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Dne 24. 9. 2018 se konalo 21. řádné veřejné 
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice. 
Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo 
a schválilo:

•	 Rozpočtové	 opatření	 č.	5/2018	 ve	 výši		
521	000	Kč	na	straně	příjmů	i	výdajů.	Rozpočet	
je	upraven	o	přidělené	dotace	a	další	mimořádné	
příjmy	a	výdaje.	
•	 Smlouvu	o	poskytnutí	programové	účelové	
dotace	na	požární	techniku	a	věcné	prostředky	
požární	 ochrany	 JSDH	 obce	 s	 Pardubickým	
krajem.	Sbor	dobrovolných	hasičů	 si	může	za	
získané	 dotační	 prostředky	 částečně	 uhradit	
nákup	radiostanic.
•	 Nákup	 pozemků	 par.	č.	1544/31,	 druh	
ostatní	plocha,	výměra	40	m2	a	par.	č.	1544/33,	
druh	ostatní	plocha,	výměra	25	m2	oba	v	k.	ú.	
Helvíkovice	 od	 Davida	 Anthonyho	 Parishe,	
Zaječiny	za	celkovou	cenu	3	000	Kč.	Poplatek	
za	 vklad	 do	 KN	 uhradí	 obec.	 Jedná	 se		
o	pozemky	u	mostu	k	Popluží	a	u	mostku	ke	
hřišti	potřebné	pro	budoucí	rekonstrukce.
•	 Záměr	prodeje	části	pozemku	o	velikosti	
180-200	m2	z		par.	č.	4412	v	k.	ú.	Helvíkovice.	
Přesná	výměra	bude	stanovena	geometrickým	
plánem.
•	 Sjednání	 Smlouvy	 o	 budoucí	 smlouvě	
kupní	 s	 Boženou	 Klofáčovou,	 Chotěboř	 na	
část	pozemku	par.	č.	115/6	v	k.	ú.	Helvíkovice	
pro	 projekt	 „Stezka	 pro	 pěší	 a	 cyklisty	 při	
komunikaci	 I/11“.	 Řádná	 kupní	 smlouva		
na	 pozemek	 určený	 geometrickým	 plánem	
bude	sjednána	do	31.	12.	2023	za	kupní	cenu	
150	Kč	za	1	m2.	

•	 Podání	 žádosti	 o	 dotaci	 z	 POV	
Pardubického	kraje	na	vybudování	komunikace	
U	potoka	Kameničná	v	lokalitě	Z9.	Nová	cesta	
bude	navazovat	na	stávající	cestu	za	č.	p.	64	
(dříve	 Beňovi)	 a	 spojí	 tuto	 nově	 zastavěnou	
lokalitu	se	silnicí	I/11	u	haly	firmy	Kolex	proti	
kostelu.
•	 Pořízení	 územní	 studie	 Helvíkovice	 X3	
„Pod	Sypaninou“	a	návrh	zadání.	Pořizovatelem	
je	Městský	úřad	Žamberk,	odbor	 regionálního	
rozvoje	 a	 územního	 plánování.	 V	 souladu		
s	územním	plánem	obce	mají	majitelé	pozemků	
za	 odpadovým	 dvorem	 zájem	 o	 prodej	 parcel		
na	 bytovou	 výstavbu.	 Územní	 studie	 bude	
určovat	 přesné	 rozložení	 inženýrských	 sítí,	
parcel	a	podmínky	výstavby.	

•	 Neschválilo	zařazení	žádosti	Evy	Vítkové,	
Dlouhoňovice	do	změny	územního	plánu	obce	
č.	1.	Majitelé	mohou	svůj	požadavek	na	změnu	
využití	pozemku	par.	č.	5024	v	k.	ú.	Helvíkovice	
uplatnit	při	pořizování	změny	územního	plánu	
č.	2.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.	 Informace	 spol.	 Konzum	 obch.	 družstvo	
Ústí	nad	Orlicí	o	provozu	a	podpoře	prodejny	
potravin	v	obci.
2.	 Oznámení	 Státního	 pozemkového	 úřadu	
Ústí	 nad	 Orlicí	 o	 nedostatku	 finančních	 pro-
středků	na	realizaci	PRV	v	letech	2018	–	2019.
3.	 Nabídku	 Kateřiny	 Kudrové	 na	 využití	
předkupního	 práva	 k	 pozemku	 par.	 č.	 4733		
v	 k.	 ú.	 Helvíkovice	 za	 prodejní	 cenu	 240	 Kč		
za	1	m2.
4.	 Uzavření	 smlouvy	 o	 dílo	 s	 firmou	
SWIETELSKY	stavební	s.	r.	o.	na	rekonstrukci	
místní	komunikace	Do	Doleček.

Prodejna KONZUM       
V roce 2017	 byla	 obec	 poprvé	 oslovena	
společností	 Konzum	 o	 poskytnutí	 veřejné	
služby	 pro	 zajištění	 potravinové	 obslužnosti		
v	malé	obci.	V	této	vlně	bylo	osloveno	25	obcí	
z	okresu	Ústí	nad	Orlicí	s	tím,	že	vybrané	obce	
poskytnou	 dotaci	 společnosti	 KONZUM.	 Pro	
naši	obec	činila	podpora	za	II.	pololetí	68	040	
Kč	 (za	 celý	 rok	 2017	by	 činila	 136	080	Kč).	
Tato	částka	byla	vypočtená	vzorcem	s	poměrem	
počtu	obyvatel	(489)	a	maloobchodního	obratu	
za	rok	2016	(2	925	696	Kč).	
V	 loňském	roce	 jsme	s	obchodním	družstvem	
Konzum	a	zastupiteli	jednali	ohledně	vybavení	
a	 rozšíření	 prodejny,	 sortimentu,	 pracovní	
doby,	 personálních	 a	mzdových	 záležitostech.	
Po	 všech	 rozvážných	 úvahách	 jsme	 podporu	
schválili	 a	 uhradili	 na	 požadované	 období	
od	 1.	7.	 do	 31.	12.	2017	 ve	 výši	 68	040	Kč.	
Uvědomovali	jsme	si,	že	obchod	v	naší	obci	je	
nutností.	 Zatím	 jsme	 si	 nedovedli	 představit,	
že	 v	 obci,	 která	 se	 rozrůstá,	 nebude	 už	 ani	
obchod.	 Vedení	 společnosti	 nás	 utvrzovalo,	
že	 pokud	 bude	 podpora	 obce,	 bude	 Konzum	

postupně	 zlepšovat	 vybavení,	 bude	 zaveden	
e-shop	 s	 možností	 vyzvednutí	 objednaného	
zboží	 z	 celého	 sortimentu	 Konzumu	 v	místní	
prodejně.	 Touto	 službou	 by	 došlo	 ke	 zvýšení	
maloobchodního	 obratu	 naší	 prodejny.	 Na	
uskutečněnou	 finanční	 dotaci	 Konzumu	 jsme	
žádali	v	roce	2018	o	50	%	dotaci	z	rozpočtu	
Pardubického	 kraje,	 kterou	 jsme	 v	 letošním	
roce	obdrželi	ve	výši	34	020	Kč.
Uzavřením	smlouvy	v	 roce	2017	o	poskytnutí	
dotace	 na	 veřejnou	 službu	 mezí	 obcí		
a	obchodním	družstvem	obci	garantují:
•	 zachování	 provozu	 prodejny	 po	 celou	
dobu	platnosti	smlouvy
•	 hodinovou	mzdu	pro	personál	prodejny
•	 zajištění	sortimentu	v	rozsahu	minimálně	
1000	položek	zboží	v	trvalé	nabídce
•	 možnost	platit	platební	kartou	a	využívat	
služby	cashback	(výběr	hotovosti)
•	 minimální	 rozsah	 týdenní	 provozní	 doby	
35	hodin	 (rozložená	 do	 5ti	 pracovních	 dní		
a	soboty	dopoledne)

•	 Zastupitelstvo	obce	neschválilo	poskytnutí	
příspěvku	na	provoz	prodejny	v	obci	společnosti	
Konzum,	 obchodní	 družstvo	 Ústí	 nad	 Orlicí		
ve	 výši	 145	509	Kč	na	období	 1.	 1.	 2018	až	
31.	 12.	 2018.	 O	 přidělení	 dotace	 na	 provoz	
prodejny	se	bude	dále	jednat.
•	 Neschválilo	prodej	části	pozemku	par.	číslo	
1478/1	v	k.	ú.	Helvíkovice	z	důvodu	zachování	
manipulačního	prostoru	u	komunikace.

5.	 Postup	 žaloby	 ve	 věci	 odstranění	 plotu	
manželů	Hubených	na	obecních	pozemcích.
6.	 Podání	 žádosti	 o	 individuální	 dotaci		
z	 rozpočtu	 Pardubického	 kraje	 na	 pořízení	
pamětní	desky.
7.	 Projednání	 projektové	 dokumentace	 na	
Most	přes	Divokou	Orlici	(k	Popluží).

Věra Dittertová



OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

3 4

•	 stejnou	 cenovou	 úroveň	 jako	 na	
městských	prodejnách	KONZUM	market
•	 řešení	 připomínek	 ze	 strany	 obce		
k	personálu	a	provozu	prodejny.

Rok 2018
Ředitel	 Konzumu	 Ing.	 Miloslav	 Hlavsa	 svolal	
jednání	vybraných	22	zástupců	obcí	na	18.	září	
v	 Ústí	 nad	 Orlicí,	 kde	 jsme	 byli	 seznámeni	
se	 situací	 v	 letošním	 roce.	 Opět	 jsme	 se	
dozvěděli,	 že	 stát	 neřeší	 podporu	 malých	
prodejen,	proto	 je	to	na	obcích	a	krajích.	Od	
minulého	roku	Konzum	uzavřel	provoz	prodejny		
v	Újezdu	u	Chocně	a	Dolní	Dobrouči	z	důvodu	

nezájmu	 obcí	 o	 zachování	 provozu	 prodejen.	
Vypočtená	 letošní	 podpora	 pro	 naši	 obec	 je	
ve	 výši	 145	509	 Kč,	 vychází	 z	 parametrů	
493	obyvatel	a	maloobchodního	obratu	za	rok	
2017,	 který	 byl	 ve	 výši	 3	453	940	 Kč.	 Toto	
rozhodnutí	 opět	 zůstává	 na	 zastupitelích.	
Již	 teď	 víme,	 že	 to	 bude	 předmětem	 jednání	
nově	 zvolených	 zastupitelů.	 Abychom	 znali		
i	Váš	názor,	bude	v	době	konání	komunálních	
voleb	před	 volební	místností	 dostupná	anketa	
pro	 zodpovězení	 základních	 otázek	 k	 tomuto	
tématu.	 Vyjádřete	 svůj	 postoj	 k	 budoucnosti	
obchodu	v	Helvíkovicích.	

Jana Kolářová, starostka obce

V	 posledních	 týdnech	 se	 realizují	 nové	 body	
veřejného	 osvětlení	 v	 lokalitě	 k	 Unikovu,	 na	
staré	 cestě,	 u	 Kroulových	 a	 na	 Skále.	 Na	
tuto	 investici	 jsme	 získali	 dotaci	 z	 rozpočtu	
Pardubického	kraje	ve	výši	120	tis.	Kč	což	 je	
max.	50	%	investičních	nákladů.	

Kulturní výbor
Blíží	se	volby	do	zastupitelstva	naší	obce	a	tím	
i	konec	činnosti	našeho	kulturního	výboru.	Chci	
poděkovat	všem	členům	výboru	za	práci,	kterou	
odvedli.	

Velký	 dík	 patří	 Dáše,	 Haně	 a	 Janě,	 které		
na	všech	akcích	obsluhovaly	hladové	a	žíznivé	
účastníky.	A	že	to	byl	někdy	pořádný	fofr!!!
Našim	 nástupcům	 přeji	 hodně	 nápadů	 a	 síly		
k	jejich	uskutečnění.

Alena Krejsová

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

voleb do zastupitelstva obce Helvíkovice
ve dnech 5. a 6. října 2018

Starostka	obce	Helvíkovice	podle	ustanovení	§	29	zákona	č.	491/2001	Sb.,	o	volbách		
do	zastupitelstev	obcí	a	o	změně	některých	zákonů,	ve	znění	pozdějších	předpisů,

o z n a m u j e:
1.	Volby	do	zastupitelstva	obce	Helvíkovice	se	uskuteční

v pátek 5. 10. 2018   od 14.00 hodin   do 22.00 hodin
a

v sobotu 6. 10. 2018   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	–	občanům	České	republiky	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.
Neprokáže-li	volič	uvedené	skutečnosti	stanovenými	doklady,	nebude	mu	hlasování	umožněno.
4.	Hlasovací	lístky	byly	voličům	dodány	do	domácností	do	úterý	2.	října	2018,	ve	dnech	voleb	

je	volič	může	obdržet	přímo	ve	volební	místnosti.	Spolu	s	hlasovacími	lístky	obdržel	volič	
informační	leták	s	údaji	potřebnými	pro	realizaci	volebního	práva.	

5.	K	zajištění	pořádku	a	důstojného	průběhu	hlasování	ve	volební	místnosti	je	každý	povinen	
uposlechnout	pokynů	předsedy	okrskové	volební	komise.

V	době	voleb	nebo	před	zahájením	voleb	může	
volič	ze	závažných	rodinných	nebo	zdravotních	
důvodů	 požádat	 o	 umožnění volby do 
přenosné volební urny.	 Tento	 požadavek	
sdělte	 na	 obecní	 úřad	 nebo	 členům	 volební	
komise	 ve	 volební	 místnosti.	 Můžete	 využít	
telefon	465	612	527	nebo	737	717	897.

Upřesnění způsobu hlasování
V	obci	Helvíkovice	se	volí	9	členů	zastupitelstva	
obce.
Hlasovací lístek musí volič upravit jednou 
ze tří možností:
1.	 Křížkem	 u	 názvu	 1	 volební	 strany	 –	 tím	
dostávají	 hlas	 všichni	 kandidáti	 označené	
strany.

2.	 Křížkem	 před	 jménem	 kandidáta	 –	 výběr	
kandidátů	je	možný	z	obou	stran,	ale	maximálně	
9	 křížků	 –	 tím	 získává	 hlas	 každý	 označený	
kandidát.
3.	 Křížkem	 před	 jménem	 kandidáta	 v	 jedné	
straně	 a	 křížkem	 u	 volební	 strany	 v	 druhé	
straně	–	tato	kombinace	dává	přednost	křížkům		
u	jednotlivých	kandidátů	a	následně	z	označené	
strany	 pouze	 doplní	 kandidáty	 do	 celkového	
počtu	9	–	např.	5	jednotlivců	a	ve	straně	získají	
hlas	4	od	vrchu	kandidátní	listiny.	
Není	 možné	 odevzdat	 hlasovací	 lístek	 bez	
jediného	 křížku	 nebo	 zakřížkovat	 obě	 volební	
strany	nebo	zakřížkovat	více	jak	9	jednotlivých	
kandidátů	 –	 v	 těchto	 případech	 je	 hlasovací	
lístek	neplatný.

Věra Dittertová
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Srdečně blahopřejeme 
našim	 spoluobčanům,	 kteří	 oslaví	 významná	
životní	jubilea	
v říjnu 2018
Tomšová	Marie	 	 94	let
Dvořák	František	 	 76	let
Matyášová	Milena	 	 70	let
Šafářová	Eva	 	 	87	let
Vítková	Hana	 	 	79	let
Koukol	Jaroslav	 	 78	let
a v listopadu 2018
Švábová	Františka	 	 76	let
Planíková	Květoslava	 	 82	let
Matyáš	František	 	 78	let
Divíšková	Marie	 	 78	let
Richtrová	Marie	 	 80	let
Bednář	Václav	 	 76	let

Novela vodního zákona 
vztahující se k likvidaci 
odpadních vod

Od	 1.	 1.	 2019	 dochází	 k	 významné	 změně	
pro	všechny	majitele	nemovitostí,	kteří	nejsou	
napojeni	 na	 kanalizační	 síť	 v	 obci.	 Rozšiřují	
se	 jejich	 povinnosti	 při	 využívání	 jímky	 na	
vyvážení,	která	slouží	k	akumulaci	splaškových	
vod	z	domácnosti.	
V	 novele	 vodního	 zákona,	 který	 prošel	
Parlamentem	 ČR	 a	 podepsal	 ho	 prezident,	
se	 doslova	 uvádí	 v	 §	 38	 odstavci	 8:	 „Kdo	
akumuluje	odpadní	vody	v	bezodtokové	jímce,	
je	 povinen	 zajišťovat	 jejich	 zneškodňování	
odvozem	na	čistírnu	odpadních	vod	a	na	výzvu	
vodoprávního	 úřadu	 nebo	 České	 inspekce	
životního	prostředí	předložit	doklady	o	odvozu	
odpadních	 vod	 za	 období	 posledních	 dvou	
kalendářních	 let.	Odvoz	může	provádět	pouze	
provozovatel	 čistírny	 odpadních	 vod	 nebo	
osoba	oprávněná	podle	živnostenského	zákona.	
Ten,	 kdo	 provede	 odvoz,	 je	 povinen	 tomu,	
kdo	 akumuluje	 odpadní	 vody	 v	 bezodtokové	
jímce,	 vydat	 doklad,	 ze	 kterého	 bude	 patrno	

jméno	 toho,	 kdo	 akumuluje	 odpadní	 vody		
v	bezodtokové	jímce,	lokalizace	jímky,	množství	
odvezených	 odpadních	 vod,	 datum	 odvozu,	
název	 osoby,	 která	 odpadní	 vodu	 odvezla		
a	název	čistírny	odpadních	vod,	na	které	budou	
odpadní	vody	zneškodněny.“
V	 tuto	 chvíli	 je	 tedy	 relativně	 krátká	 doba	
na	 to,	 aby	 se	 každý,	 kdo	 nesplňuje	 zákonné	
předpoklady	 pro	 vypouštění	 odpadních	 vod,		
s	 touto	 záležitostí	 vypořádal	 s	 ohledem	 na	
počet	členů	domácnosti,	kapacitu	jímky	a	tedy		
i	 prokazatelného	 intervalu	 jejího	 vyvážení.	
Jímka	 na	 vyvážení	 se	 tak	 stává	 nejdražším	
způsobem	 likvidace	 odpadních	 vod.	 K	 tomu,	
jak	řešit	konkrétní	případ	 jinak	než	 jímkou	na	
vyvážení,	je	kompetentní	vodoprávní	úřad	MěÚ	
Žamberk.	 	 			Věra Dittertová

100 let od konce 
první světové války 
v našem kraji
V	 letošním	 roce	 si	 připomínáme	 100	 let	 od	
vzniku	republiky	a	také	od	ukončení	I.	světové	
války.	Byly	to	události,	které	významně	ovlivnily	
celé	generace	lidí	včetně	občanů	žamberského	
okresu.	 Při	 této	 příležitosti,	 bych	 chtěl	 Vám	
čtenářům	 Helvíkovického	 zpravodaje	 několika	
historickými	 fakty	 připomenout	 tuto	 dobu		
v	našem	kraji.
V	 každém	 městě,	 městečku,	 i	 malé	 vesnici	
najdeme	 pomník	 padlým,	 který	 postavili	
občané	pro	jejich	připomenutí.	Když	se	pozorně	
zadíváme	na	jejich	příjmení,	zjistíme,	že	se	na	
pomnících	opakují	i	ve	více	řadách,	a	tímto	tak	
prozrazují	příbuznost	mezi	padlými.
Všude	se	odehrávaly	smutné	scény	na	nádražích	
při	loučení	rodin,	žen	s	muži,	kteří	byli	ve	velkých	
počtech	mobilizováni.	V	obecních	a	městských	
kronikách	 najdeme	 záznamy	 o	 počtech	
odvedenců,	 prvních	 rekvizicích,	 postupném	
zvyšování	 cen	 potravin	 a	 s	 ní	 spojené	 lichvě.		

a	to	přímo	v	našem	kraji	byla	válka	roku	1866.	
Lidé	 začali	 považovat	 mír	 za	 setrvalý	 stav.	
Vypuknutím	první	světové	války	se	vše	změnilo	
i	 ve	 zdejší	 obci.	 Po	 vyhlášení	 mobilizace		
v	 červenci	 roku	 1914	 většina	mužů	 z	 okresu	
Žamberk	 a	 tedy	 i	 z	 Helvíkovic	 rukovala	 do	
Vysokého	Mýta	k	30.	Zeměbraneckému	pluku	
a	k	98.	pěšímu	pluku.	Bohužel	naivní	představa,	
že	 se	 vojáci	 vrátí	 do	 švestek	 se	 nevyplnila.	
Srbsko	 se	 do	 konce	 roku	 nepodařilo	 porazit		
a	do	války	vstoupily	další	státy.	Válka	se	stala	
světovou.

Vojáci	 z	 Helvíkovic,	 kteří	 rukovali		
k	30.	Zeměbraneckému	pluku	se	 ihned	v	říjnu	
zúčastnili	 těžkých	 bojů	 v	 Haliči,	 jak	můžeme	
vidět	 na	 pomníku,	 dle	 místa	 a	 roku	 úmrtí.		
V	Rusku	setrvali	až	do	konce	září	roku	1918,	
kdy	 byli	 převeleni	 na	 italskou	 frontu,	 do	
městečka	Sarone.	
Další	část	vojáků,	která	rukovala	k	98.	pěšímu	
pluku	 se	 zúčastnila	 bojů	 na	 všech	 bojištích,	
kde	 působila	R-U	 armáda.	 Jednotlivé	 prapory	
bojovaly	 proti	 Srbsku,	 Černé	 Hoře	 v	 Albánií	
a	 Makedonii.	 Na	 východní	 frontě	 v	 Haliči,	
Karpatech	a	Lucku.	Na	italském	bojišti	statečně	
udrželi	Sočskou	frontu	proti	italské	armádě.
Celkové	 ztráty	 českých	vojáků	 za	 celou	 válku	
činily	 přibližně	 300	000	 mužů	 z	 1	300	000	
mobilizovaných.	 Mezi	 nimi	 je	 i	 26	 padlých	
spoluobčanů	z	Helvíkovic.	
Byla	 tu,	 ale	 také	 domácí	 fronta,	 zázemí	 na	
které	dopadla	válka	stejnou	silou,	ale	poněkud		
v	 jiné	 formě.	 Během	 války	 i	 na	 Žambersku	

Zajímavé citáty pro 
zamyšlení:
„Vše, co je v člověku krásné, je očima 
neviditelné.“ – Antoine de Saint – Exupéry

„Nikdy neříkej pravdu někomu, kdo si ji 
nezaslouží.“ – Mark Twain

„Lepší je kus chleba suchého s pokojem, nežli 
dům hovad se svárem.“ - Bible

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

ZE ŽIVOTA V OBCI

Jsou	zde	zmínky	o	upisování	válečných	půjček,	
rekvírování	zvonů	a	policejních	bezpečnostních	
opatření.	Nezáleželo	na	národnosti	při	dopadu	
těchto	 událostí	 na	 obyvatele,	 kteří	 zde		
v	českých	zemích	žili.
Na	 tyto	 události	 nebyli	 lidé	 v	 celém	 R-U		
v	žádném	případě	připraveni.	V	celé	monarchii	
bylo	 dlouhé	 období	 míru.	 Poslední	 válkou,		
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začala	 klesat	 životní	 úroveň	 obyvatelstva,	
nejtěžší	 chvíle	 prožívali	 občané	 v	 době,	
kdy	 se	 naplno	 projevil	 nedostatek	 potravin		
a	dalšího	zboží	denní	potřeby.	Jenom	v	květnu	
v	 roce	 1917	 byla	 snížena	 dávka	 chleba	 na		
1	kg	pro	jednu	osobu	na	týden.	Vlivem	úbytku	
hospodářských	zvířat,	nebylo	kromě	mléčných	
výrobků	 a	masa	 také	 hnojivo	 na	 pole.	Tímto	
klesaly	 výnosy	 obilovin.	 Byl	 to	 začarovaný	
kruh.	 Hlad	 byl	 v	 roce	 1917,	 tak	 velký,	 že	 se	
„sáhlo“	 i	na	osivo.	Zemědělci	na	vesnicích	byli	
pronásledováni	 stále	 častějšími	 rekvizicemi	
potravin	 za	 policejní	 asistence.	 Začal	 se	 také	
rozvíjet	černý	trh.

právě	ženy	za	války	v	čele	hladových	pochodů		
a	demonstrací	 poznaly	 veškerou	 tíhu	 starostí,	
jak	uživit	své	děti.	Ženy	nahradily	muže	nejenom	
při	fyzické	práci,	ale	i	při	organizaci	veřejného	
života.	 Například	 na	 podzim	 roku	 1917	 byl		
v	 Žamberku	 ustaven	 místní	 odbor	 Okresního	
sdružení	 žen,	 který	měl	 počátkem	 roku	 1918	
své	pobočky	v	26	obcích	okresu.	Ženy	z	této	
organizace	 se	 věnovaly	 vybírání	 příspěvků	 na	
válečné	sirotky	a	působily	osvětově	na	ostatní.	
Důsledkem	protahující	se	války	se	také	zhoršili	
vztahy	 mezi	 lidmi.	 Následkem	 zabavování	
potravin	se	rozšířilo	udávání	lidí	mezi	sebou,	jak	
je	patrno	z	policejních	hlášení.	Stal	se	i	takový	
případ,	 že	 matka	 poslala	 svého	 malého	 syna		
k	 rekviziční	 komisi	 s	 udáním	 na	 souseda-
žebráka,	 že	 má	 schováno	 trochu	 slámy		
a	shnilých	brambor.	
Přesto	 si	 lidé	 navzájem	 pomáhali	 překonat	
těžkou	dobu.	V	Žamberku	se	poslední	válečný	
rok	podařilo	zajistit	ošacení	nejchudším	žákům	
a	 okr.	 hejtmanství	 zřídilo	 v	 hostinci	 „Na	
Kopečku“	 válečnou	 lidovou	 kuchyni.	 Obědy	
zdarma	tak	dostávalo	200	nejchudších	občanů.	
Další	 pomocí	 bylo	 přijímání	 tzv.	 národních	
hostí.	Jednalo	se	o	ubytovávání	městských	dětí	
během	prázdnin	na	venkově,	neboť	ve	městech	
jim	hrozil	hlad.	V	okrese	byla	příkladem	obec	
Klášterec	nad	Orlicí,	která	v	roce	1918	přijala	
36	dětí	z	Prahy.	
Na		Žambersku	se	nekonaly	výrazné	nepokoje	
nebo	stávky.	Nebyla	zde	totiž	velká	koncentrace	
lidí	a	průmyslu.	Postupem	války	i	zde	stoupalo	
uvědomování	své	vlastní	národní	identity.
Tento	článek	 jsem	začínal	slovy,	že	v	každém	
městě	 i	 vesnici	 najdeme	 pomník	 padlým.	 Je	
dobře,	 že	 ho	 najdeme	 i	 v	 obci	 Helvíkovice		
a	nezapomínáme	tak	na	naši	historii.		

Mgr. Petr Hažmuka
Použitá literatura a prameny:
Petr HAŽMUKA, Dopad válečných událostí na 
život obyvatel Žamberka v letech 1914–1918. 
(Diplomová práce), Hradec Králové 2011. 
Universita Hradec Králové. Fakulta filosofická.
Vladimír SRB, 1 000 let obyvatelstva českých 
zemí, Praha 2004, 275 s., ISBN 80-246-0712-3. 
SOkA Ústí nad Orlicí, f. Archiv města Žamberk

Součástí oslav u příležitosti 100 let 
republiky byl koncert na varhany v kapli 
sv. Antonína, odhalení pamětní desky 
umístěné na kapli sv. Antonína a vysazení 
lípy - Stromu svobody na místním 
hřbitově. 

Slavnostní akce se mimo jiné zúčastnili 
pozvaní hosté: 
JUDr.	 Martin	 Netolický	 Ph.D.	 –	 hejtman	
Pardubického	kraje
Wieslaw	Rafal	Kalemba	–	duchovní	správce	ŘK	
farnosti	Děkanství	Žamberk
Major	Ing.	Michal	Hylák	–	zástupce	Krajského	
vojenského	velitelství	Pardubice
Mgr.	Petr	Hažmuka	–	ředitel	Městského	muzea	
Žamberk

Touto slavnostní událostí důstojně uctila 
obec i její občané a návštěvníci památku 
obětí 1. světové války z řad občanů obce 
Helvíkovice. 

Věra Dittertová

Hello children! 
Tímto	 pozdravem	 jsme	 se	 s	 dětmi	 vítaly	
během	 druhého	 červencového	 týdne,	 kdy	
v	 dopoledních	 hodinách	 probíhal	 jazykový	
tábor	 s	 názvem	 Prázdninová	 angličtina	 aneb	
Hledání	 ztracených	 slovíček.	 	 Hledání	 nebylo	
jednoduché,	neboť	anglická	slovíčka	se	doslova	
rozletěla	 po	 celém	 světě!	Aby	 je	 děti	 rychleji	
našly,	k	tomu	jim	pomohly	všemožné	dopravní	
prostředky	jako	autobus,	vlak,	letadlo,	dokonce	
i	ponorka,	v	džungli	však	musely	po	svých.	Na	
cestě	 potkaly	 spoustu	 zvířátek,	 seznámily	 se		
s	 domorodci,	 s	 indiány	 si	 vyrobily	 čelenky,	
zahrály	 si	 různé	 hry	 a	 zazpívaly	 anglické	
písničky.	 Na	 cestě	 je	 provázelo	 krásné	 horké	
počasí,	až	na	středu,	kdy	pořádně	sprchlo,	právě	
když	cestovaly	po	Africe	-	zřejmě	období	dešťů.	
Díky	hodným	maminkám,	které	upekly	na	cestu	
buchty	a	produktům	ze	zahrádky,	netrpěli	malí	
cestovatelé	hlady.	Na	konci	každého	dopoledne	
si	děti	zaskotačily	na	opičí	dráze.	

I	 když	 od	 konání	 Prázdninové	 angličtiny	
uplynuly	dva	měsíce,	je	stále	na	co	vzpomínat!		
A	 soudě	 podle	 pozitivních	 ohlasů	 dětí,	 by	
nebylo	na	škodu,	tábor	s	angličtinou	uskutečnit	
i	o	příštích	letních	prázdninách.	Tak	uvidíme!

Lída Šťovíčková a Kamila Scott

ZE ŽIVOTA V OBCIZE ŽIVOTA V OBCI

Poděkování
V	sobotu	8.	září	se	v	rámci	oslav	100.	výročí	
založení	 Československé	 republiky	 uskutečnilo	
odhalení	 pamětní	 desky	 padlým	 občanům		
v	1.	světové	válce	na	místním	hřbitově.	
Byla	jsem	mile	potěšena	účastí	rodin	zemřelých.	
Někteří	 k	 nám	přijeli	 z	 daleka,	 jako	například	
vnuci	a	vnučky	Františka	Ploce.	Mezi	nimi	byl		
i	bývalý	dvojnásobný	olympionik	v	biatlonu	Pavel	
Ploc,	otec	našeho	dvojnásobného	olympijského	
medailisty	ve	skoku	na	lyžích	Pavla	Ploce.
Ze	 Sedlišťky	 u	 Radhoště	 přijela	 celá	 rodina	
příbuzných	Josefa	Berana.
Nechyběli	ani	příbuzní	Josefa	Diviška,	Richarda	
Dolečka,	Václava	Kozáka	a	Josefa	Ryšavého,	
žijící	stále	v	naší	obci.	
Chtěla	 bych	 poděkovat	 všem,	 co	 se	 oslavy	
zúčastnili	a	uctili	tak	památku	našich	zemřelých	
občanů.
Zároveň	také	děkuji	všem	lidem,	kteří	se	podíleli	
na	realizaci	pamětní	desky	a	jejího	slavnostního	
odhalení.	

Hana Kalousová

Válka	se	dotkla	i	dětí	ve	školách.	Žáci	dostávali	
volno	 kvůli	 nedostatku	 uhlí,	 nebo	 v	 období	
sklizně	potravin,	neboť	tátové	byli	v	armádě.
Ženy	 nahradily	 muže	 v	 zemědělství	 i	 v	
továrnách	 a	 začaly	 samy	 řídit	 stroje,	 které	
byly	 dříve	 doménou	mužů.	Přirozenou	 oblastí	
žen	byla	však	i	nadále	charitativní	péče,	neboť	
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CESTA KOLEM 
SVĚTA - II. etapa
Skotsko, Kanada, USA, Afrika a Japonsko. 
Tyhle	 země	byly	na	 trase	naší	 II.	 etapy	cesty	
kolem	 světa.	 Opět	 to	 bylo	 dobrodružství	 za	
dobrodružstvím,	 program	nabitý	 od	 startu	 do	
cíle.
Šití	skotských	sukní,	skotský	tanec,	piknik	a	čaj	
o	páté.	Házeli	jste	někdy	kufrem	za	roh?	Lovili	
jste	Lochnesskou	příšeru?	My	jo!
Velkým	zážitkem	bylo	svezení	s	psím	spřežením	
v	Kanadě.	Tam	 jsme	 se	 taky	 učili	 řezat	 dříví	
pilou,	 krotili	 divoké	 býky	 a	 koně,	 odhadovali,	
co	váží	1	kg.	
USA.	 Tak	 to	 by	 bylo	 na	 samostatnou	
kapitolu!	 Fanoušci	 amerického	 fotbalu		
u	 televize	 s	 popcornem	a	 coca-colou,	 přikrytí	
americkou	 vlajkou.	 Zkuste	 si	 tuhle	 scénu	
představit	v	čekárně	vlakového	nádraží...	Naši	
malí	 cestovatelé	 vymysleli	 básničky	 o	 jídle	
(Američani	si	vymýšlejí	verše	o	jídle	a	připevňují	
je	 na	 ledničku),	 stavěli	 železnici,	 obědvali	
hamburgery,	prošli	Grand	Canyonem	a	hlavně:	
natočili	úspěšné	filmy	a	stali	se	slavnými	herci,	
jimž	byla	udělena	filmová	cena	Oskar	a	prošli	
se	po	červeném	koberci	kolem	Sochy	Svobody!	
Mrkněte	na	Zeď	slávy	v	obecním	altánu.

Jedem	 do	 Afriky,	 jedeme	 do	 Zimbabwe...	
Černošky,	safari,	batikování,	domorodé	třásňové	
sukně...	V	Africe	se	jí	jednou	rukou	-	druhá	je	
na	WC	hygienu.	Chůdy	a	obruče	jsou	oblíbené	
hry	Afričančat.	I	my	jsme	je	vyzkoušeli.
Přijela	policie	zkontrolovat	nám	doklady!
Opět	 nocování	 ve	 stanu	 a	 pod	 širým	 nebem.	
Nejteplejší	noc	v	roce!	Do	spacáku	skoro	nikdo	
nelezl...
Módní	přehlídka	japonských	gejš.	Nádhera.	Ty	
vaše	 dětičky,	 milí	 rodiče,	 mají	 super	 nápady,	
koukněte	 na	 fotku		 Karate,	 sumo,	 zdobení	
vějířů	a	samurajských	mečů	japonskými	znaky,	
skládání	origami	z	papíru.
A	 po	 úspěšném	 návratu	 z	 dalekých	 cest	
zmrzlina	za	odměnu	
Svět	 je	 hodně	 veliký.	 V	 každé	 zemi	 mají	
jiné	 zvyky,	 mravy,	 jídlo,	 děti	 si	 hrají	 jinak.		
Ve	 Skotsku	 chlapi	 nosí	 sukně.	 V	 Turecku	 se	
na	veřejnosti	 sice	nesmrká,	 zato	 se	potahuje!	
V	 Kanadě	 se	 přetahují	 jeden	 proti	 jednomu.		
V	 arabských	 zemích	 čtou	 zprava	 do	 leva.	 V	
Číně	 a	 Japonsku	 nemají	 abecedu,	 ale	 znaky,	
kterými	 vyjadřují	 celá	 slova...	 Naše	 letošní	
příobecní	 tábory,	 to	 bylo	 vlastně	 několik	 dní	
intenzivního	zeměpisu	v	praxi.	
Představuji	si,	jak	na	začátku	roku	ve	škole	děti	
paní	učitelce	vypravují,	kde	byly	o	prázdninách.	
V	 Japonsku!	 Já	 taky!	 V	 Kanadě!	 My	 taky!	

Půl	 školy	 se	 vydalo	 sáňkovat	 na	 severní	
pól,	 relaxovat	 do	 Tureckých	 lázní	 nebo	 na	
hamburger	do	USA	..!	
Všude	 s	 platným	 cestovním	 pasem,	 řádně		
a	legálně.	Kontrolovaly	to	celnice	i	policie.	Svět	
je	 hodně	 veliký,	 ale	 ne	 zas	 tak	 moc,	 aby	 se	
nedal	 procestovat	 za	 jedny	 prázdniny.	 Vydat	
se	 na	 cestu	 kolem	 světa	 chce	 velkou	 odvahu		
a	 odhodlání.	 Malí	 cestovatelé	 táborníci	 si	
zaslouží	 VELKOU	POCHVALU!	 Strávili	 jsme	
spolu	 spoustu	 času	 i	 zábavy	 a	 legrace.	 Děti,	
bylo	 nám	 s	 vámi	 fajn	 a	 těšíme	 se	 na	 příští	
společné	zážitky!

PODĚKOVÁNÍ
p.	 Kacálek	 -	 dřevěné	 rekvizity	 /	 p.	 Mencák	
-	 svezení	 s	 psím	 spřežením	 /	 tým	 Fitmin	 -	
ukázka	 psích	 dovedností	 /	Monika	Vábrová	 -	
promítání	fotografií	z	Afriky,	vázání	šátků	/	p.	
Michaličková	-	ukázka	a	výuka	skotského	tance
Policie	 ČR	 –	 ukázka	 činnosti,	 kontrola	 pasů	
/	 Dana	 Flekrová	 -	 malování	 kulis	 /	 Katka	
Kvačková	 -	 dovoz	Hamburgerů	 do	 USA		 /	
Lucka	Kubová	 -	 zmrzlina	/	Dana	Smetanová	
-	 sirup	/	 rodiče	 táborníků	 -	 vynikající	 buchty,	
báječná	 spolupráce	 /	 Obec	 Helvíkovice	 -	
zapůjčení	základny	a	vybavení	/	Mirek	Felcman	
-	"táborový	školník"	/	Toník	Zezulka	-	ukázka	
a	výuka	karate	/	a	mnoho	dalších,	kteří	nám	
pomáhali,	zapůjčili	rekvizity,	napekli	dobroty	ke	
svačinkám	apod.
EXTRA POCHVALA  A  PODĚKOVÁNÍ
Eliška	 -	 levá	 i	 pravá	 ruka,	 někdy	 i	 náhradní	
hlava	 hlavní	 vedoucí,	 zdravotnice	 /	Vladimíra	
Holubová	-	celní	úřednice,	jež	nás	vždy	pustila	
přes	 hranice	 /	 Věra	 -	 vynikající	 kuchyně	 /	
Jana,	 Terka,	 Magda,	 Verča	 -	 další	 bezva	
vedoucí,	vyráběčky	kulis,	herečky	ve	scénkách	
atp.	 /	 rodiny	 vedoucích	 -	 pomoc,	 pochopení		
a	trpělivost
Zase	je	to	dlouhý	seznam.	Moc	si	vážím	práce	
a	 spolupráce	všech	zúčastněných.	Bez	vás	by	
to	nebylo	ono!	
Příobecní	 tábor	 v	 Helvíkovicích	 proběhl		
s	 finanční	 podporou	 EU	 ve	 spolupráci	 s	 SVČ	
Animo	Žamberk	a	MAS	Orlicko.

Lída Matyášová

I	když	se	už	příobecní	tábor	v	Helvíkovicích	konal	
čtvrtým	rokem,	měla	jsem	možnost	aktivně	se	
zapojit	 do	 jeho	 dění	 letos	 poprvé.	 Byla	 jsem	
sice	„pouze“	v	kuchyni	a	na	bohatém	programu	
pro	děti	jsem	se	podílela	jen	malým	dílem,	ale	
i	 tak	 to	byla	 krásná	a	mimořádná	 zkušenost.	
Velice	obdivuji	nápady	a	organizační	schopnosti	
hlavní	vedoucí	tábora	Lídy	Matyášové.	Velkou	
pomocnicí	 jí	 je	 i	 Eliška	Marková.	 V	 letošním	
roce	 si	 starosti	 zdvojnásobily	 dvěma	 turnusy	
tábora,	 ale	 tím	 se	 zvýšil	 i	 počet	 nadšených	
dětí,	které	se	tábora	zúčastnily	a	skvěle	si	ho	
užily.	 Cestování	 světem	 bylo	 poučné,	 hravé,	
vtipné,	 jedním	 slovem	 zajímavé	 a	 děti	 se	 ani	
chvilku	 nenudily.	 Všechny	 vedoucí	 si	 s	 dětmi	
skvěle	 rozuměly	 a	 celý	 týden	 tam	vládla	milá	
a	 přátelská	 atmosféra,	 prostě	 bylo	 to	 moc	
fajn.	Lído	a	Eliško,	děkuji	vám	za	vaše	tvůrčí	
schopnosti	 a	 obětavost	 a	 přeju	 hodně	 sil	 do	
dalšího	tvoření.	 	 			Věra Dittertová
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Blíží se termín 
Rozsvěcení vánočního stromu v Helvíkovicích! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nacvičíme pásmo písniček a básniček  
(a možná i malou scénku) 

 

Děti i dospělí!  
Všichni, kdo si rádi broukáte nebo hrajete  

na hudební nástroj, přidejte se, nestyďte se  
P.S. My se teda stydíme, ale nechceme v tom být sami ... 

 

Hlaste se u Lídy Matyášové, tel. 605 323 402 
 

Nacvičovat budeme každý  
čtvrtek od 17.45 do 19.00 hod  

V klubovně na OÚ v Helvíkovicích (zadní vchod)  
od 27. září do konce listopadu. 

Taneční kroužek  
pro děti  

začíná v tělocvičně  
v Helvíkovicích  

v pondělí 8. 10. 2018  
od 14.45 hodin

Místní knihovna 
v Helvíkovicích 
zve všechny čtenáře 

každou středu  
od 16 - 18 hodin  
k výběru zajímavých 

knih

SDH Helvíkovice Vás 
srdečně zve na 

HASIČSKOU 
ZABÍJAČKU

v sobotu 13. 10. 2018  
na obecním statku  

č. p. 49 v Helvíkovicích.

Prodej zabíjačkových 
specialit od 12.00 hodin, 

možný i do vlastních nádob.

Přijďte ochutnat domácí 
speciality: kroupy, prejt, 

tlačenka, ovar, aj.  
Pivo zajištěno!

Zdravotní cvičení pro ženy  
pod vedením Lídy Dvořákové můžete 

navštívit každou středu  

od 10. 10. 2018  
vždy od 19.30 h v místní tělocvičně.

Klub žen Helvíkovice z.s. pořádá  

Zájezd do Polska  
na trhy  

v Kudowa Zdroj
v pátek 19. 10. 2018

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 90 Kč, 
ostatní 120 Kč

Oddíl stolního tenisu
Vážení rodiče, oddíl stolního tenisu 
pro mládež opět začne pravidelné 

tréninky každé pondělí 

od 29. 10. 2018 v 17 hodin 
Pokud máte zájem o bližší 

informace  
volejte 777757000, Jiří Marek

Mamky, taťkové, tetičky, strýčkové, babičky i dědečkové, 
srdečně Vás zveme na 

zábavně-relaxační  

"VÍKEND PRO DOSPĚLÉ" 
 

  Pojeďte s námi za netradičními zážitky, dobít energii!  
 

od 20. do 21. října 2018 v Kosteleckých Horkách 
 

Program: zábavné hry, výtvarka, výlet, odpočinek  
 
Záloha na ubytování, stravu a materiál: 700 Kč 
Spaní v turistické ubytovně. 
Přihlášky do 10. října na tel. 605 323 402 
 

TĚŠÍME SE NA VÁS!!         Lída Matyášová a Eliška Marková 

DOBÍJEČKA  
2018 

Angličtina pro děti 
 

Milé děti,  

 kocourek Cookie a jeho kamarádi a jejich 
hravá angličtina jsou tu opět pro Vás! 

 Začali jsme ve středu 3.10. v klubovně  
Obecního úřadu v Helvíkovicích.  

  Děti od 4 do 6 let v 15.00 - 16.00 hodin  
a  

 POZOR NOVĚ: školáci od 1. do 3. třídy 
v 16.05 - 17.00 hodin. 

 

Lída Šťovíčková, mobil: 732 500 958,  
e-mail: stovickova@atlas.cz 
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V Helvíkovicích opět otvíráme 
 

 
 
 
 
 
 

pro všechny holky a kluky,  
co rádi tvoří, řádí s barvami, kutí atp. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kromě malování, stříhání, modelování jsou připraveny barvy na sklo  

i na textil, papírové skládanky, batikování, korálkování, výrobky 
z papíru i přírodních materiálů, koláže, výroba ručního papíru,  

                                    uzlíčkování, drátkování aj. 
                                                  

TĚŠÍME SE NA VÁS, 
ŠIKULOVÉ  

 

       Kontakty: 
 E. Marková, tel. 777 757 007 

L. Matyášová, tel. 605 323 402 
 

Přezůvky a pracovní oděv s sebou. 
Klubovna se nachází v budově obecního úřadu, zadní vchod.  

předškoláci a děti do 7 let 
schůzky ve čtvrtek od 16 do 17.30 hod. 

s Eliškou Markovou od 4. října 

děti od 7 let 
schůzky ve středu od 16 do 17.30 hod. 

s Lídou Matyášovou od 3. října 

I. 

II. 

DIVADELNÍ SPOLEK „NA SKÁLE“ SPOLU S OBCÍ 
HELVÍKOVICE 

ZVE VŠECHNY DOSPĚLÉ I NEDOSPĚLÉ NA TRADIČNÍ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

který se bude konat  
27. října 2018 

Sraz v 17.00 u Votroubků „Na Skále“, kde budou vystaveny závodní 
lodičky, na které budou přijímány sázky, ale nejpozději v 17.30 vyrazí náš 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
cestičkou k lávce, kde budou do Orlice vypuštěny zářící lodičky  

na trať, která skončí u mostu a až lodičky proplují pod mostem, půjde 

náš LAMPIONOVÝ PRŮVOD
obchůzkou na sálek obecního úřadu, kde proběhne vyhlášení vítězů,  

a předání výher ze sázek. A budou i tradiční bramboráky  
a také občerstvení, kde skončí náš 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Klub žen Helvíkovice společně s 
Mateřskou školou pořádá a srdečně 

zve všechny děti i dospěláky 

Sejdeme se v sobotu 10. 11. 2018 
v 16 hodin před obecním úřadem.

 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.

SV
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POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE O ČEM SE MLUVÍ

Informace Policie ČR

Hola hola, škola volá!

Prázdnin	utekly	školákům	jak	voda	a	až	máme	
za	 sebou	 i	začátek nového školního roku.	
Současně	s	tím,	jak	usedly	děti	do	lavic,	začali	
starosti	i	rodičům.	Dnes	bychom	rádi	apelovali	
na	 rodiče	menších	dětí,	 především	 těch,	 kteří	
udělají	 významný	 životní	 krok	 a	 nastoupí	 do	
první	třídy.	Napíšu	vám	rady,	jak	naučit	děti,	aby	
došly	bezpečně	do	školy,	a	jak	máte	reagovat		
v	případě,	že	se	vaše	dítě	setká	se	šikanou.	

Začněme bezpečnou cestou do školy.	
Rodiče	 by	 měli	 dětem	 připomenout	 základní	
pravidla	 chování	 při	 pohybu	 po	 chodnících,	
při	 přechází	 silnice	 a	 při	 jízdě	 na	 jízdním	
kole.	 Rodičům	 prvňáčků	 vřele	 doporučujeme	
projít	 si	 se	 svými	 ratolestmi	 nejbezpečnější	
cestu	 do	 školy.	Upozorněte	 své	 děti	 nejen	 na	
možná	 úskalí	 a	 nebezpečné	 úseky,	 ale	 ukažte	
jim	kde	a	jak	bezpečně	přejít	silnici.	Pokud	je	
cesta	do	školy	složitější,	určitě	pomůžou	různé	
orientační	body,	jako	je	obchod,	kašna,	socha,	
barevný	 dům	 apod.	Pokud	 vaše	 děti	 dojíždějí	
do	školy	hromadnou	dopravou,	určitě	si	s	nimi	
domluvte	 jasný	 scénář,	 co	mají	 udělat,	 kdyby	
jim	 autobus	 ujel,	 co	 naopak	 udělat	 nesmějí.	
Děti	 potom	 zbytečně	 zmatkují	 a	 dostávají	 se	
do	pro	ně	poměrně	složitých	stresových	situací,		

ve	 kterých	 si	 nevědí	 rady.	 Pokud	 hovoříme		
o	 cestě	 do	 školy,	 řada	 studentů	 jezdí	 na	
kole.	 Poučte	 je	 proto	 o	 bezpečném	 pohybu		
v	 silničním	 provozu	 a	 o	 nutnosti	 mít	 na	
hlavě	 řádně	 připevněnou	 cyklistickou	 helmu.		
V	neposlední	řadě	je	na	místě	připomenout,	že	
nezbytným	prvkem	pro	 bezpečnost	 nejen	 dětí	
je	 viditelnost.	 Policie	 obecně	 doporučuje,	 aby	
používali	svrchní	oblečení,	tašky	nebo	doplňky		
z	 fluorescenčních	 nebo	 retroreflexních	
materiálů.	
Máme	zde	i	několik rad pro osobní bezpečí 
školáků.	Školáci,	pokud	vám	již	rodiče	svěřili	
klíče	od	domu,	mějte	je	uložené	na	bezpečném	
místě.	Během	dne	ve	škole	klíče	zkontrolujte,	
abyste	v	případě	ztráty	věděli	kde	hledat	(třída,	
jídelna,	 tělocvična,	 zahrada	 školy	 apod.).	 Při	
odchodu	 z	 domů	 zkontrolujte,	 zda	 jste	 dveře	
bezpečně	 dovřeli	 (docvakli)	 a	 řádně	 uzamkli.	
Do	školy	ani	ze	školy	nechoďte	s	cizími	lidmi,	
nesedejte	 s	 nimi	 do	 auta,	 ani	 pokud	 vám	
říkají,	že	je	pro	vás	posílají	vaši	rodiče!	Rodiče,	
mějte	přehled	o	pohybu	vašich	dětí,	pokud	 si	
je	sami	nevyzvedáváte	ve	školní	družině.	Děti,	
nejezděte	 výtahem	 s	 podezřelými	 osobami.	
Nikdy	 nejezděte	 autostopem.	 S	 cizími	 lidmi	
se	 nebavte	 a	 neberte	 si	 od	 nich	 žádné	 věci.	
O	 soukromých	 věcech,	 o	 rodině,	 o	 bydlení	
a	 podobně	 nevyprávějte	 nikomu	 cizímu.	
Nevkládejte	 fotografie	nebo	videa	s	obsahem,	
který	se	dá	zneužít	na	sociální	sítě.	Stejně	tak	
nepište	na	sociální	sítě,	kdy	kam	odjíždíte,	že	
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jste	doma	sami	apod.,	jsou	to	informace,	které	
jsou	 veřejné	 a	 velice	 jednoduše	 zneužitelné.		
O	tom,	že	by	rodiče	měli	kontrolovat,	co	jejich	
děti	dělají	a	jak	se	chovají	v	kyberprostoru	zde	
snad	ani	nemusím	mluvit.	

A	 závěrem	 nesmíme	 zapomenout	 ani	 na	
několik rad v oblasti šikany,	 se	 kterou	 se	
mohou	bohužel	děti	ve	škole	setkat.
•	 Informujte	 své	 dítě	 o	 možném	 nebezpečí		
a	 jednotlivých	 projevech	 šikany,	 např.	 formou	
po-hádky	či	příběhu.
•	 Zdůrazněte,	 že	 se	 nemusí	 bát	 o	 šikaně	
otevřeně	mluvit.
•	 Věnujte	se	svému	dítěti,	naslouchejte	mu,	
všímejte	 si	 detailů	 vyprávění	 o	 dění	 ve	 škole		
i	mimo	ni.
•	 Seznamte	dítě	 s	 širším	okruhem	osob,	na	
které	se	může	v	případě	potřeby	obrátit.
•	 Zdůrazněte,	že	nikdo	nemá	právo	ubližovat	
druhým.	Vhodné	je	použít	nějaké	ukázky	z	po-
hádky,	 např.	 nad	 nikoho	 se	 nepovyšuj	 a	 před	
nikým	se	neponižuj.
•	 Upozorněte	dítě	na	kriminální	pozadí	těchto	
skutků	mezi	dospělými	a	možnost	 stíhání	pří-
padných	aktérů.
•	 Informujte	dítě	o	tom,	že	vhodnou	obranou	
proti	šikaně	je	dobrá	parta	a	kamarádi,	kteří	se	
nebojí	pomoci	jeden	druhému	a	projevy	šikany	
oznámit.
•	 Při	 pravidelných	 návštěvách	 rodičovských	
schůzek	se	informujte	nejen	na	prospěch	vašeho	
dítěte,	ale	i	na	zařazení	dítěte	v	kolektivu,	popř.	
na	jeho	chování	o	vyučování	i	mimo	něj.
•	 Promluvte	 o	 svých	 obavách	 s	 učitelem,	
ptejte	 se	 učitele	 na	 jeho	 názor	 na	 šikanu	
a	 nebojte	 se	 s	 ním	 spolupracovat.	 Je	 to	 váš	
spojenec.

•	 Ptejte	se	učitelů,	zda	se	problémem	šikany	
zabývají,	jak	šikanu	zjišťují,	jak	následně	postu-
pují	 a	 zda	 sledují	 projevy	 chování	 i	 mimo	
vyučování.
Jak mají rodiče postupovat a co mohou 
při podezření na šikanu dělat?
•	 Především	ujistěte	své	dítě,	že	jste	zcela	na	
jeho	straně,	má	vaši	plnou	podporu	a	může	se	
spolehnout	na	vaši	ochranu.
•	 Zjistěte	 o	 útoku	 na	 vaše	 dítě	 co	 nejvíce	
informací.
•	 V	 případě	 vážného	 fyzického	 napadení	
nechte	 své	 dítě	 odborně	 ošetřit	 a	 neposílejte	
ho	 ná-sledující	 dny	 do	 přímého	 kontaktu		
s	předpokládanými	útočníky.
•	 Obraťte	 se	 na	 školu,	 nebojte	 se	 o	 šikaně	
promluvit	 otevřeně,	 např.	 na	 třídní	 schůzce,	
možná	nebudete	sami.
•	 Máte-li	 na	 ni	 podezření,	 spojte	 se		
s	 ředitelem	 školy	 nebo	 s	 třídním	 učitelem.	
Pokud	 podáváte	 písemnou	 žádost	 nebo	
stížnost,	mějte	schovanou	kopii	dopisu.
•	 Trvejte	na	osobní	schůzce	a	neřešte	celou	
záležitost	pouze	telefonicky.
•	 Nebojte	 se	 požádat	 ředitele	 o	 přeložení	
dítěte	 do	 jiné	 třídy,	 případně	 školy.	 Zkuste	 si	
ověřit	poměry,	které	vládnou	na	jiné	škole.
•	 Pokud	s	vedením	školy	nenajdete	společné	
řešení,	nevzdávejte	to,	obraťte	se	na	příslušný	
školský	úřad	nebo	na	školní	inspekci.
•	 Nechtějte	 po	 svých	 dětech,	 aby	 byly	
statečné	a	vrátily	to,	co	se	jim	stalo.	Nemají	na	
to	sílu	a	řešení	to	není.	
•	 Pomozte	svému	dítěti	zvládnout	psychickou	
zátěž	a	 informujte	ho,	 jak	 se	vyhnout	nebez-
pečným	 situacím	 (např.	 co	 odpovědět,	 jak	
reagovat	na	provokace	a	jak	zvládnout	situaci	
v	případě	ohrožení).
•	 V	případě	důvodného	podezření	na	páchání	
trestné	 činnosti	 na	 vašem	 dítěti	 informujte	
neprodleně	 kteroukoliv	 služebnu	 policie	 nebo	
přímo	linku	158.
Školákům	 a	 jejich	 rodičům	 přeji	 co	
nejpohodovější	 přechod	 zpět	 do	 pevného	
školního	režimu	a	ostatním	příjemné	babí	léto!

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ 
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Od 1. 9. 2018 vstoupila v platnost novela 
zákona O ochraně ovzduší,	 kterou	 se	
změnil	 termín	pro	kontrolu	 technického	 stavu		
a	provozu	spalovacího	stacionárního	zdroje	na	
pevná	 paliva	 o	 jmenovitém	 tepelném	 příkonu	
od	10	do	300	kW	včetně,	tzv.	revize.
Z původních dvou let byl termín 
prodloužen na 36 měsíců a to zpětně. To 
znamená, že revize vystavené v roce 2016 
již nyní platí až do roku 2019.

Informaci od spol. Dům kotlů  
převzala Věra Dittertová

Klub ALFA-OMEGA 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí otevírá 
prostor pro setkávání lidí, kteří se 
vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka. 
Naše	společnost	vytěsnila	z	veřejného	prostoru	
smrt,	 její	 projevy	 i	 prožívání	 smutku.	 Svůj	
zármutek	 často	 potlačujeme	 a	 skrýváme.	
Ztráta	blízkého	člověka	 je	pro	pozůstalé	vždy	
bolestná.	 Tyto	 zkušenosti	 jsou	 nepřenosné,		
a	je	důležité	sdílet	je	s	těmi,	kteří	nám	rozumí,	
protože	podobnými	zážitky	 sami	prošli.	Právě	
mluvení	a	naslouchání	druhým	je	hojivé.
Domácí	hospic	ALFA-OMEGA,	který	provozuje	
Oblastní	 charita	Ústí	 n.	Orl.,	 otevírá	 prostor,	
kde	 si	 žal	 můžeme	 dovolit	 –	 místo,	 kde	 je	
možné	 o	 těchto	 věcech	 mluvit,	 pochopit	 je		
a	třeba	i	pomoci	druhým,	kteří	jsou	na	začátku	
truchlení.	

ZAJÍMAVOSTI

Klub ALFA-OMEGA	 je	 otevřen	 všem,	 kdo	
potřebují	 sdílet	 prožité.	 Jednou	 měsíčně	 se	
scházíme	v	Klubu	u	stolu	s	kávou	nebo	čajem	
nad	 tématy	 kolem	 umírání,	 zármutku	 či	
odpuštění.	Každý	se	zapojí	do	té	míry,	do	jaké	
sám	chce.	

Místo: Oblastní charita Ústí nad Orlicí, 
ulice 17. listopadu 69
Kdy: 18. října, 22. listopadu, 13. prosince
Čas: od 15:30 do 17:30 hod

Bc. Martina Procházková, tel. 731 402 331, 
e-mail: martina.prochazkova@uo.hk.caritas.cz

Renáta Prokopcová, tel. 739 383 597, 
renata.prokopcova@uo.hk.caritas.cz, 
informace o domácí hospicové péči
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Aukce - prodej prasat Dolní Dvůr, listopad 1946 

Práce na družstevním poli, jaro 1952 

Dožínky, Květa Divíšková 
a Ladislav Richtr 

Stříhání paznechtu krávě, 
zleva Karel Aulich, Míla Beran

Dožínky, v Žamberku na faře 

Práce na řepě JZD, rok 1953 

Polní práce, zleva Kroul, Kudra, 
na voze Fadrný  

Kolektiv kravína Kolektiv kravína

Práce na kombajnu, Milena 
Miková, Hana Durchánková  
a Hedva Beranová



INFORMACE Z OBČANSKÉ 
PORADNY ÚSTÍ NAD ORLICÍ

V	Občanské	poradně	se	v	poslední	době	množí	
dotazy	 klientů	 spojené	 s	 podomním	prodejem	
elektřiny	či	plynu.
I	když	je	v	mnoha	městech	a	obcích	podomní	
prodej	 zakázán,	 stále	 se	 najde	 dost	 lidí,	 kteří	
podomním	 prodejcům	 své	 dveře	 otevřou		
a	podlehnou	jejich	nátlaku.	
Podomní	prodej	představuje	 riziko	zvláště	pro	
zranitelné	skupiny	osob,	zejména	pro	osaměle	
žijící	seniory.	

JAK SE NENAPÁLIT PŘI PODOMNÍM 
PRODEJI:

1. NEPOUŠTĚJTE K SOBĚ DOMŮ 
NEZNÁMÉ OSOBY
Nikoho	 cizího	 nevpouštějte	 do	 bytu	 či	 domu.	
Vyžadujte	prokázání	totožnosti	od	všech	osob	
a	 jejich	 totožnost	 si	 následně	 ověřte	 u	 firmy,	
která	je	k	takovému	úkolu	zmocnila.	
V	 případě	 pochybností	 informujte	 o	 pohybu	
podezřelých	 osob	 obecní/městský	 úřad	 či	
státní/obecní	 policii.	 Stejně	 postupujte		
v	 případě,	 kdy	 je	 v	 obci	 zakázán	 podomní	
prodej.	

2. NIKOMU NEUKAZUJTE ŽÁDNÉ 
DOKLADY
Pokud	 nejste	 pevně	 rozhodnuti	 o	 změně	
dodavatele,	neukazujte	nikomu	žádné	doklady	
o	stávajících	dodavatelích	energií,	o	vyúčtování	
energií,	 nepředkládejte	 doklady	 SIPO,	 ani	
osobní	doklady.	

3. PŘEMÝŠLEJTE O TOM, K ČEMU SE 
CHCETE ZAVÁZAT
Při	 uzavírání	 smlouvy	 o	 sdružených	 službách	
dodávky	 elektřiny	 nebo	 plynu	 řádně	 zvažte,	
zda	 uzavřete	 smlouvu	 na	 dobu	 určitou	 nebo	
neurčitou.	Obojí	má	své	výhody	i	nevýhody.

4. NEŽ PODEPÍŠETE, DŮKLADNĚ 
PŘEČTĚTE
Nevěřte	 slibům	podomního	prodejce.	Nejste-li	
si	 jisti	 nabídkou,	 nepodepisujte	 nic	 na	 místě,	
nechte	 si	 čas	 na	 rozmyšlenou	 a	 proberte	
nabídku	 se	 svými	 blízkými,	 např.	 příbuznými.	
Nenechte	se	pod	pohrůžkou	výhodnosti	nabídky	
v	určitém	časovém	období	přinutit	k	podpisu,	
kterého	byste	později	litovali.	

Dále	 je	 třeba	 pamatovat	 na	 stávající	
smlouvu	a	zjistit	dobu	ukončení	 této	smlouvy		
s	 dodavatelem	 tak,	 aby	 se	 předešlo	 pokutě,	
většinou	 z	 důvodu	 nedodržení	 sjednané	 doby	
smlouvy.	

5. KDYŽ UŽ JSTE PODEPSALI
Pokud	jste	smlouvu	podepsali	a	své	rozhodnutí	
chcete	změnit	a	záležitost	vyřešit	bez	 sankcí,	
můžete	 u	 smluv	 uzavřených	 mimo	 obchodní	
prostory	 (u	 Vás	 doma,	 po	 telefonu	 nebo	
internetu)	od	uzavřené	smlouvy	odstoupit	nebo	
smlouvu	vypovědět.	Odstoupení	od	smlouvy	je	
v	 tomto	případě	možné	 ve	 lhůtě	 14	 dnů	ode	
dne	jejího	uzavření.	Bez	sankcí	můžete	výpověď	
podat	ve	lhůtě	do	15	dnů	od	zahájení	dodávky	
elektřiny	nebo	plynu.

6. POKUD NEJSTE SPOKOJENI  
S POSTUPEM OBCHODNÍKA
V	 případě,	 kdy	 nejste	 spokojeni,	 můžete	 se	
obrátit	na	Energetický	regulační	úřad	(e-mail:	
podatelna@eru.cz,	tel.	564	578	666).	

Služby	 občanské	 poradny	 jsou	 poskytovány	
bezplatně,	 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.
Informace	 o	 provozní	 době	 a	 kontakty	 na	
občanskou	poradnu	najdete	na	www.uo.charita.
cz		nebo	je	získáte	na	telefonu	734	281	415.
Nebojte	se	proto	na	nás	obrátit,	rádi	se	Vám	
budeme	věnovat.

Pracovníci Občanské poradny Ústí nad Orlicí

DOBRÉ RADY


