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Obecní úřad informuje

Upozornění na místní poplatky 
na rok 2017
Poplatek za odpady 450 Kč
• za 1 občana hlášeného k trvalému pobytu, 
dlouhodobě žijícího cizince nebo za rekreační 
chalupu
Poplatek za psa  100 Kč
• za 1. psa, 200 Kč za každého dalšího psa 
jednoho majitele
Předplatné na Helvíkovický zpravodaj   
60 Kč
• za 6 výtisků

Věra Dittertová

Provozní doba Obecního 
úřadu Helvíkovice v období 
vánočních svátků

Vážení spoluobčané,
jsme opět na sklonku roku 2016. Vánoce jsou 
svátky radosti, naděje, splněných přání, ale také 
dobou, kdy se díváme na rok uplynulý i na ten 
příští. Hodnotíme vše, co jsme prožili i co nám 
nový rok přinese. Dáváme si pozitivní předsevzetí.
Letošní rok byl v naší obci bohatý na uskutečněné 
investiční záměry. Mnoho let se hovořilo  
o dodělání zbývajících starých hřbitovních zdí. 
Realizace se stala letos skutečností. Bohužel 
musím konstatovat, že realizace, která trvala 
pouze 3 měsíce, byla nejrůžovějším střípkem celé 
mozaiky projektu rekonstrukce hřbitovních zdí. 
Délka hodnocení poskytovatelem dotace před 
stavbou a po stavbě je mnohem delší, náročnější  
a stále trvá (cca 6 měsíců). I když máme 
přislíbenou dotaci od SZIF, stále čekáme na její 
připsání na běžný účet obce.
A právě samotná byrokracie nám začíná přerůstat 
přes hlavu. Často slýcháme, co tak dlouho 
děláme na obci a proč to tak trvá aj., ale musím 
konstatovat, že v dnešní době je už papír skoro na 
všechno… S tím jsou spojené povinnosti, kontrolní 
hlášení, čtvrtletní hlášení pro různé instituce, 
změny zákonů a vyhlášek aj. 
Spolková činnost, která je v každé obci důležitým 
článkem akcí pro veřejnost, se také potýká se 
spoustou povinností, aby vše bylo tak jak má 
být… Jelikož mi toto téma vždy zvedne adrenalin 
v těle, raději se vrátím k uskutečněným záměrům.
Další významnou investicí byla stavba nové 
kanalizace v lokalitě u Unikovo, která je již 
zkolaudovaná. Záměr podpořil Krajský úřad 
Pardubického kraje a obdrželi jsme dotaci ve výši 
70 % skutečných nákladů. Díky jejich podpoře 

nemusíme uplatnit splátkový kalendář, který 
máme sjednán se zhotovitelem stavby a můžeme 
doplatit hodnotu díla ještě v letošním roce. 
Komunikace na Houkov dostala zbrusu nový 
asfaltový kabát včetně zpevnění podloží tzv. 
studenou recyklací. Byly obnoveny příkopy, 
odvodňovací prvky, sjezdy na zemědělsky 
obhospodařované pozemky. Pevně věříme, že 
komunikace bude sloužit dlouhá léta a bude 
využívaná obezřetně s péčí řádného uživatele. 
Celkové náklady na rekonstrukci přesáhly 
2,3 mil. Kč, z toho jsme obdrželi 1 mil. Kč dotaci 
přidělenou Ministerstvem pro místní rozvoj. Nyní 
nás čeká kolaudace a v příštím roce vyúčtování 
akce.
Musím poděkovat našim zastupitelům obce a také 
zaměstnancům, kteří aktivně přistupovali nejen 
ke své práci, ale i k dalším úkolům.  Svědomitě 
pracovali i nad rámec svých povinností a tím přispěli 
k lepšímu celkovému pohledu na Helvíkovice. Toto 
vše by nebylo naplněno bez důvěry vás - občanů  
a pomoci v jakémkoliv rozsahu pro naši obec.

Vám všem přeji bohatou 
nadílku, krásné vánoce 
a do nového roku 2017 
zdraví, štěstí, porozumění, 
laskavost, lásku blízkých, 
splnění tajných přání  
a především radost  
ze života.

Jana Kolářová, starostka obce

Pozvánka
na 12. veřejné zasedání Zastupitelstva 

obce Helvíkovice, které se koná  
v pondělí 12. 12. 2016 od 18.00 h v sálku 

obecního úřadu. 
Program:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola 
plnění usnesení z minulého zasedání

2. Zprávy o práci obecního úřadu a výborů
3. Rozpočet na rok 2017

4. Rozpočtové opatření č. 4 a 5/2016
5. Majetek obce

6. Různé
7. Diskuse, závěr

Termíny svozu odpadů v lednu 
a únoru 2017
Komunální odpad – popelnice: čtvrtek 
5. 1., 19. 1., 2. 2., 16. 2.
Plasty – pytlový sběr: úterý 10. 1., 8. 2.

24. 12. 2016 a 31. 12. 2016 bude odpadový 
dvůr UZAVŘEN.
Od ledna bude otevřen odpadový dvůr 
pouze 1x za 14 dní, tj. v lichých týdnech. 
V lednu 2017 to bude ve dnech 7. 1. a 21. 1., 
dále pak 4. 2. a 18. 2. vždy v obvyklé době od 
14 do 16 h.
Žádáme všechny majitele popelnic na 
komunální odpad, aby si na obecním úřadě 
vyzvedli známky na svoz popelnic pro rok 
2017. Bez vylepené nové známky budou 
popelnice firmou Ekola České Libchavy 
sváženy do konce března 2017.

Věra Dittertová

Provozní doba  
odpadového dvora 
V průběhu zimních měsíců je otevřeno pouze 
v sobotu od 14 do 16 h. 
V prosinci bude v provozu v sobotu 3. 12., 
10. 12. a 17. 12.

21. 12. středa  úřední den 8–12 a 13–17 h
22. 12. čtvrtek  8–12 h
23. 12. pátek  ZAVŘENO
26. 12. pondělí  svátek – ZAVŘENO
27. 12. úterý  ZAVŘENO
28. 12. středa  úřední den 8–12 a 13–17 h
29. 12. čtvrtek  ZAVŘENO
30. 12. pátek  ZAVŘENO
2. 1. 2017 pondělí  úřední den 8–12 a 13–17 h
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 
PARDUBICKÉHO KRAJE
Tyto volby se konaly ve dnech 7. a 
8. 10. 2016.  Připomeňme si výsledky  
v obci Helvíkovice.
Počet oprávněných voličů 383
Počet voličů, kteří se zúčastnili voleb  
    185 t.j. 48,30 % 
Počet platných hlasů  182

Výsledky hlasování pro politickou stranu, 
hnutí nebo koalici:
č. 2 ODS  13 hlasů
č. 9 KSČ  2 hlasů
č. 12 ČSSD   27 hlasů tj. 14,84 %
č. 22 Pro otevřený kraj – Piráti, Zelení, 
Změna   14 hlasů
č. 30 ANO 2011    30 hlasů tj 16,48 % 
č. 32 TOP 09  13 hlasů
č. 34 Starostové a nezávislí 10 hlasů
č. 37 KSČaM  18 hlasů 
č. 43 Úsvit s Blokem proti islamizaci  
    3 hlasy
č. 48 SPD – Tomio Okamura 12 hlasů
č. 52 Svobodní a Soukromníci 1 hlas
č. 54 DSSS – NE imigrantům 6 hlasů
č. 55 Koalice pro Pardubický kraj 
     28 hlasů tj. 15,38 %
č. 59 Osobnosti Pardubického kraje  
    2 hlasy
č. 67 NE ilegální imigraci 3 hlasy

Ve stejném termínu se v naší obci konaly 
i Volby do SENÁTU Parlamentu České 
republiky. 
Výsledky I. kola voleb: 
Počet oprávněných voličů 383 
Počet voličů, kteří se zúčastnili voleb  
    182 t.j. 47,52 % 
Počet platných hlasů  172 
 
Výsledky hlasování pro jednotlivé kandidáty: 
č. 1 Antonín Vyšohlíd   19 hlasů 
č. 2 Petr Šilar    69 hlasů tj. 40,12 % 
č. 3 Jan Lipavský    16 hlasů

č. 4 Soňa Hlavová  19 hlasů
č. 5 Dalibor Zelený  16 hlasů
č. 6 Martin Strnad  8 hlasů
č. 7 Jaroslav Zedník  25 hlasů tj. 14,53 % 

Výsledky II. kola voleb, které se konalo ve 
dnech 14. a  15. 10. 2016:
Počet oprávněných voličů 383
Počet voličů, kteří se zúčastnili voleb  
       60 t.j. 15,67 % 
Počet platných hlasů  60

Výsledky hlasování pro jednotlivé 
kandidáty:
č. 2 Petr Šilar  39 hlasů tj. 65 %
č. 3 Jan Lipavský  21 hlasů tj. 35 %

Okrsková volební komise obce Helvíkovice
zapisovatelka Věra Dittertová

Srdečně blahopřejeme našim 
spoluobčanům, kteří oslaví 
významná životní jubilea
Prosinec 2016
Richtr Ladislav č. p. 19 85 let
Houdková Marie č. p. 163 60 let
Pinkas František č. p. 135 83 let
Fikera Jan č. p. 79 72 let
Koukolová Blanka č. p. 31 71 let
Holubářová Dagmar č. p. 136 60 let
Ryšavá Jiřina č. p. 111 70 let
Vostřelová Jaroslava č. p. 109 75 let

Leden 2017
Preclík Josef č. p. 6 60 let
Stejskalová Anna č. p. 35 84 let
Kopecký Otto č. p. 39 79 let

Společenská rubrika

Blahopřání k významnému 
životnímu výročí
Manželé Ladislav a Marie Richtrovi oslavili v říjnu 
orchidejovou svatbu, 55 let společného života.

V říjnu a listopadu oslavili:
Šafářová Eva, 85 let

Tomšová Marie, 92 let

Planíková Květa, 80 let
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Vzpomínáme
9. 11. 2016 zemřela paní Marie Holubářová,  
ve věku nedožitých 84 let.
Čest její památce.

Věra Dittertová

Poděkování
Do mateřské školy přišel milý dopis: 
Děkuji mateřské škole za přání k mým 
narozeninám, které mě mile potěšilo. 
Ještě jednou srdečně děkuje 
Marie Tomšová
Stejné poděkování obdržel i obecní úřad  
za návštěvu členů kulturního výboru. 
Těší nás uznání. 

Svatomartinská slavnost
S velkým očekáváním jsme se pustili společně  
s Klubem žen do příprav oslavy svatého Martina. 
Mnoho hodin strávených organizací této akce, 
zajištění bílého koně, nacvičování programu 
s dětmi MŠ pod vedením paní učitelky Moniky 
Koukolové DiS, starost předsedkyně Klubu žen 
Věry Dittertové o zajištění občerstvení – bude 
všeho dostatek?
A už tu bylo očekávané odpoledne 11. 11. 2016.
„Přijede Martin na bílém koni? Bude sněžit? Jaké 
poselství nám přinese? A co lampionky – přinesou 
nám je rodiče?“ ptaly se nedočkavé dětičky  
z mateřské školy. Naše očekávání se naplnilo. 
Po úvodním slovu paní ředitelky, která seznámila 
všechny přítomné legendou o svatém Martinovi, 
vystoupily děti z mateřské školy se svým 
programem. Zpěvem písní za doprovodu kytary, 
na kterou hrál p. Šťovíček, jsme se společně 
pokusili přivolat svatého Martina. 
Ještě před jeho příjezdem zazněly úžasné fanfáry 
v podání žáka ZUŠ v Žamberku Lukáše Kubišty. 
Moc děkujeme. 

Ze života v obci

Člověče, nezlob se
Letošní turnaj se opět vydařil, děti soutěžily s chutí 
a fair play. Celkem se zúčastnilo 15 dětí. Soutěžící 
si odnesly krásné ceny věnované členkami spolku 
První pomoc. Moc děkujeme! 

První adventní neděli 27. 11. 2016 se konalo 
tradiční rozsvícení vánočního stromu a vánoční 
trhy, které připravil Klub žen. Kulturní výbor obce 
nabídl návštěvníkům živý svatý obraz s hudebním 
vystoupením paní Broni Halbrštátové a jejího 
doprovodu. 

V lampionovém průvodu připraveném místními 
ochotníky 29. 10. 2016 se sešlo hodně dětí  
i dospělých. Všichni s velkým zájmem sledovali 
pouštění lodiček po Divoké Orlici.

Přání
Až zazvoní zvoneček, 
rozsvítí se vánoční stromeček, 
malé i velké dárky rozbalte si
a hlavně na všechny blízké vzpomeňte si.
Pak vykročte rovným krokem za tím 
šťastným a veselým novým rokem.

Za MŠ Anna Janebová

Svatý Martin přijel na krásném bílém koni  
a přinesl nám nejen vzácné poselství plné dobré 
vůle a víry v lidství, ale dovedl nás také v dlouhém 
lampionovém průvodu k pokladu, který střežily 
dvě krásné čarodějnice. Po zodpovězení otázky, 
kdo byl svatý Martin a jaké měl srdce, děti dostaly 
odměnu – čokoládovou podkovičku pro štěstí. 
Zakončení Na statku s bohatým občerstvením 
– svatomartinskou husou, martinskými rohlíčky, 
svatomartinským pivem – to vše pro nás připravily 
členky Klubu žen. Moc děkujeme! Bylo to nejlepší 
zakončení naší slavnosti.
„Na svatého Martina, zima už nám začíná!“
Velice děkuji všem, kteří se na této oslavě svátku 
svatého Martina podíleli a věřím, že nejen děti, 
ale i dospělí si z této akce odnesli dobrou náladu  
i krásné vzpomínky. Letošní slavnost se dle ohlasů 
vydařila. Těšíme se, že se příští rok zase sejdeme 
a svátek svatého Martina se v naší obci stane 
tradicí.

Rozsvícení vánočního stromu 
a vánoční trhy

OÚ a MŠ
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Poznamenejte si do kalendáře

Kulturní výbor obce Helvíkovice 
a Katolická obec Vás srdečně zvou na 

Vánoční koncert 
v kapli sv. Antonína 

v Helvíkovicích na 2. svátek vánoční 
26.12.2016 od 17 hodin. Těšte se na 

vystoupení skupiny Kamínci.
Vstupné 20 Kč. 

Kulturní výbor obce Helvíkovice 
srdečně zve ve středu 14. 12. 2016 
na společné zpívání koled v rámci 

celorepublikové akce 

Česko zpívá koledy
Sejdeme se v altánu u obecního úřadu 

v 17,45 h.
Od 18,30 h bude následovat 

Kuchařská soutěž  
O řád zlaté vařečky  

na sálku v budově OÚ.
Soutěžit o hodnotné ceny budeme  

v kategoriích 
švestková buchta (koláč, kynuté 

buchty a jiné – 1 pekáč)  
a sterilovaná zelenina včetně 

studených zeleninových omáček  
k masu (cca 0,7 litru).

Soutěžní výrobky prosím dodejte na 
OÚ ve středu 14. 12. do 17 hodin.

Přijďte s námi prožít příjemný 
předvánoční večer.

Mateřská škola 
spolu První pomocí  Helvíkovice

zvou všechny děti i dospělé
na

O čem se mluví
Povinnost provozovatele 
spalovacího stacionárního 
zdroje – kotle na tuhá paliva
Upozorňujeme občany, jako 
provozovatele stacionárního zdroje 
znečišťování ovzduší, že podle zákona  
o ochraně ovzduší a jeho následné novely 
je povinností:
provádět jednou za dva kalendářní roky 
prostřednictvím osoby, která byla proškolena 
výrobcem spalovacího stacionárního zdroje 

(kotle) a má od něj uděleno oprávnění k jeho 
instalaci, provozu a údržbě (odborně způsobilá 
osoba), kontrolu technického stavu a provozu 
(revizi) spalovacího stacionárního zdroje 
na pevná paliva (uhlí, koks, dřevo, brikety)  
o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 
300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla 
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.  
V případě, že výrobce kotle není znám, zanikl 
nebo neurčil oprávněnou osobu, může být 
kontrola provedena odborně způsobilou osobou 
oprávněnou jiným výrobcem k provádění 

MIKULÁŠSKOU BESÍDKU,
která se uskuteční ve čtvrtek 

8. 12. 2016 od 16.00 hodin 
na sálku OÚ v Helvíkovicích

Vstupné 10 Kč. 
Čekají vás soutěže, tanec, občerstvení.

Srdečně  zvou  pořadatelé!

kontroly technického stavu a provozu stejného 
typu spalovacího stacionárního zdroje.
Povinnost revize platí i pro krbové vložky, 
pokud jsou napojeny na radiátory s tepelným 
příkonem od 10 do 300 kW včetně.
První kontrolu je provozovatel spalovacího 
stacionárního zdroje povinen provést 
nejpozději do 31. prosince 2016 a pak každé 
dva roky. 
Pokud jste letos instalovali zcela nový kotel, 
mějte na paměti, že protokol o revizi musí 
mít všechny, tedy i nové kotle. Ne každý 
montážní technik má oprávnění ke kontrolám 
technického stavu kotle a k vystavení dokladu 
o této kontrole.
Nejsnazší cestou, jak sehnat revizního technika 
je obrátit se přímo na výrobce daného kotle 
na tuhá paliva. Ke hledání kontaktu můžete 
využít i internetový seznam techniků, který 
vede Asociace podniků topenářské techniky 
– http:/www.aptt.cz/opravneni-ozo.php  
Pokud na seznamu svého výrobce nenajdete, 
obraťte se na výrobce, prodejce nebo 
dodavatele svého kotle a domluvte se přímo 
s ním. Pokud vám sdělí, že žádné odborně 
způsobilé osoby nevyškolil a ani se k tomu 
nechystá, můžete využít odborníky jiných 
výrobců, avšak proškolené na váš typ kotle.
Revizní prohlídka zabere cca hodinu, její cena 
není stanovena zákonem, je individuální. 
Pohybuje se mezi 600 – 1.500 Kč. Na základě 
kontroly vám revizní technik vystaví doklad 
o kontrole, kterým se prokážete při případné 
výzvě z obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností (z Městského úřadu Žamberk). 
Obecní úřad Helvíkovice kontroly neprovádí.
Doporučujeme objednat si revizi co nejdříve, 
někteří technici si vedou pro zvýšený zájem  
i pořadníky.
Pokud provozovatel spalovacího stacionárního 
zdroje kontrolu technického stavu a provozu 
kotle odborně způsobilou osobou neprovede 
nebo na vyžádání orgánu ochrany ovzduší 
potvrzení o provedení této kontroly 
nepředloží, dopustí se přestupku, za který lze 
uložit pokutu do výše 20 tis. Kč. 

Shrnutí – přehled termínů a změn  
v provozu kotlů na tuhá paliva:
Září 2012 – Začíná platit nový zákon  
o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
Leden 2014 – Končí prodej kotlů na tuhá 
paliva splňujících podmínky 1. a 2. emisní 
třídy, nadále se smí prodávat jen kotle emisní 
třídy 3. a vyšší. Jakou má kotel emisní třídu, 
byste měli zjistit na jeho štítku či v technické 
dokumentaci.
Prosinec 2016 – Všechny kotle tepelného 
příkonu od 10 kW do 300 kW napojené na 
radiátory musí projít autorizovanou revizí.
Leden 2017 – Počínaje tímto datem jsou 
majitelé povinni na vyžádání úřadu obce 
s rozšířenou působností, orgánu ochrany 
ovzduší, předložit doklad o revizi kotle na 
tuhá paliva. V revizi bude uvedena i emisní 
třída kotle. Revize bude povinná jednou za 
dva roky.
Leden 2018 – Ukončení prodeje (nikoliv 
provozování) kotlů na tuhá paliva 3. emisní 
třídy. Budou se smět prodávat již jen kotle 
s emisní třídou 4 a výše (s účinností alespoň 
82 %). 
Září 2022 – Začne platit zákaz topení  
v kotlích 1. a 2. třídy. Bude se moci topit 
jen v kotlích 3. emisní třídy a vyšší (účinnosti 
kotle musí být alespoň 73 %). Kdo bude po 
1. 9. 2022 topit v nevyhovujícím kotli, může 
dostat pokutu až 50 tisíc korun. Stejně tak 
bude hrozit pokuta 50 tisíc korun za topení 
nevyhovujícími palivy (odpadky, kaly atd.).

Z odborných článků vybrala Věra Dittertová
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V Pardubické nemocnici byl 
uveden do provozu babybox 
druhé generace
Pardubice – V Pardubické nemocnici je nově 
umístěn babybox druhé generace. Speciální 
schránka, do níž mohou ženy v těžké životní 
situaci odložit novorozené dítě, nahradila 
původně používaný babybox instalovaný v roce 
2008. „Přestože někdo může říci, že babybox 
v Pardubické nemocnici zachránil jen pět dětí, 
tak se zamysleme nad tím, kde by děti dnes 
byly, kdy babybox nebyl instalován. Věřím 
proto, se dětem, které zachránil předchozí 
babybox, z velké části snad žije lépe. Proto 
patří poděkování všem dárcům a také panu 
Hessovi za jeho iniciativu,“ řekl hejtman 
Netolický. 

Pardubický kraj má novou 
vládu. Zvolení zastupitelé 
složili slib
Nově zvolení krajští zastupitelé složili 
slavnostní sliby. Kromě této formální 
záležitosti čekala na nové zastupitele 
také volba devítičlenné krajské rady  
a hejtmana. 

ODDĚLENÍ KOMUNIKACE A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 
Komenského náměstí 125, Pardubice
Tel.  466 026 626-8
dominik.bartak@pardubickykraj.cz
zuzana.novakova@pardubickykraj.cz
katerina.prochazkova@pardubickykraj.cz

Máte zájem o kotlíkové dotace? Vyplňte předběžný dotazník

Připravované kotlíkové dotace v Pardubickém kraji by měly snížit emise z lokálního 
vytápění domácností prostřednictvím výměny stávajících ručně plněných kotlů na 
pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje. Pardubický kraj nyní zveřejnil na svých 
stránkách dotazník, aby zjistil předběžný zájem o kotlíkové dotace. Data získaná z 
dotazníku následně pomohou nastavit podmínky dotačního programu. 

„Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována na základě žádostí fyzických osob 
předložených krajskému úřadu. Vyhlášení první výzvy Pardubickým krajem pro 
předkládání těchto žádostí předpokládáme v prvním čtvrtletí příštího roku. Výše podpory 
na jeden projekt se bude pohybovat mezi 70 a 85 procenty dle typu pořizovaného zdroje a 
lokality. Zbylých 15 až 30 procent bude financovat žadatel, kterým budou fyzické osoby,“
říká Pavel Kalivoda, vedoucí oddělení rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu. Do 
roku 2018 kraj předpokládá výměnu přibližně 1200 kotlů.

Podpora bude poskytována z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014-
2020, a to pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a 
kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření, nebo kde 
došlo ke snížení klasifikační třídy energetické náročnosti budovy na „C“ – úsporná, nebo je 
současně na realizaci opatření žádáno v programu Nová zelená úsporám. Dotaci bude 
možné získat na kotle na pevná paliva, kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle na 
biomasu, plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla.

Informace o kotlíkových dotacích jsou k dispozici na webu
www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace a budou pravidelně aktualizovány. 

Původní babybox, který je v Pardubické 
nemocnici umístěn v zadní části pavilonu 
Porodnicko-gynekologické kliniky, byl 
slavnostně spuštěn 29. července 2008 jako 
jedenáctý v pořadí v Česku. Za dobu jeho 
existence do něj bylo umístěno pět dětí – dvě 
dívky a tři chlapci.  „Nový babybox je zhotovený 
z antikorového plechu, jeho dvoukřídlá dvířka 
se otvírají automaticky a po vložení děťátka a 
aktivaci senzoru se zcela samočinně zavřou. 
Ručičky či nožičky děťátka jsou chráněny 
proti kolizi s dvířky fotobuňkami. Vnitřní 
prostor bedýnky je klimatizován. Babybox je 
opatřen náhradním zdrojem energie a napojen 
mnohonásobně jištěnou signalizací na stálou 
službu a na mobilní telefony zdravotníků,“ 
popsal průkopník babyboxů Ludvík Hess.

Do svých funkcí byli zvoleni také uvolnění 
předsedové Kontrolního a Finančního 
výboru a předsedové Výboru pro IZS 
a Výboru pro výchovu, vzdělávání  
a zaměstnanost. Po zasedání 
zastupitelstva se premiérově v novém 
složení setkali také krajští radní.
„Je to koalice lidí, kteří se znají a vědí, co mají 
od sebe čekat. Jsem přesvědčený, že tým, 

který vzniká, bude týmem dělným, pro který 
nebude Pardubický kraj kořistí,“ uvedl hejtman 
Martin Netolický. „Pro politickou kulturu 
v našem kraji je dobré, že uvolňujeme dvě 
místa předsedů výborů pro opoziční strany. 
Opozice díky tomu nebude mít pocit, že má 
zavřené dveře. K tomu v našem kraji nikdy 
nedocházelo a docházet nebude,“ konstatoval 
Netolický.
Kdo jsou členové Rady Pardubického 
kraje?
Hejtman:  Martin Netolický (ČSSD)
Dosavadní hejtman kraje bude i v následujících 
čtyřech letech kromě koordinace všech resortů 
zodpovědný za oblast rozpočtu a financí kraje.
1. náměstek: Roman Línek (KPK)
První hejtman kraje a dosavadní 1. náměstek 
zodpovědný za oblast zdravotnictví bude mít v 
nové krajské radě zodpovědnost za investice, 
majetek, ale také kulturu. 
Náměstek: Michal Kortyš (ODS)
Dosavadní místostarosta Litomyšle, který stál 
od roku 2006 do roku 2014 ve vedení města, 

bude v krajské radě zodpovědný za dopravu a 
dopravní obslužnost. 
Členové rady:
Bohumil Bernášek (ČSSD)
Dosavadní místostarosta Lanškrouna 
převezme zodpovědnost za školství. 
Václav Kroutil (ČSSD)
Dlouholetý krajský radní bude i v následujících 
čtyřech letech zajišťovat problematiku 
životního prostředí, zemědělství a venkova.
Pavel Šotola (KPK)
Také oblast sociální péče a neziskového sektoru 
bude pokračovat ve stejném personálním 
složení jako v předchozích čtyřech letech.
René Živný (KPK)
I v následujícím období bude mít René Živný 
zodpovědnost za oblast sportu, cestovního 
ruchu a informatiky.
Ladislav Valtr (ODS)
Dosavadní dlouholetý starosta Chocně 
převezme zodpovědnost za chod resortu 
zdravotnictví.
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I ve svátečním období 
nezapomínejte na své 
bezpečí  
– Informace Policie ČR
S nastávajícím adventem a blížícími se 
vánočními svátky se lidé více zaměřují 
na nákupy dárků, přípravy spojené  
s vánocemi a novoročními oslavami. 
Často všichni chvátají a nedbají tak 
pečlivě na svoji bezpečnost.   

Krádeže
Zvýšení návštěvnosti obchodních center, 
chaotické situace na parkovištích, větší 
vytíženost MHD, častější výběry z bankomatů 
a i větší hotovost v peněženkách je rájem 
pro nekalé prak-tiky kapesních zlodějů. 
Před svátky zaznamenáváme nárůst drobné 
kriminality, jako jsou ka-pesní krádeže a 
vloupání do motorových vozidel. Policie ČR 
v této době na problémových místech zesiluje 
hlídkovou činnost. Je však nutná i ostražitost 
samotných občanů, kteří mohou účinně této 
trestné činnosti předcházet. Stačí mít své 
věci neustále pod kontrolou, vyvarovat se 
otevřeným kabelkám, peněženkám v batozích 
na zádech či volně v kapsách na zadní straně 
kalhot. Vhodné je taktéž oddělovat finanční 
hotovost od osobních dokladů, vyhýbat se 
nepře-hledným tlačenicím, neodkládat kabáty 
a bundy s cennostmi na veřejné věšáky a 
nedělat si ze zaparkovaného vozidla trezor.

E-shopy
Nebezpečí však číhá i na internetu. Nakupování 
vánočních dárků přes e-shopy je poměrně 
rychlou a pohodlnou službou pro mnohé z 
nás. Ne vždy se však jedná o poctivé prodejce. 
Existuje tu stále možnost, že narazíme na 
podvodníka, který pošle zboží poškozené, 
zamění ho za jiné, nebo zboží nedodá vůbec. 
Je dobré si proto dopředu prověřovat tato 
prodejní místa, způsoby plateb i doručování 
zásilek. Při nákupech od soukromých 
inzerentů je vhodnější pre-ferovat platbu při 
osobním předání, při kterém si kupující řádně 
zkontroluje kupované zboží.

Půjčky
Zvýšené opatrnosti doporučujeme také dbát 
při „rychlých půjčkách“ na vánoční zboží. Hesla 
typu: „Teď koupíte, za měsíc zaplatíte.“ jsou 
sice lákavá, nicméně podmínky půjček mnohdy 
psané drobným písmem mohou být výhodné 
pouze pro poskytovatele služby. Smluvní 
pokuty či jiná netransparentní ujednání pak 
mohou nabyvatele půjčky přivést v novém 
roce do nepří-jemných finančních situací.

Šmejdi
Na své si v tomto čase příjdou i podvodní 
podomní prodejci tzv. “Šmejdi“, kteří se zaměřují 
zejména na starší spoluobčany. Jejich nekalé 
praktiky využívají důvěřivosti starších osob. 
Jako preventivní opatření proti podomnímu 
prodeji lze využít jeho zákaz v celé obci daný 
vyhláškou. K tomuto kroku přistoupila řada 
obcí, aby své obyvatele před tímto nešvarem 
chránila. Dále je dobré na nezájem o tento 

Hana Štěpánová (STAN)
Jediná žena v krajské radě, starostka Morašic 
na Litomyšlsku bude zodpovědná za regionální 
rozvoj, evropské fondy a inovace.
Výbory zastupitelstva Pardubického 
kraje
Předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva 
Pardubického kraje byl zvolen Miroslav 
Jurenka z hnutí ANO 2011. 

Předsedou Finančního výboru Zastupitelstva 
Pardubického kraje byl zvolen Jan Foldyna 
z KSČM. Předsedou Výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Pardubického kraje byl zvolen David Šimek 
z Koalice pro Pardubický kraj. Předsedou 
výboru pro integrovaný záchranný systém 
Zastupitelstva Pardubického kraje byl zvolen 
Josef Bidmon z ČSSD.

druh prodeje upozornit samolepkou s textem 
zákazu prodeje umístěnou na dveře domu 
nebo na poštovní schránku. Základním a 
nejúčinnějším opatřením však stálé zůstává 
nepouštět nikoho cizího do svého obydlí a v 
případě podezření na pohyb těchto osob v 
domě volat na tísňovou linku 158 Policie ČR. 
(poznámka redakce – I obec Helvíkovice má 
svou vyhlášku o zákazu podomního prodeje. 
Samolepku se zákazem si můžete vyzvednout 
na OÚ)

Alkohol
V období vánočních večírků a novoročních 
oslav je obvyklá i konzumace alkoholu. Zde je 
třeba opakovaně upozornit na byť nepatrné, ale 
stále reálné riziko otravy metanolem. Nebez-
pečí hrozí při konzumaci alkoholu s neznámým 
původem. Konzumentům lze tedy doporučit 
jediné - nekupovat na pochybných místech a z 
neznámých zdrojů alkoholické nápoje, požívat 
nápoje pouze s jasným původem a platným 
kolkem. V neposlední řadě platí i doporučení 
ne-přehánět to s nadměrnou konzumací 
byť kvalitního alkoholu a tím předcházet 
zdravotním problémům či jinak konfliktním 
situacím (rvačky, vážné dopravní nehody).

reakcí chemických prvků. Doporučujeme 
proto kupovat pouze pyrotechnické výrobky, 
které prošly řádným testováním bezpečnosti, 
splňují stanovené technické požadavky a 
jsou vybaveny návodem k použití v češtině! 
Dobré je pamatovat i na zákonitosti fyziky. 
Kinetická energie některých vystřelo-vaných 
pyrotechnických výrobků (zejména tzv. 
„kulových pum“) je dostačující k usmrcení 
člověka. Při selhání odpalu je nutné vždy 
vyčkat minimálně 10 minut (nebo dle návodu 
i více), než se začne s pyrotechnickým 
výrobkem znovu manipulovat. Nedodržení 
této zásady, je nejčastější příčinou vážných 
úrazů způsobených zábavní pyrotechnikou!

Bezpečnostní opatření
V souvislosti se současným celosvětovým 
děním taktéž Policie ČR apeluje na návštěvníky 
vánočních trhů a veřejných frekventovaných 
míst, aby dodržovali bezpečnostní pokyny 
pořa-datelů a složek IZS, sledovali aktuální 
dění a počínali si dle doporučení orgánů státní 
správy.

pplk. Mgr. Zuzana Pidrmanová
republiková koordinátorka prevence 

kriminality
oddělení tisku a prevence

Policejní prezidium ČR

Pyrotechnika
K novoročním oslavám obvykle patří i zábavní 
pyrotechnika. Podceňování manipulace a 
bez-pečnostních zásad vede k nepříjemným 
zraněním, někdy i smrtelným úrazům. 
Nejrizikovější je v tomto směru domácí 
výroba pyrotechniky, se špatným odhadem 

Pro občasnou výpomoc při péči  
o nemocného seniora hledám ženu 

středního věku.
Jedná se o cca 5 hodin týdně.

Bližší informace  
na tel. č. 605 532 200.

Inzerce

Obec Helvíkovice nabízí k prodeji 
palivové dřevo. 

Cena za 1 prm 700 Kč. 
Bližší informace na tel. 602 310 717.



Od měsíce května probíhá na území MAS ORLICKO projekt, zaměřený 
na spolupráci a společné plánování kvalitního vzdělávání za účasti 
odborné i laické veřejnosti.
První z oblastí, kterou projekt otevřel, je nyní velmi aktuální téma Inkluze. 
Na toto téma jsme uspořádali workshop a několik seminářů, které byly 
určeny jak pro starosty, ředitele, učitele, tak i pro širokou veřejnost. 
V rámci tématu Inkluze jsme spolupracovali s paní PhDr. Petrou 
Novotnou, která je ředitelkou Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí 
nad Orlicí. Během každé akce se paní Novotná snažila předat aktuální 
informace a vyjasnit mýty, které se kolem inkluze objevují.

MAS ORLICKO – CO NADĚLIL ROK  2016
Aktivity na podporu škol se již rozběhly, první dotační výzvy 
přijdou na začátku roku 2017

Desítka vzdělávacích akcí odstartovala projekt Místních akčních plánů (MAP) a přizvala 
k diskusi o vzdělávání odbornou i laickou veřejnost. 

Druhý diskusní okruh byl věnován otázkám přípravy dětí 
v mateřské škole na čtení, psaní a počítaní tak, aby byly co 
nejlépe připraveny na přechod do základní školy. O tom, jak jim 
tento přechod usnadnit a důležitá vzdělávací témata novým 
žáčkům představit poutavou formou diskutovali účastníci 
workshopů jak navzájem, tak s rodilou kanadskou lektorkou, 
Lisou Kohli, která v rámci svého příspěvku přinesla účastníkům 
vhled na dané téma z pohledu pedagoga, který nemá se svými 
žáky společnou rodnou řeč. 

Pro zájemce o témata týkající se systematického řízení rozvoje školy byl 
připraven bezplatný semináře na téma Strategie rozvoje školy. Zájemcům 
o podporu nadaných dětí byl určen seminář „Práce s nadanými dětmi 
a žáky". 
Abychom v rámci projektu nebyli odtrženi od reality, lze se v rámci 
projektu podívat i přímo do vyučování a to díky ukázkovým hodinám. 
V roce 2016 proběhly celkem dvě a to přímo ve školách v území MAS. 

Místní akční plán vzdělávání Místní akční plán vzdělávání

www.mas.orlicko.cz
Tým MAS ORLICKO, z.s.

Aby vše nekončilo „pouze" bezplatným vzděláváním, mohou všechny 
školy v území získat dotaci na vzdělávání a vybrané pracovní pozice 
ve školách a školkách (např. chůvy, školní asistenty, speciální pedagogy, 
psychology, atd.). S přípravou žádosti o tuto nárokovou dotaci jim 
pomáhají zaměstnanci kanceláře MAS zcela bezplatně. Pro zájemce byly 
uspořádány také informační semináře věnované jak jednotlivým 
podporám, tak práci s informačním systémem, ve kterém jsou jednotlivé 
žádosti o podpory podávány.

Kromě avizovaných výzev další vzdělávací akce pro školy, dvoudenní exkurzi do mateřských škol mimo území MAS ORLICKO 
a další výzvy, na kterých se s Vámi chceme podílet. Na začátku roku se pak také dozvíme, zda byla podpořena naše žádost 
na založení sociálního podniku, který by pilotně odstartoval činnost v obci Červená Voda (za její účasti v záměru).
Na závěr děkujeme za všestrannou podporu projektů MAP městům Česká Třebová, Králíky, Ústí nad Orlicí a Žamberk.  
Za finanční podporu činnosti pak děkujeme především Pardubickému kraji. 

Poslední, neméně důležitou činností MAS ORLICKO, je vyhlašování 
vlastních výzev na podporu projektů v území. Mimořádně zdlouhavý 
proces hodnocení způsobil, že do konce roku 2016 nemohly být 
vyhlášeny první výzvy, nicméně je proces hodnocení již v poslední fázi. 
A kdo si bude moci zažádat jako první? Své projekty budou moci již příští 
rok předložit obce na realizaci chodníků, parkovišť, přechodů a dalších 
prvků v dopravě. Podpořeny budou také investiční projekty základních 
a středních škol, projekty zaměřené na budování a modernizaci zázemí 
sociálních služeb a v neposlední řadě pak projekty zemědělských 
podnikatelů na modernizaci zemědělských podniků. 

Integrovaný regionální operační program

Evropský fond pro regionální rozvoj

PF 2017

Strategie MAS je v poslední fázi schvalování, první výzvy vyhlásí MAS v prvním kvartále 2017.

Co dál a co přinese rok 2017?

Vážení občané, 
přejeme Vám příjemné a pohodové prožití vánočních svátků a do roku nového pevné zdraví 
a těšíme se, že Vám budeme moci i v příštím roce poskytovat pomoc při rozvoji regionu. 

Na bezplatné vzdělávací akce navazuje podpora při získání prostředků na vzdělávání i další 
zaměstnance do škol.
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dTest: Kdo neumí 
splácet, neměl by mít 
dluhy
Nový zákon o spotřebitelském 
úvěru účinný od 1. prosince 
letošního roku neklade vysoké 
požadavky jen na společnosti 
úvěry poskytující, ale i na 
potenciální dlužníky. Kdo není 
schopen dluhy splácet, nemá 
dostat úvěr, a pokud ho dostane, 
věřitel na něm rozhodně nevydělá. 

Když půjčka splácí půjčku a kreditní karta je 
prostředkem pravidelného „ucpávání děr“ v 
rodinném rozpočtu, jde dluhový kolotoč zastavit 
jen velmi stěží. „Finanční instituce si často stěžují 
na nízkou úroveň finanční gramotnosti českých 
spotřebitelů, je to ale dost pokrytecké, když samy 
investují miliony do reklamy, která slogany ‚vše 
na splátky‘ vytváří dojem, že kdo nedluží, jako 
by nežil,“ uvádí Miloš Borovička, právní poradce 
dTestu, a pokračuje: „Zákon tedy na poskytovatele 
úvěrů přenáší část odpovědnosti za to, že úvěr 
nebude pro samotného dlužníka nebezpečný a ten 
ho bude schopen splácet.“ Dostatečné, přiměřené 
a spolehlivé informace mají úvěráři získávat od 
samotných zájemců, a pokud z nich vzejdou 
pochybnosti o spotřebitelových schopnostech 
dostát závazkům z plánované smlouvy, nesmějí 
úvěr poskytnout.
Porušení povinností prověřovat úvěruschopnost 
může mít několik následků. Jedním z nich je 
pokuta od České národní banky až do výše 20 
milionů korun. „Pro spotřebitele je ale důležitější, 
že smlouva uzavřená na základě nesprávně 
posouzené schopnosti splácet bude neplatná. 
Dlužník tak nemusí platit úroky a pokuty,“ říká 
Borovička a dodává: „Samozřejmě musí vrátit 
zapůjčenou jistinu.“ Nová úprava odstraňuje 
problém, kdy spotřebitel musel vrátit vše hned 
najednou, což šlo často vyřešit pouze další 
půjčkou a problémy se jen oddalovaly. Jistinu nově 
musí dlužník vrátit přiměřeně jeho možnostem 
a budou-li pochybnosti o tom, jaké možnosti 
vlastně spotřebitel má, rozhodne o způsobu a výši 
splácení soud.

Zajímavosti
Právní úprava nemá motivovat spotřebitele, aby 
zpochybňovali každou smlouvu. Je ostatně jejich 
povinností poskytovat úplné a správné informace 
a v případě, kdy poskytovatele vysloveně uvedou 
v omyl, mohou být odpovědní za trestný čin 
úvěrového podvodu. „Sankce mají vést především 
k prevenci a obezřetnosti poskytovatelů, aby 
nepůjčovali úplně každému. Insolvenční řízení, 
sociální problémy a podobně se dotýkají i 
dalších, ne jen těch, kteří nezodpovědně půjčují,“ 
připomíná Borovička a uzavírá: „Bylo by ideální, 
kdyby každý spotřebitel uměl sám posoudit, co je 
pro něho výhodné a co ne. V dnešní době jsou ale 
finanční produkty natolik komplexní, že na jejich 
posouzení často obyčejný selský rozum nestačí.“ 
S novým zákonem o spotřebitelském úvěru se 
budou muset právní a marketingová oddělení 
poskytovatelů úvěrů více zaměřit na odpovědné 
a etické podnikání namísto využívání neznalosti a 
asymetrií mezi schopnostmi průměrného člověka a 
profesionálních týmů obchodníků. 

Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz,  
tel.: +420 602 519 828

dTest: Nákup na slevovém 
portálu z vás nedělá zákazníka 
druhé kategorie 
Sleva, akce, druhý zdarma… Magická slova 
zbavující smyslů i jinak racionálního člověka, 
který ztrácí soudnost a plní košík jako o život. 
Slevové portály na internetu jsou jedním z projevů 
naší záliby ve slevách a svou popularitu si drží 
už řadu let. Jak je ale nákup právně ošetřen a 
jak postupovat, když s výsledkem nákupu nejste 
spokojeni?
Oproti běžným nákupům je na většině slevových 
portálů smluvní vztah třístranný, tedy jednou 
stranou je spotřebitel, druhou prodávající nebo 
poskytovatel služeb a třetí samozřejmě portál sám. 
„Záleží na konkrétní nabídce a jejích podmínkách, 
zda portál bude jen v pozici zprostředkovatele, 
který propojí nabízejícího s poptávajícím, 
zinkasuje platbu a vezme si provizi, nebo bude 
sám prodávajícím či poskytovatelem služeb,“ 
upozorňuje na specifika slevových portálů Lukáš 
Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu, 
a pokračuje: „Určit typ smluvního vztahu je 
důležité kvůli odpovědnosti slevového portálu. 
Zatímco my máme pocit, že zboží dostáváme 
od konkrétního provozovatele portálu, ten 
spíše funguje jako platforma pro ‚lepší inzerci‘ 
a odpovídá pouze za obsah webu, ne za věc či 
službu samotnou.“ Portál od portálu se ovšem 
ve svých podmínkách liší. 
Velký pozor na typ smluvního vztahu je třeba 
dávat při koupi zlevněných zájezdů. Tady se totiž 
podnikatelé dostávají na půdu legislativy upravující 
podnikání v cestovním ruchu. „Pořádat zájezdy 
smí jen licencovaná cestovní kancelář, většina 
portálů tedy prodává zájezdy, které organizuje 
někdo jiný, a na to musí zákazníka upozornit,“ 
připomíná Zelený.
V ideálním případě přijde voucher na službu či 
samotné zboží, které bez problému užíváme nebo 
zkonzumujeme. Co když ale nastane problém? 
„Braňte se nejlépe přímo na místě a domáhejte 
se nápravy. Zejména ve službách se pozdější 
reklamace řeší těžko, protože se jako zákazníci 
dostáváme do důkazní nouze,“ radí Zelený.
Spotřebitelské zkušenosti někdy ukazují, že 
„slevaři“ se stávají hosty nižší kategorie. Hoteliéři 
a restauratéři ve snaze přilákat novou klientelu 

nabídnou pobyt či večeři na hraně výrobních a 
provozních nákladů a personál má pak pocit, že 
se o hosta nemusí starat tak, jak by se staral 
normálně. Taková reklama má pro provozovatele 
naprosto opačný efekt, než zamýšlel. Každý 
zákazník má právo na službu, kterou si objednal 
a zaplatil. 
Ne vždy však reklamace pomůže. U předplaceného 
voucheru se nelibost dává najevo hůře. Zde 
přichází na řadu hodnocení, recenze a varování 
dalších potencionálních naštvaných spotřebitelů. 
Nemá-li podnikatel ze slevových akcí dobré 
reference, jsou mu k ničemu. Pokud se spotřebitel 
zajímá o konkrétní zkušenosti, nepříjemností 
se předem vyvaruje. 
Nakupujete-li zboží, ať se jedná o jídlo, 
elektroniku, oblečení, postup reklamace je stejný 
jako v jakémkoliv e-shopu, jen si opět musíte být 
jisti, kdo je prodávajícím. „Režim reklamace se 
řídí zákonem o ochraně spotřebitele. Uplatnit ji 
můžete v kterékoliv provozovně, místě podnikání 
či sídle a nezáleží na tom, zda to děláte osobně, 
poštou nebo elektronicky. K vyřízení je zákonem 
stanovena lhůta třiceti dní, od které se nelze 
odchýlit bez souhlasu spotřebitele. Odpovědnost 
za vadu platí na veškeré zboží plošně, ať se 
prodává ve slevě nebo ne. Obchodník se jí nemůže 
zbavovat tvrzeními typu: ‚Co je ve slevě, to je 
bez záruky.‘ Téměř každé zboží zakoupené po 
internetu lze navíc vrátit do 14 dnů bez udání 
důvodu, pozor ale na výjimky, mezi které patří 
například potraviny. U služeb nelze vracet 
například lístky do kina, divadla či na koncerty, 
ubytování, dopravu či zájezdy stanovené na 
konkrétní datum,“ připomíná Zelený náležitosti 
standardní reklamace.
Nad rámcem zákonných povinností bývají 
různé garanční programy. Fungují podobně jako 
reklamace, jen je většinou nabízí samotný slevový 
portál a ne každý je má. Takovou službou se 
jednotlivé portály snaží odlišit od ostatních a 
pěstovat důvěru zákazníků. „Náhradu či řešení 
reklamace nabízí zprostředkovatel a nikoliv ten, 
kdo službu poskytoval. Jedná se tedy o doplněk 
k zákonným právům každého spotřebitele a 
podmínky si každý podnikatel nastavuje sám,“ 
uzavírá Zelený.

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz,  
tel.: +420 734 710 617 
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Výzva pro pamětníky
Vážení rodáci,
 v dnešní přetechnizované době cítí 
lidé potřebu vracet se ke svým kořenům, 
nacházet opět identitu s prostředím, v němž 
žijí a proto se vracejí k místním tradicím.  
Proto bych ráda zmínila firmu (svého druhu již 
poslední na světě), která se snaží o zachování 
tradiční výroby v podorlicku.
 Firma A. S. Buttons s. r. o. 
S obchodní značkou Slesinger Thread Buttons 
se zabývá v Jablonném nad Orlicí výrobou 
nitěných knoflíků, strojních i ručně šitých 
bezmála 95 let.
 V roce 1921 Antonín Šlesinger 
zaměstnával desítky místních lidí, kteří tvořili 
knoflíky ručně a doma. Dokonce i pánové se 
podíleli na výrobě.
 O 3 roky později A. Šlesinger 
spoluzakládá dílnu na průmyslovou strojní 
výrobu, kde ve své době zaměstnával kolem 
500 lidí.

Dobře rybám v potoce…
Mnohokrát jsem přemýšlel o tom, v čem 
spočívá kouzlo Vánoc. Proč se lidé (mnozí 
alespoň jeden den v roce), mění v jiné lepší 
lidi, proč jsou ochotni zapomenout na spory 
a nedorozumění, proč ti, kdo jindy své city 
nedávají najevo, se snaží najednou udělat 
radost těm ostatním kolem sebe?
Je to snad rekapitulace celoročního počínání  
a jistý projev pokání? Nebo je to výsledek 
uměle vytvořené atmosféry radosti a pohody? 
Nebo je snad kouzlo Vánoc skryto je ve 
vonícím stromku, hořících svíčkách a dárcích 
pod stromečkem?
Myslím si, že žádná z těchto věcí není sama  
o sobě příčinou vzniku té neopakovatelné 
atmosféry.
Myslím si, že pravá příčina je v nás – v lidech 
samých. Celý rok nemáme na sebe vzájemně 
čas. Celý rok kolem sebe chodíme, někdy  
s úsměvem, jindy podmračeně, ale téměř vždy 
ve spěchu. Celý rok se vzájemně obcházíme, 
mnohdy se zraňujeme, nerozumíme si,  
a mnohdy se ani nesnažíme jeden druhého 
pochopit. Nemáme čas žít plným citovým 
životem. Mnohdy jsme sami mezi lidmi.
Proto se koncem roku jakoby zastavíme, 
odkládáme běžné denní starosti, snažíme se 
vytvořit si iluzi klidu a citového porozumění. 
Iluzi dobrých vztahů v rodině, iluzi porozumění 
a mnoh-dy i odpuštění. Proto jsme ochotni 
obětovat spoustu času a prostředků na 
přípravy, na nákup dárků, úklid a podobně. 
Nechci, abychom tuto iluzi ztratili. Je příliš 
krásná, než abychom se bez ní dovedli obejít.
Nejsou ale Vánoce skutečně příležitostí 

k zamyšlení? Jistě ano, a proto se tedy 
zamysleme. Neklameme vlastně sami sebe? 
Nezůstáváme skutečně jen u jediného dne  
v roce?
Co kdybychom se snažili všichni si najít každý 
den v roce alespoň chvilku na to, abychom 
těm ostatním kolem sebe ukázali, že je máme 
rádi a že nám na nich záleží? Co kdybychom 
se všichni snažili si celý rok rozumět?
O co jednodušší by byl život, o co lepší vztahy 
mezi lidmi, oč krásnější a radostnější naše 
práce!
Nemuseli bychom pak mnozí koncem roku 
uklidňovat své svědomí tím, že investujeme do 
náročných dárků svým milým. Neviděli bychom 
jen jeden den v roce hvězdičky v očích svých 
dětí a lásku v očích našich blízkých.
Měli bychom celý rok Vánoce. Aby nám všem 
bylo celý rok tak dobře, jako rybám v potoce 
…
*** Takovéto krásné vánoční zamyšlení se 
mi podařilo najít náhodou mezi recepty na 
cukroví, které si vystřihovala z různých novin 
a časopisů moje babička. Mně však víc než 
recept na kokosové rohlíčky zaujalo právě toto 
povídání, které jsem objevila na zadní straně. 
V roce 1967 ho napsal pan Jindřich Rozsypal, 
podnikový psycholog, do novin TEP, které 
tehdy vydával Svit Otrokovice. Že se Vám to 
zdá být neuvěřitelné, že i po čtyřiceti letech 
jsou jeho slova stále platná. Dokonce by se 
dalo říct, že jsou aktuálnější než tehdy. Co 
asi by pan Rozsypal řekl o dnešní daleko více 
uspěchané době a více zaměstnaných lidech?

 Tradiční a lidová kultura však tvoří 
nedílnou součást kulturního dědictví každé 
země, proto bychom se rádi zhostili příležitosti 
a dali tak podmět ke vzniku vybudování 
muzea nitěných knoflíků v Jablonném nad 
Orlicí. Prostřednictvím zpravodaje Vás 
chceme oslovit a zároveň požádat o pomoc 
jak toto bohatství zachovat. Myslíte-li si, 
že nám můžete předat zajímavé informace  
z doby, kdy se tu začal nitěný knoflík vyrábět, 
prosím obraťte se na nás. Naleznete-li doma 
historické prameny či staré fotografie, které 
by muzeum mohli obohatit nebo objevíte-li 
textilie na kterých je původní knoflík dochován, 
kontaktujte nás prosím na tel. čísle 733 70 95 
11. Můžete nám tak pomoci uskutečnit tento 
plán a podpořit tak tradiční řemeslo.

     
S poděkováním a přáním pěkného dne tým 

A.S. Buttons (výroba nitěných knoflíků)

 Možná, že jste i Vy sami či Vaši 
předkové pracovali u této firmy a vytvářeli 
jste něco tak krásného jako je právě onen 
zmiňovaný nitěný knoflík. Jistě stojí za 
zmínku, že tento unikát dokázal v současné 
době oslovit i přes konkurenční plastový 
knoflík řadu designerů, modních návrhářů  
a světových umělců, kteří opět začínají nitěný 
knoflík používat nejen na ložním povlečení, ale 
také na oděvy, kterým dodává luxusní vzhled.

Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a rodinné pohody o vánočních svátcích 
i v celém novém roce 2017 

vám přejí zastupitelé a zaměstnanci obce Helvíkovice.

B. Blažková 
převzato z Halenkovického zpravodaje č. 51


