XIX. ROČNÍK

PERIODICKÝ TISK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU 4/ 2018

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Dne 25. 6. 2018 se konalo 19. řádné veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo
a schválilo:

•
výsledek hospodaření a účetní závěrku
obce Helvíkovice k 31. 12. 2017. Zastupitelstvo
obce Helvíkovice schválilo Závěrečný účet obce
Helvíkovice za rok 2017 a vyslovilo souhlas
s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
•
Rozpočtové opatření č. 3/2018 ve výši
970 000 Kč na straně příjmů i výdajů z důvodu
přidělení dotací a zahájení oprav a staveb.
•
Celkový počet členů zastupitelstva obce
na volební období 2018–2022 a to 9 osob.
•
Přijetí dotace od MMR na akci
„Rekonstrukce místní komunikace Do Doleček
v obci Helvíkovice“. Obec má přislíbeno
785 tis. Kč, což je 50 % nákladů, realizace
proběhne v letošním roce.

•
Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu
obnovy venkova Pardubického kraje na
„Poskytnutí veřejné služby pro zajištění
potravinové obslužnosti v Helvíkovicích“.
Dotace ve výši 34 tis. Kč je na příspěvek
obchodnímu družstvu Konzum na provoz
prodejny.
1

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

•
Smlouvu
o
poskytnutí
dotace
z Programu obnovy venkova Pardubického
kraje na „Rozšíření veřejného osvětlení v obci
Helvíkovice“. Dotace ve výši 120 tis. Kč na
veřejné osvětlení u Unikovo a u statku, realizace
v letošním roce.
•
Cenovou nabídku na zpracování digitálního
povodňového plánu pro obec Helvíkovice
od ŠINDLAR s. r. o. v rámci poptávkového
řízení na Realizaci protipovodňových opatření
obce Helvíkovice.
•
Projektovou dokumentaci na stavbu
„Most přes Divokou Orlici, Helvíkovice“
od MDS Projekt s. r. o. ve variantě jednopruh
a sjednání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
na prodloužení termínu předání dokončeného
projektu. Projekt bude na nový most k Popluží
v šíři 3 m mostovky + chodník, hrubý odhad
nákladů asi 11,5 mil. Kč. V současné době
není vypsán žádný dotační titul na nový most,
termín realizace není stanoven.
•
Podání nabídky na odkup nebo směnu
pozemku par. č. 115/6 v k. ú. Helvíkovice
majitelce Boženě Klofáčové, zastoupené
MVDr. Petrem Šalanským, na akci „Stezka
pro pěší a cyklisty podél I/11 Helvíkovice“.
Nabídnutá cena je 150 Kč za 1 m2 nebo směna
ve stejné výměře záboru pozemku za obecní
pozemek par. č. 115/5 v k. ú. Helvíkovice.
V současné době se dokončuje projekt pro
územní řízení na chodník podél I/11 spojený
s přemístěním autobusové zastávky u Popluží
z důvodu bezpečnosti cestujících. Pozemek
paní Klofáčové je pro realizaci velice důležitý,
obec nabídne směnu za pozemek ležící
v těsném sousedství.

•
Zřízení válečného hrobu – pamětní desky
na kapli sv. Antonína na par. č. stavební 130
v k. ú. Helvíkovice k uctění památky padlých
v 1. světové válce.
•
Prodloužení nájemní smlouvy na byt pro
příjmově vymezené osoby č. 2 a č. 3 v č. p. 165
na období 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020 současným
nájemcům (A. Hušková, V. Felcmanová).
•
Vyřazení žádosti o prodloužení nájemní
smlouvy na byt č. 1 pro příjmově vymezené
osoby z důvodu nesplnění obou podmínek
pravidel nájmu a schválilo ukončení nájemní
smlouvy na byt č. 1 s manželi Janebovými
dle sjednaného dodatku k nájemní smlouvě
a to k 31. 8. 2018. Podmínky nájmu bytu jsou
stanoveny v souladu s podmínkami přijaté
dotace na stavbu bytů a nařízením vlády
č. 284/2011 Sb. a to:
- žadatel je příjmově vymezenou osobou
s dodržením průměrného měsíčního příjmu
- žadatel ani členové domácnosti nemají
k datu uzavření nájemní smlouvy vlastnické ani
spoluvlastnické právo k rodinnému domu nebo
bytu, ani je neužívají právem odpovídajícím
věcnému břemeni.
•
Sjednání nájemní smlouvy na byt č. 1
pro příjmově vymezené osoby v č. p. 165
s paní Evou Langerovou na období 1. 9. 2018
– 31. 8. 2020. Žadatelka podávala žádost o byt
opakovaně od roku 2015 a podmínky nájmu
splnila.
•
Navýšení nájemného za pronájem bytů pro
příjmově vymezené osoby v č. p. 165 na 60 Kč
za 1 m2, tj. 3 600 Kč měsíčně s účinností
od 1. 9. 2018. V souladu s Podmínkami pro
nakládání s nájemními byty pro příjmově
vymezené osoby a s průměrnou mírou inflace
dochází k prvnímu zdražení nájmu za 12 let
užívání bytů.
•
Sídlo spolku Tělovýchovná jednota
Sokol Helvíkovice, IČ 647 71 903 na adrese
Helvíkovice 7e, 564 01 Žamberk (kabiny).
•
Smlouvu o zřízení věcného břemene
s GasNet, s. r. o. Ústí nad Labem na uložení
plynárenského zařízení „STL plynovod a přípojka
pro areál firmy Dibaq a. s.“   na pozemcích
par. č. 4939 a 5071 v k. ú. Helvíkovice.

•

Smlouvu o zřízení věcného břemene
– služebnosti IV-12-2015734/VB/2,
Helvíkovice p. č. 991/21, Frimlová – knn na
zařízení distribuční soustavy na pozemcích
par. č. 991/6, 991/22 a 1452/4 v k. ú.
Helvíkovice pro ČEZ Distribuce, a. s. Děčín
– zemní vedení NN a přípojkový pilíř pro
novostavbu RD za OÚ.
•
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské
sítě
č. SLS/60/18/Hd
pro
Vodovody
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na
vodovod po pozemcích par. č. 90/1, 898/29,
898/30, 1475/1, 4346, 1465/7 a 1465/12 vše
v k. ú. Helvíkovice – uložení nového vodovodu
od č.p. 147 v ocení cestě, pod potokem
Kameničná, kolem č. p. 32 až k Unikovo.
•
Prodej
pozemku
par. č.
200/14
v k. ú. Helvíkovice o výměře 166 m2 za cenu
150 Kč/1 m2 manželům Michalovi a Kateřině
Hynkovým – pozemek v oplocené zahradě
u domu č. p. 86, jedná se o vypořádání starých
nesrovnalostí.
•
Prodej pozemků par. č. 125/2 o výměře
52 m2, par. č. 135/1 o výměře 8 m2, par. č.
141/2 o výměře 29 m2 vše  v k. ú. Helvíkovice
za celkovou cenu 980 Kč společnosti Lesy
České republiky, s. p. Hradec Králové –
pozemky kolem čerpací stanice na Ostrově
u koryta potoka Kameničná.
•
Zveřejnění záměru prodeje pozemku
par. č. 60/16 o výměře 13 m2 v k. ú. Helvíkovice
– pozemek u č. p. 147 dohledaný při mapování
intravilánu.
•
Podání nabídky na odkup 3/4 pozemků
par. č. 1468 a 1472 v k. ú. Helvíkovice podílovým spoluvlastníkům Jiřímu Matyášovi,
Helvíkovice 147, Antonínu Matyášovi, Helvíkovice 47 a Jiřímu Ročkovi, Helvíkovice  87.
Nabídnutá cena – 150 Kč za 1 m2. Obec vlastní podíl ve výši 1/4 komunikace od silnice I/11
až po statek č. p. 49, další 3/4 podílu by chtěla
získat do svého vlastnictví. Obec již nyní hradí celkové náklady na údržbu a cesta vykazuje
znaky veřejné komunikace, proto není soukromé vlastnictví vhodné.
•
Stanovy svazku obcí Sdružení obcí
Orlicko.
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•
Pořízení informačního systému obce
ve spolupráci s firmou MADOS MT s. r. o.umístění tabulek označujících firmy, instituce
a významná místa v obci pro lepší orientaci
návštěvníků.
•
Provedení kontroly poskytnuté dotace
spol. Konzum obch. družstvo Ústí nad Orlicí
v sídle družstva.

Dne 18. 7. 2018 se konalo 20. mimořádné
veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Helvíkovice. Zastupitelstvo obce schválilo:

•
Výsledek konkurzního řízení a jmenování
nové ředitelky Mateřské školy Helvíkovice.
•
Podání žalobního návrhu na odstranění
plotu manželů Hubených z pozemku obce.

•
Výsledek výběrového řízení na akci
„Protipovodňová opatření pro obec Helvíkovice“.
Nejnižší nabídkovou cenu předložila nabídku
firma EMPEMONT s. r. o.
Zastupitelstvo obce Helvíkovice schválilo
uzavření smlouvy na realizaci „Protipovodňová
opatření pro obec Helvíkovice s dodavatelem
EMPEMONT s. r. o. Projekt Protipovodňová
opatření pro obec Helvíkovice řeší kompletní
dodávku zařízení na instalaci varovného
a informačního systému obyvatel pro obec
Helvíkovice včetně části Houkov. V rámci
projektu budou instalovány bezdrátové hlásiče
s reproduktory a vysílacím pracovištěm,
dále bude pořízeno automatické zařízení
pro propojení v rámci HZS ČR, elektronická
siréna, srážkoměrná stanice, hladinové čidlo
a vodočetná lať. Dodávka a instalace proběhne
v období 15. 1. – 30. 9. 2019. Hodnota díla je
1,23 mil Kč bez DPH.
Věra Dittertová

Nebezpečné odpady

•

Ve čtvrtek 16. 8. 2018 bude proveden
zastávkovým
způsobem
mobilní
sběr
nebezpečného odpadu. Odpady lze bezplatně
odevzdat na těchto stanovištích a časech:
Závodí, stanoviště kontejnerů 15.30 – 15.40 h
Ostrov, na rozcestí
15.45 – 15.55 h
Sídliště, u Zářeckých
16.00 – 16.10 h
U požární zbrojnice
16.15 – 16.25 h
Na Skále, stan. kontejnerů
16.30 – 16.40 h
Odpady odložené na stanovištích před
příjezdem sběrných vozidel nebudou odvezeny.

Zajímavost června

V minulém vydání zpravodaje jsem Vás
informovala o tom, že věž z naší kaple byla
sundána jeřábem a započaly práce na přípravě
nové vazby. Během června jsme postupně viděli,
jak práce na ní probíhají přímo na zpevněné
ploše místního hřbitova. Na závěr byl připevněn
původní zrenovovaný kříž a bylo všem jasné,
že bude v brzké době vyzvednuta celá nová
věž přímo na stavbu samotnou. Tím dnem
se stala středa 27. června v ranních hodinách
za pomocí výkonného jeřábu. Precizní práce
dodavatelské firmy byla fascinující, celá akce
od vyzvednutí od země s umístěním na zdivo
netrvala ani 10  minut. Na vazbu bylo využito
6 m3 dřeva a váha nové věže činila 2,7 t. Naše
dominanta je opět kompletní. O tuto raritu se
zajímala široká veřejnost, dokonce i odborný
časopis Střechy, fasády, izolace.
Jana Kolářová

Majitelé psů – pamatujte na svoji

povinnost uklízet při procházkách se psem
jeho exkrementy. Po obci jsou umístěny 4 koše

na tento odpad včetně plastových sáčků.  
•
Žádáme všechny všímavé občany, aby
nám na obecní úřad včas oznámili poruchu
na veřejném osvětlení, jedině tak může být
sjednána náprava. Kontaktní telefony jsou: OÚ
465 612 527, Jana Kolářová 602 310 717,
Věra Dittertová 737 717 897.

Výzva pro občany

•
Majitelé stromů, keřů a ostatní
vegetace, které rostou v sousedství pozemních
komunikací, zkontrolujte si přesah větví
do komunikace. Veškeré dřeviny musí být
ořezány minimálně 50 cm od okraje cest a do
výšky 420 cm z důvodu zachování průjezdného
profilu pro projíždějící vozidla.
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SLOVO STAROSTKY OBCE
Vážení spoluobčané,
čtyři roky uběhly jako voda a již teď víme, že
složení zastupitelů pro další volební období
bude pozměněné. Vím, že jsme se zabývali
spoustou záležitostí, vždy jsme předkládané
věci zvažovali, než jsme vyřkli konečné řešení.
Z pohledu občanů je rozhodování velmi
jednoduché a hlavně „po všem“ většina usoudí,
že jsme měli rozhodně postupovat jinak. Ale
nikdo, kdo to na vlastní kůži nezažil, netuší, že
jsou to někdy těžká rozhodnutí pro samotné
členy zastupitelstva obce. Každý má možnost
usednout do této nevděčné pozice a být
nositelem myšlenek, nápadů, ale především
realizátorem. Současná doba přináší samé
nařízení, změny zákonů, ale zejména přebujelou
byrokracii, která paralyzuje uskutečňování
právě těch myšlenek a nápadů. Připomíná mi
to boj s větrnými mlýny… Ale přesto, se nám v
tomto volebním období podařilo další projekty
zrealizovat a přitom se snažíme o zviditelnění
naší obce v regionu. Další projekty se postupně
připravují a zase jsou ovlivněny souhlasy,
stanovisky stále více úřadů. I přes tyto všechny
překážky se nám daří připravovat a realizovat
opravy a nové investiční akce majetku obce,
čerpat dotační prostředky, splácet úvěry. Pro
připomenutí uplynulých let uvádím přehled
nejdůležitějších akcí.
Posuďte sami, kolik se toho v naší obci událo…
Rok 2015
Zateplení objektu a rekonstrukce vytápění OÚ
2 045 tis. Kč
Nákup domu č. p. 49 a přilehlých pozemků
2 107 tis. Kč
Nákup pozemků
289 tis. Kč
Horolezecká zeď u skateparku
277 tis. Kč
Projekty na rekonstrukci polních cest
(Houkov a Bažantnice)
204 tis. Kč
Oprava mostu k Popluží
201 tis. Kč
Sekačka na stroj Kubota
170 tis. Kč
Nová trasa veřejného osvětlení
126 tis. Kč
Podíl na nákladech mapování intravilánu obce
100 tis. Kč
Oprava historických varhan v kapli sv. Antonína
28 tis. Kč
Vyšívaný prapor obce
22 tis. Kč
Splátky jistiny úvěru, úroky z úvěru 2 080 tis. Kč
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Akce letošního roku

Vývoj hospodaření obce období 2015-2017

Revitalizace kaple sv. Antonína,
revitalizace
staré
hasičské
zbrojnice, opravy cest, fasáda
na
statku,
nákup
nového
vybavení pokojů na statku,
realizace veřejného osvětlení
k
Unikovu,
rekonstrukce
komunikace k Unikovu, splácení
úvěrů aj.

roky
2015
dotace v tis. Kč
2 007,89
celkové příjmy v tis. Kč
9 833,14
splátky úvěrů v tis. Kč
1 782,06
celkové výdaje v tis. Kč
10 281,75
zůstatek úvěrů v tis. Kč k 31. 12. 11 077,89

2016
4 102,09
12 197,95
1 033,59
11 544,72
10 044,30

2017
861,91
9 289,85
2 522,39
6 745,17
7 521,91

(Zdroj: Závěrečný účet obce Helvíkovice 2015, 2016, 2017)
Krásné prožití letních dovolených, pohody, odpočinku,
dobré nálady a dětem spousty báječných zážitků
přeje Jana Kolářová, starostka obce
OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Volby do zastupitelstva
obce

Rok 2016
Stavba kanalizace ke stavebním parcelám pod
Unikovo
2 924 tis. Kč
Rekonstrukce cesty na Houkov
2 399 tis. Kč
Rekonstrukce východní a jižní části hřbitovní zdi
včetně márnice a květinového záhonu 1 133 tis. Kč
Nákup infrasetu na opravy cest
180 tis. Kč
Příprava nového veřejného osvětlení ke stav.
parcelám pod Unikovo
90 tis. Kč
Likvidace nepovolené skládky před č. p. 49, třídění
suti
85 tis. Kč
Nákup nového sklopného vozíku VEZEKO za auto
78 tis. Kč
Přestavba přívěsu za hasičské auto pro zásahovou
jednotku
54 tis. Kč
Oprava lávky u mostu na I/11
52 tis. Kč
Splátky jistiny úvěru, úroky z úvěru
2 199 tis. Kč

Rok 2017
Stavba nové komunikace mezi nové RD pod
Unikovo
520 tis. Kč
Rekonstrukce střechy, výměna oken, oprava fasády
na statku
440 tis. Kč
Příprava projektů na rekonstrukce polních cest,
rozšíření komunikace u drážního domku na Popluží
a studie na rekonstrukci a rozšíření chodníků podél
I/11
230 tis. Kč
Zahájení stavby nové komunikace k novému RD Na
Skále
109 tis. Kč
Splátky jistiny úvěru, úroky z úvěru
2 742 tis. Kč

Ve dnech 5. a 6. října 2018 se budou konat
volby do zastupitelstev obcí. Současné
zastupitelstvo obce Helvíkovice svým usnesením
ze dne 25. 6. 2018 stanovilo, že nové
zastupitelstvo obce pro volební období 2018
– 2022 bude mít 9 členů. Kandidátem může
být každý volič, který má v obci trvalý pobyt
a dosáhne nejpozději 6. října 2018 věku 18 let.
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev
obcí se podávali registračnímu úřadu (MěÚ
Žamberk) do 31. 7. 2018.
Kandidáti mohou být sdruženi
ve
Sdružení
nezávislých
kandidátů nebo jako nezávislí
jednotliví kandidáti.
V naší obci byly dle informací
právního
odboru
MěÚ
Žamberk podány 2 kandidátní
listiny Sdružení nezávislých
kandidátů podpořené petičními
archy občanů.

O váš hlas se budou ucházet následující
kandidáti:

Sdružení PRO HELVÍKOVICE

Jana Kolářová, věk 40 let, povolání starostka,

bydliště č. p. 65 - v zastupitelstvu obce pracuje
od r. 2006, ve funkci starostky obce 8 let
Michal Feltl, věk 32 let, povolání policista,
bydliště č. p. 176 - s manželkou a 2 malými
dcerkami žije v novém domku Na Skále, aktivně
se zajímá o dění v obci

Využijte svoje právo volby
a
nezapomeňte
přijít
v pátek 5. října mezi
14. – 22. hodinou nebo
v sobotu 6. října mezi 8. a 14.
hodinou volit. Jen zodpovědný
volič může ovlivnit výsledek
voleb a tím nastavit další směr
vývoje obce.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Petra Pospíšilová, věk 42 let, povolání
pedagog, bydliště č. p. 12 - rodačka, aktivně se
zapojuje do společenského života v obci
Anna Svitáková, věk 39 let, povolání pedagog,
bydliště č. p. 169 - v zastupitelstvu obce
pracuje 4 roky, členka kontrolního výboru
Helena Urbánková, věk 53 let,
povolání účetní, bydliště č. p. 56
- po rekonstrukci rodinného
domu Na Ostrově zde žije
s rodinou a aktivně poznává dění
v obci
Dagmar Trejtnarová, věk 41 let, podnikatelka,
bydliště č. p. 136 - rodačka, s kulturním
výborem obce pomáhá při kulturních akcích
Miloslav Dušek, věk 54 let, řidič, bydliště
č. p. 104 - od roku 2010 zastupitel obce,
předseda kontrolního výboru
Jiří Žabka, věk 45 let, podnikatel, bydliště
č. p. 149 - rodák, s celou rodinou má silné
vazby k obci
Michal Hynek, věk 40 let, mistr výroby, bydliště
č. p. 86 - k trvalému bydlení upravuje dům
po prarodičích na Závodí, aktivní člen Českého
rybářského svazu

Zuzana Kalousová, věk 37 let, administrativní

pracovnice, bydliště č. p. 64 - s manželem
a dvěma dětmi žije v opraveném domě po panu
Beňovi
Roman Koukol, věk 45 let,
povolání svářeč, bydliště č. p. 31
- rodák, člen SDH
Jaroslava
Divíšková,
věk
39 let, rodičovská dovolená,
bydliště č. p. 51 - s partnerem
automechanikem a synem žije
v opraveném domě u řeky
Pavel Smetana, věk 23 let,
podnikatel, bydliště č. p. 28 rodák s podnikatelským duchem,
obětavě zajišťuje zásobování při
veřejných akcích
Jiří Vábr, věk 64 let, starobní
důchodce, bydliště č p. 125
rodák,
starosta
obce
v letech 1990 – 2000, aktivní
člen SDH
Věra Dittertová

Srdečně blahopřejeme

našim spoluobčanům, kteří oslaví významná
životní jubilea

v srpnu 2018
Matyášová Marie
Dostálek Vlastimil
Matyáš Vratislav

78 let
83 let
80 let

Blahopřání
k významným životním
výročím

Zástupci obce navštívili s osobním blahopřáním
paní Boženu Pinkasovou, pana Josefa Šreibra,
paní Miluši Šindelářovou, pana Jindřícha
Šnajdra a jeho paní Annu.

Sdružení HASIČI A PŘÁTELÉ
Miroslav Felcman, věk 54 let,
technický
pracovník
obce,
bydliště
č. p. 145
člen
zastupitelstva obce od r. 2006,
4 roky místostarosta obce
Martin Havlíček, věk 41 let,
servisní
technik,
bydliště
č. p. 116 - aktivní člen SDH,
člen finančního výboru obce
Jakub Hostinský, věk 27 let,
povolání
údržbář,
bydliště
č. p. 111 - rodák, navazuje
na rodinnou tradici veřejného
života, velitel SDH
Jakub Hlavsa, věk 31 let,
povolání hasič, bydliště č. p. 171
- žije v novém rodinném domě
za obecním úřadem, má zájem
o dění v obci
7

Čas je největší síla života . Karel Čapek
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vzpomínka

2. června 2018 ve věku 88 let zemřela paní
Oldřiška Chaloupková z č. p. 126.
Paní Oldřiška Chaloupková se narodila
v malé obci na Litoměřicku, jako nejmladší ze
sedmi dětí. Vyučila se švadlenou a pracovala
v závodě na výrobu prošívaných dek. Provdala
se v roce 1953 za Václava Chaloupku a brzy se
jim narodila dcera Helena a poté syn Václav.
Rodina se často stěhovala, protože manžel
Oldřišky byl voják a tak pokaždé začínala
v novém bydlišti a zaměstnání. Vždy se ale brzy
vypracovala, byla šikovná a pracovitá. Nakonec
zakotvili v Žamberku a postavili si rodinný
domek v Helvíkovicích. Děti založily rodiny
a Oldřiška s Venoušem se radovali z pěti vnoučat
a dočkali se i čtyř pravnoučat. Dětem se velice
rádi věnovali, stále měli dobrou náladu, byla
s nimi legrace. U nich doma se zpívalo, hrály
se hry, četly knihy. V těžkých chvílích byli vždy
připraveni pomoci, nejen rodině, ale i přátelům.
Oldřiška s Václavem se celý život měli moc rádi
a ve stáří byli stále jen spolu.

Rádi chodili na veřejné akce a podpořili každou
zábavu. Proto tato vzpomínka patří jim oběma.
Pan Václav Chaloupka zemřel 8.3.2016.
Čest jejich památce!			
		
Věra Dittertová

ZE ŽIVOTA V OBCI

Ochrana přírody
v Helvíkovicích

- téma závažné a záměr navýsost potřebný
- na tomto názoru se snad shodne většina
obyvatel obce. Naše shoda končí v momentě,
kdy začneme přemýšlet a diskutovat o tom jak
na to.

9

Delší dobu slýchám různé názory kde a jak
ořezávat stromy nebo naopak nechat zeleň
růst přirozeně se vším co k tomu patří, tedy
nejen spadlé listí, ale i postupné odumírání keřů
a stromů. V neudržovaných místech se pak
prý vytváří lepší podmínky pro život různých
drobných živočichů a rostlin a tím vzniká
biodiverzita – návaznost rostlin a živočichů
v přírodě. Osobně proti tomuto přístupu nic
nemám, ale pouze pokud je to lokalita mimo
zabydlenou část obce. Tento názor však
určitě nepodpoří zemědělci, kteří rozhodně
bezdůvodně nebudou chtít na svých nebo
pronajatých pozemcích strpět volně rostoucí
křoviny. Nic zde pak nesklidí, ale státu zaplatí
i z této plochy daň nebo nájem vlastníkům.
Příkladem může být náhon k rybníku před
Plundrovými. Historická fota jasně dokazují, že
stromů a keřů bylo v minulosti méně než teď
a přesto žilo více rozmanitých živočichů.

Dalším živě diskutovaným tématem je lipová
alej. Každý si myslí, že jeho názor na údržbu
aleje je nejlepší. Chtěl bych jen připomenout
základní fakta.
Alej byla vysázena v roce 1904, 114 let je pro
lípu věk, kdy už dle názoru odborníků dožívá.
Přesto probíhá kácení stromů jen na základě
odborného posudku jejich zdravotního stavu. Je
bráno v úvahu poškození jednotlivých stromů
a především bezpečnost občanů a projíždějících
vozidel. Obec má zpracovanou studii úpravy
veřejné zeleně podél silnice I/11, která se bude
realizovat s výstavbou nového chodníku.
Také údržba zeleně podél obecních cest je
velice důležitá. Zeleň by neměla bránit volnému
průjezdu nejen osobních automobilů, ale
zemědělské techniky a vozidel pro zimní údržbu
nebo svoz komunálního odpadu. V tomto
duchu jsme postupovali v uplynulých letech
a nově i navázali spolupráci se zemědělci.
K ořezávání větví zasahujících do veřejných cest
je nutné se pravidelně vracet. Údržbu zeleně na
soukromých pozemcích přiléhajících k obecním
cestám paní starostka připomíná pravidelně ve
zpravodaji a mají na to dbát samotní majitelé
pozemků.
Dalším bodem, o kterém je potřeba se zmínit,
jsou polní cesty. Ve spolupráci s Pozemkovým
úřadem se podařilo se státní dotací opravit

Shrnutí událostí v MŠ

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský
zákon) a dle rozhodnutí zastupitelstva obce ze
dne 20.3.2018 vyhlásila starostka obce koncem
března konkursní řízení na pracovní místo
ředitele/ředitelky Mateřské školy Helvíkovice.
Jediným důvodem bylo uplynutí 6letého
funkčního období ředitelů škol jmenovaných
v r. 2012. K tomuto kroku vyzýval i krajský
úřad a činilo tak několik obcí v okolí. Šestileté
funkční období ředitelky nelze žádným legálním
způsobem prodlužovat o rok nebo o jiné období.
Do konkursu se mohla přihlásit i stávající
ředitelka paní Janebová.

první dvě cesty – od Dibaqu k Žamberku a od
odpadového dvora do Kameničné. Obec byla
kritizována za to, že to prý není cesta pro
zemědělce, ale pro firmy Dibaq, Dekwood.
Ano, obě firmy cestu od Popluží k Žamberku
využívají, ale zároveň slouží i zemědělcům
a občanům. Oprava druhých dvou cest do Kusan
a k Bažantnici si také našla své kritiky. Na další
dvě cesty se v letošním roce připravují projekty
– je to cesta od drážního domku k Pěti ranám
a od Šalanských k Pustině a Příčnice k cestě
nad Sypaninou. Společně se zemědělci se navrhli
sjezdy na zemědělské pozemky a zároveň se po
diskuzi dohodli na kombinaci odvodňovacích
a vsakovacích prvků povrchové vody. Vyvstala
i otázka o vhodnosti asfaltového povrchu
na polní cestu. Na schůzce se zemědělci jsme
se jasně domluvili, že návrat k menší a hlavně
lehčí technice rozhodně nemůžeme očekávat.
Loňský podzim také ukázal, že nelze vždy
vyčkat sušší období, neboť agrotechnické
termíny jsou jasně dané. Takže pevné cesty
jsou nejlepší řešení. Zkušenosti ze sousedních
obcí to také potvrzují.
Už klasik praví, že kolik lidí, tolik názorů. Rádi
se budeme zabývat vašimi písemnými podněty
na daná témata a nebude to jen šíření kritických
názorů u piva.
Miroslav Felcman
Z důvodu ukončení funkčního období bylo
v souladu se školským zákonem podáno paní
Janebové odvolání z funkce ke dni 31. 7. 2018.
Konkursní řízení na pracovní místo ředitelky
Mateřské školy Helvíkovice se konalo
v průběhu dubna a května za účasti zástupců
obce, krajského úřadu, české školní inspekce,
ředitele z MŠ Čtyřlístek Žamberk a zástupce
naší MŠ. Po doložení všech požadovaných
dokladů a podrobném pohovoru byla
konkursní komisí vybrána jako vhodný uchazeč
na pozici ředitelky MŠ Helvíkovice paní Monika
Koukolová DiS. Paní Koukolová vyhovuje
přísným požadavkům školského zákona
na vzdělání i praxi v pedagogické činnosti,
a proto ji starostka obce jmenovala na pracovní
10

ZE ŽIVOTA V OBCI

ZE ŽIVOTA V OBCI
místo ředitelky Mateřské školy Helvíkovice
s účinností od 1. srpna 2018.
Nová ředitelka navrhla paní Janebové od 1. 8.
místo učitelky v naši MŠ. Paní Janebová
toto místo odmítla a tím ji v souladu se
zákoníkem práce nastala překážka v práci na
straně zaměstnavatele a paní Janebová nemusí
docházet do práce v mateřské škole, ale zůstává
nadále plně ohodnoceným zaměstnancem
MŠ až do ukončení výpovědní lhůty tj. do
31. 10. 2018.
Pedagogickou práci od 1. 8. vykonává v MŠ
pouze paní Koukolová. Bylo vyhlášeno výběrové
řízení na obsazení volného místa učitelky, která
nastoupí do pracovního poměru od 1. 9. 2018.
Výběrové řízení zatím nebylo ukončeno.
Z těchto důvodů byla po dohodě s obcí zkrácena
provozní doba školky v období od 13. 8.
do 24. 8. pouze do 12.30 h. Od posledního
prázdninového týdne již bude provozní doba
v plném rozsahu, tj. od 6.30 h do 16 h.
K 31. 7. podala výpověď z pracovního poměru
i účetní MŠ paní Eva Svobodová.
Paní Anna Janebová pracovala v Mateřské
škole Helvíkovice jako učitelka celých 42 let
a v tomto období 36 let na pozici ředitelky. Paní
Janebová byla vždy oblíbená u dětí i rodičů,
její vřelý vztah k dětem všichni oceňovali. Má
zásluhu na výchově několika generací dětí

Kurz vaření pro děti

I v letošním školním roce se sešla báječná
parta dětí ve věku od 6 do 15 let, které baví
vařit. Z dětí starších se staly už v loňském roce
„mistři kuchaři“ a proto v letošním roce vedly
děti nové, mladší. Vždy vytvořily tým, který
uvařil úplně samostatně celý chod. Vedoucí
týmu si vyzvedl recept a dostal instrukce
a pak už si zaúkoloval svůj tým. Pokrm
připravil, po sobě uklidil a po uvaření nastala,
k radosti všech, opravdová hostina!   Děti
uvařily vždy polévku – česnečku, brokolicový či
hráškový krém i bramboračku.  Z hlavních jídel
např. špagety po boloňsku, vepřovou kýtu na
11

z naší obce i okolí. Pod jejím vedením byla
škola vždy plná veselých dětí. Je veliká škoda,
že nechtěla v práci u dětí pokračovat, ale bylo
to pouze její rozhodnutí. V průběhu let se
podílela na organizování i mimoškolních akcí
pro děti. Její zásluhou jsme jako první z okolí
dělali probouzení nebo uspávání broučků, které
je po léta hodně oblíbené, ale samozřejmě
i mnoho jiných akcí. Věříme, že se na pomoci při
organizování akcí pro děti bude podílet i nadále.
Za práci v mateřské škole ji moc děkujeme
a přejeme ji pohodové prožití klidných let
v důchodu.
Nové ředitelce paní Monice Koukolové přejeme
hodně elánu a síly ke zvládání všech překážek.
Věříme, že vzhledem k její milé povaze
a zkušenostem z dosavadního působení
v mateřské škole, vše zvládne a čekají ji nadšené
děti, které se těší do školky.
Paní Janebová mnohokrát psala do zpravodaje,
že dobré jméno školky se získává dlouho,
ale rychle se může ztratit. V tom je hluboká
pravda, se kterou určitě všichni souhlasíme.
Přejeme především samotné školce, ať toto
dobré jméno a oblibu u dětí nikdy neztratí
a žije poklidným životem společně s životem
v obci. To je to nejlepší pro všechny.
Věra Dittertová, Jana Kolářová,
Miroslav Felcman
smetaně s houskovým knedlíkem, kuřecí řízky
s bramborovou kaší, hamburgery, rajskou
omáčku s masovými kuličkami a tortilly s kuřecím
masem. Samozřejmě sladkou tečku na závěr
- řezy Rafaelo, Margot, perníkové i jablečné
muffiny. A jak jsme vybrali jídla, která budeme
připravovat? - podle toho, na co má kdo chuť
:-) Protože chutě jsou rozmanité, došlo také
na den vaření světové kuchyně! Ochutnali jsme
francouzský Quiche,   čínské nudle s kuřecím
masem a vídeňský Sacher dort se šlehačkou.  
Atmosféra na každém vaření byla úžasná.
Z dětských očí zářila zvědavost, chuť do práce
a hlavně radost. A to je nejlepší odměna,
jakou jsme od dětí mohli dostat. Děti ale také

nepřišly zkrátka. Odměnou jim byla hostina
v podobě oblíbených langošů a čokoládového
fondue, diplom a kuchařka plná receptů.
Moc jsme si to všichni užili! Děkuji Elišce
Markové, Katce Kvačkové, Martině Jordánové
za ochotnou pomoc. Pro inspiraci přidám
recepty z našeho „světového dne“.
Quiche (Kiš)

Suroviny
Hladká mouka
200 g
Hera
100 g
Voda
6 lžic
Sůl
1/2 lžičky
Náplň
Vejce
3 ks
Zakysaná smetana
150 g
Smetana ke šlehání
150 g
Sýr
100 g
Sůl
1/2 lžičky
Dle chuti vyberme ochucení:
+ špenát, česnek, restovaná cibulka
+ osmažená cibulka, česnek, slanina
+ sušená rajčata, pepř, rozmarýn
+ žampiony, restovaná cibulka
+ vařená brokolice, sůl, pepř
Mouku spojíme se změklou Herou, promícháme
se solí a s vodou a vypracujeme tužší těsto.
Rozválíme jej do pečící kulaté formy, vytvoříme
vyšší okraje a propícháme několikrát vidličkou.
Dáme na cca 10min do vyhřáté trouby na 175°C
péct. Mezi tím rozšleháme vejce se zakysanou
smetanou a smetanou ke šlehání, osolíme, přidáme
nastrouhaný sýr a námi zvolenou variantu příchutě.
(sušená rajčata pokrájíme, rozmarýn nadrtíme.
Žampionovou - žampiony orestujeme na cibulce,
opepříme. Brokolicovou - brokolici rozebereme
na růžičky a vložíme do vroucí osolené vody na
5 min. Cibulová - cibulku nakrájíme na kolečka,
orestujeme společně s na kostičky nakrájenou
slaninou. Špenátovou - čerstvý špenát orestujeme
na cibulce a spolu s na plátky krájeným česnekem)
Pokud je těsto v troubě již narůžovělé, nalijeme na
něj náplň a pečeme do zlatova.
Koláč podáváme teplý.

Rýžové nudle s kuřecím masem 4 porce
Suroviny
Rýžové nudle
Voda, sůl
Kuřecí prsa
Mražená čínská zelenina
Česnek
Sojová omáčka
Kari koření
Olej
Sůl, pepř

320 g
400 g
250 g
1 str
3 lžč
3 lž
12
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Maso nakrájíme na nudličky, osolíme, opepříme,
okořeníme kari kořením, vložíme do misky, přidáme
olej a rukou řádně promícháme. Přikryjeme folií
a necháme alespoň 1 h uležet v lednici (lze i do
druhého dne).
Rýžové nudle uvaříme dle návodu (vždy je třeba
dodržet návod, neboť každé mají jinak dlouhou
dobu vaření!)
Mraženou zeleninu necháme povolit, aby nebyla
zcela zmrzlá (cca 10-15 min před vařením). Na
pánvi rozpálíme olej, přidáme naložené maso, kari
a zprudka opékáme. Když maso „zbělá“ přidáme
povolenou zeleninu a česnek, rychle mícháme a po
2 min přidáme sojovou omáčku a hned i nudle.
Řádně zamícháme, případně dosolíme nebo
dochutíme ještě trochou sojové omáčky a můžeme
podávat.

Sacher dort

Suroviny
Hořká čokoláda 50%
180 g
Vejce
6 ks
Cukr krystal
100 g
Máslo
125 g
Cukr moučka
125 g
Vanilkový extrakt
1 lžč
Hladká mouka
125 g
Špetka soli
Meruňkový džem
Poleva
Čokoláda na vaření
100 g
100% tuk
1-2 lž
Troubu zapneme na 190°C. Čokoládu nalámeme
a ve vodní lázni necháme rozpustit.
Z bílků a špetky soli vyšleháme polotuhý sníh. Po
lžících za stálého šlehání přisypáváme všechen
cukr krupice a šleháme dotuha. Máslo necháme
změknout, vložíme do mísy s moučkovým cukrem
a vyšleháme do světlého krému. Po jednom
přidáme žloutky. Do vzniklé hmoty zašleháme
lehce zchladlou rozpuštěnou čokoládu a vanilkový
extrakt.
Do čokoládového těsta přisypeme 1/2 mouky,
zamícháme, přidáme 1/2 sněhu a zpracujeme.
Přidáme opět 1/2 mouky a zbytek sněhu a zlehka
promícháme.
Dortovou formu vyložíme pečícím papírem a boky
vymažeme máslem. Nalijeme těsto a vložíme do
vyhřáté trouby a pečeme cca 50 min (musíme
uprostřed zkusit špejlí-pokud se nelepí, je hotovo).
Po vychladnutí vyklopíme, otočíme vzhůru, aby byl
vrch rovný. Několikrát prořízneme a promažeme
meruňkovým džemem. Džem namažeme i navrch a
necháme zchladit. Z čokolády a tuku ve vodní lázni
uvaříme polevu a tou vychlazený dort přelijeme.
Podáváme vychlazený s ušlehanou smetanou.

Dobrou chuť přejí kuchaříci
a Monika Koukolová

CESTA KOLEM SVĚTA
2018 - I. etapa

Říkala jsem si, že napíšu příspěvek
do zpravodaje až po druhém turnusu, ale nedá
mi to. Ty zážitky je prostě potřeba sdělit hned
za čerstva 
Procestovali jsme s dětmi velký kus světa.
Všude jsme byli samozřejmě legálně. Na celnici
nám vždycky zkontrolovali pasy a dostali jsme
razítko. Těžko říct, kde se nám líbilo nejvíc.
V Holandsku jako vždycky pěkně foukalo,
ale to se nám hodilo, když jsme potřebovali

roztočit větrné mlýny. A ty roviny tam... Nebýt
květinových alegorických vozů, které se nám
cestou pořád někde zasekávaly, šlapalo by se
to úplně na pohodu. Věděli jste, že severní
pól neleží na pevnině, ale na 4 m tlusté vrstvě
ledu? Byla tam pořádná kosa. Brnkat na kytaru
v rukavicích nebo absolvovat překážkovou
dráhu na sněžnicích byla srandapakárna,
a lyžovačka a sáňkování neměly chybu. Při
globálním oteplení pod námi utávaly ledové
kry, ale naštěstí nikdo neumrzl ani v ledových
vodách Severního oceánu.
Australani jedí pečené larvy. My jsme si k nim
na ohni uvařili bylinkový čaj a chutnaly nám

kupodivu taky. Posilněni maorskou Hakou,
zahráli jsme si ragby. Sice "postižené" (tak
ho nazvala Simonka), zato bez úrazu. Včasný
návrat z Austrálie byl ohrožen koalami, jež visely
na kmenech déle než se předem  očekávalo...
Mount Everest nám dal pořádně zabrat. Ale
na čínsko-nepálské hranici rostou vynikající
borůvky... Moc pěkný byl sváteční lampionový
večer v čínské věštírně. Dozvěděli jsme se
o sobě zajímavé věci. A noc? Tu někteří
z táborníků strávili poprvé v životě ve stanu
nebo dokonce pod širým nebem!
Turecko. Orient. Páni, sultán! Břišní
tanečnice... Kluci si udělali z triček podprsenky,
aby jim to líp tančilo! Do mešity smí ženy
jedině zahalené. Holčičky se halily do šátků,
že jim vykukovaly jen oči... A turecké lázně
za odměnu - masáž, sauna, bublinková koupel
- no pohoda, krása, relax!
Táborníci
byli
moc
šikovní.
Společně jsme si užili spoustu
zábavy a legrace. S klíšťaty
a občasnými "záseky" puberťáků se
na táboře taky počítá! Jsem ráda, že
naše helvíkovické příobecní tábory, milí
rodiče, berete opravdu jako TÁBORY
a ne jen jako Hlídání dětí. Nás to
všechno připravovat baví a chceme, aby
to fakt stálo za to. Letos ta příprava
byla opravdu zatím nejobsáhlejší,
co se týká výroby kulis, shánění
rekvizit, kostýmů (Eskymáci, Číňanky,

sultán, Turkyně, věštírna...). Já moc děkuju
a vážím si práce a spolupráce kolegyň vedoucích
i jejich rodinných příslušníků. Jim děkuji také
za pochopení a trpělivost!!
Díky panu Tomkovi (klokani a papoušci
v Austrálii), Evě a Markétě (orientální tance),
panu Markovi (zapůjčení auta), panu Šiffelovi
(výroba razítek za sponzorskou cenu), paní
Smetanové (sirup zdarma), paní Zezulkové
(perníkové kry a spousty sněhu a ledu ), paní
Venclové (řízky) a mnoha dalším milým lidem,
kteří nám pomáhali nebo zapůjčili rekvizity.
A velké díky ještě obci Helvíkovice opět
za zapůjčení super táborové základny a auta.
Děkuju a VELKÁ POCHVALA Elišce, Terce,
Marcele, Petře, Handě a Jaromírovi!
Lída Matyášová
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ZE ŽIVOTA V OBCI

30. 6./ Divadelní představení Dívčí válka

V sobotu 30. 6. uvedl divadelní
spolek Na skále komedii Dívčí
válka v novém obsazení a opět
s velkým úspěchem.
POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE

Kulturní výbor obce Helvíkovice vás
srdečně zve na

Zájezd pro občany
ve čtvrtek 16. 8.2018
Program:
Hrad Bouzov – společná prohlídka
Flora Olomouc – Záplava nádherných květů léta
i bohatý doprovodný program pro děti i dospělé individuální prohlídka výstaviště a oběd

BLÍŽÍ SE VÍKENDOVKA
PRO DOSPĚLÁKY!

Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové,
tetičky, strýčkové, nezapomeňte se
přihlásit na 20. - 21. října 2018!
Tel. 605 323 402
Těší se na vás výtvarný kroužek!

Odjezd v 7,30 h od OÚ, předpokládaný návrat
mezi 19-20 h.
Pro další infornace se obracejte na OÚ Helvíkovice.

Mateřská škola a KŽ Helvíkovice z. s.
srdečně zvou děti a jejich rodiče
ve středu 26. 9. 2018 na

Uspávání broučků
na sobotu

Začátek od 15.30 h u MŠ, zakončení
s bohatým programem
i občerstvením na statku.
15

od 15 do 18 hodin do sálku Obecního úřadu
v Helvíkovicích
Program: tvořivé dílny, fotokroniky, občerstvení 

VYHODNOCENÍ ROZDANÝCH
DOTAZNÍKŮ V MŠ

Z 25 dotazníků bylo vráceno 18. Děkuji všem
rodičům, kteří se ankety zúčastnili. Vyplnění
dotazníků bylo anonymní. K nahlédnutí budou
na obecním úřadu /více informací - vzkaz MŠ/.
Níže uvádím položené otázky a shrnutí
odpovědí:
1. Chodí vaše dítě do MŠ - velmi rádo 12x,
rádo 6x, nerado 0, nevyplněno 0
2. O aktivitách a dění ve školce s vámi dítě
hovoří - každý den 14x, občas 4x, vůbec ne 0,  
nevyplněno 0
3. Myslíte, že jste dostatečně informováni
o tom, co se ve školce děje? - dostatečně 15x,
nedostatečně 2x, nevýrazně 1x (málo se ptám)
4. Sledujete webové stránky MŠ? - pravidelně
4x, občas 13x, nemáme internet 1x
5. Sledujete nástěnky v chodbě MŠ? - pravidelně
18x, občas 0, vůbec ne 0, nevyplněno 0
6. Máte dostatek možnosti komunikace
s učitelkami? - ano 17x, ne 1x (ráno nestíhám
a odpoledne je dítě plné dojmů a zase není čas),
nepotřebuji komunikovat 0, vzkaz - uvítala bych
je častěji /každé čtvrtletí/
7. Máte dostatek možnosti komunikace
s vedením? - ano 16x, ano 1x ale bez významu,    
nepotřebuji komunikovat 1x
8. Jak jste spokojeni s přístupem a jednáním
vašich učitelek v MŠ? - maximálně 7x, spokojeni
9x, částečně 1x, vůbec 1x
9. Jak jste spokojeni s přístupem a jednáním
dalších pracovníků školy? - maximálně 5x,
spokojeni 11x, částečně 1x, nevyplněno 1x
10. Jak byste označili vztah vašeho dítěte a
učitelky? - vřelý 7x, vstřícný 4x, kamarádský
7x, odměřený 0, nepřátelský 0
11. Jak se staví učitelky k potřebám vás, rodičů?
- vstřícně 17x, odmítavě 1x, nevyplněno 0x
12. Získává podle vás vaše dítě dostatečné
množství vědomostí a dovedností? - žádné 0x,        
minimální 0x,  dostatečné 12x,  maximální 5x,  
nemůžu soudit z důvodu malé účasti ve školce
13. Zajímáte se o výchovu a vzdělávání ve
školce? - ano 16x, ne 1x, málo 1x, nezajímá
mne to 0x

14. Dítě je díky docházce do MŠ více
samostatné? - ano 12x, ani ne 3x, nedokážu
posoudit 1x, nevyplněno 1x, asi ano 1x
15. Jste ochotni se spolupodílet na nějaké
činnosti? - ano 11x, ne 0x, nechci 1x, ještě
nevím 6x
16. Zapojujete se rádi do aktivit školky? - ano
14x, ne 0x, nezajímá mne to 0x, asi nemám čas
2x, spíše nemám čas 1x, nevyplněno 1x
17. Domníváte se, že akcí školky (divadla,
výlet, projekty) je naplánováno - příliš mnoho
0x, dostatečně 15x, málo 2x, dříve dost, teď
chybí divadla ve školce 1x, nevím 0x
18. Která akce byla zatím pro vaše dítě
nejatraktivnější? - lyžák, plavání, divadlo,
výlet do Letohradu, besídky, broučci, drakiáda,
karneval, Potštejnský betlém, domek Prokopa
Diviše, Člověče, nezlob se.
19. Pokud navštěvuje vaše dítě ve školce
kroužky jak je hodnotíte? - spokojenost 14x,  
nespokojenost 0x, nezajímám se 0x, nevyplňuji
0x, nenavštěvují 4x
20. Strava podávaná dětem v MŠ a skladba
jídelníčku je podle Vás - podle pravidel zdravé
výživy 8x, pestrá 7x,  málo pestrá 0x, nedokážu
posoudit 3x, nevyplněno  0x
21. Vybráno ze vzkazů a připomínek
- příjemná venkovská školka jen s jednou třídou
a spoustou aktivit pro děti
- velmi srdečnou a vřelou ředitelkou, která svou
práci dělá hodně ráda
- venkovská malá školka se spoustou aktivit
a týmem (učitelek, chůvy a kuchařky), který  
spoluvytváří rodinnou, přátelskou atmosféru,
kam děti chodí rády a na kterou můžou být  
Helkováci "PYŠNÍ"! Vždyť naše malá školička
je vyhledávána i rodiči z okolních obcí, hlavně
Žamberka.
- hezký přístup k dětem
- máme rádi přístup paní ředitelky
- blízkost přírody
- přístup personálu k dětem - chůva je úplně
super - má hezký babičkovský přístup
- všestrannost, samostatnost dětí
- srdečnost a láska učitelek k dětem
- vyměnit vedení školky a zajistit bezproblémový
chod školky
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- trocha přísnosti od paní ředitelky
- bylo by ku prospěchu školy, kdyby jste dovolili
Anně Janebové dokončit to co započala a aby
to dotáhla do konce a zdárně mohla vše předat
s čistým stolem
- školka je specifická v přístupu k dětem
a vysokou úrovní mezi MŠ v Pardubickém kraji
- přívětivé, vstřícné, rodinné klima
- více porozumění některých rodičů a finančních
prostředků, nelíbí se mi nespokojení rodiče,  
kteří stále jen hledají chyby a neuvědomují si,
co stojí za každodenní prací učitelky
- paní kuchařka se k dětem chová moc hezky
a mile
- komunikace Janebová 100%, Koukolová 60%
ŠKOLKO DRŽ SE!!! - Tak jak dnes vypadáš
je zásluha hlavně lidí, kteří v Tobě pracují,
především paní ředitelky Aninky. Byla by velká
škoda, kdybys zanikla. Jsme rádi, že Tě máme.
Škoda, že stávající paní ředitelka musí odejít
a nemůže zůstat alespoň o rok déle, ale
všechno jednou končí.....a tak Ti přejeme, aby
se našla zrovna taková hodná, šikovná, plná
elánu a porozumění dětem......paní ředitelka
jako Aninka.
Děkuji všem rodičům za krásné pozitivní
hodnocení i za to jedno negativní. Moc mě to
dojalo. Moc si toho vážím a budu na vás moc
vzpomínat, na úžasné rodiče.

O ČEM SE MLUVÍ
ROZLOUČENÍ

Milé děti, milí rodiče.
Mnohokrát Vám děkuji za krásné rozloučení,
dárečky, květiny, slova uznání.
Uteklo to jako voda. Pro mě těch několik let
s vámi bylo téměř rájem na Zemi, balzámem na
duši. Vždy jste mi dělaly velkou radost, ve školce
jste se toho hodně naučily, vše bylo doprovázeno
spoustou legrace, nezapomenutelnými zážitky
a vždy jste dokázaly vykouzlit úsměv na tváři.
Mám na co vzpomínat, prožily jsme toho
spoustu. O to těžší je teď pro mě loučit se
s vámi. Přeji Vám ve školce hodné paní učitelky,
ať vám ten úsměv na tváři všem vydrží.
V duchu budu pořád s vámi, mám vás všechny
v srdci uložené. A bude se mi moc stýskat.
Nikdy nezapomenu na poslední slova Vojtíška „Víš, co bylo ve školce nejlepší? To jsi byla Ty!”
a dostala jsem velkou pusu. Ještě jednou Vám
všem moc děkuji!
PODĚKOVÁNÍ

K 31. 7. 2018 ukončila pracovní poměr v MŠ  
p. účetní Eva Svobodová. Za její svědomitou
a obětavou práci ji mnohokrát děkuji.
V osobním životě ji přeji hodně štěstí a zdraví.
Anna Janebová

O ČEM SE MLUVÍ

Informace Policie ČR
Je přesně polovina prázdnin. Před měsícem
obdrželi školáci hodnocení své celoroční práce
ve formě vysvědčení. I já jsem od některých
z vás obdržela hodnocení mé práce. Ta jsou
vesměs pozitivní, za což jsem ráda. Nicméně
jsem dostala i vyčiněno za občasné chyby
a šotky, kteří se mně vloudí do textů. Upřímně
musím přiznat, že většinou se zápalem
kontroluji a hodnotím především obsah svého
sdělení, než jazykovou stánku, což chápu, že
některé z vás u tiskové mluvčí hrubě pohoršuje.
Jsem však také jen člověk a člověk chybuje.
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Proto prosím mé občasné nepřesnosti omluvte.
Dobré rady a připomínky uvítám na e-mailu
marketa.janovska@pcr.cz
Nyní pojďme k dnešnímu tématu,
kterým jsou „houbaři“ a potažmo i turisté.
Letos tomu naštěstí zatím tak není, nicméně
vloni jsme během měsíce srpna a září evidovali
téměř denně jednoho ztraceného houbaře
nebo „výletníka“ v lese. Jednalo se převážně
o starší občany, kteří si vyrazili do jim známých
míst na houby, ale v zápalu sběru plodin se
zamotali a ztratili. Scénáře byly často totožné
– pohřešovaní u sebe neměli ve většině případů
mobilní telefon. Nabitý a puštěný mobilní
telefon je často jediným záchytným bodem,

který mohou policisté při hledání místa výskytu
pohřešované osoby využít. Telefon, ale
musíte mít u sebe!!! Ne doma, ne v autě
u lesa nebo na kole v košíku. U sebe! Věřte

mi, že vám to může opravdu zachránit život.
A případná škoda za ztrátu mobilního telefonu
určitě není tak velká, jako když vás policisté
nenajdou včas.
Pokud se pohybujete v nepřehledném
terénu, v lesích nebo v polích s vysokým
porostem, policie vám radí:
•
pokud je to možné, choďte ve dvojici
•
vybírejte si místa, která znáte, kde se
prostorově orientujete
•
sdělte někomu z rodiny, kam se
chystáte
•
nejdůležitější rada je – berte si
s sebou nabitý mobilní telefon, neboť ten vám
v případě vyhlášení pátrací akce může „zachránit
život“; policisté mohou pomocí něj najít místo
vašeho výskytu; pro seniory jsou užitečným
pomocníkem mobilní telefony s tzv. SOS
tlačítkem  -  tyto mobilní telefony v případě
zmáčknutí tísňového tlačítka automaticky
odešlou SMS zprávu až na pět telefonních
čísel; pokud někdo obdrží tuto tísňovou zprávu,
může zavolat zpět a vysílající mobilní telefon
automaticky hovor přijme a přepne ho na
hlasitý reproduktor, což je výhoda v případě, že
osoba, která o pomoc žádala, již není schopna
hovor přijmout sama
•
dalším užitečným pomocníkem je
i aplikace „Záchranka“, kterou lze stáhnout
zdarma do chytrých mobilních telefonů, kterou
využití nejen senioři, ale všichni, kdo potřebují
především zdravotnickou pomoc
Občané si možná leckdy ani neuvědomují, jaký
se u policie roztočí kolotoč, když je zahájena
pátrací akce. Což zde nepíšu proto, abyste se
báli zavolat na linku 158, ale pro představu,
co taková pátrací akce obnáší. Po občanech
proto chceme alespoň nezbytné minimum –
již několikrát zmiňovaný plně nabitý mobilní
telefon. Pokud ho u sebe nemáte a ani rodina
neví, kam jste šli nebo jeli, je pro nás pátrání
obzvláště těžké. Pátrací akci není problém

zorganizovat, ale musíme vědět, do jaké oblasti
pátrání zacílit tak, aby bylo efektivní. Do
pátrací akce bývají zapojeni nejprve operátoři
linky 158, jejichž úkol je poměrně důležitý,
neboť od jimi zjištěných důsledných, detailních
a přesných informací se odvíjí další činnost
všech zúčastněných složek. Pak přichází
na řadu operační důstojníci, velící policejní
důstojníci, uniformovaní policisté, případně
pořádková jednotka, psovodi a policisté ze
zvláštních útvarů například s termovizí a jinými
podpůrnými prostředky. Důležitou roli v tomto
řetězci hrajeme i my, tiskoví mluvčí. Rychlá,
přesná a věcná informovanost veřejnosti
prostřednictvím sociálních sítí, televize, rozhlasu
a jiných médií se nám několikrát vyplatila.
A můžu vám říct, že je to pocit k nezaplacení.
Jako příklad můžu uvést pátrání po 11letém
chlapci z Vysokého Mýta, který byl s rodinou
na písníku v Mělicích. Byla srpnová neděle roku
2015. Rodina nahlásila, že pohřešuje chlapce
někdy v podvečer. Přímo u písníku jsme si
vytvořili improvizovaný „štáb“ kde se velelo,
a rozdělovaly se úkoly. Do pátrání se
automaticky přizvala i policejní letka. Během
několika málo minut vzlétl v Praze do vzduchu
vrtulník. Do něj pak na místě nastoupil policista,
který má dobrou místní znalost a naváděl tak
piloty na přesná místa k průzkumu. Nesmím
zapomenout ani na velkou pomoc hasičů, kteří
pátrali mimo jiné na vodní hladině na člunech.
Každý přesně věděl, co má dělat. Všechno
klapalo, jak mělo a i můj úkol tiskové mluvčí
byl jasný. Okamžitě a co nejrychleji dostat
chlapcovu fotku na sociální sítě, weby, do rádií
a do večerních zpráv, což se nám podařilo.
Některé z hlídek jely i podél hlavní silnice
z Mělic, přes Valy a Pardubice směrem na
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Vysoké Mýto. Za dvě, možná tři hodiny pátrání
přišla radiostanicí ta nejlepší zpráva, co jsme
si mohli přát – chlapce policisté našli nedaleko
Sezemic, jak jde po silnici domů, směrem na
Vysoké Mýto. Unaveného, ustrašeného, ale
šťastného jsme ho předali rodičům a nám všem
spadl kámen ze srdce…

Tiskové materiály dTEST
Test dětských slunečních brýlí: ochrana
proti UV funguje

Většina dospělých nevyrazí na dovolenou k moři
nebo na hory bez slunečních brýlí. Dětský zrak
je vůči škodlivému UV záření ještě citlivější,
rodiče by proto neměli podcenit jejich koupi.
Nezávislý test spotřebitelského časopisu dTest
ukázal, že všechny testované modely slunečních
brýlí uspěly ve zkoušce ochrany proti UV
paprskům na výbornou. V dalších prověrkách
se už ale dětské brýle výrazně lišily.
Klíčová úloha brýlí není estetická, nýbrž
ochranná. Dětské oči by měly chránit především
proti ostrému světlu a UV záření, které může
poškodit rohovku nebo sítnici oka. Poznatky
z
testu
shrnuje
Hana
Hoffmannová,
šéfredaktorka časopisu dTest: „Otestovali jsme
16 modelů slunečních brýlí v různých cenových
relacích, od 80 do tisíce korun. Dobrou zprávou
je, že ochranu před UV zářením o vlnové
délce 380 i 400 nanometrů plní na jedničku
všechny námi prověřené modely. Ve zkouškách
na přítomnost nežádoucích chemikálií jsme
neudělili horší než dobré známky. Výrazné
rozdíly se projevily až v testech odolnosti vůči
pádu a poškrábání.“
Dětské brýle by měly snést i hrubší zacházení,
proto dTest simuloval situace, jako jsou pády
na zem, nechtěné rozsednutí nebo poškrábání
povrchu skel. Všech 16 modelů přežilo pětkrát
za sebou pád na zem z výšky 1,5 metru bez
jakéhokoliv viditelného poškození. Téměř
všechny brýle odolaly také opakované zátěži při
dosednutí 75kilové osoby na brýle položené na
běžné kancelářské židli.
Kromě odolnosti vůči poškození dTest
podrobil testované modely i zkoušce odolnosti
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To je krátká ukázka toho, co každé
pátrání obnáší. Proto vás prosíme, dodržujte
výše uvedené zásady a neprodlužujte si sami
čas, za který vás můžeme najít. Hezké léto,
a příjemné dovolenkové dny Vám přeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
vůči poškrábání. „Odolnost vůči poškrábání
jsme prověřili speciálním perem, které se
pro podobné testy používá třeba u displejů
smartphonů. Nejmenší úsilí bylo zapotřebí
vynaložit k poškrábání skel u výrobku Zara Kids
Sunglasses,“ popisuje Hana Hoffmannová.

Zatímco v nedávných testech dětských
pastelek, holínek nebo kočárků dTest objevil
nežádoucí chemické látky, sluneční brýle na
tom byly podstatně lépe. Laboratoř v brýlích
neodhalila žádné změkčovače plastu ani
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH).
Kromě těchto látek pátrali odborníci i po
dalších nežádoucích chemikáliích, a to těžkých
kovech. „Těžké kovy patří mezi látky, které by
mohly mít v případě kontaktu s pokožkou nebo
ústy negativní dopady na zdraví. Nalezli jsme
je jen u pár výrobků, ale ve zcela minimálním
množství, které nepředstavuje žádné zdravotní
riziko,“ říká Hana Hoffmannová a dodává:
„Děti mají tendenci okusovat nožičky brýlí,
podrobujeme je tedy stejným testům, jako
kdyby šlo o hračky.“

Kromě ochrany proti škodlivému UV záření je
důležitá i velikost brýlí. Sluneční brýle by měly
být dost velké a široké, aby chránily celou
plochu očí, a ne moc těsné, aby nezpůsobovaly
nepříjemné otlaky na nose či za ušima. Co se
týká barvy skel, podle odborníků se pro sluneční
brýle nejlépe hodí hnědá nebo šedá. Tmavší,
tedy černá skla, jsou ideální na hory nebo
k moři, kde je intenzita slunečního svitu vyšší
než například ve městě. Dětské brýle by měly
být také co nejlehčí, ideálně do 20 gramů.
Podle názorů očních lékařů se děti v českých
podmínkách obejdou i bez slunečních
brýlí, pokud nosí pokrývku hlavy s kšiltem
a nevycházejí mezi 12. až 14. hodinou na přímé
slunce. Ve vysokohorském prostředí, na přímém
slunci u moře nebo kolem rovníku je riziko
poškození zraku UV zářením hmatatelnější. Ani
na exotické dovolené by děti neměly sluneční
brýle nosit trvale. Oči totiž mohou zchoulostivět
a dítě může být časem světloplaché.

Praktické tipy dTestu na výběr dětských brýlí:
- Zkontrolujte, aby brýle dobře seděly za
ušima a hlavně na kořeni nosu. Brýle by neměly
dítěti padat, ale ani ho tlačit.
- Každé dítě je jiné, typ obrouček vybírejte
podle toho, jaký má obličej.
- Důležitá je velikost očí a vzdálenost mezi
nimi. Brýle by měly pokrýt celé okolí oka tak,
aby nedocházelo k bočnímu průniku UV záření.
- Obroučky mají být z pružného a pevného
materiálu.
- Řasy by se ani při mrkání neměly dotýkat
skel, aby se oči příliš neunavovaly.  
- Skla by měla být plastová a stabilně
zabarvená (kolem 85 %).
Přehled testovaných slunečních brýlí najdete
na webu www.dtest.cz/detske-bryle.
Kompletní výsledky testu přineslo červnové
vydání časopisu dTest.

Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice
Okresní přebor mužů III. třídy 2018 - 2019 - Podzim
kolo

datum

11.8.2018 - 20.10.2018

zápas

den

výkop

1

11.8.2018 SO

Tatran Lichkov

-

Helvíkovice

2

18.8.2018 SO

Helvíkovice

-

FK Kerhartice

3

26.8.2018 NE

Dolní Třešňovec

-

Kunvald

-

4

1.9.2018

SO

8.9.2018

SO

sraz

dop.

16:00 14.15 AUT
16:00 15:15

Helvíkovice

Dolní Třešňovec

Helvíkovice

16:00 14:45 AUT

Kunvald

Helvíkovice

-

Boříkovice

16:00 15:15

16.9.2018 NE

Rudoltice "B"

-

Helvíkovice

16:00 14:15 AUT

7

22.9.2018 SO

Helvíkovice

-

Česká Třebová "B"

8

29.9.2018

FK Mistrovice

-

Helvíkovice

9

6.10.2018 SO

Helvíkovice

-

Žichlínek "B"

10

13.10.2018 SO

Tatenice "B"

-

Helvíkovice

SO

Helvíkovice

16:00 14:30 AUT

6

5

hřiště
Lichkov

16:00 15:15
16:00 14:45 AUT
16:00 15:15
15:00 13:15 AUT

Helvíkovice
Rudoltice
Helvíkovice
Mistrovice
Helvíkovice
Tatenice
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FOTOGRAFIE Z HISTORIE / VZPOMÍNÁTE?

KOSTEL SV. ANTONÍNA / LIPOVÁ ALEJ

1930

Bohumil a Jan
Knopovi, č. p. 42

1971

1945/ Lípa svobody u hasičské zbrojnice
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POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE

Zamyšlení k 100. výročí
vzniku Československé
republiky

Letošní rok je rokem 100. výročí vzniku
samostatné Československé republiky a zároveň
100. výročí od konce 1. světové války. Tato
válka zasáhla do života mnoha rodin a i zde
v Helvíkovicích změnila životy a osudy lidí. Při
mém pátrání po padlých z naší vesničky jsem
nacházela příjmení, která se již zde nevyskytují.
Sto let je dlouhá doba v životě člověka, kdy
se vystřídají i čtyři generace. Někteří se zde
narodili, někteří přiženili nebo přistěhovali.
Komu dnes něco říká například příjmení
Cupal, Dostál, Ludvík, Martinec, Merta, Ploc,
Teplý, Jakubec atd. Žili si tu svým životem,
se svými radostmi a starostmi. Pak ale do
jejich života zasáhla válka a obrátila jejich
životy naruby. Museli narukovat, opustit své
rodiny, jít bojovat do vzdálených cizích zemí
a dokonce někdy bojovat i proti svým krajanům
a blízkým.

Některým se podařilo přežít, ale po celý
zbytek života si nesli následky prožitých hrůz,
podlomené zdraví a psychické poruchy. Ostatní,
co neměli takové štěstí a položili své životy,
byli pochováni daleko od domova. Někteří
se bohužel i ztratili. O jejich konci neexistují
záznamy a byli nakonec soudem prohlášeni za
nezvěstné. Takže nevíme přesně   kde a kdy
ukončili své životy.
V této válce zahynulo několik občanů naší obce,
kterým letos 8. září odhalíme pamětní desku.
Možná se mi nepodařilo dohledat všechny
padlé, kteří měli něco společného s naší obcí,
ale ani krátce po válce se všechno nedohledalo
a nebylo zaznamenáno. Tak doufám, že mi to
Ti, co na seznamu chybí, odpustí. Vděčíme  jim
za náš krásný, svobodný a samostatný stát!
Čest jejich památce!!!  
Hana Kalousová

