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XVIII. ROCNÍK
DVOUMESÍCNÍK

Obecní úřad informuje
Vážení čtenáři,
po dlouhé mrazivé zimě s vydatnými
přívaly sněhové nadílky se začíná probouzet
jaro. Všichni jsme natěšeni na jarní sluníčko,
jasně zelenou obrůstající travičku, rašící
pupeny stromů, první jarní květinky a také
s tím spojenou práci na zahradě, úklid
okolo a ve svých obydlích. Každý z nás má
určitě plány, co letos stihnout a co dalšího
vylepšit, kam si zajet na výlet, dovolenou atd.
V podobném duchu se plánuje v dostatečném
předstihu i na obecní půdě.
V minulém čísle zpravodaje jsem předesílala,
že na statku budou vyměněna okna za nová,
v tuto chvíli je tato akce splněna. Stavební
práce po výměně oken byly v režii našich
schopných zaměstnanců. V současné chvíli
započaly práce na výměně střešní krytiny,
abychom pro novou sezónu měli hotovo
a statek si vylepšil svůj kabát. Také se rozrostl
náš sezónní počet zaměstnanců, i pro letošní
rok jsme využili nabídky od Úřadu práce.
Zaměstnáme v průběhu nejbližších měsíců pět
uchazečů o práci.
Po zimě bude nutné postupně vyspravit
naše komunikace, nejhorší místa byla s pomocí
nového pomocníka – infrasetu - spravena.
V uplynulém měsíci bylo nabouráno zábradlí
na Poplužském mostě, byla tím způsobena
škoda, kterou řeší Policie ČR. Bohužel se obcí
prohnala i vichřice, která sebou vzala krytinu
na přístřešku na statku.
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O bydlení v naší obci je stále velký zájem,
ale projevuje se nedostatek dosažitelných
stavebních parcel. Již teď víme, že letos začne
několik nových stavebníků stavět svůj rodinný
domů. Těší nás, že se obec rozrůstá a tím se
zvyšuje i počet obyvatel.
A proto, aby se zde všem dobře žilo,
připravuje obec ve spolupráci se spolky
i v letošním roce bohatý kulturní život.
V únoru prošel obcí masopustní průvod,
tentokrát od truhlárny, masky popřály všem
hospodářům zdraví, štěstí, bohatou úrodu,…
a nezapomněly zmínit, že je napřesrok obšťastní
znovu. Hasiči přilákali spoustu návštěvníků na
tradiční Josefovskou zábavu, druhý den byl sál
připraven pro malé návštěvníky, kde pro ně
čekala zábavná animační show s písničkami,
soutěžemi, tancem, bohatým občerstvením,
tombolou aj.
Na měsíc duben jsou naplánovány
velikonoční trhy, kde prohlédnete a nakoupíte
nejen velikonoční zboží, neodoláte domácímu
cukroví, ale při této příležitosti můžete potkat
své známé a posedět si s nimi u dobré kávy
a zákusku. V sobotu 8. dubna se naše obec
připojí k úklidové akci „Ukliďme svět, ukliďme
Česko 2017“, přijďte i Vy a vyjádřete tím,
že vám není lhostejná čistota obce. Každý
účastník obdrží malé občerstvení a velkou
pochvalu. Zároveň děkuji všem, kteří zvelebují
své okolí a pečují o něj.

Květen opět nabídne „DEN NA STATKU“,
kdy znovu připravujeme celodenní vyžití pro
všechny. V sobotu 6. května nabídneme ve
spolupráci se společností EKO-KOM soutěže,
hry pro děti a dospělé. Letos bude také
připraven koutek pro malé i velké nadšence
RC modelů, na odpoledne je plánováno
divadelní představení umělců z Brna. Po
celý den bohatá nabídka jídla a pití všeho

druhu. Přijďte strávit příjemný den. O akce
pro veřejnost je velký zájem i z okolí, což
nás utvrzuje v našem snažení udělat něco
pro veřejnost. Na poslední květnovou neděli
se připravuje tradiční posezení pro seniory
a tentokrát s harmonikáři.
Budeme se na Vás těšit.
Krásné jaro bez jarní únavy Vám přeje
Jana Kolářová, starostka obce

Dne 6. 3. 2016 se konalo 13. řádné veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo
a schválilo:

• dokumenty v souvislosti s vnesením
nepeněžitého vkladu obce do základního
kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem Slezská
350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ:
48173398:
• smlouvu o upsání akcií
• zápis o vnesení nepeněžitého vkladu –
nemovitých věcí do majetku společnosti
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,
a. s.
• prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladunemovitých věcí do majetku společnosti
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,
a. s.
Současně pověřuje starostku obce Helvíkovice
paní Janu Kolářovou k uzavření a podepsání
výše uvedených schválených listin se
společností Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlicí, a. s.
• sjednání Plánovací smlouvy na vybudování
pozemní komunikace na pozemku par. č.
19/39 v k. ú. Helvíkovice v termínu realizace
do 31. 12. 2018 a kolaudace stavby do
31. 3. 2019 mezi obcí a majiteli pozemků
par. č. 19/35, 19/36, 19/37 a 19/38 v k. ú.
Helvíkovice
• sjednání Pojistné smlouvy s Hasičskou
vzájemnou pojišťovnou, a. s. na pojištění
členů Výjezdové jednotky SDH Helvíkovice ve
variantě pojistného plnění ve výši 300 000 Kč
• zadání zpracování projektové dokumentace
na rozšíření komunikace u bývalého drážního
domku a polní cesty
•
Smlouvu
o
spolupráci
při
zajištění zpětného odběru elektrozařízení

• účetní závěrku příspěvkové organizace
Mateřská škola Helvíkovice k 31. 12. 2016
a úhradu ztráty z hospodaření v roce 2016
ve výši 35 807,71 Kč z rezervního fondu MŠ
• střednědobý rozpočtový výhled na r. 2018
– 2021
• rozpočtové opatření č. 1/2017 ve výši
182 700 Kč na straně příjmů a výdajů
• Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2017
o zrušení OZV č. 4/2011 o místním poplatku
ze vstupného
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
práva věcného břemene umístění vodovodní
přípojky a nové přípojky splaškové kanalizace
na pozemcích par. č. 19/9, 4197, 19/8
evidovaných na LV 10001 ve prospěch manželů
Vladimíra a Ludmily Langrových, Žamberk
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prostřednictvím stacionárních kontejnerů mezi
obcí a společností ASEKOL a. s.
• Dohodu o spolupráci mezi obcí a Vladimírem
Martínkem, zástupcem divadelního uskupení
na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce
• sjednání Darovací smlouvy se spol. Domácí
hospic Setkání, o. p. s Rychnov nad Kněžnou
na dar ve výši 3 000 Kč
• finanční spoluúčasti žadatelů o změnu č. 1
územního plánu obce dle cenové kalkulace
projektanta. S žadateli bude sjednána Dohoda
o úhradě nákladů se splatností do 19. 4. 2017.
V případě nesjednání dohody nebo nedodržení
termínu splatnosti bude požadavek na změnu
ÚP vyřazen.
• Zadání změny č. 1 územního plánu
Helvíkovice
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Doplnění žádosti k návrhu na změnu ÚP od
Mgr. Marie Tomšové, č. p. 75 a nové žádosti
na změnu ÚP od Z. Šiffela a M. Hostinského.
2. Srovnávací sestavení parcel po mapování
katastrálního území Helvíkovice u LV 10001,
631, 514 a 189.
3. Projednání přípravy stavebního povolení
na most 11-064 + napojení II/310.
4. Kolaudační rozhodnutí na komunikaci
do Houkova
5. Přijetí finančního daru od Dibaq a. s.
6. Rozpočtové opatření č. 6/2016 ve výši
100 000 Kč, které schválila starostka obce
dne 28. 12. 2016
7. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce ze dne 4. 1. 2017

8. Závěrečné vyhodnocení akce Zateplení
objektu a rekonstrukce vytápění obecního
úřadu v Helvíkovicích od SFŽP ČR.
9. Závěrečné vyhodnocení akce Snížení
prašnosti v obci Helvíkovice od SFŽP ČR.
Věra Dittertová

Vážení spoluobčané,
zveme Vás na 14. veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Helvíkovice,
které se koná v pondělí 29. 5. 2017
od 18 hodin v sálku obecního úřadu.
Program na plakátech.

Upozornění na místní poplatky
za rok 2017
Poplatek za odpady
450 Kč
• za 1 občana hlášeného k trvalému pobytu,
dlouhodobě žijícího cizince nebo za rekreační
chalupu, splatný do 30. 6. 2017
Poplatek za psa
100 Kč
• za 1. psa, 200 Kč za každého dalšího psa
jednoho majitele, byl splatný do 28. 2. 2017
Předplatné na Helvíkovický zpravodaj
60 Kč
• za 6 výtisků, bylo splatné do 28. 2. 2017
Žádáme o okamžitou úhradu nedoplatků
u poplatku za psa a na předplatném
zpravodaje.
Věra Dittertová

Upozornění ČEZ

Upozornění OÚ

Dle sdělení ČEZ Distribuce a. s. bude
v úterý dne 11. 4. 2017 v době
od 07:30 h do 18:00 h v celé obci
i v části Houkov přerušena dodávka
elektrické energie.

Z důvodu školení budou ve středu
19. 4. 2017 zrušeny úřední hodiny
Obecního úřadu Helvíkovice.
Děkujeme za pochopení.

Vyhlášení platnosti
obnoveného
katastrálního operátu

Katastrální úřad pro Pardubický kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí
(dále jen „katastrální úřad“) oznamuje, že
dokončil obnovu katastrálního operátu novým
mapováním v části katastrálního území
Helvíkovice obce Helvíkovice.
V souladu s ustanovením § 46 odst.
1 zákona č. 256/2013 sb., o katastru
nemovitostí
(katastrální
zákon),
katastrální úřad vyhlašuje platnost
obnoveného katastrálního operátu v části
katastrálního území Helvíkovice obce
Helvíkovice dnem 20. 3. 2017.
V souladu s ustanovením § 46 odst. 2
katastrálního zákona se dnem vyhlášení
platnosti obnoveného katastrálního operátu
dosavadní katastrální operát stává neplatným,
a nadále se používá obnovený katastrální
Ing. Daniel Králík, ředitel
operát.

Společenská rubrika
Srdečně blahopřejeme našim
spoluobčanům, kteří oslaví
významná životní jubilea
Duben 2017
Popová Magda
Jeništa Jiří
Kopecká Marie
Roček Jiří
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Oznámení o vyhlášení platnosti obnoveného
katastrální operátu je zveřejněno na úřední
desce obce Helvíkovice v elektronické i listinné
podobě v termínu 21. 3.-24. 4. 2017. Tato
lhůta slouží k dořešení případných připomínek.
V současné době jsou již nové údaje i mapy
zveřejněny na www.nahlizenidokn.cuzk.cz.
Obnovený operát je platný od 20. 3. 2017,
z tohoto data plyne povinnost majitelům
pozemků oznámit finančnímu úřadu nastalé
změny.
Změny v označení parcel a ve výměrách
a způsobu využití má majitel nebo
zástupce
spoluvlastníků
povinnost
oznámit Finančnímu úřadu v Žamberku
do
31. 1. 2018
a
změny
budou
zapracovány do daně z nemovitých věcí
pro rok 2018.
Daň z nemovitých věcí pro rok 2017, která
je splatná do 31. 5. 2017 se měnit nebude
a obnovený katastrální operát na ni nemá vliv.
Věra Dittertová

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

124
10
39
87

80
80
75
73

let
let
let
let

Květen 2017
Chaloupková Oldřiška
Janušová Květoslava
Dušek Miloslav
Knopová Anna
Michalička Adolf

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

126
48
104
55
115

87
81
79
77
75

let
let
let
let
let

Věra Dittertová
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Vítáme nového občánka

Vzpomínáme

10. února 2017 se narodila Michala Feltlová
do č. p. 176.
Přejeme ji hodně zdraví, lásky a spokojené
dětství.

Dne 28. 1. zemřela ve věku 84 let paní Anna
Stejskalová z č. p. 35.
Dne 3. 2. zemřel ve věku nedožitých 94 let
pan Jan Pirkl z č. p. 86.
Čest jejich památce!

Blahopřání k významným
životním výročím
Paní Hana Žabková oslavila v únoru 91 let

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme
zástupcům obce Helvíkovice,
Klubu žen, přátelům z bytovky a známým
za účast, projevy soustrasti a květinové dary
při posledním rozloučení s naší milovanou
maminkou paní A. Stejskalovou.
Stále bude žít v našich srdcích a vzpomínkách.
Aninka a Hanka - dcery s rodinami

Ze života v obci
Masopustní průvod

Zlatá svatba
V sobotu 4. března 2017 připravila starostka
obce se zástupci kulturního výboru manželům
Věře a Adolfovi Michaličkovým moc hezký
svatební obřad u příležitosti oslavy jejich
výročí – 50 let společného života. Přejeme jim
ještě hodně společně prožitých let.

pamětní list a medaile za dlouholetou práci
průvodkyně v domku P. Diviše, v říjnu roku
2015 se zúčastnila jako host celoměstské akce
Po stopách Prokopa Diviše. Patří jí naše velké
poděkování. Čest její památce!
Vlaďka Šulcová, Městské muzeum Žamberk

25. 2. 2017

Dětský maškarní karneval

19. 3. 2017

V sobotu 28. ledna 2017 zemřela nečekaně ve
věku 84 let paní Anna Stejskalová z Helvíkovic.
Společně s manželem Václavem Stejskalem
prováděli v letní sezóně návštěvníky muzejní
expozicí slavného žamberského rodáka,
českého vynálezce zemněného bleskosvodu
Prokopa Diviše.
U příležitosti oslav 100. výročí od založení
městského muzea jí byl udělen v roce 2011
5

 Jako každý rok bylo veselo, tancovalo se
a dobře jedlo. Zdařilým závěrem masopustu
bylo pohřbívání basy.


Bezva akce a šťastné děti
v pohostinství U Jelena.
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6

Kurz vaření pro děti
Jednou měsíčně se scházíme v kuchyňce
obecního úřadu s 11 dětmi, které rády vaří
a mají chuť se i něčemu novému naučit. Učí
se krájet, vařit, péct, upravovat tabuli, ale
i uklízet. Zkrátka vše, co k vaření patří.
A jde jim to skvěle! Vždycky to není příjemná
práce, zvlášť když je potřeba loupat a krájet
cibuli :-) ale odměnou je na závěr hostina.
U té vždy domlouváme jídla, která bychom
si mohli uvařit příště. A děti se vážně nebojí
ničeho – posuďte sami: již jsme zvládli
vepřový guláš s houskovým knedlíkem, řízek
s bramborovým salátem, kuřecí přírodní
řízek s hranolky, hamburgery, kuřecí rizoto,
bramboračku, česnečku, hráškový krém, ale
také upéct vánoční cukroví, muffiny, kynuté
koláče, tvarohový krém s horkým ovocem,
mrkváče, minipizzy, pagáče a již brzy nás
čeká i dort! Zde jsou recepty na některá jídla
z našeho menu:
Polévka hráškový krém 4 porce
Mražený hrášek 400 g, pórek 100 g, sůl,
pepř, zeleninový vývar, máslo, smetana 1 dcl,
bageta, olej, slanina
Na oleji zpěníme drobně nakrájený pórek
(jen bílou část), zalijeme vývarem, přidáme
hrášek, osolíme a vaříme cca 5-10min. Poté
rozmixujeme tyčovým mixérem, přecedíme
a zjemníme smetanou a máslem. Ještě
povaříme cca 3min. Bagetu nakrájíme na
plátky nebo kostky a opečeme. Slaninu
opečeme do křupava. Bagetu se slaninou
vkládáme až na talíři na hotovou polévku.

šunkou, sýrem, podle chuti. Pečeme v troubě
na 180 °C do růžova.
Makové muffiny
Mák 1 hrnek, cukr 1 hrnek, polohrubá mouka
1 hrnek, mléko 1 hrnek, vejce 3 ks, vanilkový
cukr 1 ks, čokoláda na vaření 1 ks, máslo
2-3 lžíce, lentilky
Žloutky oddělíme od bílků a z bílků ušleháme
tuhý sníh. Umeleme hrnek maku. V míse
vymícháme žloutky s cukrem a vanilkovým
cukrem, přidáme mléko a umletý mák. Mouku
smícháme s práškem do pečiva a vmícháme do
těsta. Nakonec lehce vmícháme sníh z bílků.
Košíčky na muffiny plníme do 2/3 a pečeme
v troubě při 175°C. Když začnou zlátnout,
zkusíme píchnutím špejlí. Pokud se nelepí
těsto na špejli, jsou upečené. Po vychladnutí
namáčíme nebo poléváme čokoládovou
polevou a zdobíme lentilkami. Čokoládová
poleva: čokoládu rozpustíme ve vodní lázni a
po rozpuštění zlehka vmícháme máslo.
Dobrou chuť
Monika Koukolová

Klub žen Helvíkovice z. s.
Vás srdečně zve na

Velikonoční trhy
v Helvíkovicích
v pátek 7. 4. 2017 od 13 do 17 h
v sobotu 8. 4. 2017 od 8.30 do 11 h a
od 13 do 17 h
na sálku obecního úřadu.
Přijďte si prohlédnout a nakoupit
z bohaté nabídky ručních výrobků,
domácího cukroví, perníčků, jarních
květin a velikonoční výzdoby.

Klub žen Helvíkovice, z. s. připravuje

Zájezd do Pekla
Čertovina u Hlinska
a Pohádkové vesničky
Podlesíčko
v sobotu 13. 5. 2017.
Na třech podzemních podlažích
v rámci zábavných programů na vlastní
kůži spatříme a zkusíme si jak život v Pekle
vypadá. Čerti si připravili zábavu pro hříšníky
všech věkových kategorií.
Pekelný šenk - netradiční restaurace nám
nabídne nejednu z pekelných specialit.
V Podlesíčku nám pohádkové bytosti otevřou
brány Pohádkové vesničky, abysme si mohli
prohlédnout kouzelné domečky a zjistit jak
dobře známe pohádky.

Mateřská škola Helvíkovice
zve všechny děti a dospělé na

Probouzení broučků
v pátek 28. 4. 2016.
Začátek v 15.30 h u mateřské školy.
Úkoly pro děti připravují
Ferda Mravenec, Brouk Pytlík,
berušky a všichni mravenci.
Klub žen Helvíkovice, z. s.
a Myslivecký spolek Dubina
Helvíkovice – Kameničná
připravují

Minipizzy
Hladká mouka 4 hrnky, kypřící prášek 1 ks,
máslo/tuk 200 g, podmáslí 1 hrnek, kečup,
šunka, sýr....
Z mouky, podmáslí, prášku do pečiva
a změklého tuku vypracujeme hladké těsto.
Rozválíme v rovnoměrný plát cca 3mm
a vykrajujeme kolečka cca 5cm. Kolečka
pokládáme na plech vyložený pečícím papírem.
Každé kolečko potřeme kečupem, ozdobíme
7

Poznamenejte si do kalendáře

Pálení čarodějnic
a stavění máje
v neděli 30. 4. 2017 od 18 hodin
v parčíku za obecním úřadem.
Zveme vás na grilovaná kuřata,
vystoupení tanečního kroužku dětí
a přátelské posezení.
HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 2/ 2017

Neváhejte - bude to krásný zážitek
nejen pro děti, vždyť každý dospělý
se rád vrací z každodenní reality
do pohádky - a přesně to vám
zájezd nabízí.
Poplatek za vstupné do Pekla:
děti do 3 let zdarma,
děti do 150 cm 220 Kč, dospělí 290 Kč,
studenti a senioři 250 Kč
Poplatek za dopravu:
členky KŽ a jejich rodinní příslušníci 90 Kč,
ostatní 180 Kč
Přihlášky s úhradou poplatku na OÚ
do 5. 5. 2017
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Obec Helvíkovice
srdečně zve na

DEN PLNÝ ZÁŽITKŮ
Čeká vás zábava pro celou
rodinu Na Statku
v Helvíkovicích v sobotu
6. 5. 2017 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,
koláčky, chlebíčky, alko i nealko nápoje, prostě
vše výborné a v hojné míře.
Na malé i velké kluky čekají ukázky modelů
letadel i autíček, pro všechny kdo se chtějí
zabavit program od společnosti EKO-KOM různé hry a soutěže.

4000

Kulturní výbor obce Helvíkovice
srdečně zve spoluobčany na

Klub žen Helvíkovice, z. s. vás srdečně
zve na

Zájezd do Polska

Přátelské setkání
seniorů

na trhy v Kudowa Zdroj
ve čtvrtek 25. 5. 2017,
odjezd v 7.30 h od OÚ.
Poplatek:
členky KŽ 70 Kč, ostatní 100 Kč
Přihlášky na OÚ do 19. 5. 2017

v neděli 28. 5. 2017 od 14.00 hodin
na statku.
Dobrou náladu zajistí staročeské
lidové písně v podání skupiny
harmonikářů.

Výtvarný kroužek pod záštitou Obce Helvíkovice
připravuje pro kluky a holky od 6ti let

Libuše KVAŠNÁ
Monika
MUŠKOVÁ-RAJSKÁ
Zuzana-Anna RÚT
Zdeněk MAZÁČ
Zdeněk KORČIÁN
a další významní
občané Vašeho města

PŘIHLÁŠKY DO 15. ČERVNA !
Pokud se kapacita nenaplní
helvíkovickými dětmi do 15. května,
doplníme volná místa přespolními zájemci.

1250 Kč nutno uhradit do konce června 2017.
Hlavní vedoucí: Ludmila Matyášová, DiS.

6. 5. 2017 od 15 hodin
Na Statku v Helvíkovicích
Představení, které prodlužuje život.
Od 15 hodin můžete shlédnout vynikající
komedii Don Quijote de la Ancha klauniádu na chůdách v režii Bolka
Polívky v podání Divadla Klauniky Brno.
Představení přináší pohodu a spoustu smíchu
a je vhodné pro všechny věkové kategorie.
Vysokou komunikativností překračuje český
provincionalismus. Obdivuhodné a fyzicky
náročné herecké výkony.
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Určitě se máte
na co těšit 

tel. 605 323 402

Klasická forma divadla je citlivě spojena
s improvizací.
Patří
k
nejoriginálnějším
zpracováním
Donquijotské tematiky právě díky souvislosti
s naším velkým myslitelem J. A. Komenským.

Přijďte, uvidíte, že se
nebudete nudit.

- příobecní tábor 24.-28. 7. 2017
Vandrování
a přežívání v přírodě,
orientace s pomocí buzoly,
vaření v kotlíku,
nocování pod širým nebem,
zlatokopecká výprava,
nahánění krav,
jízda na koni ...
Střelba z luku,
lasování,
tvoření z kůže,
country bál ...

Zprávy z mateřské školy
ZÁPIS DO MŠ
Mateřská škola Helvíkovice dle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) podle § 34 vyhlašuje
ZÁPIS K DOCHÁZCE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V HELVÍKOVICÍCH na školní rok 2017/2018,
HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 2/ 2017

který se bude konat v pondělí 15. května 2017
od 8 do16 hodin v Mateřské škole Helvíkovice.
Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
pro následující školní rok si vyzvedněte
v mateřské škole. Těšíme se na Vás a Vaše
děti. Veškeré informace podá ředitelka MŠ
Anna Janebová – mobil 774 176 037,
pevná linka do MŠ 465 614 147.
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LYŽAŘSKÝ KURZ
Letošní zima byla nádherná, přála všem
zimním radovánkám a naše děti se již
nemohly dočkat až pojedou na lyžařský kurz
do Skiparku Červená Voda. Lyžařský kurz
probíhal v době od 27. 2.-3. 3. 2017 za účasti
dalších školek z okolí. Od pondělí do pátku
odjížděly autobusem s paní učitelkou Monikou
Koukolovou, DiS., která dohlížela na jejich
bezpečnost. Děti měly možnost vyzkoušet
si základy lyžování pod vedením zkušených
instruktorů, kterým děkujeme za vzornou péči
a trpělivost, kterou věnovali malým svěřencům
od 3 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. Ale zkušení
a milí instruktoři si dokázali poradit s každým
malým lyžařem. Po dvouhodinovém lyžování
s přestávkou na svačinku - to byla pochoutka,
se rozloučily se svými ,,zlatými" instruktory
a hurá nazpátek do školky na oběd. Vracely se
unavené, ale šťastné.
A už tu byl poslední den plný očekávání.
Ukázat svým rodičům, co se za týden lyžování
naučily. To byla podívaná! Na 1. místě se
umístila SOFINKA HURTOVÁ, na 2. místě
KAČENKA HEJNÁ a 3. místo obsadil
MAREČEK ANDRŠ. Na dalším krásném

4. a 5. místě se umístili DANEČEK KŘENEK
a JULINKA KALOUSOVÁ. Každý obdržel
krásný diplom a dárečky. Slzy dojetí, návrat
do školky a krásné vzpomínky.
Velké
poděkování
a
uznání
patří
Mgr. M. Medřickému za vzornou organizaci,
starost o své svěřence, zajištění výborných
svačinek pro děti. Také děkuji všem
instruktorům za jejich profesionální, laskavý
a trpělivý přístup k našim dětem. Uveřejněný
dopis od Kačenky Hejné mluví za vše!
Za šťastné a spokojené děti, rodiče a paní
učitelky děkuje Anna Janebová - ředitelka MŠ

DOPIS INSTRUKTOROVI LYŽOVÁNÍ
Milému panu instruktorovi!
Jsi můj nejlepší pan učitel. Pan instruktor mě
učí lyžovat a je moc milý. Za rok se na Vás
moc těším a budu se na Vás usmívat jako
sluníčko. Z lásky Kačka Hejná

O čem se mluví

Češi třídí, ale nechtějí
chodit daleko: ujdou
maximálně 617 metrů

Tuzemské domácnosti a firmy v loňském
roce sebraly a předaly k recyklaci 726 tun
světelných zdrojů. „To představuje téměř
pět milionů kompaktních a lineárních
zářivek, výbojek a LED světelných zdrojů,“
bilancuje loňské výsledky sběru Zuzana
Adamcová, zástupkyně kolektivního
systému EKOLAMP. Ten zajišťuje zpětný
odběr a zpracování osvětlovacích zařízení.
V českých domácnostech je instalováno
celkem 66,5 milionu světelných zdrojů, přičemž
podíl úsporných zdrojů (46 %) stabilně roste.
V 726 tunách odevzdaných světelných zdrojů
je pak obsaženo zhruba 25 kilogramů toxické
rtuti. Ta je uvnitř světelného zdroje neškodná
a pro svícení nutná, ale právě rtuť je třeba
ekologicky zpracovat.

O umístění sběrného místa mají povědomí
dvě třetiny Čechů. Ideálně by Češi sběrné
místo chtěli mít do 617 metrů od domova.
„Pokud je sběrné místo vzdálenější, obvykle
zářivky skončí v popelnici,“ dodává Zuzana
Adamcová. Z jednotlivých míst zpětného
odběru je nejčastěji využíván sběrný dvůr.
Nicméně i tak se daří Čechům dosahovat
nadstandardní míry recyklace.
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V Česku je nyní k dispozici přes 4400 sběrných
míst. „Vysloužilé zářivky lze odevzdat ve
sběrných dvorech, v obchodech s elektrem
či u prodejců světelných zdrojů. Malé sběrné
nádoby jsou také velmi často rozmístěny
v supermarketech či nákupních centrech,
na obecních a městských úřadech,“ shrnuje
Zuzana Adamcová.
Vybráno z časopisu Moderní obec

Novinky ve třídění odpadů
v naší obci
- v obci je 9 stanovišť se zvony na tříděný
odpad
Na těchto místech - odpadový dvůr, u staré
hasičárny, Skála, u fotbalového hřiště, Ostrov,
sídliště, za mostem k Popluží, statek č. p. 49,
Houkov – na všech je umístěn zvon na papír,
plast, sklo
- od března letošního roku je u staré
hasičárny naproti obecnímu úřadu
umístěn nový kontejner společnosti
TextilEco a. s.
Tento bílý kontejner je určen na sběr oděvů,
obuvi, textilu a hraček. Horní vhazovací
prostor má bezpečnostní přepážku proti
vniknutí.
- v nejbližší době umístí společnost Asekol
a. s. na stanoviště k obecnímu úřadu nový
kontejner na vyřazené elektrozařízení.
Do červeného kontejneru budeme odkládat
drobné elektrospotřebiče a do samostatné
schránky i baterie. Nelze zde vyhazovat
zářivky, televize, monitory – ty budeme nadále
shromažďovat v odpadovém dvoře.
Článek připravila Věra Dittertová
DĚKUJEME společnosti Marek, zemědělská
technika, s. r. o. za finanční příspěvek na
ubytování. Pro letošní Víkendovku s výtvarkou
- našli jsme novou základnu, pojedeme do Říček
v Orlických horách.
Šikulové
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Odkládejte zdarma
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz
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Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné materiály
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

Zajímavosti
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi malou úvahu na téma
zemědělství a především živočišná výroba ve
vztahu k místu kde žijeme. Každý z nás kdo
je součástí vesnice si rád vyrazí na procházku
do lesa, projde se jen tak po louce popřípadě
mezi jednotlivými hony a zasněně se podívá na
udržovanou krajinu v našem okolí. Myslím, že
tyto okamžiky máme rádi všichni včetně našich
přátel a návštěvníků z měst, kteří mě nejednou
řekli jaká je to nespravedlnost. Vy máte kousek
na lyže do Říček, užíváte si čistého vzduchu
a krásných pohledů do krajiny. Na tyto slova
je třeba říci, že zde krásně máme, ale není to
samozřejmost. Tvůrcem krajiny je zemědělec.
Jedinec, který se stará o to nejcennější co zde
máme. Půdu a krajinu, kterou jsme zdědili
od svých předků a měli bychom s ní pracovat
tak, abychom ji mohli s čistým svědomím
předávat dalším generacím. S tímto souvisí
i hospodaření s vodou. Na naších pozemcích je
třeba zachovat nutné plochy luk a nesnažit se
o zornění za každou cenu, tak jak tomu bylo
v dobách nedávných. Pěstování komerčních
plodin (řepka olejná, obiloviny), které vyžadují
nadměrné hnojení a mnohdy i nadměrnou
ochranu pesticidy a fungicidy, nám nezajišťuje
významnou přidanou hodnotu a jsou ve velké
míře určeny na vývoz. Můj děda vždy říkal,
že na horách je třeba zemědělství dělat přes
kožený pytel a to nejen z důvodů zajištění
vlastní obživy, ale i z důvodů udržení kvality
půdy. Žádná průmyslová hnojiva nejsou
schopna zajistit dlouhodobou úrodnost
a strukturu půdy bez organické hmoty.
V mnohých částech světa, ale bohužel již
i u nás je vykazován nedostatek organické
hmoty v půdě. Honba za ziskem některých
zemědělců, kteří nedisponují odpovídající
živočišnou výrobou nutí tyto zemědělce
zvyšovat dávky průmyslových hnojiv a tyto
zvýšené dávky ve spojení s horší strukturou
půdy se dostávají do spodních vod.
HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 2/ 2017

www.elektrowin.cz

Z vlastní zkušenosti mohu říci, že
není jednoduché v současné době provozovat
v České republice živočišnou výrobu. Agrární
komora České republiky zhodnotila situaci
v živočišné výrobě v roce 2016 za největší krizi
od 90. let minulého století. Pro představu je
třeba říci, že cena jednoho litru mléka klesla
v květnu 2016 na 6,51 Kč/litr. V březnu
2014 jsme za mléko tržili 10,12 Kč/litr. Na
dokreslení situace je třeba zmínit i skutečnost
likvidace stád dojnic po zrušení mléčných
kvót v rámci EU právě před dvěma lety.
Vepřové v živém jsme prodávali v dubnu
2016 za 24,7 Kč/ kg živé hmotnosti. Pro
srovnání průměrná cena jatečných prasat
v roce 1995 byla 34,41 Kč/ kg. Výroba
vepřového si razantním snížením výroby již
prošla a v současné době produkce českého
vepřového dosahuje 46 % národní spotřeby.
Pro lepší názornost – více, jak každé druhé
sousto vepřového v naších ústech nemá
původ v Čechách. V tomto kontextu je velmi
zajímavou a pro nás spotřebitele nepříjemnou
zprávou podvodné jednání zpracovatelů masa
a kontrolních orgánů v Brazílii. Tato země
je největší vývozce masa a vadné maso bylo
objeveno již i v sousedním Slovensku.
Věřte, že i přes tyto nelehké
skutečnosti se v rámci našich podniků
snažíme o zachování živočišné výroby. Stádo
dojnic společnosti VIKA Kameničná a. s. na
středisku Kněžství již třetím rokem vykazuje
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nejvyšší užitkovost českého strakatého
skotu na okrese Ústí nad Orlicí. Co nás
velmi potěšilo, je skutečnost, že společnost
VEMAS a. s. obsadila první místo v rámci
české republiky s plemenem PIC a užitkovostí
téměř 31 odchovaných selat na prasnici a rok.
Zmasilost na vepřících z naší farmy dosahuje
více jak 60 %. Vždy když k nám vstupuje
zahraniční kapitál, jsou toho plné noviny
a internet. Málo kdo z nás si však uvědomuje,
že tuto poctivou práci dokáží odvádět i naši
spoluobčané s českým vedením a odvodem
daní do naší státní kasy. Za tyto výsledky
všem svým spolupracovníkům ze srdce děkuji
a vážím si jejich práce.

Zajímavý názor jsem také zaslechl
z řad českých turistů, kteří byli na exkurzi
bioplynové stanice a pivovaru v areálu
VEMAS. Postarší dáma ze Žamberka z řad
účastníků poznamenala „A tady ten vepřín
ještě funguje? Vzhledem k tomu, že to tady
nesmrdí, tak jsem si již několik let myslela, že
je to zavřené“. I bioplynová stanice je vhodná
součást zemědělského provozu, která nám
zajistí kvalitní organický materiál bez plevelů
a pomůže udržet kvalitu půdy a české
potraviny na naších stolech.
Přeji všem dobrou chuť a hodně úspěchů
Jiří Marek
předseda představenstva společností
VIKA Kameničná a. s. a VEMAS a. s.

Přes 700 žadatelů získá
požadovanou částkou přesahující 106 milionů
Máte
zájem
o
kotlíkové
dotace?
Vyplňte
předběžný
dotazník
korun,“
řekl hejtman
Martin Netolický. „Nadále
dotaci na nový kotel. Kraj
evidujeme 213 žadatelů, kteří sice vyhověli
Připravované
kotlíkové
v Pardubickém kraji by měly snížit emise z lokálního
rozdělí
více než
80dotace
milionů
podmínkám,
avšak jejich
žádost byla
vytápění domácností prostřednictvím výměnyvšem
stávajících
ručně plněných
kotlů na

pevná
paliva
za nové
nízkoemisní
zdroje. Pardubický
kraj nyní
svých
zaregistrována
po zveřejnil
naplněnínafinančního
limitu,
V rámci
druhé
výzvy
takzvaných
kotlíkových
dotazník, aby
zjistil
předběžný
o kotlíkové
dotace.
získanáTito
z žadatelé
který
byl v rámci
výzvyData
alokován.
dotacístránkách
rozdělí Pardubický
kraj
mezi
žadatelezájem
dotazníku následně pomohou nastavit podmínky dotačního programu.
více než 80 milionů korun. Celkem bylo zůstávají v pořadníku a mohou dotaci získat,
pokud
některýžádostí
z dalších
žadatelů
rozhodnutím
potvrzeno
žadatelů,
„Podporaradních
na kotlíkové
dotace703
bude
poskytována
na základě
fyzických
osob odstoupí
předložených
krajskému
úřadu.proVyhlášení
výzvy Pardubickým
krajem
pro radní pro
od smlouvy,“
doplnila ještě
krajská
kteří splnili
nezbytné
podmínky
získání první
předkládání těchto žádostí předpokládáme v prvním čtvrtletí příštího roku. Výše podpory
evropské
fondy,
regionální
rozvoj
a inovace
dotacenaajeden
zároveň
svojí
žádost
zaregistrovali
projekt se bude pohybovat mezi 70 a 85 procenty dle typu pořizovaného zdroje a
Hana
Štěpánová
nejrychleji.
„V
rámci
druhé
výzvy
bylo
lokality. Zbylých 15 až 30 procent bude financovat žadatel, kterým budou fyzické osoby,“
říká Pavel celkem
Kalivoda,930
vedoucí
oddělení
rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu. Do
zaregistrováno
žádostí
s celkovou
roku 2018 kraj předpokládá výměnu přibližně 1200 kotlů.

bude poskytována
programu Životní prostředí 2014KrajPodpora
podpoří
činnostz prostředků Operačního
sdružení
včetně práce s mládeží a pořádání
2020, a to pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a
různých
soutěží
v požárním
sportu.
kde bude současněhasičů
provedeno alespoň
jedno tzv. „mikro“ energetické
opatření, nebo
kde „Podpora
dobrovolných
částkou
došlo ke snížení klasifikační třídy energetické náročnosti
budovy na
„C“ – úsporná,
nebonašeho
je
dobrovolných
hasičů
je ze strany
kraje
půl milionu
korun
současně na realizaci
opatření žádáno v programu
Nová zelená
úsporám. již
Dotaci
bude 2002, kdy
dlouhodobou
záležitostí
od roku
možné získat na kotle na pevná paliva, kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle na

finančně podporujeme nejen činnost krajského
Krajské
zastupitelstvo
schválilo kotle,
poskytnutí
biomasu,
plynové kondenzační
tepelná čerpadla.
individuální dotace Sdružení hasičů Čech, sdružení, ale také jednotlivé jednotky při
Informace
dotacích pořízení
jsou
k dispozici automobilů,
na
webu stavbě či
požárních
Moravy
a Slezskao – kotlíkových
krajskému sdružení
www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace a budou pravidelně aktualizovány.
hasičů Pardubického kraje ve výši 500 tisíc rekonstrukci hasičských zbrojnic, ale také při
korun. Tyto finance budou určeny na činnost nákupu drobnějšího technického vybavení,
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jako jsou ponorná čerpadla,“ uvedl hejtman
Martin Netolický. „V minulosti jsme přispívali
krajskému Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska částkou 300 tisíc korun, již druhým
rokem je však podpora nastavena na částku
500 tisíc korun, jelikož si uvědomujeme
záslužnou činnost v oblasti prevence a práce
s dětmi a mládeží,“ doplnil hejtman. Finance

poslouží spolku na práci s mládeží a pořádání
soutěží v požárním sportu. Se svými více než
22 tisíci členy patří dobrovolní hasiči mezi
jednu z největších organizací na území kraje,
navíc jsou přítomni i v těch nejmenších obcích
a umožňují dětem zapojení do kolektivu
a sportovní vyžití.

Kraj ocení významné
osobnosti a zachránce
lidských životů včetně
činovníků turnaje v České
Třebové

pěvecký sbor KOS Pedagogické školy
v Litomyšli, Evžen Erban za dlouholeté úsilí
o zachování a rozvoj plochodrážního sportu
v Pardubicích a Josef Ročárek za přínos
k rozvoji učňovského školství na Pardubicku.
„Je to velmi inspirující, vidět, co všechno stojí
za úspěchy těchto lidí, a že nic není zadarmo,“
dodal 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Cenu Michala Rabase za záchranu získají
z 11 nominovaných tři zachránci za včasné
poskytnutí první pomoci při různých kritických
a život ohrožujících situacích. Zastupitelé
se také rozhodli udělit aktuálně ještě jedno
mimořádné ocenění. „Ačkoliv se jedná o čin,

Celkem devět nominací na nejvyšší ocenění
Pardubického kraje schválili krajští zastupitelé.
Ocenění jsou výrazem uznání významným
osobnostem, kolektivům nebo právnickým
osobám, které se zasloužily o rozvoj
Pardubického kraje a přispěly k šíření jeho
dobrého jména, nebo se podílely na záchraně
lidských životů. Letošní laureáty
vybírala komise složená ze zástupců
jednotlivých zastupitelských klubů
už počtvrté. Mimořádně bylo
ocenění uděleno také za skutek,
který se stal v letošním roce, a to
v souvislosti s pádem střechy sportovní
haly v České Třebové. Slavnostní
předávání ocenění se uskuteční
3. května ve Východočeském divadle
v Pardubicích.
„Každoročně se přesvědčujeme
o tom, kolik máme v Pardubickém
kraji osobností, které šíří slávu svého
rodiště či působiště po celé republice nebo
i ve světě. Je skutečně těžké z nich vybrat
jen několik, protože jsme v letošním roce
obdrželi rekordní množství 47 nominací,“ řekl
hejtman Martin Netolický. Cenu Za zásluhy
o Pardubický kraj převezmou významný
pardubický lékař Karel Havlíček za celoživotní
přínos k rozvoji české chirurgie, cyklista
a olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý, smíšený

který se stal v letošním roce, považuji za
logické ocenit zástupce sportovního klubu
FBK Orlicko-Třebovsko a rozhodčí utkání ve
florbale, kteří byli přítomni při pádu střechy
sportovní haly v České Třebové. Díky jejich
duchapřítomnosti, odpovědnému přístupu
a pomoci vyvázli všichni mladí sportovci
i návštěvníci bez vážnějších zranění a nedošlo
k panice,“ vysvětlil hejtman.
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Upozornění a inzerce
Občanské sdružení
Diakonie Broumov

PROSÍME, PROHLEDNĚTE KAPSY,
KABELKY – CENNOSTI NEDOHLEDÁME

společně s obcí
Helvíkovice

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
•
ledničky, televize, počítače a jinou
elektroniku, matrace, koberce – z ekologických
důvodů
•
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky ty se transportem znehodnotí
•
znečištěný a vlhký textil

VYHLAŠUJÍ
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
•
Letního a zimního oblečení (dámské,
pánské, dětské)
•
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon
•
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

dTest: Volal vám
dodavatel energií?
Možná jste uzavřeli
smlouvu.
Někteří
dodavatelé
využívají
možnost
uzavřít
smlouvu
o dodávkách elektřiny nebo plynu
prostřednictvím
telefonického
rozhovoru. Pracovníci dodavatele
otázky někdy formulují tak, že
telefonátem zaskočený člověk
nevědomky
uzavře
novou
smlouvu. Jak se v takové situaci zachovat a zbavit
se nechtěně sjednané smlouvy?
Zákon výslovně nepožaduje, aby smlouva
o dodávkách elektřiny či plynu měla písemnou
formu. Je tedy možné ji sjednat i ústně
prostřednictvím telefonu. Toho využívají někteří
dodavatelé energií. „Bohužel najdou se i tací, kteří
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SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:
VE DNECH 2. 5.–5. 5. 2017
v pracovní době obecního úřadu nebo MŠ
v přízemí č. p. 165 (víceúčel. objekt)
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
Diakonie Broumov
tel.: 491 524 342, 739 999 112
nebo OÚ Helvíkovice
tel.: 465 612 527, 737 717 897
na začátku telefonického hovoru volanému tvrdí,
že mu pouze představují svoji nabídku. V průběhu
hovoru se pak zeptají, zda vás nabídka zaujala,
a po souhlasné odpovědi zaevidují uzavření
smlouvy. Dokázat, že jste svým vyjádřením
smlouvu uzavřít nechtěli, pak může být velice
problematické,“ upozorňuje Lukáš Zelený, vedoucí
právního oddělení dTestu.
Jednou z možností, jak se bránit, je uznat, že
smlouva byla byť nechtěně uzavřena a následně ji
zrušit odstoupením od smlouvy nebo její výpovědí.
Odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím
telefonu můžete ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření.
Smlouva se pak ruší od samého počátku, jakoby
nikdy nebyla uzavřena. „Pokud nestihnete od
smlouvy odstoupit, můžete ji podle energetického
zákona vypovědět do 15 dnů po zahájení dodávek.
V takovém případě smlouva skončí po uplynutí
15 denní výpovědní lhůty, která se počítá od
prvního dne měsíce následujícího po doručení
výpovědi dodavateli. Dodavatel vůči vám nemůže
uplatňovat v souvislosti s výpovědí smlouvy

žádnou sankci, jako například smluvní pokutu
nebo poplatek za ukončení smlouvy,“ uvádí Lukáš
Zelený. Smlouvu lze takto vypovědět kdykoliv od
jejího uzavření. Pokud však dodavatel již začal
s dodávkami energií, platí, že za ně musíte zaplatit.
Informace o možnosti odstoupení, a podle názoru
dTestu i o možnosti výpovědi, patří mezi povinně
poskytované informace, které musí dodavatel
spotřebiteli před uzavřením smlouvy sjednávané
po telefonu poskytnout. Pokud nebudete
o možnosti odstoupit od smlouvy informováni

během telefonického rozhovoru, ale až později,
14 denní lhůta pro odstoupení běží od doby, kdy
poučení dostanete. Nedostanete-li tuto informaci
vůbec, máte možnost od smlouvy odstoupit do
roka a čtrnácti dnů od uzavření smlouvy.
Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz,
tel.: +420 734 710 617

Vanda Jarošová, jarosova@dtest.cz,
tel.: +420 731 789 110

INFORMACE
PŘI RUCE
PRO JARNÍ ÚKLID
Otevírací doba
odpadového dvora
leden-únor
lichá sobota 14-16 h
březen-říjen
každá středa 16-18 h
lichá sobota 14-16 h
listopad-prosinec
lichá sobota 14-16 h
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