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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Dne 22. 4. 2020 se konalo 8. veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo mimo jiné projednalo
a schválilo tato usnesení:

•
výsledek poptávkového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na dodávku
„Helvíkovice – Dopravní automobil pro JSDH.
Kupní smlouva bude sjednána se spol.
MotoTrade VM s. r. o. Vysoké Mýto. Obec
se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou
cenou a poskytnutou dotací do plné výše
z vlastních zdrojů.
•
bezúplatný převod pozemků par. č. 3/9,  
výměra 210 m2, druh ostatní plocha – jiná
plocha a par. č. 1465/16, výměra 6 m2, druh
ostatní plocha – silnice, v k. ú. Helvíkovice
Pardubickému kraji formou darovací smlouvy
•
zařazení správního území obce Helvíkovice
do území působnosti MAS ORLICKO z. s.
a území působnosti Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje MAS ORLICKO
na období 2021 – 2027
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1.
2.
3.
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Informace o práci OÚ a výborů.
Informace k soudním sporům.
Žádost o přemístění sloupů a sítí na hřišti.
Věra Dittertová

SLOVO STAROSTKY OBCE

Vážení spoluobčané,
prožili jsme období, které se nedá jednoduše
popsat, protože každý z nás ho vnímá jinak.
Z důvodu zavřených škol a školek zůstali
děti a školou povinná mládež doma, s řadou
z nich i jeden z rodičů, který čerpal ošetřovné.
Ochromena byla i situace zaměstnaných
lidí, obchody zavřené, úřady pouze omezeně
otevřené. Museli jsme se narychlo a nečekaně
naučit žít úplně v jiných podmínkách
a s rouškami. Začali jsme naslouchat nejbližšímu
okolí a vážit si hodnot přírody, i to způsobila
vlna státem zavedených opatření.
Nyní se již život vrátil do běžných kolejí.
Obecní úřad je pro veřejnost otevřen v
běžných úředních hodinách, děti v naší obci již
od 4. května chodí do školky. Prostory dětského
hřiště a skateparku jsou otevřeny, ale pro
veřejnost pouze v době, kdy nejsou využívány
dětmi ze školky.
Bohužel celá tato doba má neblahý dopad
na rozpočty obcí a měst, není tomu jinak ani
u nás. Nejdříve se hovořilo o propadu daňových
příjmů od finančních úřadů o cca 10 %, nyní
o 20 % a ještě jsme se až nyní dozvěděli, že obec
se navíc bude podílet na kompenzačním bonusu
pro OSVČ a společníky malých s. r. o. Vůbec
nechci zpochybňovat podporu podnikatelům,
to v žádném případě. Pouze nechápu, že
dopady ponesou obce, aniž bychom byli o tom
dopředu informováni. Dopis paní ministryně
financí zaslaný 19. května mně „vyrazil dech“.
V pětistránkovém dopisu obce a města
informuje, že státní rozpočet zajistil ochranné
pomůcky pro samosprávy (žádné od státu
k nám do Helvíkovic nedorazily) a také, že od
začátku je bonus pro OSVČ koncipován jako
vratka daně z příjmu fyzických osob ze závislé
činnosti, která je jednou ze sdílených daní.
Poprvé se dozvídáme vše o tzv. „Pětadvacítce“,
kdy z každých vyplacených 25 tis. Kč připadá
mínus 5 895 Kč do rozpočtu obce. A přitom
vláda vyzývá obce, aby v letošním roce, co
nejvíce investovaly… Zapomněli dodat z čeho??

Mohou si to dovolit obce, které mají na svých
účtech naspořené vysoké zůstatky z minulých
let. Proč nám stát chce sebrat peníze a zároveň
podpořit investice dotacemi, o kterých paní
ministryně píše jako o kompenzaci? Zdá se
mi to protichůdné řešení. Na dotace každá
obec nedosáhne a je s tím spojená velká
administrativní zátěž.
Pro naši obec avizovaný propad daňových
příjmů činí 1,52 mil. Kč plus důsledek
vyplacených kompenzačních bonusů ve výši
0,4 mil. Kč. Součtem dojdeme k bezmála
2 mil. Kč, odečteným z původně přislíbených
7,58 mil. Kč daňových příjmů na letošní rok. To
je opravdu čára přes rozpočet. Vyplývá z toho,
že všechny naplánované akce na letošní rok
nebudeme moci zrealizovat. Nebude dokončena
další etapa revitalizace kaple (vnější práce),
nedojde ani na rekonstrukci statku, nebudou
provedeny plánované opravy komunikací.

Zatím nejsou jisté ani dotační prostředky
poskytované Pardubickým krajem, krajů se
totiž škrty příjmů týkají také. Vše je úplně
jinak, než jsme byli zvyklí.
Co určitě bude dokončeno, jsou vnitřní
stavební práce v kapli tak, aby se mohla
v novém uskutečnit v neděli 14. června
od 14 hodin slavnostní pouťová mše. Všichni
jste srdečně zváni.
Ale jak se říká, že všechno zlé je k něčemu
dobré. Tak i v tomto případě při ohlédnutí
zpětně najdeme pozitiva, která by jinak
nenastala. Proto hledejme na všem to dobré,
užívejme si všeho, co nám život dává a přináší.
Krásné letní dny v plném zdraví a s horou
zážitků přeje
Jana Kolářová, starostka
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Odpadový dvůr

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Ukončí svůj provoz ve středu 24. 6. 2020.

Pokud máte velkoobjemný odpad využijte
posledních termínů a to:
sobota 6. června 2020 v době 14 – 16 hodin
středa 10. a 24. června 2020
v době 16 – 18 hodin.

Poté můžete využít mobilní svozy, v letošním
roce se uskuteční ve čtvrtek 10. září 2020.
Stanoviště a časy budou včas zveřejněny.
Stanoviště BIO odpadu

Posekanou trávu a ostatní rostlinný biologicky
rozložitelný odpad ze zahrady kromě větví stále
ukládejte na viditelné místo za odpadovým
dvorem. O změně místa se jedná, včas bude
veřejnosti oznámeno.

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje, že ve dnech
12. 6. - 25. 6. 2020 budou jejich pracovníci
provádět pravidelné odečty elektroměrů na
všech odběrných místech v obci Helvíkovice.
Dovolují si vás požádat o umožnění volného
a bezpečného přístupu k elektroměru.
Z důvodu bezpečnosti jejich pracovníků, žádají
také o zabezpečení vašich psů po dobu realizace
návštěvy. Odečtem a vizuální kontrolou
vašeho elektroměru předcházejí případným
nesrovnalostem při vyúčtování.
Toto oznámení se týká všech zákazníků
na distribučním území ČEZ Distribuce, a. s.,
bez ohledu na zvoleného dodavatele elektřiny.
Věra Dittertová

Jana Kolářová, starostka

Třídění odpadů omezování produkce
odpadů z domácností
a maximalizace jejich
využití

Pro zkvalitnění nakládání s odpady z našich
domácností je třeba vytřídit co největší
množství využitelných odpadů (papíru, skla,
plastu, kovu, elektroodpadu apod.) a tím snížit
množství odpadu ukládaného na skládku. Toto
je možné především díky aktivní účasti všech
občanů obce. Děkujeme všem, kteří správně
a důsledně třídí odpad. Již s minulým číslem
zpravodaje byl rozdáván letáček „Jak správně
třídit“ a je také  nadále k dispozici v kanceláři
OÚ. Další informace o třídění a recyklaci
odpadu naleznete na www.jaktridit.cz.
Tento článek přináší doporučení kam
s jednotlivými druhy odpadu konkrétně v naší
obci. Většina občanů tyto informace zná
a systém třídění odpadů dobře ovládá. Vzhledem
k tomu, že od 1. 7. 2020 bude uzavřen
odpadový dvůr, považujeme za důležité tyto
informace znovu shrnout a upřesnit.
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domovní popelnice. Svoz komunálního odpadu
uloženého v popelnicích probíhá 1 x za dva
týdny (liché čtvrtky, termíny jsou zveřejněny
na webu obce – záložka Obecní úřad – Odpady,
v tištěné podobě jsou k dispozici na obecním
úřadě). V části obce Houkov je svoz popelnic
prováděn také 1x za dva týdny, ale v sudé týdny.

Oznámení o termínech provádění
pravidelných odečtů

Komunální odpad v Helvíkovicích třídíme
na následující složky a předáváme či
odkládáme je na určená místa, do určených
zvonů (kontejnerů) na tříděný odpad:
Papír – do modrých kontejnerů nebo do sběrny

surovin (Suroviny Plundra Žamberk)

Sklo – barevné do zelených kontejnerů a bílé

sklo do bílých kontejnerů

Plasty a nápojové kartony – do žlutých

kontejnerů (lahve sešlápnout, nápojové kartony
složit) nebo do modrých pytlů. Nápojové
kartony lze odevzdávat také samostatně, bez
plastů, v oranžových pytlích. Oranžové pytle
jsou k dispozici zdarma na obecním úřadě,
modré pytle dostáváte po úhradě poplatku
za odpady. Tyto pytle pak umístit na svozová
místa přesně ve stanovené termíny! Svozová
místa odpovídají stanovištím kontejnerů,
termíny jsou zveřejněny na webu obce – záložka
Obecní úřad – Odpady, v tištěné podobě jsou
k dispozici na obecním úřadě.
Železo – drobný kovový odpad – do černého
kontejneru (stanoviště Ostrov, u staré hasičárny
a Skála)

DO SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
PATŘÍ POUZE TO, CO SE NEDÁ VYTŘÍDIT
Zvony
na
tříděný
odpad
(barevné
kontejnery) jsou v naší obci umístěny
na těchto stanovištích:

– do červeného
kontejneru (stanoviště u staré hasičárny)
Železo a Elektroodpad - větší - předávat při
svozu po obci organizovaném SDH Helvíkovice
Léky – vracet do lékárny
Nebezpečný odpad a objemný odpad (to,
co se nevejde do popelnice, např. koberec
a jiné) – odevzdat při svozu firmou EKOLA
2 x ročně (svozový plán – termíny a místa
jsou každoročně zveřejňována ve zpravodaji,
prostřednictvím letáčků rozdávaných občanům,
na webu, úřední desce i vývěskách obce).
Bioodpad – v první řadě kompostovat
v domácích kompostérech. V obci je dosud
veřejné místo pro ukládání bioodpadu
rostlinného původu za stávajícím odpadovým
dvorem, zatím bude zachováno.
Jedlé oleje – v malých plastových obalech
(lahvích, kanystrech) ukládat do zvláštní zelené
popelnice na stanovišti u staré hasičárny.
Stavební suť – likvidaci nezajišťuje obec, je
možné si objednat přistavení velkoobjemového
kontejneru u svozové firmy (bude přistaven
a odvezen za úplatu objednatele).
Textil, staré oděvy, obuv – do bílého
kontejneru na stanovišti u staré hasičárny.
Směsný (zbytkový odpad) – tj. odpad zbylý
po vytřídění výše uvedených složek a dále
znečištěný nebo hygienicky znehodnocený
papír, znečištěné plasty (např. obal od zubní
pasty), obvazy, vložky, jednorázové pleny,
keramika, zrcadla, sklo s drátěnou vložkou,
molitan, pryž, zničená obuv apod. patří do vaší
Elektroodpad - drobný

Houkov - Skála - U staré hasičárny - Sídliště
u č. p. 143 - Statek č. p. 49 - Unikovo - Ostrov
- U fotbalového hřiště - Popluží, za mostem

Třídění a ukládání odpadů je podrobně uvedeno
v obecně závazné vyhlášce obce Helvíkovice
č. 1/2019 a stanoviště jsou uvedena v její
příloze č. 1 (na webu obce v záložce Obecní
úřad – Vyhlášky nebo Odpady). Všechny
termíny svozů jsou rozepsány také v kalendáři
akcí.
Pokud tříděné odpady odevzdáváte do Surovin
Plundra v Žamberku, prosím hlaste svoji
domovskou příslušnost, protože následně
bude množství vytříděných odpadů vámi
odevzdaných ve sběrně započítáno do vytříděné
složky odpadů v Helvíkovicích.
Děkujeme všem, kteří se při vytváření a likvidaci
odpadu chovají zodpovědně, je to ve prospěch
nás všech a ovlivní to budoucí výši poplatku
za odpady.
Za zastupitele Petra Pospíšilová
Pozvánka na 8. veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Helvíkovice,
které se koná v pondělí 15. 6. 2020
od 18 h v sálku obecního úřadu.

1. Závěrečný účet obce za rok 2019
2. Majetek obce
3. Různé
Bližší informace na plakátech.
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ZE ŽIVOTA V OBCI

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Poděkování

Vzpomínáme

Pan Stanislav Stárek se narodil 4. června 1946
manželům Miladě a Stanislavu Stárkovým
v Týništi nad Orlicí. Dětství prožil s rodiči
a mladším bratrem Milanem ve Velinách.
Po základní škole nastoupil do učiliště v Dolní
Rovni a následně absolvoval 4-letou Střední
zemědělskou technickou školu v Moravské
Třebové. Tam potkal Mirku – budoucí
manželku. Po vojně se oženil a v manželství,
které trvalo 51 let, vychovali s Mirkou dvě děti,
dceru Karin a syna Pavla.
Po vojně začal pan Stárek pracovat v JZD
Kameničná. Po dvou letech nastoupil do
Agrochemického podniku v Žamberku, kde
pracoval do roku 1991. Od roku 1992 začali
s Mirkou soukromě hospodařit na vlastním
statku v Kameničné. Po dovršení seniorského
věku ukončili namáhavou práci v zemědělství
a společně se rozhodli statek v Kameničné
prodat a postavit si nový dům v Helvíkovicích.
Pan Stanislav Stárek celý svůj život zasvětil
přírodě, věnoval se myslivosti a jeho láskou
byli psi. Velkou radost prožíval při výchově
Adama, svého prvního vnuka. Během let
se rodina rozrostla o další čtyři vnoučata
a dvě pravnoučata.

Srdečně blahopřejeme

našim spoluobčanům, kteří oslaví významná
životní jubilea:

v červnu 2020

Pinkasová Božena		
86 let
Labudíková Zdeňka		
70 let
Kolář Jaroslav			76 let
Míková Eva			70 let
Šindelářová Miluše		
85 let
Jeništová Hana		
75 let
Šnadr Jindřich			86 let

v červenci 2020

Šnajdrová Anna		
82 let
Dobeš Jaroslav		
86 let
Jeništová Věra			75 let
Věra Dittertová
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Letošní rok nám všem připravil těžkou
zkoušku, která nám ukázala, že i mezi námi
žijí lidé, kteří nehledí na nebezpečí a vlastní
pohodlí.
Takovým člověkem je u nás paní Beková,
naše paní prodavačka.
Chtěli bychom jí poděkovat za to, že jsme
díky její obětavosti mohli nakupovat v našem
obchodě i v nelehké době nouzového stavu.
Dohlížející výbor a členové Konzumu

S potěšením a nesmírnou pečlivostí se staral
nejen o svou rodinu, ale i o zahradu a dům.
Byl plný elánu a před sebou měl spoustu plánů.
Osud tomu však chtěl jinak. Pan Stanislav
Stárek náhle zemřel 27. dubna 2020. Budeme
na něho s respektem a úctou vzpomínat jako
na člověka, který si vážil přátelství a byl dobrým
manželem, tátou i kamarádem.
Čest jeho památce!
Zarmoucená rodina

SDH Helvíkovice pořádá
v sobotu 6. 6. 2020
od 16.00 h
DĚTSKÝ DEN
Sraz je u OÚ.
Pro mladší i starší děti
nabídneme zajímavé soutěže
s hasičskou tématikou.
Na soutěžící čekají odměny.

KÁCENÍ MÁJE
K zábavnému odpoledni
se přidá také program
pro dospělé.
Od 18 hodin bude v parčíku
za OÚ připraveno bohaté
občerstvení – grilovaná kuřata,
klobásy, pivo i nealko.
Přijďte se po dlouhé době
setkat s přáteli a pobavit se.
Srdečně zve výbor SDH
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Mezinárodní den dětí
připadá každoročně na
první červnový den.

Jeho cílem je upozornit světovou veřejnost
na práva a potřeby dětí (právo na život bez
násilí, právo na život a budoucnost v míru, právo
na zdraví, právo na dostatek jídla a pití, právo
na vzdělání, právo na život bez dětské práce
a vykořisťování, právo na rovnost pohlaví, právo
na nedotknutelnost lidské důstojnosti).

Svátek všech dětí

Po celé České republice se každoročně v tento
den konají různé společenské a sportovní akce,
spojené často s výběrem finančních prostředků
na podporu charitativních organizací. Historie
dne dětí započíná rokem 1950, kdy více než
50 zemí z celého světa uposlechlo výzvy
Mezinárodní demokratické federace žen,
Mezinárodního odborového sdružení učitelů
a Světové federace demokratické mládeže.
Pro děti samotné je pak jejich univerzální svátek
příležitostí ke strávení dne plného zábavy,
zajímavých akcí, legrace či volnějšího přístupu
pedagogů ve škole. Pro rodiče je pak den dětí
příležitostí pro   zamyšlení se nad společným
soužitím s dětmi, nad jejich budoucností
či pro prosté pohlazení těch nejmenších
a jejich uchopení do láskyplné náruče. Vždyť co
jiného než děti náš život obohacují a dělají svět
krásnějším a smysluplnějším.

Mezinárodní den otců

Den matek znají všichni a dodržuje se
s železnou pravidelností. Vedle toho tu ve stínu
existuje i Den otců, jehož úkolem je oslavovat
otcovství ve všech podobách, tedy jako roli
v rodině, vztah otce k dítěti, ale také má
upozornit na důležitou roli otců ve společnosti.
V Čechách se tento den slaví jen okrajově.
Tradici tomuto dni vybudovala Američanka
Sonora Smart Doddová, která prý chtěla ocenit
úsilí, s jakým se o ni a její další čtyři sourozence
staral její ovdovělý otec. Zcela první oslava Dne
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otců proběhla 19. června 1910 v americkém
městečku
Spokane
(stát
Washington).
V Čechách Den otců slavíme třetí červnovou
neděli, což letos vychází na 21. 6.

Den otců je sice neoficiálním svátkem, ale
lidé si jej připomínají ve všech koutech světa.
Pokud máte ve svém okolí nějakého tátu, měli
byste jej potěšit pěkným dárkem.

Poutě

Pouť znamenala putování věřících na některé
svaté místo, které se stalo známé například
tím, že se tam odehrál zázrak anebo došlo
ke zjevení některého světce.

Poutě se konaly jedenkrát ročně v den výročí
patrona, ve významných místech i několikrát
do roka. Až do konce 18. století byla pouť
na vzdálené místo pro obyvatele venkova
náročnou cestou. Lidé směřovali většinou
k nejbližšímu poutnímu místu, ale někdy se
vydali i na místa značně vzdálená. Obvykle se
vypravila celá skupinka pod vedením rychtáře
nebo souseda, který znal cestu. Až do
19. století totiž neměli lidé k dispozici mapy,
na cestách nebyly ukazatele směru. Jen na
několika císařských silnicích, která udržovala
státní správa, se občas objevily směrovky.
A tak znalost cesty do poutního místa byla
naprosto nezbytná. Poutníci šli pěšky, vybaveni
přikrývkami a zásobami často i na několik dnů.
Proto je někdy doprovázel vůz, tažený koňským
potahem.

Vlastní poutní místo bylo většinou na kopci
za městem nebo vesnicí. Stála tu kaple
nebo kostel a cesta nahoru bývala lemována
jednotlivými zastaveními křížové cesty. Nebylo
neobvyklé, že někteří poutníci absolvovali
závěrečný kus na znamení pokory po kolenou.
V poutním kostele se pak konala slavnostní
mše, při níž věřící prosili za uzdravení
z nemoci, za úspěch v hospodaření či jiné
práci a podobně. Každý zapálil svíčku, někteří
přinesli i tzv. votivní dárky. Dochovaly se
například kované železné figurky ze Šumavy,
představující hospodářská zvířata. Často se tyto
obětiny vyráběly i z vosku. Měly třeba podobu
části lidského těla, kterou trápil nějaký neduh
a věřící prosil o uzdravení.

Po mši se všichni obvykle věnovali zábavě.
Zašli do hospody nebo nakupovali na trhu
ve stáncích se svatými obrázky a růženci,
pečivem a perníky, hračkami, šátky a dalšími
oblíbenými dárky z pouti.
Podobným způsobem probíhaly poutě po staletí,
až do doby jejich zákazu ve druhé polovině
18. století. Autorem tažení proti poutím
byl Josef II., panovník, o němž je známo, že
využil každé příležitosti, aby omezil vliv církve.
Sledoval však i praktický cíl – chtěl zabránit
plýtvání časem na různých náboženských
slavnostech a akcích. Stejný důvod ho vedl
například i k omezování posvícení. Poutní místa
začala rychle chátrat. Přišla nejen o přísun
peněz, ale často i o pečlivé správce, protože
Josef II. v rámci svých reforem zrušil jezuitský
řád.
Teprve během 19. století se na mnohých
místech poutě zase obnovily, nikdy však už

nedosáhly takového lesku a popularity jako
v době baroka. Současně se z mnohých poutí
začal vytrácet ryze církevní smysl a podléhaly
tlaku moderního trhu. Začátkem 20. století
ke stánkům s dárky přibyly kolotoče, atrakce,
začal se prodávat i nový sortiment zboží. Dnes
se v mnohých obcích pořádají poutě spolu
s tradičním posvícením. Někde se obnovuje
i jejich původní náboženský smysl.
Z knížky České zvyky a obyčeje
vybrala Věra Dittertová

Obec Helvíkovice
a
Děkanství Žamberk
vás srdečně zvou
v neděli 14. června 2020
od 14 hodin
na slavnostní
pouťovou mši
s hudebním doprovodem
v nově zrekonstruované
kapli sv. Antonína
v Helvíkovicích
8
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Hasičský sbor
v Helvíkovicích

„Sobě ke cti,
bližnímu k ochraně a vlasti ku slávě“
(Motto při založení sboru)
V naší obci vznikl sbor dobrovolných hasičů
v roce 1889. Do spolku se přihlásilo 27 činných
členů a 7 členů přispívajících. Prvním starostou
sboru byl zvolen Antonín Kotyza, velitelem se
stal Antonín Keprta, jednatelem a pokladníkem
byl učitel Čeněk Skála a čestným členem
pan baron Oskar Parish. Hasiči se účastnili
hašení mnoha požárů v obci a v jejím okolí.
Členové sboru měsíčně přispívali příspěvkem
20 krejcarů. Příspěvky byly použity na nákup
náčiní a hasičské výzbroje.
Za přispění obce byla po 4 letech zakoupena
ruční stříkačka, která sloužila až do roku 1946.
V roce 1894 byla postavena hasičská zbrojnice,
která sloužila svému účelu až do roku 1973.
Počet členů sboru každoročně rostl, hasiči se
podíleli na hašení požárů v obci i okolí, účastnili
se okrskových soutěží a župních sjezdů. Např.
v roce 1911 bylo ve sboru již 49 činných členů
a 10 přispívajících. Sbor zasahoval při požáru
továrny firmy Vonwiller a u požáru domu
v Žamberku. V létě zasáhlo obec veliké sucho,
proto hasiči vykonávali v katastru obce po dvou
mužích dobrovolné hlídky.

9
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Mezi roky 1914 až 1917 bylo 33 členů hasičského
sboru povoláno na základě mobilizace do
války. V létě roku 1917 bylo opět velké sucho,
hasičský sbor vyjížděl k požáru panského lesa
na Nápředí.
Po válce se chod hasičského sboru vrátil
zpět k běžnému životu. Na památku české
samostatnosti sbor zasadil Lípu svobody.
V roce 1924 bylo ve sboru 67 činných členů
a 32 přispívajících. Členský příspěvek pro
hasičský sbor činil 5 Kč ročně. Pod hasičským
sborem fungovala samaritánská četa, která
byla vycvičena k poskytování první pomoci při
úrazech či zraněních při požárech.
První okrskové cvičení v Helvíkovicích se
uskutečnilo 6. 6. 1926. Poprvé se cvičení
zúčastnily také ženy, kterých bylo v tu dobu ve
sboru 12. Dorostenci se předvedli v sekyrkovém
cvičení, které sklidilo veliký úspěch.
V roce 1927 zasahovali hasiči u velkého požáru
dvou místních stavení. Začal hořet dům pana
Durchánka č.p. 43 a od toho se vznítil sousední
dům č.p. 37 pana Tomana. Obě stavení shořela
do základů. V tomto roce hořelo také v domě
č.p. 107 u pana Čeňka Tomeše. Vše bylo
zlikvidováno stříkačkou a berlovkami.
Rok 1938 byl pro naši obec nešťastný.
Helvíkovice i okolní obce postihla nemoc
dobytka – slintavka a kulhavka, proto se naši
hasiči nemohli zúčastnit žádného cvičení.

Hasiči však zasahovali dvakrát při povodních.
Také někteří členové sboru hlídali v obci most
při mobilizaci. 13 hasičů bylo povoláno na
vojnu, mladší z nich byli povoláni do vojenských
zákopů na hranice.
Sbor dobrovolných hasičů i během války
fungoval prostřednictvím darů od obce,
příspěvků od členů a darů od občanů obce.
V roce 1947 byla zakoupena motorová
stříkačka. Poprvé byla použita ve stejném roce
při požáru domu katechety Matouše Vycudílka.
Tento rok byl zvýšen příspěvek člena na 20 Kč.
Mezi další získané dopravní prostředky přibyly
automobil Plymouth Chrysler (1966), nákladní
T-805 (1970) a terénní automobil GAZ 69.
Až do roku 1956 byl sbor velice aktivní,
zúčastňoval se všech cvičení, hasičských
slavností, školení a soutěží v blízkém okolí.
Poté jeho činnost po 10 let stagnovala. Činnost
v plném rozsahu byla obnovena až v roce 1966,
kdy sbor získal nové členy, modernizoval výzbroj
a aktivně se zapojil do činnosti obce. V roce
1969 bylo ustanoveno požární družstvo žáků
vedené panem Jiřím Ročkem, které pracovalo
až do května roku 1990. Mladí požárníci se
pravidelně setkávali na schůzkách, zúčastňovali
se branných závodů, táborů, výletů, brigád,
sbírali papír i léčivé byliny.
V 80-tých letech minulého století byla
organizace Svazu požární ochrany řízena
městským výborem požárníků v Žamberku.

Místní požárníci měli na starosti preventivní
obhlídky na budovách v obci.
Rok 1989 byl ve znamení výročí 100 let
od vzniku Svazu požární ochrany v Helvíkovicích.
Požárníci slavnostně otevřeli novou požární
zbrojnici. Organizace v té době měla 73 členů,
z toho 13 žen.
V roce 1990 se změnil název Svaz požární
ochrany na původní Sbor dobrovolných hasičů. I
v průběhu 90-tých let pravidelně hasiči pořádali
Hasičský bál, později Josefovskou zábavu.
Zúčastňovali se okrskové soutěže v blízkém
okolí, pravidelně organizovali sběr železa.
Později pořádali soutěže pro děti na Den dětí,
občerstvení při Kácení máje, besedy na rozličná
témata, prodej zabijačkových specialit.
V posledních letech místní hasiči zasahovali při
požárech již pouze v katastru obce Helvíkovice.
Např. při požáru firmy Dekwood, firmy Dibaq
a také při požárech rodinných domů č.p. 49
a č.p. 98.
V roce 2014 se po 24 letech obnovuje činnost
družstva mladých hasičů v Helvíkovicích
pod vedením Miroslava, Aleny a Vojtěcha
Felcmanových a Jakuba Moravce. V současné
době má družstvo 11 členů. Děti se na
pravidelných schůzkách učí základům první
pomoci a požárním dovednostem, připravovaly
se na soutěže a závody, navštěvovaly různé
sportovní a kulturní akce.
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POHÁDKA

JAK DRAK HASÍK KE
SVÉMU JMÉNU PŘIŠEL

V roce 2019 si sbor pořídil nový slavnostní
prapor, který byl při pouťové mši v kapli
vysvěcen.
Sbor dobrovolných hasičů v Helvíkovicích
má v současnosti téměř 50 aktivních členů
a 30 členů přispívajících. Velitelem SDH je
Jakub Hostinský, starostou Miroslav Felcman,

Místní knihovna v Helvíkovicích
bude během letních měsíců
uzavřena.

Knížky si můžete vypůjčit
ve dnech 10. 6., 24. 6. a následně 1. 10.,
vždy od 16 do 18 hodin.
V případě potřeby je možné domluvit
výpůjčku na obecním úřadě.
11

jednatelem Jiří Vábr a pokladníkem Martin
Havlíček. Hasiči využívají techniku Volkswagen
Caravela, RT 706 cisterna a hasičská stříkačka
PPS 12. Obec SDH v letošním roce zajišťuje
nový dopravní automobil.
Podle kroniky hasičů připravila
Věra Dittertová

Kdysi, ale to už je děti opravdu velmi, velmi
dávno, se odehrál na Zemi příběh o dráčku
Hasíkovi, který vám chci teď vyprávět.
Bylo to v době, kdy po kraji běhali a lovili naši
předchůdci - pravěcí lidé. V době, kdy po různých
obrovitých dinosaurech a brontosaurech zbylo
už jen pár obrovitých kostí.
No vlastně, abych vám řekl pravdu, zbylo ještě
pár draků a dráčků. Ti se však raději před
pravěkými lidmi schovali do jeskyní. Viděli totiž,
že pravěkých lidí je čím dál tím víc a že uloví
a sní opravdu všechno, co vyčenichají. Pravěcí
lovci totiž měli velmi dobrý čich, a proto se
někdy stávalo, že nějaký ten lovec přece jenom
dračí obydlí podle kouře vyčenichal. To vám
pak byla mela. Těžké kameny a klacky pak lítali
na chudáky draky a všude kolem byla spousta
ohně a dýmu.
Draci už byli na pralidi tak moc rozzlobení, že se
postupně stali jejich úhlavními nepřáteli. Proto
také později, když už na zemi začala vznikat
království, kterým vládli králové a královny,
pouštěli na lidi takovou hrůzu. Hrozili lidem, že
sní jejich princezny a spálí jejich hrady a zámky,
aby už měli od nich konečně klid. To by už však
byla jiná pohádka. Proto se teď raději vraťme
zpátky do pravěku…
Jednou se probudil pravěký svět do opravdu
velmi krásného rána. Bylo to na jaře. Ptáci
vesele zpívali a obrovští mamuti spokojeně
přežvykovali čerstvou jarní trávu na březích
jezera. Hladina jezera se v mírném větru vlnila
a třpytila se jako křídla veliké pravěké vážky.
Všude vládla radost, klid a mír.
Největší radost však byla v jedné hluboké
jeskyni. Dračí rodině se totiž narodil malý
dráček. Byl to kluk a byl nesmírně zvědavý.
Také byl velmi šikovný. Představte si, že už od
prvního dne se učil létat a dokonce i vypouštět
malé obláčky kouře. Rodiče mu začali říkat
Šikula.
U draků je to děti se jmény tak. Každý drak
dostává jméno podle toho, jaký je a co umí.

Když se drak naučí něco nového, může dostat
i nové hezké jméno.
Náš drak Šikula rostl a čím byl větší, tím byl
také zvědavější. Neustále se rodičů na něco
vyptával a nejvíce mu nešlo do hlavy, proč že
se tak pralidé a draci nemají rádi. Ani odpověď
tatínka draka, že pralidé pořád někde čenichají
a že by všechny draky nejraděj snědli, Šikulovi
nestačila. Rozhodl se proto, že musí nějaké t
y pralidi stůj co stůj najít.
Začínal létat stále dál a dál, až jednou našel
úplně malou pravěkou vesnici. Zprvu měl
na paměti tatínkova slova, totiž že pralidé by
všechny draky nejraděj snědli. Jeho zvědavost
ho však tak trápila, že se rozhodl k vesnici ještě
více přiblížit. Přistál proto na nevelikém kopci
nedaleko vesnice a po zemi se začal k vesnici
opatrně blížit. Zastavil se až úplně na samém
okraji louky, na které stála dřevěná obydlí
pravěkých lovců. Z hustého křoví pozoroval,
co se ve vesnici děje.
Vesnice se zdála zprvu úplně opuštěná.
Teprve po chvíli si Šikula všiml dvou malých
pračlovíčat, která si hrála v blízkosti hořícího
ohně. Tomu se Šikula velice podivil. Nevěděl,
že pralidé umí také rozdělávat oheň. Nedokázal
také pochopit to, že pravěcí dospěláci nechávají
tak nebezpečnou věc, jako je oheň, úplně
bez dozoru. Nejvíce se však podivil tomu, že
si malá pračlovíčata mohou hrát tak blízko
u nebezpečného ohně.
Malý Šikula si hned vzpomněl na to, co
vždycky říkával jeho otec. "Oheň je ohromně
nebezpečný. Takový rozzlobený drak dokáže
pomocí ohně spálit třeba i celé pravěké
vesnice a veliké lesy. Oheň může velmi ublížit
nejen pralidem, ale také zvířátkům a dokonce
i malým drakům." Také proto měl dráček Šikula
od tatínka dovoleno vypouštět jenom malé
neškodné obláčky dýmu. Oheň směl používat
jenom ke své obraně a také tehdy, když byla
veliká zima.
Šikula dál pozoroval vesnici. Pračlovíčata byla
opravdu v táboře úplně sama. Teprve až hodně
daleko za posledním dřevěným stavením viděl
jejich maminky, jak v řece perou špinavé
12

kůže. Kde jsou však nebezpeční pravěcí lovci?
Vypadalo to tak, že všichni lovci z vesnice šli
vyčenichat něco dobrého k jídlu. To se tak
tehdy říkávalo: "Jdeme něco vyčenichat." Dnes
už se nečenichá. Místo toho chodíme prostě
jenom nakupovat - třeba do supermarketu.
I Draci už dnes přestali létat a chodí už jenom
pěšky… Ale teď se už vraťme rychle zpátky do pravěku.
Dráček Šikula dostal tak trochu strach... Co
když se lovci nečekaně vrátí? Co se pak stane?
Jeho zvědavost však byla stále silnější a tak
se rozhodl, že ještě chvíli zůstane v hlubokém
křoví. Jenom zalezl ještě hlouběji do zeleného
listí, aby se ještě lépe schoval. Najednou si
všiml, že se ve vsi začíná něco dít. Co to tam
ty děti vyvádějí?
Opravdu. Pračlovíčata, která se už bez rodičů
začínala nudit, začala do ohně přihazovat stále
více a více větví. Oheň už byl tak veliký, že už
přes něho nebylo vidět ani mohutné náčelnické
stavení s parohy pravěkého losa nade dveřmi.
Zatímco maminky u řeky stále ještě nic
nepozorovaly, Šikula se začínal v křoví neklidně
tetelit. Věděl dobře, že oheň není hračka pro
malé děti a jejich hra se mu vůbec nelíbila.
Začínal tušit veliké nebezpečí. Náhle si všiml,
že se větve na stromech kolem křoví, kde byl
schovaný, začínají stále více a více ohýbat.
Kmeny slabších stromků se nakláněly skoro až
k zemi. Sílící vítr přihnal černé mraky a obloha
úplně potemněla. Přicházela pravěká vichřice!
Pračlovíčata byla tolik zabrána do své
nebezpečné hry s ohněm, že si přicházející
vichřice vůbec nevšimla. Dokonce neslyšela ani
volání svých maminek, které se rychle vracely
zpátky do vesnice.
Najednou silné fouknutí větru vytrhlo hořící
větev z ohniště a neslo ji na střechu jednoho
z blízkých stavení. Slaměná střecha byla
okamžitě celá v plamenech. Sílící vítr roznášel
hořící slámu od jednoho stavení ke druhému,
až hořela většina obydlí v pravěké vesnici. Oheň
pračlovíčata stojící u kmenového totemu úplně
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obklíčil. Bezmocně stála na malém ušlapaném
palouku vprostřed vesnice. Děti dostaly veliký
strach a začaly křičet.
V tu chvíli už stály maminky na kraji hořící
vesnice a snažily se ke svým dětem přes veliké
plameny dostat. Marně. Oheň už byl nad jejich
síly a voda v řece byla tak daleko...
Dráček Šikula byl v křoví jako na trní. Má
opustit svůj úkryt a pokusit se dětem pomoci?
Co když se vrátí hrozní pravěcí lovci? Nemohl
však již déle čekat. Sám nevěděl jestli má větší
strach z pravěkých lovců a nebo z velikého
ohně, ale už se rozhodl. Opustil svůj úkryt
v křoví a letěl křičícím pračlovíčatům na pomoc.
Ze vzduchu viděl, jak se matky pravěkých dětí
polekaly, ale na to teď nebyl čas. Musel přeci
pomoci jejich dětem! Náhle spatřil uzounkou
mezeru v jinak nepropustné hradbě plamenů.
Zamířil tedy přímo k ní.
Plameny se rychle přibližovaly. Jeho dračí kůže
ho začínala stále více pálit. Také nebyl zvyklý
na takové množství štípajícího kouře, avšak
Šikula dělal čest svému jménu. Odvážným
a šikovným letem pronikl úzkou mezerou
v plamenech až k plačícím dětem. Rychle je
popadl a odnášel je pryč z nebezpečných
plamenů.
Překvapená pračlovíčata zprvu nevěděla, co si
o tom všem myslet. I když opravdového draka
ještě nikdy před tím neviděla, dobře věděla, že
právě tohle má být ta hrozivá obluda, o které
jim mnohokráte rodiče vyprávěli. Pro jistotu se
však ještě pevněji přitiskla k zelenému dračímu

tělu. Šikula zatím vynesl děti až do bezpečí.
Vysadil je však raději kousek dál od šťastných
matek, aby je příliš nevystrašil. Děti se k nim
okamžitě rozběhly. To bylo radosti…
"Co však s hořící vesnicí?" říkal si mezitím
dráček Šikula. Pralidé tam mají jistě uschovány
všechny věci, které potřebují k živobytí. Když
tu dostal Šikula nápad. Vyletěl nahoru až pod
černá oblaka, a pak se vydal střemhlav dolů,
přímo do řeky, co protékala nahoře nad vesnicí.
V plné rychlosti a s roztaženými křídli pak
přistál na hladinu řeky a vytvořil vlnu právě
tak velikou, aby uhasil hořící vesnici. Dráček
měl tak trochu strach, aby současně neublížil
pravěkým maminkám a dětem, které stály
jen kousek od vesnice. Všechno však nakonec
dobře dopadlo.
Voda uhasila všechny plameny a dráček se
spokojeně mohl vrátit domů. A právě ve chvíli,
kdy naposledy zakroužil nad zachráněnými
pračlovíčaty a vesnicí, zaslechl zespod volání:
"Hasík, je to hodný drak Hasík! Děkujeme ti
Hasíku!" Dráček ještě jednou zamával křídly
vesničanům na pozdrav a šťastně se vracel
k domovu. Celou cestu mu však neustále znělo
v hlavě ono volání: "Hasík, je to hodný drak
Hasík!" "To by bylo pěkné jméno pro mě,"
opakoval si v duchu pořád dokola dráček,
"Škoda jen, že vše nemohu říci doma v jeskyni.
To by se asi tatínkovi nelíbilo."
Když přistál před jeskyní, snažil se tvářit jako
vždycky, aby na sebe zbytečně neupoutal
pozornost obou rodičů. Ti mu však vyrazili
dech. "Ahoj Hasíku", řekli mu oba najednou.
Dráček zůstal překvapeně stát. Úplně zapomněl
na to, že je dočista unavený, a že už má docela
velký hlad. "Řekli mi ahoj Hasíku? Jak to, že to
vědí? Cožpak se nějak prozradil?"
Záhadu však vyřešil tatínek drak. Pomalu začal
vyprávět o tom, jak si ráno řekl, že by se také
mohl jen tak proletět a ze zvědavosti zamířil
k blízké pravěké vesnici. Maminka si neodpustila
poznámku, že teď už ví, po kom že je ten jejich
syn tak zvědavý, ale tatínek pokračoval ve
vyprávění dál.

Když se blížil k vesnici, spatřil v dálce oblaka
hustého černého dýmu. Trochu proto zrychlil,
aby zjistil, co se děje. Prý přiletěl právě ve
chvíli, když dráček děti vynášel z nebezpečných
plamenů. Viděl také, jak dráček uhasil celou
vesnici a zaslechl ono volání, kterým se pravěcí
vesničané s dráčkem loučili. Nenápadně a rychle
se potom vrátil domů, aby co nejdříve mohl
o dráčkově hrdinském činu vyprávět matce
dračici. "Tak tahle to bylo ty náš Hasíku," řekl
táta, když skončil s vyprávěním. "Proto oba
s maminkou víme, co se ti dnes přihodilo. Jsme
na tebe hrdí, ale teď už hybaj spát do jeskyně,
ty náš hrdino."
Unavený dráček úplně zapomněl na jídlo
a spokojeně usnul. Jenom jako by z dálky ještě
slyšel ono volání: "Hasík, je to hodný drak
Hasík!"
Tak přišel dráček Hasík ke svému jménu
a stal se nejšťastnějším drakem celého pravěku.
Zároveň se také stal úplně prvním hasičem.
Od té doby je přítelem všech lidí, ale nejraději
má vás děti.
A právě proto děti, že vás má drak Hasík tolik
rád, požádal některé hasiče a učitele, aby vám
vyprávěli tento prastarý příběh.
Chtěl, aby se všechny děti na celém světě
dozvěděly o tom, že oheň může být pro ně velmi
nebezpečný, a že to není žádná hračka pro děti.
Přál si, aby vám učitelé a hasiči pověděli něco
o tom, jak se správně chovat při požáru a také
o tom, jak se před požárem co nejlépe chránit,
aby se vám nic zlého nestalo.
Za SDH Helvíkovice připravil Vojta Kroul
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HASIČI

Z novodobé historie
- Hasičská soutěž v Helvíkovicích

Župní sjezd dne 11. 7. 1937

Požární stožár
Hasiči , rok 1979

Požární automobil Tatra 805

Václav Bednář, Jan Vostřel
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Výzva Sdružení místních
samospráv ČR

Jelikož nás již několik let sužuje velké sucho,
bude stále více a více potřeba hledat různá
řešení, jak se s touto situací vyrovnat. Na
počátku léta bychom vás rádi oslovili s výzvou
na omezení počtu sečení trávníků na zahradách
i veřejných plochách.
Krátce sečený trávník totiž ztrácí schopnost
zadržovat vodu, pomáhá vysychání půdy
a v konečném důsledku může místo trávníků
zůstat jen holá zem, která odvádí vodu,
udusává se, vysušuje se a eroduje. Holá zem
bez vegetace také akumuluje teplo a v případě
dešťů pak voda po holé zemi pouze steče pryč,
místo toho, aby se vsakovala.
Naopak vyšší vegetace na travnatých plochách
vede nejen k efektivnějšímu řešení pro
uchování vody v půdě, ale také je to řešením
jednoduchým a levným. Trávníky pomáhají
s regulací teploty a vlhkosti, tím pomáhají
udržet své okolí alespoň o něco snesitelnější.

Tisková zpráva
Pardubického kraje
Obce dostanou na dotacích o pět milionů
korun navíc. Pandemie nesmí ohrozit jejich
projekty.

Hejtman Martin Netolický dnes inicioval
jednání krajských radních, na kterém bylo
rozhodnuto, že v rámci rozpočtu bude z dílčích
rezerv vyčleněno pět milionů korun na navýšení
Programu obnovy venkova, a to konkrétně na
projekty Místních akčních skupin. I přes dopady
pandemie koronaviru chce kraj v maximální
možné míře podpořit projekty na obcích a
pomoci také fungování obecních prodejen.
„I přesto, že jsme byli nuceni přehodnotit
dotační politiku kraje v některých oblastech,
tak stále rozdělujeme přes 300 milionů korun,
z toho přes 105 milionů do podpory venkova,
životního prostředí a zemědělství. Po dohodě
s kolegy jsem navrhl, abychom navýšili o pět
milionů korun krajský Program obnovy venkova
17
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Vyšší trávník je bohatší i na druhovou skladbu
rostlin, čímž se stává stabilnější a snadněji
odolává výkyvům počasí. Hustý porost zadrží
sluneční paprsky a poskytuje životní prostor pro
to, aby v půdě pak mohli zůstat žít živočichové,
kteří zeminu dále zkypřují. V případě dešťů
voda pak hned neodteče a lépe se udrží přímo
na místě.
Konečnou úpravu trávníků lze poté udělat až
v podzimních měsících. A to s ohledem na
skutečnost, že na druhou stranu je sečení nutné
pro vývoj a udržení některých druhů rostlin
především trav a květin. Podzimní sečení však
již neovlivní vodní režimy v přírodě.
Chtěli bychom vás tedy požádat o zamyšlení
se nad frekvencí sečení, kdy třeba již poloviční
frekvence sečení pomůže nejen přírodě, ale
alespoň částečně lepšímu klimatu v okolí.
Karel Ferschmann,
předseda PS pro životní prostředí
a zemědělství

a umožnili jsme realizaci projektů Místních
akčních skupin v rámci programu Malý LEADER.
Celkově tak máme na Program obnovy venkova
připraveno 35 milionů korun, což je za současné
nelehké situace maximum možného,“ uvedl
hejtman Martin Netolický.   „Tímto krokem
chceme podpořit další investiční činnost na
venkově, ale také evropsky uznávanou metodu
"komunitního života a plánování" na venkově.
Předpokládám, že se v letošním roce jedná o
poslední prostředky, které budeme schopni z
krajského rozpočtu poskytnout. Věřím, že i
díky této podpoře zůstane zachována investiční
činnost také na obcích stejně tak, jako bude
zachována v případech, kdy je kraj investorem,“
řekl hejtman.
Ten také připomněl, že kraj v rámci Programu
obnovy venkova nijak neomezil podporu
fungování vesnických prodejen, dotace na
ekologickou výchovu, záchranné stanice, vodní
hospodářství či pro začínající včelaře.

Tisková zpráva
Pardubického kraje
Kraj letos podpoří fungování téměř stovky
obecních prodejen

Malé obecní prodejny jednoznačně v průběhu
koronavirové pandemie splnily svoji primární
úlohu, a to zásobovat obyvatele základními
potravinami. Pardubický kraj se proto i přes
předpokládaný propad v daňových příjmech
rozhodl, že podporu provozovatelům prodejen
zachová v plné výši tak, jak bylo avizováno.
Celkově je tak v plánu rozdělit 5,3 milionů
korun.
„Podpora obecních prodejen, se kterou jsme
začali již v roce 2009, se dlouhodobě ukazuje jako
správný krok, a o to více v posledních měsících.
I přes očekávané propady v daňových příjmech
budou obecní prodejny jedním z dotačních
titulů, které nebudeme nijak upravovat
a žádosti provozovatelů prodejen, což jsou

Tisková zpráva
Koalice nevládek
Pardubicka, z. s.
V Pardubickém kraji začíná fungovat
regionální dobrovolnické centrum

V deseti českých krajích zahajují od května
letošního roku svou činnost regionální
dobrovolnická centra. Ta zřizuje a finančně
podporuje Ministerstvo vnitra ČR v rámci
projektu „Rozvoj dobrovolnictví v ČR“
podpořeného
z
Operačního
programu
Zaměstnanost ESF. Jde o informační
a kontaktní centra pro dobrovolníky, neziskové
a příspěvkové organizace či obce v daném kraji,
která především pomohou zlepšit dostupnost
dobrovolnictví v regionech. V Pardubickém
kraji se jeho provozovatelem stala na
základě otevřeného výběrového řízení Koalice
nevládek Pardubicka (KONEP), jež má letité
zkušenosti s působením v neziskovém sektoru
i s managementem dobrovolnictví.

z velké části obce, pokryjeme dle plánu,“ uvedl
hejtman Martin Netolický. „V tuto chvíli jsme
připraveni podpořit 98 žádostí, které doporučila
odborná komise v celkovém finančním rozsahu
5,3 milionu korun. Jedná se tak o rekordní
částku, která do obecních prodejen z krajského
rozpočtu půjde. Zachování těchto a podobných
služeb na venkově musí být i v této nelehké
době jednou z priorit,“ uvedl hejtman.
Krajská podpora narůstá každým rokem,
což potvrdil také radní pro životní prostředí,
zemědělství a venkov Václav Kroutil. „Trend
navyšování podpory ze strany kraje je patrný. V
minulém roce jsme podpořili 85 žádostí, v roce
2018 to bylo 69 žádostí. Považuji za správné
a potřebné zajistit obslužnost obcí a místních
částí do 500 obyvatel, což potvrzují obyvatelé
i starostové na území celého našeho kraje,“ řekl
Václav Kroutil.

„Aktuálně v Pardubickém kraji působí 15 lokálních
dobrovolnických center. Ta propojují organizace
a dobrovolníky, zajišťují jejich vzájemnou
komunikaci a poskytují potřebný servis. Vedle
toho až tisíce dalších neziskových organizací
fungují za přispění pomoci dobrovolníků.
Regionální dobrovolnické centrum bude proto
zastřešujícím, metodickým a koordinačním
zázemím pro realizaci dobrovolnických aktivit
a programů v kraji. Jeho smysl tkví také
v ukotvení významu dobrovolnictví do povědomí
široké veřejnosti,“ sdělila Lucie Křivková,
odborný garant Regionálního dobrovolnického
centra Pardubického kraje.
Každý, kdo chce začít s dobrovolnictvím ve své
organizaci nebo jako dobrovolník či potřebuje
radu ve svých současných dobrovolnických
aktivitách, může služby nového centra využít.
Jeho existence napomůže k lepšímu propojení
nabídky a poptávky po dobrovolnictví v regionu.
18
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„Jsem velmi rád, že v našem kraji vzniká
regionální dobrovolnické centrum, jehož
provoz bude zajišťovat organizace KONEP,
která se věnuje především rozvoji neziskového
sektoru. Pardubický kraj dlouhodobě podporuje
dobrovolnictví včetně činnosti lokálních center
a zavedení dobrovolnictví ve veřejné správě.
Aktivit v kraji je již celá řada, a tak je logickým
a potřebným krokem jejich koordinace a určité
metodické vedení“ uvedl ke vzniku centra
Pavel Šotola, krajský radní pro sociální péči
a neziskový sektor.
Centrum povede databázi organizací, kde
dobrovolníky potřebují, i osob, jež mají
zájem jako dobrovolníci pomáhat. Zaměří
se na propagaci dobrovolnictví v kraji,
ať už prezentacemi na akcích jako jsou
různá setkání neziskových organizací, Den
dobrovolnictví nebo „dny otevřených dveří“, tak
prostřednictvím webu a sociálních sítí. Pomocí
nich umožní snazší orientaci v novinkách
a informacích z oblasti dobrovolnictví v kraji
i celé ČR. Rovněž bude mít kontaktní místo
v sídle KONEPu otevřené pro veřejnost. V rámci

dTest: Jak je to
s cyklistickými
přilbami pro malé
cyklisty

Máte doma malého cyklistu,
který chce jezdit na kole či třeba
koloběžce? Kromě výběru vhodné cyklistické přilby je nutné jej
poučit o tom, jak se má při jízdě
na kole chovat. Jaká pravidla pro
dětiplatí? A jak správně vybrat
a používat cyklistickou přilbu?
Malí cyklisté do 10 let věku mohou bez doprovodu
jezdit pouze na chodnících, cyklistických stezkách
a v obytné a pěší zóně. Pokud ovšem chtějí vyjet
na silnice či místní a účelové komunikace, mohou
tak učinit pouze v doprovodu osoby starší 15 let.
Na komunikacích musí jezdit v pruhu pro cyklisty
a tam, kde pro ně není vyhrazený pruh, při
19
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své činnosti nabídne nejen odborné poradenství
v oblasti dobrovolnictví, ale i vzdělávání pro
dobrovolníky a jejich koordinátory. Důležitá
bude také spolupráce s krajským úřadem
a místními samosprávami na tvorbě koncepcí
či strategií rozvoje a podpory dobrovolnictví
v kraji.
„Poslední měsíce, kdy naše země musí čelit
nepříznivé situaci s koronavirem, se opět
naplno projevila síla mezilidské pomoci
a nezastupitelná role dobrovolníků, jejichž
aktivity doslova hýbaly celým Českem. Je dobré
si stále připomínat, že slogan „Dobrovolníci
mění svět“ není jenom prázdnou frází, ale
že dobrovolnictví skutečně tvoří základy
pilířů vyspělé občanské společnosti. Je proto
důležité, stavět toto téma stále více do popředí
a podporovat rozvoj dobrovolnictví na všech
úrovních – lokální, regionální i celostátní“,
vyzdvihuje význam celého projektu Miluše
Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu
ČR a místopředsedkyně správní rady Koalice
nevládek Pardubicka.

pravém okraji vozovky, případě po pravé krajnici,
pokud jízdou neohrozí či neomezí chodce.  
Na jednom jízdním kole není dovoleno jezdit
ve dvou. Pokud je ovšem kolo osazenodětskou
cyklosedačkou s pevnými opěrami pro nohy, může
osoba starší 15 let vézt dítě mladší sedmi let.
„Nezapomínejte, že malí i dospělí cyklisté nesmí
jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla,
vést za jízdy druhé jízdní kolo, psa nebo jiné
zvíře, vozit předměty, které by znesnadňovaly
řízení, či ohrožovat ostatní účastníky provozu,“
uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské
organizace dTest, a doplňuje:„Dále musí mít při
jízdě nohy na pedálech a za snížené viditelnosti
používat přední světlo bílé barvy a zadní světlo
červené barvy, které může svítit i přerušovaně.“
Všichni malí či náctiletí cyklisté do 18 let věku
jsou povinni při jízdě na kole používat cyklistickou
přilbu a mít ji řádně připevněnou na hlavě. Stejná
pravidla platí i pro jízdu na koloběžce.

Jak správně vybrat cyklistickou přilbu?
„Nejdůležitějším pravidlem při jejím výběru je
osobně si ji vyzkoušet. Nejlépe přímo v obchodě,
případně můžete využít čtrnáctidenní lhůtu na
vrácení, pokud si přilbu objednáte přes internet
a poté zjistíte, že vám nesedí,“ sděluje Eduarda
Hekšová. Na co se tedy při výběru a zkoušení
přilby konkrétně soustředit?
Hmotnost: čím je přilba lehčí, tím je to pro
cyklistu pohodlnější. Pokud pořizujete přilbu
dítěti, ujistěte se, že není příliš těžká, aby
nadměrně nezatěžovala krční páteř.
Velikost:
uvádí se jako obvod hlavy
v centimetrech, případně písmeny S – XXL.
Většina přileb je ale vybavena utahovacím
mechanismem, s jehož pomocí je možné
přizpůsobit vnitřní obvod přilby hlavě v rozpětí
několika centimetrů.Dětem nekupujte větší
přilbu.Cenou za to, že ji budou moct déle
nosit, je výrazné snížení ochrany. Důležité
je, aby přilba na hlavě vždy dobře seděla. Ani
s utahovacím mechanismem nemusí každý model
odpovídattvaru hlavy. Raději tedy vyzkoušejte
více různých značek, abyste našli takovou přilbu,
která dokonale padne.
Upínání: nastavení délky podbradního řemínku
a upravování velikosti přilby po obvodu jsou
důležité vlastnosti. Většinu podbradních řemínků
lze upravovat po délce, ale některé přilby už
jsou vybaveny novým systémem (Trifix), který
není potřeba nastavovat. Obvodový stahovací

systém, kterým se upravuje velikost přilby, se
nejčastěji ovládá pomocí otočného kroužku
na temeni hlavy – když otáčíte na jednu stranu,
přilba se utahuje a naopak. Můžete se však
setkat i s jinými variantami ovládání. Přezka,
kterou se zapíná podbradní pásek, by měla jít
snadno rozepnout a také ovládat jednou rukou.
Polstrování: zajišťuje, aby bylo nošení přilby
pohodlné. Je výhodné, když jsou spolu s přilbou
dodávány náhradní vložky, protože zejména
vlivem potu se měkké polstrování snadno zničí.
Větrání: většina cyklistických přileb má větrací
otvory, které snižují pocení hlavy a zvyšují
uživatelský komfort. Z logiky věci se může
zdát, že čím více je otvorů v konstrukci přilby,
tím je křehčí a méně bezpečná. Při nárazových
zkouškách se ale ukázalo, že to paušálně neplatí.
V každém případě je šikovné, pokud jsou otvory
v přední části přilby zakryty síťkou proti vniknutí
hmyzu.
Kšilt: měl by být odnímatelný a neměl by
omezovat výhled. „Většinou je to výbava přileb
určených pro jízdu v terénu nebo přileb pro volný
čas. Jeho účelem je nejen chránit před slunečními
paprsky, ale také například před větvemi,
odletujícími kamínky a dalšími nebezpečnými
předměty,“ vysvětluje Eduarda Hekšová.
Reflexní materiály: měly by být na každé přilbě
a obzvlášť na přilbě určené pro jízdu na silnici,
protože v současném hustém provozu je každé
zviditelnění se výhodou.
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dTest: Na co máte
nově právo při
zrušení zájezdu
kvůli pandemii

Zákazníci cestovních kanceláří,
kterým byl zrušen zájezd z důvodu pandemie nového koronaviru,
často preferují možnost vrácení
peněz. Cestovní kanceláře však
místo toho nabízejí změnu termínu zájezdu nebo poukaz na
jiný zájezd. Kdy a v jakých případech je tento
postup možný?
Parlament schválil návrh zákona o některých
opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie
koronaviru na odvětví cestovního ruchu z pera
Ministerstva pro místní rozvoj. Zákon zavádí
několik novinek, jejichž cílem je zmírnit dopady
pandemie na sektor cestovního ruchu, zároveň
však zachovat rovnováhu mezi oprávněnými
zájmy cestovních kanceláří a zákazníků.
Změny se týkají zájezdů s termínem zahájení
od 20. února do 31. srpna 2020. „Novinkou je
zavedení takzvané ochranné doby a vydávání
poukazů na jiný zájezd, které je možné nabízet
klientům místo vrácení peněz za zrušený zájezd.
Pokud dojde v tomto období ke zrušení zájezdu
z důvodu mimořádných či neočekávaných
okolností v místě pobytu nebo cesty, má cestovní
kancelář možnost místo vrácení peněz vystavit
zákazníkovi poukaz na jiný zájezd nejméně v
hodnotě původního zájezdu,“ uvádí Eduarda
Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace
dTest, a dodává: „Vystavené poukazy budou
rovněž pojištěné pro případ úpadku cestovní
kanceláře.“
Po dobu trvání ochranné doby zákazník nebude
mít možnost požadovat vrácení peněz za zrušený
zájezd. Po předložení vystaveného poukazu
je však oprávněn požádat cestovní kancelář o
nabídnutí náhradního zájezdu ve stejné nebo
vyšší kvalitě. Pokud mu cestovní kancelář
nevyhoví a zájezd do 30 dnů neposkytne, musí
zákazníkovi vrátit peníze.
Pokud zákazník nepožádá cestovní kancelář
o náhradní zájezd nebo nevyužije její nabídky
jiného zájezdu, vrátí mu cestovní kancelář
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veškeré uhrazené platby, a to nejpozději do 14
dnů od skončení ochranné doby. To znamená až
do 14. září 2021.
Na určité skupiny zákazníků se vztahují výjimky,
které jim umožní poukaz na zájezd odmítnout,
a cestovní kancelář jim pak musí vrátit peníze.
„Mezi tyto skupiny patří osoby se zdravotním
postižením, uchazeči o zaměstnání, těhotné
ženy, osoby čerpající mateřskou nebo rodičovskou
dovolenou, osoby starší 65 let, osamělí rodiče
pečující o nezaopatřené dítě a zaměstnanci, kteří
nemohli po dobu nejméně 30 dnů konat práci
pro jiné překážky na straně zaměstnavatele,“
vyjmenovává Eduarda Hekšová. Možnost
odmítnout poukaz na zájezd mají rovněž školy
a školská zařízení zapsaná v rejstříku škol a
školských zařízení.
Zákon dále umožňuje zákazníkům, kteří zrušili
zájezd z jiných důvodů, než jsou mimořádné
či neočekávané okolnosti v místě pobytu nebo
cesty, a kteří již zaplatili storno poplatky, aby
požádali cestovní kancelář o vydání poukazu na
zájezd v hodnotě nejméně 10 % zaplacených
storno poplatků.  

Vyšla unikátní publikace
„Česko v číslech”
Publikace zpracovaná ve formě poutavých
infografik doplněných kartogramy a krátkými
shrnujícími textyna téměř 150 stránkách souhrnně

popisuje demografický, sociální a ekonomický
vývoj České republiky. Knihu rozčleněnou
do 28 tematických kapitol nabízí ČSÚ
v elektronické podobě zdarma jako ideální
pomůcku celé řadě odborností a široké veřejnosti.

http://www.czso.cz/csu/czso/ceska-republika-v-cislech-2019
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INZERCE

JIŽ

20 LET

INZERCE

PODPORUJEME

SKVĚLÝ ŽIVOT

PRACUJTE PRO DIBAQ
Smlsnete si, protože tady je:

SMYSLUPLNÁ
PRÁCE

MALEBNÉ
PROSTŘEDÍ

DOBRÁ
PARTA

CHUŤ
PODPORAT
NÁŠ KRAJ

Plnou misku benefitů a informace o tom, koho právě
hledáme do smečky, najdete na prace.dibaq.cz.
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