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SLOVO STAROSTKY OBCE

Vrácenou část dotace dále použijeme pro 
předfinancování dotačně podpořeného projektu 
s úpravou veřejného prostranství (chodník okolo 
budovy č. p. 165 k zahradě MŠ) a vybavení 
pro výjezdovou jednotku hasičů. Využijí se 
také na zapůjčení peněz pro příspěvkovou 
organizaci Mateřskou školu Helvíkovice, která 
bude pořizovat nové herní prvky na hřiště, 
vymění podlahové krytiny v MŠ a provede další 
drobné inovace. Jak obec, tak i MŠ podepsala 
na uvedené projekty dohodu o finanční podpoře 
ze Státního zemědělského intervenčního fondu 
(SZIF) a to přes MAS ORLICKO z.s. 

V letošním roce bude realizována poslední 
plánovaná etapa revitalizace kaple sv. Antonína, 
která je podpořena Ministerstvem zemědělství 
(MZe). Během I. pololetí se dozvíme, zda bude 
dotací podpořena nějaká další podaná žádost 
a tím bude otevřena další otázka realizace. 
Protože nikdo z nás ještě netušíme, zda se 
naplní plánovaný rozpočet na straně příjmové  
a to přeposíláním daňových výnosů od státu. 
Co určitě víme, že v září dojde ke splacení 
dalšího úvěru na stavbu víceúčelového objektu 
č. p. 165, který byl dostavěn v roce 2006  
a bude finálně vypořádán. 

Vážení spoluobčané,

k začátku nového roku patří i hodnocení  
a paní Zima stále naznačuje, že se s námi 
nechce nadobro rozloučit. Jara se již nemůžeme 
dočkat ale možná v době, kdy čtete tento 
zpravodaj, je všechno jinak. Jaro nám přináší 
nový životní cyklus, vše se probouzí, rodí se 
zvířátka, raší nové lístečky na stromech, máme 
delší den, je tepleji… I v této nelichotivé době 
je důležité uvědomovat si i sebemenší pozitivitu 
i přitom, kdy nás obklopují naopak negativní 
zprávy a prožitky všedních dnů. Všichni pevně 
věříme, že v nejbližším čase se tato neutěšená 
doba uklidní. Už aby to bylo!

V současné době se v obci začíná stavět 1. 
a 2. etapa projektu „Stezka pro pěší a cyklisty 
podél I/11, Helvíkovice“. V této fázi se jedná o 
výstavbu krátkých úseků chodníků, které jsou 
pro pěší nebo navazují na novou autobusovou 
zastávku u Popluží. Na tyto etapy máme vydané 
rozhodnutí o poskytnutí dotace, ale peníze 
obdržíme až po předložení dokladů o zaplacení 
celkové částky obcí. Z tohoto důvodu schválilo 
Zastupitelstvo obce přijetí úvěru. Tento úvěr 
je schválen s maximální možnou splatností 
do 25. 11. 2025 v nepravidelných splátkách, 
s možností předčasného splacení bez sankcí. 
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Krásné prožití velikonočních svátků,  
hodně jarního sluníčka a rodinné pohody  

vám všem přejí 

Pro zajímavost uvádím, že v 1. čtvrtletí 
letošního roku došlo k výraznému nárůstu počtu 
obyvatel - byl přihlášen k trvalému pobytu 500. 
občan naší obce. Obec dlouhodobě vykazuje 
vzrůstající počet obyvatel, což je známkou 
správného rozvoje obce. Tento trend nevykazují 
všechny obce v okolí. 

Přeji nám všem pevné zdraví a ať každý den 
najdeme dostatek důvodů k radosti.

Jana Kolářová, starostka Věra Dittertová a Jana Kolářová. 

Dne 22. 2. 2021 se konalo 12. veřejné  
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo mimo jiné projednalo  
a schválilo tato usnesení:
•	 účetní	 závěrku	 příspěvkové	 organizace	
Mateřská	 škola	 Helvíkovice	 k	 31.	12.	2020		
a	 převod	 zisku	 z	 hospodaření	 v	 roce	 2020		
ve	výši	16 641,45	Kč	do	rezervního	fondu	MŠ.
•	 přijetí	 dotace	 ze	 SZIF	 pro	 žadatele	
-	 příspěvkovou	 organizaci	 Mateřská	 škola	
Helvíkovice	 na	 akci	 Výměna	 herních	 prvků	
a	 rekonstrukce	 podlah	 v	 Mateřské	 škole	
Helvíkovice.	Obec	se	zavazuje	k	přechodnému	
dofinancování	 této	 akce.	 Předmětem	 dotace	
v	 celkové	 výši	 677	tis.	Kč	 (80	%	 z	 celkových	
nákladů)	 jsou	 nové	 herní	 prvky	 na	 zahradě,	
rekonstrukce	podlah	v	ložnici,	herně	a	jídelně,	
obložení	stěn	v	ložnici.	Realizace	proběhne	do	
31.	7.	2021.
•	 Dohodu	o	poskytnutí	dotace	z	Programu	
rozvoje	venkova	ČR	ze	SZIF	na	projekt	Stavba	
altánu	 a	 vybavení	 hasičské	 zbrojnice	 v	 obci	
Helvíkovice.	Celková	dotace	ve	výši	948	tis.	Kč	
(80	%	z	celkových	nákladů)	je	určena	na	úpravu	
prostranství	 včetně	 mobiliáře	 (chodníček,	
lavičky,	 stoly,	 odpadkové	 koše	 v	 parečku	 za	
č.	p.	165)	 a	 na	 vybavení	 pro	 výjezdovou	
jednotku	SDH.	Fyzická	realizace	proběhne	do	
31.	5.	2021.
•	 přijetí	 úvěru	 od	 ČSOB	a.	s.,	 na	 základě	
Smlouvy	o	úvěru	na	financování	akce	 „Stezka	

pro	 pěší	 a	 cyklisty	 podél	 I/11,	 Helvíkovice,		
1.	a	2.	etapa“	do	výše	3	978	704	Kč.	Splatnost	
úvěru	 do	 25.	11.	2025	 v	 nepravidelných	
splátkách,	úroková	sazba	12-měsíční	PRIBOR	
a	pevná	marže	ve	výši	0,80	%	p.	a.	Úvěr	bude	
bez	zajištění	s	možností	předčasného	splacení	
bez	sankčních	poplatků.
•	 Obecně	 závaznou	 vyhlášku	 obce	
Helvíkovice	 č.	1/2021	 o	 stanovení	 obecního	
systému	odpadového	hospodářství	(viz	dále).
•	 Dodatek	 č.	1	 ke	 smlouvě	 o	 poskytování	
služeb	 s	 EKOLA	 České	 Libchavy	 s.	r.	o.	
Nově	bude	komunální	 i	tříděné	odpady	svážet	
EKOLA.
•	 prodej	 velkoobjemového	 kontejneru	 typ	
AVIA	 na	 základě	 kupní	 smlouvy	 s	 EKOLA	
České	Libchavy	s.	r.	o.	
•	 Dohodu	 o	 výběru	 poplatků	 a	 předávání	
dokladů	 včetně	 plné	 moci	 s	 EKOLA	
České	 Libchavy	s.	r.	o.	 (v	 důsledku	 změny	
legislativy	 ke	 skládkování	 odpadu).	V	 souladu		
s	 novou	 legislativou	 žádá	 obec	 EKOLA		
o	 slevu	 na	 skládkovném	 komunálního	 odpadu		
za	předpokladu	dodržení	množství	kom.	odpadu	
do	200	kg	v	přepočtu	na	osobu	za	rok.	
•	 poskytnutí	 stravenkového	 paušálu	
zaměstnancům	a	uvolněným	zastupitelům	obce	
od	1.	3.	2021	dle	zákona	č.	609/2020	Sb.
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Pozvánka na 13. veřejné zasedání 
Zastupitelstva obce Helvíkovice, 

které se koná v pondělí 12. 4. 2021 
od 18 h v sálku obecního úřadu.

Program	bude	zveřejněn	na	plakátech.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

•	 neschvaluje	nabídku	od	Zásilkovna	s.	r.	o.	
Praha	 9	 na	 sjednání	 Smlouvy	 pro	 umístění	
Z-Boxu	a	spolupráci	při	jeho	provozování.	Obec	
by	 musela	 bezplatně	 vymezit	 obecní	 plochu	
cca	 2	m2,	 zajistit	 aby	 v	 okruhu	 500	m	 nebyl	
umístěn	jiný	box	podobné	společnosti	a	hradit	
Zásilkovně	7 260	Kč	ročně	za	její	služby.		
•	 objednání	stavebních	prací	na	„Revitalizaci	
kaple	 sv.	Antonína	 Helvíkovice	 –	 III.	 etapa“	
u	REKOS	Ševčík	s.	r.	o.	Žamberk.	Na	poslední	
etapu	rekonstrukce	kaple	–	venkovní	odvodnění,	
výměnu	krytiny	na	sakristii,	opravy	vnější	části	
omítek	 v	 celkové	 hodnotě	 620	tis.	Kč	 získala	
obec	dotaci	ve	výši	200	tis.	Kč	od	MZE.	
•	 Smlouvu	 o	 dílo	 s	 L.	Zámečníkem,	
Písečná	na	výkon	technického	dozoru	investora		
na	akci	„Stezka	pro	pěší	a	cyklisty	podél	I/11,	
Helvíkovice,	1.	a	2.	etapa“.
•	 zahájení	 poptávkových	 řízení	 k	 projektu	
Stavba	 altánu	 a	 vybavení	 hasičské	 zbrojnice		
v	obci	Helvíkovice.

rychlost	 50	km/h,	 8	%	 vozidel	 jelo	 rychleji	
než	 60	km/h.	 Přes	 most	 k	 Popluží	 projelo		
za	těchto	7	dnů	5	538	aut,	z	toho	102	aut	jelo	
rychleji	než	50	km/h.
8. Projednání	 záměru	 výstavby	 lávky	 přes	
Divokou	 Orlici	 mezi	 č.	p.	 47	 a	 44	 s	 majiteli	
pozemku	 k	 propojení	 obce	 s	 územím	 v	 Dole	
a	 k	 Pěti	 ranám.	 Iniciátorem	 lávky	 je	 Zdeněk	
Šiffel,	 stanovisko	 Povodí	 Labe	 určilo	 výškové	
kóty	 umístění.	 Jedná	 se	 o	 návrh	 lanového	
přemostění	s	pochozími	dubovými	fošnami.
9. Předvolání	 k	 Okresnímu	 soudu	 v	 Ústí	
n.	Orl.	ve	věci	odstranění	plotu.
10. Žádost	 o	 zabezpečení	 spadu	 sněhu		
ze	střechy	místní	kaple.
11. Upozornění	 dopravního	 inspektorátu	
Policie	 na	 závady	 na	 účelové	 komunikaci		
u	železničního	přejezdu	č.	P4053.
12. Výpočet	 ceny	 pro	 stočné	 na	 rok	 2021		
od	Vodovody	a	kanalizace	Jablonné	nad	Orlicí	a.	s.
13. Stanovisko	 Aeroklubu	 Žamberk		
k	 projektové	 dokumentaci	 „Rekonstrukce	
polních	cest,	k.	ú.	Helvíkovice“.
14. Prověření	 kácení	 břehových	 porostů	
Mlýnského	 potoka	 ČIŽP	 Hradec	 Králové.	
Probírka	 suchých	 nebo	 napadených	 keřů		
a	stromů	probíhá	v	souladu	s	povolením.	
15. Předběžnou	 žádost	 na	 rozšíření	
zastavitelné	plochy	v	lokalitě	Z	27	u	fotbalového	
hřiště.	Z	důvodu	záplavového	území	není	reálné	
rozšíření	plochy	na	bydlení.
16. Prodloužení	 platnosti	 stavebního	
povolení	 na	 stavbu	 „Rozšíření	 komunikace	 na	
p.	p.	č.	5065	Helvíkovice“.	Obec	se	v	minulosti	
smluvně	zavázala	k	realizaci	účelové	komunikace		
pro	 Dibaq,	 stavba	 nových	 hal	 bude	 probíhat		
v	r.	2022.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.	 Informace	o	práci	OÚ	a	výborů.
2.	 Podání	žádostí	o	dotace	na	MMR	(Most	
k	Popluží),	Pardubický	kraj	(Nádoby	na	tříděný	
odpad,	Konzum),	SFDI	(Stezka	podél	I/11).
3. Ukončení	 soudního	 sporu	 a	 úplatné	
převedení	pozemků	par.	č.	1468	a	1472	v	k.	ú.	
Helvíkovice	do	bezpodílového	vlastnictví	obce.	
4. Uzavření	Smlouvy	o	dílo	s	Ing.	E.	Žaludou	
Praha	1	na	změnu	ÚPO	č.	2.
5. Uzavření	Dohody	na	finanční	 spoluúčast	
na	pořízení	změny	ÚPO	č.	2	vyvolané	výhradní	
potřebou	žadatele.
6. Inspekční	 zprávu	 č.	 ČŠIE	 –	 1099/20-E		
od	České	školní	inspekce	Pardubice	o	provedené	
inspekční	činnosti	v	Mateřské	škole	Helvíkovice.
7. Statistiku	 silničního	 provozu	 v	 obci,	
provedenou	 7.	12.-14.	12.	2020	 firmou	
EMPEMONT	 s.	r.	o.	 na	 komunikaci	 I/11	
a	 na	 mostě	 k	 Popluží.	 Na	 I/11	 u	 zastávky		
k	 Popluží	 projelo	 36	 587	 aut	 za	 7	 dnů,		
z	toho	pouze	20	tis.	aut	dodrželo	stanovenou	

Upozornění na poplatky na rok 2021  
dle obecně závazných vyhlášek obce

 Místní poplatek za chov psů 
-	poplatek	120	Kč	byl	splatný	do	28. 2.	

 Poplatek za odpady
-	poplatek	550	Kč	za	1	osobu	nebo	1	rekreační	
objekt	byl	splatný	do	31. 3.

 Předplatné na Helvíkovický zpravodaj
-	poplatek	60	Kč	byl	splatný	do	28. 2.	
na	OÚ	do	28. 2. 2021

 Žádáme	 dlužníky	 o	 okamžitou	 úhradu.	
Poplatky	je	možné	hradit	v	hotovosti	na	obecním	
úřadě	 v	 úřední	 době	 úřadu	 nebo	 bankovním	
převodem	 na	 účet	 obce	 č.	 107489301/0300,	
variabilní	symbol	platby	je	číslo	domu.	

Ve čtvrtek 1.4. se uskuteční první svoz 
nových popelnic na plastový odpad od 
domů.
V pátek 2.4. bude proveden první svoz 
nových popelnic na papír od domů.
Svoz	 realizuje	 firma	 EKOLA	České	 Libchavy.	
Následné	 svozy	 tříděných	odpadů	budou	vždy	
v	intervalu	4	týdnů	(29.	a	30. 4.,	27.	a	28. 5.).	
Přesné	termíny	sledujte	v	kalendáři,	který	jste	
obdrželi	od	obecního	úřadu.
Obec	v	průběhu	března	rozdala	do	všech	domů,	
které	 o	 to	 projevily	 zájem,	 nové	 popelnice		
na	 tříděné	 odpady.	 Přejeme	 všem	 uživatelům	
pohodlné	 třídění	 s	 maximálním	 komfortem		
a	dohledem	nad	svými	odpady.	Zvony	na	papír	
a	 plast	 jsou	od	1. 4.	 z	 veřejných	prostranství	
odstraněny.	Očekáváme	od	toho	udržení	čistoty	
v	obci	a	snížení	množství	směsného	odpadu.	

Ve středu 14.4. provede SDH Helvíkovice 
po obci svoz železa a vyřazených elektro-
spotřebičů. 
Požadavek	 odvozu	 je	 nutné	 nahlásit	 předem		
na	 obecní	 úřad	 nebo	 na	 tel.	 777577221	
Miroslava	Felcmana.

Nové místo na ukládání bioodpadu bylo 
zřízeno vedle obecní cesty za mostkem 
přes odlehčovací kanál. 
Zde	 můžete	 sami	 kdykoli	 ukládat	 přebytky		
ze	svých	zahrad.	Podmínkou	však	je	oddělené	
uložení	větví	a	ukládání	všech	odpadů	od	zadní	
stěny	vyhrazeného	prostoru.	Dodržujte	popisky	
vyvěšené	na	místě.

Věra Dittertová

Skutečné množství odpadů 
v roce 2020
Od	 1. 1. 2021	 platí	 nová	 legislativa	 v	 oblasti	
odpadového	 hospodářství,	 kterou	 se	 mění	
celkový	 postoj	 k	 zažitému	 systému.	 ČR	 se	
zavázala	 k	 procentuálnímu	 plnění	 poměru	
vytříděné	recyklovatelné	složky	odpadu	(plast,	
papír	atd.)	vůči	komunálnímu	odpadu	(v	našem	
případě	ukládaného	na	skládku)	a	to	radikálně.	
Povinnosti	ČR	jsou	přeneseny	na	obce	a	města,	
které	zajišťují	svozy	pro	občany.	Již	v	roce	2025	
máme	dosáhnout	60	%	vytříděné	recyklovatelné	
složky;	v	roce	2030	65 %	a	v	roce	2035	70 %.	
Dále	se	od	nového	roku	přepočítávají	komunální	
odpady	 na	 počet	 obyvatel,	 pro	 rok	 2021	 byl	
stanoven	 limit	 200 kg/občan/rok.	 Každým	
rokem	 dochází	 ke	 snižování	 limitu	 na	 občana		
a	rok	o	10	kg	na	občana,	to	znamená,	že	v	roce	
2029	bychom	měli	vyprodukovat	pouze	120	kg	
na	1 občana	za	rok.	
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V	 naší	 obci	 bylo	 v	 roce	 2020	 za	 celý	
rok	 vyprodukováno	 a	 odvezeno	 necelých	
84	t komunálních odpadů	 a	 0,629	t	
nebezpečných	odpadů.	V	přepočtu	na	obyvatele	
jsme	dosáhli	cca	173	kg	za	rok	na	1	občana.	
Vytříděno	 bylo:	 13,57	t plastu; 0,153	t 
tetrapaku; 7,562	t papíru; 10,88	t skla; 
1,973	t oděvů; 8,868	t kovů.
Obec	 zaplatila	 za	 sběr	 a	 likvidaci	 všech	
vzniklých	odpadů	v	roce	2020	necelých	320	tis.	
Kč,	což	vychází	náklady	na	1	občana	656	Kč.
Náklady	 za	 ukládání	 na	 skládku	 budou	
během	příštích	 let	 několikanásobně	 zvyšovány		
v	 případě,	 že	 obec	 nebude	 v	 přepočtu	 na	
občana	dodržovat	stanovený	limit	odevzdaných	
komunálních	 odpadů.	 Proto	 je	 důležité,	
aby	 každý	 z	 nás	 předcházel	 vzniku	 odpadů		
a	 tím	přispíval	 ke	 zlepšení	 životního	 prostředí		
a	také	díky	důslednému	třídění	recyklovatelných	
odpadů	šetřil	náklady	na	likvidaci.	

Jana Kolářová, starostka

Obec Helvíkovice nabízí rozlévanou 
dezinfekci rukou a povrchů proti 
Covid -19. Zájemci mohou přijít  

s vlastní nádobou  
(max. 2 litry na domácnost)  

v pondělí 12. 4. nebo ve středu 14. 4. 
v době od 8 do 17 h na obecní úřad.

Obec Helvíkovice  
Zastupitelstvo obce Helvíkovice

Obecně závazná vyhláška obce Helvíkovice č. 1/2021,
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

Zastupitelstvo	obce	Helvíkovice	se	na	svém	zasedání	dne	22.2.2021	usnesením	č.	190	usneslo	
vydat	na	základě	§	59	odst.	4	zákona	č.	541/2020	Sb.,	o	odpadech	(dále	jen	„zákon	

o	odpadech“),	a	v	souladu	s	§	10	písm.	d)	a	§	84	odst.	2	písm.	h)	zákona	č.	128/2000	Sb.,	
o	obcích	(obecní	zřízení),	ve	znění	pozdějších	předpisů,	tuto	obecně	závaznou	vyhlášku		

(dále	jen	„vyhláška“):

1 § 61 zákona o odpadech
2 § 60 zákona o odpadech

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1)	 Tato	 vyhláška	 stanovuje	 obecní	
systém	 odpadového	 hospodářství	 na	 území	
obce	Helvíkovice.
2)	 Každý	je	povinen	odpad	nebo	movitou	
věc,	 které	 předává	 do	 obecního	 systému,	

2)	 Papír,	 plasty,	 sklo,	 kovy,	 jedlé	 oleje	
a	 tuky,	 textil	 se	 soustřeďují	 do	 zvláštních	
sběrných	 nádob.	 Pro	 účely	 této	 vyhlášky	 se	
zvláštními	sběrnými	nádobami	rozumějí:	
a)	 barevně	 označené	 popelnice	 –	
typizované	sběrné	nádoby	o	objemu	110	litrů,	
120	litrů,	240	litrů	nebo	1100	litrů,
b)	 barevně	označené	zvony	a	kontejnery	
–	typizované	sběrné	nádoby	o	objemu	1,1	m3,		
1,3	m3,	1,5	m3	nebo	2,5	m3.
3)	 Zvláštní	 sběrné	 nádoby	 jsou	 umístěny	 na	
stanovištích	 uvedených	 v	 příloze	 č.	 1	 této			
vyhlášky	a	u	jednotlivých	domů	po	obci.
4)	 	 Zvláštní	 sběrné	 nádoby	 jsou	 barevně	
odlišeny	a	označeny	příslušnými	nápisy:
a)	 Papír	-	barva	modrá,
b)	 Plasty,	nápojové	kartony	–	barva	žlutá,
c)	 Sklo	čiré	–	barva	bílá,
d)	 Sklo	barevné	–	barva	zelená,
e)	 Kovy	–	barva	černá,
f)	 Jedlé	oleje	a	tuky	–	barva	hnědo-zelená,
g)	 Textil	–	barva	bílá.
5)		Do	zvláštních	sběrných	nádob	je	zakázáno	
ukládat	 jiné	 složky	 komunálních	 odpadů,	 než				
pro	které	jsou	určeny.
6)	 	 Zvláštní	 sběrné	 nádoby	 je	 povinnost	
plnit	 tak,	 aby	 je	bylo	možno	uzavřít	 a	odpad	
z	 nich	 při	 manipulaci	 nevypadával.	 Pokud	 to	
umožňuje	 povaha	 odpadu,	 je	 nutno	 objem	
odpadu	před	jeho	odložením	do	sběrné	nádoby	
minimalizovat.	

Čl. 4
Svoz nebezpečných složek komunálního 
odpadu
1)	 Svoz	 nebezpečných	 složek	 komunál-
ního	 odpadu	 je	 zajišťován	minimálně	 dvakrát	
ročně	jejich	odebíráním	na	předem	vyhlášených	
přechodných	 stanovištích	 přímo	do	 zvláštních	
sběrných	nádob	k	tomuto	sběru	určených.	
2)	 Informace	 o	 svozu	 jsou	 zveřejňovány	
na	 úřední	 desce	 obecního	 úřadu,	 v	 místním	
tisku	a	na	výlepových	plochách	po	obci.

odkládat	 na	 místa	 určená	 obcí	 v	 souladu		
s	 povinnostmi	 stanovenými	 pro	 daný	 druh,	
kategorii	nebo	materiál	odpadu	nebo	movitých	
věcí	zákonem	o	odpadech	a	touto	vyhláškou1.
3)	 V	 okamžiku,	 kdy	 osoba	 zapojená	 do	
obecního	 systému	 odloží	 movitou	 věc	 nebo	
odpad,	 s	 výjimkou	 výrobků	 s	 ukončenou	

životností,	 na	 místě	 obcí	 k	 tomuto	 účelu	
určeném,	stává	se	obec	vlastníkem	této	movité	
věci	nebo	odpadu2.	
4)	 Stanoviště	 sběrných	 nádob	 je	 místo,	
kde	jsou	sběrné	nádoby	trvale	nebo	přechodně	
umístěny	 za	 účelem	 dalšího	 nakládání	 se	
směsným	 komunálním	 odpadem.	 Stanoviště	
sběrných	nádob	jsou	individuální	nebo	společná	
pro	více	uživatelů.

Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního 
odpadu 
1)	 Osoby	 předávající	 komunální	 odpad	
na	 místa	 určená	 obcí	 jsou	 povinny	 odděleně	
soustřeďovat	následující	složky:
a)	 Biologické	odpady	rostlinného	původu,
b)	 Papír,
c)	 Plasty,	
d)	 Sklo	čiré,
e)	 Sklo	barevné,
f)	 Kovy,
g)	 Nebezpečné	odpady,
h)	 Objemný	odpad,
i)	 Nápojové	kartony,
j)	 Jedlé	oleje	a	tuky,
k)	 Textil,		
l)	 Směsný	komunální	odpad.
2)	 Směsným	 komunálním	 odpadem	 se	
rozumí	zbylý	komunální	odpad	po	stanoveném	
vytřídění	podle	odstavce	1	písm.	a),	b),	c),	d),	
e),	f),	g),	h),	i),	j)	a	k).

3)	 Objemný	 odpad	 je	 takový	 odpad,	
který	vzhledem	ke	svým	rozměrům	nemůže	být	
umístěn	 do	 sběrných	 nádob	 (např.	 koberce,	
matrace,	nábytek	apod).

Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, 
biologického odpadu rostlinného původu, 
jedlých olejů a tuků, textilu
1)	 Biologické	 odpady	 rostlinného	
původu	 jsou	 ukládány	 na	 sběrném	 místě	 na	
pozemku	parcelní	č.	86/11	v	k.	ú.	Helvíkovice		
(u	odlehčovacího	koryta	Kamenského	potoka).
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d)	 odpadkové	 koše,	 které	 jsou	 umístěny	
na	veřejných	prostranstvích	v	obci,	sloužící	pro	
odkládání	 drobného	 směsného	 komunálního	
odpadu.
2)	 Soustřeďování	směsného	komunálního	
odpadu	jiným	způsobem	není	povoleno.	

Čl. 7
Závěrečná ustanovení
1)	 Nabytím	 účinnosti	 této	 vyhlášky	
se	 zrušuje	 obecně	 závazná	 vyhláška	 obce	
Helvíkovice		
č.	1/2019	o	stanovení	systému	shromažďování,	
sběru,	 přepravy,	 třídění,	 využívání		
a	odstraňování	komunálních	odpadů	na	území	
obce	Helvíkovice.	
2)	 Tato	vyhláška	nabývá	účinnosti	dnem	
1.	4.	2021.

	 Miroslav	Felcman	 Bc.	Jana	Kolářová
	 místostarosta	 starostka

3)	 Soustřeďování	 nebezpečných	 složek	
komunálního	 odpadu	 jiným	 způsobem	 není	
povoleno.
	
Čl. 5
Svoz objemného odpadu
1)	 Svoz	objemného	odpadu	je	zajišťován	
dvakrát	 ročně	 jeho	 odebíráním	 na	 předem	
vyhlášených	 přechodných	 stanovištích	 přímo	
do	zvláštních	sběrných	nádob	k	tomuto	účelu	
určených.	
2)	 Informace	 o	 svozu	 jsou	 zveřejňovány	
na	 úřední	 desce	 obecního	 úřadu,	 v	 místním	
tisku	a	na	výlepových	plochách	po	obci.
3)	 Soustřeďování	 objemného	 odpadu	
jiným	způsobem	není	povoleno.

Čl. 6
Soustřeďování směsného komunálního 
odpadu 
1)	 Směsný	 komunální	 odpad	 se	 odkládá	
do	sběrných	nádob.	Pro	účely	této	vyhlášky	se	
sběrnými	nádobami	rozumějí:	
c)	 popelnice	–	typizované	sběrné	nádoby	
o	 objemu	110	 litrů,	 120	 litrů,	 240	 litrů	 nebo	
1100	litrů,
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Příloha č. 1
obecně závazné vyhlášky obce Helvíkovice č. 1/2021

Umístění zvláštních sběrných nádob na tříděný komunální odpad  
v obci Helvíkovice

Společná stanoviště
U staré hasičárny:
SKLO	BAR.	 1	zelený	zvon	 	 -	hranatý,	spodní	výsyp,	velikost	1,3	m3

	 	 1	zelený	zvon		 	 -	kulatý,	spodní	výsyp,	velikost	1,1	m3

SKLO	ČIRÉ	 1	bílý	zvon	 	 -	kulatý,	spodní	výsyp,	velikost	1,5	m3

KOVY	 	 1	černý	kontejner	 	 -	horní	výsyp	–	popelnicové	víko,	velikost	1,1	m3

OLEJE	A	TUKY	 1	zeleno-hnědá	popelnice	 -	popelnicové	víko,	velikost	120	l
TEXTIL		 1	bílý	kontejner	 	
Skála:
SKLO	 BAR.	 1	zelený	zvon	 	 -	kulatý,	velikost	asi	1,5	m3

SKLO	ČIRÉ	 1	bílý	zvon	 	 -	kulatý,	spodní	výsyp,	velikost	1,5	m3

KOVY	 	 1	černý	kontejner	 	 -	horní	výsyp	–	popelnicové	víko,	velikost	1,1	m3

U fotbalového hřiště:
SKLO	 BAR.	 1	zelený	zvon	 	 -	hranatý,	spodní	výsyp,	velikost	1,3	m3

SKLO	ČIRÉ	 1	bílý	zvon	 	 -	kulatý,	spodní	výsyp,	velikost	1,5	m3

Ostrov:
SKLO	 BAR.	 1	zelený	zvon		 	 -	kulatý,	spodní	výsyp,	velikost	1,5	m3	
SKLO	ČIRÉ	 1	bílý	zvon	 	 -	kulatý,	spodní	výsyp,	velikost	1,5	m3

KOVY	 	 1	černý	kontejner	 	 -	horní	výsyp	–	popelnicové	víko,	velikost	1,1	m3

Sídliště u č.p. 143:
SKLO	 BAR.	 1	zelený	zvon	 	 -	kulatý,	spodní	výsyp,	velikost	1,5	m3	
SKLO	ČIRÉ	 1	bílý	zvon	 	 -	kulatý,	spodní	výsyp,	velikost	1,5	m3

Popluží – za mostem:
SKLO	 BAR.	 1	zelený	zvon		 	 -	kulatý,	spodní	výsyp,	velikost	1,5	m3	
SKLO	ČIRÉ	 1	bílý	zvon	 	 -	kulatý,	spodní	výsyp,	velikost	1,5	m3

Statek č.p. 49:
SKLO	 BAR.	 1	zelený	zvon	 	 -	kulatý	MINI	B,	spodní	výsyp,	velikost	1,5	m3

SKLO	ČIRÉ	 1	bílý	zvon	 	 -	kulatý	MINI	B	s	ryskou,	spod.	výsyp,	vel.	1,3	m3

Unikovo:
SKLO	 BAR.	 1	zelený	zvon	 	 -	kulatý	MINI	B,	spodní	výsyp,	velikost	1,5	m3

SKLO	ČIRÉ	 1	bílý	zvon	 	 -	kulatý	MINI	B,	spodní	výsyp,	velikost	1,5	m3

Houkov:
SKLO	 BAR.	 1	zelený	zvon	 	 -	kulatý	MINI	B,	spodní	výsyp,	velikost	1,5	m3

SKLO	ČIRÉ	 1	bílý	zvon	 	 -	kulatý	MINI	B	s	ryskou,	spod.	výsyp,	vel.	1,3	m3

Individuální stanoviště u domů

PAPÍR	 	 1	modrá	popelnice		 -	popelnicové	víko,	velikost	240	l	nebo	120	l
PLAST	 	 1	žlutá	popelnice	 	 -	popelnicové	víko,	velikost	240	l	nebo	120	l
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Srdečně blahopřejeme 
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná 
životní jubilea: 

v dubnu 2021
Popová Magda  84 let
Roček Jiří  77 let
Kopecká Marie  79 let
Jeništa Jiří  84 let
Šalanský Petr  70 let

v květnu 2021
Dušek Miloslav  83 let
Knopová Anna  81 let
Michalička Adolf  79 let

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vzpomínáme
Dne 18. 2. 2021 ve věku 82 let zemřela paní 

Marie Richtrová z č. p. 19.

Paní Marie se narodila 18. listopadu 1938  
v Hrušové do dělnické rodiny Rejmanových. 
Tatínek pracoval v cukrovaru a maminka se 
starala doma o děti a společnou domácnost. 
Když byly Marii dva roky, maminka zemřela. 
Tatínek se později znovu oženil a v Mariiných 
šesti letech se přestěhovali do Dolních Libchav. 
Zde vychodila základní školu a prožívala dětství 
se svými bratry. Po základní škole nastoupila 
na dívčí měšťanskou školu v Ústí nad Orlicí. 
Po jejím absolvování začala pracovat  
ve zdejší textilní továrně Vitka, později Vlněna. 
Odtud však musela odejít a začala pracovat 
jako dělnice v lese. V té době se seznámila  
s Ladislavem Richtrem a 28. října 1961 se  
z nich stali manželé. Žili spolu v Helvíkovicích 
a Marie se vrátila do textilního oboru v továrně 
Orban v Žamberku. Společně s manželem se 
starali o své početné domácí hospodářství. 
V roce 1962 se jim narodil syn Milan  
a o čtyři roky později dcera Alena.

Po mateřské 
dovolené Marie 
nastoupila  
do zemědělského 
družstva v 
Helvíkovicích. 
Tam vykonávala 
různé práce  
v živočišné výrobě 
až do svého 
odchodu  
do důchodu. 
V roce 1973 se s manželem a dětmi přestěhovali 
do nového rodinného domu, který si svépomocí 
postavili. 
Zde ráda pracovala na zahrádce a těšila se  
z květinových záhonků okolo domu. Radost 
ji dělala čtyři vnoučata a v posledních letech 
i čtyři pravnoučata. Ve volných chvílích se  
z ní stávala vášnivá čtenářka a ráda prožívala i 
úspěchy českých sportovců.

Dne 21.2.2021 zemřel pan Jaromír Jeništa  
z č.p. 10 ve věku nedožitých 82 let.

Narodil se dne 11.3.1939 jako druhorozený syn 
manželům Marii a Antonínu Jeništovým. Celý 
svůj život prožil v rodném domě „Na Skále“. 
Po ukončení školní docházky se vyučil 
soustružníkem ve strojírenském učilišti  
v Letohradě. Po návratu z vojny nastoupil 
do firmy OEZ Letohrad, kde pracoval jako 
soustružník a později jako seřizovač až do 
odchodu do starobního důchodu. Práce ho 
bavila a mezi kolegy byl  velmi oblíbený.
V roce 1965 se oženil a s manželkou Věrou si 
přestavěli rodný dům. A zde také vychovali své 
dvě dcery, Věru a Mirku.
Při přestavbě domu se naučil od svého tchána 
zednickému řemeslu a tomu se pak ještě mnoho 
let věnoval po práci a ve volných chvílích. Byl 
vyhledávaným a zručným řemeslníkem.
Dalším jeho velkým koníčkem byl sport, nejvíce 
fotbal. Jako mladý hrál za mužstvo Slatiny  
a Helvíkovic. Do pozdního věku byl oddaným 
fanouškem fotbalu a ještě v loňské sezoně 
věrně fandil mužstvu Helvíkovic. 
Také byl dlouholetým členem SDH  
v Helvíkovicích. Od znovuobnovení obce  
až do r. 2006 pracoval jako člen zastupitelstva 
obce Helvíkovice. 

Všude byl brán za dobrosrdečného, 
kamarádského a pohodového člověka.
Mezi jeho další oblíbené činnosti patřilo 
houbaření, práce na zahradě, do posledních dní 
rád řídil auto a také rád a dobře vařil pro celou 
rodinu.
Pro všechny v rodině to byl ten nejúžasnější 
manžel, tatínek a dědeček. Vnoučata svého 
dědu přímo zbožňovala a ten jim nedokázal 
nikdy nic odepřít. Dočkal se i prvního 
pravnoučka. 
Byl vždy ochotný pomáhat všem v rodině  
i známým a kamarádům. 
Vždy budeme vzpomínat s láskou a s vděčností 
za společně strávené chvíle.

Naše mamka, 
Helena Mikysková, 
celý život s láskou 
pečovala o všechny 
kolem sebe, až se 
v první minutě dne 
13. 3. 2021 úplně 
rozdala, a už ji 
nezbyly síly na 
splnění svých snů.  

Maminko, z celého srdce Ti děkujeme za Tvou 
lásku, nezdolnou sílu, obětavou péči, rodinné 
zázemí, Tvůj nezapomenutelný humor, úsměv 
a za nespočet předaných zkušeností. Vždy jsi 
nám šla příkladem. 

Tvá láska se odrážela ve všem, na co si sáhla. 
Zahrádka, domeček i my, pod Tvýma rukama, 
jen vzkvétali. I když jsi odložila bolavé fyzické 
tělo, navždy tu s námi zůstáváš v našich srdcích 
a v úžasných, neopakovatelných vzpomínkách.
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S dědou jste nás překvapili svou provázaností, se kterou jste odešli  
z tohoto světa. Děda, František Pinkas, odešel 18. 3. 2021. 

Milý dědo, i když jsi tu již pár let nechtěl být, do té doby si celý život 
tvrdě pracoval, rád jsi tvořil ze dřeva, hrál na harmoniku, elektronické 
klávesy a se vším sis vždy, jako správný muž ze staré školy, poradil. 
Děkujeme Ti za obětavou práci a předané zkušenosti.

Srdečně děkujeme všem za projevenou soustrast.

Zarmoucená rodina 
Petra, Petr a babička

Člověk je tak krásný, jak krásná je jeho duše.
Tak velký, jak velké je jeho srdce.
Tak starý, na kolik se cítí.
Tak silný, že dokáže pomoci slabým.
Tak šťastný, jak se umí těšit z maličkostí.
Tak moudrý, aby inspiroval 
a zlepšil život ostatních. 

Dne 15. března 2021 nás náhle navždy 
opustil pan Vratislav Matyáš, bývalý dlouholetý 
předseda dohlížejícího výboru Konzumu.

Jsme mu velice vděčni za jeho obětavou 
práci pro místní Konzum a navždy zůstane  
v našich vzpomínkách!

Čest jeho památce!
Členové dohlížejícího výboru a členové 

Konzumu v Helvíkovicích

Život není vždy radostný a veselý. Aby byl ovšem plný a opravdový, je třeba ho pociťovat i skrze 
žal, bolest a smutek. Protože to jsou jeho stejně věrní průvodci jako štěstí, radost a naděje. Každý 
den to poznáváme u sebe i těch, s nimiž a pro něž žijeme. Mysleme na to vždy,  když vyprovázíme 
naše drahé zesnulé na jejich poslední cestě. Protože jedině tak můžeme nejlépe oslavit jejich život 
a poděkovat jim za to, že ho žili s námi a pro nás. 

S přispěním zarmoucených rodin připravila Věra Dittertová

Vítání občánků

SPOLEČENSKÁ RUBRIKASPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Netradičním	způsob	z	důvodu	protiepidemických	
opatření	se	dne	10.2.2021	konalo	vítání	nových	
občánků	obce	Helvíkovice.	Starostka	přivítala	
jednotlivé	 rodiny	 dětí	 narozených	 v	minulém	
roce	ve	své	kanceláři,	bez	účasti	dalších	osob.	
Děti	obdrželi	od	obce	drobné	dárky,	pamětní	
list	a	jejich	rodiče	finanční	dar.	

Vítání	se	uskutečnilo	pro	rodiny	těchto	dětí:
Štěpán	Mitvalský,	nar.	10.	4.	2020,	Houkov	5
Vendula	Matyášová,	nar.	17.	5.	2020,	
Helvíkovice	121
Bořivoj	Čejchan,	nar.	19.	8.	2020,	Houkov	3

Věra Dittertová
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ZE ŽIVOTA V OBCI ZE ŽIVOTA V OBCI

Zacházení s veřejným 
majetkem
Obecní	 altán	 byl	 vystavěn	 v	 roce	 2008		
za	 pomoci	 místních	 občanů	 včetně	 dětí,	 aby	
sloužil	 široké	 veřejnosti.	 Je	 úkrytem	 před	
deštěm,	 turisté	 v	 něm	 svačí	 nebo	 odpočívají,	
u	 altánu	 se	 také	 konaly	 veřejné	 akce.	Ale	 od	
počátku	 letošního	 roku	 dochází	 k	 nepořádku,	
vandalismu	 a	 devastaci	 veřejného	 majetku.	
Začátkem	března	nám	bylo	nahlášeno	úmyslné	
a	 nepochopitelné	 ořezání	 stolu,	 následně	
jsme	 byli	 v	 úterý	 23.	 března	 upozorněni		
na	 neskutečný	 nepořádek	 v	 altánu.	 Dochází	
tím	k	vyjádření	neúcty	k	majetku	 „nás	všech“	

ze	 strany	mládeže,	 která	 zablácenými	 botami	
zaneřádila	 dřevěné	 obložení	 altánu,	 všechny	
lavice	a	dokonce	i	stoly	(na	kterých	si	zřejmě	
své	boty	čistili).	Bohužel	 zpřetrhali	 i	 zbývající	
vánoční	výzdobu	altánu.	
Altán	je	sice	pro	všechny,	ale	nyní	dodávám,	že	je	
POUZE	PRO	TY,	KTEŘÍ	SE	UMĚJÍ	CHOVAT	
A	 CTÍT	 VEŘEJNÝ	 PROSTOR	 A	 TAKÉ	
HO	 ZANECHÁVAT	 PO	 SVÉ	 NÁVŠTĚVĚ		
V	ČISTOTĚ.	
Vyzývám	 Vás,	 abyste	 věnovali	 pozornost	
veřejným	 prostorům	 a	 případně	 upozornili	
osoby,	 které	 dělají	 špatnou	 vizitku	 celé	 obci,	
přímo	v	tu	chvíli,	kdy	je	vidíte.

Jana Kolářová, starostka

NABÍDKA 
VÝTVARNÉHO 
KROUŽKU
Za	 část	 financí,	 kterými	 EU	 podpořila	 naše	
příobecní	 tábory	 v	 minulých	 letech,	 jsme	
pořídili	 některé	 pomůcky	 a	 vybavení	 pro	
výtvarnou	 činnost.	 Na	 výtvarný	 kroužek	
se	 děti	 v	 tomto	 školním	 roce	 stihly	 sejít	 jen	
jednou,	 pak	 se	 zase	 rozběhla	 protiepidemická	
opatření	a	na	výtvarkové	hromádky	se	práší	…	
Pozdě,	ale	přece,	mě	napadlo	nabídnout	vám	
tipy	na	tvoření.	Přikládáme	je	v	tomto	vydání	
zpravodaje.	Možná	se	vám	po	výtvarce	stýská,	
nebo	třeba	došly	nápady	…
Nabízíme	 možnost	 VYPŮJČIT SI DOMŮ 	
k	vašemu	tvoření:
•	 Enkaustické	 žehličky	 pro	 malování	
voskovými	barvami
•	 Strojek	na	fimo	(v	originále	na	nudle)	–	
tvoření	se	speciální	modelovací	hmotou,	která	
se	zapéká
•	 Strojek	BigShot	a	šablony	–	vyřezávací	a	
vytlačovací	 lis	pro	vyřezávání	motivů	z	papíru	
a	plastické	dekorování	papíru	–	pomocník	pro	
výrobu	přání,	jmenovek,	pozvánek,	záložek	…
•	 Kleštičky	 ploché,	 kulaté	 a	 štípací	 na	
ketlování	a	korálkování
•	 Jednoplotýnkový	přenosný	elektrický	vařič
•	 Vypalovačky	do	dřeva	–	kreslení	do	dřeva	
vypalováním	–	písmo,	ornamenty
•	 Raznice	 –	 květy,	 motýli,	 javorový	 list,	
čtyřlístek,	 trojlístek,	 srdíčko,	 anděl,	 vločka,	
palma,	 tulipán,	 veverka,	 ježek,	 žába,	 srneček,	
sova,	rohová,	krajová

Vypůjčit	 si	 můžete	 na	 přiměřenou	 dobu,		
s	 podmínkou	 vrácení	 v	 původním	 stavu,	
tj.	 nepoškozené,	 čisté,	 v	 původním	 obalu.		
V	 opačném	 případě	 budeme	 muset	 domluvit	
náhradu.
Můžeme	 poskytnout	 výtvarný	 materiál		
na	konkrétní	práci	 (dekorativní	papíry,	kožené	
řemínky,	 barvy	 na	 textil,	 barvy	 na	 hedvábí,	

barevnou	ovčí	 vlnu	k	plstění,	 smalty,	 bavlnky,	
sirky,	špejle,	svíčkovou	nebo	mýdlovou	hmotu,	
barvy	na	obličej	aj.).

Na	 prázdniny	 připravujeme	 PŘÍOBECNÍ 
TÁBOR	 pro	 školáky.	Proběhne	 jeden	 turnus,	
tj.	 5	 pracovních	 dní	 od	 19.	 července	 2021	
Na	 statku	 č.	p.	 49	 v	 Helvíkovicích.	 Několik	
rodičů	už	hledalo	informace	na	stránkách	SVČ	
Animo.	V	projektu	EU	se	už	ale	nepokračuje,	
TÁBOR POŘÁDÁME SAMI!	 Nemusíte	
shánět	 dokumenty.	 Stačí	 se	 jen	 přihlásit,	 a	
to	 nejlépe	 HNED,	 ale	 nejpozději	 do	 konce	
KVĚTNA!	Neotálejte,	počet	míst	je	omezen	a	
mají	zájem	i	přespolní…	Zavolejte	nebo	napište	
SMS	 s	 emailovou	 adresou	 –	 pošleme	 vám	
tiskopis	 přihlášky,	 kterou	 vytisknete,	 vyplníte,	
podepíšete	a	dodáte	přímo	mně	nebo	na	Obecní	
úřad	 v	 Helvíkovicích.	 Úhradu	 preferujeme		
v	hotovosti.	

Příobecní	 znamená,	 že	 děti	 přicházejí	 každé	
ráno	 na	 „tábořiště“,	 absolvují	 připravený	
program	 a	 odpoledne	 po	 16.	 hodině	 se	 vrací	
domů.	 Stejně	 ale	 nejspíš	 1	 noc	 přespíme!		
V	 ceně	 je	 oběd,	 dvě	 menší	 svačiny	 a	 pitný	
režim.
Je	 možné,	 že	 se	 tábor	 neuskuteční		
z	epidemických	důvodů…	-	to	bychom	neradi.	

Už	chystáme	program	a	zdá	se,	že	bude	zase	
nabitý,	pestrý	a	dobrodružný.	Asi	budeme	vědět	
až	 na	 poslední	 chvíli,	 tj.	 s	 koncem	 školního	
roku.	Věříme,	že	se	konat	bude	a	těšíme	se	na	
všechny	statečné	táborníky!!!

Lída Matyášová, kontakt 
605 323 402

BOŽSKÝ 
TÁBOR 

od 19. do 23. července 2021 

Obec Helvíkovice a Výtvarný kroužek 
připravují 

 
 

    
   

 
pro školáky  
 

 

 

Přihlášky a úhrada v hotovosti                
do konce května! 

Kontakt na vedoucí: Lída Matyášová 
tel. 605 323 402 



ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

• 

 
 

Vyjděte do přírody a okolí Helvíkovic a sbírejte odpadky! 
Pochlubte se fotografií při úklidu a také se svými nalezenými „kuriozitami“  

 
Fotografie zasílejte e-mailem na: skolka.helvikovice@orlicko.cz 

 
Výzva je platná po celý měsíc duben. 

 

         Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 
•do datové schránky školy:  rg4rz9z  
•e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: 
skolka.helvikovice@orlicko.cz (nelze jen poslat prostý e-mail) 
•poštou (nejlépe doporučeně) 
•po předchozí telefonické domluvě osobně v ředitelně MŠ 
            tel.: 465 614 147, 728 219 8192  

  
Přihlášku najdete na webových stránkách MŠ: www.mshelvikovice.cz 

 
K přihlášce doložte kopii rodného listu a čestné prohlášení o očkování dítěte  

(tu si můžete vyzvednout osobně po tel.domluvě nebo je ke stažení na 
www.mshelvikovice.cz 

 
 
 

Mateřská škola Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, Helvíkovice 165, 564 01 Žamberk 
 

vyhlašuje 
 



O ČEM SE MLUVÍ O ČEM SE MLUVÍ

Pardubický kraj 
podpořil vznik projektu 
věnovaného významným 
osobnostem kraje
Na	 internetu	 je	pod	nabídkou	https://www.
historickeosobnosti.cz/	 k	 využití	 naučný	
portál	 animovaných	příběhů	důležitých	postav	
české	historie.
Zajímavou	 formou	 jsou	 zde	 představeni	
vynálezci,	 vědci	 a	 další	 důležití	 lidé		
z	Pardubického	kraje.	
26.	března	si	připomínáme	323.	výročí	narození	
Prokopa	 Diviše,	 jeho	 život	 a	 vynálezy	 jsou	
zde	 také	 přehledně	 uvedeny.	Můžete	 si	 projít		
i	 vědomostní	 test	 a	 porovnat	 své	 znalosti.	
Tento	seriál	vřele	doporučuji.

Věra Dittertová

Léta s letáky končí
ČEZ Distribuce oznamuje změnu  
v informování o plánovaných 
odstávkách elektřiny. Výlepy letáků 
nahrazují oznámeními e-mailem a SMS 
přímo zákazníkům. Zdarma!
Každý	 zákazník	 se	 může	 zaregistrovat,	 aby	
dostával	 upozornění	 e-mailem	 nebo	 SMS.	
Registrace	 se	 prování	 na	 webové	 stránce		
www.cezdistribuce.cz/sluzba
Vyplňuje	 se	 EAN	 kód	 (18místný	 číselný	 kód,	
který	 najdete	 na	 vyúčtování	 za	 elektřinu),	
datum	narození	zákazníka	nebo	IČ	a	e-mail	pro	
potvrzení	nastavení	služby.
Registrovat	můžete	až	3	e-maily	a	1	telefonní	
číslo	 pro	 SMS.	 Informace	 o	 odstávkách	 tak	
mohou	chodit	nejen	přímo	vám,	ale	i	ostatním	
členům	rodiny	nebo	například	nájemníkům.	
O	 plánovaných	 odstávkách	 elektřiny	 budete	
informováni	zdarma,	minimálně	15	dnů	předem.
Odstávka	proudu	už	vás	tak	nikdy	nepřekvapí.

Sčítání lidu, domů  
a bytů 2021
Český	 statistický	 úřad	 zajišťuje	 na	 celém	
území	 České	 republiky	 sčítání	 lidu,	 domů		
a	 bytů.	Rozhodným okamžikem sčítání 
je půlnoc z pátku 26. 3. 2021 na sobotu 
27. 3. 2021. V	 době,	 kdy	 čtete	 tento	
zpravodaj,	 již	sčítání	probíhá,	ale	pro	ujasnění	
přináším	několik	zajímavých	informací:
-	 Sčítání	 podléhá	 každá	 fyzická	 osoba,	 která	
má	 v	 rozhodný	 okamžik	 na	 území	 ČR	 trvalý	
pobyt	nebo	přechodný	pobyt	cizince	delší	než	
90	dnů	nebo	osoba,	která	je	v	daný	okamžik	na	
území	ČR	přítomna.	Sčítá	se	každý	dům	a	byt.
-	 Sčítání	 se	 provádí	 vyplněním	 sčítacího	
formuláře	pro	domácnost.	Údaje	o	domu	a	bytu	
poskytne	jeho	uživatel,	v	případě	neobydleného	
bytu	vlastník	domu.
-	Povinná	osoba	poskytne	údaje	jejich	zápisem	
do	 sčítacího	 formuláře	 buď	 v elektronické 

scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 840 30 40 50

Zapojte se do Sčítání 2021

Počítejte s námi. Bezpečně. Online. Raz dva.
Sčítání je povinné a týká se nás všech. Každá odpověď může ovlivnit, 
jak bude život v naší zemi vypadat. Sečtěte se online, případně 
pomocí listinného formuláře. 

27. 3. – 9. 4. Sčítání online na scitani.cz
Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes 
internet bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas.
Sčítací formulář můžete vyplnit i s někým jiným, kdo to sám nezvládne.

17. 4. – 11. 5. Sčítání pomocí listinného formuláře
Pokud jste se nesečetli online, musíte vyplnit listinný formulář. 
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře 
a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných 
poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném 
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný 
formulář v odpovědní obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte 
do poštovní schránky.

Jednoduše
Ať jste doma nebo na cestách, nejlepší 
je sečíst se online. Jde to odkudkoliv. 
Sečíst můžete nejen sebe, ale také 
celou rodinu. 

Bezpečně
Sečíst se lze zcela bezkontaktně přes internet, 
nebo pomocí listinného formuláře při 
respektování aktuálních hygienických opatření. 
V bezpečí samozřejmě zůstanou i vaše údaje.
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podobě při online sčítání od 27. 3. 
do 9. 4. 2021	 nebo	 následně	 při	 terénním	
došetření.
-	 Elektronické	 formuláře	 jsou	 k	 dispozici	 na	
webu	www.scitani.cz	nebo	v	mobilní	aplikaci.
-	Terénní	došetření	provádějí	 sčítací	komisaři,	
kteří	 předají	 do	 domácností	 sčítací	 formuláře	
v	 listinné	 podobě.	 Listinné	 formuláře	 budou	
k	 dispozici	 i	 na	 pobočce	 České	 pošty		
v	Žamberku	(tel.	954	256	401).	Pro	celé	území	
obce	 Helvíkovice	 jsou	 určeni	 sčítací	 komisaři	
Tomáš	 Koukol	 (č.	 průkazu	 90-05-01007)		
a	Adéla	Hrubešová	(č.	průkazu	90-05-04941).	
Kontaktním	místem	je	stanovena	Česká	pošta,	
pobočka	Žamberk,	Nádražní	833.
-	 Vyplněný	 listinný formulář odevzdáte  
v odpovědní obálce od 17. 4. do 11. 5.2021	
na	 poště	 v	 Žamberku	 nebo	 jej	 vhozením		
do	 poštovní	 schránky	 odešlete	 zdarma	 na	
adresu	P.O.Boxu	sčítání.
-	 Listinné	 sčítání	 provádějí	 pouze	 ti,	 kteří	 se	
nesečtou	online.

-	 Údaje	 zjištěné	 sčítáním	 jsou	 chráněny	
zákonem	 a	 nesmějí	 být	 použity	 pro	 jiné	 než	
statistické	údaje.
-	Zákonná	povinnost	sčítání	platí	pro	všechny	
respondenty	 a	 je	 vymahatelná.	 Vědomé	
odmítání	 sčítání	 je	 možné	 sankcionovat	 ve	
správním	řízení.
-	Výsledky	sčítání	budou	zveřejněny	na	přelomu	
let	2021	a	2022.
Bližší info k vyplnění formulářů:
-	Průměrná	doba	vyplnění	je	15	minut.
-	 Ověření	 oprávněné	 osoby	 se	 provádí	
pomocí	osobního	dokladu	–	občanského	nebo	
cestovního	 průkazu,	 přes	 bankovní	 identitu	
nebo	datovou	schránku	fyz.osoby.
-	Za	osoby	mladší	18	let	provádí	sečtení	jejich	
zákonný	zástupce.
-	Ideální	způsob:	respondent	vyplní	elektronický	
formulář	za	 sebe	a	všechny	členy	domácnosti	
najednou	 nebo	může	 poslat	 ostatním	 členům	
domácnosti	odkaz	na	připravený	formulář.
-	V	průběhu	vyplňování	el.	formuláře	je	možnost	
uložení	 rozpracovaného	 formuláře,	 osoba	 si	
zvolí	 vlastní	 heslo	 a	 opětovně	 se	 k	 formuláři	
může	vrátit.
-	Jako	místo	pobytu	uvádí	respondent	skutečné	
obvyklé	 bydliště,	 kde	 se	 zdržuje	 převážnou	
část	 roku,	 nemusí	 se	 jednat	 o	 trvalé	 bydliště	
uvedené	v	OP.	Oficiální	trvalý	pobyt	při	sčítání	
nehraje	roli.
-	 U	 některých	 otázek	 je	 uvedena	 nápověda,	
většinou	se	nabízí	i	výběr	možností.
-	 Všechny	 otázky	 jsou	 povinné,	 bez	 jejich	
vyplnění	není	možné	v	el.	dotazníku	pokračovat.
-	V	otázce	„Kde	bylo	vaše	první	obvyklé	bydliště	
po	 narození“	 se	 nezjišťuje	místo	 narození,	 ale	
místo	pobytu	s	rodiči	v	době	po	narození.

-	 Nepovinné	 otázky	 jsou	 „Národnost“		
a	„Náboženská	víra“.	Národnost	vyplňujete	dle	
vlastního	pocitu,	mohou	být	až	2	údaje.
-	 Pokud	 je	 respondent	 vlastníkem	 více	 domů	
nebo	bytů,	podává	informace	pouze	za	byt,	kde	
žije.
-	Při	střídavé	péči	o	děti	se	uvádí	adresa	dětí	
dle	domluvy	rodičů.
-	 V	 domě	 s	 několika	 byty	 se	 vyplňují	 údaje		
za	každou	samostatnou	domácnost	zvlášť.
-	Pobyt	v	objektu	bez	přiděleného	č.	p.	nelze	
zadat	 v	 elektronickém	 formuláři,	 respondent	
musí	vyplnit	listinný	formulář	a	do	něho	přesně	
specifikovat	 místo	 pobytu,	 např.	 nejbližší	
řádnou	adresu	nebo	parcelní	číslo	pozemku.	
-	 Po	 odeslání	 dokončeného	 elektronického	
formuláře	obdržíte	potvrzení	o	odeslání.
-	V	případě	potřeby	pomoci	při	vyplňování	se	můžete	
obrátit	na infolinku ČSÚ, telefonní číslo	 
840 30 40 50.
Podrobnější	 informace	 naleznete	 na	 webu	
www.scitani.cz.

Podle informací ČSÚ připravila Věra Dittertová
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Očkovací místo Covid – 19  
v Žamberku
V	 souladu	 s	 Očkovací	 strategií	 Pardubického	
kraje	 informujeme	 o	 otevření	 očkovacího	
místa	 (dále	 OČM)	 při	 zdravotnickém	
zařízení	 Pardubického	 kraje	 –	 Albertinum	
odborný	 léčebný	 ústav,	 Žamberk,	 se	 sídlem		
Za	Kopečkem	353,	564	01	Žamberk.	

Nově	vzniklé	OČM	je	zřízeno	v	přízemí	budovy	
LDN	 a	 na	 jeho	 přípravě	 se	 vedle	 Albertina,	
odborného	 léčebného	 ústavu,	 podílelo	 město	
Žamberk	jako	obec	s	rozšířenou	působností.			

Na	 základě	 informace	 ředitele	 odborného	
léčebného	ústavu	je	otevření	OČM	a	zahájení	
očkování	realizováno	od	29. 3. 2021.		

Dne 28. 3. 2021 Český statistický úřad 
oznámil prodloužení online fáze sčítání. 
Umožní tak sečíst se přes internet až do 
11. května!



Základní	údaje	k	OČM:
•	 Provozní	doba	OČM	je	v	pracovní dny 
od 7.00–15.30 hod,	 s	 polední	 přestávkou	
30	minut,	OČM	se	otevře	nejdříve	10-15	minut	
před	začátkem	provozní	doby.	
•	 Obsazení	 OČM:	 1	 lékař,	 2	 zdravotní	
sestry	a	2	administrativní	pracovníci.
•	 Parkování	 je	 zajištěno	 v	 areálu	 OLÚ	
na	 hlavním	 parkovišti,	 pro	 osoby	 se	 ztíženým	
pohybem	 pak	 přímo	 u	 budovy	 LDN	 –	OČM.	
Parkování	 v	 areálu	 OLÚ	 je	 možné	 jen	 na	
vyhrazených	místech	pro	očkované	osoby.	Při	
nedostatku	volných	parkovacích	míst	je	možno	
využít	kapacitu	parkoviště	mimo	areál	Albertina	
před	společností	VENCL-SERVIS	Vodovody	
a	kanalizace	s.r.o.	na	ulici	Albertova,	které	 je	
vzdáleno	do	500	m	od	OČM.		
•	 Kapacita	očkování	–	zpočátku	400	osob	
týdně,	s	předpokládaným	následným	navýšením	
až	na	800	osob	týdně.
•	 Při	pohybu	v	areálu	OLÚ	je	nutné	dbát	
pokynů	odpovědných	osob	a	strážníků	městské	
policie.
•	 Vzhledem	 k	 omezené	 kapacitě	 OČM	
a	 parkovacích	 míst	 v	 areálu	 OLÚ	 je	 nutné,	
aby	 registrované	 osoby	 k	 očkování	 přicházely	
maximálně	10	minut	před	časem	rezervace,	ne	
dříve.
Informace	k	OČM	jsou	zveřejněny	na	webových	
stránkách	 Albertina,	 odborného	 léčebného	
ústavu	a	na	webu	a	FB	města	Žamberk.	
V	 případě	 nejasností	 se	 obracejte	 na	
Ing.	Vladimír	Fikejse,	vedoucího	odboru	obrany		
a	 krizového	 řízení,	 tajemníka	 krizového	 štábu	
ORP	tel.:		465	670	218,	724	189	560,	e.-mail:	
V.Fikejs@zamberk.eu
Ing. Oldřich Jedlička, starosta města Žamberk

Antigenní testování  
pro veřejnost
Albertinum,	 odborný	 léčebný	 ústav,	 Žamberk		
nabízí	 bezplatné	 	 vyšetření	 	 na	 	 stanovení	
přítomnosti	 antigenu	 viru	 SARS	 CoV-
2	 prostřednictvím	 POC	 antigenních	 testů		
v	 čase	 od	 7.00 do 14.00 v pracovní dny.	

Bezplatné	testování	platí	do	odvolání.
Na	test	se	objednávejte:	na	tel.:		
722 972 808  mezi 8.00 - 11.00 a 13-14 h
v pracovní dny.
Při objednávání je třeba znát: rodné 
číslo, jméno a příjmení, pojišťovnu, trvalé 
bydliště, telefonický kontakt a praktického 
lékaře objednávané osoby!
Testování	probíhá	v	areálu	Albertina	v	budově	
č.	5	-	Malínský.
S	sebou	potřebujete	kartičku	pojištěnce.
Pro bezplatné testování musíte splňovat 
tyto podmínky:
1.	Nebyl/a	jste	testován/a	v	posledních	3	dnech	
metodou	 RT-PCR	 nebo	 POC	 antigenním	
testem.
2.	Nebyl/a	jste	v	posledních	90	dnech		pozitivně	
testován	na	Covid	metodou	RT-	PCR.
V	 případě,	 že	 tyto	 podmínky	 nesplňujete,	
můžete	si	antigenní	test	uhradit	za	350,-	Kč.
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Vakcín bude v dubnu 
méně. Kapacita 
stávajících očkovacích 
center dostačuje

Hejtman	Martin	 Netolický	 a	 náměstkyně	 pro	
zdravotnictví	Michaela	Matoušková	ve	čtvrtek	
25.	března	videokonferenčně	jednali	se	starosty	
obcí	 s	 rozšířenou	 působností	 o	 naplňování	
očkovací	 strategie	 kraje.	 K	 témuž	 dni	 bylo	
v	 regionu	 podáno	 61,3	 tisíc	 dávek	 v	 deseti	
očkovacích	místech.	V	průběhu	měsíce	dubna	
by	v	návaznosti	na	snížené	dodávky	do	České	
republiky	mělo	do	kraje	dorazit	77	tisíc	dávek	
místo	avizovaných	130	tisíc,	což	bude	mít	vliv	
na	otevírání	dalších	očkovacích	míst	v	regionu.

„Snížení avizovaného počtu dodávek do České 
republiky z 2,3 milionu dávek na 1,5 milionu 
dávek na duben by pro náš kraj znamenalo 
77 tisíc dávek vakcíny místo avizovaných 
130 tisíc,“ sdělil hejtman Martin Netolický 

O ČEM SE MLUVÍ O ČEM SE MLUVÍ

Tisková zpráva Pardubického kraje

k dubnovému výhledu. „V tomto týdnu 
jsme již obdrželi 7020 dávek vakcíny Pfizer. 
Dále očekáváme 4200 dávek od Moderny  
a 500 dávek vakcíny Astra Zeneca. V tuto 
chvíli očkujeme přibližně 2 200 osob denně, 
což však není způsobeno kapacitou očkovacích 
center, ale množstvím dávek. V relativně krátké 
době jsme schopni navýšit kapacitu rozšířením 
pracovní doby a navýšením počtu týmů,“	uvedl	
hejtman	Netolický.

Snížené	dodávky	do	České	 republiky	mají	 vliv	
na	další	postup	očkovací	strategie	a	vytváření	
nových	očkovacích	míst.	 „Dohodli jsme se, že  
v pondělí 29. 3. od 13 hodin otevřeme plánovaná 
tři krajská očkovací místa, a to ve Vysokomýtské 
nemocnici, v Odborném léčebném ústavu 
Albertinum Žamberk a v Nemocnici následné 
péče v Moravské Třebové. Další však vzhledem 
k nižším dodávkám vakcín zatím otevírat 
nebudeme,“	 uvedla	 náměstkyně	 hejtmana	 pro	
zdravotnictví	Michaela	Matoušková.

Očkování u praktických lékařů
Hejtman	 starosty	 seznámil	 také	 s	 procesem	
očkování	 u	 praktických	 lékařů.	 „Opět jsme 
požádali stát o jasné stanovisko, zda je možné 
praktickým lékařům dodávat i jiné vakcíny než 
Astra Zeneca. Dokud nebudeme mít černé na 
bílém, že je možné distribuovat i jiné vakcíny 
a nedostaneme informaci, jak to bezpečně  
a v souladu s pravidly výrobce udělat, budeme 
do ordinací posílat všechny vakcíny Astra 
Zeneca. Vakcíny od Moderny budeme nadále 
distribuovat jak pro očkování v sociálních 
službách, tak pro očkovací místa vytvořená 
v našich příspěvkových organizacích,“	 řekl	
hejtman	Netolický,	který	bude	v	pátek	 jednat	
s	 krajskou	 koordinátorkou	 praktických	 lékařů	
mimo	 jiné	 o	 dělení	 došlých	 dávek	 vakcíny	
Astra	Zeneca.	Státem	vybraný	distributor	totiž	
dodává	vakcíny	pouze	po	100	kusech.

Očkování věkových prioritních skupin
Pardubický	 kraj	 má	 nyní	 proočkováno	 téměř	
19	tisíc	osob	ve	věku	nad	80	let,	což	představuje	
70	procent.	Další	se	do	systému	hlásí	průběžně.	

„V tuto chvíli je přes 4,5 tisíce registrovaných  
u praktických lékařů, kteří by však při 
přihlášení do centrálního systému získali termín  
v očkovacích místech de facto okamžitě, 
jelikož prioritizace dle věku pokračuje i nadále. 
Pokud je někomu 85 let a nyní se přihlásí  
k očkování, tak bude očkován dříve než ten, 
kdo se registroval 1. 3. a je mu 71 let,“	uvedl	
Netolický.

Očkování pedagogů
Očkování	 pedagogických	 i	 nepedagogických	
pracovníků	 bylo	 spuštěno	 na	 konci	 února.	
„Ke čtvrtečnímu ránu bylo v našem kraji 
očkováno téměř pět tisíc pedagogických  
a nepedagogických pracovníků. V registračním 
systému se jich přihlásilo celkem 8 900. Mimo 
centrální systém jsme umožnili očkování 
přibližně 450 pracovníkům, kteří pečují  
o děti zdravotníků či pracovníků IZS,“	 řekla	
náměstkyně	hejtmana	Michaela	Matoušková.

Očkování kritické infrastruktury
Vedle	prioritních	věkových	skupin	a	pedagogů	
postupně	 pokračuje	 očkování	 kritické	
infrastruktury	státu.	„V tuto chvíli máme téměř 
proočkované pohřební služby a postupujeme 
k vodovodům a kanalizacím. Dále chceme 
řešit jednotky požární ochrany typu JPO II, 
městské a obecní policie. Jsou to lidé, kteří 
mají velké množství kontaktů a to jak s lidmi, 
tak například s biologickým materiálem, 
který může být infekční. Jde nám o zajištění 
fungování veřejných služeb. Stát by měl 
kritickou infrastrukturu vpustit do systému 29. 
března,“	uvedl	hejtman.

Krajská strategie dozná změn
V	týdnu	od	29.	března	bude	pracovní	skupina	
pro	 očkování	 aktualizovat	 Strategii	 očkování	
Pardubického	 kraje,	 ve	 které	 se	 původně	
avizované	termíny	otevírání	dalších	očkovacích	
míst	posunou	do	dalších	měsíců.	„Nezbývá nám 
nic jiného, než se obrnit trpělivostí a pracovat  
s tím, co máme k dispozici. Všechny spoluobčany, 
očkující týmy i praktické lékaře prosím  
o trpělivost,“	uzavřela	Michela	Matoušková.
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Zajímavosti z kroniky obce Helvíkovice

V	 minulém	 čísle	 Helvíkovického	 zpravodaje	
jsme	 otevřeli	 vzpomínkový	 seriál	 z	 obecního	
alba	 a	 vrátili	 se	 v	 něm	 na	 fotografiích		
do	období	pro	50	lety.	Fotografické	vzpomínky	
nyní	doplňujeme	o	další	zajímavosti	zachycené	
v	kronice	obce	Helvíkovice.

Rok 1970
-	 Obnovuje	 se	 u	 bažantnice	 kdysi	 zrušený	
rybník.	Jeho	stavbu	provádí	rybářský	spolek	se	
sídlem	v	Žamberku,	má	to	být	hlavně	násadový	
rybník.
-	 7.	 listopadu	 byla	 předána	 do	 užívání	 nová	
prodejna	 Lidového	 spotřebního	 družstva	
Jednota	 Jednota,	 kterou	 vybudoval	 MNV.	
Prodejna	je	stavba	v	akci	Z.	Celková	hodnota	
prodejny	činí	331	481	Kčs,	z	toho	47	574	Kčs	
bylo	vyplaceno	za	mzdy	za	5	411	odpracovaných	
hodiny,	dalších	670	hodin	bylo	odpracovaných	
zdarma.	Obec	z	prodeje	nové	budovy	Jednotě	
získala	 čistý	 zisk	 96	 858	 Kčs.	 Ke	 zdárnému	
dokončení	této	stavby	nejvíce	svou	prací	přispěl	
pan	Miroslav	Blažek.	

Rok 1971
-	 O	 pouti	 13.	 června	 byl	 v	 kostele	 posvěcen	
a	 potom	 do	 věže	 kostela	 upevněn	 nový	 zvon	
s	nápisem	„Pod	Tvůj	plášť	sv.	Antoníne!“,	aby	
opět	 sloužil	 svému	 církevnímu	 účelu.	 Zvon	
váží	 66	 kg,	 je	 v	 ceně	 8	 560	 Kčs.	 Vyroben	
byl	 ve	 zvonařské	 dílně	 manželů	 Rudolfa		
a	 Květy	Manouškových	 ze	 Zbraslavi	 u	 Prahy		
a	jeho	zakoupení	se	uskutečnilo	z	dobrovolných	
příspěvků	 místních	 občanů,	 celou	 akci	 vedly	
hlavně	 rodiny	 Kroulova	 a	 Šreibrova.	 Přípravu		
k	 zavěšení	 zvonu	 provedli	 tesaři	 Fr.	Doleček,	
Jar.	 Ryšavý,	 Vr.	 Matyáš	 a	 Jar.	 Dušek,	
strojnické	práce	vykonal	Karel	Král	z	Betléma	
v	Žamberku.		
-	 Na	 návrh	 místního	 výboru	 Českého	 svazu	
žen	 byly	 Helvíkovice	 přijaty	 do	 Žamberka	 na	
vítání	malých	občánků.	První	vítání	bylo	12.6.	
v	obřadní	síni	MNV	v	Žamberku,	první	děti	jsou	
Monika	 Dolečková	 a	 Štefan	 Vereš.	 Za	 obec	

se	 zúčastnily	 členky	 ČSŽ	 Růžena	 Mikysková		
a	 Hana	 Blažková.	 Do	 pamětní	 knihy,	 která	
slouží	 jenom	 k	 tomuto	 účelu	 a	 je	 majetkem	
MNV,	 kreslí	 a	 ozdobný	 zápis	 píše	 Anna	
Stejskalová	 ml.	 a	 úvodní	 věnování	 napsal	
Vlastimil	Dostálek.	

Rok 1972
MNV	realizoval	tyto	práce:	
1.	V	jarních	měsících	zhotovena	nová	střecha	
na	kulturním	domě	–	hodnota	díla	87	tis.	Kčs,	
náklady	50	tis.	Kčs,	odpracováno	661	h.
2.	Vyasfaltování	dvou	úseků	cest	–	na	Závodí	
a	na	dolním	konci	–	hodnota	díla	250	tis.	Kčs,	
náklady	86	tis.	Kčs,	odpracováno	150	h.
3.	 Provedena	 generální	 oprava	 elektrické	
instalace	 v	 ZDŠ	 –	 hodnota	 díla	 25	 tis.	 Kčs,	
náklady	20	tis.	Kčs,	odpracováno	184	h.
4.	 Zhotoven	 nový	 mostek	 u	 Bažantnice	 –	
hodnota	díla	7	tis.	Kčs,	náklady	2,5	tis.	Kčs,	
odpracováno	100	h.
5.	Oprava	cest	Kusany	a	Houkov	–	hodnota	díla	
16	 tis.	Kčs,	 náklady	 5	 tis.	Kčs,	 odpracováno	
70	h.
6.	Provedena	generální	oprava	požárního	vozu	
a	práce	na	veřejných	budovách	a	prostranstvích	
–	 hodnota	 díla	 17,5	 tis	 Kčs,	 odpracováno	
1377	h.
7.	 Dokončeno	 veřejné	 osvětlení	 –	 náklad	
39	tis.	Kčs,	odpracováno	100	h.
Tyto	 dobré	 výsledky	 bylo	 možno	 uskutečnit	
jedině	za	úzké	spolupráce	s	vedením	JZD	a	za	
pomoci	většiny	našich	občanů.	

Rok 1973
-	Tento	 rok	 je	 ve	 znamení	 slučování	menších	
celků	 ve	 větší,	 jak	 v	 JZD,	 tak	 i	 po	 určitých	
územních	 úpravách	 obcí	 má	 se	 přikročit	
ke	 slučování.	 Na	 podkladě	 těchto	 akcí	 byla	
provedena	 úprava	 hranice	 mezi	 obcemi	
Kameničná,	 Helvíkovice	 a	 Slatina,	 kde	 byly	
přiděleny	 3	 hospodářské	 usedlosti	 do	 Slatiny	
a	 to	 Krčmářovi,	 Morávkovi	 a	 Andrlovi.	 Do	
Kameničné	 bylo	 předáno	 5	 usedlostí	 a	 to	
Valachovi,	 Kotyzovi,	 Sklenářovi,	 Vostřelovi		
a	Kotyzovi,	čímž	se	snížil	počet	obyvatel	obce	

Helvíkovice	 o	 27	 občanů,	 kteří	 již	 po	 řadu	
let	 svou	 spádovostí	 k	 těmto	 obcím	 patřili		
a	v	nich	žili.	Počet	obyvatel	v	Helvíkovicích	se	
touto	úpravou	snížil	a	k	31.	12.	1973	činil	400	
občanů	trvale	hlášených.
-	JZD	Helvíkovice,	Kameničná	a	Dlouhoňovice	
se	sloučilo	do	společného	hospodaření,	v	obci	
Helvíkovice	v	nové	dílně	na	Skále	vedle	kravína	
je	 mechanizační	 středisko	 pro	 celou	 oblast,	
vedení	všech	převzalo	JZD	Kameničná.	
-	 Bylo	 provedeno	 vyasfaltování	 5	 úseků	
obecních	 cest	 –	 téměř	 všechny	 cesty	 v	 obci	
jsou	 bezprašné,	 až	 na	 úsek	 Ostrova,	 kde	
občané	odmítli	tuto	úpravu	ze	strachu,	aby	se	
tím	 nezvýšila	 cesta	 a	 nedošlo	 k	 případnému	
zatopení	jejich	zahrad.	
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-	Byla	postavena	nová	kanalizace	na	Skále.
-	 V	 krajské	 soutěži	 obcí	 o	 nejlepší	 úpravu	
obce	v	roce	1972	byla	naše	obec	vyhodnocena	
jako	 první	 v	 okrese	 a	 MNV	 dostal	 odměnu	
15	tis.	Kčs,	tato	částka	byla	použita	na	zlepšení	
obecních	cest.	

Rok 1974 
-	 Zahájena	 přístavba	 kulturního	 domu		
a	rekonstrukce	MŠ.	KD	se	rozšiřuje	přístavbou	
do	zahrady.	
-	Vybudována	část	kanalizace	na	novém	sídlišti.
-	Vyasfaltována	cesta	na	Ostrov.
Rok	 1974	 uzavírá	 kapitolu	 samostatné	 obce	
Helvíkovice	 a	 je	 připravováno	 sloučení	 obce		
s	městem	Žamberk.		

Z kroniky obce vybrala Věra Dittertová

Fotografiemi a autentickými popisky z příloh kroniky obce se vracíme do let minulých. 

1973

Výstavba nového stožáru na 
sušení hadic požárního sboru 
(výška stožáru 10,90 m).
Při práci pomáhají: p. Houdek, 
p. Šreiber, Jiří Roček, Antonín 
Rychlínek, Vratislav Matyáš.
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1974 1975

Z nácviku skladby žen  
na celostátní 
spartakiádu.  
Anna Stejskalová,  
Hana Šafářová,  
Ivana Nutzová,  
Anna Kroulová,  
Zdena Nunvářová,  
Zdena Rychlínková,  
Marie Nůnová

1. 7. při oslavách 
dne požární 
ochrany se 

sešla část členů 
Požárního sboru 

v Helvíkovicích 
ke společnému 
fotografování.

Vodácké závody 15 km po Divoké Orlici. Start v Pastvinách pod malou přehradou  
a cíl v Helvíkovicích pod Poplužským mostem.

Členky Českého svazu žen při sběru 
starého papíru a hadrů. 

Vítání našich nových občánků na MNV 
v Žamberku. Miminka: Hana Jeništová, 
Marta Hollá, Zdeněk Dvořák,  
Jitka Grygarová

MŠ v Helvíkovicích. Učitelky - Hana 
Hubená, Vlasta Kalousová, kuchařka – 
Hana Nunvářová, školnice – Hana Blažková

Rozvodněná Divoká Orlice na jaře 1974 –  
v pozadí č.p. 68 a 69

Maškarní ples, který pořádal Svaz žen.

Výstavy ručních výrobků členek ČSŽ  
a žáků z 1.-5. třídy ZDŠ v Helvíkovicích.
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Občanské sdružení Diakonie Broumov 
společně s obcí Helvíkovice

PRO VELKÝ ZÁJEM OPAKOVANĚ VYHLAŠUJÍ 
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon 

Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

Obuv – veškerou nepoškozenou

Hračky – nepoškozené a kompletní

PROSÍME, PROHLÉDNĚTE KAPSY, KABELKY – CENNOSTI NEDOHLEDÁME

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce  
– z ekologických důvodů

nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí

znečištěný a vlhký textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:

ve dnech 19. 4. – 23. 4. 2021
v pracovní době obecního úřadu  

ve venkovní kuchyňce  v přízemí č. p. 165  
(víceúčel. objekt - vchod od parečku)

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace Vám rádi sdělíme:

Diakonie Broumov, www: diakoniebroumov.org, tel.: 491 524 342, 739 999 112  
nebo OÚ Helvíkovice tel.: 465 612 527, 737 717 897

INZERCE

Obec Helvíkovice nabízí obědy  
ze Školní jídelny Žamberk.

Výdej do vlastních jídlonosičů.
Cena 86 Kč za 1 oběd.

Bližší informace na OÚ, tel. 737 717 897

Obec Helvíkovice nabízí 
palivové dřevo, délka od 25 cm. 
 Cena za 1 prm – měkké 900 Kč,  

tvrdé 1 050 Kč. 
Informace M. Felcman, tel. 777 577 221

KŘÍŽOVKA



PŘIDEJTE SE  
K NÁM

BUDETE 
PRO NÁS  
DŮLEŽITÍ

ROZŠIŘUJEME NÁŠ TÝM

JSME SRDCAŘI,  
KTEŘÍ VYRÁBĚJÍ KRMIVA I PRO TVÉ MAZLÍČKY.

Protože o krmiva značky             je velký zájem, hledáme 
šikovného člověka pro náš provoz v Helvíkovicích, který zapadne 

do týmu a s ostatními bude připravovat krmiva dle našich 
vlastních receptur. Práce je vzhledem k fyzické náročnosti 

vhodná pro muže. Hledáme někoho, kdo může nastoupit ihned, 
ale pokud se nám budeš líbit, počkáme!

Zaujali jsme Tě? Nebo víš o někom, kdo by se nám hodil? 

NABÍZÍME:
 Motivující mzdu, po zapracování přes 30.000 Kč 

 Pracovní dobu v délce 7,75 hodiny denně

 Na začátek smlouvu na dobu určitou, s možností prodloužení na dobu neurčitou

 Stravování přímo na pracovišti, kdy cena oběda je 35 Kč, anebo stravenky

 Penzijní připojištění s příspěvkem zaměstnavatele

 Zaměstnanecké slevy na všechny naše produkty pro Tvého mazlíčka
 A až to bude možné širokou škálu firemních akcí

 25 dní dovolené

Ozvi se nám na +420 608 552 201 nebo na personal@dibaq.cz. 
Všechny naše pracovní nabídky jsou zde: prace.dibaq.cz nebo na našem Facebooku. 


