překážku, ale jako motivaci k jejich řešení.
c) Pozitiva: Podařilo se nám udržet místní 
prodejnu, rekonstruovat chodník podél I/11, 
opravit kapli a hřbitovní zdi a v neposlední 
řadě provozovat obecní statek, který má velký 
potenciál.

– č.p. 28, věk 27 let, OSVČ, v Helvíkovicích 
žiji 21 let.
a) Kladně.
b) Mohu nabídnout pouze sám sebe.
c) Pozitiva i negativa: Všichni se známe.
d) Cokoliv smysluplného.
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Srdečně blahopřejeme 
našim spoluobčanům, kteří oslaví 
významná životní jubilea: 

v srpnu 2022
Divíšková Ludmila  77 let
Bednářová Vlasta  75 let
Dostálek Vlastimil  87 let
Šalanská Jiřina  70 let
Mík Josef  75 let

v září 2022
Tomeš Jaroslav  70 let
Dolečková Zdenka  75 let

TÁBOR V LIBERKU 
SE VYDAŘIL 

Název zněl "Příhody s Matkou Přírodou"  
a šlo o to prozkoumávat přírodu, setkávat se  
s jejími obyvateli, tvory a přírodninami, hrát si  
s nimi, využívat dary Přírody k živobytí i zábavě, 
odhalovat jejich vlastnosti a schopnosti. Chtěli 
jsme, aby si děti všimly přírody, aby si ji kolem 
sebe uvědomovaly, vnímaly ji a věděly, že se 
na ni můžou spolehnout. Že v horkých letních 
dnech se můžou schovat v lese nebo smočit  
v potoce. Že za deště pod stromem prší méně, 
že v noci je vidět na cestu i bez baterky, že je 
krásné zahlédnout padající hvězdu. Že se moc 
příjemně leží v mechu. Že štípnutí od kopřivy 
nebo vosy se dá přežít. Že si můžou pochutnat 
na čerstvých malinách, borůvkách. Že si můžou 
hrát s přírodninami, tvořit z nich krásné věci, 

objevovat tajuplné tváře a duchy v kmenech 
stromů. Že v přírodní koupelně se nemusí 
vytírat podlaha a leštit kachličky. Že po snídani 
se nemusí zametat drobky kolem stolu...
V pondělí jsme setkali s Lesní paní. V její říši 
děti poslepu poznávaly "svůj strom", vyráběly 
masku lesního ducha, hrály plíženou a hledaly, 
co nepatří do přírody. Zajímavé bylo poznávat 
hlasy a zvuky zvířat z nahrávek.
V úterý nás navštívila Paní Země, po které 
chodíme. Poznávali jsme po hmatu a po čichu 
rozmanité dary Přírody, vyráběli květinové 
lampičky a přesýpací a sluneční hodiny.
Ve středu jsme v Kamenné říši bosí a poslepu 
nahmatávali kameny, abychom "prošli" 
připravenou trasu. Děti hrály na roboty  
a hmatovou Kimovku, vytvářely sádrové odlitky 
v písku a malovaly na kameny. 
Čtvrteční odpoledne jsme strávili ve Vodní říši 
výrobou plavidel, která měla přepravit nějakého 
živého tvora po vymezeném úseku na potoce. 

Takový úkol jsme si přečetli na vzkazu, který 
připlul v lahvi! Ve čtvrtek v táboře dvakrát 
SNĚŽILO!
V pátek jsme se vydali na celodenní výlet. Auty 
jsme se svezli do Uhřínova, kde jsme absolvovali 
vzdělávací program o archeologii a o životě  
v raném středověku. Poutavé a vtipné povídání 
pana Dragouna bylo promícháno s praktickými 
ukázkami a děti si toho hodně vyzkoušely. 
Třeba si oblékly středověké šaty, vyzkoušely 
váhu kroužkové součásti rytířského brnění, 
lámaly len, předly, tkaly, osahaly pravý český 
groš, křesaly pazourkem a mlely mouku. Z té 
mouky jsme později ve vesničce plné hliněných 
a dřevěných domků se slámovými střechami 
ochutnali placky. Po pěším přesunu lesem  
a údolím říčky Bělé, s kolíčkovanou a kamínky, 
jsme se ocitli na hradě ve Skuhrově, kde nás 
překvapily Lesní, Kamenná, Vodní paní i paní 
Země společně. A nakonec přišla i sama Matka 
Příroda, která pochválila děti za jejich zájem, 
práci a snažení, a podarovala je.
Každé z dětí zaujalo a bude si dlouho 
vzpomínat na něco jiného. Ptala jsem se jich 
- někoho bavilo vaření bramboračky v kotlíku 
na ohni, jiného tiskání na trička, tancování 

se zvonivými šátky a s vějíři, vodní bitka  
na potoce, sprchování kropičkou, vyrábění 
vážky z korálků, vyřezávání z florexu, večerní 
táboráky se zpíváním při kytaře, krmení koziček 
ve středověké vesnici. Některé děti zmínily 
nová kamarádství nebo Věrčinu vynikající 
kuchyni. Zážitků mají hodně, včetně spaní pod 
širákem i noční hry se svítícími kamennými 
duchy. Tančily břišní, setkaly se s indiánskou 
věštkyní, ochutnaly placky z vlastnoručně 
umleté mouky ... 

ZE ŽIVOTA V OBCI
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S Eliškou, Petrou a Věrou se bezvadně 
spolupracuje. Jsou vždy připravené, pohotově 
vyřeší nenadálé situace, můžu se spolehnout 
na jejich logistické schopnosti. Eliška je k tomu 
zdravotnice, chůvička a náhradní maminka, 
Petra rozšiřuje naše vědomosti o přírodě  
a Věrka naprosto dokonale vaří. Od ní nejen 
že chutná, ale také lahodí oku! Její špenátovou 
nebo fazolovou polívku snědly i děti, které takové 
nikdy nejedí! A nebo rohlíčky z pece... mňam! 

Terka, Lucka a Terezka asistují, přidržují, 
podávají, tajně malují, vyrábějí, strojí, aranžují... 
Všem vám, holky, velké díky! 
Děti byly moc fajn a my si ten týden s nimi 
krásně užili. Bylo méně účastníků, ale skvělá 
parta. Děti si pomáhaly navzájem, rády 
pomohly i v kuchyni i třeba s dřevem na topení. 
Mimochodem, stavěly i stany na spaní! Jsou 
moc šikovné a já se už teď těším na příští tábor 
s nimi!

PODĚKOVÁNÍ
•	 rodičům	za	důvěru	a	odvahu	poslat	s	námi	
děti na tábor, a následně za pomoc při bourání 
stanů
•	 maminkám	Horské	a	Duškové	za	vynikající	
buchty
•	 Bednářovým	 a	 Smetanovým	 za	 brambory	 
a sirupy

•	 MŠ	za	půjčení	várnice
•	 Marcele	za	program	ve	věštírně
•	 Evě	za	břišní	taneční
•	 obci	 Helvíkovice	 za	 půjčení	 auta	 a	 všem	
dopravcům
•	 rodinám,	 především	 manželům	 vedoucích	
za trpělivost a pochopení

Lída Matyášová

Kulturní výbor a Obec Helvíkovice pořádá 

Zájezd pro občany ve čtvrtek 25. 8. 2022
Program

Odjezd v 8:30 od OÚ

Zámek Nové Hrady
Muzeum motokol, Galerie klobouků, procházka zámeckým areálem (zahrady, farma), 

kavárna – dle vlastního výběru

Oběd v restauraci v areálu zámku
Růžový palouček u Újezdce

Předpokládaný návrat do Helvíkovic okolo 16 hodin
Vstupné do zámeckého areálu 80 Kč, ostatní vstupné dle vybrané trasy

Poplatek za dopravu 60 Kč místní občané, ostatní 150 Kč

Závazné přihlášky s úhradou poplatku a další informace na obecním úřadě  
do 19. 8. 2022.

Změna programu a výše poplatků a vstupného vyhrazena. 
V případě mimořádných okolností nebo malého zájmu může být zájezd zrušen.
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Obec Helvíkovice srdečně zve 
spoluobčany, kteří dovršili  

alespoň 65 let věku, na 

Přátelské setkání seniorů 

ve čtvrtek 15. 9. 2022 
od 13:30 hodin na statku  

Osobní pozvánky budou doručeny  
před konáním akce.

V rámci programu se od 17 hodin 
uskuteční vystoupení 

Karel Gott revival 
Morava

Na tuto část programu srdečně zveme 
veřejnost. 

Klub žen připravuje 

Cesta za pohádkou 
ve středu 14. 9. 

Na děti a jejich doprovod budou čekat 
známé bytosti, které jim připraví mnoho 
zajímavých úkolů, za jejich splnění získají 

děti bohaté odměny. 
Sraz je v 16 hodin u mateřské školy.  

Všichni jste srdečně zváni. 

Místní knihovna  
v Helvíkovicích  

je v průběhu letních 
měsíců uzavřena. 

Od září ji můžete navštívit každou druhou 
středu v měsíci a to:  14. 9., 12. 10., 9. 11., 

14. 12. a to vždy od 16 do 18 hodin.

Z putovní Křišťálové 
popelnice se 
tentokrát radují 
obyvatelé 
Uherského Hradiště!
Hradec Králové, 8. června 2022 – Češi 
loni třídili odpady doslova jako o život. 
Meziročně vytřídil každý obyvatel ČR  
v průměru o 5 kilogramů odpadu více než 
v roce 2020. Každý tak loni do barevných 
kontejnerů odložil bezmála 72 kilogramů 
papíru, skla, plastů, kovů a nápojových 
kartonů. 

Kde ale třídili lidé po všech stránkách 
nejlépe? Odpověď na to nabízí každý rok 
celorepubliková soutěž obcí ČR v třídění 
odpadů „O křišťálovou popelnici“.
Ty nejlepší ocenili zástupci Autorizované 
obalové společnosti EKO-KOM, a. s., 
která je vyhlašovatelem soutěže,  
na slavnostním večeru v Hradci Králové 
v rámci probíhající konference Odpady  
a obce 2022. 

Stejně jako v minulých letech byla i tentokrát 
soutěž určena všem obcím ČR zapojeným  
v systému EKO-KOM, které úspěšně 
absolvovaly krajskou soutěž obcí. Jako  
v minulých letech se i tentokrát soutěžilo ve 
třech velikostních kategoriích – do 500 obyvatel, 
od 501 do 5 000 obyvatel a v kategorii nad  
5 000 obyvatel. 
Do užšího výběru 18. ročníku soutěže  
O křišťálovou popelnici postoupilo 65 nejlepších 
měst a obcí – zástupci byli z každého kraje  
a seznam doplnilo hlavní město Praha. Tři 
nejlepší z každé kategorie byli oceněni na 
slavnostním večerním ceremoniálu v Hradci 
Králové. 

V kategorii nejmenších obcí do 500 obyvatel 
zvítězila obec Malá Úpa. Z obcí od 501  
do 5 000 obyvatel si odvezli cenu pro vítěze 
zástupci jihomoravského Pavlova a v kategorii 

od 5 001 obyvatel vystoupalo na nejvyšší 
příčku město Uherské Hradiště. Zástupci 
vítězných obcí převzali křišťálové popelničky. 
Do Uherského Hradiště putovala i cena pro 
absolutního vítěze - velká Křišťálová popelnice. 
A jméno vítězného města tak doplní seznam 
vítězů, vyrytý na této slavné putovní trofeji. 

Co je hodnoceno?

Každý kraj měl několik želízek v ohni.  
Do celostátního užšího výběru totiž postoupili 
automaticky vítězové z krajských soutěží, další 
zástupce z každého kraje nominovali příslušní 
regionální manažeři EKO-KOMu. V užším 
výběru pak o těch nejlepších rozhodovala 
celá řada kritérií a přihlíželo se také  
na celkové podmínky pro nakládání s odpady 
v obci. Hodnocení probíhalo na základě údajů 
poskytovaných obcemi systému EKO-KOM  
v rámci jejich pravidelného výkaznictví. 
Hodnotilo se množství vytříděného odpadu  
na osobu a rok pro každou sbíranou komoditu. 
Hodnotil se také poměr tříděného odpadu  
a produkci komunálního odpadu či hustota 
sběrné sítě. Body navíc získaly obce s nízkou 
produkcí směsného komunálního odpadu, a také 
obce, které sbírají všechny povinné komodity.
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VÝSLEDKY SOUTĚŽE O KŘIŠŤÁLOVOU 
POPELNICI 2021

Absolutní vítěz: Uherské Hradiště
starosta města Stanislav Blaha, pracovnice 
odboru správy komunikací, zeleně a ostatního 
majetku města UH Lenka Němečková

Kategorie Obce do 500 obyvatel:
1. Malá Úpa
- starosta obce Malá Úpa Karel Engliš
2. Heřmaň
- starostka obce Heřmaň Jana Matoušková
3. Třebsko
- starosta obce Třebsko Martin Kazda
- administrativní pracovnice Lenka Tomanová

Kategorie Obce 501 –5 000 obyvatel:
1. Pavlov
- převzal regionální manažer EKO-KOM 
Milan Hroudný
2. Helvíkovice
- starostka obce Helvíkovice
 Jana Kolářová
- místostarostka obce Helvíkovice
 Miroslav Felcman
3. Hoštka
- starosta města Hoštka Milan Konfršt

Kategorie Obce nad 5 001 obyvatel:
1. Uherské Hradiště
- starosta města Uherské Hradiště Stanislav 
Blaha
2. Trhové Sviny
- starostka města Trhové Sviny Věra 
Korčáková
3. Polná
- pracovník na úseku dopravy a odpadového 
hospodářství Lubomír Konswohl

V rámci slavnostního večera byl oceněn 
Svaz měst a obcí za 25 let spolupráce  
na rozvoji systému třídění odpadů v ČR. 
Cenu za SMO ČR převzal místopředseda 
Pavel Drahovzal z rukou náměstka 
ministryně životního prostředí Tomáše 
Tesaře.

Za EKO-KOM předával vždy generální ředitel 
Zbyněk Kozel, ředitelka oddělení regionálního 
provozu Martina Filipová a provozní ředitel 
Petr Šikýř

Lucie Müllerová,  
tisková mluvčí, EKO-KOM, a.s., 

www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz

Projekt MAP III byl 
zahájen!
Od 1. 5. 2022 byl na území Žamberska  
a Králicka zahájen nový projekt MAP 
III (Místní akční plán vzdělávání), který 
plynule navázal na předešlý projekt 
MAP II. Potrvá celkem 19 měsíců (tj. 
do 30. listopadu 2023), jeho hlavní 
obsahovou náplní je strategické plánování 
a práce v pracovních skupinách. Bohužel 
v jeho rámci nelze realizovat žádné 
implementační aktivity.
A co je to vlastně ten MAP? Místní akční plán 
vzdělávání (tedy zkráceně MAP) je projekt, 
který má za úkol vyhledávat překážky, které 
dětem v MŠ nebo školákům, anebo také jejich 
rodičům či učitelům komplikují život, a vytvářet 
podmínky pro jejich úspěšné řešení. A je to 
také proces, který je založen na principech 
komunitního plánování. Zapojuje všechny 
subjekty v území – dle jejich možností, zájmu  
i kapacit. Všichni zúčastnění se mohou zaměřit 
na diskusi, spolupráci a sdílení zkušeností  
ve věcech, které je zajímají. 

V probíhajícím projektu MAP III už mají  
za sebou první společné jednání odborné 
pracovní skupiny (Pracovní skupina pro rozvoj 
čtenářské gramotnosti, Pracovní skupina pro 
rozvoj matematické gramotnosti a Pracovní 
skupina pro rovné příležitosti), i Pracovní 
skupina pro financování. Také již proběhlo 
ustavující jednání Řídícího výboru, na němž 
se mj. podařilo schválit Strategický rámec, 
verze 2.0, což je sborník investičních záměrů 
škol, školských zařízení, příp. dalších subjektů 
zabývajících se vzděláváním dětí a žáků  
do 15 let z území Žamberska a Králicka.

A co nás čeká v dohledné době? Příprava 
otevřených setkání v rámci odborných 
pracovních skupin za účelem sídlení zkušeností, 
také sběr příkladů dobré praxe (úspěšných  
a inspirativních projektů realizovaných školami) 
a jejich sdílení, a v novém školním rocepak 
další jednání pracovních skupin, sběr nových 
investičních záměrů a následná aktualizace 
Strategického rámce na verzi 3.0. 

Naše aktivity můžete i nadále sledovat  
na našem webu: www.maporlicko.cz  
a facebooku: www.facebook.com/MAP.
Orlicko.

Nositelem projektu je MAS ORLICKO, z. s. 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou 
unií.
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HLEDÁME 
DOBROVOLNÍKY 
NA ODDĚLENÍ 
PALIATIVNÍ A 
HOSPICOVÉ PÉČE
Základním posláním oddělení paliativní  
a hospicové péče v Albertinu v Žamberku je 
pochopení jedinečnosti každého člověka a úcta 
k jeho osobnosti. Jsme přesvědčeni, že lidský 
život v jakékoliv podobě je vzácným darem,  
a proto je třeba si jej vážit a chránit. V péči  
o nevyléčitelně nemocné se snažíme naplnit celou 
šíři potřeb pro jejich důstojný a plnohodnotný 
život. Usilujeme o naplnění dnů nemocného 
životem, zároveň však respektujeme smrt jako 
nedílnou a přirozenou součást života.

Co požadujeme od dobrovolníků, když přichází 
ke našemu pacientovi:
 mluvíme o tom, o čem nemocný mluvit 
chce a potřebuje
 často mlčíme a jsme pouze přítomni, když 
nemocný mluvit nemůže či nechce
 někdy ho držíme za ruku, aby se nebál, aby 
se necítil sám
 někdy čteme, někdy zpíváme, díváme se 
společně na televizi, jdeme ven na procházku
 podáváme pití a jídlo, upravíme lůžko, 
pomůžeme na toaletu
 někdy trávíme noc u lůžka či v doslechu, 
aby si blízký, který pečuje, mohl odpočinout
 plníme přání umírajícího člověka, pokud 
jsou v našich silách a možnostech
Od dobrovolníka očekáváme toleranci, vlídnost, 
laskavost, empatii a trpělivost. Doporučený 
rozsah 1x týdně 1-2h, dle potřeb pacienta  
a kapacity dobrovolníka.

Spolupracujeme s Dobrovolnickým 
centrem Koalice nevládek Pardubicka.
Zájemci se mohou hlásitprostřednictvím 
registračního formuláře na webu www.
dobrokonep.cz, nebo na emaildobro@
konep.cz, či na telefon 775 551 412. 
Děkujeme! 

Za paliativní tým Simona Žabková

Rok 1989
Občanský výbor v Helvíkovicích usiluje  
o splnění některých úkolů daných do volebního 
programu. Toto úsilí je marné. MěstNV nemá 
finanční prostředky na vybavení kulturního 
domu akumulačními kamny a na opravy cest. 
Neustále se prodlužuje a odkládá i výstavba 
septiku u kulturního domu a MŠ. Lidé jsou 
nespokojeni. Ozývají se stále častěji hlasy, že 
se v Helvíkovicích nic nedělá. 

Zajímavosti z kroniky obce Helvíkovice

VZPOMÍNKOVÝ SERIÁL Z KRONIKY OBCE

Žamberecký MěstNV jen slibuje, ale nemá  
o nás zájem. 
Již po několik let se na jaře a mnohdy  
i v létě zaplavují louky v Dolích za Ryšavovými 
č.p. 111 vodami z Kamenského potoka. Koryto 
je silně zaneseno, kořeny letitých stromů brání 
plynulému průtoku vody. Proto MěstNV hledal 
cestu, jak potok pročistit a zregulovat. Využil 
příležitosti a pověřil úkolem vojenské stavby, 

které Doly musí upravit a zrekultivovat jako 
náhradu za zabranou zemědělskou půdu v okolí 
kasáren, kterou zastavěly vojenskými sklady. 
Aby mohlo být staré koryto upravováno, bylo 
vyhloubeno středem Dol koryto nové. Cesta 
byla rozšířena, vybudovány dva nové betonové 
mostky. Uprostřed Dol je menší rybník – prý 
na chov žab. Vzhled Dol se úplně změnil. 
Škoda jen, že se práce tak vlečou. S prací bylo 
započato v lednu a do konce roku není práce 
hotova.  
Přehodnocením vodních děl v celém 
Československu je rozhodnuto, že se přehrada 
v Liticích stavět nebude. Proto je opět  
od letošního roku povolena výstavba na sídlišti 
za hřbitovem.
V Helvíkovicích byla slavnostně otevřena 
požární zbrojnice a klubovna požárníků. Zahájili 
tak slavnostní oslavy 100. výročí založení Sboru 
požární jednoty.
Helvíkovští občané se letos konečně dočkali. 
Na prodejnu je umístěna veřejná telefonní 
stanice, odkud je možné se dovolat po celé 
republice. Vadí však některým uličníkům, kteří 
téměř každý týden telefonní sluchátko uříznou. 
Koncem roku došlo ke zlepšení. 
Rok 1989, zvláště jeho závěr, znamená velký 
mezník v našich dějinách, který výrazně ovlivní 
celou další budoucnost našeho státu, dotýká se 
každého z nás. 17.11. byla studentům povolena 
manifestace, proti které následně brutálně 
zasáhl pohotovostní oddíl VB. Toto dalo popud 
k zahájení stávky vysokoškoláků a umělců 
postupně v celé zemi. Došlo k sesazení vlády 
a 29.12.1989 byl zvolen nový president Václav 
Havel. Občané naší obce bedlivě sledovali 
dění v Praze. Nikdy se tolik nečetli noviny, 
nesledovala televize a rozhlas jako koncem 
tohoto roku. Jakýkoliv rozhovor se vždy stočí 
k tématu, které se dotýká nás všech. Všichni 
doufají, že všechny tyto změny jsou prvním 
krokem k lepší budoucnosti. 

Rok 1990

Rok 1990 je rokem velkých změn. 7. března končí 
občanský výbor, vedený předsedou Aloisem 
Urbánkem. Funkcionáři rezignují na své funkce, 
jako protest proti neplnění slibů ze strany 
MěstNV. Na této schůzi členové občanského 
výboru odsouhlasili požadavek osamostatnění 
Helvíkovic, odpojení od Žamberka. Žádají  
o samostatný národní výbor, dávají písemný 
požadavek na MěstNV. MěstNV nemá žádných 
námitek proti osamostatnění obce, ale občané 
si musí připravit budoucí funkcionáře. Oddělit 
NV bude možné v listopadu po volbách  
do obecních zastupitelstev.  
Činnost společenských organizací doznává 
určitých změn. Skončila činnost Národní fronty, 
která společenské organizace zaštiťovala. 
Činnost společenských organizací se má spíš 
orientovat na zájmovou a vzdělávací činnost. 
Koncem roku se postupně mění názvy 
organizací – Svaz požární ochrany se mění na 
Svaz dobrovolných hasičů. Socialistický svaz 
mládeže přestává být politickou stranou, ale 
pod názvem Svaz mládeže sdružuje aktivní 
mládež. Všechny společenské organizace v obci 
volí v průběhu roku nové vedení.  
Občanský výbor dočasně obnovil svoji činnost při 
přípravě voleb do Sněmovny národů, Sněmovny 
lidu a České národní rady. Při rozdávání 
volebních lístků našim občanům zároveň členové 
občanského výboru zjišťovali názor občanů na 
samostatnou obec. Při tomto zjišťování se 
138 občanů vyjádřilo pro samostatný národní 
výbor v obci. Ihned po volbách končí opět 
občanský výbor svoji činnost. Třebaže členové 
znají názory na desintegraci obce, nesnaží se 
o dotáhnutí záležitosti do konce. Iniciativy 
se ujímá Jiří Vábr a Marie Tomšová starší. 
Svolávají na 2. 7. 1990 schůzku poslanců 
a předsedů společenských organizací. Bylo 
rozhodnuto sestavit nový občanský výbor, který 
by pracoval v období nejméně do komunálních 
voleb a nejdéle do vzniku samostatného NV  
v Helvíkovicích. Při dalších schůzkách se jedná 
o příštím složení národního výboru. 
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Ukazuje se, že většina občanů sice chtěla 
samostatný NV, ale jen málokdo je ochoten 
přijmout zodpovědnou funkci. Nejobtížnější 
je získávání starosty. 10. 8. se uskutečňuje 
veřejná schůze, která má rozhodnout 
definitivně o samostatnosti Helvíkovic.  
Za přítomnosti 63 občanů obce bylo rozhodnuto 
oficiálně požádat ONV o to, aby Helvíkovice 
byly opět samostatnou obcí s vlastním 
národním výborem. Na této veřejné schůzi byl 
zvolen nový občanský výbor, který obec povede 
do voleb a volby do obecního zastupitelstva 
připraví. Předsedou je Jiří Vábr. 
Volby se uskutečnily 24. 11. 1990. 
Z celkového počtu 273 zapsaných voličů obce 
se hlasování zúčastnilo 242 občanů. 

Do obecního zastupitelstva byli zvoleni: Jiří 
Vábr, Ing. Zdeněk Hlavsa, Jaromír Jeništa, Adolf 
Michalička, Vojtěch Kroul, František Doleček, 
Ing. Jan Šeda, Václav Šafář, Josef Matyáš. Po 
volbách zaniká název Národní výbor. Zvolení 
občané jsou členy obecního zastupitelstva,  
v čele je starosta Jiří Vábr, místostarosta Václav 
Šafář. Obecní úřad začne v plném rozsahu 
pracovat od 1. 1. 1991. Placenou pracovnicí 
je účetní Věra Michaličková – Dittertová  
z č.p. 115. 
Historie naší obce začne psát novou epochu.

Z kroniky obce vybrala VD

VZPOMÍNKOVÝ SERIÁL Z KRONIKY OBCE VZPOMÍNKOVÝ SERIÁL Z OBECNÍHO ALBA

VZPOMÍNKOVÝ SERIÁL Z OBECNÍHO ALBA

Fotografiemi a autentickými popisky z příloh kroniky obce se vracíme do let minulých. 

Regulace Kamenského potoka v Dolích v roce 1989

Okrsková volební komise při volbách v roce 1990

Mostek přes potok - původní

Prohloubené koryto Kamenského potoka v Dolích Náhradní koryto potoka

Náhradní koryto potoka

Rozrytá cesta od těžkých strojů a nákladních aut.
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INZERCE

Konzum Helvíkovice přijímá objednávky

Od 1. 9. 2022 na krouhané zelí a brambory k uskladnění
Od 1. 10. 2022 na chlazené půlky krůt – váha cca 6-8 kg/půlka 
(ceny, váha a odrůda brambor bude upřesněna po obdržení letáčku na prodejně)

Textilní banka.cz 
 společně s obcí Helvíkovice

VYHLAŠUJÍ SBÍRKU  
TEXTILU A POUŽITÝCH VĚCÍ

Máte doma starší nebo nepotřebné oblečení a drobné domácí potřeby a nevíte co s ním?

Nevyhazujte ho! Dejte mu šanci na druhý život!

Darovat můžete věci zachovalé, čisté a nepoškozené!

Veškeré oděvy, oděvní doplňky / Párovou obuv / Kabelky, batohy 

Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky 

Přikrývky, polštáře a deky / Bytový textil

Nádobí / Menší elektrospotřebiče / Knihy, hračky

Vše zabalené v igelitových pytlích.

Darované věci doplní sklad Textilní banky.cz kde zůstane uložen  
pro potřeby sociálně slabších a osob v krizi.

Sbírka se uskuteční:

od pátku 23. 9. do soboty 1. 10. 2022  
v pracovní době obecního úřadu a v pátek a sobotu v době voleb 

ve venkovní kuchyňce  v přízemí č. p. 165  
(víceúčel. objekt - vchod od zahrady MŠ)

Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme.  
Textilní banka.cz  tel.: 607 344 344 nebo OÚ Helvíkovice tel.: 465 612 527, 737 717 897 



12. SRPNA  2022 
HELVÍKOVICE  90
PESTAURACE  19:00–20:30 
KINO  PO  20:30

Zveme vás a vaše psí parťáky na letní promítání filmu Řekni to psem
dne 12. srpna po 20:30 v Chovatelském centru Fitmin v Helvíkovicích.

Těšit se můžete na pohodovou pejskařskou komedii, gurmánský zážitek 
v psí restauraci - Pestauraci i popcorn. VŠE ZDARMA

V našem letním kině jsou vítáni i Vaši čtyrnozí mazlíčci, se kterými můžete vyzkoušet
jedinečný zážitek v psí restauraci, která Vám bude k dispozici před fi lmem od 19:00 do 20:00.

Vezměte si s sebou deky, spacáky, i stoličky, abyste vy i Vaši mazlíčci měli dostatek prostoru 
pro pohodový odpočinek.

Těšíme se na vás.

LETNÍ  KINO A PESTAURACE 
V  CHOVATELSKÉM  CENTRU FITMIN 


