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SLOVO STAROSTKY OBCE

Původní úvěr ve výši 10 mil. Kč se splatností 
dvaceti let se zkrátil mimořádnou splátkou a to 
z prodeje budovy školy (č. p. 40). Nakonec se 
splácel patnáct let a také po této době proběhla 
výměna již dosluhujících podlahových krytin  
v MŠ a novou fazónu dostalo dětské hřiště. 

V současné době probíhá vyúčtování dotace 
poskytnuté přes Místní akční skupinu (MAS) 
Orlicko ze Státního zemědělského intervenčního 
fondu (SZIF) s původním záměrem na stavbu 
altánu se zpevněnou plochou na místě přístřešků 
v parečku a na nákup vybavení výjezdové 
jednotky hasičů (JSDH). Při kontrole žádosti 
na SZIFu nám nebyla uznána stavba altánu, 
která měla být stěžejní. 

Vážení spoluobčané,

letošní léto již uplynulo jako voda, ale 
můžeme se těšit z krásných podzimních dnů. 
Děti vykročily po prázdninách vstříc dalšímu 
vzdělávání, na které se každý těší podle 
svého, ale hlavně se mohou potkávat se svými 
spolužáky a učiteli. Do loňského roku jsme 
vše brali jako samozřejmost, kdy najednou 
jsme na vlastní kůži pocítili, že vše může být 
jinak. Naštěstí i u nás v obci mohla opětovně 
proběhnout podzimní akce pro děti a rodiče, 
tentokrát s pohádkovými bytostmi. 

Podzim barví listy na stromech, kterými 
se můžeme kochat. Přichází část roku, kdy 
sklízíme celoroční úrodu, dny se zkracují  
a večery prodlužují, pomalu se chystáme  
na zimu. 

Září i na obci provází dotahování různých 
záležitostí, vyúčtovávání dotačních prostředků, 
kdy po realizaci musíme předkládat mnoho 
dokumentů prokazujících, že jsme vše 
pořídili, opravili atd. Po odsouhlasení  
a v některých případech ještě po fyzické 
kontrole poskytovatelem dotace se posunujeme 
k vyplacení dotace, kterou máme do té doby 
potvrzenou jenom písemným rozhodnutím.  
Z těchto důvodů jsme letos využili čerpání 
nového úvěru a stávajícího kontokorentního 
rámce u běžného účtu obce, které používáme  
na předfinancování obecních dotačně 
podpořených projektů, ale i dotačního projektu 
Mateřské školy, které jsme do poskytnutí 
dotace zapůjčili finanční prostředky. 

V září obec doplatila poslední splátkou 
úvěr, který byl použit v roce 2006 ke stavbě 
víceúčelové budovy č. p. 165, kde také sídlí 
zmiňovaná školka. 

Na části zhotovené stezky u I/11 byly osazeny 
nové sloupy pro veřejné osvětlení, montáž 
světel proběhne po dodání světel dodavatelem. 
V nejbližších dnech bude předána stavba 
zhotovitelem, poté bude vyměněn přístřešek na 
BUS zastávce pro splnění bezbariérovosti. Díky 
tomu bude nový přístřešek umístěn na Skále  
a tím dojde ke sjednocení všech přístřešků pro 
čekající na autobusy v části obce Helvíkovice. 
Během stavby byl v šetření ČIŽP podnět  
na probíhající stavbu stezky u I/11 v souvislosti 
s výskytem zvláště chráněných živočichů. 
Toto šetření bylo ukončeno blokovou pokutou 
pro obec. Pro další pokračování stavby obec 
zajistila zpracování hodnocení vlivu zásahu 
na zájmy ochrany přírody a krajiny, podklady 
včetně žádosti jsme zaslali na Krajský úřad 
Pardubického kraje k posouzení a rozhodnutí  
o dalším osudu stavby stezky. 

Letošní podzim je ve znamení parlamentních 
voleb, jednotlivé strany, hnutí a uskupení se 
předhánějí svými programovými prohlášeními. 
Po volebním víkendu bude více zřejmé, jakým 
směrem se naše republika půjde, vše záleží  
i na Vašem hlasu. Proto nám všem přeji 
správné rozhodnutí.

Užívejme si podzimních dnů a babího léta.
Jana Kolářová, starostka

motorové pily včetně příslušenství, čerpadla, 
hasičský vysavač, člun, nová skříň, ruční nářadí, 
zásahové helmy, rukavice, žebřík a další, to vše 
za 981 tis. korun. V rámci této dotace byly 
pořízeny nové venkovní betonové lavičky, stoly, 
odpadkové koše včetně nového chodníku okolo 
knihovny k brance dětského hřiště, to vše  
v hodnotě 205 tis. Kč. 

Na místo toho se po dlouhých vyjednáváních 
přislíbené prostředky přerozdělily na další 
vybavení JSDH. Po roce se hasiči dočkali 
nového vybavení, které je již převzato  
k využití. Naše jednotka je řádně proškolena 
a zařazena i do jednotek pro práci  
s motorovými pilami. Členové jednotky se 
společně setkali ve středu 15. září na statku, 
aby se seznámili s nově pořízenou technikou  
a vyzkoušeli manipulaci a práci s ní. Mezi nové 
vybavení patří přenosná motorová stříkačka, 
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Dne 30. 8. 2021 se konalo 16. veřejné  
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo mimo jiné projednalo  
a schválilo tato usnesení:
•	 Dodatek	č. 2	ke	smlouvě	o	dílo	s	KENVI	
CZ	s.r.o.	na	stavbu	Stezka	pro	pěší	a	cyklisty	
podél	I/11,	Helvíkovice,	1.	a	2.	etapa.	Dodatek	
ke	 smlouvě	 je	 o	 uznaném	 zvýšení	 nákladů	
o	 21 tis. Kč	 a	 změně	 termínu	 dokončení		
do	30. 9. 2021.
•	 zahájení	výběrového	řízení	na	dodavatele	
stavby	 „Stezka	pro	pěší	a	cyklisty	podél	 I/11,	
Helvíkovice,	 1. část“	 (3. etapa).	 Státní	 fond	
dopravní	 infrastruktury	 schválil	 obci	 dotaci	
na	 další	 etapu	 stezky	 podél	 I/11	 ve	 výši	
2 159 796 Kč,	což	je	85 %	uznatelných	nákladů	
stavby.	 Realizace	 stavby	 je	 nutná	 nejpozději		
do	r. 2023.	
•	 podání	 žádosti	 o	 dotaci	 na	 další	 část	
akce	 Stezka	 pro	 pěší	 a	 cyklisty	 podél	 I/11,	
Helvíkovice.	 Tímto	 bude	 realizován	 celistvý	
úsek	 od	 nové	 autobusové	 zastávky	 Popluží		
k	prodejně	Konzum.	
•	 Rozpočtové	 opatření	 č. 5/2021	 ve	 výši		
2 268 284 Kč	na	straně	příjmů	i	výdajů	vydané	
z	důvodu	přidělení	dotací	a	jejich	využití.
•	 Dodatek	 č. 1	 ke	 smlouvě	 o	 zajištění	
zpětného	 odběru	 a	 využití	 odpadů	 z	 obalů		
s	 EKO-KOM,	 a. s.	 Praha.	 Z	 důvodu	 změny	
systému	 svozu	 papíru	 a	 plastů	 a	 převodem	
povinností	spojených	se	svozem	na	Ekolu	byla	
upravena	 ujednání	 ve	 smlouvě	 se	 společností	
EKO-KOM.	 Po	 zavedení	 popelnic	 na	 tříděný	
odpad	 v	 domácnostech	 vzrostla	 vytříděnost	
papíru	a	plastů.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.	 Informace	 o	 práci	 OÚ	 a	 výborů	
2.	 Informaci	 o	 rozhodnutí	 Výboru	 SFDI		
o	schválení	příspěvku	na	Akci	„Stezka	pro	pěší	
a	 cyklisty	 podél	 I/11,	 Helvíkovice,	 1.	 část“	 –	
ISPROFOND	5538510079.
3.	 Uložení	chráničky	pro	optický	kabel	firmy	
Alberon	Letohrad	s.r.o.	v	dokončených	etapách	
stavby	Stezka	podél	I/11.
4.	 Stanoviska	DI	Policie	ČR.
5.	 Předvolání	k	soudu	na	1.	9.

•	 nové	 podmínky	 spolupráce	 s	 firmou	
Textil	 Eco	 a.s.	Boskovice	 na	 svoz	 kontejneru		
na	 textil.	 Společnost	 umístila	 v	 r. 2017		
k	hasičárně	kontejner	na	použitý	textil	a	obuv,	
svozy	dosud	zajišťovala	zdarma.	Nyní	požádala	
o	poplatek	1 200 Kč	za	rok	za	1	nádobu.	Svozy	
zůstávají	pravidelně	1x	měsíčně.	Občané	tento	
kontejner	využívají,	není	důvod	spolupráci	rušit.
•	 Provozní	 řád	 sportoviště	 Helvíkovice	 na	
pozemku	 par. č. 1047/9	 v	 k. ú.	 Helvíkovice.	
Hřiště	pro	veřejnost	za	MŠ	bylo	modernizováno	
novými	 herními	 prvky	 z	 dotace	 SZIF		
pro	MŠ.	Nový	provozní	řád	zvýhodňuje	využití	
sportoviště	 dětmi	 z	MŠ,	 v	 době	 provozu	MŠ	
bude	veřejnosti	vstup	zakázán.	Využití	herních	
prvků	je	omezeno	věkem	a	váhou	dětí.
•	 napojení	 kanalizační	 přípojky	 pro	 novo-
stavbu	 RD	 na	 pozemku	 par. č. 1091/1		
do	 šachty	 umístěné	 na	 pozemku	 par. č. 1450	
za	 podmínky	 uvedení	 asfaltových	 ploch		
do	původního	stavu	se	zárukou	24	měsíců.	
•	 sjednání	 dohody	 o	 provedení	 práce	 se	
členem	 zastupitelstva	 obce	Michalem	Feltlem	
na	 technickou	 přípravu	 voleb	 do	 Parlamentu	
ČR.	
•	 podání	 žádosti	 na	 ŘSD	 ČR	 ohledně	
výsledku	jednání	dne	12. 7. 2021	k	plánovanému	
obchvatu	na	I/11	o	napojení	firem	Dibaq	a. s.		
a	 Dekwood	 a. s.	 Obec	 nadále	 trvá		
na	adekvátním	dořešení	 situace	a	představení	
návrhu.	
•	 souhlasí	s	uložením	chráničky	pro	optický	
kabel	firmy	Alberon	Letohrad	s. r. o.	v	dalších	
etapách	akce	Stezka	pro	pěší	a	cyklisty	podél	
I/11,	Helvíkovice.	

6.	 Zastupování	obce	Mgr.	Janou	Hamplovou	
k	 jednání	 o	 OOP	 ochranných	 pásem	 letiště	
Žamberk.	
7.	 Informace	od	SPÚ	k	převodu	pozemků.
8.	 Žádost	 ŘSD	 o	 povolení	 kácení	 stromů	
podél	 I/11	 včetně	 zdravotního	 posouzení	
jednotlivých	stromů.
9.	 Informace	o	průběhu	kontroly	z	ČIŽP.
10.	 Informace	 od	 projektanta	 4	 ROAD	
s.r.o.	o	aktuální	situaci	s	projektem	obchvatu		
na	I/11.

Věra Dittertová
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Ve středu  
20. 10. 2021  
uskuteční  

SDH Helvíkovice  
sběr železa a vyřazených 

elektrospotřebičů. 
Požadavek odvozu nahlaste předem  

na OÚ nebo na tel. 777 577 221  
– M. Felcman.

1. Volby	do	Poslanecké	sněmovny	Parlamentu	České	republiky	se	uskuteční
v pátek 8. 10. 2021 od 14 do 22 hodin

a
v sobotu 9. 10. 2021 od 8 do 14 hodin.

2. Místem	konání	voleb	ve	volebním	okrsku	č.	1	
je Místní knihovna Helvíkovice,  

Helvíkovice č. p. 165 
pro	voliče	s	adresou	místa	trvalého	pobytu	v	obci	Helvíkovice,		

části	Helvíkovice	a	části	Houkov.	

3.	Voličům	bude	umožněno	hlasování	po	prokázání	jejich	totožnosti	a	státního	občanství		
České	republiky	platným	občanským	průkazem	nebo	platným	cestovním,	diplomatickým		

nebo	služebním	pasem	České	republiky	anebo	cestovním	průkazem.		
Neprokáže-li	volič	uvedené	skutečnosti	stanovenými	doklady,		

nebude	mu	hlasování	umožněno.

4.	Hlasovací	lístky	byly	voličům	dodány	do	domácností	(na	adresu	jejich	trvalého	pobytu)	
nejpozději	v	úterý	5.	října	2021,	ve	dnech	voleb	je	volič	může	obdržet		

přímo	ve	volební	místnosti.	Spolu	s	hlasovacími	lístky	obdrží	volič	informační	leták		
s	údaji	potřebnými	pro	realizaci	volebního	práva.

5.	Je-li	volič	z	důvodu	nepřítomnosti	v	místě	svého	trvalého	pobytu	vybaven	voličským	
průkazem,	může	na	tento	hlasovat	v	jakémkoli	stálém	volebním	okrsku		
na	území	České	republiky,	popř.	v	jakémkoli	zvláštním	volebním	okrsku		

v	zahraničí	u	příslušného	zastupitelského	úřadu.	

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

7.	Voliči	jsou	povinni	dodržovat	protiepidemická	opatření,	tj.	vcházet		
do	volební	místnosti	pouze	se	zakrytými	ústy	a	nosem,	dodržovat	rozestupy		

a	použít	ve	volební	místnosti	desinfekci	rukou.

Bioodpad
Obec	zřídila	nové	místo	na	uložení	bioodpadu,	
plochu	rozdělila	na	dvě	části	a	výrazně	označila	
jejich	 určení.	 Větší	 část	 je	 určena	 na	 trávu		
a	 jiné	 rozložitelné	 odpady,	 menší	 pro	 větve		
a	 jiný	dřevní	odpad	z	našich	zahrádek,	pokud	
bioodpad	 nemůžeme	 doma	 zpracovat	 jinak	
nebo	 uložit	 do	 domácího	 kompostéru.	 Zde	
ale	 začíná	 nešvar	 některých	 spoluobčanů.	
Nerespektují	 rozdělení	 odpadu	 a	 do	 prostoru	
pro	dřeviny	vyhodí	i	to	co	by	mělo	přijít	vedle,	
jako	 třeba	 jablka,	 celé	 trsy	 okrasných	 travin		
a	 podobně,	 viz	 přiložené	 obrázky.	 Věnujte	
prosím	 tomuto	 třídění	 větší	 péči,	 neboť	 při	
štěpkování	větví	je	nutné	tyto	nevhodné	odpady	
znovu	přebírat	a	vyhazovat	a	věřte,	že	není	to	
vždy	příjemná	práce.

Vábr Jiří

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

voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
ve dnech 8. a 9. října 2021

v obci Helvíkovice

oznamuje:

Starostka	obce	Helvíkovice	podle	ustanovení	§	15	odst.	1	a	2	zákona	č.	247/1995	Sb.,	
o	volbách	do	Parlamentu	České	republiky	a	o	změně	a	doplnění	některých	dalších	zákonů,	

ve	znění	pozdějších	přepisů,
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Očím jsi odešla, ale v srdcích jsi zůstala.

Vzpomínáme

Dne 25. října 2021 by se dožila 90. narozenin naše milovaná maminka, 
babička, prababička a praprababička, paní Eva Šafářová.

Bohužel osud jí to nedopřál.
Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají její děti Hana, Eva a Petr s rodinami

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Srdečně blahopřejeme 
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná 
životní jubilea: 
v říjnu 2021
Tomšová Marie  97 let
Vítková Hana  82 let
Koukol Jaroslav  81 let

v listopadu 2021
Matyáš František  81 let
Divíšková Marie  81 let
Bednář Václav  79 let
Křenková Eva  76 let

Vítání občánků
V sobotu 4. září proběhlo vítání nových občánků 
obce v sálku obecního úřadu. Paní starostka 
při slavnostním obřadu přivítala děti narozené 
v letošním roce - Josefa Matouše Hušku, 
Antonína Jirku, Elenu Lorencovou, Sebastiana 
Nakládala a Martina Machka a předala jim 
finanční dar a upomínkové předměty. 

Všem dětem a šťastným rodičům přejeme 
hodně zdraví a lásky.
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ZE ŽIVOTA V OBCI

Klub žen Helvíkovice z. s.  
vás srdečně zve na zájezd 

do Polska  
v pátek 22. 10. 2021  

na trhy v Kudowa Zdroj 
 a oběd v Novém 

Městě n. M.
Odjezd v 7.30 h od OÚ.

Přihlášky na OÚ  
v Helvíkovicích s úhradou 

poplatku:  
členky KŽ 100 Kč,  

ostatní 140 Kč

SDH Helvíkovice vás 
srdečně zve na 

GRILOVANÉ PRASE 
A BRAMBORÁKY 

v sobotu 9. 10. 2021  
od 13 hodin na Statku 

č. p. 49.  
V nabídce bude i pivo 

Šerák a nealko. 

Římskokatolická 
farnost Žamberk 

a 
Obec Helvíkovice 
srdečně zvou na 

Posvícenskou mši svatou 
v kapli sv. Antonína  

v Helvíkovicích  
v neděli 10. 10. 2021  

od 14 hodin

ZE ŽIVOTA V OBCI

Dne	15.	září	se	uskutečnila	Pohádková	cesta	
pro	děti.	Klub	žen	připravil	zajímavé	soutěže,	
které	 provázely	 pohádkové	 bytosti	 a	 bohatě	
odměňovaly	 šikovné	 děti.	 Sešlo	 se	 více	 jak	
padesát	dětí	s	rodinnými	příslušníky	a	slunečné	
počasí	umocnilo	velice	vydařenou	akci.

Pohádková cesta
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Josef	 Hanyk,	 kromě	 toho,	 že	 působil	 jako	
zpravodaj	 pro	 Klečkovu	 vysílací	 stanici,	
rozšiřoval	až	do	svého	zatčení	letáky	a	ilegální	
časopis	 „V	 boj“.	 Opatřoval	 úkryty	 a	 životní	
potřeby	 pro	 ilegální	 pracovníky.	Ke	 konci	 září	
1941	 byla	 tato	 skupina	 vyzrazena	 a	 všichni	
členové	 zatčeni.	 Hanyk	 byl	 zatčen	 7.	 října	
1941	při	akci	proti	Jinonickému	akcízu.	V	noci		
z	 3.	 na	 4.	 října	 1941	 zde	 došlo	 k	 tragédii.	
Gestapo	 tehdy	 zachytilo	 opakované	 vysílání	
z	okolí	 Jinonic	 a	podařilo	 se	mu	 tuto	 ilegální	
vysílačku	 zaměřit.	 Na	 lokalizované	 místo	
dorazila	 zatýkací	 komanda	 gestapa,	 která	
akcíz	 obsadila.	 Následně	 došlo	 k	 zatčení	
přítomných	 účastníků	 domácího	 odboje.	
Likvidací	 radiostanice	Sparta	 I	 došlo	k	defini-
tivnímu	 přerušení	 radiotelegrafního	 kontaktu		
s	Londýnem.	

Hanyk	 byl	 uvězněn	 na	 Pankráci,	 v	 Terezíně	
a	 v	 KT	 Mauthausen.	 Koncentrační	 tábor	
Mauthausen	 patřil	 k	 nejhorším	 nacistickým	
likvidačním	koncentračním	táborům.
V	 Mauthausenu	 Hanyk	 13.	 března	 1942	
podlehl	tělesným	útrapám	a	týrání.	V	té	době	
mu	bylo	51	roků.	Za	svou	činnost	v	odboji	byl	
později	 vyznamenán	 válečným	 křížem	 1939		
„in	memoriam“.
Pamětní	 deska	 k	 památce	 Josefa	 Hanyka	
byla	 odhalena	 11	.5.	1947	 na	 budově	 školy		
v	 Helvíkovicích	 č.	p.	40.	 O	 odhalení	 se	
postarala	 Místní	 osvětová	 rada	 ve	 spolupráci	
s	 MNV	 Helvíkovice.	 V	 roce	 2010	 byla	 tato	
pamětní	deska	přemístěna	na	budovu	obecního	
úřadu	 č.	p.	3	 a	 v	 roce	 2016	 prošla	 celkovou	
rekonstrukcí.	
Podle měsíčníku Celní správy ČR CLO-Douane, 
autor textu Jiří Panuš, vybrala Věra Dittertová

Východočeský	 klub	 celních	 veteránů		
ve	 spolupráci	 s	 kluby	 vojenské	 historie	
uspořádal	v	sobotu	25.9.2021	pietní	vzpomínku	
na	 padlé	 příslušníky	 Finanční	 stráže	 a	 Stráže	
obrany	 státu.	 Vzpomínka	 na	 respicienta	 FS	
Josefa	Hanyka	se	uskutečnila	i	v	Helvíkovicích		
u	pamětní	desky	na	obecním	úřadě.
Předválečný	 příslušník	 finanční	 stráže	 Josef	
Hanyk	 se	 za	 protektorátu	 aktivně	 účastnil	
domácího	 odboje.	 Než	 ho	 zatklo	 gestapu,	
předával	do	Anglie	důležité	informace.	

Josef	 Hanyk	 se	 narodil	 6.	 dubna	 1891		
v	 Helvíkovicích	 v	 č.	p.	99.	 Jeho	 rodiči	 byli	
Josef	Hanyk	zvaný	poklasný	a	Anna	Hanyková.	
Josef	 Hanyk	 navštěvoval	 pět	 let	 obecnou	
školu	 v	 rodných	 Helvíkovicích	 a	 pak	 tři	 roky	
docházel	 do	 měšťanské	 školy	 v	 Žamberku.	

Ve	čtrnácti	 letech	odjel	do	Vídně,	aby	se	učil	
strojnímu	 zámečnictví.	 Pro	 nemoc	 však	 toho	
musel	 zanechat.	 Nakonec	 se	 vyučil	 řemeslu	
krejčovskému	 u	 pana	 Václava	 Stejskala		
v	Helvíkovicích	č.p.	35.
V	 roce	 1912	 byl	 odveden	 a	 v	 říjnu	 nastoupil	
vojenskou	službu.	První	světovou	válku	strávil	
na	 ruském	 bojišti	 a	 teprve	 v	 lednu	 1919	 se	
vrátil	 domů.	 V	 roce	 1922	 nastoupil	 službu		
u	pohraniční	finanční	stráže	v	Bratislavě.	
V	 září	 1930	 se	 přestěhoval	 do	Prahy,	 kde	 se	
později	 zúčastnil	 odboje	 ve	 skupině	 „Petiční	
výbor,	 věrni	 zůstaneme“.	 Zde	 působil	 jako	
zpravodaj	pro	Klečkovu	vysílací	stanici.	V	létě	
roku	1941,	kdy	se	předpokládalo,	že	dojde	ke	
změně	na	pozici	říšského	protektora	pro	Čechy	
a	 Moravu,	 poslal	 svoji	 rodinu	 do	 Helvíkovic		
a	 přestěhoval	 vysílací	 stanici	 do	 svého	 bytu.	
Dne	27.9.1941	přiletěl	do	Prahy	a	den	nato	se	
oficiálně	stal	zastupujícím	říšským	protektorem	
pro	 Protektorát	 Čechy	 a	 Moravu	 Reinhard	
Heydrich,	prominentní	nacista.	Téměř	okamžitě	
začaly	padat	hlavy	českých	odbojářů.	

Josef Hanyk

ZE ŽIVOTA V OBCI ZE ŽIVOTA V OBCI
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Víte, že …
•	 svou	rozlohou	patří	Pardubický	kraj	k	menším	krajům	v	republice
•	 v	kraji	je	třetí	nejvyšší	podíl	zemědělské	půdy	na	celkové	výměře
•	 Pardubický	kraj	tvoří	celkem	451	obcí,	z	toho	je	38	měst
•	 v	kraji	žije	více	než	půl	milionu	obyvatel
•	 ve	městech	žije	téměř	62	%	obyvatel	kraje
•	 největším	okresem	podle	rozlohy	v	kraji	je	okres	Svitavy
•	 obec	s	nejdelším	názvem	v	kraji	je	Dětřichov	u	Moravské	Třebové	v	okrese	Svitavy
•	 nejkratší	název	obce	v	kraji	mají	obce	Seč	v	okrese	Ústí	nad	Orlicí	a	Chrudim
•	 stejný	název	obce	mají	na	území	kraje	nejčastěji	Morašice	a	to	3x	
	 –	v	okrese	Chrudim,	Pardubice	a	Svitavy
•	 obec	s	největším	počtem	obyvatel	v	kraji	k	31.	12.	2020	je	město	Pardubice	(91 755	obyvatel)
•	 nejmenší	počet	obyvatel	mají	obce	Vysoká	a	Želivsko	v	okrese	Svitavy	(každá	40	obyvatel)
•	 na	území	kraje	se	nachází	8	nemocnic	s	2,5	tisíci	lůžky
•	 v	kraji	je	317	mateřských	škol,	250	základních	škol,	74	středních	škol	
•	 v	počtu	hromadných	ubytovacích	zařízení	patří	Pardubický	kraj	mezi	poslední	v	republice
•	 více	než	dvě	třetiny	dokončených	bytů	v	kraji	jsou	v	nových	rodinných	domech
•	 průměrná	hrubá	měsíční	mzda	pomocných	a	nekvalifikovaných	pracovníků	v	kraji	v	roce	2020
	 dosáhla	výše	22 499	Kč
•	 v	kraji	bylo	na	jaře	2021	chováno	2 390	koní	a	9 924	ovcí
•	 na	polích	a	v	lesích	kraje	žije	17,2	tisíce	kusů	srnčí	zvěře	a	14,8	tisíce	zajíců
•	 k	31.	5.	2021	bylo	v	Pardubickém	kraji	obilovinami	oseto	téměř	87	tisíc	hektarů
•	 v	kraji	se	v	sadech	pěstuje	téměř	266	tisíc	jabloní

Nejvýše	položený	bod	je	Králický	Sněžník,	1 424	m	n.	m.,	okres	Ústí	nad	Orlicí

Nejníže	položený	bod	tvoří	hladina	Labe	u	Kojic,	201	m	n.	m.,	okres	Pardubice

Největší	obec	(podle	rozlohy	v	ha)	jsou	Pardubice,	8 266	ha,	okres	Pardubice

Nejmenší	obec	(podle	rozlohy	v	ha)	je	Plch,	96	ha,	okres	Pardubice

Nejvyšší	naměřená	teplota	v	roce	2020	byla	34,1	°C,	dne	28.	července,
meteorologická	stanice	Pardubice	(225	m	n.	m.)

Nejnižší	naměřená	teplota	v	roce	2020	byla	-11,8	°C,	dne	22.	ledna,
meteorologická	stanice	Svratouch	(734	m	n.	m.)

Nejvyšší	výška	sněhové	pokrývky	v	roce	2020	byla	14	cm,	dne	20.	ledna,
meteorologická	stanice	Svratouch	(734	m	n.	m.)

ZAJÍMAVOSTI ZAJÍMAVOSTI

Výzvy a Setkání v MAS ORLICKO, z.s.
Setkání pro školy:
Ve	 dnech	 13.	 a	 15.	9.	2021	 se	 v	 prostorách	
MAS	ORLICKO,	z.	s.	uskutečnila	dvě	Setkání	
pro	školy,	první	zaměřené	na	ZŠ	a	MŠ	z	ORP	
Ústí	nad	Orlicí	a	Česká	Třebová,	druhé	pro	ZŠ	
a	MŠ	z	ORP	Žamberk	a	Králíky.	Přivítali	jsme	
nejen	zástupce	škol,	ale	také	jejich	zřizovatele,	
starosty	 obcí	 a	 zástupce	 DDM.	 Účastníkům	
Setkání	 byly	 předány	 aktuální	 informace		
k	 programovému	 rámci	 IROP	 2021+,		
k	 projektu	 MAP	 II	 a	 k	 Šablonám.	 Jedním		
z	 témat	 Setkání	 pro	 školy	 byla	 i	 možnost	
podpory	 realizace	 příměstských	 táborů	 ve	
spolupráci	se	školami	a	obcemi.
Oba	 proběhlé	 semináře	 Setkání	 pro	 školy	
se	 u	 účastníků	 setkaly	 s	 pozitivním	 ohlasem		
a	 po	 přednáškách	 se	 vedly	 podnětné	 diskuse		
o	probraných	tématech.
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Terénní šetření a plánovaná výzva na podporu spolkové činnosti: 

Během léta se manažerky MAS ORLICKO, z.s. rozjely do jednotlivých obcí na území Orlicka, kde navštívily starosty 

obcí a seznámily je s podporovanými aktivitami v IROP pro příští období a s aktuálními informacemi 

k připravovaným výzvám. Jednou z těchto plánovaných výzev je podpora spolkové a zemědělské činnosti. 

Konkrétně pro tuto výzvu probíhalo v MAS ORLICKO, z.s. během září mapování záměrů pro spolkovou činnost. 

Zmapováno bylo celkem 88 projektových záměrů na 

podporu spolkové a kulturní činnosti napříč celého 

území Orlicka. Výstupy z tohoto mapování předloží 

MAS ORLICKO, z.s. na říjnovém jednání Rady MAS 

ORLICKO, z.s. Samotná výzva s konkrétními 

podmínkami pro žadatele je avizovaná na jaro 2022 a 

předcházet jí budou semináře pro žadatele. Pro 

případné otázky a konzultace k záměrům spolkové 

činnosti se obraťte na Ing. Alici Brožkovou: 

brozkova@mas.orlicko.cz. 
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Děkujeme všem za účast a těšíme se na další spolupráci! 
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Terénní šetření a plánovaná výzva  
na podporu spolkové činnosti:
Během	 léta	 se	 manažerky	 MAS	 ORLICKO,	
z.	s.	 rozjely	 do	 jednotlivých	 obcí	 na	 území	
Orlicka,	kde	navštívily	starosty	obcí	a	seznámily	
je	 s	 podporovanými	 aktivitami	 v	 IROP	 pro	
příští	 období	 a	 s	 aktuálními	 informacemi		
k	 připravovaným	 výzvám.	 Jednou	 z	 těchto	
plánovaných	 výzev	 je	 podpora	 spolkové		
a	 zemědělské	 činnosti.	 Konkrétně	 pro	 tuto	
výzvu	probíhalo	v	MAS	ORLICKO,	z.	s.	během	
září	mapování	záměrů	pro	spolkovou	činnost.	
Zmapováno	 bylo	 celkem	 88	 projektových	
záměrů	na	podporu	spolkové	a	kulturní	činnosti	
napříč	celého	území	Orlicka.	Výstupy	z	tohoto	
mapování	 předloží	 MAS	 ORLICKO,	 z.	s.		
na	 říjnovém	 jednání	 Rady	 MAS	 ORLICKO,	
z.	s.	Samotná	výzva	s	konkrétními	podmínkami	
pro	 žadatele	 je	 avizovaná	 na	 jaro	 2022		
a	předcházet	jí	budou	semináře	pro	žadatele.	
Pro	případné	otázky	a	konzultace	k	záměrům	
spolkové	 činnosti	 se	 obraťte	 na	 Ing.	 Alici	
Brožkovou:	brozkova@mas.orlicko.cz.

Děkujeme	všem	za	účast	a	těšíme	se	na	další	
spolupráci!
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PODNIKÁTE, 
ČI PLÁNUJETE 
PODNIKAT? Nabízejí 
pomocnou ruku 

Paní	 starostka	 Jana	 Kolářová	 se	 setkala		
s	 Hankou	 Štěpánovou,	 předsedkyní	 správní	
rady	 P-PINK	 a	 projektovou	 manažerkou	 pro	
rozvoj	 spolupráce	 se	 vzdělávacími	 institucemi		
a	obcemi	na	území	Pardubického	kraje.	Položila	
ji	několik	otázek.
Můžete nám trochu představit, co jste  
za firmu?

Co tedy nabízíte těm, kteří něco umí, 
chtěli by to zkusit uplatnit jako podnikání, 
ale neví jak na to?
Napadá	 mě	 při	 vaší	 otázce	 takový	 příklad:	
Nějaká	 žena	 dovede	 péct	 úžasné	 trubičky,	
všichni	 to	 chválí	 a	 ona	 neví,	 zda	 by	 se	 tím	
mohla	 uživit.	 A	 láká	 ji	 to.	 Tak	 podobným	
lidem	 nabízíme	 AKADEMII	 ZAČÍNAJÍCÍHO	
PODNIKÁNÍ.
To zní vznešeně, ovšem nevím, zda by 
tato žena našla odvahu se přihlásit.
Odvahu	může	najít	každý.	Covid	nám	v	tomto	
případě	 nahrál	 na	 smeč.	 Zájemce	 nemusí	 ani	
opustit	svůj	dům	a	může	se	vzdělávat.	Jedná	se	
o	 sérii	online	přednášek	od	zkušených	 lektorů	
z	 praxe.	 Pokud	 nebudou	 mít	 zájemci	 čas	
poslouchat	přednášku	„na	živo“,	tak	si	ji	mohou	
vyslechnout	ze	záznamu.	
Co když jsem váhavý střelec a nechci 
hned tolik času věnovat školením před 
začátkem podnikání, je i jiná možnost?
Ano,	 zájemce	 o	 podnikání	 může	 u	 nás		
v	 inkubátoru	 v	 Domě	 techniky,	 kde	 P-PINK	
sídlí,	absolvovat	pohovor	o	svém	záměru.	Dojde	
tak	 k	 odpovědi,	 zda	 je	 reálné	 začít	 nakládat	
se	 svým	 nápadem.	 Kontaktovat	 nás	 můžete		
na	info@p-pink.cz
Co nabízíte již zavedeným podnikatelům?
Pro	 rok	 2021	 jsme	 připravili	 sérii	 odborných	
přednášek,	 „PODNIKÁNÍ	 od	 A	 do	 Z“.	
Přednášky	 probíhají	 online	 každé	 3.	 úterý		
v	měsíci	napříč	rokem	2021	vždy	od	9:00	hodin.	
Témata	například:	podnikatelský	plán,	finance,	
komunikace,	právo,	marketing	offline,	pojištění,	
měkké	dovednosti,	obchod	a	marketing	online.
Přihlásit	se	můžete	přes	naše	webové	stránky	
nebo	využijte	přiložený	QR	kód.	Na	váš	e-mail	
pak	 zašleme	 informace	 k	 probíhajícím	 akcím		
i	již	proběhlé	přednášky	rovněž	zájemcům	rádi	
zašleme.
Máte pro existující podnikatele nějaký 
takzvaný „špíček“?
Ano,	 dva	 programy	 s	 názvem	 „odPINKni	 se“	
a	 „PINKubační	 program“.	 Oba	 jsou	 určeny	
pro	 intenzivní,	 komplexní	 a	 dlouhodobější	

systematickou	 práci	 s	 konkrétním	 projektem,	
kde	výsledkem	je	prosperující	firma.
Informací je spousta, ale co když potřebuji 
s někým z P-PINK mluvit, zeptat se, než se 
přihlásím na jakýkoli webinář a podobně. 
Nebo když potřebuji něco jiného kolem 
podnikání?
Pokud	potřebujete	poradit,	co	je	pro	vás	vhodné	
a	jaká	nabídka	akcí	běží,	nebo	hledáte	kontakt	
na	 nás,	 tak	 sledujte	 naše	 stránky	 p-pink.cz		
a	náš	FB	P-PINK		Nabízíme	i	další	služby	jako	
například	sdílené	kanceláře,	virtuální	sídlo	firmy	
atd.
Nic není zadarmo, kolik korun zájemci  
o služby P-PINK zaplatí?
P-PINK	je	organizace,	která	pracuje	pro	území	
celého	kraje.	Naše	aktivity	jsou	hrazeny	z	valné	
části	Pardubickým	krajem	a	městem	Pardubice.	
Oba	partneři	směřují	k	tomu,	aby	kraj	vzkvétal	
i	co	se	týče	rozvoje	podnikatelského	prostředí.	
Většina	našich	služeb	je	zdarma.	Některé	služby	
jsou	 zpoplatněné,	 ovšem	 za	 velmi	 přívětivé	
ceny.	 Inkubátor	poskytuje	v	místě	 svého	sídla	
podnikatelům	placené	zázemí	formou	sdílených	
kanceláří	(coworking).	Dále	má	k	dispozici	pro	
jakoukoli	organizaci	 jednorázový	či	opakovaný	
pronájem	 jednací	 místnosti	 a	 konferenční	
místnosti.	Podnikatelským	subjektům	nabízíme	
také	 zřízení	 virtuálního	 sídla	 firmy	 na	 adrese	
P-PINK.
Mezi námi jsou i podnikatelé, kteří pomoc 
nepotřebují, ale rádi by své zkušenosti 
předávali dál, mohou se na vás obrátit?
Ano,	 stále	 hledáme	 další	 odborníky,	 mentory	
a	 zkušené	 podnikatele.	 Ty	 pak	 zapojujeme		
do	našich	aktivit	a	mohou	tak	předávat	dál	své	
získané	zkušenosti.

Jsme	INKUBÁTOR,	ale	mimina	nejsou	naším	
zájmem.	Celý	název	je	Pardubický	podnikatelský	
inkubátor,	z.s.	P-PINK.	Sídlíme	v	Pardubicích		
v	Domě	techniky	a	organizace	pracuje	pro	územ	
í	celého	Pardubického	kraje.	
Naším	 úkolem	 je	 pomáhat	 podnikatelům		
v	kterékoli	fázi	jejich	podnikání.	
To znamená, že nepodnikatelé už nemusí 
číst dál?
Čtěte	dál	všichni.	Třeba	mezi	čtenáři	je	několik	
zaměstnanců,	které	to	v	současné	práci	nebaví	
a	chtěli	 by	začít	podnikat.	Zajímavé	 to	může	
být	 i	 pro	 šikovné	 studenty,	 kteří	 již	 v	 době	
studia	chtějí	začít	pracovat	„na	svém“.

Dne	18.	9.	2021	proběhlo	v	Žamberku	1.	kolo	
očkování	bez	registrace.	

Dne 9. 10. 2021, od 9.00 do 11.00 hodin  
v tělocvičně v ul. 28. října (u komína  
se žirafou) proběhne 2. termín očkování 
bez registrace.  
Pro	zájemce	z	řad	široké	veřejnosti	(od	16	let)	
a	to	pro:	
-	osoby	na	2.	dávku	očkování	Pfizer
-	zájemci	o	jednorázovou	dávku	Jansen
-	zájemci	z	řad	osob	o	3.	dávku	Pfizer,	kteří	
splňují	dané	podmínky
Očkování	nyní	proběhne	přímo	v	tělocvičně.

Ing. Vladimír Fikejs,  
vedoucí odboru obrany a krizového řízení, 

tajemník bezpečnostní rady ORP,  
Městský úřad Žamberk

Informace k novelizaci exekučního řádu - 
tzv. "milostivé léto"
Novelou	exekučního	řádu	byla	upravena	dočasná	
možnost	 dlužníků	 (fyzických	 osob)	 splacení	
původního	 dluhu	 vůči	 vybraným	 věřitelům		
za	 zvýhodněných	 podmínek	 (tzn.	 bez	
příslušenství	 tohoto	 dluhu,	 kterými	 jsou	
exekuční	 náklady,	 úroky,	 pokuty,	 poplatky		
za	nesplacení	–	budou	uhrazeny	pouze	paušální	
částkou).	
1.	 Podmínkou	 zvýhodnění	 je	 úhrada	 celé	
jistiny	 a	 paušálních	 nákladů	 ex.řízení	 ve	 výši	
750	Kč	bez	DPH	a	to	pouze	od	28.10.2021	do	
28.1.2022.
2.	 Zvýhodněný	postup	platí	pouze	pro	dlužníky	
fyzické	 osoby	 ve	 vztahu	 k	 veřejnoprávním	
oprávněným	 osobám	 (kraje,	 obce,	 zdravotní	
pojišťovny	a	další)
3.	 Tuto	možnost	mohou	využít	dlužníci	i	bez	
souhlasu	věřitele.
Cílem	 přijaté	 právní	 úpravy	 je	 především	
jednorázová	nabídka	reálné	pomoci	odpovědným	
dlužníkům	a	 současně	podpora	motivace	dluh	
zaplatit	a	zbavit	se	stávající	praxe,	která	vede	
dlužníky	do	dluhových	pastí.	
	

Tisková zpráva MěÚ Žamberk Tisková zpráva Pardubického kraje
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Vzpomínkový seriál z obecní kroniky pokračuje, 
vybíráme z autentického zápisu kronikářky 
Ludmily Dvořákové:

Rok 1980

V	 první	 polovině	 roku	 celá	 republika	 žije	
přípravami	 na	 celostátní	 spartakiádu,	 která	
je	 projevem	 zdraví,	 krásy,	 jednoty	 a	 radosti		
ze	života	v	socialistické	společnosti.	

9.	7.	v	15	hod.	odpoledne	nastává	prudký	déšť.	
Voda	v	Rokytence	ale	i	v	Kamenském	potoce	
začíná	prudce	stoupat.	Asi	ve	20.30	hod	přetekl	
v	Kameničné	rybník	u	Kunrtových,	což	způsobilo	
velké	 zvednutí	 hladiny	 v	 potoce	 protékajícím	
Helvíkovicemi.	Rázem	byly	zatopeny	celé	Doly.	
Všechny	 louky	 v	 okolí	 potoka	 byly	 potopeny.	
Voda	potoka	sahala	od	Blažkových	č.	p.	20	až		
k	 zahradě	 mateřské	 školy,	 dolů	 až	 ke	
Kubíčkovým	 (č.p.	 63).	 Domek	 St.	 Koukola	
(č.p.	118)	byl	zatopen	v	obytném	prostoru	do	
výše	30	cm,	venku	do	výše	75	cm.	Lidé	bydlící	
okolo	 potoka	 odváděli	 dobytek	 k	 sousedům,	
zachraňovali	co	se	dá.	Prostor	pod	Malovaným	
mostkem	(mostek	na	hlavní	silnici	za	hřbitovem)	
nestačil	vodu	pojmout	a	tak	se	rozlila	po	okolí.		
U	Ryšavých	(č.	p.	13)	přetékala	silnici.	Sklepy		
a	chodby	byly	zatopeny	u	Merganců	(č.	p.	106),	
Aulichů	(č.	p.	100),	v	bývalé	škole	(č.	p.	40),	
u	Beňů	(č.	p.	64),	Kalousů	(č.	p.	66),	Šreibrů	
(č.	p.	60),	 Svobodů	 (č.	p.	59)	 a	 Šafářů	
(č.	p.	32).	Voda	vnikla	do	11	rodinných	domků.	
Podobně	 byli	 postiženi	 obyvatelé	 Žamberka	
–	 Polsko,	 Kunvaldu,	 Lukavice,	 Letohradu		
a	dalších	obcí,	kde	byly	rovněž	rozsáhlé	škody	
na	 polních	 a	 lučních	 kulturách.	 Zraněn	 nebyl	
naštěstí	 nikdo.	 Pamětníci	 vůbec	 nepamatují	
takové	 rozvodnění	 potoka.	 Voda	 stoupala	
toho	dne	až	do	půlnoci,	potom	přestalo	pršet		
a	nastal	mírný	pokles.

V	 letošním	 roce	 byla	 dokončena	 lávka	 pro	
pěší	podél	mostu	přes	silnici	č.	11.	Za	pomoci	

pracovníků	n.	p.	ZEZ	Žamberk	bylo	dokončeno	
zabudování	 zábradlí	 a	 naši	 občané	 provedli	
nátěry	 jeho	 konstrukce	 a	 úpravu	 prostranství	
u	vstupu	proti	pohostinství.	Na	těchto	pracech	
bylo	 odpracováno	 122	 brigádnických	 hodin.	
Dále	 se	 pokračovalo	 ve	 výstavbě	 chodníku		
z	Helvíkovic	k	servisu.	

Na	 pomoc	 zemědělství	 odpracovali	 občané	
935	hodin	 -	 hlavně	 v	 podzimním	 období	 při	
sklizni	brambor	a	slámy.	Organizacemi	Národní	
fronty	 bylo	 sklizeno	 a	 odevzdáno	 celkem	
304	q	sena.	V	největší	míře	se	podíleli	členové	
myslivecké	společnosti	a	požárníci.

V	 socialistické	 soutěži	 občanských	 výborů		
ze	 Žamberka	 se	 náš	 občanský	 výbor	 umístil		
na	 velmi	 pěkném	 II.	 místě.	 Celkem	 bylo	 při	
všech	akcích	odpracováno	1978	hodin	zdarma.

Ve	 dnech	 30.	 a	 31.	října	 bylo	 provedeno	
sčítání	obyvatel	v	celé	naší	republice.	Při	této	
příležitosti	byla	zjišťována	vybavenost	a	rozloha	
bytů,	 proveden	 průzkum	 o	 dojíždění	 občanů		
do	zaměstnání.	Sčítací	komisaři	v	Helvíkovicích	
–	 Stanislav	 Mikyska	 a	 Stanislav	 Koukol	 již	
týden	 předem	 navštívili	 všechny	 domácnosti,	
aby	 získali	 všechny	 potřebné	 údaje.	 Výsledky	
sčítání:	 126	 domů,	 372	 obyvatel.	Vybavenost	
bytů:	 ve	27	bytech	 je	 ústřední	 topení,	 v	 obci	
je	16	barevných	 televizorů,	20	automatických	
praček,	59	aut.	Koncem	měsíce	srpna	zajišťovali	
členové	 obč.	 výboru	 soupis	 ovocných	 stromů		
a	 keřů	 v	 držení	 našich	 občanů.	 K	 1.	9.	 bylo		
v	 naší	 obci	 zaregistrováno	 1381	 ovocných	
stromů	 a	 491	 keřů.	 Z	 toho	 787	 jabloní,	
85	hrušní,	 13	 vlašských	 ořešáků,	 83	 třešní,	
26	 višní,	 1	 broskvoň,	 1	 meruňka,	 78	 slív,	
315	švestek.	 Keřů	 –	 177	 angrešt,	 314	 rybíz,	
146	m2	malin.

Z kroniky vybrala Věra Dittertová
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Zajímavosti z kroniky obce Helvíkovice

VZPOMÍNKOVÝ SERIÁL Z KRONIKY OBCE VZPOMÍNKOVÝ SERIÁL Z OBECNÍHO ALBA

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

1980
Výstavba lávky pro pěší na mostě přes Divokou Orlici

Mechanizace	n.	p.	ZEZ	Žamberk

Zleva	Doleček	František,	Dvořák	
František,	Blažek	Miroslav
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VZPOMÍNKOVÝ SERIÁL Z OBECNÍHO ALBA

20

Mladí požárníci pod vedením J. Ročka
–	 družstvo	 starších	 žáků	 se	 umístilo		
na	3.	místě	na	soutěži	v	Dolní	Moravě.	
Zleva	 dole	 –	 Michaličková	 Marta,	 Divíšková	
Jarča,	 Blažková	 Míla,	 Matyášová	 Jana,	

Dostálková	 Ivana,	 Divíšková	 Pavla,	 Roček	
Jiří	 –	 vedoucí.	 Zleva	 nahoře	 –	Kubíček	 Lad.,	
Matyášová	 Milena,	 Michaličková	 Věra,	
Jeništová	 Věra,	 Jeništová	 Mirka,	 Richtrová	
Alena,	Svobodová	Eva,	Blažek	Milan.

Požárníci při sekání příkopů na Vimperku v soutěži O zlatou kosu

Soutěž v malbě na asfalt pořádaná členkami ČSŽ na cestě u bývalého Sádku

Povodeň ve dnech 10. – 15.7.  na Kamenském potoce

Rozlitý	Kamenský	potok	u	č.	p.	64	a	20	(dříve	
Beňových	a	Blažkových)

Pohled	od	potoka	u	Blažkových

Rozvodněný	Kamenský	potok	v	Dolích
v	9	hodin	večer	dne	9.	7.

Rozvodněná	řeka
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KŘÍŽOVKA

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
společně s obcí Helvíkovice

VYHLAŠUJÍ  
SBÍRKU  POUŽITÝCH VĚCÍ

Darovat můžete:

Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy

Obuv – veškerou nepoškozenou

Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčním zipem

Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené 

Přikrývky, polštáře a deky – pouze péřové

Záclony, závěsy - nepoškozené

Látky - minimálně 1m2, nedávejte odřezky a zbytky látek

Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční

Knihy – ideálně dětské, ale i pro dospělé čtenáře

Věci, které vzít nemůžeme:

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

matrace, koberce – z hygienických důvodů

nábytek, jízdní kola, kočárky, nádobí, skleničky, porcelán - ty se transportem znehodnotí

znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:

ve dnech voleb - v pátek 8. 10. a sobotu 9. 10. 2021
a dále 

od pondělí 11. 10. do pátku 15. 10. 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, tel.: 491 524 342, 739 999 112  

nebo OÚ Helvíkovice tel.: 465 612 527, 737 717 897

INZERCE



Zbylé penále, úroky a
takzvané příslušenství vám
bude veřitelem odpuštěno.

MILOSTIVÉ LÉTO

Vztahuje se na dluhy vůči
veřejné správě - stát, kraje,
města, obce a jejich organizace.

Kromě původního dluhu stačí
doplatit 750 Kč (907,50 Kč vč.

DPH) za zastavení exekuce.

Vypořádání dluhu je možné
uplatnit od 28. října do 28. ledna

Kontaktujte co nejdříve svého
exekutora. Tato možnost se
nebude opakovat.

SMAŽTE DLUHY U VEŘEJNÉ SPRÁVY 
BEZ ÚROKŮ A PENÁLE


