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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí 
dotace od Ministerstva zemědělství na akci 
„Revitalizace kaple sv. Antonína Helvíkovice 
– I. etapa.
2. Cenovou kalkulaci návrhů na pořízení změny 
Územního plánu Helvíkovice po schválení 
zadání změny č. 1.
3. Dohodu o spolupráci vypracovanou  
na základě pracovního jednání obce 
Helvíkovice se zástupci zemědělských subjektů 
hospodařících na území obce Helvíkovice 
konaného dne 27. 6. 2017.
4. Využívání místních komunikací společností 
VIKA Kameničná a. s. ze dne 27. 6. 2017.
5. Zápis z pracovního jednání se zástupci 
zemědělských subjektů hospodařících na území 
obce Helvíkovice ze dne 27. 6. 2017.
6. Osazení 4 odpadkových košů na psí výkaly 
po obci.
7. Předání staveniště k akci „I/11 Helvíkovice, 
most ev. č. 11-064“, investor ŘSD.
8. Jednání s majiteli cest na pozemcích 
p. č. 1091/6, 1091/3, 1449/3, 4277, 4292 
k. ú. Helvíkovice o odkoupení nebo směny  
za pozemky v majetku obce Helvíkovice.
9. Žádost o doplnění Obecně závazné vyhlášky 
obce o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 
ze dne 21.6.2017. 
10. Zápis z projednání „Studie výběru lokalit  
k podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
OPŽP a Národních dotačních programů 
MŽP“ zpracovatelky Ing. Mlejnkové.

Jana Kolářová, starostka obce
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Obecní úřad informuje

Dne 7. 8. 2017 se konalo 15. řádné 
veřejné zasedání Zastupitelstva obce 
Helvíkovice. Zastupitelstvo obce mimo 
jiné projednalo a schválilo:

•	 výzvu	k	podání	nabídek,	zadávací	podmínky	
a zadávací dokumentaci k akci „Protipovodňová 
opatření pro obec Helvíkovice“. Zastupitelstvo 
obce schvaluje poptání těchto firem: 
TBO s. r. o., EMPEMONT s. r. o., Tomáš 
Mikula EL-MIK, ELSPET s. r. o.

•	 poptávkové	 řízení	 na	 akci	 „Revitalizace	
kaple sv. Antonína v Helvíkovicích – I. etapa“. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce 
podepsat smlouvu o dílu s firmou, od které 
obdrží ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

•	 poptávkové	 řízení	 na	 akci	 „Revitalizace	
historického objektu hasičské zbrojnice 
Helvíkovice“.

•	 poptávkové	 řízení	 na	 akci	 „Výstavba	
komunikace na pozemku par. č. 898/29 
v k. ú. Helvíkovice“. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostku obce podepsat smlouvu 
o dílu s firmou, od které obdrží ekonomicky 
nejvýhodnější nabídku.

•	 nákup	 pozemků	 parc.	č.	 4917,	 4953	 
a 4976 v k. ú. Helvíkovice o celkové výměře 
8 361 m2 od obce Česká Rybná za cenu 
24 Kč za 1 m2. V případě schválení prodeje 

pozemků zastupitelstvem obce Česká Rybná 
je starostka Jana Kolářová pověřena k podpisu 
kupní smlouvy.

•	 smlouvu	 o	 podmínkách	 provedení	 stavby	
na části pozemků p. č. 3/7 lesní pozemek, 
1465/8	 ostatní	 plocha	 pro	 záměr	 realizace	
stavby „II/310 Helvíkovice, napojení na I/11“ 
se stavebníkem Pardubický kraj, IČ 70892822.
 
•	 dodatečné	 zařazení	 návrhů	 na	 změnu	
využití pozemků do změny č. 1 Územního 
plánu obce Helvíkovice za podmínky podepsání 
dohody o úhradě nákladů na pořízení změny 
č. 1 územního plánu mezi žadatelem a obcí 
Helvíkovice.
1. Návrh na změnu využití pozemku 
p. č.  4004 v k. ú. Helvíkovice – zalesnění.
2. Návrh na změnu využití pozemků 
p. č. 222/2 a st. p. č. 164 v k. ú. Helvíkovice 
– bydlení venkovské.

•	 finanční	spoluúčasti	dodatečných	žadatelů	
o změnu č. 1 územního plánu obce dle 
cenové kalkulace projektanta. S žadateli 
bude sjednána Dohoda o úhradě nákladů se 
splatností do 8. 9. 2017. V případě nesjednání 
dohody nebo nedodržení termínu splatnosti 
bude požadavek na změnu ÚP vyřazen.

•	 podání	 žádosti	 o	 dotaci	 na	 Veřejné	
osvětlení k Unikovo z programu obnovy 
venkova Pardubického kraje. 



Obecní úřad Helvíkovice, 564 01 Žamberk, okres Ústí nad Orlicí

O Z N Á M E N Í   V O L I Č Ů M
o době a místě konání voleb 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
konané ve dnech 20. a 21. října 2017

v Helvíkovicích
Starostka	obce	Helvíkovice	podle	ustanovení	§	15	odst.	1	a	2	zákona	č.	247/1995	Sb.,	 

o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky se uskuteční
v pátek 20. 10. 2017 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a
v sobotu 21. 10. 2017 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku 
č. 1 je sálek v budově obecního úřadu, 
Helvíkovice č. p. 3 pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu v obci Helvíkovice, 
části Helvíkovice a části  Houkov. 
3. Voličům bude umožněno hlasování  
po prokázání jejich totožnosti a státního 
občanství České republiky platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem České 
republiky.
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti 
stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.

4. Hlasovací lístky budou každému voliči 
dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého 
pobytu) nejpozději do úterý 17. října 2017. 
Ve dnech voleb volič může obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti. Spolu  
s hlasovacími lístky obdrží volič informační 
leták s údaji potřebnými pro realizaci volebního 
práva. 
5. Je-li volič z důvodu nepřítomnosti  
v místě svého trvalého pobytu vybaven 
voličským průkazem, může na tento hlasovat  
v jakémkoli stálém volebním okrsku na území 
České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí u příslušného 
zastupitelského úřadu. 
6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu 
hlasování ve volební místnosti je každý povinen 
uposlechnout pokynů předsedy okrskové 
volební komise.

V Helvíkovicích dne 27. 9. 2017
Jana Kolářová, starostka
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Stavba mostu
V pondělí 11. září byly zahájeny přípravné 
práce ke stavbě nového mostu č. 11-064 
na silnici I/11 Helvíkovice-Žamberk. V této 
souvislosti byla přemístěna autobusová 
zastávka Helvíkovice – U mostu směrem  
k Žamberku - označena dopravním značením. 
V letošním roce bude vystavěno mostní 
provizorium, šířka vozovky bude 4 m  
s	průjezdným	profilem	nad	obrubníky	4,5	m.	
Součástí provizorního mostu bude lávka pro 

Rekonstrukce železnice 
V červnu a červenci letošního roku proběhla 
rekonstrukce železnice v úseku Bohousová-
Žamberk, byl opraven i propustek u bývalého 
drážního domku. 

Veřejné projednání
V pondělí 23. října na sálku OÚ se 

uskuteční projednání připravovaných 
obecních projektů,

od 16 hodin polní cesty, 
poté studie - stezka pro pěší  

a cyklisty při I/11 Helvíkovice.
Projednání se zúčastní projektanti projektů  
a zástupci Státního pozemkového úřadu, 

zváni jsou všichni, které zajímá rozvoj obce.

pěší v šíři 1 m, na předmostích v minimální 
šíři 1,4 m, u které bude osazeno osvětlení 
až k náhradní autobusové zastávce. Mostní 
provizorium bude určeno i pro nákladní 
dopravu. 
Používání mostního provizoria bude zahájeno 
na jaře (březen-duben) 2018, o této skutečnost 
budete včas informováni. Veškeré dopravní 
značení bude projednáno s dotčenými orgány 
začátkem roku 2018.
Přípravné práce na mostním provizoriu si 
vyžádají částečné omezení dopravy, které 
bylo zveřejněno na úřední desce OÚ formou 
Opatření obecné povahy, které stanovuje 
přechodnou úpravu provozu.
Vážení spoluobčané, věnujte prosím nastalým 
změnám pozornost a při dopravních omezeních 
mějte mnoho trpělivosti, vždyť současný most 
nám všem slouží již od roku 1924. V té době 
se jednalo o jeden z nejmodernějších mostů 
tehdejší doby. Mějme na paměti, co všechno 
přežil a jak dobře nám sloužil. Doprava v době 
stavby a v současnosti je nesrovnatelná. Nový 
most bude mnohem širší a opatřen chodníky 
po obou stranách. 
Na projekt nového mostu přes Divokou Orlici 
se připravují další navazující projekty:  
1. úprava křižovatky u Hostince u Jelena 
včetně opěrné zdi ve směru na Kameničnou
2. studie - stezka pro pěší a cyklisty při I/11 
Helvíkovice.

Jana Kolářová, starostka
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Poznáváme krásy 
Helvíkovic
V sobotu 26. srpna jsme se vydali na  
procházkový okruh obcí, a to částmi 
známými i neznámými. 

Vesnice roku 2017
V sobotu 12. srpna proběhlo slavnostní 
vyhlášení soutěže Vesnice roku 2017 
Pardubického kraje v Lukavici. Naše obec 
obdržela Diplom za rozvoj kulturního života  
a dar od Pardubického kraje ve výši 10 tis. Kč. 
Po slavnostním programu v Lukavici jsme 
si prošli centrum vítězné obce Lukavice  
s výkladem paní starostky.           JK

V příjemně slunečném odpoledni jsme 
se dozvěděli historii domů, míst i další 
různé příhody, zajímavosti. Poutavé 
vyprávění bylo doplněno o fakta z dávné 
historie, které je zaznamenáno v knihách 
či publikacích. Pro letošní procházku 
byl zvolen okruh od altánu u OÚ, přes 
lávku pro pěší k Beranovu kopci, nově 
obnovenou cestičkou k památníku  
U pěti ran, směrem k bývalému drážnímu 
domku až k domu manželů Richtrových, 
kteří poskytli zázemí všem účastníkům  
k milé přestávce. Členky kulturního 
výboru se vzorně postaraly o občerstvení 
pro účastníky. Milou vsuvkou byla 
výroba pohlednice, kterou jsme si 
vyrobili ze široké škály připravených 
materiálů. Výsledné pohlednice byly 
velmi nápadité, posloužily jako krásná 
vzpomínka na příjemné odpoledne. 
Odtud jsme se vydali okolo pily směrem 
k Popluží, Závodí, po staré cestě  
k domovům. Všem pořadatelům děkuji 
za ochotu se podílet na hezké akci  
a účastníkům za účast.     JK
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Ze života v obci
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Výlet do Dvora Králové nad 
Labem a na Kuks
Dne 9. srpna 2017 obecní úřad spolu  
s kulturním výborem obce uspořádal jako 
každoročně výlet. Tentokrát jsme se vydali na 
severozápad, do Dvora Králové nad Labem. 
Nenavštívili jsme ale zoologickou zahradu, 
jak  by si  asi každý představoval, ale výrobnu 
vánočních ozdob, oficiálně Vánoční ozdoby, 
DUV - družstvo Dvůr Králové nad Labem. 
Přijala nás velmi příjemná paní průvodkyně, 
která nás seznámila s celým výrobním 
procesem vánočních ozdob, od vyfoukání, 
stříbření, barvení, malování až po balení. Práce 
je to ruční, velice náročná, titěrná. Myslím, že 
málo který z nás by tuto práci dělat chtěl,  
a proto se už vůbec nediví, že české skleněné 
vánoční ozdoby stojí tolik, kolik stojí. A že  
jsou to někdy až neskutečně krásné kousky 
jsme se přesvědčili i v podnikové prodejně, 
kde si mnozí z nás nějakou tu vánoční krásu 
zakoupili.
Po té jsme si vydali na plánovaný oběd. 
Chutnalo nám všem a rádi jsme pokračovali 
v cestě.
Druhým naším zastavením byl areál hospitálu 
Kuks. Uvítal nás překrásný výhled do kukského 
údolí. Po trochu obtížnějším výstupu do kopce 

jsme došli k českému baroknímu skvostu,  
na Kuks.
Celý tento objekt prošel rozsáhlou 
rekonstrukcí a bylo skutečně co prohlížet. 
Mladý, ochotný průvodce nás seznámil  
s temnou historií hospitálu Kuks, založeného 
hrabětem Šporkem pro účely postarat se  
o vysloužilé vojáky. Všichni jsme si prohlédli 
originály soch alegorií Ctností a Neřestí od 
Matyáše Brauna i s výkladem průvodce, 
někteří z nás i Braunův betlém či Šporkovskou 
hrobku. Velmi nás potěšila  pěkná bylinková 
zahrada, kde jsme uviděli mnohé rostliny 
a květiny, které pamatujeme ze zahrádek 
našich babiček. K vidění či nákupu byl i pěkný 
bylinkový obchod s výrobky z bylinek, od 
léčivých kapiček, sušených bylin až po zdravé 
sirupy.
Příjemné odpoledne jsme zakončili v kavárně 
na Kuksu, kde jsme si rádi dali kávu se 
zmrzlinou.
Myslím, že výlet se nám vydařil. Počasí nám 
přálo, účastníci zájezdu byli spokojeni a určitě 
se těší na další výlet. 

Jana Zezulková
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Blahopřejeme k významným 
životním výročím
Za všechny, kteří v minulých měsících oslavili 
svá životní jubilea představujeme Květoslavu 
Hovadovou /98 let/, Boženu Pinkasovou 

/83  let/, Vlastimila Dostálka /82 let/, Vlastu 
Bednářovou /70 let/, Zdenku Dolečkovou 
/70 let/, Vlastu Kolářovou /70 let/ a Josefa 
Míka /70 let/.
Manželé	Pinkasovi	 navíc	 oslavili	 také	 65	 let	
společného života, tzv. kamennou svatbu.
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Společenská rubrika

Srdečně blahopřejeme našim 
spoluobčanům, kteří oslaví 
významná životní jubilea

ŘÍJEN 2017
Tomšová Marie č. p. 2 93 let
Šafářová Eva č. p. 32 86 let
Vítková Hana č. p. 24  78 let
Koukol Jaroslav č. p. 31 77 let
Dvořák	František	 č.	p.	103		 75	let

LISTOPAD 2017
Planíková Květoslava č. p. 139  81 let
Richtrová Marie č. p. 19 79 let
Matyáš	František	 č.	p.	52	 77	let
Divíšková Marie č. p. 31 77 let
Śvábová	Františka	 č.	p.	82	 75	let
Bednář	Václav	 č.	p.	74	 75	let
Křenková Eva č. p. 120 72 let
Kalous	Petr	 č.	p.	133	 65	let
Kučerová	Anna	 č.	p.	107	 65	let
Kovářová	Eva	 č.	p.	50	 65	let

Uspávání broučků
Každoroční a velmi oblíbená akce nejen  
pro děti se konala 20. září.
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V PROSINCI SE DÁLE 
MŮŽEME TĚŠIT NA 

MIKULÁŠSKOU BESÍDKU 
DNE 8. 12. 2017

A TAKÉ NA ZÁJEZD 
NA ZÁMEK POTŠTEJN - 

BETLÉMSKÝ PŘÍBĚH

 Bližšší informace budou 
upřesněny.

 

Kde:   Na sálku obecního úřadu v Helvíkovicích 
Kdy:   Vždy jeden čtvrtek v měsíci  
Vždy v 16:00 hod 
Cena:  říjen - červen 700 Kč 
S sebou: přezůvky  
Začínáme 26. října 2017 

Přihlaste se, prosím, nejpozději  
do 19. října v MŠ Helvíkovice  
u Moniky Koukolové nebo 
 na telefonu 728 219 819 
Počet míst je omezen.  
Těším se na vás 

 
 
 
 
 

 

          
  

 
 
 
 

S sebou pracovní košili a přezůvky. Záloha: 300 Kč 
Schůzky v klubovně na OÚ v Helvíkovicích. 
 

Pro všechny, co rádi tvoří s barvami  
a materiály všeho druhu!  
 

Vedoucí: Lída Matyášová,  tel. 605 323 402 

pro zájemce od 8 do 88 let 
 

Kulturní výbor obce 
Helvíkovice srdečně zve 

v neděli 3. 12. 2017 
od 16 hodin na 

Rozsvícení 
vánočního 

stromu 
u OÚ. Živý svatý obraz 

v altánku bude doplněn 
vánočními písněmi 

v podání Broni 
Halbrštátové. 

Pro zájemce bude 
připraveno posvěcení 

adventních věnců.

Klub žen Helvíkovice z. s. 
srdečně zve na 

Vánoční trhy, 
které se uskuteční v neděli 

3. 12. 2017 od 15 hodin 
na sálku OÚ. 

Pro zahřátí bude připraven 
svařák i medovina, 

nebudou chybět ani tradiční 
bramboráky. K zakoupení 

nabídneme adventní věnce, 
svícny, perníčky a další 

vánoční domácí výrobky.

9

Poznamenejte si do kalendáře

Mateřská škola Helvíkovice pořádá 
pro všechny děti a dospělé

DRAKIÁDU
ve čtvrtek 19. 10. 2017 

Sraz je v 16 hodin u MŠ.
Občerstvení zajištěno.

Těšíme se na Vás!

Angličtina pro nejmenší 
– Cookie and Friends

Výtvarný kroužek Helvíkovice 
chystá

VÍKEND PRO DOSPĚLÉ
Pojeďte s námi za netradičními 
zážitky, dobít energii! Nechat se 

obsluhovat, odměnit se...
od 21. do 22. října 2017  

v Bartošovicích v Orl. horách
Program: zábavné hry, tvoření, výlet, 
odpočinek :-) Záloha na ubytování, 

stravu a materiál: 550 Kč
Počet míst je omezen! Přihlášky na tel. 

605 323 402 (Lída Matyášová)

Vážení rodiče, 
oddíl stolního tenisu pro mládež 

opět začne pořádat 
pravidelné tréninky každé pondělí 

od 30. 10. 2017 v 17 hod. 
Pokud máte zájem o bližší informace 

volejte 777757000, Jiří Marek.

Klub žen Helvíkovice z. s. 
pořádá v pátek 20.10.2017

Zájezd do Polska 
na trhy 

v Kudowa Zdroj
spojený se zastávkou na oběd  
v Novém Městě nad Metují.

Odjezd v 7.30 h od OÚ.
Přihlášky na OÚ v Helvíkovicích 

s úhradou poplatku: Členky KŽ 70 Kč, 
ostatní 100 Kč

Kurz angličtiny pro předškolní děti každý 
čtvrtek v 15.30 hodin v MŠ Helvíkovice

Cena kurzu: 
550 Kč/pololetí + sešit cca 200 Kč

První setkání: 5. 10. 2017
Přihlášit se můžete v MŠ nebo 

na stovickova@atlas.cz, 
tel. +420 732 500 958.

Klub žen Helvíkovice společně s 
Mateřskou školou srdečně zve všechny 

děti i dospěláky na 

Svatomartinskou 
slavnost

Sejdeme se v sobotu 11. 11. 2017 
v 16 hodin před obecním úřadem 
a po krátkém programu u altánku 

projdeme, v čele se svatým Martinem  
na koni, průvodem po obci.  

Odměnou bude všem bohaté 
občerstvení prodávané na sálku OÚ – 

martinské rohlíky, svatomartinská husa, 
svatomartinské pivo a další.

 Mateřská škola s SDH Helvíkovice 
pořádají

TURNAJ VE HŘE 
ČLOVĚČE NEZLOB SE

ve čtvrtek 16. 11. 2017 na sálku  OÚ.
Začátek v 16 hodin. Startovné 20 Kč.

Každý účastník bude odměněn.
Hru Člověče nezlob se
 si vezměte s sebou. 

Hrajeme FAIR PLAY! Těšíme se na Vás! 
Srdečně zvou pořadatelé.
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Odvážní kovbojové, statečné kovbojky! 
 

Snad si na mě pamatujete. Já na vás teda jo! Svěřil jsem vám své 
bohatství, našli jste mé zlato. Už víte? No jasně, hazardní hráč, jezdec Ponny 
Expresu a taky dobrej pistolník  

Zažili jsme toho spolu hodně, onehdá v těch pár červencovejch dnech! 
Že máte mozek i srdce kovboje, jste dokázali nejen v kvízu, při chytání 

krav do lasa, při telení a krmení telátek, slalomu mezi kravinci, plavení dobytka 
či na lovu bizona. Své dovednosti jste předvedli při práci ve stáji i jízdě na koni. 
Akorát hod podkovou na cíl se moc nedařil. A střelba z luku, taky nic moc  

Pochlubili jste se vašim, že na rozdělání ohně na uvaření fazolí jste 
vyfasovali jen tři sirky? A že se to všem týmům podařilo? I když, nebýt suchého 
dřeva od vašich milých sousedů, nevím, jestli byste ten den obědvali... 

Vzpomínám si na zdobení kožených náramků a záložek - to mnohé        
z vás hodně bavilo! Taky na stavbu dostavníků a závod v doručování 
zašifrované zprávy. 

To hazardování s prachama v kasinu a pití kdoví čeho v baru jste doma, 
doufám, nezmiňovali! To bylo dost drsný, jak vám ručičky kmitaly při počítání 
bankovek a jak jste nedočkavě pošlapávali ve frontě na štamprli! 

No, ale country tanec, ten vám šel! To byla paráda! Fakt jste tančili       
- i přes předcházející frajerské řeči, že vás to nenapadne ani za milion... Country 
je fajn. To je mé oblíbené. Moc mě těšilo, jak vám to šlo! Raz dva tři štyry, pět 
šest sedum osum... 

Procházet indiánským územím se nevyplácí, to už taky víte. Naučili 
jste se orientovat v terénu podle mapy, to se může jednou hodit. Rýžování na 
zlatonosném potoce byla už jen třešinka na dortu  

Jestlipak vám ve zbytku léta přibyly ještě nějaké zářezy na pistolce? Za 
zásluhy a dobré skutky, samozřejmě! Přece jste nezapomněli, proč jsem svůj 
poklad věnoval zrovna vám... 

Tak jo. Už jsem vás zdržel dost. Běžte zase na nějaký dobrý skutek.   
Ať se vám dobře daří u Wild River! 

S úctou váš                                          Buffalo Bill 
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PODĚKOVÁNÍ 
Na přípravě a realizaci programu příobecního 
westernového tábora se opět spoluúčastnilo 
mnoho lidí. 
1. VEDOUCÍ: Eliška Marková, Monika 
Koukolová, Lucka Kubová, Monika Štěpánová 
a Terka Marková
2. HOSTÉ A SPOLUPRACOVNÍCI: kovboj 
Petr a jeho kůň - kovbojská a westernová 
ukázka, lasování
Dana Jedličková - country večer, výuka tance
Ladislav Hemrlík - workshop zdobení kůže
kovbojky Majda a Viky - Dream ranch 
Libchavy - program na ranči, jízda na koních
Lenka Moravcová - Poi show
rodina Bendlových - přátelé indiánů a strážci 
indiánského území
3. SPONZOŘI A DALŠÍ BÁJEČNÍ 
SPOLUPRACOVNÍCI: milí a ochotní 
helvíkovičtí sousedé - suché dříví na oheň :-), 

Obec Helvíkovice - podpora, poskytnutí 
táborové základny, Hasiči - zápůjčka 
vzduchovky, Smetanovi - nápoje, truhlář 
p. Kacálek - pistolky, kovář Jirka Prokopec 
- podkovičky, Jana Zezulková - perníkové 
kovbojské hvězdy, maminky táborníků - 
dobroty k zakousnutí

Kolegyně vedoucí si pořádně mákly s výrobou 
a sháněním westernových rekvizit. Tábor pro 
ně netrvá jen těch pět červencových dní - mají 
napilno už pár týdnů před nástupem táborníků.  
Často jim pomáhají i rodinní příslušníci - 
tímto děkujeme také jim! A vážíme si jejich 
trpělivosti... Na táboře se dětem, pokud 
vím, líbilo. A za to můžou všichni zmínění :-)
DĚKUJEME!

Lída Matyášová

Kroužek vaření pro děti 
Minulý školní rok jsme se jednou měsíčně 
scházeli s dětmi ve věku od 8 do 13 let, 
abychom společně vařili, pekli a dobře se 
bavili. Děti byly neobyčejně šikovné a hostiny 
to byly báječné. Dnes už děti umí uvařit 
svíčkovou i guláš, připravit pohoštění na 
oslavu, upéct něco sladkého a dokonce upéct 
krásný a dobrý dort. V našem posledním 
setkání před prázdninami jsme si pochutnali 

Lidé kolem dětí

na langoších, vaflích se zmrzlinou a děti si 
zasloužily i pravou kuchařskou zástěru pro 
mistra kuchaře. Všem dětem děkuji za jejich 
pečlivost a pozornost. Ráda bych poděkovala 
všem, kteří nám ochotně pomáhali nebo  
i hmotně přispěli: paní Vlastě Bednářové, 
Elišce Markové, Janě Zezulkové, Martině 
Jordánové a především Janě Kolářové. 
Těším se na další společné vaření.

 Monika Koukolová
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CO NOVÉHO OD ZÁŘÍ V MŠ
K 31. 8. 2017 ukončila pracovní poměr  
na zdejší mateřské škole paní Jitka Ulrichová.
V nové práci ji přeji mnoho úspěchů.
26. 6. 2017 se konalo výběrové řízení  
na pozici provozář - školnice. Celkem se 
zúčastnili výběrového řízení 4 uchazeči. 
Tříčlenná komise ve složení A. Janebová - 
ředitelka MŠ, M. Koukolová, DiS. - učitelka 
MŠ, Mgr. A. Svitáková - zástupce obce 
vybrala paní K. Kvačkovou z Helvíkovic  
od 1. 9. 2017 na pracovní poměr se zkušební 
dobou 3 měsíců. Velice dobře se zapracovala 
chůva - paní Dáša Holubářová, která to  
s dětmi umí a mají ji rády. Vzhledem k vysokému 
počtu malých dětí a naplněné kapacitě je pro 
mateřskou školu velkým přínosem.

Děti se učí 
tomu, v čem žijí
•	 žije-li	 dítě	 v	 prostředí	
tolerance, naučí se být 
trpělivé

•	 žije-li	 dítě	 v	 prostředí	
chvály, naučí se oceňovat

•	 žije-li	 dítě	 v	 prostředí	
slušnosti, naučí se být 
čestné

•	 žije-li	 dítě	 v	 prostředí	
spokojenosti, naučí se mít 
rádo

•	 žije-li	 dítě	 v	 prostředí	
přátelství, naučí se být 
rádo na světě

„Děti nepotřebují blahobyt, drahé dárky, 
luxusní dovolené, ale náš čas, naší lásku  
a naše vedení” 
Mia von Schavová - terapeutka

ADAPTACE DVOULETÝCH 
DĚTÍ V MŠ

Práce s dětmi v naší MŠ vychází z dobrých 
vztahů mezi dětmi samotnými, mezi učitelkami
a dětmi, mezi učitelkami a rodiči.

V adaptačním  režimu je důležitá provázanost 
režimu mateřské školy s režimem v rodině.
Ve věku dvou let dítě potřebuje stálý pravidelný 
režim (dostatek času na realizaci činnosti, 
úprava času stravování), více klidu (prostor  
k odpočinku během dne), více individuální 
péče (vzdělávací činnosti realizované důsledně 
v menších skupinách či individuálně), 
srozumitelná a jednoduchá pravidla a řád, 
určující mantinely jeho jednání.
Dítě si s sebou do mateřské školy může vzít 
svoji oblíbenou hračku či kouzelnou věc pro 
zvláštní příležitosti, která mu bude pomáhat  
a nosit štěstí. Někdy pomůže i zvlášť hezké 
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Zprávy z mateřské školy

PŘEHLED AKCÍ ZA MINULÝ 
ŠKOLNÍ ROK
V minulém školním roce 2016/2017 pořádala 
MŠ mnoho akcí pro děti ve spolupráci  
s místními složkami. Paní učitelky se nejenom 
s dětmi na akcích dobře bavily, ale také se celý 
rok poctivě vzdělávaly. Také na naší mateřské 
škole proběhla řada kontrol - vše bez závad.
Mnohokrát děkuji paní starostce za zapůjčení 
obecního auta dle potřeby.
Vzhledem ke špatnému autobusovému spojení 
do Žamberka bychom nemohli navštěvovat 
různé akce ani solnou jeskyni.
ZÁŘÍ - uspávání broučků s programem 
PAPOUŠCI
ŘÍJEN - sběr kaštanů u Míkových, drakiáda,  
návštěva divadla v Žamberku O Šípkové 
Růžence, návštěva solné jeskyně s dětmi
LISTOPAD - pohádka v MŠ O Lesněnce,  
Svatomartinská slavnost, účast na semináři 
Vánoční čarování - učitelka, turnaj v Člověče 
nezlob se, účast na dvoudenní poradě ředitelů 
na Seči - ředitelka, návštěva solné  jeskyně 
s dětmi, návštěva divadla v Žamberku - 
VÁNOČNÍ HVĚZDA

PROSINEC - Mikulášská besídka v MŠ,  
pohádka v MŠ O Sněhurce, Mikulášská 
besídka pro veřejnost, vánoční besídka v MŠ
LEDEN - kontrola OSSZ
ÚNOR - závody na bobech, lyžařský výcvik ve 
skiparku Červená Voda
BŘEZEN - revize TV nářadí, dětský maškarní 
karneval, hudební pohádka, účast na semináři 
-SKUTEČNĚ ZDRAVÁ MŠ - ředitelka, 
vedoucí ŠJ
DUBEN - návštěva divadla v Žamberku,  
plavecký výcvik v Ústí nad Orlicí
KVĚTEN - probouzení broučků, besídka pro 
maminky, plavecký výcvik, pedagogická praxe  
závěrečná zkouška - chůva, vystoupení na 
besedě s důchodci
ČERVEN - vycházka s myslivci, Vesnice roku 
- kulturní program s dětmi, prohlídka MŠ,  
sportovní den v MŠ, návštěva ZŠ 28. října,  
soutěž na plavecké soutěži - ŽABKA KATKA,  
kontrola KHS, screeningové vyšetření zraku,  
návštěva domku Prokopa Diviše, výlet do 
Letohradu - strašidelná jeskyně, výběrové 
řízení na pozici - provozář - školnice, pasování 
předškoláků na budoucí školáky, schůzka 
rodičů s učitelkou ZŠ
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ZKUSTE SI KVÍZ
Túra po Helvíkovicích - tak někdo na své 
vlastnoručně vyrobené pohlednici nazval 
procházku s poznáváním krás naší obce.
Kdo se jí účastnil, bude jistě znát odpovědi 
na otázky v následujícím kvízu. 

1. Ve kterém roce je "ves Helvíkovice" poprvé 
písemně zmíněna? Nápověda: slavnost před 
dvěma lety k výročí naší obce.
2. Od kdy byla v Helvíkovicích škola? 

u všech, kdož jej znali. Šembera byl muž povahy 
přímé, chování ušlechtilého, nemiloval okolků 
a obcházení, přesvědčení svoje uplatňoval za 
všech okolností, byl nejen výborný spisovatel  
a učitel, ale vůbec muž charakteru nezkaleného.  
Počátkem roku 1898 začal profesor Šembera 
churavěti. V Žamberku, kam se odebral 
na zotavenou, se jeho stav zhoršil, byla mu 
zjištěna rakovina střev a lékař uznal jeho 
stav za beznadějný. Pro zmírnění bolestí byl 
operován ve všeobecné nemocnici v Praze, 
kde 19. 8. 1898 umírá. K věčnému odpočinku 
byl uložen na Olšanských hřbitovech v Praze 
na V. hřbitově, 9. oddělení v hrobě č. 88. 
Jeho hrob je již bohužel téměř zaniklý.

Připravila Věra Dittertová za přispění pana 
B. Živnůstky podle článků ze Světozoru  

a Zlaté Prahy z roku 1898   

zálibou a užitkem může číst nejen odborník, 
ale vůbec každý, kdo jenom trochu má pro 
historii porozumění. 
Jeho spolužákem a celoživotním přítelem 
byl profesor Eduard Albert (*1841, †1900), 
spoluzakladatel moderní české chirurgie, 
profesor a přednosta lékařské fakulty ve Vídni. 
Profesor Šembera získal si nehynoucích zásluh 
jako spisovatel historický i jako výtečný učitel. 
Byl pokládán za vzorného pedagoga. Vynikal 
vzácnou schopností činit látku sebe nesnadnější 
a suchopárnější žákům snadno záživnou, 
nepřetěžoval, neunavil a přece mnoho naučil, 
při tom vždy se snažil žákům vštípit ducha 
dějin. Také mimo školu byl upřímným přítelem 
žactva, od něhož byl milován jako málokterý 
jiný učitel. A nejen u žactva byl oblíben, nýbrž  

Zajímavost: byla dřevěná, učil tu švec, který 
uměl číst a psát...
3. Dovedl bys nakreslit znak Helvíkovic? 
Symbol, správné barvy...
4. Co bývalo na prostranství před úřadem, kde 
dnes stojí mj. obecní altán?
5.	Čí	socha	stojí	u	bývalé	školy?
6. V kterých letech byly Helvíkovice součástí 
města Žamberka?
7. U mostu stála do r. 1964: 
a) zvonice b) závora c) mýtnice
8. Jaké bylo vlastní jméno Prokopa Diviše? 
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Zajímavosti

Vzpomínka na našeho 
rodáka
V	 srpnu	 letošního	 roku	 uplynulo	 175	 let	
od narození našeho významného rodáka, 
pedagoga a historika prof. Ph. Dr. Františka 
Šembery.
František Šembera se narodil 20. 8. 1842  
v Helvíkovicích v č. p. 40 v rodině učitele. 
Po studiích v Rychnově nad Kněžnou, 
Hradci Králové a Praze se stal gymnaziálním 
profesorem v oboru historie. Od roku 1867 
vyučoval na gymnáziu v Německém (dnes 
Havlíčkově) Brodě, v letech 1868 – 1881 na 
biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích 
a později v Praze na gymnáziu v Truhlářské 
ulici, kde působil až do své smrti. 
Protože při výuce postrádal vhodné učebnice 
všeobecných dějin, rozhodl se pro jejich sepsání 
i vydání. Jeho dílem jsou: Dějiny vzdělaných 

národů starověkých (1872 – 1874), Dějiny 
národů klasických	 (1875),	Dějiny středověké 
(1879) jež sahají až do XIII. století. Toto 
dílo (i když další díly nebyly dokončeny) 
zajišťuje prof. Šemberovi čestnou a trvalou 
paměť v dějinách české literatury historické. 
Dále napsal cvičebnice Učebné knihy dějepisu 
všeobecného pro nižší třídy škol středních 
(1893	-	1895).	V	letech	následujících	pracoval	
na učebné knize dějepisu všeobecného pro 
vyšší třídy, v roce 1898 vyšel Starý věk. Vedle 
toho přispíval články historickými do Ottova 
slovníku naučného, Encyklopedie pedagogické 
i celé řady novin a časopisů. Šembera 
psal slohem jadrným, živým a nad míru 
poutavým, nevyhýbal se při vší důkladnosti 
a vědeckosti také zajímavým podrobnostem, 
vtipným poznámkám, narážkám na současné 
poměry, zkrátka s důkladností vědeckou spojil 
zajímavou a lehkou formu, takže dílo jeho se 

nové tričko či kalhoty „pro velké”, které si dítě 
podle svého vkusu a fantazie mohlo pro tuto 
příležitost vybrat.
Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po 
poznání, experimentuje, objevuje. Poznává 
všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, 
osamostatňuje se, bývá silně egocentrické.
Neorientuje se v prostoru a čase, žije 
přítomností a situacemi, které ji naplňují.
Pro dvouleté dítě je zařazení do mateřské 
školy nejčastěji první sociální zkušeností 
mimo širší rodinu. Obvykle se projevuje 
silnější potřebou vazby na dospělou osobu. 
Poznává nové vzorce chování dospělých  
i vrstevníků, vymezuje si vlastní prostor, 
přijímá vymezené hranice a nové role. Učitel 
zastává velmi významnou pozici, stává se 
zástupcem rodiče, jistotou a oporou dítěte  
v běžném dění i v budování vztahů s vrstevníky.
Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, 
situačním učením, vlastním prožitkem  
a především hrou. Často vyžadují opakování 
činnosti,potřebují pravidelné rituály, zpravidla 

udrží pozornost jen velmi krátkou dobu.
Podmínkou úspěšné pedagogické práce je 
citlivé přizpůsobování organizace se střídáním 
nabídky činností, trénováním návyků  
a praktických dovedností, ponecháním co 
největšího prostoru pro volné hry a pohybové 
aktivity.
Předškolní období je zásadní pro utváření 
celoživotních návyků, respektování pravidel 
a norem. Ve věku dvou let je dítě zpravidla 
připraveno tyto aspekty rozeznávat a přijímat.
Dítě ve věku od dvou do tří let má některé 
potřeby jiné nebo intenzivnější než dítě starší.
Potřebuje stálý pravidelný denní režim, 
dostatek emoční podpory, zajištění pocitu 
bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí  
a činnosti, více individuální péče, srozumitelná 
pravidla.
Péče o děti od dvou do tří let musí být 
organizačně a provozně zajištěna v souladu  
s platnými právními předpisy.

Anna Janebová - ředitelka MŠ
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Tato změna reaguje na situaci, kdy na území 
České republiky provozovalo svou činnost 
velké množství komerčních subjektů, které 
za nepřiměřeně vysokou odměnu nabízely 
dlužníkům pomoc se sepsáním oddlužení 
Jejich služby však postrádaly profesionalitu  
a dlužníkům přinášely často spíše další 
problémy než pomoc.
Stále platí, že pro vstup do oddlužení musí mít 
dlužník stálý příjem, musí mít 2 a více věřitelů, 
do návrhu musí uvést všechny své dluhy, musí 
být schopen zaplatit 30 % svých dluhů a musí 
mít dluhy déle než 30 dní po splatnosti. 
Oddlužení	trvá	maximálně	5	let	od	schválení	
návrhu. Své dluhy dlužník uspokojuje buď ve 
splátkovém kalendáři, nebo prodejem majetku, 
po novele také kombinací obou způsobů. 
Dlužník je povinen osobně se dostavit  
k insolvenčnímu správci na přezkumné 
jednání a spolupracovat s ním po celou dobu 
oddlužení. Insolvenční správce je povinen 
navštívit dlužníka v jeho obydlí a vyhotovit 
o tom záznam. Insolvenčnímu správci náleží 
odměna ve výši 1.089 Kč nebo 1.634 Kč  
(v případě oddlužení manželů) měsíčně a také 

jednorázově	 250	 Kč	 za	 každou	 přihlášenou	
pohledávku.
O způsobu oddlužení rozhoduje insolvenční 
soud.  
Pokud dlužník řádně plnil podmínky oddlužení, 
bude po skončení osvobozen od zbytku 
nezaplacených dluhů, nově o osvobození 
nemusí žádat. 
Občanská poradna pomáhá dlužníkům 
sepisovat návrhy na povolení oddlužení již od 
roku 2008. Poradna bude o akreditaci žádat 
a návrhy i nadále bude bezplatně sepisovat  
a podávat.
Služby občanské poradny jsou určeny všem 
lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální či 
životní situace, nebo jim taková situace hrozí, 
situaci neumí sami řešit a potřebují pomoc. 
Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám 
budeme věnovat.
Informace o provozní době a kontakty 
na občanskou poradnu najdete 
na www.uo.charita.cz nebo je získáte 
na telefonu 734 281 415.

Pracovníci Občanské poradny Ústí nad Orlicí

Kotlíkové dotace aktuálně
Pardubický kraj vyhlásil 3. výzvu na kotlíkové 
dotace pro fyzické osoby 27. září 2017. 
V tyto dny se zájemci musí elektronicky 
zaregistrovat do systému, vyplnit žádost 
a vyplněnou do systému uložit. Poté žadatel 
obdrží důležitý e-mail s odkazem. Z tohoto 
odkazu dne 31.10.2017 v 6.30 hodin svou 
žádost stiskem tlačítka na odkaz odešle. 
Vyplňování žádostí, které začalo 27.9.2017, 
nemá žádný vliv na pořadí žádosti. Pro pořadí 
žádostí bude určující termín 31.10.2017  
v 6.30 hodin. 

V tuto dobu ale už musíte mít  
z předchozích dnů hotovou registraci  
a vyplněnou žádost. Ráno 31.10.2017 už 
jen KLIKNETE, abyste získali co nejrychleji 
nejlepší pořadí. 
Vše najdete na adrese http:www.
p ar d u b i c k y k r a j . c z  v y z v y - ko t l i ko v e -
dotace93219
Nahlédněte co nejdříve. Pokud budete 
potřebovat pomoc, tak jsou tam uvedeny 
kontakty na pracovníky Pardubického kraje  
a ti vám rádi poradí.

Mgr. Hana Štěpánová, Radní pro regionální 
rozvoj, evropské fondy a inovace - KÚ PK
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Důležitá upozornění

Neplaťte zbytečně a užívejte 
si své vlastní úrody
Vážení spoluobčané, na základě dlouholetých 
zkušeností se separátem z bioplynové 
stanice vám nabízíme možnost využití 
tohoto materiálu. Jedná se o pevnou složku. 
Tento materiál několik let používáme nejen  
v zemědělské prvovýrobě, ale testujeme jej  
i na vlastních zahrádkách a zahrádkách našich 
spřízněných osob. Všichni bez rozdílu hodnotí 
tento materiál jako velmi vhodný pro své 
využití. Nezapáchá, příjemně se s ním pracuje 
při rytí popřípadě formou jiné aplikace. Každý, 
kdo tento materiál vyzkoušel je spokojen  

s kvalitou a hojností své úrody. Vynikajících 
výsledků dosahujeme při pěstování např. 
paprik, rajčat, česneku a dýní. 
Tento materiál je významnou složkou 
substrátů vyráběných např. Letohradskou 
společností BB Com s. r. o., které si můžete 
zakoupit v Hornbachu apod.
Využijte tedy naší nabídky a pro vlastní 
potřebu si přijeďte pro tento materiál zdarma 
ke kravínu v Helvíkovicích. Separát je uložen 
vedle silážní jámy a je vám k dispozici  
v libovolném množství. 
Věřte, že jde vypěstovat krásnou úrodu i bez 
umělých hnojiv.

Jiří Marek

a) Diviš Václavek b) Václav Divíšek 
c) Václav Prokop
9. V Helvíkovicích byla pekárna. 
Věděl bys, čí a kde?
10. Kde bylo pohřebiště koní za 2. světové 
války?
11. Jaký strom roste U pěti ran? 
a) smrk ztepilý b) lípa srdčitá 
c) jírovec maďal
12. Jak se říká části obce za Poplužím, 

směrem na Českou Rybnou?
13. U Poplužního dvora se v továrně pálily 
a) švestky b) cihly c) čarodějnice
14. Jak se jmenoval rytíř na poplužské tvrzi  
v 1. pol. 16. stol.?
15.	Kde	bývala	helvíkovická	pískovna?
a) na Závodí b) za Míkovými (za hřištěm) 
c) na Skále
16. Jak se říká části obce mezi Divokou Orlicí 
a náhonem k dávnému mlýnu?

Správné odpovědi: 1)	1365,	2)	1793,	3)	zlaté	zkřížené	hrábě	na	zeleném	podkladu,	4)	ovocný	sad,	5)	sv.	Jana	
Nepomuckého,	6)	1975	-	1990,	7)	mýtnice,	8)	Václav	Divíšek,	9)	Beranova,	při	výjezdu	z	obce	po	pravé	straně	směrem	
na Žamberk, 10) v lese za kopcem zvaným Beraňák, 11) Jírovec maďal, 12) Kusany, 13) cihly, 14) Severin Helvíkovec 
z	Helvíkovic	a	na	Žamberce,	15)	za	Míkovými	po	pravé	straně	od	cesty,	16)	Ostrov

Oddlužení po novele 
insolvenčního zákona 

Od roku 2006 mohou dlužníci řešit své dluhy 
formou oddlužení v insolvenčním řízení.
Zákon upravující oddlužení se již několikrát 
změnil, naposledy novelou insolvenčního 
zákona k 1. 7. 2017.
Podle této novely si dlužník návrh na 
oddlužení už nemůže podat sám. Návrhy 
mohou podávat pouze advokáti, notáři, 
insolvenční správci, soudní exekutoři  
a akreditované osoby (např. občanské poradny), 

kterým byla rozhodnutím ministerstva udělena 
akreditace pro poskytování služeb v oblasti 
oddlužení. Dlužník sám za sebe může podat 
návrh na povolení oddlužení pouze v případě, 
že má právnické či ekonomické vzdělání  
v magisterském programu.
Pokud návrh na povolení oddlužení podává 
advokát, notář, insolvenční správce nebo 
soudní exekutor, náleží mu odměna ve výši 
4.000 Kč nebo 6.000 Kč v případě oddlužení 
manželů. Částky jsou uvedeny bez DPH. 
Akreditované osoby budou služby poskytovat 
bezplatně. 



Prevence před ucpáním kanalizace 
Jak se chovat, aby Vaše kanalizace  
a domovní odpady fungovali bez závad.

Olej z vaření nevylévejte do dřezu ani do 
WC
Olej z vaření nelejte 
do dřezu ani do 
WC. Tuk v potrubí 
zatuhne a časem 
ucpe domovní 
odpad. S tím je 
spojený i nepříjemný 
zápach starého  
a ztuhlého tuku!
Olej ani tuky z vaření do kanalizace a domov-
ních odpadů nepatří.

Nevhazujte hadry, plenky a podobné 
věci do WC mísy!
Nevhazujte jiný než 
toaletní papír do 
WC mísy. Jednorá-
zové pleny, hadry, 
dámské hygienické 
potřeby, ubrousky 
apod. nejsou uzpů-
sobené pro rozložení 
v kanalizaci. Vhoze-
ním těchto věcí do záchodu si velmi rychle 
zaděláváte na problém s ucpaným potrubím a 
brzy budete potřebovat služby firmy na čištění 
kanalizace.

Nevhazujte odpadky a nemeťte listí  
do dešťových vpustí. 
Dále také nevy-
plachujte nádoby 
od barvy, betonu 
malování apod. 
do těchto vpus-
tí. Hrozí Vám 
zatvrdnutí v tě-
lese vpusti, nebo  
v horším případě 
v potrubí. Kon-
trolujte, jestli 
jsou koše dešťových vpustí prázdné. Při pří-
valovém dešti tak bude moci voda rychleji od-
téct. Zabráníte tak zatopení okolí vpusti.

Nelejte olej, benzín apod do kanalizace!
Nebezpečný od-
pad, jako jsou 
ředidla, moto-
rový olej, nafta, 
benzín, barvy 
apod. do kana-
lizace nepatří. 
Nejenom že je to 
zákonem zakáza-
né a hrozí Vám 
vysoká pokuta, 
ale hlavně zamoříte okolí a kanalizaci výpary  
z těkavých látek, které může někdo zapálit, 
nebo se vznítit.
Nevyplachujte kýble od barvy a betonu do ka-
nalizace!

Nevhazujte zbytky jídel do dřezu!
Zbytky jídel vyho-
zené a protlačené 
skrz odtok dřezu 
Vám časem mohou 
domovní odpady 
ucpat. Nemáte-li 
potrubí zcela v po-
řádku, nánosy ze 
zbytků se začnou 
hromadit a ucpou 
Vaší kanalizaci. Přicpání kanalizace může být 
taky spojené se zápachem. V případě problé-
mů s domovními odpady kontaktujte firmu na 
čištění odpadů!

Tento článek má upozornit na činnosti, 
které nedělat, pokud chcete, aby Vaše 
kanalizace a domovní odpady dlouho 
fungovali bez jakékoliv závady.


