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SLOVO STAROSTKY OBCE

Vážení spoluobčané,
v závěru roku jsme opětovně jednali se zástupci
města a Městského úřadu Žamberk ohledně
žádosti obce Helvíkovice o zřízení úsekového
měření na silnici I/11 (přibližně na úseku most
přes Divokou Orlici – BUS zastávka Popluží).
V tuto chvíli je již možné napojit zařízení
na funkční svítidla veřejného osvětlení, ale ještě
důležitější bylo prolomit uskutečnění záměru
ze strany města Žamberk. Naše obec patří
spádově pod ORP (obec s rozšířenou působností)
Žamberk, tedy MěÚ Žamberk je nejbližší možný
zákonem stanovený úřad, který může agendu
překročení rychlosti vozidel řešit. Dlouhodobou
prioritou obce je vyřešit bezpečnost chodců
a cyklistů a snížení nehodovosti v obci, tato
myšlenka vychází ze schváleného Programu
rozvoje obce Helvíkovice.
Od roku 2011 postupnými kroky jednáme
s Dopravním inspektorátem Policie ČR
a postupně dopravním značením snižujeme
rychlost a prodlužujeme délku průjezdu
v označené obci. Od prosince 2021 platí
v celém úseku uzavřené obce sjednocená
nejvyšší dovolená rychlost na 50 km/h. Od roku
2017 řešíme s projektanty dopravních staveb
bezpečnost chodců a cyklistů. Smíšená stezka
podél I/11, změna umístění autobusových
zastávek, místa pro přecházení, postupné
nasvětlování celého průjezdného úseku obcí.
Vše dle možností dotací a rozpočtu obce
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Helvíkovice. O úsekovém měření mluvíme
se zastupiteli minimálně dva roky a již
16. 12. 2019 bylo schváleno v zastupitelstvu
obce zahájení jednání s MěÚ Žamberk, v roce
2019 obec neměla zajištěné technické možnosti
pro připojení zařízení k úsekovému měření.
Rozhodování o pořízení úsekového měření
v obci Helvíkovice projednávali zastupitelé
města Žamberk na svém veřejném zasedání
7. prosince 2021, o této skutečnosti jsme se
dozvěděli ze zveřejněného programu. Jelikož
jsme nevěděli, jakým způsobem se k dané
záležitosti zastupitelé Žamberka postaví a zda
budou mít dostatečné množství informací pro
rozhodování atd., dohodli jsme se zastupiteli

obce, že se jejich zasedání zúčastníme. V den
konání žambereckého zasedání jsme se, tři
zastupitelé naší obce, osobně zúčastnili. Jako
podpůrný materiál jsem zpracovala souhrn všech
důležitých informací a postřehů odjinud, kde to
již zdárně funguje. Zpracovaný podklad jsem
před projednáním (se svolením předsedajícího)
rozdala městským zastupitelům, při projednání
tohoto bodu jsem za obec vystoupila
a zdůraznila důvody, které nás k tomu vedou –
bezpečnost pro všechny v blízkosti silnice I/11;
snížení nehodovosti na silnici I/11. Zastupitelé
města po delší diskusi nakonec schválili pořízení
Dopravní nehody

úsekového měření pro obec Helvíkovice. Tímto
krokem to ovšem nekončí. Pro městský úřad to
bude znamenat zřízení nových pracovních pozic,
zapojení Městské policie, úpravu softwarového
vybavení, výběr dodavatele zařízení a jeho
nákup, ale na druhé straně výběr a příjem
finančních částek za přestupky do rozpočtu
města Žamberka.
Pro dokreslení uvádím počty a důsledky
dopravních nehod (řešených Policií ČR
v k. ú. Helvíkovice za období 2017 - 2021
(zdroj: https://nehody.cdv.cz)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

srážka s lesní zvěří

6

3

5

3

5

8

srážka s pevnou překážkou

3

5

3

5

3

3

srážka s jedoucím vozidlem

2

3

2

2

6

5

ostatní

3

-

2

2

2

5

celkem

14

11

12

12

16

21

2016

2017

2018

2019

2020

2021

lehké zranění
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Zraněné osoby při dopr. nehodách

Výše uvedené informace jsou více než
alarmující, údaje jsou z celého katastrálního
území obce a jednoznačně vychází za uvedené
hodnoty uplynulý rok 2021 jako nejhorší.

Přeji Všem šťastný a úspěšný průjezd nejen
po silnicích, ale i rokem 2022.
Jana Kolářová, starostka
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Dne 6. 12. 2021 se konalo 17. veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo mimo jiné projednalo
a schválilo tato usnesení:

•
přebytkový rozpočet obce Helvíkovice
na rok 2022, na straně příjmů v celkové výši
11 520 000 Kč, na straně výdajů v celkové
výši
9 498 000 Kč,
financování
celkem
2 022 000 Kč. Bližší rozpis rozpočtu viz dále.
•
Rozpočet na rok 2022 a Střednědobý
výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024
příspěvkové
organizace
Mateřská
škola
Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí.
•
Obecně
závaznou
vyhlášku
obce
Helvíkovice č. 2/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství.
Základní ustanovení vyhlášky tj. sazba poplatku
a osvobození se oproti minulé vyhlášce nemění.
Celé znění uvedeno na webových stránkách
obce www.helvikovice.cz.
•
podání žádostí o dotaci z Programu obnovy
venkova Pardubického kraje na parkoviště
u hřbitova (dot. titul 1) a na podporu provozu
prodejny (dot. titul 2). Výstavba nového
parkoviště vedle hřbitova bude navazovat
na stezku podél silnice I/11. Provoz prodejny
Konzum obec každoročně podporuje a má
možnost získat 50 % dotačních prostředků.

•
podání žádosti o dotaci na obnovu
místní komunikace včetně mostního objektu
na komunikaci k Popluží (Poplužská 11C)
z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
pro dotační titul Podpora obnovy místních
komunikací Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Obec má zpracovaný projekt na rekonstrukci
mostu k Popluží a součástí je i rekonstrukce
části přilehlé komunikace, tím splňuje podmínky
dotace. Podpora je vypsána na 80 % skutečně
vynaložených uznatelných nákladů, max. však
10 mil. korun. V aktuálních cenách je stavba
oceněna na cca 20 mil. Kč včetně DPH,
při započítání neuznatelných nákladů je hodnota
cca 23 mil. Kč. Obec podávala žádost o dotaci
již vloni, ale MMR naši akci nepodpořilo.
Bez přidělení dotačních prostředků není možné
tuto rekonstrukci mostu zahájit.
•
podání žádosti o dotaci na MAS
ORLICKO, z. s. na akci „Modernizace sálku
a zázemí pro kulturní akce a spolkovou činnost“
v budově OÚ.
•
podání žádosti o dotaci na SFDI
na akci „Stezka pro pěší a cyklisty podél I/11,
Helvíkovice, 2. část“. Obec má v rozpočtu
na r. 2022 zařazenu stavbu stezky u hlavní
silnice od č. p. 13 po č. p. 40, tento úsek
je podpořen přidělenou dotací SFDI z r. 2021.
Novou žádost o dotaci bude obec podávat
na dokončení trasy stezky od nové autobusové
zastávky Popluží k č. p. 13. Realizace této
části bude probíhat v r. 2023.
•
zahájení výběrového řízení na dodavatele
stavby „Stezka pro pěší a cyklisty podél I/11,
Helvíkovice, 2. část“. Poptávkové řízení
na plánovanou stavbu v příštím roce stanoví
finanční náklady, které budou uvedeny
do žádosti o dotaci.
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•
výsledek veřejné zakázky na dodavatele
stavby „Stezka pro pěší a cyklisty podél
I/11, Helvíkovice, 1. část“. Smlouva o dílo
bude sjednána se spol. Stavební firma Balcar
s. r. o. Choceň, která předložila ekonomicky
nejvýhodnější nabídku. Nabídky předložily
3 firmy, vybraná firma má potvrzené i dobré
reference.

Stavební práce na úseku stezky od č. p. 13
po č. p. 40 budou probíhat od března do srpna
letošního roku.
•
nákup části pozemku par. č. 115/6
v k. ú. Helvíkovice o výměře cca 1443 m 2
dle připravovaného GP za cenu dle smlouvy
o budoucí smlouvě kupní ze dne 23. 2. 2019.  
Obec se zavázala vykoupit část pozemku
kolem nového chodníku k mostu k Popluží
a kolem stezky podél hlavní silnice rozšířený
o třímetrový pruh od nově sazených lip.
•
sjednání dohody o vzájemné toleranci při
užívání pozemku.
•
určuje pozemky na náhradní výsadbu
stromů realizovanou ŘSD ČR – Správa
Pardubice. Na žádost ŘSD ČR vydal OÚ
rozhodnutí k povolení kácení 51 ks stromů podél
silnice I/11, z důvodu špatného zdravotního
stavu stromů, které ohrožují bezpečnost siln.
provozu a stanovil náhradní výsadbu v počtu
51 ks stromů. ŘSD bude náhradní výsadbu
financovat a realizovat na svých nebo obecních
pozemcích, obec si určí druhovou skladbu
stromů a místa sázení. Navrženy jsou trasy a
druhy: před kostelem – smrky a borovice, podél
stezky u I/11 – lípy,   hřiště na Skále – buk,
habr. Realizace výsadby v r. 2022–2023.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1.
Informace o práci OÚ a výborů
2. Informace o řešení výjimky ze základních
ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů živočichů dle § 56 zák. č. 114/1992
Sb. s Krajským úřadem Pardubice k realizaci
stezky u I/11. Podkladem pro vydání výjimky
byl posudek RNDr. Macháčka „Hodnocení vlivu
zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny“
k výskytu zvláště chráněných živočichů a rostlin
na pozemcích v blízkosti Stezky u I/11.
3. Informace o průběhu jednání o úsekovém
měření na I/11.
4. Změny dopravního značení v obci. MěÚ
Žamberk vydal opatření obecné povahy,
které z důvodu zklidnění dopravy na místních
komunikacích a vyloučení zbytné motorové
dopravy na mostě přes Divokou Orlici k Popluží,

•
Ceník pro rok 2022. Ceník je přehled všech
stanovených poplatků a úhrad za služby. Zvyšují
se sazby za pronájem kaple (1 000 Kč), sálku
v budově OÚ (5 000 Kč), tělocvičny (200 Kč
za 1 hodinu), statku (přízemí 13 500 Kč,
penzion 7 500 Kč, apartmán 4 000 Kč), stanu
(2 000 Kč). Sazby jsou za víkendové akce.
Důvodem zdražení je především nárůst ceny
energií. Podnikatelská inzerce ve zpravodaji se
zdražuje na dvojnásobek.
•
pověřuje starostku k jednání s ČSOB a. s.
o mimořádných splátkách úvěru na stavbu
stezky až do jeho konečného splacení
v průběhu období 12/2021 – 10/2022.
Po přijetí dotací na stezku od MMR  je možné
provést mimořádnou splátku úvěru čerpaného
v roce 2021 na stavbu stezky. Ve smlouvě
o poskytnutí úvěru je sjednán termín splacení
v roce 2025, ale záměr obce je splatit úvěr
do konce roku 2022 dle svých finančních
možností.
•
dodatek ke smlouvě o poskytování služeb
se spol. EKOLA České Libchavy s.r.o. na rok
2022. Firma Ekola představila nové služby
a změny v odpadové legislativě. Dodatkem se
navyšují ceny služeb o míru inflace.

stanovuje zóny s povolenou rychlostí 30 km/h
na všech komunikacích v obci a zakazuje vjezd
motorových vozidel mimo dopravní obsluhu
na obecní komunikaci od I/11 k Popluží v obou
směrech. V zónách bude informační tabule
upozorňovat na dodržování přednosti zprava
a chodce.  
5. Výsledky povodňové prohlídky vodních
toků po obci. Prohlídku toků v obci provedli
společně zástupci obce, MěÚ Žamberk,
Povodí Labe a Lesů ČR. Zjištěné závady byly
projednány s majiteli pozemků.
6. Souhlasné vyjádření k reklamnímu poutači
firmy Dibaq a. s. na pozemku par. č. 115/6
u křižovatky před mostem k Popluží. Umístění
a velikost reklamního poutače – kočka a pes –
bylo projednáno s dotčenými orgány a pouze
4
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majitelka pozemku může ovlivnit velikost
reklamy.
7.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce ze dne 20. 10. 2021.
8. Rozsudek Okresního soudu Ústí n.Orl.
o odstranění plotu na pozemcích par. č. 4166,
1202/8 a 1433/2 v k. ú. Helvíkovice a usnesení
o náhradě nákladů řízení. Žalovaní se proti
rozsudku odvolali.

Výsledky odpadového
hospodářství za rok
2021

V roce 2021 nastává změna daná legislativou
a začal platit nový zákon o odpadech
(č. 541/2020). Tento zákon byl připravován
dlouhou dobu, ale jeho schválení nastalo pár
dní před koncem roku 2020 a již od 1. 1. 2021
byl platný. Tímto krokem byla nastartována
jiná pravidla, než platila v předchozím
roce. Některá ustanovení platila přechodně
a všichni zúčastnění se museli vypořádat
s novinkami. Mezi nové povinnosti např. patří,
že provozovatel skládky sleduje odvezené
množství směsného komunálního odpadu,
a to ovlivňuje výši poplatku za   skládkování.
V roce 2021 je hranice pro slevu
za skládkování 200 kg za trvale hlášeného
občana. Každoročně se toto množství zákonem
snižuje a to o 10 kg/ občana, až do roku 2029
na hmotnost 120 kg/ občan. Pro rok 2022
platí limitní množství se sníženým poplatkem
za uložení odpadů na skládku 190 kg na
1 občana.
Co stále zákonem platí (§ 4 zák. 541/2020)
a každý původce odpadu (občan) se
podle těchto pravidel má řídit:

Prioritou je předcházet vzniku odpadů
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9. Oznámení spol. Dibaq a. s., že nepočítají
se zahájením výstavby hal na Popluží v roce
2022. Tím se posunuje závazek obce k Rozšíření
komunikace na p. p. č. 5065 Helvíkovice.
Věra Dittertová

Pokud již odpad vznikne, je nutné:
- připravit odpady k recyklaci (řádně a důsledně
třídit)
- jinak využít odpad včetně energetického
využití (darovat věci potřebným, kompostovat
atd.)
Poslední možností každého původce je
odstranění odpadu stanoveným způsobem
(směsný komunální odpad, objemný odpad).
Co vše se třídí v obci Helvíkovice stanovuje
OZV č. 1/2021 platná od 1. 4. 2021:
Plasty – v domácnostech vyhrazené typizované

nádoby (popelnice 120 l, 240 l, 1100 l,
nedostupná místa pytle)
Papír – v domácnostech vyhrazené typizované
nádoby (popelnice 120 l, 240 l, 1100 l,
nedostupná místa pytle)
Sklo – zvony zvlášť na bílé a barevné sklo
umístěné na 9 veřejně přístupných stanovištích
po obci
Kov – typizované popelnice 1100 l umístěné
na 3 veřejně přístupných stanovištích po obci,
svozy SDH – termíny uveřejněny předem v
kalendáři obce, požadavky občanů předem
nahlášené
Elektrospotřebiče – svozy SDH – termíny
uveřejněny v kalendáři obce, požadavky občanů
předem nahlášené
Jedlé oleje a tuky – popelnice 120 l hnědozelená – stanoviště U staré hasičárny (OÚ),
pouze v nádobách olej
Textil – bílý kontejner – stanoviště U staré
hasičárny (OÚ), předem stanovené sběry pro
Charitu Broumov

V období 1. 1. – 31. 3. 2021 byly na veřejných
stanovištích stále zvony na plasty a papír
a současně platil pytlový sběr plastů v předem
určených termínech na stanovištích zvonů
(OZV č. 1/2019).
Z několika důvodů
/-  nového zákona č. 541/2020 o odpadech
- dostupnosti nádob a důslednějšího třídění –
nové popelnice u jednotlivých nemovitostí
- většího pořádku na veřejných prostranstvích
po obci/
začala od dubna 2021 platit nová OZV
č. 1/2021, která stanovila systém uložení
odpadů. O změnách v odpadovém hospodářství
obec informovala občany již od prosince 2020
a připravila harmonogram změn v odpadovém
hospodářství.
Přehled několika údajů z uplynulého roku:

Celkové vyprodukované množství odpadů
(v tunách) v roce 2021:
Plast

14,03

Papír

12,45

Sklo

17,06

Kov

2,755

Textil

1,85

Směsný odpad

99,82

Jedlé oleje

0,086

Náklady na odpadové hospodářství
v roce 2021:

Náklady na nákup nových popelnic na papír
(výpůjčky občanům)
114 999,50 Kč
Celkové náklady na likvidaci všech odpadů
včetně svozů
394 358,91 Kč
Z celkových nákladů činí náklady: na směsné
odpady 185 613,14 Kč; nebezpečné odpady
20 863,21 Kč, plasty 87 223,64 Kč; papír
39 856,60 Kč; sklo 23 576 Kč, bioodpad včetně
zřízení nového místa 28 951,32 Kč; oleje a tuky
605 Kč; vydání kalendářů 7 670 Kč.

Příjmy v oblasti odpadového hospodářství
v roce 2021:

Přijaté poplatky za odpady od občanů a za
rekreační objekty 285 903,- Kč; odměny
od spol. EKO-KOM za množství a způsob sběru
tříděných odpadů vyprodukovaných na území
obce 133 734,- Kč; nově prodej druhotných
surovin (fakturace papíru ze svozů po obci
od 1. 4. 2021) 27 375,77 Kč.
Výše poplatku za odpady v roce 2021 činila
550 Kč za přihlášenou fyzickou osobu nebo
za objekt bez hlášených osob (rekreaci),
splatnost poplatku je vždy k 31. 3. – jednorázově,
vše v souladu s OZV č. 2/2020. Současná výše
a termín úhrady poplatku zůstává stejná i pro
rok 2022, pouze z legislativních důvodů byla
vydána OZV č. 2/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství.
Porovnání množství vyprodukovaných
komunálních odpadů v letech 2019–2021
(v tunách)
2019

2020

2021

Plast

10,01

13,57

14,03

Papír

5,67

7,56

12,45

Sklo

8,72

10,88

17,06

Kov

0,075

8,87

2,755

Textil

1,91

1,97

1,85

Směsný

76,95

78,78

99,82

Věřím, že změna systému a získaný komfort
při samotném třídění a ukládání odpadů
z domácností, našla oblibu u většiny osob.
Za obec mohu potvrdit, že jednoznačně
změna systému přispěla k většímu pořádku
na veřejných prostranstvích a přinesla větší
výtěžnost ve sběru tříděných komodit.
U množství směsného komunálního odpadu
v loňském roce jsme bohužel zaznamenali
zvýšení produkce.
V případě jakýchkoliv dotazů v oblasti třídění
odpadů se můžete na obec kdykoliv obrátit.
Za obec starostka Jana Kolářová
6
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Rozpočet na rok 2022
Název položky

Výsledky hospodaření za rok 2021
Příjmy v tis. Kč

Výdaje v tis. Kč

Daně z příjmu od FÚ
6860
Místní poplatky (pes, odpady, správní)
302
Daň z nemovitostí od FÚ
685
Přijaté dotace – ze stát.rozpočtu na státní správu
120,8
Smluvně sjednaná dotace ze SR na stezku pro pěší a cyklisty podél I/11
2159,8
Pronájem pozemků, psí útulek
60
3,5
Lesní hosp.– běžná údržba, stromky, prodej paliva
50
40
Sdružení obcí Orlicko – členské příspěvky
51
Konzum – příspěvek na provoz prodejny
100
Silnice a pozemní komunikace z toho
3950
- opravy, zimní údržba
80
- rekonstrukce chodníku podél I/11 od č.p. 13 po č.p. 40 a výstavba parkoviště u hřbitova
3500
- mostní prohlídky, projekty na rekonstrukce místních komunikací
310
- dopravní značení, zastávka Houkov
60
Odpadní vody – nájem, drobné služby
11
5
Mateřská škola – neinv. příspěvek na provoz
200
Místní knihovna
0,1
10
Obecní kronika
10
Helvíkovický zpravodaj
8
50
Kultura – koncerty, zájezdy, akce, blahopřání k živ. výročím
10
40
Tělovýchova a zájmová čin.– provoz kabin, veř. hřiště
21
Bytové hospodářství – pronájem v č.p.165 a č.p.47 (chalupa) 309,6
45
Nebytové hospodářství (sálek, tělocvična, statek)
450
200
Veřejné osvětlení (spotřeba elektřiny, drobné opravy)
100
Pohřebnictví, kaple
10
12
Územní plán obce, studie
Komunální služby – správa majetku obce, z toho
30
1743,5
- stavba nového altánu v parčíku za OÚ
300
- nákup pozemků u chodníků
260
Komunální odpady (směsné, nebezpečné, tříděné)
143,7
350
Veřejná zeleň – sečení, z toho
10
210
- nákup zahradního traktoru k sečení fotbalového hřiště
138
Požární ochrana, krizové řízení
50
Zastupitelstvo obce
1040
Činnost místní správy (obecní úřad), z toho
300
1100
- obědy pro občany
300
300
Pojištění majetku obce
27
Úroky z bankovních účtů a úvěrů
100
Platba daní a poplatků
40
Celkem rozpočet

11520

9498

Celkem

11520

11520

Splátky úvěrů
7

-

2022

Název položky

Skutečné příjmy v Kč

Skutečné výdaje v Kč

Daně z příjmu
7 872 805,39
Místní poplatky (odpady, pes, správní)
311 633,00
Daň z nemovitostí
698 818,98
Přijaté dotace celkem
3 737 438,90
- od MŠMT – neinvestiční výdaje mateřské školy
230 784,00
230 784,00
- od MZe - úroky z úvěru na kanalizaci
28 156,57
26 957,42
- od MZe – revitalizace kaple
200 000,00
704 159,50
- od MMR – Stezka pro pěší a cyklisty podél I/11 včetně nové autobusové zastávky Popluží
4 577 078,05
2 840 464,43
- ze SR – volby PS Parlamentu ČR
31 000,00
31 393,61
- ze SR – kompenzační bonus daň. příjmů
109 022,90
111 227,00
- od kraje – podpora prodejny Konzum
69 611,00
- od kraje – odborná příprava SDH
1 600,00
224 999,50
- od kraje – nové popelnice na papír pro občany
110 000,00
- ze SR v rámci SDV
116 800,00
Pronájem pozemků
64 623,00
500,00
Lesní hospodářství
83 205,00
22 700,00
Sdružení obcí Orlicko
55 350,00
Místní komunikace celkem
404 383,06
- Opravy a běžná údržba
7 827,56
- Projekty, žádosti o dotace
226 875,00
- Zimní údržba komunikací
58 123,50
- Hodnocení vlivů stavby stezky na životní prostředí
26 015,00
- Nová autobusová zastávka Na skále
85 542,00
Odpadní voda – kanalizace
11 000,00
Mateřská škola celkem
897 000,00
- Běžný provoz školky
220 000,00
- Půjčka na rekonstrukci zahrady a herny
677 000,00
Místní knihovna
5 500,00
Obecní kronika
6 540,00
Kaple sv.Antonína
5 835,00
62 103,83
Helvíkovický zpravodaj
8 410,00
46 205,00
Záležitosti kultury celkem
100 000,00
26 062,00
- Přijatý dar od Dibaq a. s.
100 000,00
- Životní výročí občanů, vítání občánků
26 062,00
Sportovní zařízení - kabiny
20 767,00
Zájmová činnost – veřejná hřiště pro děti
6 093,44
Bytové hospodářství celkem
309 600,00
43 200,10
- Byty ve víceúčel.objektu č. p. 165
129 600,00
2 841,00
- Chalupa č. p. 47
180 000,00
40 359,10
Nebytové prostory celkem
454 180,00
388 190,82
- Tělocvična
5 340,00
- Sálek v budově OÚ
21 900,00
318,00
8
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- Statek č.p. 49
426 640,00
253 857,82
- Ostatní nebytové prostory, tepelné čerpadlo
300,00
134 015,00
Veřejné osvětlení
146 002,48
Pohřebnictví - hřbitov
5 280,00
10 144,82
Územní plán
62 920,00
94 380,00
Komunální služby - obecní majetek celkem
35 030,00
1 423 582,07
- Zpevněná plocha a lavičky v parčíku
205 837,47
- Náhrady za věcná břemena, ost.služby
18 150,00
- Pronájem laviček, stanu, reklamní tabule
13 580,00
- Provozní náklady a výnosy
3 300,00
1 217 744,60
Komunální a tříděné odpady celkem
375 509,77
506 597,30
- Odměny za třídění, náklady na tříděný odpad, prodej druhotných surovin - papír
161 109,77
208 745,77
- Komunální – směsné odpady, prodej kontejnerů
49 000,00
185 613,14
- Nové popelnice na plast
165 400,00
112 238,39
Vzhled obce, veřejná zeleň
45 442,50
138 911,16
Krizová opatření – protipovodňová op., rozhlas
38 735,35
Požární ochrana – SDH celkem
1 012 265,91
- Nové vybavení výjezdové jednotky
981 752,91
- Provozní náklady
30 513,00
Zastupitelstvo obce
1 061 076,76
Místní správa – obecní úřad celkem
275 233,00
1 133 266,30
- Obědy pro občany
265 783,00
244 900,00
- Inzerce ve zpravodaji, poplatky
9 450,00
- Provozní náklady
888 366,30
Pojištění, úroky z účtů a úvěrů, platby daní
7 538,98
410 666,86
Finanční vypořádání min. let
2 089,00
Celkem

Nejdůležitější akce financované
v roce 2021

Rekonstrukce kaple sv. Antonína
– oprava vnějších omítek kaple a zákristie,
výměna krytiny na zákristii, instalace držáků
sněhu na střeše kaple, venkovní odvodnění
754 tis. Kč
Stezka pro pěší a cyklisty podél I/11 (úsek od
mostu k Popluží po novou autobus. zastávku)
včetně autobusové zastávky Popluží
4 577 tis. Kč
Podpora provozu prodejny Konzum
111 tis. Kč
Pořízení nových nádob na tříděné odpady –
papír
225 tis. Kč
Zpevněná plocha v parčíku a pořízení nových
stolů a lavic
206 tis. Kč

14 466 592,52

13 866 823,34

Počáteční zůstatek na bankovních účtech
k 1. 1. 2021
8 818,75 Kč
Konečný zůstatek na bankovních účtech
k 31. 12. 2021
633 721,41 Kč
Počáteční zůstatek úvěrových účtů u ČSOB
k 1. 1. 2021
3 732 740,28 Kč
Konečný zůstatek úvěrových účtů u ČSOB
k 31. 12. 2021
3 717 792,00  Kč
Věra Dittertová

Další informace
k odpadům

- Obec Helvíkovice na rok 2022 vydala
tradiční kalendář s přehledem svozových dnů
jednotlivých komodit. Kalendář si můžete
zdarma vyzvednout na obecním úřadě.
- Vzhledem k označení popelnic speciálními
čipy již nebudou popelnice od letošního roku
označovány samolepkou svozové firmy.
- Všechny nádoby na odpady (směs, papír,
plast) užívané v obci Helvíkovice musí být
označeny čipem společnosti Ekola. Čip slouží
k identifikaci druhu odpadu, velikosti nádoby
a příslušnosti nádoby k číslu popisnému.
Pokud budete měnit nádobu, nebo si pořídíte
z jakéhokoliv důvodu jinou, je nutné domluvit
s Ekolou její označení čipem. Z tohoto důvodu
je lepší koupit si novou nádobu přímo v Ekole
a vše zařídit na jednom místě. Zde se můžete
domluvit s paní Vídeňskou, tel. 493 646 344.
Firma zajistí i dovoz nové nádoby do Helvíkovic.  

Upozornění na poplatky na rok 2022
dle obecně závazných vyhlášek obce

 Místní poplatek za chov psů
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatníkem je držitel psa, který žije na území
obce Helvíkovice.
-

poplatek

za

prvního

psa

je

120 Kč,

za každého dalšího psa jednoho držitele je
sazba 240 Kč. Poplatek je splatný do 28. 2.
běžného roku.
 Poplatek za odpady
Poplatek platí fyzická osoba přihlášená
k pobytu v obci (včetně cizinců) nebo fyzická
osoba, která je vlastníkem rekreačního objektu.
- poplatek 550 Kč za 1 osobu nebo 1 rekreační
objekt je splatný jednorázově nejpozději
do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
 Předplatné na Helvíkovický zpravodaj
- 6 výtisků dodaných během roku do domácnosti
nabízíme zájemcům za předplatné 60 Kč
- objednávky zpravodaje a úhrada za předplatné
na OÚ do 28. 2. 2022
Místní poplatky i předplatné 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 středu 2. 3. 2022 se uskuteční mobilní
sběr velkoobjemových a nebezpečných
odpadů

Firma EKOLA České Libchavy zastávkovým
způsobem na vybraných stanovištích zvonů
na tříděný odpad převezme nebezpečné odpady
a velkoobjemový odpad – starý nábytek,
matrace, koberce, autosedačky a další věci
určené k likvidaci.
Věra Dittertová
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Srdečně blahopřejeme
našim
spoluobčanům,
významná životní jubilea:

v únoru 2022

Vítek Josef		
Dvořáková Ludmila		

v březnu 2022

Matyášová Jaroslava		
Urbánková Jaroslava		
Michaličková Věra		
Šeda Jan		
Gábriš Gabriel		
Doleček František		

Zajímavosti z evidence
obyvatel
Věková struktura obyvatel:
Dospělí muži
216 osob
Dospělé ženy
190 osob
Děti do 15 let
- Chlapci
41 osob
- Dívky
50 osob
Celkem část Helvíkovice
472 osob
Celkem část Houkov
25 osob

Obec se rozrůstá

Ø 44,99 let
Ø 48,68 let
Ø 6,83 let
Ø 8,44 let
Ø 41,45 let

oslaví

83 let
77 let
80
82
75
76
80
77

let
let
let
let
let
let

Rekapitulace změn v evidenci obyvatel
v roce 2021:
Počet obyvatel k 1. 1. 2021
494
Přistěhování		 20
Narození		10
Odstěhování		 22
Úmrtí		5
Počet obyvatel k 31. 12. 2021
497

Ø 35,55 let

Rok 2021 byl v mnoha skutečnostech
výjimečný. I z pohledu evidence obyvatel se
v průběhu roku uskutečnilo několik zajímavostí,
někdy úsměvných, někdy smutných.
Se změnou systému svozu papíru a plastů
počátkem roku, byl kladen větší důraz
na oficiální adresu trvalého pobytu. Občané
hlášení v obci měli určité výhody při pořizování
11

kteří

nových nádob na odpady a tato skutečnost
pomohla i při navýšení počtu našich obyvatel.
Hodně obyvatel si dalo do souladu trvalý pobyt
s informací vedenou v občanském průkazu a tím
naše obec poprvé v novodobé historii překročila
hranici 500 obyvatel hlášených k trvalému
pobytu. Byla to radostná událost a pětistý
občan dostal malou pozornost. Bohužel počet

obyvatel je velice proměnlivý ukazatel a ke konci
roku opět klesl. Samozřejmě i nadále žije v obci
více osob, které zde nejsou hlášeny, ale i naopak,
někteří naši občané žijí trvale v jiném místě, ale
to už je běžná praxe stejná jako v jiných obcích
a městech. Počet obyvatel trvale hlášených
v obci je údaj velice sledovaný, protože je
vodítkem k přidělování dotací a přerozdělování
daňových příjmů plynoucích ze státního
rozpočtu. Obec se rozrůstá o novostavby
rodinných domů a tím o mladé rodiny. Proto se  
nám v loňském roce narodilo i hodně dětí, což
je také velice milá zpráva. Miminka jsou vítána
do života v obci starostkou a vždy dostávají
finanční dar 3 000 Kč a plyšovou hračku. Vítání
občánků se koná nepravidelně, podle počtu
narozených dětí a v minulých letech i podle
epidemických opatření. Někdy nám jdou děti
téměř naproti, ale pokud mají rodiče o vítání
svých dětí zájem, nikdy se na ně nezapomene.

Tou méně radostnou skutečností byla loňská
vysoká úmrtnost. Počátkem roku jsme se
museli rozloučit s 5 občany, vždy to bylo velice
bolestivé pro jejich rodiny i všechny známé
a kamarády. Bohužel se ukázala stinná stránka
života, kdy je zasáhly zákeřné nemoci. Paní
Marie Richtrová, Helena Mikysková a pánové
Jaromír Jeništa, František Pinkas a Vratislav
Matyáš si zaslouží naši tichou vzpomínku.
Pro porovnání počet obyvatel obce v minulosti:
1971 – 455 obyvatel
1974 – sloučení se Žamberkem – 431 ob.
1990 – opětovné osamostatnění – 397 ob.
2000 – 401 obyvatel
2005 – 427 obyvatel
2010 – 446 obyvatel
2015 – 477 obyvatel
2020 – 494 obyvatel
Věra Dittertová

Vzpomínáme
„Nikdy neztratíš někoho,
koho nosíš ve svém srdci …
možná ztratíš jeho přítomnost,
jeho hlas, jeho vůni.
Ale to, co jsi se od něj naučil,
to co ti po sobě zanechal,
to neztratíš nikdy.“
S bolestí v srdcích jsme vzpomínali 28. 1. 2022
již 5. výročí od úmrtí naší milované maminky,
babičky a prababičky paní Anny Stejskalové.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají
dcery Aninka a Hanka s rodinami
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Mladí hasiči si
poradí i s nepřízní
počasí

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2022
V HELVÍKOVICÍCH

Naše obec se opět připojila k celonárodní
Tříkrálové sbírce. Vloni jsme koledu "vyřizovali"
na stanovištích kvůli covidovému zákazu
obcházení, letos jsme zase mohli navštívit
jednotlivé domácnosti a osobně přát pokoj,
zdraví a všechno dobré.
Vyrazili jsme ráno, už po deváté hodině, tak se
omlouváme těm, které jsme tahali z vyhřátého
pelíšku. Kolem poledne si některé hospodyňky
kvůli koledě musely odskočit od sporáku
(mimochodem, občas nám krásně vonělo pod
nos ) a po obědě některé maminky vybíhaly
před dům ještě než jsme stihli zazvonit,
abychom jim nevzbudili miminka. I když jsme
se rozdělili do dvou rajónů, stejně obě skupinky
nachodily po 7 kilometrech a domů se děti
s bolavými nožkami dostaly až v půl třetí. Nějak
se nám ta naše obec zvětšuje!

Rozpečetění pokladniček proběhlo na obecním
úřadě a napočítali jsme více jak 15 tisíc korun.
Moc vám děkujeme za příspěvky a za milá
přijetí! Vážně nás to bavilo. A příští rok budeme
zase shánět dobrovolníky koledníky. Nemusíte
být věřící. Stačí chtít!
Znamená to nachodit nějaké kilometry, možná
přežít mrazivé počasí, někdy i odmítnutí, ale
především je to skvělý pocit z vykonání dobré
věci a prožití něčeho nového.
Děkujeme všem šikovným koledníkům: Járovi,
Lucce, Verunce, Marečkovi a Adélkám.
Lída Matyášová a Dana Flekrová

V sobotu 5. 2. 2022 se naši mladí hasiči
zúčastnili netradičního branného závodu
v České Rybné. Závod je netradiční tím, že
se koná v zimním období, ale i úkoly, které se
v branném závodě běžně nevyskytují. Závodníci
mimo střílení ze vzduchovky, topografie,
určování
vhodných
hasících
prostředků
a zdravovědy, musí házet granátem na určený
cíl a správně sbalit hadici. Hlídka starších
vybojovala 3. místo. Závodníkům gratulujeme
a přejeme mnoho dalších úspěchů.

POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE

Obec Helvíkovice se
opětovně zapojuje
do akce Ukliďme
Česko

V sobotu 2. 4. 2022 zveme všechny občany
i příznivce čisté přírody na společný úklid
po obci a okolí.
Sejdeme se ve 14 hodin u obecního
úřadu. Spojíme příjemné s užitečným
a úklidem pohozených odpadků na veřejných
prostranstvích při procházce po obci zvelebíme
okolí našeho bydliště. Odměnou bude opékání
buřtíků a další občerstvení.

13

14

POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE

Klub žen Helvíkovice připravuje
na pátek 8. 4. a sobotu 9. 4.

Velikonoční trhy

Pokud nám to vládní opatření
umožní, nabídneme vám na sálku
obecního úřadu tradiční velikonoční
dekorace, cukroví, perníčky a různé
regionální výrobky.
Bližší informace na plakátech.

LETNÍ TÁBOR 2022
Kdy:

18.-22. července

Kde: v Liberku

Pro koho: děti školou povinné, samostatné

Kapacita je omezená,

Cena: 1900,- Kč

rozhodne pořadí přihlášek!

lišek a aujeszkého chorobu přenosnou na naše
psy. Jedinou nemocí, jejíž výskyt stále hrozí,
přenosnou na člověka, je ptačí chřipka typ
H5N1. Z civilizačních vlivů působících naopak
škody na zvěři je stále na prvním místě výskyt
sražené srnčí zvěře na veřejných komunikacích,
takových kusů vykazujeme každoročně 15 - 20.
Nejnaléhavější výzvou je však v současné
době stále se zvyšující riziko hrozícího vzniku
ohniska Afrického moru prasat (AMP). Proto
je naší první povinností lovit černou zvěř
celoročně a to bez rozdílu věku a pohlaví.
Od 1. 12. 2021 byla část katastru obce
od silnice I/11 severním směrem až k polské
hranici nově zařazena do rozšířeného
nárazníkového pásma, neboť počet několika
set ohnisek v Německu i Polsku neustále roste.
Toto pásmo v různé šíři kopíruje hranici s
Polskem a to od Žitavy (trojný bod de-pl-cz)
až po hranici se Slovenskem.

Na Slovensku je situace obdobná a to přibližně
od spojnice Poprad – Nitra - Bratislava až
po hranici s Ukrajinou je hlášen výskyt AMP
u domácích i divokých prasat v mnoha
desítkách lokalit. Výskyt u divokých i domácích
prasat je hlášen také v Německu i Polsku.
V této souvislosti prosím nepřehlédněte
informační leták pro občany, otištěný v tomto
čísle zpravodaje, vydaný Státní veterinární
správou ČR, bližší informace naleznete také
na www.svscr.cz. Jakékoliv sdělení související
s touto problematikou je také možno posílat na
msdubina@email.cz.
Závěrem, v pokusu o poněkud optimističtější
závěr článku, chceme zdůraznit, že dle potřeb
obce Helvíkovice, zemědělců nebo majitelů lesů
jsme připraveni s pomocí těmto hospodářům
v rámci plnění pracovních povinností našich
členů.
Výbor MS Dubina Helvíkovice-Kameničná

Spaní ve stanu!
ZAJÍMAVOSTI

Zájemci se mohou už nyní hlásit telefonicky na 605 323 402.
K dispozici bude pevná základna s pitnou vodou a zázemím při nepřízni počasí.
Těší se Lída Matyášová & Eliška Marková
ZPRÁVY ZE SPOLKŮ

Myslivci informují

Tak jako každoročně přicházíme s několika
postřehy ze života našeho mysliveckého
sdružení. Na prvním místě chceme poděkovat
především Obci Helvíkovice a zemědělcům
za celoroční spolupráci a v neposlední řadě
také všem občanům, podílejícím se různou
formou na ochraně naší přírody a to jak uvnitř
naší obce, tak také v zemědělské krajině
v katastru obce, která  stále naléhavěji potřebuje
zvýšenou pozornost v procesu její rekonstrukce.  
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Zároveň, i když poněkud opožděně, připojujeme
přání pevného zdraví všem a konečně již tak
dlouho očekávaný návrat k normálnímu životu
bez dosavadních komplikací.
Z pohledu normálního života však naše
myslivost prožívá několik problémů, které
vyžadují stálé a mnohdy akutní řešení. Kromě
udržování přijatelných stavů zvěře tak, aby
nedocházelo k poškozování   zemědělských
plodin  a lesních porostů je to výskyt několika
infekčních onemocnění volně žijících zvířat
s dopadem do chovu domácích zvířat. Jedná
se o trichopapilomatozu srnčí zvěře, prašivinu

Informace k autobusové
dopravě Pardubického
kraje
Vážení cestující,
z důvodů předpokládaného nárůstu výskytu
nemoci Covid v populaci a v souvislosti
s počátkem povinného testování od 17. 1. 2022
může v následujících dnech dojít ke zvýšení
počtu neodjížděných spojů ve veřejné dopravě.
Bohužel výši dopadu na veřejnou dopravu
neumíme predikovat a dopředu také nebudeme
znát rozsah nezajištěné dopravy. Z tohoto
důvodu přistupujeme k jejímu preventivnímu
omezení a to tak, že základním principem
tohoto omezení v Pardubickém kraji je spuštění
letního prázdninového režimu s doplněním
oběhů o školní spoje (prioritou jsou ranní školní
spoje) a to i za předpokladu, že tyto spoje

budou odjížděny se zpožděním a nebude tedy
zajištěna včasná docházka do škol.
Došlo k úpravám jízdních řádů a to s platností
od 17. 1. 2022 a 20. 1. 2022. Úpravy jízdních
řádů byly provedeny dopravcem ČSAD Ústí nad
Orlicí a. s.
Omezení u dalších dopravců bude aplikováno
dle aktuální potřebnosti, stejně tak jako doba
jeho trvání. V drážní dopravě zatím o žádných
omezeních neuvažujeme.
Upravené jízdní řády naleznete např. na portálu
IDOS nebo informace poskytne dispečink
IREDO tel. č. 491 580 333.
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VZPOMÍNKOVÝ SERIÁL Z KRONIKY OBCE

VZPOMÍNKOVÝ SERIÁL Z OBECNÍHO ALBA

Zajímavosti z kroniky obce Helvíkovice
Rok 1983

Hlavní pozornost celého občanského výboru
a většiny občanů byla zaměřena na zabezpečení
akce Z – zbourání starých garáží a skladů na uhlí,
vedle budovy občanského výboru a vybudování
garáží pro požárníky a myslivce se skladem
uhlí a dřeva pro potřeby občanského výboru.
Po vystěhování materiálu z vnitřního prostoru
začaly 2. 4. 1983 stavební práce demolicí celého
objektu s cílem maximálního šetření stavebním
materiálem a finančními prostředky. Plánované
náklady činí 86 000 Kčs. Občanský výbor je
povinen 30 % celkových nákladů ušetřit.
Pro organizační zajištění úkolu byla OV č. 9
utvořena pětičlenná skupina ve složení Matyáš
Vratislav č. p. 38 – stavbyvedoucí, členové –
Divíšek Jaroslav č. p. 31, Mikyska Stanislav
č. p. 103, Matyáš Josef č. p. 123 a ing. Josef
Bárta. Přes četné problémy, se kterými se
organizátoři setkávali, pokračovala výstavba
dobrým tempem a za celých sedm měsíců byla
postavena stavba – budova včetně venkovní
fasády a pokrytí střechy eternitem. Na tomto
díle odpracovalo 124 občanů 4030 hodin,
z toho 1345 hodin bezplatně. Do práce se zapojili
členové svazu požární ochrany, tělovýchovné
jednoty Sokol, členové mysliveckého sdružení.
Dobrou spolupráci poskytlo i JZD Podchlumí
se sídlem v Kameničné.
Protože provoz na silnici č. 11 je stále
frekventovanější, stává se chůze pro chodce
nebezpečná. V polovině května se začíná
s budováním chodníku od pohostinství ke
kulturnímu domu. Vábr Jiří a Blažek Miroslav
jsou nuceni ustoupit s plotem. Městský národní
výbor poskytl na přemístění plotů potřebný
materiál. Chodník od mostu k servisu (směr
Žamberk) je dokončen a vyasfaltován.

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

V lednu byly zahájeny práce na regulaci
Kamenského potoka. Všechny stromy podél
potoka od Šafářových č. p. 32 až po most
u Blažkových č. p. 20 byly vykáceny, potok
byl prohlouben, rozšířeno koryto a dno
zpevněno kameny. Za hřbitovem byl vybudován
odlehčovací příkop z potoka do Divoké Orlice
přes louky. Práce provedly Lesostavby Hradec
Králové.

1983-1984

Rok 1984

Občanský výbor zabezpečuje dokončení akce
Z – přístavby garáží. Budují se příčky, podlahy.
Práce pokračují pomaleji, zájem občanů opadá.
Požárníci započali s výstavbou klubovny nad
garážemi a s rekonstrukcí knihovny. Za garáží
mysliveckého svazu se buduje klubovna TJ
Sokol. Je dokončen i chodník od pohostinství
ke kulturnímu domu a připraven k vyasfaltování.
Český svaz žen převzal patronát nad pionýrským
oddílem mladých požárníků. Připravil pro
pionýry týdenní soustředění v Liticích nad
Orlicí. Vedoucími po celý týden byly Ludmila
Dvořáková a Pavla Kroulová. Členky ČSŽ se
po celý týden staraly o stravování. Bohatá
náplň programu, soutěže, karneval, táborák,
četné sportovní i společenské hry zanechaly
dvaceti osmi dětem hezké vzpomínky
na letošní prázdniny. Mladí požárníci si ubytování
v rekreačním středisku JZD Podchlumí
odpracovali 300 hodinami brigádnické pomoci
v JZD.

Regulace Kamenského potoka
a odlehčovací kanál do Divoké Orlice

Z kroniky vybrala Věra Dittertová

Staré skladiště a garáže
– těsně před zbouráním
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Dětský den – procházka pohádkovým
lesem, studentky jako trpaslíci.

Staré skladiště a garáže – práce při bourání

Požárníci při sekání příkopů. Horní řada
zleva: J. Šreiber, L. Oulický,
A. Michalička, V. Stejskal, V. Mlynář,
Fr. Matyáš, K. Kroul, Jar. Divíšek, V. Tomeš.
Ve dřepu: J. Roček, J. Kolář, V. Knop.
Ležící: Jiří Divíšek
Pohled zezadu, sklad obč. výboru, vzadu
klubovna Sokola – nedokončené

Požárníci – Miroslav Jeništa a František
Doleček při prořezávce stromů
na příkopech od Helvíkovic do Kameničné

Mladí požárníci při sklizni příkopů
19

Pohled zezadu - dokončené

Rozšíření a rekonstrukce garáží –
přístavba k budově občanského výboru.
Pohled zpředu – vlevo vrata ke garáži
myslivců, sklad topiva pro kulturní dům,
garáže požárníků. Nahoře – klubovna
požárníků
20

KŘÍŽOVKA

INZERCE

Textilní banka.cz
společně s obcí Helvíkovice
VYHLAŠUJÍ
SBÍRKU TEXTILU A POUŽITÝCH VĚCÍ
Máte doma starší nebo nepotřebné oblečení a drobné domácí potřeby a nevíte co s ním?
Nevyhazujte ho! Dejte mu šanci na druhý život!
Darovat můžete věci zachovalé, čisté a nepoškozené:
Veškeré oděvy, oděvní doplňky
Párovou obuv
Kabelky, batohy
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky
Přikrývky, polštáře a deky
Bytový textil
Nádobí
Menší elektrospotřebiče
Knihy, hračky
Vše zabalené v igelitových pytlích.
Darované věci doplní sklad Textilní banky.cz kde zůstane uložen pro potřeby
sociálně slabších a osob v krizi.
SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:

od pondělí 7. 3. do pátku 11. 3. 2022
v pracovní době obecního úřadu
ve venkovní kuchyňce v přízemí č. p. 165
(víceúčel. objekt - vchod od parečku)
Všem dárcům DĚKUJEME
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
Textilní banka.cz tel.: 607 344 344 nebo OÚ Helvíkovice tel.: 465 612 527, 737 717 897
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POZOR NA AFRICKÝ MOR PRASAT!

informace pro občany
Co je africký mor prasat?
Africký mor prasat (AMP) je nakažlivé virové onemocnění prasat domácích i divokých. Virus je velice
odolný a zůstává infekční řadu měsíců ve zmraženém či sušeném mase z nakažených zvířat. Nemoc
je nepřenosná na člověka a jiné druhy zvířat. Nemocní a uhynulí divočáci jsou zdrojem onemocnění pro
domácí prasata. Při zavlečení AMP je rozhodující včasná detekce, která je prováděna vyhledáváním
a vyšetřováním uhynulých divočáků.

Rizika AMP a jeho šíření
nelegální dovoz produktů z prasat ze zemí s výskytem AMP
šíření infekce při kontaktu s uhynulým divokým prasetem
OO krmení divokých prasat
OO odhazování potravin v přírodě
OO dovoz trofejí ze zemí s výskytem AMP
OO
OO

Metody boje s AMP
omezit dovoz potravin a trofejí ze zemí s výskytem AMP
zbytky potravin odhazovat výhradně do odpadkových košů a popelnic
OO vyhnout se oblastem s výskytem AMP
OO případný nález uhynulého divočáka ohlásit myslivci, obci nebo KVS
OO
OO

Na všechny případné dotazy Vám odpovíme na každé KVS.

www.svscr.cz

