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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Dne 21. 10. 2019 se konalo 5. veřejné  
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo mimo jiné projednalo  
a schválilo tato usnesení:

•	 územní	studii	lokality	Pod	Sypaninou	
X3	(Z30)
•	 přípravu	 změny	 systému	 nakládání		
s	 komunálním	 a	 objemným	 odpadem	 v	 obci		
s	předpokládaným	termínem	ukončení	provozu	
sběrného	místa	k	30.	6.	2020
•	 podání	 žádosti	 o	 dotaci	 na	 Pardubický	
kraj	 na	 spolufinancování	 pořízení	 nového	
dopravního	automobilu	pro	JSDH
Na	nový	DA	již	byla	přislíbena	dotace	od	MV	
ČR.	
•	 sjednání	 Smlouvy	 o	 dílo	 č.	2019-024	 se	
spol.	KOCMAN	envimonitoring	s.	r.	o.	Brno	
na	 zajištění	 funkční	 způsobilosti	 lokálního	
výstražného	systému
Byly	instalovány	rozhlasy,	srážkoměry,	hladino-
měry.
•	 Výroční	zprávu	o	činnosti	Mateřské	školy	
Helvíkovice	za	školní	rok	2018/2019
•	 souhlas	s	dělením	pozemků	
Jedná	 se	 pozemky	 par.	č.	1543/10,	 1465/8		
a	3/7	v	k.	ú.		Helvíkovice.
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•	 rozpočtové	 opatření	 č.	 6/2019	 ve	 výši	
170	000	Kč	na	straně	příjmů	i	výdajů
•	 nařízení	 obce	 Helvíkovice	 č.	1/2019	 -	
Plán	zimní	údržby	komunikací
Nařízením	 je	 stanoveno,	 že	 v	 období	
1.	11.	2019	 –	 31.	3.	2020	 zmírňuje	 údržba	
komunikací	 mimořádný	 stav,	 nezajišťuje	
suchý	a	čistý	povrch	cest	a	chodníků.	Posypy	
nejsou	 prováděny.	 U	 většiny	 úseků	 je	 údržba	
stanovena	do	48	hodin,	k	údržbě	je	určeno	asi	
12	km	 komunikací	 3.	třídy,	 údržba	 se	 provádí	
od	8	cm	sněhu.	
•	 objednání	služby	–	zimní	údržby	komunikací	
po	celé	obci	u	Milana	Vítka,	Dlouhoňovice	59
•	 zveřejnění	záměru	prodeje	části	pozemku	
par.	č.	1467/1	v	k.	ú.	Helvíkovice	u	č.	p.	40
•	 zrušení	 věcného	 břemene	 na	 pozemku	
par.	č.	 1433/2	 k.	ú.	 Helvíkovice	 na	 uložení		
a	opravy	kanalizace	k	č.	p.	5	přes	obecní	cestu	
na	Skále

SLOVO STAROSTKY OBCE

Vážení spoluobčané,
v uplynulých týdnech jsme si připomněli již  

30 let od sametové revoluce, psal se rok 1989. 
Ale již rok poté v roce 1990 se rozhodovalo  
o naší obci, tehdy ještě Helvíkovice patřily pod 
správu Národního výboru v Žamberku. Konaly 
se první komunální volby do Zastupitelstva 
obce. Od 1. 1. 1991 se začaly psát nové 
dějiny samostatné obce, od té doby se toho 
hodně změnilo. Ať jde o vizuální stránku 
obce, počet obyvatel, domů a podnikajících 
osob, výše příjmů a výdajů obce, ale i změny 
v likvidaci odpadů, splaškových vod, obnovy 
komunikací, výstavby chodníků a další. I když 
jsem v té době byla školou povinná a rozhodně 
jsem neměla potuchy o chodu a práci v obci, 
vím, že od té doby nastalo mnoho změn. 
Každé zastupitelstvo od té doby rozhodovalo  
o tom, jak a kam se bude naše obec ubírat  
až do dnešní podoby. Ale rozhodně nemá smysl 
se zaobírat hodnotícími myšlenkami, co bylo 
a nebylo „dobře“. To opravdu nic nepřináší, 
důležité je žít současností. Každá doba přináší 
jiné problémy, ale naštěstí i radosti. 

Co se každoročně opakuje je schvalování 
rozpočtu na rok další a tak tomu je i letos. Právě 
v tomto čísle zpravodaje se dočtete o návrhu 
rozpočtu na rok 2020, který bude projednáván 
na veřejném zasedání zastupitelů v pondělí  
16. prosince. Prioritou příštího roku je opět 
řádné splácení úvěrů. Na splátky je vyhrazena 
částka bezmála 2 mil. Kč, i když úvěr na statek 
č. p. 49 bude v březnu 2020 doplacen. Výjezdová 
jednotka hasičů, zřizovaná obcí, se v příštím 
roce dočká nového dopravního automobilu,  
na který máme přislíbenou dotaci od Ministerstva 
vnitra ve výši 450 tis. Kč a právě dofinancování 
je další položkou nového rozpočtu. Peníze 
jsou připraveny na veřejné prostranství (dětské 
hřiště u OÚ), veřejné osvětlení, komunikace 
(stezka, parkoviště), nové projekty, zlepšení 
sociálního a technického zázemí na statku aj. 
Přelom jednotlivých roků je také obdobím, kdy 
se podávají žádosti o dotaci na Pardubický 
kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj a letos  
i na MAS (Místní akční skupina) ORLICKO.  

Po vyhodnocení žádostí budeme vědět, jak 
naše podané žádosti uspěly. Věřím, že se opět 
podaří zvýšit náš plánovaný rozpočet a tím 
pádem také investovat do majetku obce.

Jelikož už nastal předvánoční čas, přeji vám 
hezký a poklidný advent letošního roku. 

Ať je ten nadcházející nový rok 2020  
pro nás všechny barevný, voňavý a chutný, 
Naplněný štěstím, zdravím, láskou  
a prožitý s dobrými přáteli.

Jana Kolářová, starostka

Pozvánka na 6. veřejné zasedání 
Zastupitelstva obce Helvíkovice, 

které se koná v pondělí 16. 12. 2019 
od 18 h v sálku obecního úřadu.

Program:
1.	Rozpočet	obce	a	MŠ	na	rok	2020

2.	Obecně	závazné	vyhlášky
3.	Majetek	obce

4.	Různé
Bližší	informace	na	plakátech.

Úřední doba Obecního úřadu Helvíkovice 
v období vánočních svátků:
středa 18. 12. 2019 
od	8	do	12	hodin	a	od	13	do	17	hodin
pondělí 30. 12. 2019 
od	8	do	12	hodin	
pondělí 2. 1. 2020
od	8	do	12	hodin	a	od	13	do	17	hodin
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Termíny svozu odpadů 
počátkem roku 2020
Svoz	 plastů	 –	 pytle	 odevzdávejte	 na	 určená	
stanoviště	v	úterý	7.	1.	a	11.	2.
Svoz	popelnic	s	komunálním	odpadem	–	čtvrtek	
2.	1.,	16.	1.,	30.	1.,	13.	2.,	27.	2.
Známky	na	svoz	v	roce	2020	si	mohou	majitelé	
popelnic	 vyzvednout	 na	 obecním	 úřadě	 již	
nyní.	Vylepení	 nové	 známky	musí	 proběhnout	
nejpozději	do	konce	března	2020,	poté	nebude	
neoznačená	popelnice	pracovníky	Ekoly	České	
Libchavy	vyvezena.

Provozní doba 
odpadového dvora
Vždy	 1.	 sobotu	 v	měsíci	 –	 4.	1.	 a	 1.	2.2020		
od	14	do	16	h.
	
Pro zkvalitnění třídění a lepší dostupnost 
obec pořídila nové zvony na tříděný 
odpad – na kovové odpady. 
Šedé	 zvony	 byly	 umístěny	 na	 stanovištích	
ostatních	 nádob	 na	 odpady,	 tj.	 u	 staré	
hasičárny,	na	Skále	a	u	Ostrova.	V	odpadovém	
dvoře	nadále	zůstává	velký	kontejner	na	železo,	
který	je	dostupný	v	otevírací	době	dvora.

Purpura večerem zavoní,
zvoneček tichounce zazvoní.
A jeho stříbrný hlas 
probudí vzpomínky v nás.
Srdcem jsme stále dětmi,
čekáme, až se setmí.
Až vánoční stromek tu bude stát 
a varhany Tichou noc budou hrát, 
chceme vám v tu chvíli přát, 
ať každý má každého rád.

Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a rodinné pohody 
o vánočních svátcích i v celém novém roce 2020 
vám všem přejí zastupitelé a zaměstnanci obce Helvíkovice.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vzpomínáme 
Dne 5. října 2019 zemřela v nedožitých 83 
letech paní Květoslava Planíková z č.	p. 139.

Paní Planíková se narodila 2.	11.	1936  
v malé vesničce Licoměřice nedaleko Ronova 
nad Doubravou, kde prožila dětství a mladá 
léta. Jak už to bývá, život ji zavál daleko  
od domova. Nejprve do Ústí nad Labem, pak  
do Hořic v Podkrkonoší, Žamberka a nakonec 
do Helvíkovic, kde si s manželem postavili 
domek.
Paní Květa v Ústí nad Labem začala 
pracovat na poště a této práci zůstala věrná 
až do důchodového věku. Jako důchodkyně 
vypomáhala v MŠ v Helvíkovicích v kuchyňce. 
Přestože jí výchova čtyř dětí a zaměstnání 
zabraly mnoho času, našla si chvilku na své 
koníčky. Pletla, háčkovala, šila na své děti, 
sebe i vnoučata. Také vaření, pečení a práce 

na zahrádce bylo její hoby. Ráda si zazpívala, 
zatančila a jezdila na výlety. Dokud jí zdraví 
sloužilo, podílela se na přípravách různých 
akcí Klubu žen. Po prodělané mozkové mrtvici 
nebylo, co se týká zdraví, vše jak má být. 
Musela se znovu naučit mluvit, psát i počítat. 
Svojí pílí a úsilím vše zvládla a nadále ochotně 
pomáhala v rámci svých možností.  

Věra Dittertová 
s přispěním rodiny Planíkových     

Děkujeme občanům Helvíkovic za projevy 
soustrasti při úmrtí naší maminky paní Květy 
Planíkové. 

S láskou jsem vás vychovala,
s vírou v život zanechala,
Pán Bůh vás tu opatruj.

Zvláštní poděkování patří panu Vratislavu 
Matyášovi za přípravu kaple a následnou pomoc 
s květinami a uložením pomníku. 

Zarmoucená rodina 

Dne 22. 12. to bude už 30 let, co nás navždy 
opustila naše maminka paní Aloisie Kubíčková.

Vzpomínají děti s rodinami

Srdečně blahopřejeme 
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná 
životní jubilea: 
v prosinci 2019
Richtr Ladislav  88 let
Pinkas František  86 let
Žabka Jiří  70 let
Tomeš Václav  70 let
Tomšová Eva  70 let
Vostřelová Jaroslava  78 let

Zástupci obce a kulturního výboru obce 
navštěvují u příležitosti životních výročí své 
spoluobčany. Přinášíme fotky některých 
oslavenců:
Paní Marie Tomšová oslavila 95 let a manželé 
Ladislav a Marie Richtrovi 88 a 81 let

Věra Dittertová

ZE ŽIVOTA V OBCI

Lampionový průvod 
V	 sobotu	 26.	10.	2019	 se	 uskutečnil	
Lampionový	 průvod	 v	 režii	 divadelního	 spolku	
„Na	Skále“.	Závodní	 lodičky	 dopluly	 do	 svého	
cíle,	sázky	na	ně	se	vyplatily	a	občerstvení	bylo	
lákavé,	shrnuto	–	další	úspěšná	akce.
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Svatomartinská slavnost 
Tradiční	 Svatomartinská	 slavnost	 se	 konala		
v	 sobotu	 9.	11.	2019.	 Přijel	 svatý	 Martin		
na	 bílém	 koni,	 i	 když	 nepřivezl	 sněhovou	
přikrývku.	 Děti	 z	 MŠ	 Helvíkovice	 připomněli	
legendu	o	Martinovi	a	Klub	žen	připravil	bohaté	
občerstvení	 –	 téměř	 1	000	 ks	 martinských	
rohlíčků,	 130	 porcí	 husích	 stehýnek	 nebo	
uzeného	 s	 knedlíkem	 a	 zelím.	 V	 nabídce	
občerstvení	 bylo	 i	 výborné	 svatomartinské	
pivo	a	víno.	Vše	se	ke	všeobecné	spokojenosti	
snědlo	a	vypilo.

Poděkování 
Velice	 děkuji	 členkám	 Klubu	 žen	 Helvíkovice	
za	 uspořádání	 výprodeje	 skladových	 zásob		
po	 Marcele.	 Nezištně	 mi	 pomohly	 v	 tíživé	
životní	situaci.	Jejich	pomoci	si	velice	vážím.

Petr Čivrný

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLYZE ŽIVOTA V OBCI

Nový školní rok 2019/2020 jsme opět 
zahájili již v srpnu	 -	 adaptací	 pro	 nově	
nastupující	 děti.	 Na	 schůzce	 rodičů	 jsme	
netradičně	 rodičům	 nabídli	 i	 besedu	 s	 paní	
Řehůřkovou	(akreditovaná	lektorka	předškolních	
pedagogů)	 na	 téma:	 „Komunikace jako 
nástroj dobrých vztahů“.
V	letošním	školním	roce	nastoupilo	sedm	nových	
dětí,	z	toho	pět	dětí,	které	ještě	nedovršily	3	let	
a	dvě	děti	3-leté.	Povinné	předškolní	vzdělávání	
v	 tomto	 školním	 roce	 plní	 7	 dětí.	 Vzhledem	
k	 narůstajícímu	 počtu	 dětí	 se	 speciálními	
vzdělávacími	 potřebami	 jsme	 využili	 dotace		
z	Evropské	unie	na	posílení personálního 
obsazení o školního asistenta.	Díky	tomu	
se	 nám	 lépe	 daří	 poskytovat	 individuální	 péči	
všem	dětem.

S novým školním rokem jsme 
prodloužili provozní dobu	mateřské	školy	
od	6.15	hod	do	16.15	hod,	abychom	vyšli	vstříc	
zaměstnaným	rodičům	dětí.	
Hned	 v	 září	 děti	 čekalo	 divadelní 
představení v MŠ „Jak	 Jeníček	 zlobil“-	
kde	 se	 seznámily	 s	 pravidly	 slušného	 chování		
a	 interaktivní	 pohádku	 „O	 lesních	 pěšinkách“-	
zde	 byly	 děti	 aktivně	 zapojeny	 a	 přirozenou	
formou	se	naučily,	která	zvířátka	žijí	v	lese,	jak	
se	můžeme	o	ně	starat	a	 jak	se	v	 lese	máme	
chovat.

V	září	nás	na	přání	rodičů	navštívil fotograf 
pan	Josef	Šulc	ml.		Konečně	nám	přálo	počasí	
a	pan	Šulc	na	školkové	zahradě	nafotil	krásné	
portrétové	a	sourozenecké	fotografie	dětí.
Po	 celý	 říjen	 navštěvujeme	 každou	 středu	
Solnou jeskyni	v	Žamberku,	kdy	vždy	jednu	
cestu	 jezdíme	 linkovým	 autobusem	 a	 zpět	 se	
vracíme	pěšky.	Děti	se	tak	přirozeně	učí	chování	
v	 dopravních	 prostředcích	 a	 bezpečnému	
chování	v	silničním	provozu.	
Koncem	října	 jsme	 již	 tradičně	věnovali	 jeden	
týden	 „Dýňákům“-	 děti	 vyráběly,	 malovaly		
a	trochu	i	„strašily“.	
Letošní drakiádu	nám	přálo	krásné	slunečné	
počasí,	jen	ani	větvička	se	nepohnula	J.	Po	celý	
týden	jsme	malovali	a	vyráběli	draky	z	různých	
materiálů,	připravili	si	„dračí“	svačinu,	a	protože	
jsme	 se	 větru	 nedočkali,	 stali	 se	 draci	 z	 nás	
a	vyzkoušeli	 si	 takové	putování	draka	na	naší	
zahradě.	Děti	–	draci	-	musely	prolétnout	mezi	
stromy,	 „sklouznout“	 se	 z	 oblaků	 až	 na	 zem,	
prolétnout	„ jeskyní“	a	nikde	se	nezamotat.	
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Děti	měly	radost	z	celého	týdne	a	draka	jsme	
nakonec	 také	 pouštěli,	 ale	 jindy,	 při	 našich	
vycházkách	do	lesa.

V	říjnu	a	listopadu	jsme	také	navštívili	Divišovo	
divadlo	 v	 Žamberku,	 shlédli	 jsme	 divadelní	
představení	 „Zlatovláska“	 a	 navštívili	
koncertní	představení	„Cesta kolem světa“.
V	 listopadu	 se	 děti	 učily	 poznávat	 stromy		
a	jejich	plody.	Učily	jsme	se	ve	školce	i	v	lese.	
Udělali	kaštanovou dráhu i domečky pro 
skřítky.
V	listopadu	většinu	dětí	čekalo	první	vystoupení	
na	 veřejnosti	 -	 Svatomartinská slavnost.	
Starší	 děti	 zahrály	 příběh	 o	 sv.	 Martinovi		
a	mladší	děti	ani	chvilku	nezaváhaly	vystoupit	
na	 jevišti.	 Není	 jednoduché	 postavit	 se	 před	
tolik	 lidí,	 v	 neznámém	 prostředí,	 ve	 tmě,		
s	mikrofony,	a	tak	tréma	udělala	své.	Nakonec	
přece	jen	s	menšími	rozpaky	zazpívaly.

Nyní	 nás	 čeká	 vystoupení	 pro	 rodiče		
na	Mikulášské besídce	a	už	teď	vím,	že	to	
zvládnou	i	ti	nejmenší!
Blíží	se	konec	roku	a	já	bych	ráda	poděkovala	
všem	 rodičům	 a	 přátelům	 školky	 za	 jejich	
přízeň,	zřizovateli	za	spolupráci	a	všem	popřála	
do	nového	roku	hodně	zdraví,	štěstí	a	osobních	
i	pracovních	úspěchů.

Monika Koukolová, DiS.
  ředitelka MŠ

POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘEZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

Katolická obec 
Kulturní výbor obce Helvíkovice 

Vás srdečně zvou na 

 

VÁNOČNÍ KONCERT 
 

do kaple sv. Antonína 

 v neděli 29. 12. 2019 

od 16 hodin. 
  Svým vystoupením nás potěší ŠestTet. 

Vstupné 30 Kč 
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POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Kulturní výbor obce Helvíkovice  
srdečně zve 

ve středu 11. 12. 2019 na předvánoční 
setkání a společné zpívání koled v rámci 

celorepublikové akce  
Česko zpívá koledy. Sejdeme se na statku 

v 17.45 hodin. Na zahřátí bude  
připraven teplý punč..

Myslivecké sdružení DUBINA Helvíkovice – Kameničná, z. s. 
oznamuje, že ve dnech 28. 12. 2019 a 11. 1. 2020  

budou v katastru obce Helvíkovice a Kameničná probíhat hony.  
Při pohybu v přírodě dbejte zvýšené pozornosti!

O ČEM SE MLUVÍ

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své cho-
vání a za technické zabezpečení svých domovů proti 
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům 
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, 

dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim 
nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími 
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY  
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody 
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení. 

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího 
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu 
s průvodní dokumentací výrobce.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, spo-
ráku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových 
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel uklá-
dejte do nehořlavé nádoby.

1. 

2. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3. 

4. 

5. 

Obec ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR 
organizuje preventivně výchovnou činnost. 

Jejím smyslem je snaha snížit počet obětí a výši škod  
na majetku při požárech v domácnostech.

ANKETA - „Nejúspěšnější 
sportovec okresu Ústí nad 
Orlicí za rok 2019“  
51. ročník
Orlické	sportovní	sdružení	okresu	Ústí	nad	Orlicí,	
z.	s.	ve	spolupráci	s	marketingovou	agenturou	
Sport	 Action	 s.	r.	o.	 a	 městem	 Lanškroun	
vyhlašují	 již	 51.	ročník	 ankety	 „Nejúspěšnější	
sportovec	 okresu	 Ústí	 nad	 Orlicí	 za	 rok	
2019.“	V	této	souvislosti	vyhlašují	organizátoři	
ankety	 kritéria	 pro	 nominace	 sportovců.	
Základní	podmínkou	je	členství	v	tělovýchovné		
a	 sportovní	 organizaci	 nebo	 občanském	
sdružení,	 které	 se	 zabývá	 sportovní	 činností		
na	území	Orlickoústecka.
Vyhlašované kategorie:
 Jednotlivci:	žactvo,	dorost	a	junioři,	dospělí,	
veteráni.
 Kolektivy:	 žactva	 a	 dorostu,	 dospělých		
a	nejlepší	kolektiv	z	vesnic.
 Zasloužilí	trenéři,	rozhodčí	a	cvičitelé.
 Handicapovaný	sportovec	a	"Síň	slávy"	
 “Krajánek“-	vyhlášen	bude	nejlepší	sportovec	
okresu,	 který	 sice	 v	 okrese	 bydlí,	 ale	 není	
členem	žádné	organizace,	která	v	okrese	sídlí.

Nominace	ve	všech	kategoriích	mohou	zástupci	
oddílů	 a	 klubů,	 stejně	 jako	 široká	 sportovní	
veřejnost,	 zasílat	 již	 nyní	 na	 adresu:	 Orlické	
sportovní	 sdružení,	 Zborovská	 213,	 562	 01	
Ústí	n.	O.,	nebo	e–mailem	na	adresu:	oss.uno@
seznam.cz,	TM	777	736	319	.	
 Nominace	musí	obsahovat:	jméno	a	příjmení	
sportovce,	 datum	 narození,	 adresu	 bydliště	
včetně	 emailové	 adresy,	 členství	 v	 organizaci,	
ve	 které	 sportuje,	 sportovní	 úspěchy	 v	 roce	
2019,	k	návrhu	připojte	 fotografii	 ve	 formátu	
PDF.
 Uzávěrka	nominací	bude	11.	prosince	2019.	
Odborná	 komise	 vybere	 jednotlivé	 laureáty,	
kteří	 si	 převezmou	 ocenění	 na	 slavnostním	
galavečeru.
 Slavnostní	 galavečer	 vyhlášení	 výsledků	
ankety	 doplněný	 kulturním	 programem	 se	
uskuteční	 v	 pondělí	 20.	 ledna	 2020	 v	 17.00	
hodin	 v	 novém	 multifunkčním	 centru	 L´art	
Lanškroun.	Moderátorem	bude	Radek	Šilhan
 
Vstup	 na	 galavečer	 je	 zdarma	 a	my	 budeme	
velmi	rádi	za	hojnou	účast	veřejnosti.

Mgr.Luboš Bäuchel, předseda OSS, z. s.
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Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, spo-
ráku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových 
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ
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FOTOGRAFIE Z HISTORIE / VZPOMÍNÁTE? ŠKOLA V NAŠÍ OBCI

 Červen 1962, žáci 1. třídy  

 Žáci s paní učitelka Pšondrovou  
(vdanou Žabokrtskou - úplně vpravo)

 Žáci s paní učitelkou Štěpánkovou

 Školní rok 1933-34, učitel Josef Cabalka

 Žáci s panem učitelem Josefem Coufalem

 Zleva sedící žáci - Adolf Michalička, Jaroslav Ryšavý, Vratislav Matyáš,  
František Matyáš, František Dvořák

 Školní rok 1932-1933,
 učitel Jan Filip (učil 1919-1933)

 Žáci s paní učitelkou Balcarovou Žáci na výletě (asi rok 1940)

 Žačky s panem učitelem Vodrážkou,
 Jiřina Houdková, Dáša Hovadová, 
Jiřina Nutzová, Božena Kovářová

 Žáci s panem učitelem  
Josefem Cupalem (1904)
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dTest: Pesticidy  
v citrusové kůře – 
omytí nepomůže?
Chemické ošetření pomocí 
pesticidů má ochránit rostliny  
a jejich plody před škůdci. Pesti-
cidní látky ovšem škodí lidskému 
endokrinnímu a reprodukčnímu 
systému i v malém množství. 
Spotřebitelská organizace dTest 
proto otestovala přítomnost více 
než 240 různých pesticidů, se 

kterými by bylo možné se v citrusech setkat. La-
boratoř odhalila pesticidy ve 12 z 20 testovaných 
produktů, bohužel i v citrónech z ekologického 
zemědělství. 
Hlavním	 cílem	 nezávislého	 testu	 spotřebitelské	
organizace	 dTest	 bylo	 změřit,	 kolik	 pesticidů		
a	v	jaké	koncentraci	obsahuje	prodávaná	citrusová	
kůra	 v	 různé	 podobě.	 Organizace	 podrobila	
laboratorním	 zkouškám	 šest	 druhů	 čerstvých	
citrónů	 v	 síťce,	 troje	 sušené	 citrusové	 kůry		
a	11	druhů	kandované	pomerančové,	citrónové	
nebo	 cedrátové	 kůry.	 Laboratoř	 sledovala	 (ne)
přítomnost	více	než	240	pesticidních	látek.
Každá	 z	 testovaných	 kategorií	 kůry	 je	 svým	
způsobem	unikátní	a	prošla	vlastním	testovacím	
programem.	 „Kůra	 čerstvých	 citrónů	 byla	
nejproblematičtější	 kategorií	 –	 ve	 všech	 šesti	
vzorcích	 jsme	 našli	 pesticidy.	Mrzuté	 je,	 že	 to	
platí	i	pro	oba	zástupce	bioprodukce,	a	to	Tesco	
Organic	 Bio	 citróny	 a	 Citróny	 Billa/Naše	 bio	
Organic	 Lemons.	 Vzhledem	 k	 deklarovanému	
ekologickému	režimu	jsme	tyto	nálezy	hodnotili	
velmi	 přísně.	 Citróny	 z	 Billy	 v	 našem	 testu	
propadly,	 protože	 obsahovaly	 rovnou	 dva	
pesticidy	 naráz.	 To	 je	 podle	 metodického	
pokynu	 českého	 ministerstva	 zemědělství		
u	 ekologicky	 pěstovaného	 ovoce	 nepřijatelné,	
bez	 ohledu	 na	 zjištěné	 koncentrace,“	 popisuje	
zklamání	 šéfredaktorka	 časopisu	 dTest	 Hana	
Hoffmannová.	 Pro	 srovnání	 –	 čerstvé	 citróny		
z	běžné	neekologické	produkce	obsahovaly	čtyři	
až	deset	reziduí	pesticidů.
Dalším	typem	testovaných	potravin	byly	sušené	
citrónové	 kůry	 v	 obchodech	 prodávané	 mezi	
kořením.	 Všechny	 tři	 výrobky	 této	 skupiny	
obsahovaly	pesticidy,	měly	v	sobě	sedm	až	deset	
různých	reziduí,	ovšem	v	povolených	limitech.

Nejčistší	 z	 pohledu	 pesticidů	 byla	 kandovaná	
ovocná	kůra	–	u	osmi	vzorků	analytické	přístroje	
žádné	pesticidy	nezaznamenaly.	U	zbylých	tří	už	
se	několik	 látek	proti	škůdcům	objevilo,	neměly	
však	 problém	 s	 dodržením	 limitů.	 Na	 druhou	
stranu	obsahuje	kandovaná	kůra	často	přídatné	
látky	jako	siřičitany,	sorban	draselný	nebo	umělá	
barviva	 –	 o	 jejich	 přítomnosti	 se	 spotřebitel	
dočte	na	obale.	
Jak	 funguje	 regulace	 pesticidů	 v	 Evropě?		
V	Evropské	unii	při	používání	pesticidů	 funguje	
systém	 dvojí	 kontroly.	 Prvním	 stupněm	 je	
seznam	 povolených	 přípravků	 s	 definovanými	
podmínkami	 jejich	použití.	Pro	každou	 látku	 je	
tak	 například	 stanoveno,	 za	 jakým	 účelem	 se	
smí	aplikovat	a	také	ve	kterém	období.	Časové	
vymezení	 je	 důležité	 proto,	 aby	 ve	 sklizených	
plodinách	 nezůstávaly	 vysoké	 koncentrace	
zbytků	pesticidů,	tzv.	reziduí.	

Jimi	se	zabývá	druhý	stupeň	regulace	–	nařízení	
č.	396/2005,	které	pro	jednotlivé	typy	potravin	
výskyt	zbytků	pesticidů	limituje.	Stejná	pravidla	
platí	i	pro	potraviny	dovezené	do	EU	z	ostatních	
nečlenských	států.	Pro	vybrané	skupiny	potravin	
platí	 ještě	 přísnější	 pravidla.	 Příkladem	 jsou	
biopotraviny	 nebo	 speciální	 potraviny	 pro	malé	
děti.	V	prvním	případě	je	použití	pesticidů	až	na	
malé	výjimky	zcela	zakázáno,	ve	druhém	je	pak	
velmi	silně	omezeno.
Samozřejmým	doplňkem	představených	pravidel	
jsou	úřední	kontroly.	V	České	republice	je	provádí	
Státní	 zemědělská	 a	 potravinářská	 inspekce	
a	 jen	 v	 minulém	 roce	 prověřila	 dodržování	
pesticidových	 pravidel	 u	 1194	 šarží	 potravin.	
Nadlimitní	množství	pesticidů	našla	u	35	z	nich.

O ČEM SE MLUVÍ

 

 

 

Rok 2019 jsme zahájili optimisticky. Na jaře jsme schválili podporu 
21 projektů za bezmála 30 milionů korun, které putovaly do škol 
v území MAS ORLICKO, kde pomohly rekonstruovat a vybavovat 
třídy a zázemí pro kroužky. Celkově jsme v Integrovaném 
regionálním operačním programu letos zadministrovali 37 
projektů za necelých 50 milionů korun. 

 

Ohlédnutí za rokem 2019 
Konec roku se blíží a my v MAS ORLICKO, z.s. se ohlížíme za tím, co jsme letos zaseli. 

Jedno z hlavních témat letošního roku bylo projednávání 
nevyčerpaných prostředků a jejich přerozdělení. Nakonec se 
rozhodlo o přelití téměř 20 milionů korun v Programu rozvoje 
venkova, které půjdou na rozvoj občanské vybavenosti – do škol, 
školek a na veřejná prostranství v našem okolí. Na příští rok 
chystáme celkově poslední výzvu z tohoto programu, která bude 
v objemu asi 30 milionu korun a bude určena na podporu 
zemědělství v našem území. 

Během léta probíhal s naší podporou již třetí ročník 
příměstských táborů v našem území, kdy proběhlo 29 turnusů 
pod vedením pěti volnočasových zařízení. V Operačním 
programu zaměstnanost jsme v letošním podzimu také schválili 
dva projekty za cca 7 milionů korun na podporu sociálně 
vyloučených lokalit a sociální rehabilitaci. 

 

Po celý rok jsme také poskytovali podporu pro ředitele škol 
a pomoc s administrací Šablon, díky kterým můžou školy 
žákům nabízet pestřejší nabídku volnočasových kroužků, 
zajímavější formy výuky a učitelům nabídnout další 
vzdělávání v oboru. První Šablony s 22 zapojenými školami 
v hodnotě žádostí 9,2 milionů korun končila letos v září a 
návazně na to startovala druhá etapa, kam se zapojilo 
krásných 43 školských zařízení se žádostmi v hodnotě 24,6 
milionů. Z narůstajícího zájmu škol o naši podporu máme 
ohromnou radost! 

 

Již potřetí jsme vybírali projekty v programu „Malý LEADER“, 
který je zaměřen na občanskou vybavenost menších obcí. 
Konkrétně jsme vybrali 13 nových projektů v hodnotě 
dohromady 1,4 milionu korun, jejichž realizace se plánuje na 
rok 2020. Letos se v Malém LEADERU z loňského výběru 
realizovalo 9 projektů.  

V projektech MAP II (Místní akční plán vzdělávání) pokračujeme 
v podpoře a rozvoji vzdělávání pro žáky, učitele, ale i pro jednotlivé 
školy. Celkem máme na území Žamberecka a Králicka 5 dlouhodobých 
projektů a za rok 2019 jsme obdrželi celkem 46 investičních záměrů 
z tohoto území. Na území Orlickoústecka a Českotřebovska máme 8 
dlouhodobých projektů a v rámci sběru investičních záměrů jsme za 
rok 2019 obdrželi 37 projektových záměrů z tohoto území. Součástí 
projektů je také pořádání různých workshopů, kulatých stolů, 
ukázkových hodin, seminářů, výjezdů, volnočasových kroužků, exkurzí 
a dalších aktivit, díky kterým se snažíme podporovat a zlepšovat 
vzdělávání žáků do 15 let. Děkujeme všem za velký zájem o jednotlivé 
akce i za nádherné zpětné vazby, které se nám od vás vracejí.  

Veškeré informace naleznete na našich stránkách: 
www.maporlicko.cz  

www.facebook.com/MAP.Orlicko/ 

 

 

 

Přejeme Vám klidné prožití 
vánočních svátků 

a mnoho úspěchů v roce 
2020! 

Více informací o tom, čím se Místní akční skupina na 
území Orlicka zabývá naleznete zde: 

www.masproorlicko.cz 

www.facebook.cz/mas.orlicko/ 
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Je	 také	 důležité	 vědět,	 že	 zákon	 klade	 značný	
důraz	 na	 schopnost	 splácet	 zapůjčený	 obnos.	
Zaměřuje	 se	 přitom	 nejen	 na	 zodpovědnost	
spotřebitelů	v	roli	dlužníků,	ale	také	na	samotné	
poskytovatele.	 Ti	 mají	 zákonnou	 povinnost	
prověřit,	 zda	 je	 žadatel	 schopen	 úvěr	 splácet,	
přičemž	musí	takovou	kontrolu	reálně	prokázat.	
Pokud	 si	 tedy	 budete	 chtít	 koupit	 zboží	 na	
splátky,	 budou	od	 vás	 chtít	 doložit	 výši	 příjmu	
potvrzenou	 zaměstnavatelem,	 podrobnou	
analýzu	rodinných	příjmů	a	výdajů	nebo	informace	
o	počtu	vyživovaných	dětí.	Poskytovatele	bude	
zajímat	 i	 vaše	dosavadní	úvěrová	historie,	 tedy	
zda	 máte	 záznam	 v	 některém	 z	 úvěrových	
registrů.	 Pro	 konečné	 posouzení	 je	 přitom	
důležité	nejen	to,	zda	nějaký	úvěr	již	máte,	ale	
hodnotí	 se	 například	 i	 souhrnná	 dlužná	 částka		
či	vaše	platební	morálka.
„Uvedení	 nepravdivých	 nebo	 hrubě	 zkreslených	
údajů,	 případně	 zamlčení	 důležitých	 informací	
může	 být	 hodnoceno	 jako	 trestný	 čin	
úvěrového	 podvodu.	 Přísný	 metr	 ale	 platí		
i	pro	poskytovatele.	

dTest: Nové prostředky v boji 
proti energetickým šmejdům
Takzvaní energetičtí šmejdi se pomocí klamavých 
i agresivních praktik snaží lidem vnutit nevýhodné 
smlouvy o dodávkách energií. V poslední době se 
z více stran objevují snahy jejich jednání zarazit. 
Jedná se jak o návrhy právních předpisů, tak  
o iniciativu dodavatelů energií a kontrolní činnost 
České obchodní inspekce a Energetického 
regulačního úřadu.
Podomní	 obchodníci	 s	 energiemi	 používají	
řadu	 triků,	 jejichž	 pomocí	 dokážou	 dotlačit	
spotřebitele	 k	 uzavření	 nevýhodné	 smlouvy.	
„Dlouhodobě	před	těmito	zprostředkovateli,	kteří	
obvykle	slibují	značnou	úsporu	peněz,	varujeme.	
V	 prvé	 řadě	 lidem	 radíme,	 aby	 jim	 neotvírali	
dveře,	pokud	u	nich	zazvoní.	Dále	doporučujeme,	
aby	 byli	 ostražití	 i	 při	 telefonátech,	 kdy	 pouhé	
vyslovení	slůvka	‚ano‘	může	vést	k	uzavření	nové	
smlouvy	 o	 dodávkách	 energií	 nebo	 ke	 změně	
té	 stávající,“	 uvádí	 Eduarda	Hekšová,	 ředitelka	
spotřebitelské	organizace	dTest.
Zvláště	ohroženou	skupinou	jsou	senioři.	Právě	
ti	totiž	nejčastěji	podlehnou	tlaku	energetických	
šmejdů	a	nevýhodnou	smlouvu	s	nimi	podepíší.	
Zprostředkovatelé	 mnohdy	 zneužívají	 jejich	
nezkušenosti	 a	 důvěřivosti.	 Často	 uvádí	 lživé	
informace,	 vydávají	 se	 za	 zástupce	 stávajícího	
dodavatele	energií,	distributora,	spotřebitelského	
ombudsmana	 nebo	 pracovníka	 Energetického	
regulačního	úřadu.	Vylákají	ze	seniorů	vyúčtování	
pod	 záminkou	 kontroly	 a	 poté	 jim	 spočítají	
úsporu,	které	údajně	dosáhnou.
Problémy	 s	 uzavíráním	 smluv	 po	 telefonu	
by	 mohla	 pomoci	 řešit	 novela	 občanského	
zákoníku	 nedávno	 představená	 Ministerstvem	
spravedlnosti	 České	 republiky.	 Ta	 by	 uložila	
obchodníkům	povinnost	doručit	po	telefonátu	se	

spotřebitelem	ještě	textovou	podobu	navrhované	
smlouvy.	 Smlouva	 by	 pak	 byla	 uzavřena	 až	
v	 okamžiku,	 kdy	 by	 spotřebitel	 odeslal	 svůj	
souhlas	s	jejím	uzavřením	písemně.	V	některých	
případech	by	mohl	pomoci	i	připravovaný	návrh	
zákona	o	hromadných	žalobách.	
Energetičtí	šmejdi	někdy	nenabízí	lidem	
k	podpisu	přímo	smlouvu	o	dodávkách	energií,	ale	
přihlášku	do	aukce	energií.	Často	se	však	žádná	
aukce	nekoná,	na	základě	přihlášky	spotřebitele	
obsahující	plnou	moc	je	rovnou	uzavřena	smlouva	
o	 dodávkách	 energií.	 „Zde	 spočívá	 kámen	
úrazu	 v	 tom,	 že	 zprostředkovatel,	 kterému	
podepisujete	 přihlášku,	 není	 dodavatelem	
energií.	 Nemá	 tedy	 licenci	 od	 Energetického	
regulačního	úřadu	a	nepodléhá	kontrole	tohoto	
úřadu.	Dozorovým	orgánem	je	v	tomto	případě	
Česká	 obchodní	 inspekce,“	 vysvětluje	 Eduarda	
Hekšová.	 Ministerstvo	 průmyslu	 a	 obchodu	
proto	 chystá	 novelu	 energetického	 zákona,	
kterou	 by	 byl	 zaveden	 nový	 druh	 podnikání,	
zprostředkovatelská	činnost	v	energetice.	Licenci	
by	uděloval	Energetický	regulační	úřad.

dTest: Předvánoční půjčky: 
krátká radost, dlouhá starost 
S blížícími se Vánoci se zvyšuje intenzita nabídek 
nejrůznějších půjček. Reklamní sdělení lze často 
shrnout slovy: nemáte peníze na dárky? Vezměte 
si úvěr, splácejte a moc se neptejte kolik a jak 
dlouho. Řada lidí se tak zbytečně zadlužuje. 
Navíc často netuší, že splátkový prodej je 
vlastně vázaný spotřebitelský úvěr – a uvedením 
nepravdivých údajů se mohou dostat do konfliktu 
se zákonem.
Běžný	spotřebitelský	úvěr	je	poměrně	jednoduché	
zrušit.	„Pokud	není	sjednán	jako	úvěr	na	bydlení,	
můžete	 od	 něj	 odstoupit	 do	 čtrnácti	 dnů	 od	
jeho	 uzavření	 bez	 udání	 důvodu.	 Oznámení	 o	
odstoupení	je	potřeba	zaslat	v	písemné	podobě	
na	adresu	úvěrové	společnosti	a	vypůjčené	peníze	
musíte	 pochopitelně	 vrátit.	 Lhůta	 pro	 vrácení	
peněz	je	maximálně	třicet	dnů	od	odstoupení	a	
úroky	vám	budou	účtovány	pouze	za	dobu,	kdy	
jsme	 měli	 peníze	 skutečně	 u	 sebe,“	 vysvětluje	
Hekšová.	
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Pokud	by	 si	 vaši	 schopnost	 splácet	dostatečně	
neprověřil,	 hrozí	 mu	 vysoká	 pokuta,	 a	 to	 až		
v	 řádu	 několika	miliónů	 korun,“	 uvádí	 Eduarda	
Hekšová	a	doplňuje:	 „Navíc	 pokud	 věřitel	 půjčí	
někomu	 peníze	 ve	 chvíli,	 kdy	 je	 zřejmé,	 že	 je	
nebude	moci	splácet,	stává	se	úvěrová	smlouva	
neplatnou.	 Dlužník	 pak	 splácí	 podle	 svých	
možností	 pouze	 vypůjčenou	 částku	 bez	 úroků		
a	dalších	sankcí.“

Kolik	 pesticidů	 se	 prodá	 v	 zemědělství?	 Podle	
údajů	 Eurostatu	 se	 v	 roce	 2017	 v	 členských	
státech	 Evropské	 unie	 prodalo	 více	 než	
390.000	tun	 pesticidů.	 Nejčastěji	 šlo	 o	 látky	
chránící	 před	 plísněmi	 a	 houbami	 (fungicidy)	
a	bakteriemi	 (baktericidy).	Téměř	73	%	všech	
pesticidů	 se	 prodalo	 v	 pouhých	 pěti	 státech:	
Španělsku,	 Itálii,	 Francii,	 Německu	 a	 Polsku.	
České	 republice	 s	 ročním	 prodejem	 pesticidů	
okolo	 5500	 tun	patří	mezi	 členskými	 státy	EU	
12.	místo.		
Přehled	 testovaných	 kůr	 najdete	 na	 webu:	
http://www.dtest.cz/citrusova-kura.	
Kompletní	 výsledky	 testu	 přineslo	 listopadové	
vydání	časopisu	dTest.

Praktické rady dTestu:
Lze důkladným omytím zbavit citrónovou 
kůru pesticidů?
Teplá	 voda	 sice	 dokáže	 z	 povrchu	 odstranit	
ochrannou	voskovou	vrstvu,	ale	s	pesticidy	příliš	
nepohne,	 protože	 se	 některé	 z	 nich	 ve	 vodě	
špatně	 rozpouštějí.	 Omytí	 komplikuje	 navíc	
členitý	 povrch	 citrónu,	 v	 jehož	 zákoutích	 se	
mohou	pesticidy	před	vodou	ukrýt.

Spotřebitelská	 organizace	 dTest	 provedla	
pokus	podle	„zaručeného“	návodu	na	odstranění	
pesticidů	 v	domácích	podmínkách,	 který	 koluje	
po	 internetu.	 Odborníci	 vložili	 do	 roztoku	
složeného	z	10	%	obyčejného	octa	a	90	%	vody	
na	 15	 minut	 vodou	 omytý	 citrón.	 Po	 vyjmutí		
z	 lázně	 citrón	 opět	 omyli	 vodou	 a	 nechali	
následně	 chemicky	 zanalyzovat	 omytou	 kůru	
i	 použitý	 čisticí	 roztok.	 Výsledky	 ukázaly,	 že	
čtvrthodinová	 koupel	 v	 octové	 vodě	 citrón	
zbavila	pesticidů	pouze	z	50	%.	
„Na	 experiment	 domácího	 omytí	 jsme	 použili	
čerstvé	 citróny	 obsahující	 osm	 pesticidních	
látek.	Po	očistné	proceduře	v	octové	vodě	jsme	
čtyři	 látky	 našli	 pouze	 v	 použité	 lázni	 a	 čtyři	
zůstaly	 v	 kůře,“	 shrnuje	 výsledek	 pokusu	Hana	
Hoffmannová	 a	 dodává:	 „Pokud	 chcete	 co	
nejčistší	 citrusovou	 kůru,	 sáhněte	 po	 některé	
nepřibarvené	 kandované.	 Pokud	 preferujete	
čerstvé	 citróny,	 tak	 nejméně	 pesticidů	 získáte	
z	 bio	 produkce.	 Omyté	 citróny	 z	 běžného	
zemědělství	 a	 sušená	 citrónová	 kůra	 jsou		
z	 našeho	 pohledu	 srovnatelné.	 Ani	 u	 jedné		
z	kategorií	pesticidy	nepřekročily	povolené	limity,	
ovšem	může	jich	být	až	příliš	najednou.“

Pokud	 se	 přeci	 jen	 rozhodnete	 pořídit	 si	
spotřebitelský	úvěr,	alespoň	si	pečlivě	prostudujte	
všechny	parametry	finanční	služby.	K	posouzení	
výhodnosti	nabídky	zdaleka	nestačí	zjistit	si	jen	
výši	 úrokové	 sazby.	 Ta	 udává	 pouze	 odměnu	
věřitele	 za	 půjčení	 peněz,	 kdežto	 procentuální	
výši	 vyjadřující	 skutečnou	 průměrnou	 cenu	 za	
úvěr	 hledejte	 pod	 zkratkou	 RPSN.	 Tu	 si	 lze	
jednoduše	spočítat	a	ověřit	na	www.dtest.cz/
rpsn.	Dozvíte	se	tak,	kolik	zaplatíte	ročně	navíc	
za	půjčené	peníze.

Situaci	 na	 trhu	 s	 energiemi	 se	 snaží	 řešit		
i	 samotní	 dodavatelé	 energií,	 někteří	 z	 nich	
podepsali	 dokument	 Deklarace	 účastníků	 trhu		
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s	elektřinou	a	s	plynem	na	ochranu	spotřebitele.	
Jeho	 vznik	 iniciovali	 sami	 podnikatelé	 společně	
s	 Ministerstvem	 průmyslu	 a	 obchodu,	 Českou	
obchodní	 inspekcí	 a	 Energetickým	 regulačním	
úřadem.	Dodavatelé,	kteří	k	deklaraci	přistoupili,	
se	mimo	jiné	zavázali	k	transparentní	komunikaci	
se	 zákazníky	 nebo	 jednoznačným	 a	 férovým	
podmínkám	smluv.	

BUDETE 
PRO NÁS 
DŮLEŽITÍ

ASISTENTKA

HELVÍKOVICE

Zaujala Vás tato nabídka? Pošlete nám svůj životopis na adresu Dibaq a.s.,
Helvíkovice 90, 564 01 Žamberk, nebo personal@dibaq.cz, nebo volejte 460 000 182.

HLEDÁME
DOKONALOU ASISTENTKU
Chcete aktivně využít své znalosti angličtiny, máte 
ráda administrativu a ráda komunikujete s lidmi? 
Jste ochotná zvedat telefon i mimo pracovní dobu 
a máte ráda zvířata? Pokud ano, ozvěte se nám! 
Výsledkem Vaší práce bude šéf, který bude díky 
Vaší podpoře ještě efektivnější. S námi můžete 
podporovat skvělý život. A to i ten svůj!

  

I	když	se	jedná	o	dobrovolný	závazek	dodavatelů	
energií,	Česká	obchodní	 inspekce	a	Energetický	
regulační	 úřad	 mohou	 dodržování	 deklarace	
kontrolovat.	

Hana Hoffmannová, hoffmannova@dtest.cz, 
tel.: +420 241 404 922

Kristýna Kuncová, kuncova@dtest.cz,  
tel.: +420 604 556 874

Vanda Jarošová, jarosova@dtest.cz,  
tel.: +420 731 789 110

Nabízíme výrobu stavebního řeziva všech rozměrů  
až do délky 12 m s možností odvozu.  

V Žamberku a okolí do 5 km odvoz zdarma.

Palivo vcelku cca 1,125 m3 nebo nařezané  
na různé délky – rovnané 1 m3.

Nyní do konce ledna 2020 palivo smrkové odřezky  
v klecích o objemu 1 m3 za 250 Kč,  

smrkové – štípané v klecích o objemu 1 m3 za 850 Kč. 
1 balík cca 1,125 m3 za 300 Kč.

VÝROBA, PRODEJ, OPRAVY PALET, BEDNY, VÍKA, 
PRODEJ ŘEZIVA A PALIVA

Pila Helvíkovice  
provozní doba Po – Pá vždy 7:00 - 15:30 

mobil: 603 281 958, kancelář 732 676 887,  
e-mail: palety.kabrt@seznam.cz




