XX. ROČNÍK

PERIODICKÝ TISK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU 3/ 2019

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Srdečně blahopřejeme

našim spoluobčanům, kteří oslaví významná
životní jubilea:

v červnu 2019

Pinkasová Božena		
Kolář Jaroslav		
Matyášová Stanislava		
Šindelářová Miluše		
Šnajdr Jindřich		

a v červenci 2019
Šnajdrová Anna		
Dobeš Jaroslav		
Valeš Miroslav		

Upozornění na místní
poplatky na rok 2019
Poplatek za odpady

450 Kč

- sazba je za 1 občana hlášeného k trvalému
pobytu, dlouhodobě žijícího cizince nebo za
rekreační objekt
- poplatek je splatný do 30. 6. 2019
Místní poplatky je možné hradit v hotovosti
na obecním úřadě v úřední dobu úřadu
nebo bankovním převodem na účet obce
č. 107489301/0300, variabilní symbol platby je
číslo domu.

Pozvánka na 3. veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Helvíkovice,
které se koná v pondělí 17. 6. 2018
od 18 h v sálku obecního úřadu.
Program:
1. Závěrečný účet obce za rok 2018
2. Majetek obce
3. Různé
Bližší informace na plakátech.
Jana Kolářová, starostka
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Obec Helvíkovice nabízí zájemcům
MAPU TURISTICKÉ OBLASTI
Orlické hory a Podorlicko
za cenu 25 Kč.
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Vzpomínáme

Dne 15. dubna 2019 zemřela paní Květoslava
Janušová z č. p. 48 ve věku nedožitých 83 let.
Paní Květa Janušová
se narodila v roce 1936
a mládí prožila v rodném
domku pod Popluží.
Mnoho let poté žila
se
svou
rodinou
v Doudlebách nad Orlicí.
V důchodovém věku
se s druhým manželem
Václavem
Janušem
vrátila do Helvíkovic.
Až do roku 2013, kdy
po
dlouhé
nemoci
zemřel, mu byla velkou
oporou.
Paní Janušová byla přátelské povahy, vzorně
se starala o zahrádku a ráda se zapojila do
činnosti Klubu žen v Helvíkovicích. Její výborné
cukroví bylo vždy žádané.
Věra Dittertová
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 25. března 2019 zemřela po dlouhé a těžké
nemoci paní Marie Matyášová z č. p. 147.
Paní Matyášová se narodila 22. 8. 1940 v České
Rybné. Svůj život prožila částečně v rodné obci
a v Helvíkovicích, kde vždy obětavě pracovala
v zemědělském družstvu. Se svým druhým
manželem Jiřím si postavili v Helvíkovicích
rodinný dům a společně s rodinou syna Jiřího
zde prožili téměř 20 let.
Paní Matyášová se vždy zajímala o dění v obci
a pokud ji to zdraví dovolilo, navštěvovala ráda
společenské akce.
Věra Dittertová

Dny plynou,
jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci trvá
a nedá zapomenout.

Vítání občánků

V neděli 31. března se odehrálo slavnostní
vítání občánků. Bylo to velmi příjemné a
radostné setkání. S potěšením jsme se mohli
seznámit hned s pěti dětmi.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Neplačte nad mým osudem,
nerušte můj věčný sen,
vždyť útrapy a mnoho bolu
mě provázelo životem.
Byla jsi plná života,
Tvá mysl plná snění
a nikdo se nenadál
jak rychle se to změní.
Vzpomíná rodina Matyášova

Dne 5. 6. 1989 nás navždy opustil
Karel Kroul. Věnujte mu, prosím,
k výročí 30 let úmrtí krátkou vzpomínku.
Vzpomínají rodiny Kroulových

Paní starostka přivítala tyto nové občánky
Helvíkovic:
Tomáš Novák, nar. 29. 10. 2018, č.p. 98
Jakub Petr, nar. 8. 11. 2018, č.p. 129
Veronika Matyášová, nar. 8. 12. 2018, č.p. 121
Nela Vávrová, nar. 4. 1. 2019, č.p. 181
Tobias Mlíčka, nar. 8. 1. 2019, č.p. 85
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ZE ŽIVOTA V OBCI

ZE ŽIVOTA V OBCI

Pálení čarodějnic a stavění máje 30. 4. 2019
v parčíku za obecním úřadem bylo tradiční
hojně navštěvovanou akcí pořádanou
Klubem žen a Mysliveckým spolkem
Dubina. Po dojemném vystoupení dětí
z tanečního kroužku u májky se dospělí
s chutí pustili do skvělých grilovaných
kuřat a zvěřinového guláše a děti do plnění
čarodějnických úkolů v režii učitelek
z mateřské školy na přilehlé zahradě.

12. a 13. 4. 2019 se na sálku OÚ konaly
Velikonoční trhy, které připravil pro
veřejnost Klub žen Helvíkovice, z. s.
Z bohaté nabídky domácího cukroví,
perníčků
a
různých
velikonočních
dekorací si každý návštěvník určitě vybral.
Trhy doplnila velice hezká výstavka
velikonočních dobrot a výzdoby.

17.4. otevřelo Obchodní družstvo Konzum
nově opravenou prodejnu smíšeného
zboží v Helvíkovicích. Slavnostní otevření
vzbudilo zájem občanů, první návštěvníci
dostali malé dárky. Prodejna je po
rekonstrukci prostornější a nabízí větší
množství zboží, vše ke spokojenosti
zákazníků.
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ZE ŽIVOTA V OBCI

ZE ŽIVOTA V OBCI

Den plný zážitků jsme si mohli všichni
– „vodáci i suchozemci“ užít v sobotu
4. 5. 2019 Na statku. Bohaté občerstvení
připravené obcí Helvíkovice a odpolední
zábava s kapelou Plazma Rock byli
potěšením pro všechny návštěvníky.

Významný den pro SDH
11. 5. si SDH Helvíkovice připomnělo
130. výročí založení hasičského sboru
v obci a při té příležitosti proběhlo okrskové
cvičení v hasičském sportu dospělých i dětí.
Zajímavá nabídka občerstvení, taneční
vystoupení České Besedy z Mistrovic
i mažoretek z Lukavice a hudební skupina
Letrando doplnili hezky prožitý den.
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ZE ŽIVOTA V OBCI

ZE ŽIVOTA V OBCI
cyklistické brýle nebo třeba tachometr, úplně
nový pytel od granulí Purity apod. Dopolední
sběr jsme zakončili vyhlášením nejlepších
sběračů a nejkurioznějšího nálezu (právě brýle
+ tachometr), ocenění od nás obdrželi poháry
a diplomy a všichni účastníci pak dárkové
tašky. Na závěr jsme na farmě za pomoci
paní Kolářové, starostky Helvíkovic, vysadili
strom – lípu, která má být symbolem očisty
země a rozvoje farmy a pak už jsme se pustili
do zaslouženého odpočinku při opékání buřtů.
Moc děkujeme všem, kdo se naší úklidové akce
zúčastnil a velké díky patří obci Helvíkovice
a paní starostce, která se k nám připojila.
Ing. Tamara Jelínková, Dibaq

Setkání seniorů, na které zve obec
Helvíkovice
své
spoluobčany,
se
uskutečnilo 19.5. K nedělní přátelské
atmosféře přispělo kromě slunečného
počasí i vystoupení hudebního dua Abend
Band.

Zájezd do Kvasin

Jarní úklid s Dibaqem

V sobotu, 6.4., se celá Česká republika pustila
do velké akce Ukliďme Česko, k níž jsme se
připojili i my společně s obcí Helvíkovice
s naším „Jarním úklidem s Dibaqem“.
Akci jsme pojali po svém a kromě očisty našeho
kousku země jsme se rozhodli vzít sebou i psí
parťáqy a spojit úklid s příjemnou procházkou.
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Ráno jsme se sešli na Chovatelském centru
Fitmin, kde proběhlo předání sběrných
pomůcek a zapůjčení našich firemních psů těm
účastníkům, kteří svého parťáqa neměli. Bylo
nás asi 40 dobrovolníků, rozdělili jsme se do
3 skupin a vyrazili směr Dlouhoňovice, Krikvaldy
a Helvíkovice. Během dvou hodin jsme
nasbírali plný vozík odpadků, a že mezi nimi
byly rarity jako sedačka z auta, klíče od auta,

Klub žen Helvíkovice, z. s. pozval spoluobčany
18. května na odpolední zájezd do Kvasin.
Účastníkům se naskytla mimořádná možnost
podívat se do výrobního závodu Škoda Auto
a do zámku, který je v jeho těsné blízkosti a je
s výrobou aut úzce spjat. Zámeckou galerií,
kde je i stálá expozice loutek, nás provázela
majitelka zámku. Přiblížila nám pohnutou
historii rodiny a zámeckého areálu a trpělivě
odpovídala na naše zvídavé dotazy. Vstupem
do areálu Škody Auto jsme se posunuli do jiné
časové dimenze – z historie do budoucnosti.
Rázem jsme se ocitli v super moderním provozu,
kterému vévodí roboti, špičková mechanizace
a absolutní řád. Je neskutečné pozorovat rozvoj
závodu společnosti Škoda Auto v Kvasinách
v posledních letech.
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Tento závod je dnes největším zaměstnavatelem
v Královéhradeckém kraji, pracuje v něm
ve třech směnách v šestidenním provozu
téměř 9 tisíc lidí. Každých 90 sekud je zde

vyrobeno nové auto, které je ve většině případů
originálem. Dvouhodinová prohlídka areálu byla
velice zajímavá a všichni jsme zde načerpali
spoustu nových informací.
Věra Dittertová

Probouzení Broučků

Fitmin připravil ukázku vodění pejsků. Každý
si to mohl sám vyzkoušet. Na úplný závěr
bylo tradiční opékání párků, příjemné posezení
a volná zábava.
Děkujeme všem sponzorům za dárky
a účinkujícím za jejich volný čas, který věnovali
pro radost dětí.
SDH Helvíkovice

Ve středu dne 17. dubna 2019 SDH Helvíkovice
pořádalo již tradiční Probouzení broučků.
Za krásného počasí se sešlo asi 60 broučků
s rodiči a prarodiči. Všichni s radostí plnili své
úkoly na 7 stanovištích, za které dostávali
drobné odměny. Překvapení na ně čekalo na
posledním stanovišti před MŠ, kde pro ně

Víkendovka s výtvarkou – Orličky 2019

Od pátka do neděle 26.-28. dubna 2019
se konala víkendovka s výtvarkou, které se
účastnily školní děti z Helvíkovic.
Chtěla bych vyjádřit poděkování hlavně Elišce
Markové a Lídě Matyášové za úžasný přístup,
organizaci a elán do celé akce. Děti si přivezly
spoustu nádherných výrobků a zážitků na
dlouhou dobu.
Je obdivuhodné, že i v dnešní uspěchané době
si dá někdo tolik práce, aby zabavil ty naše
rošťáky a nadchnul je pro tvoření a užitečnou
zábavu.
Eliško a Lído, děkuji nejen za dubnovou
víkendovku, ale za celý školní rok, kdy vedete
kroužek šikulů. Děti si pokaždé odnesou svůj
výrobek na památku a vždy prožijí hezké
a veselé odpoledne, na které se každý čtvrtek
těší.
Za všechny rodiče Marcela Lotová
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JAK JSME SE MĚLI V ORLIČKÁCH
Na konci dubna jsme vyrazili na už
7. víkendovku. K přespání a tvoření nám opět
sloužila orličská fara. Přes původně velmi
nepříjemné předpovědi bylo nakonec docela
rozumné počasí a tak se vše dařilo. Zbytek
pátku jsme po příjezdu do Orliček strávili
venku - tvořením, opékáním buřtů a zpíváním
u ohně. Po setmění jsme si ještě vyšli do okolí.
Pod lesem se procházela Bílá paní. Svítila si
lucernou, byl vidět její špičatý čepec. Něco
ztratila!? Zašli jsme to prozkoumat. Našli jsme
několik lístků s písmeny. Někoho napadlo, že
to vypadá jako přesmyčky. Opravdu jsme to
vyluštili, a že prý zítra touhle dobou najdou
hodné duše poklad!
Celou sobotu někteří stále upomínali, že máme
být hodní, ať můžeme večer najít poklad ...
Pořád jsme něco vyráběli a zdobili, hráli hry,
zvládli jsme vyšlapat na Bukovku. Mimochodem,
ta byla sama o sobě velmi záživná. Po nedávné
vichřici tu zůstaly spousty vyvrácených stromů
a ulámaných smrkových vršků a tak jsme měli
o zábavu postaráno. Každou chvíli jsme něco
přelézali a podlézali, občas jsme skrz husté

větve neviděli jeden na druhého... I tak jsme si
cestou zahráli pár her, třeba na slepce v ringu.
Nebo jsme si zalyžovali na červenovodské
sjezdovce (fakt tam byl sníh!). Eliška občas
ucítila zase ten podivný jedovatý plyn. Totiž
jedině ona má schopnost jej ucítit a tak nás
může včas varovat. Musíme si vždycky ucpat
nosy... Brodili jsme se mlhou, Lukymu vypadl
zub, párkrát nás přepadla bouřka... Zpátky na
faru jsme dorazili po 10 km v mokrých botách
a pořádně utahaní. Až to vypadalo, že je
ohrožena výprava za pokladem!
Únava se postupně vytrácela díky teplému čaji,
zábavě při pohádkových scénkohádankách nebo
seznamování se se zvláštními čtyřnohými tvory,
jež se vyvinuli z psů a koček.
Na místě, kde jsme minulý večer viděli Bílou
paní, jsme tentokrát našli klíč a zprávu, že
poklad je tam, kde trávíme poslední dva dny
svého života. Trvalo dost dlouho, než jsme
pochopili. Obzvlášť ten hřbitov v sousedství
fary nás hodně přitahoval... Nakonec jsme
truhlici nalezli přímo ve faře! Normálně na stole
v hlavní místnosti...!
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POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE
V neděli jsme zase tvořili. Ale taky jsme si
hráli na umělecké fotografy. Nejdřív jsme
různě upravili ovoce, naaranžovali jej s vázou
do pomačkaného ubrusu a pak hledali nejlepší
záběr... Moc se nám líbilo tvoření s kytičkami
a částmi rostlinek, jež jsme lepili na oboustranku
připravenou na čtvrtce. To jsme pak vezli
rodičům jako pozdrav z víkendovky  a taky jej
od nás dostaly naše báječné vedoucí!
Byli jsme na výstavě. Nějaké nevzdělané
a protivné uklízečky v budově, kam jsme přišli,
o ní ani nevěděly. Jen něco breptaly o nějakých
děckách, co tam nechaly akorát nepořádek
a nějaký serepetičky... Přitom to byly tak
krásné věci! Lidičky, to musely vyrábět nějaké
moc šikovné děti! Omandalkované kšiltovky,
malované květy, motýlí sponka, sovičky, srdíčka

Okénko myslivosti

Myslivecký spolek DUBINA Helvíkovice Kameničná se schází poctivě každý měsíc. Řeší
se především dle ročního období, jak nejlépe
v rámci řádného hospodáře, zacházet se zvěří
ve svěřené honitbě od honebního společenství,
za nájemné. Všichni členové mysliveckého
spolku se rukou společnou starají o myslivecká
zařízení, tak aby to nerušilo ráz krajiny a hlavně
nevadilo obdělávané půdě. Samozřejmostí je
ochrana plodin, jak pro soukromé zemědělce,
tak pro právnické společnosti. Jsou rozepsány
služby na ochranu rizikových plodin, jako je
kmín, brambory, kukuřice a jiné tržní plodiny,
dle domluvy s majiteli.
Samozřejmý pro myslivce je plán lovu všech
druhů zvěře a tlumení škodné zvěře. Všechny
tyto aktivity jsou v mysliveckém sdružení
důležitou součástí příjmů. Nejenom lovem
je myslivecké sdružení dotováno, jsou to i
pořádané veřejné akce, jako je stavění máje,
vycházka s dětmi do přírody, výsadba zeleně,
výstavba oplocenek v nově zasázených
lokalitách, loučení s létem.
Pro nadcházející období sečení travních
porostů, je myslivecký spolek připraven fyzicky
i s technikou (plašiče) ochraňovat nové
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z fima, smaltované lžičky, kytičky z papírových
provázků - krása, nádhera!
Ale protože se blížil závěr, spěchali jsme sbalit
a uklidit faru. Někteří snad poprvé v životě
drželi v rukou smeták...! Ale musím všechny
děti (a trpělivé vedoucí) moc pochválit, zvládly
to statečně a fara na konec zářila čistotou.
Taky chválím za velkou odvahu naše "nováčky"
- dali víkend na výbornou! A chválím "mazáky"
víkendovkáře za pomáhání a všecky za bezva
pohodu, kamarádské chování, žádné fňukání
a děkuju za krásný víkend! A ještě děkuju super
kolegyním, Elišce, Evče a Terce! A taky řidiči
Víťovi a mamince Žabkové za vynikající buchtu!
A obci za podporu a půjčení auta .
Lída Matyášová

přírůstky srnčí zvěře. Je to práce zdlouhavá
a ne vždy se stoprocentním úspěchem, jak
ochránit novou rodící se generaci.
Každý myslivec ve sdružení má přidělen úsek
honitby, o kterou se ze všech svých sil stará. Je
to náročná práce, hlavně v zimním období, kdy
se za každého počasí musí přikrmovat zvěř, aby
příští generace mohli v přírodě najít to co my,
kterým se to zdá všední. Náš spolek stárne jako
všechna sdružení. Je nám v průměru 63 let.
Hledáme nové členy, kteří mají kladný vztah
k přírodě.
Jak jsem uvedl, jsme závislí na příjmech z naší
činnosti. Proto zde uvádím pár telefonních
čísel, kde lze získat informaci o prodeji námi
ulovené zvěře, kterou lze od našeho spolku
koupit.
Myslivecký spolek, nabízí možnost prodeje
(celých kusů) zvěřiny, bližší informace na
telefonu 604 158 973 nebo 737 742 555.
Za MS DUBINA Josef Růžička

SDH Helvíkovice pořádá
v parčíku za obecním úřadem
v sobotu 1. 6. 2019 od 16 hodin

Dětský den
a kácení máje
Čepujeme pivo Plzeň 12°,
grilujeme vepřovou kotletu a plecko
– přijďte ochutnat.
Srdečně zve výbor SDH

SETKÁNÍ S MYSLIVCI
v pondělí 3. 6. 2019
Začátek je v 10 hodin
na zahradě MŠ Helvíkovice.
Akce i pro širokou veřejnost.
Program
• beseda s ukázkami z myslivosti
• prezentace firmy Dibaq a.s. –
interaktivní ukázka výcviku pejsků
• opékání párků

Kulturní výbor obce Helvíkovice
připravuje

Zájezd pro občany
v sobotu 24. 8. 2019
program:
Hrad Pernštejn - společná prohlídka
Dožínky v Centru EDEN
Bystřice nad Pernštejnem
(zábavní a interaktivní centrum
pro celou rodinu)
- individuální prohlídka a oběd
Cena a podrobný program bude
uveřejněn nejpozději v příštím čísle
zpravodaje.

Zajímavé nabídky
ze zámku v Kvasinách
1. 6.–4. 8. 2019 se v Galerii zámku
uskuteční prodejní výstava obrazů

MOŘE A KVĚT
Výbor SDH Helvíkovice
srdečně zve všechny spoluobčany

na slavnostní svěcení
nového hasičského
praporu
při tradiční pouťové mši
dne 9. 6. 2019 od 14 hodin
v kapli sv. Antonína v Helvíkovicích.
Myslivecké sdružení DUBINA
Helvíkovice – Kameničná
zve zájemce o přírodu
ve středu 12. 6. 2019

ke společné údržbě zeleně
Sraz v 16 h u OÚ v Helvíkovicích.
Všichni, kterým není lhostejný stav
zeleně v naší obci, mohou pomoci při
kontrole a údržbě vysázených stromků
podél veřejných cest.

od akademických malířek
Heleny Slavíkové a Heleny Hruškové
9. 6. 2019 se koná

ZÁMECKÁ NEDĚLE
S AUTO-MOTO VETERÁNY
k výročí 115 let od narození
Ing. F. K. Janečka, zakladatele
automobilky Kvasiny a 85 let od zahájení
výroby automobilů v Kvasinách.
V době od 10 do 13 hodin bude
na nádvoří zámku výstava historických
strojů s hudebním doprovodem skupiny
Zakoplaho dixieland
29. 6. pořádá

skupina historického šermu
SELAGO
bitvu v zámeckém parku s bohatým
doprovodným programem
14

FOTOGRAFIE Z HISTORIE / VZPOMÍNÁTE?

BRIGÁDY A AKCE Z

Oprava kulturního domu

Sekání příkopů Zlatá kosa okolo roku 1976

Tuhá zima roku 1940

Prořezávání stromů
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Zprávy ze Žamberka
Rekonstrukce budovy Městského úřadu
Žamberk

Rekonstrukce budovy městského úřadu v ulici
Nádražní v současné době úspěšně pokračuje
a stavební změny v podkroví budovy (v části
Úřadu práce) jsou již dobře viditelné.
Od června 2019 se práce přesunou přímo
do prostor městského úřadu a my všichni

se budeme dočasně potýkat s nestandardní
situací, která vznikne při stavební činnosti
přímo za provozu úřadu. Prosíme každého
o pochopení a vstřícnost, protože se budou
postupně upravovat všechny kanceláře úřadu
a bude nutné operativně měnit jejich umístění
i vzhledem k agendám, které jsou vykonávány
přímo v kontaktu s občany města. Na všechny
dočasné a aktuální změny budeme upozorňovat
informačními letáky a mimořádným značením,
a také zaměstnanci úřadu všem rádi poradí
a pomohou najít přemístěné kolegy a jejich
agendy.
1. etapa proběhne ve dnech 3. 6. – 24. 7.
2019

Práce začnou ve druhém poschodí budovy
úřadu v Nádražní ulici a budou se týkat odboru
právního, odboru kanceláře tajemníka, odboru
obrany a krizového řízení a odboru sociálních
věcí a zdravotnictví.

Místní akční plán
vzdělávání
– To je MAP II

První rok projektu je úspěšně za námi. A za
tu dobu jsme pro vás a vaše děti připravili
4 volnočasové kroužky, projektové dny,
workshopy, ukázkové hodiny, semináře
a mnoho dalšího. Jenom v projektu Budování

znalostních kapacit, který je otevřen veřejnosti,
jsme od začátku roku 2019 uspořádali na území
17
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2. etapa proběhne ve dnech 26. 7. – 2. 9.
2019

Práce budou pokračovat v prvním poschodí
budovy úřadu. V této době bude na jeden týden
mimořádně přemístěna podatelna do zasedací
místnosti o poschodí výše – vše bude výrazně
označeno. Změny se dotknou také práce
Živnostenského úřadu a odboru správního
a dopravy. Agendy, které se týkají vyřizování
občanských průkazů (OP), cestovních dokladů
(CD), řidičských průkazů a registru vozidel, by v
úředních dnech měly pracovat bez přerušení na
svých původních místech, ale mimo úřední dny
bude nutné provoz omezit nebo pozastavit, aby
bylo možné provést stavební práce – podrobné
informace o dnech, kdy dojde k omezení
provozu, budou zveřejněny v prostorách úřadu
i na webových stránkách města Žamberka.
Doporučujeme zkontrolovat platnost dokladů
(OP, CD) před odjezdem na dovolenou.
V případě, že budete potřebovat nový doklad,
přijďte o něj požádat co nejdříve.
Předem vám děkujeme za pochopení situace
a toleranci. Těšíme se na setkání s vámi i za
těchto nestandardních podmínek, kdy doufáme,
že neztratíte sílu, náladu ani chuť na vyřizování
nezbytných záležitostí. Rádi vám poskytneme
všechny potřebné informace, aby vaše cesta
nebyla zbytečná a vše bylo řádně vyřešeno
Mgr. Radomíra Křenová
vedoucí kanceláře tajemníka

Žamberecka a Králicka 7 akcí (např. workshopy
Emoční inteligence a 4 kroky nenásilné
komunikace, ukázková hodina Přirozená
angličtina s rodilým mluvčím, odborná stáž
Přírodní zahrada a další), kterých se zúčastnilo
dohromady 79 lidí. A ohlasy byly více než
pozitivní, přesvědčte se sami: „Bylo to skvělé,
pro mne inspirující“, „Přínosné, zajímavé. Skvělá
lektorka, nadšená, dovede předat informace.“,
„Velmi zapálený a odborně zdatný lektor“.
Moc děkujeme za váš zájem, ceníme si ho.
Pokud jste se ještě nestihli zapojit, tak nevadí,

projekt MAP II bude probíhat až do dubna
2022, takže bude ještě mnoho příležitostí,
jak se zapojit. Projekt MAP II ale není jen
o pořádání zajímavých akcí, pravidelně také
probíhají jednání pracovních skupin i Řídícího
výboru, ve kterém máme zapojeno mnoho
zajímavých osobností, které k dění ve školství
mají také co říct a pomáhají ho spolu s námi
rozvíjet a zdokonalovat.
Všechny důležité a zajímavé informace
naleznete na našem webu www.maporlicko.cz,
kde si můžete vybrat, zda vás zajímají plánované
aktivity, proběhlé aktivity, dlouhodobé aktivity,
nebo cokoli dalšího. Víte například, zda je
škola vašeho dítěte do nějakého našeho
projektu zapojená? Podívejte se na náš web!

Z každého projektu i akce zde najdete mnoho
fotografií a informací. Aktuality uvádíme také
na našem facebooku, takže pokud nechcete,
aby vám něco uteklo, můžete nás sledovat
i
zde:
https://www.facebook.com/MAP.
Orlicko/.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou
unií.

Informace z Oblastní
charity Hradec
Králové
Nebojte se svěřit, že vás partner bije!
Bojíte se partnera? Psychicky Vás týrá,
fyzicky napadá? Neváhejte, obraťte se s
důvěrou na intervenční centrum Oblastní
charity Hradec Králové, kde vám mohou
pomoci. Nečekejte, až bude ještě hůř.

Facky, pohlavky, kopance, křik, podezírání,
ponižování, žárlivé scény, i tak bohužel může
vypadat partnerský vztah. Láska, přátelství,
důvěra, která dva lidi spojila, se v průběhu
dnů, týdnů, roků mění v bolestnou nenávist,

strach o sebe, milované děti. Hezký život, po
kterém každý touží a chce mít, se mění v pouhé
přežívání dní v úzkostech a v obavách, co zase
přijde. Intervenční centrum pro osoby ohrožené
domácím násilím se problematikou násilí ve
vztazích zabývá již od roku 2007.
O pomoc žádají většinou ženy. Zklamané,
zoufalé, zmlácené, dlouho věří, že se vše nějak
ve vztahu urovná a jejich partner bude opět
tím laskavým a pozorným manželem. I jejich
trpělivost, či upřímná obava jejich blízkého,
který si všímá, že není něco v pořádku, má své
hranice. Přijdou, zavolají, napíší. V tu chvíli již
nejsou na svůj problém samy.
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c. po komínovém požáru,
d. při vzniku trhlin ve spalinové cestě
způsobených v důsledku sedání podloží,
porušení únosnosti stavebních konstrukcí,
otřesů nebo jiných příčin, jakož i při vzniku
podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Společně s pracovnicemi Intervenčního centra
nachází v rámci návštěv v zařízení opět samy
sebe. Nachází pomoc a velkou podporu a sílu
vybojovat si své místo na slunci, aby mohly
začít znovu a jinak. Ženy získávají zpět jistotu,
že mají ve své blízkosti kolem sebe lidi, kteří je
mají rádi a kteří jim mohou být oporou, třebaže
do té chvíle si ani neuvědomovaly, kolik blízkých
je jim ochotno pomoci. Nachází svoji vnitřní
sílu, své lidské hodnoty, váží si samy sebe.
Díky pomoci Intervenčního centra většina
z nich dnes žije spokojeným životem, v lásce
a bezpečí.

Informace obce

Obce na úseku požární ochrany podle
§ 29 odst. 1 písm. n) zákona o PO organizují
preventivně výchovnou činnost, proto
po ukončení topné sezony připomínáme
následující povinnosti majitelů domů
a uživatelů kotlů na topení pevnými
palivy:

Čištění spalinové cesty
Čištění spalinové cesty provádí odborně
je
držitel
způsobilá osoba, kterou

živnostenského oprávnění v oboru kominictví;

čištění spalinové cesty sloužící pro odtah
spalin od spotřebiče na pevná paliva
o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je
možné provádět svépomocí.

Čištění spalinové cesty se provádí čistícími
pracemi, zejména se zaměřením na odstraňování
pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači
jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí
nahromaděných v neúčinné výšce komínového
průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty
a spotřebiče paliv

Lhůty kontroly a čištění spalinové cesty během
jejího provozu stanoví níže uvedená tabulka.
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Pokud i vy máte strach, neváhejte, nikdo nemá
právo někomu ubližovat.
Více informací na www.charitahk.cz,
774 591 383.

Spalinovou cestu, na kterou je připojen
spotřebič paliv a která nebyla v provozu
od předchozí kontroly a čištění déle, než

Zpráva o provedení kontroly anebo
čištění spalinové cesty a revizní zpráva
spalinové cesty
O provedené kontrole anebo čištění
spalinové cesty vydá odborně způsobilá
osoba písemnou zprávu podle vzoru.

Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba
provede čištění spalinové cesty svépomocí, učiní
o tom záznam do požární knihy, popřípadě jiné

provozní dokumentace, kterou předloží odborně
způsobilé osobě při provádění kontroly.
O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá
osoba písemnou zprávu podle vzoru.
Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole,
čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí
nedostatky, které bezprostředně ohrožují
požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek
osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně
oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v
případě nedostatků způsobených nedodržením
technických požadavků na stavbu příslušnému
stavebnímu úřadu a v případě nedostatků
týkajících se nedodržení požadavků na požární
bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících
částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové
cesty uvedených v tabulce není nutné do jejího
opětovného uvedení do provozu kontrolovat
a čistit; kontrola a čištění spalinové cesty se
provedou před opětovným uvedením spotřebiče
paliv do provozu.
U nepoužívaného komína, který je v ústí
zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je
v místech připojení spotřebiče paliv řádně
označen tabulkou s nápisem „Mimo provoz“
nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola
a čištění neprovádí.
Revize spalinové cesty

Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá
osoba, která je držitelem živnostenského
oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň
a. revizním technikem komínů,
b. specialistou bezpečnosti práce - revizním
technikem komínových systémů, nebo
c. revizním technikem spalinových cest.
Revize spalinové cesty se provádí:

a. při změně druhu paliva připojeného
spotřebiče paliv,
b. před výměnou nebo novou instalací
spotřebiče paliv,

Doplňující poznámky k tabulce:

1.
Za sezónní provoz se považuje provoz
spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu
nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním
roce.
2.
U jednovrstvého (nevyvložkovaného)
zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva
se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a
čištění spotřebiče na pevná paliva.

3.
Při kontrolách a čištění třikrát
ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených
časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými
kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba
kratší 4 měsíců.
4.
Pojistný (rezervní) komín používaný
pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva
v případech, kdy nelze zajistit topení jiným
způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i
čistí nejméně jedenkrát za rok.
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5.
Spalinová cesta určená pro odvod
spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího
v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů
se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva
měsíce.
6.
Ve stavbě pro rodinnou rekreaci
se kontrola a čištění spalinové cesty provádí
nejméně jedenkrát za rok.

dTest: Dětské rýžové
krekry – chroupání
bez starostí
Křehké rýžové chlebíčky patří
k oblíbeným svačinkám i pro ty
nejmenší – některé krekry lze
nabídnout už půlročním dětem.
Spotřebitelský časopis dTest
poslal do laboratoře extrudované
plátky, kroužky a křupky s
rýžovou moukou, aby zjistil,
jak jsou na tom s nežádoucími
látkami. Laboratoř hledala vysoce toxický arzen,
pesticidy i plísně.
Rýže patří k potravinám, které mohou být
problematické z hlediska kontaminace arzenem.
Dokáže totiž arzen z prostředí nejen přijímat, ale
i hromadit.
„Malé děti do věku čtyř let patří z hlediska
příjmu anorganického arzenu k nejcitlivější
části populace, neurotoxicita arzenu se může
projevit například poklesem IQ. Zajímalo nás
proto, zda jsou v pořádku rýžové výrobky
určené pro nejmladší konzumenty,“ uvádí Hana
Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest. A
pokračuje: „Rodiče mohou být klidní, s potěšením
musím konstatovat, že u žádného z testovaných
výrobků
jsme
nezaznamenali
překročení
zákonných limitů. Obzvlášť nás potěšily Sunárek
Prstýnky pro první zoubky s příchutí jablko,
které byly zcela čisté. Pochválit bychom mohli
i dm Babylove Bio Reis-Linsen-Kringel. V těch
jsme sice zjistili arzen v organické podobě, která
lidskému organizmu neškodí, ale nebezpečné
anorganické sloučeniny se zde nevyskytovaly.“
Do testu byly zařazeny především rýžové
krekry z kategorie potravin pro malé děti do
21
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7.
Čištění spotřebiče na pevná paliva
o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je
možné provádět svépomocí podle návodu
výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za
podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné
kontroly odborně způsobilou osobou.
Z informací MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
vybrala Věra Dittertová
tří let. Kromě nich dTest poslal do laboratoře
také dvojici rýžových krekrů Candy Family
snack Kids sladové a Racio Rýžoví medvídci
s mléčnokakaovou polevou. Ty do kategorie
zvláštní výživy malých dětí nespadají, ovšem
grafické zpracování jejich obalu na děti cílí a
roztržití rodiče by jim je mohli koupit. Naměřené
hodnoty arsenu v těchto produktech byly sice ze
všech testovaných nejvyšší, ale i tak se vešly do
limitu pro rýži určenou na výrobu potravin pro
kojence a malé děti.
Celý pytlík na posezení by však děti raději
jíst neměly. Evropský úřad pro bezpečnost
potravin EFSA zjistil, že roční batolata jsou
denně vystavena 0,0021 mg anorganického
arzenu z různých zdrojů. U arzenem nejvíce
kontaminovaných krekrů v testu, výrobcem
určených pro devítiměsíční děti – Hipp Heidelbeer
Reiswaffeln, se denní míra příjmu arsenu pro
takto staré dítě navrší po snědení 21 gramů
(zhruba deset krekrů), tedy necelého jednoho
balení.
Kromě arzenu mohou rýžové krekry trápit i plísně
a jimi produkované mykotoxiny. I tady přinesl
test dobré zprávy, protože všechny mykotoxinové
zkoušky dopadly velmi dobře. Laboratoř
zkoumala i přítomnost pesticidů. „Hledali jsme
více než 500 látek, z devíti testovaných výrobků
jich bylo šest zcela čistých. U zbylých tří jsme
přítomnost pesticidů zaznamenali, ale ani v jejich
případě nedošlo k porušení přísných zákonných
limitů,“ uvádí Hana Hoffmannová.
Test se zaměřil i na výživové hodnoty a složení
krekrů. Obsah cukru se v různých výrobcích
výrazně lišil, nejméně sladké Rej Rýžové křupky
ve výživové tabulce uváděly 0,1 g/100 g, nejsladší
byly naopak krekry Racio Rýžoví medvídci
s mléčnokakaovou polevou s 24,8 g/100 g.
Hodnotitele také zajímalo, zda se ve složení

neobjevují potravinové alergeny. „Všechny krekry
byly bezlepkové. Alergenní ingredience se objevily
u značek Bebivita a Racio. V obou jsme našli
mléčné složky a medvídci Racio ukrývali i sójový
lecitin,“ uvádí Hoffmannová a dodává: „Ačkoli
výživová tabulka obsahuje údaje o množství
soli, rodiče nemusí mít obavy – žádná sůl se
do krekrů nepřidává. Obsahem soli se v tabulce
rozumí hodnota vypočítaná ze sodíku přirozeně
obsaženého v rýži a dalších surovinách.“
V testu došlo i na téma dvojí kvality. V České
republice a v Německu dTest nakoupil rýžové
krekry značky Hipp s jablečno-borůvkovou
příchutí. „Na dvojí kvalitu jsme nenarazili, ve

všech ohledech šlo o prakticky totožné výrobky.
Oba byly vyrobeny v bio kvalitě a deklarovaly
stejná množství ochucující jablečné šťávy a
borůvkového pyré. Trochu se lišil změřený
obsah arzenu, nešlo však o nijak výrazné rozdíly.
Překvapilo nás ovšem, že v německých obchodech
je tento výrobek k mání v přepočtu za 18 Kč,
zatímco v českých za více než dvojnásobných
42,90 Kč,“ uzavírá Hana Hoffmannová.
Přehled testovaných dětských rýžových krekrů
najdete na www.dtest.cz/detske-ryzove-krekry.
Kompletní výsledky testu přineslo květnové
vydání časopisu dTest.

Obec Helvíkovice nabízí k prodeji
palivové dřevo.
Cena 700 Kč – 900 Kč za 1 prm.
Bližší informace na tel. 777 577 221, Miroslav Felcman.
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