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DVOUMESÍCNÍK

Proč je důležité třídit staré 
elektro? 
Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc. 
Víme co se starým papírem, plasty i sklem. 
Přesto ale mnozí z nás zapomínají při úklidu 
vyčlenit staré elektro. Spotřebiče přitom 
obsahují nebezpečné látky jako například rtuť, 
olovo nebo kadmium. Ty se na klasické skládce 
uvolňují do půdy, vody a ovzduší a poškozují 
tím životní prostředí. Pokud ale vhodíte 
drobné elektro do červených kontejnerů, 
poputují přímo do recyklační linky, kde se 
z nich pomocí různých separací získávají 
původní suroviny a materiály ke znovuvyužití.
 
Červený kontejner na vyřazené 
elektrospotřebiče je nově umístěn  
na stanovišti zvonů na tříděný odpad  
u obecního úřadu v Helvíkovicích. 
Ukládat zde můžete drobné 
elektrospotřebiče a baterie.  
Kde jsou další červené kontejnery, zjistíte 
rychle na www.cervenekontejnery.cz. 

Věděli jste, že:
Nejčastěji do červených kontejnerů 
vyhazujeme varné konvice?
V uplynulém roce lidé ve třech čtvrtinách 
případů vhazovali do červených kontejnerů 
elektro vyrobené před rokem 2005? 
Češi za loňský rok vyhodili v průměru na osobu 
1,67 kg elektra? V porovnání s ostatními 
zeměmi ale nejsme žádní rekordmani. 
Například v Norsku činí roční zpětný odběr 
elektrozařízení až 30 kg na osobu.
Zpětným odběrem jednoho kusu tiskárny dojde 
ke snížení produkce nebezpečných odpadů  
o 36 kilogramů? Stejné množství nebezpečného 
odpadu vyprodukuje za rok 9 domácností.
Češi používají jeden mobilní telefon v průměru 
12-18 měsíců?
Elektronická hračka je nejčastěji vyhazovaným 
elektrozařízením do směsného odpadu  
a má také největší spotřebu baterií? Tomu 
odpovídá také fakt, že v domácnostech patří  
k nejkupovanějším zařízením. Nejméně 
polovina Čechů koupí elektronickou hračku 
jednou za rok.
Zpětným odběrem jedné televize se sníží 
produkce skleníkových plynů, protože není 
vyprodukováno 44 kilogramů CO2? Stejné 
množství CO2 vyprodukuje automobil, který 
ujede vzdálenost mezi Prahou a Ostravou. 
 
Co patří do červených kontejnerů?
• mobilní telefony, vysílačky, navigace;
• přehrávače mp3, diskmany, rádia;
• notebooky, klávesnice, myši;
• baterie a nabíječky,
• kalkulačky, budíky;
• elektronické hračky, auta na vysílačku, 
roboti;
• menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, 
toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovarné 
konvice aj.);
• fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí 
strojky;
• žehličky, ruční vysavače;
• další elektrospotřebiče do velikosti  
40 × 50 centimetrů.
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Obecní úřad informuje

Vážení spoluobčané,
čas je neúprosný, blíží se období léta, které 
je spojováno s dovolenými, prázdninami, 
koupáním, grilováním aj. Pro příjemné 
zahájení léta Vás zvu na chystanou letní akci 
obce Helvíkovice, která se koná v sobotu  
24. června v prostranství za OÚ. Od 
15 hodiny se nám představí naše divadelní 
skupina Na skále s brilantní komedií Nájemníci 
pana Swana, která je napěchovaná množstvím 
gagů a bláznivých situací. Poté zavítají do 
naší obce herci a zpěváci s muzikálovým 
vystoupením Děti ráje. O zábavu, občerstvení 
a doplňování tekutin v letním dnu bude 
postaráno. Zvýhodněné vstupné bude možné 
opět zakoupit v předprodeji na OÚ. Všichni 
jste srdečně zváni, přijďte strávit příjemné 
odpoledne se svými známými.

Zastupitelstvo obce stojí před nelehkým 
rozhodnutím ohledně existence prodejny 
Konzumu v naší obci. Starostky a starostové 
z 25-ti obcí Orlickoústecka byli pozváni do sídla 
obchodního družstva Konzum, aby vyslechli 
požadavek vedení této společnosti. Prodejna 
v naší obci patří mezi dlouhodobě ztrátové 
prodejny se snižujícím se průměrným měsíčním 
obratem. Vedení družstva se proto obrátilo 
přímo na zástupce obcí, aby do 20. 6. 2017 
vyslovili svá rozhodnutí, zda přispějí na provoz 
prodejen na území svých obcí. Výše podpory 
byla vypočtena na základě počtu obyvatel 
obce a dosaženého maloobchodního obratu. 

V našem případě je roční příspěvek vyčíslen na 
částku 138 tis. Kč. Příspěvek obce by umožnil 
garantce ze strany obch.družstva Konzum:
• Zachování provozu prodejny po celou dobu 
platnosti smlouvy.
• Minimální výši průměrné hodinové mzdy 
pro vedoucí prodejny ve výši 108 Kč/hod  
a v případě více silové prodejny pro zástupce 
vedoucího 92 Kč/hod a pro prodavače 
86 Kč/ hod. 
• Trvalou akceptaci připomínek obce  
k personálu a provozu prodejny.
• Minimální rozsah prodejní doby.
• Minimální šíře sortimentu 1 000 položek 
zboží.
• Zajištění stejné cenové úrovně jako na 
městských prodejnách Konzum market.
• Trvalé přijímání platebních karet a služby 
cash back
Toto důležité téma bylo zařazeno k projednání 
v zastupitelstvu obce na veřejné zasedání dne 
29.5.2017. O výsledku vás budeme informovat 
v příštím čísle zpravodaje.

V letošním roce se naše obec opětovně 
přihlásila do soutěže Vesnice roku. Chceme 
porotcům po roce ukázat krásy a proměny naší 
malebné obce. Pochlubit se naší pospolitostí, 
aktivními spolky, fungujícími kroužky pro 
děti, Mateřskou školou, zázemím pro veřejné 
akce, množstvím kulturních akcí…. Ale 
také zejména našimi obyvateli, kteří pečují 
o své nemovitosti, zvelebují jejich okolí  
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a tím jsou tvůrci prostředí, ve kterém všichni 
žijeme. Pokud uvidíte v pondělí 12. června  
v dopoledních hodinách po obci větší skupinu 
osob, s největší pravděpodobností to bude 
porota soutěže Vesnice roku. 

Přeji všem krásné léto, mnoho nových zážitků, 
plno dojmů z dovolených a všem školákům 
nádherné dvouměsíční prázdniny 

Jana Kolářová, starostka obce

Pozvánka
Srdečně zveme spoluobčany  

na setkání se zástupci zemědělských 
subjektů hospodařících na území obce 

Helvíkovice k tématu zrealizovaných  
a připravovaných projektů podle plánu 

společných zařízení (rekonstrukce 
komunikací, výsadby,  aj.) po 

pozemkových úpravách v obci 
Helvíkovice, které se uskuteční  

v pondělí 12. června 2017  
od 17 hodin na sálku Obecního úřadu  

v Helvíkovicích. 

Upozornění
V pondělí 12. 6. bude z důvodu 

návštěvy hodnotitelské komise soutěže 
Vesnice roku 2017 úřední doba 

Obecního úřadu v Helvíkovicích pouze 
v odpoledních hodinách  

tj. od 13 do 17 hodin.  

Zahradní kompostéry  
pro domácnosti
Obec Helvíkovice spolu s dalšími obcemi 
požádala prostřednictvím Sdružení obcí 
Orlicko o dotaci z OPŽP na podporu 
domácího kompostování biologicky 
rozložitelných materiálů. Začátkem května 
2017 byla dotace na pořízení kompostérů pro 

V termínu 13. 6. – 4. 7. 2017 bude 
v rámci úpravy přejezdů v úseku 
Bohousová – Žamberk, probíhat 

rekonstrukce železničních přejezdů  
v katastru naší obce, tj. u firmy Dekwood, 

u drážního domku a u č. p. 21. 
V Žamberku ve směru na 

Dlouhoňovice (u bývalé mlékárny) bude 
železniční přejezd uzavřen  

v termínu 21. 6. – 29. 6. 2017.
Dbejte pokynů dopravního značení.

domácnosti schválena. Dle manažera Sdružení 
obcí Orlicko RNDr. Antonína Fialy musí nyní 
proběhnout výběrové řízení na dodavatele. 
Vzhledem k velkému zájmu o kompostéry ze 
strany členských obcí Sdružení obcí Orlicko 
se jedná o rozsáhlou zakázku a termín dodání 
nádob do domácností bude pravděpodobně až 
během roku 2018. O bližších termínech vás 
budeme průběžně informovat.

Upozornění na místní poplatky
Poplatek za odpady 450 Kč

za 1 občana hlášeného k trvalému pobytu, 
dlouhodobě žijícího cizince nebo za rekreační 

chalupu je splatný do 30. 6. 2017



Společenská rubrika

Srdečně blahopřejeme našim 
spoluobčanům, kteří oslaví 
významná životní jubilea
Červen 2017
Pinkasová Božena č.p. 135 83 let
Stárek Stanislav č.p. 188 71 let
Kolář Jaroslav č.p. 8  73 let
Šindelářová Miluše č.p. 22 82 let
Jeništová Hana č.p. 10 72 let
Šnajdr Jindřich č.p. 81 83 let

Červenec 2017
Matyášová Marie č.p. 52  71 let
Šnajdrová Anna č.p. 81 79 let
Mlynář Václav č.p. 132 71 let
Dobeš Jaroslav č.p. 16 83 let
Jeništová Věra č.p. 10 72 let
Kolářová Vlasta č.p. 8 70 let
Kučera Miloslav č.p. 107 70 let

Přestavba mostu 
Helvíkovice - Žamberk 
Dle informací z ŘSD ČR, realizátora akce, 
bude rekonstrukce mostu na silnici I/11 
spočívat v kompletním snesení stávající 
mostní konstrukce a nahrazení novým 
mostním objektem vybaveným chodníky po 
obou stranách mostu. 

Vítáme nové občánky
10. 4. se narodila Nela Labudíková do č. p. 73
30. 4. se narodil Leonard Boháč do č. p. 109
13. 5. se narodila Izabela Cejpová do č. p. 34
26. 5. se narodila Michaela Matyášová  
do č. p. 147 
Přejeme ji hodně zdraví, lásky a spokojené 
dětství.

Blahopřání k významným 
životním výročím
V minulých měsících oslavili:
Janušová Květoslava 81 let 
Popová Magda 80 let
Jeništa Jiří 80 let 
Kopecká Marie 75 let
Gábriš Gabriel 75 let

Zahájení stavby se předpokládá v srpnu 
2017 a předpokládané ukončení bude  
v září 2018. V letošním roce proběhne výstavba 
provizorní komunikace a osazení mostních 
provizórií, které budou umístěny níže po toku 
řeky Divoká Orlice. Při provádění stavby dojde  
k dopravnímu omezení v prostoru křižovatky 
se silnicí II/310, dopravní provoz bude řízen 
světelnou signalizací. 

Vzpomínáme 

Dne 23. 5. 2017 uplynulo již 10 let od úmrtí 
pana Jiřího Ulricha z Helvíkovic.  
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomínejte  
s námi. Děkujeme, s láskou stále vzpomínají 
manželka Olga, syn Jiří a dcera Jana s rodinami.

Diamantová svatba
Manželé Jindřich a Anna Šnajdrovi oslavili 
diamantovou svatbu – 60 let společného 
života.

Orchidejová svatba
Manželé Josef a Hana Vítkovi oslavili 
orchidejovou svatbu – 55 let společného života 

Jana Kolářová

Všem přejeme hodně zdraví a ještě mnoho 
společně prožitých let.
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Ze života v obci

V sobotu 8. 4. se naše obec opakovaně zapojila 
do celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme 
Česko 2017. Při úklidu kolem veřejných cest  
a břehů Divoké Orlice jsme pomohli přírodě 
od pohozených odpadků.

Ukliďme Česko 2017

Probouzení broučků 

Děti se už nemohly dočkat až uvidí své 
broučky a užijí si spolu hodně legrace.
V mateřské škole jim zrovna paní učitelka 
četla z knihy O. Sekory - Ferda a mraveniště 
a děti s nadšením poslouchaly. ,,Jaké úkoly 
si pro nás asi Ferda Mravenec, Brouk Pytlík, 
berušky, mravenci připraví?" přemýšlely děti. 
A už tu byl očekávaný pátek. Od rána pršelo, 
ale všichni věřili, že se do odpoledne počasí 
vylepší. A povedlo se. 
Děti se svými rodiči a prarodiči se začali 
scházet u mateřské školy, kde už na ně 
čekalo mnoho krásných broučků. Natěšené 
děti se vydaly na cestu krásnou přírodou plnit 
zajímavé úkoly, které pro ně jejich broučci 
připravili. Na každém z 8 stanovišť dostaly 
malou odměnu za statečnost. Po návratu na 
ně čekalo další překvapení - ukázka HRÁTKY  
S  PEJSKY pod vedením manželů Šafářových 
z České Rybné. To byla podívaná. Děti  
s nadšením spolupracovaly. Moc děkujeme. 
Krásně strávené odpoledne bylo ukončeno 
opékáním párků. O občerstvení  se postaral 
SDH. Děkujeme za úžasnou spolupráci.  
A na závěr si každý odnesl ze stánku popcornu 

nějakou dobrotu a krásný diplom od manželů 
Bekových. Celkem se akce zúčastnilo 51 dětí, 
36 dospělých a 20 účinkujících broučků, 
kterým mnohokrát děkuji za pomoc a hlavně 
za to, že svůj volný čas věnují dětem. Jejich 
odměnou jim jsou šťastné a spokojené děti, 
které aspoň na chvíli zažijí nezapomenutelné, 
společně strávené chvíle se svými rodiči  
a prarodiči.
Tradiční broučkiáda se i přes nepřízeň počasí 
opět vydařila.      Anna Janebová

Vítání občánků
Dne 23. 4. 2017 se uskutečnilo slavnostní 
vítání nových občánků naší obce na sálku 
obecního úřadu.
Starostka obce přivítala tyto děti: 
Antonín Dušan Kollár z č. p . 51, Robin Sviták  
z č. p. 169 a Michala Feltlová z č. p. 176

Věra Dittertová
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Pálení čarodějnic  
a stavění máje 

Pálení čarodějnic a stavění máje se tradičně 
uskutečnilo 30. 4. 2017 v parčíku za obecním 
úřadem. Velké množství návštěvníků zlákala 
nabídka grilovaných kuřat, výborné počasí  
i vystoupení dětí z tanečního kroužku.

Soutěž v požárním sportu

20. 5. proběhla v Líšnici okrsková soutěž  
v požárním sportu. Za náš SDH se zúčastnila 
3 družstva dospělých.

Zájezd do Pekla Čertovina

V sobotu 13. 5. 2017 se vydali příznivci 
pohádkového světa na zájezd do Pekla 
Čertovina u Hlinska a Pohádkové vesničky 
Podlesíčko, který pořádal Klub žen. Malí 
i velcí účastníci si skvěle užili audienci  
u Lucifera, ochutnali pekelné pochoutky,  
v pekelné škole se dozvěděli jak správně zlobit 
a názorně si připomněli 10 hříchů. 
I v Podlesíčku na nás čekali přívětivé 
pohádkové bytosti s odměnami. Návštěva 
pekla byla skvělým zážitkem, který všem 
doporučujeme.

Setkání seniorů se uskutečnilo v neděli 
28. 5. 2017 od 14 hodin na statku.
V přátelské atmosféře senioři podiskutovali  
o aktuálních problémech se starostkou 
obce, potěšili se z vystoupení šikovných dětí  
z MŠ, zazpívali si s harmonikáři a posilnili 
se výborným občerstvením, které připravil 
kulturní výbor obce.

Přátelské setkání seniorů
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U příležitosti „lodiček“ 6. 5. obec připravila 
DEN PLNÝ ZÁŽITKŮ na statku. V nabídce 
bylo téměř 1 000 porcí jídla, po kterých se 
jen zaprášilo, ukázka hydroponie – pěstování 
rostlin ve vodě, program pro děti i netradiční 
divadelní vystoupení. 

Den plný zážitků

Jak jsme se měli na 
víkendovce?
Šikulové to všechno zažili a rodiče už to viděli 
na fotkách, tak teď ještě pro vás ostatní, ať 
víte, o co jste přišli.
Začalo to zklamáním, protože jsme se těšili 
na spousty sněhu. Letos jsme totiž vyrazili do 
Říček v Orlických horách. Jenže sněhu bylo 
při našem příjezdu do Říček jen sem tam  
v ostrůvcích. Ale chaloupka je tam krásná  
a komfortnější, než na jakou jsme byli zvyklí. 
Kluci šikulové pomáhali nosit uhlí ke kotli  
a tak nám bylo krásně, a venku si pršelo...
Knírková seznamovací hra na začátek, super 
dětské hřiště, batikování, při kterém se trička 
barví sama?! Číslovaná vybíhaná. A už jsme 
zase v tom. Tulipánková večeře - během pár 
minut kvetou na stole spousty tulipánů a moc 
nám chutnají    Pak trošku voňavě uspávací 
tvoření s pryskyřicí a už večerníček. 
První noc je za námi, prstíky přepočítány, 
žádný nechybí. Že by si myška tentokrát 

naplánovala půst? Jdou se vyrábět čarodějnice. 
No, někteří zvolili spíše strašácké téma... 
Zabírá to celé dopoledne a chlupy ze sysalu 
jsou úplně všude! Jen chudinka Šarlota si musí 
na svůj outfit ještě počkat.
Výlet do neznáma. "A hele, sjezdovka! Lyže 
nasadit... jedéém... pozoór, skokánek... Tomu 
stromu se vyhni! To byl parádní sjezd!" Až 
na ten sníh, co je pořád někde v nedohlednu. 
Kdo najde nejzajímavější přírodninu na hru? 
Kdo donese největší kopřivu? Evča startuje 
digimapu. Ta papírová je totiž asi nějaká 
rozbitá. Už jsme minuli strašidelný mlýn, 
naučili se písničku pro sluníčko, sluníčky jsme 
vyzdobili pařezy a sníh pořád nikde. Uf, to je 
kopec! 
"Jéé, sníííh!" Spousty sněhu! Velká sjezdovka 
na Zakletém vrchu nezklamala. Ale stojí tu 
smutný sněhuláček. Snažíme se ho rozehřát, 
rozveselit. Zkoušíme vymyslet nějaká milá 
příjemná slova, pohladit ho, chvilku to trvá... 
a už se směje    

A přišlo léto. Je krásně sluníčko 
hřeje. Jdem si zaplavat. Viki dává  
i šipku!
Výlet se povedl. Poznali jsme nový kraj, 
zahráli si na veverky, čárkovali se za ano, 
jo, ne. Někteří z nás jsou mokří skrz na skrz  
a tak šup k ohýnku. Opéct buřtíky a do tepla 
chaloupky.Zdobíme rámečky na fotky. Tentokrát  
k tomu potřebujeme nastříhané větvičky  
a špalíčky. Evča s Eliškou stříhají, až se z nich 
kouří. Aranžujeme, lepíme. 
A konečně oblékáme  
i Šarlotu. 
Někdo tluče na dveře. 
Kdo to může být? 
Venku už je tma, 
nikdo nám nechybí. 
Trochu se bojíme, 
ale odvažujeme 
se otevřít. Páni, 
Rampušák!
"Dobrý večer, bydlí 
tu nějací dobří lidé?" 
A že prý se zdržel, je 
moc pozdě  
a potřeboval by někde 
přenocovat.
Takového vzácného 
hosta rádi ubytujeme. Při večerníčku nás 
ale opět vyruší ťukání. To se Rampušák 
přichází rozloučit. Že prý ho moc potěšilo, 
že potkal takové hodné děti, že nás chtěl 
jen vyzkoušet... "Ale příště, děti, do chalupy 
nikoho cizího nepouštějte!"  A představte si, 
pod jeho lůžkem jsme našli poklad!
Už je neděle. Ještě ale stihneme spoustu věcí. 

Domů přece odjíždíme až odpoledne! Učíme 
se tkát dokolečka. Vzniknou sluníčka. Zase ta 
sluníčka... Zpíváme, tančíme, dokončujeme. 
"Už mě prostě nebaví člověkem z města být... 
banána banána... banána koko baobab."
Trošku proběhnout na hřišti s naší oblíbenou 
cukr-kávou-limonádou, vytvořit obrázky ve 
sněhu z poztrácených knoflíků a už musíme 
končit se zábavou. Ještě nás čeká balit, 
uklízet, vytírat...

Jejda, chaloupka se nám proměnila 
v dárkový obchod. Střeží jej security  
v černém. Fakt drsná! 
Paní prodavačka Marcelka Štrůdlíčková 
je taky přísná, nic nám nenechá zadarmo  
a všem cpe účtenky. EET je EET!
Teď, když máme venku nachystané bágly  
k odvozu, konečně pořádně chumelí...







PODĚKOVÁNÍ
Za krásné a komfortní ubytování byla vyšší 
cena. A my ještě jednou děkujeme za finanční 
příspěvek firmě Marek, zemědělská technika, 
Helvíkovice.
Děkujeme také mamince Rousové za vynikající 
buchtu, obci Helvíkovice a hasičům za půjčení 
auta a skvělou spolupráci, panu Markovi  
za odvoz a technickou pomoc, Smetanovým  

za sirup, paní Kodytkové z Apotheke Libchavy 
za zdravé sušenky, panu Mlynářovi za sysal  
a Dvořákovým za zvěřinu na oběd.
Finanční ani věcné dary nejsou samozřejmostí. 
Opravdu nás těší podpora a spolupráce všech 
zúčastněných!

Lída Matyášová
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Poznamenejte si do kalendáře

V neděli 18. června 2017 od 14 hodin 
se v Kapli sv. Antonína v Helvíkovicích 

uskuteční 
Pouťová mše svatá 

a poté 
koncert Broni Halbrštátové 

Jste srdečně zváni.

SDH Helvíkovice uskuteční v obci  
ve čtvrtek 15. 6. 2017 od 16 hodin 

sběr starého železa 
Šrot můžete připravit před svůj dům 

nebo k cestě.

Kulturní výbor obce Helvíkovice 
vás srdečně zve na 

Zájezd pro občany 
ve středu 9. 8. 2017

Program:
Dvůr Králové nad Labem - výrobna 
vánočních ozdob a možnost nákupu  

v podnikové prodejně, společný oběd
Kuks – společná prohlídka Hospitálu, 
možnost návštěvy dalších okruhů - 

Šporkovská hrobka, historie lékáren, 
historie výroby léků, Braunův Betlém, 

nádherná bylinková a okrasná 
zahrada, obchůdek s bylinkami, 

restaurace 
Odjezd v 7.30 h,  

předpokládaný návrat v 19 h.
Poplatek za dopravu a vstupy:

děti do 6 let zdarma, 
děti a studenti 150 Kč, 

dospělí 210 Kč
senioři nad 65 let 180 Kč

Sazby platí pro místní občany, ostatní 
účastníci připlatí 90 Kč za dopravu.

Závazné přihlášky s úhradou poplatku 
na obecním úřadě do 2. 8. 2017

Obec Helvíkovice zve širokou 
veřejnost v sobotu 24. 6. 2017  

na zábavné odpoledne v parčíku  
za obecním úřadem:

od 15 h divadlo v podání místních 
ochotníků Na skále s komedií 

NÁJEMNÍCI PANA 
SWANA

Ve středu 5. 7. 2017 od 9 h 
se uskuteční 

Turnaj v minifotbale 
na fotbalovém hřišti v Helvíkovicích 

zve Fotbalový oddíl TJ Sokol 
Helvíkovice

Zprávy z mateřské školy

MILÉ POZVÁNÍ
Když jsme probírali s dětmi téma ,,Zvířata  
a jejich mláďata", pozval nás tatínek Emilky 
na krásný dopolední výlet do chovné stanice 
Fitmin-Dibaq v Helvíkovicích - podívat se na 
jehňátka, ovečky. 

Vydali jsme se se všemi dětmi - i s těmi 
nejmenšími 2,5 letými. Cestou jsme pozorovali 
všechna domácí zvířátka, jarní květinky 
v zahrádce a hlavně dbali na bezpečnost 
silničního provozu, protože byl velký. 
Když děti uviděly krásné koníky, byly ve 
svém živlu. Ale překvapení na ně teprve 
čekalo! S milým úsměvem nás přivítal pan 
Šalamoun - tatínek naší Emilky a děti ani 
nedutaly. Poslouchaly jeho vyprávění a pak 
nás zavedl za jehňátky - to byla podívaná, 
vidět tolik jehňátek pohromadě! Seznámil je 
také s jejich životem, jak se o ně musí starat,  
s velkou trpělivostí odpovídal na zvědavé 
otázky dětí. Byl to obrovský zážitek. Před 
odchodem do školky se děti proběhly po louce, 
děvčata z Fitminu jim ukázala pejsky a koníky.
Mnohokrát děkujeme za nezapomenutelný 
zážitek a pozvání.
Byl to moc pěkný, vydařený, dopolední výlet.

Anna Janebová

Zápis do MŠ
Zápis k docházce do MŠ na školní rok 
2017/2018 se konal v pondělí 15. 5. 2017 
od 8 do 16 hodin v mateřské škole. Celkem 
byly přijaty 4 děti s trvalým pobytem  
v Helvíkovicích.

Anna Janebová - ředitelka MŠ

od 17 h koncert – Průřez muzikálem 
Děti ráje - výběr písní s úspěšného 

hitmuzikálu 

DĚTI RÁJE 
v podání zpěváků a herců z obsazení 

muzikálu v Praze a Brně.

Bohaté občerstvení
Vstupné: 120 Kč v předprodeji na OÚ,  
150 Kč na místě, 50 Kč děti do 15 let



6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické 
a myšlenkové operace a orientovat se  
v    elementárních matematických pojmech.
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou 
záměrnou pozornost a schopnost záměrně si    
zapamatovat  a vědomě se učit.
8. Dítě by mělo  být přiměřeně sociálně 
samostatné a zároveň sociálně vnímavé, 
schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty  
a projevovat tvořivost.
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém 
prostředí, v okolním světě i v praktickém 
životě.
Je třeba mít na zřeteli, že zrání dítěte je 
nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech 
parametrů dosáhnout, ale může se k nim 
přiblížit.
Děti od 3 do 6 let - tato doba se již nikdy 
nevrátí a schopnosti, kterými děti disponují  
v této době, jsou jedinečné a je třeba vědět, 
jak je správně rozvíjet a podporovat.

"Naše děti jsou nadané vesmírným 
potenciálem. Naším úkolem je pomoci 
jim ho uvolnit." 
Maria Montessori

Nemůžeme chtít, aby děti 
byly naším obrazem.
Jsou obrazem sebe samých a prostředí,
ve kterém vyrůstají.
A my můžeme pouze přispět k tomu,
jakou budou mít jednou
tyto jedinečné obrazy hodnotu.

Tak ať se Vám, šikulky, ve škole líbí!
Do ZŠ odcházejí 3 děti:
SOFINKA HURTOVÁ
MAGDALENKA ŠAFÁŘOVÁ
KUBA TOMEŠ
Budeme na Vás moc vzpomínat!

CHŮVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Naše mateřská škola je jednou z těch, která 
zažádala o dotaci z evropských fondů na 
chůvu pro nejmenší děti. Ta pomáhá učitelkám  
s péčí o dvouleté děti, kterých ve školkách 
přibývá.
Podmínkou je starat se alespoň o dvě děti, 
které oslaví třetí narozeniny ve druhém 
pololetí školního  roku. Přestože chůva není 
pedagogický pracovník, musí umět chránit 
děti před úrazy a zvládat první pomoc. Neměla 
by mít také logopedickou vadu.
Práce chůvy spočívá v tom, že je po ruce 
učitelce a pomáhá s těmi nejmenšími dětmi -
s obsluhou dítěte, zajištění bezpečnosti 
a individuálních potřeb.
Od 1. června 2017 bude vykonávat chůvu na 
naší mateřské škole paní Dáša Holubářová,

která úspěšně složila zkoušku z profesní 
kvalifikace, která se skládala ze 3 částí - 
písemná část – test (60 minut), praktická  
a ústní část před zkušební komisí v Pružné 
školce v Olomouci.
V nové práci ji přeji hodně úspěchů.
Děkuji Mgr. Petře Pospíšilové za zpracování 
projektu. Velice si této pomoci vážíme.

Dovolte mi poděkovat všem rodičům, 
místním spolkům a také zřizovateli  
za podporu a pomoc v minulém školním roce.
Vašeho zájmu o náš rozvoj si velmi vážíme.
Krásné pohodové dny plné sluníčka  
a odpočinku v době dovolené, dětem 
nezapomenutelné prázdniny přeje  
Anna Janebová a kolektiv MŠ

LOUČENÍ SE ŠKOLKOU
Milí předškoláci Sofinko, Magdalenko, Kubo!
Až jednou budete velcí
a nebudete si už jen hrát,
vzpomeňte si na svoji školičku
a na to, kdo Vás v ní měl moc rád!

Vstup do první třídy základní školy představuje 
pro dítě velkou životní změnu. Mění se role 
dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní 
program, náplň činností, nároky i požadavky. 
Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou 
situaci bez vážnějších problémů, mělo by být 
nejen dostatečně vývojově a sociálně zralé, ale 
také dobře připravené. Velmi důležitá je také 
spolupráce rodiny a školy, která se podílí na 
vzdělávání dítěte.

Co by mělo dítě zvládnout před vstupem 
do ZŠ?

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky  
a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, 
být samostatné v sebeobsluze.
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné 
a schopné kontrolovat a řídit své chování.
3. Dítě by mělo zvládat přiměřeně jazykové, 
řečové a komunikativní dovednosti.
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky  
a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové 
a sluchové vjemy. Vaše paní učitelky s paní kuchařkou

O čem se mluví

Farma v Helvíkovicích  
v rámci RODINNÉHO DNE  
otevírá brány do světa zvířat
Stylový den se zvířaty v areálu firmy Dibaq 
v Helvíkovicích, tak lze popsat program  
24. června 2017 od 9 do 14 hodin. 
V nabitém programu nechybí prohlídka 
výroby psích granulí  z masa a dalších zdraví 
prospěšných darů přírody nebo setkání  
s výživovým poradcem pro psy a kočky. 

Program pro děti zahrnuje LOUTKOHRÁTKY 
v podobě několika pohádek, malování na 
obličej, deskové hry, hlavolamy a další hry. 
Děti i dospělí se mohou projet na koni nebo 
v kočáře taženém koňmi. Psí parkur (agility), 
frisbee, psí spřežení (mushing), pasení kačen 
a další sporty budou ukázány a vysvětleny na 
rozkvetlé louce pod širým modrým nebem.  
K dispozici bude i rodinný FOTOKOUTEK, 
ukázka speciálních dovedností s koňmi - 
ohňová show a španělská drezura. K poslechu 
zahraje skupina Modrý Mauricius. Každý 
návštěvník a milovník zvířat obdrží malý dárek 
jako pozornost a občerstvení.

13 HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 3/ 2017 14



15 HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 3/ 2017 16

Zajímavosti

Kraj problémy malých 
prodejen řeší téměř deset 
let. Finanční podpora 
postupně narůstá
Problémy a udržení malých prodejen v obcích. 
Tomuto tématu se postupně dostává zvýšené 
pozornosti jak na státní, tak regionální úrovni. 
Pardubický kraj však již od roku 2009 jako 
jediný region pravidelně vyhlašuje dotační titul 
na podporu provozu obchodů a pojízdných 
prodejen. Ty jsou mnohdy méně využívané, ale 
pro místní obyvatele zároveň nepostradatelné. 
V letošním roce kraj rozděluje 1 687 200 
korun s tím, že jednání zastupitelstva budou 
předloženy navržené dotace pro 44 obcí.
„Problém malých prodejen, kterým se až nyní 
zabývá vláda a ostatní regiony, v našem kraji 
jako jediní v republice řešíme již od roku 2008. 
Záleží nám totiž na rozvoji obcí, tedy i na 
udržení základních potřeb jejich občanů. Díky 
těmto prostředkům se v malých vesničkách 
daří udržet v činnosti prodejny se základními 
druhy potravin,“ uvedl hejtman Pardubického 
kraje Martin Netolický. „Podpora ze strany 
kraje se každým rokem zvyšuje. 

V roce 2014 jsme schválili dotace ve výši  
1 473 000 korun, v roce 2016 1 620 000 
korun a pro letošek je částka ještě o 67 tisíc 
vyšší. Zároveň s tím posilujeme také celý 
Program obnovy venkova, jehož je podpora 
prodejen součástí. V letošním roce máme  
na tento program vyčleněnou rekordní částku 
60,5 milionů korun, zatímco například v roce 
2014 to byla částka 37 milionů korun,“ sdělil 
hejtman Martin Netolický.
V rámci tohoto dotačního titulu lze poskytnout 
dotaci ve výši 50 % nákladů v běžném 
roce, maximálně ve výši 100 tisíc korun. 
Uznatelnými náklady jsou například elektrická 
energie, otop, voda, ale také vybavení prodejny 
klimatizací, mrazícím či chladicím zařízením. 
Finanční prostředky jsou vždy poskytovány 
zpětně podle skutečných nákladů prodejny  
v předcházejícím roce. „Nejedná se o podporu 
žádného velkého řetězce. Záleží na tom, jak 
mají obce prodejny pronajaté. Většinou jsou 
v jejich majetku a zaměstnávají prodavačku 
nebo prodejnu pronajímají soukromníkovi. 
Příspěvek je také určen pro zásobování 
pojízdnou prodejnou,“ vysvětlil radní pro oblast 
zemědělství, životního prostředí a venkova 
Václav Kroutil.

Začínající včelaři dostanou 
od Pardubického kraje 
takřka milion korun

Pardubický kraj stejně jako v minulém roce 
finančně podpoří včelaře, kteří s činností 
teprve začínají. Zájem o dotaci je vysoký, 
úředníci krajského úřadu zaevidovali celkem 
84 žádostí ze všech koutů regionu. Nejvíce 
zájemců bylo z okresu Pardubice. Jeden 
včelař mohl žádat maximálně o 12 tisíc korun. 
„Tato dotace slouží jako podpůrný systém 
pro začínající včelaře, jehož cílem je rozšíření 
včelařské základy a zvýšení počtu včelstev na 
území našeho regionu. 
Zlepšují se tím také opylovací služby včelstev 
na kulturních i planě rostoucích květinách,“ 
řekl radní pro životní prostředí, zemědělství 
a venkov Václav Kroutil s tím, že komise 
doporučila podpořit 82 přijatých žádostí. 
„Mezi úspěšně žadatele rozdělíme 984 tisíc 
korun. Vedlejším a pozitivním efektem je 
skutečnost, že se ke včelařině dostávají 
mladí lidé, nejmladšímu žadateli je 24 let,“ 
informoval radní.Cyklopecky letos 

odstartovaly už v dubnu
Již pošesté zve Pardubický kraj všechny 
milovníky turistiky a poznávání atraktivních 
míst v regionu k letní soutěži. Tentokrát 
jsou ve hře horské kolo Merida, víkendový 
pobyt s polopenzí v hotelu Jezerka na Seči 
a různé cyklistické vychytávky. Opět je pod 
hlavičkou Cyklopecek připraveno pro cyklisty, 
koloběžkáře, bruslaře i pěší turisty 15 cyklotras 
v Pardubickém kraji. K účasti ve slosování  
o ceny je třeba absolvovat alespoň tři trasy 
a na každé z nich si vyžádat razítko do 
Vandrovní knížky.

„Cyklopecky už asi není potřeba podrobně 
představovat, je to především inspirace 
pro aktivní výlety po Pardubickém kraji. 
V tomto ročníku se nám opět podařilo 
natipovat nové trasy,“ představil letošní ročník 
radní pro cestovní ruch a sport René Živný  
a pokračoval: „Například na Pardubicku můžete 
vyrazit podél Opatovického kanálu až do 
Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, 
nebo projet místy zaslíbenými milovníkům 
houbaření na Holicku. Při cestách ochutnáte 
gastronomické speciality v Železných horách 
a navštívíte památkové rezervace a zóny  
v Českomoravském pomezí. Razítka budou 
například i na hradě Svojanov nebo na zámku 

v Nových Hradech. Pro milovníky kopcovitého 
terénu jsme pak vybrali trasy v masivu 
Králického sněžníku a v Orlických horách.“
Základem účasti v soutěži je Vandrovní 
knížka, kterou si turisté mohou vyzvednout  
na všech informačních centrech v kraji nebo  
si ji stáhnout z internetu. Na většině cyklotras 
jsou dvě místa, kde lze získat razítko  
do Vandrovní knížky. K zařazení do slosování 
o ceny je potřeba ulovit alespoň tři razítka 

ze tří cyklotras. Stačí absolvovat i jen část 
cyklotrasy a nezáleží na tom, jestli na kole, 
pěšky nebo jiným způsobem. Vyplněnou 
zadní stranu Vandrovní knížky s alespoň 
třemi razítky je pak nutné odeslat poštou 
na adresu organizátora soutěže, Destinační 
společnosti Východní Čechy, nebo vyfocenou 
či naskenovanou na e-mail cyklopecky@
vychodnicechy.info do 20. října 2017. 

Upozornění a inzerce

PORADNA PRO RODIČE
Někdy si jako rodiče nevíme 
rady, a přitom stačí jen slyšet 
zkušenosti druhých. 
Rodičovství se nikde neučí, 
ačkoliv se s ním setkává skoro 
každý z nás. Pracovat na 
vztazích v rodině se vyplatí 

– rodina je základ životní jistoty člověka  
a v krizích dokáže zafungovat jako záchranná 

síť.   Každý chce mít doma spokojené děti  
a vychovat z nich dobré lidi se zájmem o dění 
kolem sebe.  Každý z nás má také při výchově 
problémy, otázky, nejasnosti. Proto nabízí 
Rodinné centrum Mozaika každý den od 8  
do 12 h. společná setkávání rodičů  
s dětmi.   
Rodiče si při setkávání sdělují zkušenosti 
a zážitky s dětmi. Vzájemně se podporují, 
získávají nadhled a učí se vidět mnohé běžné 
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věci i z pohledu jiných. Dokáží se i lépe vcítit 
do pocitů svého dítěte, poznat ho v interakci 
s jinými dětmi, kde se přirozeně projevuje. 

dítěte v rodině nebo mimo rodinu, rozeznat, 
co je pro něho dobré, a co ne. Důležité je 
umět naslouchat našemu dítěti, co chce říci  
a umět si v dané situaci poradit, porozumět, 
co s v dítěti i v nás odehrává. 
Paní psycholožka Mgr. Silvia Kubánková je 
odbornice s dlouholetou praxí a v RC Mozaika 
se věnuje rodičům a malým dětem každý den 
od 8 do 12 h. Možnost konzultace nabízíme 
po domluvě i v odpoledních hodinách rodičům 
školních dětí.  
Srdečně Vás zveme do našich prostor  
a těšíme se na společně prožité chvíle.  

Petra Jarošová, Rodinné centrum Mozaika
Centrum pod střechou, Taušlova 714, 

Letohrad , tel. 731 402 336
www.uo.charita.cz

Domácí péče se nemusíte 
bát – Charita vám pomůže
Řada lidí doma pečuje o své blízké, jenž se 
potýkají s různými zdravotními problémy, 
které přináší věk, nemoce nebo úrazy. Je 
to dlouhodobá a náročná služba, jeden z 
ušlechtilých činů, které můžeme udělat pro 
své blízké -  umožnit jim, pokud je to možné, 
aby mohli i v nemoci setrvat doma. Domov se 
nedá ničím nahradit, a právě pobyt v rodinném 
prostředí přináší pacientům větší jistotu, pocit 
bezpečí, často i zlepšení jejich zdravotního 
stavu.
Charita domácí péči podporuje. Jedním 
ze způsobů je zapůjčení kompenzačních 
pomůcek jako např. polohovací elektrické 
postele, antidekubitní matrace, chodítka, 
invalidní vozíky, toaletní židle, sedačky na 
vanu nebo WC atd. Tyto pomůcky usnadňují 
pohyb a obsluhu nejen pacientovi, ale zejména 
rodině, která o něj pečuje. Za pomůcky se 
platí půjčovné dle aktuálního ceníku. Smlouva 
se uzavírá na 30 dní, ale pomůcku můžete 
mít půjčenou tak dlouho, jak je potřeba, 
třeba i několik let. Dopravu pomůcek Charita 
nezajišťuje, ve výjimečných případech je 

dTest: Jak se bránit 
proti hluku od 
sousedů?
Domov představuje pro mnohé 
oázu klidu. Co však dělat  
v případě, že vaši domácí pohodu 
narušují hluční sousedé, továrna 
nebo hluk ze zahrádky restaurace? 

Samostatnou kapitolou je pořádání veřejně 
přístupných kulturních či sportovních akcí. 
Pravidla pro jejich organizaci stanovují obce. Ty 
také stanoví provoz letních zahrádek restaurací, 
například v rámci tržního řádu. „V naší poradně se 
setkáváme i se stížnostmi na hlasitý projev hostů 
restauračních zařízení, ten však nemůže řešit 
krajská hygienická stanice. Hlasité projevy hostů 
tak mohou být posouzeny jako přestupky proti 
nočnímu klidu. Pokud nebudete s rozhodnutím 
jmenovaných úřadů spokojeni, máte možnost 
obrátit se na správní soudy. Správní soudy pak 
mohou rozhodnutí úřadů zrušit či změnit,“ říká 
Zelený.

Zákon výslovně Způsob obrany 
záleží na původu hluku i jeho 
intenzitě. Pokud hluk ve vašem 
obydlí dosahuje míry ohrožující 

vaše zdraví, může nápravu zjednat hygienická 
stanice nebo stavební úřad. Krajská hygienická 
stanice může zastavit provoz nebo používání 
zdroje hluku až do odstranění závady nebo 
odejmout povolení k jeho provozu. V případě 
nerespektování takového rozhodnutí může 
ukládat pokuty. Stavební úřad kontroluje, zda 
k překračování hlukových limitů nedochází  
v průběhu provádění stavby. Dále může i u již 
dokončené stavby nařídit provedení nezbytných 
úprav pro zamezení překročení zákonných limitů 
hluku, ke kterému dochází při užívání stavby. 
„Pokud nelze limity pro hluk z vážných důvodů 
dodržet, mohou být překročeny, k tomu je však 
zapotřebí zvláštního povolení,“ vysvětluje Lukáš 
Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu. 
Hlasitá hudba, rozjívené hovory, vytrvale 
štěkající psi, mňoukající kocouři ozývající se od 
sousedů a podobné hluky, které však nedosahují 
intenzity poškozující vaše zdraví, je možné řešit 
prostřednictvím obecního úřadu či policie. „Hluk 
pocházející ze sousedních bytů může být totiž 
přestupkem proti veřejnému pořádku nebo proti 
občanskému soužití,“ uvádí Zelený.
V případě hluku od sousedů máte také možnost 
obrátit se na soud se žalobou, kterou budete 
požadovat, aby soused zabránil pronikání hluku 
do vašeho bytu. „Soud žalobě vyhoví, pokud 
hluk přesahuje místní obvyklé poměry. Hledisko 
překročení zákonných limitů v tomto případě 
nehraje roli,“ konstatuje Zelený.

Pokud by v důsledku hluku docházelo ke škodám, 
můžete se jako poškozený domáhat náhrady. 
Opomenout nelze ani možný zásah do takzvaných 
osobnostních práv každého člověka. „Dle konkrétní 
situace by se mohlo jednat o porušení práva na 
důstojné životní podmínky, soukromí či zdraví,“ 
uzavírá Zelený.

Kontakty pro spotřebitele:
Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz,  
tel.: +420 734 710 617 
Vanda Jarošová, jarosova@dtest.cz, 
tel.: +420 731 789 110

ale možné se na odvozu domluvit. Oblastní 
charita UO má v okrese tři půjčovny, kde 
ročně obslouží kolem 800 klientů. Zavolejte, 
rádi vám sdělíme potřebné informace.

Můžou si ověřit svoje výchovné postoje, 
případně je konzultovat s psycholožkou, 
která je v herně přítomna každou středu  
od osmi do dvanácti hodin. Při našem setkání 
platí zásada, že není nesprávná výchova, 
nikoho zde nepoučujeme, pouze se snažíme 
pomoci najít správný přístup k dítěti dle jeho 
individuality, pomoci se zorientovat v chování 

Ústí nad Orlicí
Ul. 17. listopadu 69, tel. 731 402 314, 
e-mail: pujcovna.uo@uo.hk.caritas.cz 
Letohrad
Na Kopečku 356, tel. 731 598 830, 
e-mail: pujcovna.let@uo.hk.caritas.cz 
Lanškroun
Havlíčkova 1129, tel. 733 611 556, 
e-mail: pujcovna.lan@uo.hk.caritas.cz 
www.uo.charita.cz
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