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SLOVO STAROSTKY OBCE

Přinesené věci byly dle požadavků organizátora 
rozděleny a připravené pytle, krabice popsány. 
Aby byl darovaný materiál, ošacení a potraviny,  
co nejrychleji v potřebných rukou, bylo vše 
ve středu 9. března odvezeno členy SDH  
do centrálního skladu v České Třebové. 
Občané přinesli spoustu požadované pomoci, 
za kterou jim velmi děkuji. Je to důkaz, že jim 
nejsou lhostejné osudy postižených osob. Také 
děkuji členům dobrovolných hasičů za pomoc  
a operativní odvoz sbírky.

Vážení spoluobčané,

prožíváme jarní období s nábojem energie  
a zároveň jarní únavou, na jaře začíná vše 
pučet, rašit, svítí sluníčko, slyšíme zpěv ptactva, 
prodlužuje se den a všichni máme radostnější 
náladu. I když dění okolo nás nám moc 
pozitivních zpráv nepřináší a doba je neutěšená, 
složitá a média nás o ničem veselém neinformují. 

Asi nikdo z nás si nemyslel, že bude svědkem 
blízkého válečného konfliktu a že se situace 
v Evropě vyhrotí do těchto rovin. Rozhodně 
nám není situace lhostejná a chceme lidem 
postiženým válkou pomoci. Právě z těchto 
důvodů se obec zapojila do humanitární pomoci 
koordinované prostřednictvím Pardubického 
kraje. Materiální sbírka (teplé oblečení, potřeby 
pro nouzové přespání, léčiva, zdravotnické  
a hygienické potřeby, trvanlivé potraviny atd.) 
se uskutečnila v období 2. – 9. března, vždy  
v úředních hodinách OÚ se soustředěním darů  
v kanceláři obecního úřadu. 

Na období dubna – srpna je podepsána 
smlouva o dílo se Stavební firmou Balcar s.r.o. 
z Chocně, která bude v uvedeném termínu 
rekonstruovat úsek současného chodníku pro 
pěší a cyklisty podél silnice I/11 od č. p. 13 
kolem hřbitova, prodejny Konzum po výjezd 
ze sídliště na silnici I/11. Tato část byla  
v loňském roce podpořena dotací ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury (SFDI). V rámci 
této stavby bude prováděna zemní příprava 
umístění kabelu pro veřejné osvětlení podél 
zrekonstruované části chodníku. Zároveň 
je se jmenovanou firmou uzavřena smlouva  
o dílo na výstavbu nových parkovacích míst pro 
návštěvníky hřbitova umístěných na východní 
části od hřbitova s příjezdem od hlavní silnice. 
Po rekonstrukci chodníku již nebude možné 
parkovat před hřbitovem jako dosud. 

V minulých dnech bylo zhotoveno nové 
zábradlí na mostku přes Horecký potok u firmy 
Dekwood a.s., což vyplývalo z loňské výzvy 
MěÚ Žamberk odboru dopravy na základě 
zjištění Policie ČR Dopravního inspektorátu při 
dopravní nehodě. 

Obec zakoupila novou sekačku pro sekání 
fotbalového hřiště a jeho prostranství. 

V současné době se převádí do vlastnictví obce 
část pozemků od Státního pozemkového úřadu 
v zabydlené části obce. Stále zůstává nevyřešen 
pozemek okolo budovy prodejny Konzum, kde 
Státní pozemkový úřad eviduje dvě žádosti a to 
žádost obce Helvíkovice a obchodního družstva 
Konzum. Řeší se majetkové vypořádání 
pozemků, na kterých v roce 2021 byly postaveny 
části stezky, chodníků a autobusové zastávky. 
Pozemky ve vlastnictví soukromých osob budou 
vykoupeny za podmínek, které byly sjednány 
před stavbou smlouvou o smlouvě kupní 
budoucí. Pozemky v majetku České republiky s 
právem hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR 
budou z části směněny a o ostatní obec požádá 
formou bezúplatného převodu.

vzpomínce tj. 13. března uběhlo 80 let ode dne, 
kdy podlehl v 51 letech těžkým psychickým  
a tělesným útrapám v nacistickém koncentračním 
táboře Mauthausen. Vězni byly vystaveny těžké 
práci v kamenolomu, kde po 186 vytesaných 
schodech celé dny vynášeli mohutné kvádry 
žuly. Mauthausen byl zařazen do III. stupně 
mezi nejhorší likvidační koncentrační tábory. 
Čest jeho památce a oddanosti českému státu.

Abychom se vrátili zpět do dění naší obce, co 
je naplánováno na nejbližší období? Započala 
příprava na dlouhodobě plánovanou stavbu 
nového altánu v bývalém parečku, který nahradí 
původní  přístřešky sloužící k posezení při 
veřejných akcích, spolkových setkáních nebo 
setkávání přátel. Nový altán bude dřevěnou 
stavbou ze dřeva pocházejícího z obecního lesa 
a bude nadále sloužit k posezení při veřejných 
akcích. 

Druhou březnovou sobotu proběhlo vítání 
nových občánků obce Helvíkovice a zároveň se 
poté uskutečnila pietním vzpomínka na našeho 
rodáka Josefa Hanyka. Akci zorganizovali 
zástupci Východočeského klubu celních veteránů 
Králíky za účasti žambereckých skautů a dalších 
pozvaných hostů. Následující den po společné 
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Dne 14. 2. 2022 se konalo 18. veřejné  
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo mimo jiné projednalo  
a schválilo tato usnesení:
•	 účetní	 závěrku	 obce	 Helvíkovice		
k	31. 12. 2021,	výsledek	inventarizace	majetku	
obce	 k	 31. 12. 2021	 a	 zprávu	 o	 výsledku	
přezkoumání	hospodaření	obce	za	rok	2021.	
•	 účetní	 závěrku	 příspěvkové	 organizace	
Mateřská	 škola	 Helvíkovice	 k	 31. 12. 2021		
a	 převod	 zisku	 z	 hospodaření	 v	 roce	 2021		
ve	výši	2 920,23	Kč	do	rezervního	fondu	MŠ.
•	 výsledek	 veřejné	 zakázky	 na	 dodavatele	
stavby	 „Stezka	 pro	 pěší	 a	 cyklisty	 podél	
I/11,	 Helvíkovice,	 2.	 část“.	 Smlouva	 o	 dílo	
bude	 sjednána	 se	 spol.	 Stavební	 firma	Balcar	
s. r. o.	 Choceň,	 která	 předložila	 ekonomicky	
nejvýhodnější	 nabídku.	 Výsledky	 výběrového	
řízení	 jsou	 zapracovány	 do	 žádosti	 o	 dotaci		
na	Státní	fond	dopravní	infrastruktury,	realizace	
této	 části	 proběhne	 v	 roce	 2023.	 Jedná	 se		
o	 úsek	 od	 nové	 autobusové	 zastávky	Popluží		
k	cestě	před	č. p.	13.
•	 sjednání	 smlouvy	 o	 dílo	 na	 technický	
dozor	 investora	 na	 stavbu	 „Stezka	 pro	 pěší		
a	 cyklisty	 podél	 I/11,	 Helvíkovice“.	 Smlouva	
bude	sjednána	s	Liborem	Zámečníkem	Písečná	
na	realizaci	stavby	v	roce	2022.
•	 nákup	 části	 pozemku	 par.	 č.	 35/1		
v	 k. ú.	 Helvíkovice	 (par. č.	 35/4	 a	 par. č.	
35/5,	 celková	 výměra	 60	m2)	 za	 kupní	 cenu	
150 Kč	za	1m2	dle	smlouvy	o	budoucí	smlouvě	
kupní	ze	dne	30. 1. 2019.	ZO	schvaluje	zřízení	
věcného	 břemeno	 na	 právo	 chůze	 a	 jízdy	 na	
části	pozemku	par. č.	35/1	ve	prospěch	obce	
Helvíkovice.	Nákupem	části	pozemku	a	zřízením	
věcného	břemene	bude	vypořádáno	vlastnictví	
pozemku	pod	novým	chodníkem	před	č. p.	34		
a	zajištěn	přístup	veřejnosti.
•	 	 zveřejnění	 záměru	 směny	 pozemků		
o	celkové	výměře	112	m2	(par. č.	836/9	a	1638)	
s	 Ředitelstvím	 silnic	 a	 dálnic	 ČR,	 bezúplatný	
převod	 pozemků	 par. č.	 1465/19,	 1465/17	
a	 1465/14	 v	 k. ú.	Helvíkovice	 z	majetku	ČR	
do	 vlastnictví	 obce.	 Pozemky	 u	 I/11,	 které	

bude	obec	požadovat	k	vypořádání	po	stavbě	
stezky,	jsou	nyní	ve	vlastnictví	státu	s	právem	
hospodaření	pro	ŘSD.
•	 sjednání	 smlouvy	 o	 dílo	 na	 stavbu	
Parkoviště	 u	 hřbitova	 a	 Stavební	 úprava	 ÚK	
se	spol.	Stavební	firma	Balcar	s. r. o.	Choceň.	
Stavba	 navazuje	 na	 úsek	 stezky	 pro	 pěší		
a	 cyklisty	 podél	 I/11	 realizovaný	 v	 letošním	
roce.
•	 demolici	 autobusové	 zastávky	 u	 Popluží	
na	pozemku	par. č.	st.	122	v	k. ú.	Helvíkovice	
(16	m2)	a	zrušení	stavby	evidované	v	katastru	
nemovitostí	 u	 KÚ	 pro	 Pardubický	 kraj.		
Od	nového	roku	je	zprovozněna	nová	zastávka	
u	stezky	a	stávající	stavba	nenašla	jiné	využití.
•	 rozšíření	 projektové	 dokumentace	 na	
stavbu	veřejného	osvětlení	Dolní	konec	o	novou	
trasu	 veřejného	 osvětlení	 podél	 fotbalového	
hřiště	ke	kabinám.	
•	 podání	 žádosti	 o	 převod	 části	 pozemku	
par. č.	 4937	 v	 k. ú.	 Helvíkovice	 v	 majetku	
státu	 s	 právem	 hospodaření	 pro	 SŽDC	 do	
vlastnictví	 obce.	 Obec	 využije	 pozemek		
k	 realizaci	 a	 provozování	 veřejně	 prospěšné	
stavby	 s	 názvem:	 Rozšíření	 komunikace		
na	p. p. č. 5065	Helvíkovice.	Jedná	se	o	cestu		
k	budoucím	halám	Dibaq	na	Popluží.		
•	 uzavření	smlouvy	o	bezúplatném	převodu		
pozemků	par. č.	153/1,	154/1	a	790/1	v	k. ú.	
Helvíkovice	 od	 ČR-SPÚ	 do	 vlastnictví	 obce.	
Obec	 převezme	 pozemky	 určené	 územním	
plánem	jako	veřejná	prostranství.	

 V únoru byl doplacen úvěr, který obec využila 
na stavbu stezky a dále k překlenutí doby než 
obdržela dotační peníze ze zdrojů Státního 
zemědělského intervenčního fondu (SZIF). 
Zbývající jistiny úvěrů ke konci března činí 
necelých 1,034 mil. Kč, z čehož jistina úvěru 
na stavbu kanalizace (čerpaného 2011-13) je ve 
výši 164 tis. Kč (poslední splátka bude uhrazena 
v květnu 2022) a druhý podíl zůstatku úvěru 
je jistinou na koupenou nemovitost č. p. 47 
(poslední splátka v prosinci 2022). 

V uplynulých měsících byla podána žádosti  
o dotaci na SFDI na další etapu stavby stezky  
a to na úsek od nové autobusové zastávky Popluží 
k výjezdu z místní komunikace (tzv. staré cesty). 
Před samotným podáním proběhlo výběrové 
řízení na dodavatele stavby, aby obec Helvíkovice 
předložila k žádosti o dotaci reálnou cenu,  
za kterou se vybraná firma zavázala zrealizovat 
tuto část stezky v roce 2023 se stanovenými 
podmínkami Krajského úřadu Pardubického 
kraje (výskyt zvláště chráněných živočichů). 
Smlouva o dílo obsahuje ustanovení v případě, 
že obec nebude vybrána a podpořena dotací, 
že smlouvu může vypovědět z těchto důvodů, 
ale také ji může zaplatit ze svého rozpočtu,  
to bude na rozhodnutí zastupitelstva. Další 
žádost o podporu byla předložena Místní akční 
skupině (MAS) Orlicko na rekonstrukci a pořízení 
nového vybavení celého prvního nadzemního 
patra budovy OÚ a to pro využití na spolkovou 
činnost. Předběžný rozpočet všech plánovaných 
aktivit je bezmála 4 mil. Kč. V případě úspěšnosti 

se bude jednat o finanční podporu ze zdrojů 
SZIF s předpokládanou realizací v roce 2023 - 
2024. Ale již nyní je známo, že všechny žádosti 
podpořeny nebudou, protože celkový požadavek 
všech žadatelů převyšuje vyčleněné prostředky. 
Nyní žádost prochází kontrolou MAS Orlicko  
a poté bude podle bodového hodnocení jednotlivě 
podaných žádostí vytvořen seznam podpořených  
a nepodpořených žadatelů.

Na závěr bych nám všem chtěla popřát krásné 
slunečné jarní dny, které přinesou příliv pozitivní 
energie, úsměvů na tvářích, mezilidského 
porozumění, přátelských vztahů a třeba i 
nových začátků. 

Jana Kolářová, starostka
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.	 Informace	o	práci	OÚ	a	výborů	
2.	 Informace	o	průběhu	jednání	o	úsekovém	
měření	 na	 I/11.	 S	 dotčenými	 orgány	 –	 DI	
Policie	ČR,	Městská	Policie,	Město	Žamberk	–	
se	řeší	úsek	měření	a	další	souvislosti.
3.	 Změny	 názvu	 autobusových	 zastávek		
v	obci.	Krajský	úřad	narovnává	názvy	zastávek	
podle	 názvů	 lokalit	 vedených	 v	 katastru	
nemovitostí.
4.	 Finanční	vypořádání	akcí	Altán	a	vybavení	
hasičské	jednotky	SDH	od	SZIF	a	Stezka	pro	
pěší	a	cyklisty	podél	I/11,	1.	a	2.	etapa	od	MMR	
-	 IROP.	Obec	 obdržela	 obě	 přislíbené	 dotace		
a	kontrola	dokladů	proběhla	bez	připomínek.
5.	 Kolaudační	 souhlas	 s	 užíváním	 stavby	
Stezky	 pro	 pěší	 a	 cyklisty	 podél	 I/11,		
1.	a	 2.	etapa.	 Úseky	 postavené	 v	 r.	 2021	 je	
možné	bez	omezení	využívat.
6.	 Soudní	 odvolání	 k	 rozsudku	 Okresního	
soudu	 Ústí	 n.	Orl.	 o	 odstranění	 plotu		
na	pozemcích	par.	č.	4166,	1202/8	a	1433/2	
v	k.	ú.	Helvíkovice	a	vyjádření	Mgr.	Hamplové	
k	 podanému	 odvolání.	 Soudní	 jednání	 budou	
probíhat	u	Krajského	soudu	v	Pardubicích.
7.	 Vydané	 prodloužení	 platnosti	 stavebního	
povolení	na	stavbu	Most	přes	Divokou	Orlici,	
Helvíkovice.	 Obec	 znovu	 podala	 žádost		
o	dotaci	od	MMR	na	rekonstrukci	komunikace	
a	mostu	k	Popluží.
8.	 Přijetí	finančního	daru	ve	výši	100	000	Kč	
od	 Dibaq	 a.	s.	 na	 základě	 darovací	 smlouvy		
ze	dne	21.	12.	2021.	Obec	si	daru	velice	váží		
a	tímto	firmě	děkuje.

9.	 Vypořádání	 návratné	 finanční	 výpomoci		
s	MŠ	Helvíkovice.	 Po	 přijetí	 dotace	 od	 SZIF		
na	 modernizaci	 MŠ	 a	 zahrady	 vrátila	 školka	
obci	vypůjčené	prostředky.
10.	 Autoremeduru	 KrÚ	 ve	 věci	 zvláště	
chráněných	druhů	živočichů	–	změna	pozemků	
pro	uložení	ornice	při	stavbě	stezky.	
11.	 Přípravu	 projektu	 na	 modernizaci	 sálku		
a	ostatních	prostor	v	1.	NP	OÚ	a	změnu	názvu	
pro	podání	žádosti	o	dotaci	na	MAS	ORLICKO,	
z.	s.	na:	„Zázemí	pro	spolky“.
12.	 Zápis	 z	 místního	 šetření	 vodoprávního	
úřadu	ve	věci	podaného	písemného	podnětu	–	
úbytek	vody	ze	studny	na	Houkově.
13.	 Informace	o	jednání	se	zástupci	Konzum,	
obch.	 družstvo	 Ústí	 n.	Orl.	 ve	 věci	 pozemku	
par.	č.	 59/2	 –	 veřejné	 prostranství,	 pozemek	
okolo	budovy	prodejny.
14.	 Doplacení	úvěru	-	mimořádnými	splátkami	
byl	 doplacen	 úvěr	 čerpaný	 v	 roce	 2021		
na	stavbu	stezky.	
15.	 Změny	 ve	 svozech	 odpadů	 v	 osadě	
Houkov.	 Z	 důvodu	 nedostatečných	 prostor	
na	 otáčení	 svozového	 vozidla	 firmy	 Ekola,	
budou	 občané	Houkova	 přistavovat	 popelnice	
se	 směsným	odpadem	k	 autobusové	 zastávce	
u	silnice.	Plast	a	papír	bude	svážen	způsobem	
nedostupných	 míst	 první	 pondělí	 v	 měsíci		
v	 pytlích	 uložených	 před	 jednotlivými	 domy.	
Tento	 systém	 nedostupných	 míst	 je	 v	 obci	
využíván	i	na	Popluží	a	v	Kusanech.	

Věra Dittertová

Krásné prožití velikonočních svátků, hodně 
optimismu, rodinné pohody a slunečných dnů  
vám všem přejí Věra Dittertová a Jana Kolářová

Upozornění na poplatky na rok 2022  
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.	

Ve středu 13. 4. 2022 provede 
SDH Helvíkovice po obci 
svoz železa a vyřazených 

elektrospotřebičů.

Požadavek odvozu je nutné 
nahlásit předem na obecní úřad 

nebo M. Felcmanovi 
na tel. 777 577 221.

Pozvánka na 19. veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Helvíkovice,

které se koná v pondělí 23. 5. 2022
od 18 h v sálku obecního úřadu.

Program:
1.	Zahájení,	schválení	programu

2.	Zprávy	o	práci	obecního	úřadu	a	výborů	
3.	Závěrečný	účet	obce	za	rok	2021	

4.	Majetek	obce	
5.	Různé,	diskuse,	závěr

	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.	 Žádáme	 o	 okamžitou	 úhradu	
nedoplatků.

Věra Dittertová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vítání občánků
V	 sobotu	 12.	 března	 přivítala	 starostka	 obce	
nové	občánky	naší	obce.	Vítání	se	uskutečnilo	
na	 sálku	 obecního	 úřadu	 s	 velice	 poutavým	
programem	dětí	z	mateřské	školy.	

Do	života	v	obci	byly	přivítány	holčičky	
Anna	a	Melissa	Krejsovy,	narozené	19.	2.	2021,	
z	č.	p.	136
Natali	Mlíčková,	narozená	25.	10.	2021,	z	č.	p.	
85
Ema	Lehká,	narozená	5.	2.	2022,	z	č.	p.	180.
Všem	přejeme	šťastné	dětství.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Srdečně blahopřejeme 
našim spoluobčanům, kteří oslaví 
významná životní jubilea: 

v dubnu 2022
Popová Magda  85 let
Roček Jiří  78 let
Kopecká Marie  80 let
Jeništa Jiří  85 let

v květnu 2022
Dušek Miloslav  84 let
Knopová Anna  82 let
Michalička Adolf  80 let

Vzpomínáme

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 4. února 2022 zemřela po dlouhé 
nemoci paní Hana Žabková z č. p. 43.

Paní	 Hana	 se	 narodila	 28.	 února	 1926		
v	 Mladkově	 do	 rodiny	 Jaroslava	 Durchánka,	
státního	železničního	zaměstnance	a	bývalého	
československého	legionáře	bojujícího	v	Rusku	
na	 podporu	 vzniku	 nové	 Československé	
republiky.	 Maminka	 byla	 švadlena.	 Hana	
Žabková	 měla	 staršího	 bratra	 Jaroslava		
a	mladšího	bratra	Stanislava.
Dětství	 prožila	 v	 obci	 Lichkov.	 Po	 obsazení	
pohraničí,	 tzv.	Sudet,	 které	 zabrala	Německá	
říše,	 byli	 nuceni	 v	 roce	 1938,	 jako	 mnoho	
českých	 rodin,	 tuto	 obec	 urychleně	 opustit.	
Nový	 domov	 našli	 v	 Žamberku	 –	 Betlémě	
u	 příbuzných	 a	 později	 se	 přestěhovali	 do	
malého	domku	v	Helvíkovicích,	který	její	rodiče	
postupně	 přestavěli.	 Na	 toto	 období	 Hana	
velmi	ráda	vzpomínala,	i	když	tato	část	života	
byla	poznamenána	roky	2.	světové	války.
V	 roce	 1944	 se	 vyučila	 v	 Hradci	 Králové	
modistkou.	 Po	 válce	 nějaký	 čas	 pracovala	
ve	Varnsdorfu.	V	roce	1947	se	vdala	a	o	rok	
později	se	ji	narodila	první	dcera	Eva.

Na	 začátku	 padesátých	 let	 pracovala		
v	zemědělství	na	Rychnovsku	a	zde	se	ji	v	roce	
1955	narodila	druhá	dcera	Zdenka.
Po	 předčasném	 úmrtí	 maminky	 v	 roce	1957	
se	 vrátila	 se	 svoji	 rodinou	 k	 tatínkovi		
do	domku	v	Helvíkovicích.	Zde	také	pracovala		
v	zemědělství	v	místním	JZD.
Vždy	ráda	a	dobře	vařila	a	tak	na	konci	šedesátých	
let	nastoupila	 jako	kuchařka	v	mateřské	škole		
v	 Helvíkovicích	 a	 při	 zaměstnání	 se	 v	 tomto	
oboru	 vyučila.	 Práce	 kuchařky	 ji	 velmi	 bavila	
a	 děti	 i	 učitelky	 ji	 kvůli	 jejímu	 kuchařskému	
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umění,	ale	také	pro	její	dobrosrdečnou	povahu,	
měly	 velice	 rády.	 Její	 milý	 a	 vstřícný	 přístup	
oceňovali	 nejen	 děti,	 ale	 i	 jejich	 rodiče,	 kteří	
si	ji	pamatovali	ze	své	návštěvy	školky.	I	proto	
ve	 školce	 vydržela	 pracovat	 ještě	 několik	 let	
po	 odchodu	 do	 důchodu.	 Byla	 to	 „naše	 paní	
kuchařka“,	na	kterou	všichni	rádi	vzpomínáme.
Život	 ji	 nadělil	 nejedna	 trápení.	 V	 roce	 2006	
ji	 zemřel	 manžel	 Jaroslav	 a	 v	 roce	 2010	 ji	
nečekaně	po	krátké	nemoci	zemřela	dcera	Eva.
Paní	 Hana	 Žabková	 velmi	 ráda	 pekla,	 to	 ji	
naučil	 její	tatínek,	vyučený	pekař.	Pekla	nejen	
buchty,	ale	i	cukroví	a	dorty.	Napekla	svatební	
koláčky	 a	 dorty	 pro	 nespočet	 svateb	 v	 celém	
okolí.	Velmi	 ráda	 pracovala	 na	 zahrádce,	 kde	

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

pěstovala	 zeleninu	 a	 mnoho	 druhů	 květin,		
ty	 velmi	 milovala	 a	 ráda	 předávala	 rady	 při	
jejich	pěstování	i	známým	a	přátelům.
Byla	 také	 velmi	 zručná	 švadlena,	 velmi	 ráda	
pletla	 a	 háčkovala	 pro	 širokou	 rodinu,	 kterou	
nadevše	milovala.
Byla	velmi	přátelská	a	společenská.	Do	poslední	
chvíle	 svého	 života	 se	 zajímala	 o	 dění	 v	 obci	
a	životy	svých	mnoha	přátel	a	známých.	Byla	
druhou	 nejstarší	 občankou	 obce	 Helvíkovice		
a	 v	 letošním	 roce	 by	 oslavila	 úctyhodných	
96	let.	Bude	nám	všem	moc	chybět.

S přispěním zarmoucené rodiny 
připravila Věra Dittertová

ZE ŽIVOTA V OBCI

Pietní vzpomínka
Dne	12.	března	se	u	paměstní	desky	respicienta	
Finanční	 stráže	 Josefa	 Hanyka,	 umístěné		
na	obecním	úřadě,	uskutečnila	pietní	vzpomínka.	
Vzpomínkovou	 akci	 u	 příležitosti	 80.	 výročí	
úmrtí	 Josefa	Hanyka	 v	 koncentračním	 táboře	
Mauthausenu	 připravil	 Východočeský	 klub	
celních	veteránů	Králíky	–	Prostřední	Lipka	ve	
spolupráci	 s	 Obcí	 Helvíkovice.	 Poctu	 našemu	
rodákovi	 vzdali	 zástupci	 FS	 RČS,	 Skautů,	
Města	Žamberk,	obce	a	naši	občané.
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ZE ŽIVOTA V OBCI

INFORMACE  
Z VÝTVARNÉHO 
KROUŽKU
Výtvarný	kroužek	letos	běží	jen	pro	mrňousky	
školkáčky.	 Eliška	 s	 Adélkou	 s	 dětmi	 pilně	
rozvíjejí	jejich	tvořivé	i	komunikační	dovednosti	


Mladší	ŠKOLÁKY	ale	po	covidové	odmlce	opět	
zveme	 na	 VÍKENDOVKU	 S	 VÝTVARKOU!	
Odjíždíme	v	pátek	odpoledne.	Čeká	nás	víkend	
plný	 prima	 dobrodružství	 s	 výtvarkou	 i	 další	
zábavou	ve	starodávné	faře	a	v	krásné	přírodě	
kolem	Liberka,	malebné	vesničky	ležící	severně	
od	Rychnova	n.	K.	
V	 Helvíkovicích	 se	 pod	 hlavičkou	 výtvarného	
kroužku	od	roku	2015	uskutečnilo	10	turnusů	
příobecních	táborů!	Takové	číslo	by	zasloužilo	
oslavit!

Na	 letošní	 letní	prázdniny	nachystala	výtvarka	
novinku	v	podobě	LETNÍHO	TÁBORA.	Po	celý	
pracovní	týden	budeme	přespávat	ve	společném	
velkém	stanu.	Není,	čeho	se	bát,	už	to	známe		
z	 víkendovek	 -	 tam	 se	 přespávají	 dvě	 noci.	
Tenhle	tábor	je	jen	o	dvě	noci	delší	
Tábor	se	uskuteční	 také	v	Liberku.	Maximum	
programu	se	bude	odehrávat	venku,	v	přírodě.	
K	dispozici	budeme	mít	pevnou	základnu	-	faru	
s	pitnou	vodou	a	zázemím	při	nepřízni	počasí.	
Tábor	 je	 určen	 pro	 školáky.	 Počet	 míst	 je	
omezen,	 rozmýšlejte	 rychle,	 rozhodne	 pořadí	
přihlášek.	
Další	 informace	 se	 dozvíte	 z	 plakátků	 nebo	
telefonicky	na	605	323	402.	
Těšíme	se	na	všechny	statečné	účastníky!	

Lída Matyášová

 

VÝTVARNÝ KROUŽEK  
   Helvíkovice 
  

připravuje pro děti od 6ti let,  
které rády tvoří, objevují, 
hrají si či výletují,  

 
      

      
Program: tvoření, hry, výlet, táborák 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ubytování: v historické bývalé faře - spaní ve spacáku 
Cena: 700,- Kč (materiál, doprava, ubytování, strava) 

Přihlášky na tel. 605 323 402 
Těší se na vás Lída Matyášová & Eliška Marková 



11 12

VÝTVARNÝ KROUŽEK HELVÍKOVICE  připravuje 
 

 

 

 

 

   

Spaní ve velkém společném stanu Zubříku. 

Prozkoumávání Země.  
Setkávání s tvory a přírodninami,  

odhalování jejich vlastností a schopností.  
Využívání darů Přírody k živobytí i zábavě   

 Přihlášky do 15. června 
    na tel. 605 323 402. 

                                      Těší se Lída, Eliška, Petra & spol. 
           

pro školáky 

Klub žen Helvíkovice 
a 

Myslivecký spolek Dubina 
Helvíkovice – Kameničná 

vás srdečně zvou na
 Pálení čarodějnic  

a stavění máje
 v sobotu 30. dubna od 18 hodin 

za obecním úřadem. 
Přijďte na setkání 

s přáteli a známými 
a k tomu 

na tradiční grilovaná kuřata, 
 nebo skvělý zvěřinový guláš,  

nebo oboje, 
a pivo navrch

Obec Helvíkovice bude zajišťovat 
občerstvení pro účastníky 

vodáckého závodu 
15 km 

po Divoké Orlici 
i pro všechny ostatní zájemce 
v sobotu 7. 5. 2022 
Bohatá nabídka občerstvení 

bude od 10 hodin 
na Statku č. p. 49

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola v Helvíkovicích hledá paní školnici

Jednotřídní mateřská škola rodinného typu 
přijme od 1. srpna 2022 školnici na zkrácený úvazek

Více informací na e-mail: skolka.helvikovice@orlicko.cz, telefon 728 219 819
Mateřská škola Helvíkovice, Helvíkovice 165, 564 01 Žamberk
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ZAJÍMAVOSTIZAJÍMAVOSTI

Když dobře slyšet 
není samozřejmost

Doba	 pandemie	 změnila	 životy	 nám	 všem.	
Osobám	 se	 sníženou	 kvalitou	 sluchu		
a	 neslyšícím	 však	 mimo	 omezení,	 která	
zažíváme	 všichni,	 přináší	 překážky,	 které	 si	
slyšící	veřejnost	neumí	ani	představit.	Pro	osoby	
se	sluchovým	postižením	a	seniory,	kteří	ztrácí	
sluch	 vlivem	 věku,	 se	 zásadně	 zkomplikovaly		
i	běžné	každodenní	situace,	např.	komunikace	
v	 obchodech,	 s	 úřady	 i	 v	 nemocnicích.	
Respirátory	 jsou	 totiž	 pro	 jejich	 komunikaci	
velkou	 překážkou.	 Tlumí	 hlasový	 projev,	
možnost	 sledovat	 mimiku	 i	 výraz	 obličeje,		
a	může	tak	lehce	dojít	ke	komunikačnímu	šumu	
a	následnému	nepochopení	situace.	
Mnoho	lidí	je	smířeno	s	tím,	že	ve	stáří	budou	
potřebovat	 brýle,	 horší	 je	 však	 představa,	
že	 nebudou	 slyšet	 jako	 dříve	 a	 budou	
muset	 sluchovou	 ztrátu	 nějakým	 způsobem	
kompenzovat.	Pokud	máte	potíže	se	sluchem,	
neváhejte	se	na	nás	obrátit.	

V	 rámci	 sociálních	 služeb	 Tichého	 světa	
nabízíme	 podporu	 osobám	 se	 sluchovým	
postižením	 při	 vyřizování	 žádostí		
o	 příspěvky,	 např.	 kompenzační	 pomůcky		
a	 také	 poradenství,	 jak	 postupovat	 při	 řešení	
ztráty	sluchu.	Kromě	toho	poskytujeme	pomoc	
při	 návštěvě	 úřadů,	 nemocnic	 či	 podporu	 při	
řešení	 životních	 událostí.	 Nejen	 seniorům,	
kteří	 mají	 problémy	 se	 sluchem,	 pomáháme	
např.	 při	 pořizování	 sluchadel,	 světelné	
signalizace,	 zesilovače	TV	 a	 jiných	 pomůcek,	
které	přispívají	ke	zkvalitnění	jejich	života.	Naši	
pracovníci	 mohou	 za	 klienty	 přijet	 kamkoliv		
po	Pardubickém	kraji,	či	se	s	nimi	spojit	online.	
Všechny	 naše	 služby	 jsou	 zdarma.	 V	 případě	
zájmu	 nebo	 jakéhokoliv	 dotazu	 nás	 neváhejte	
kontaktovat.	
Adresa	pobočky:	
Jana	Palacha	1552,	530	02	Pardubice
Kontaktní	osoba:	
Pavla	Míková,	telefon:	722	975	567
e-mail:	pavla.mikova@tichysvet.cz
Naši	 pobočku	 můžete	 navštívit	 i	 osobně	 bez	
objednání	každé	úterý	a	čtvrtek	v	čase	9:00	–	
16:00	hod.

 

 

II.  Jaký mi hrozí postih a jak 
se mu vyhnout? 

 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
Vám po 1. 9. 2022 může za provoz nevyho-
vujícího kotle udělit pokutu až 50 000,- Kč. 

  
 

Dobrou zprávou je, že pokud 
podáte nejpozději do 1. 9. 2022 
žádost o dotaci, prodlouží se Vám 
lhůta na výměnu kotle o 1 rok!  
 

Mgr. Lucie Angelová      lucie.angelova@pardubickykraj.cz 
Ing. Eva Izáková              eva.izakova@pardubickykraj.cz 
Ing. Jana Nováková        jana.novakova@pardubickykraj.cz 
Ing. Ivana Musilová        ivana.musilova@pardubickykraj.cz 
Bc. Lenka Vondrová       lenka.vondrova@pardubickykraj.cz 
Bc. Petra Koblížková      petra.koblizkova@pardubickykraj.cz 
Mgr. Klára Skřivánková klara.skrivankova@pardubickykraj.cz 
Ing. Petra Kodytková     petra.kodytkova@pardubickykraj.cz 
 

Od 1. 9. 2022 nesmí být provozovány nevyhovující kotle na tuhá paliva 
zařazené do emisní třídy 1 a 2, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní 
soustavu ústředního vytápění, a které nejsou navrženy rovněž pro přímé 
vytápění místa instalace. 

II.  
III.  

 

I. Jak poznám, že mám 
nevyhovující kotel? 

Na štítku kotle bude uveden údaj    
o emisní třídě 1 nebo 2.  
Na štítku kotle nebude uveden žádný údaj 
o emisní třídě. 
Obrátím se na odborníka na kotle nebo na 
kominíka např. na https://ipo.mzp.cz 
 

III. Kdo a kde může žádat o dotace? 
 Nízkopříjmové domácnosti, 

důchodci se starobním důchodem, 
nebo invalidním důchodem 3. stupně. 

 

Ostatní domácnosti 

Kotlíkové dotace 
Nová zelená úsporám 

Žadatel musí být vlastníkem, nebo 
spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného 
nebo bytového domu, bytové jednotky nebo 
trvale obývaného rekreačního objektu. 
Žádosti se budou přijímat elektronicky             
s následným dodáním vytištěné žádosti 
včetně vytištěných příloh na oddělení 
programové pomoci na Krajském úřadě 
Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 
532 11 Pardubice ve II. čtvrtletí roku 2022.  

Žádosti podává žadatel nebo jím zmocněná 
osoba elektronicky na 
www.novazelenausporam.cz.  
Pro konzultace lze využít krajská pracoviště 
Státního fondu životního prostředí ČR, 
popř. bezplatnou infolinku 800 260 500. 
 Pamatujte, že výměna kotle nestačí, 
je potřeba se o něj také řádně starat! 
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ZAJÍMAVOSTIZAJÍMAVOSTI

Občané 
Pardubického kraje 
loni do sběrných 
míst odnesli přes  
2 miliony tužkových 
baterií

Praha,1. března 2022 – Za loňský rok se 
v České republice ve sběrných místech 
posbíralo více než 2 026 tun odpadních 
baterií. K tomuto výsledku přispěli  
i občané Pardubického kraje svými  
55 tunami baterií. Tímto množstvím 
tak překonali svůj sběrový výkon z roku 
2020 a to o celých 10 tun. Sběrných 
míst je v Pardubickém krajijiž více než 
1 600 a v roce 2021 do nich, v přepočtu  
na jednoho obyvatele, jeden zdejší občan 
odnesl 4 baterie typu AA. Stejně jako  
v předchozích letech patřila i loni mezi 
nejvyužívanější sběrná místa ta, která 
jsou umístěna v obchodech a prodejních 
sítích, úřadech a ve firmách.
Po	 celé	 České	 republice	 je	 téměř	 27 000	
sběrných	 míst,	 do	 kterých	 je	 možné	 ukládat	
přenosné	 odpadní	 baterie.	 „Ačkoliv	 cíleně	
nová	 sběrná	 místa	 nevytváříme,	 jejich	 počet		
v	meziročním	 srovnání	 vzrostl.	 Jsme	 rádi,	 že		
o	spolupráci	žádají	přímo	maloobchodníci,	firmy,	
obce	 a	města,	 kteří	 nás	 vnímají	 jako	 kvalitní	
řešení	 jejich	 legislativních	 povinností.	 V	 roce	
2020	se	do	spolupráce	zapojila	například	i	Česká	
pošta,	na	jejíchž	pobočkách	bylo	v	loňském	roce	
nasbíráno	bezmála	půl	tuny	baterií,“	komentuje	

výsledky	Kateřina	Vránková,	ředitelka	oddělení	
Obchodu	a	Marketingu	z	neziskové	společnosti	
ECOBAT	 a	 dodává:	 „Současně	 vnímáme,	
že	 Češi	 přistupují	 ke	 sběru	 odpadních	 baterií	
čím	dál	zodpovědněji.	Udržitelnost	se	dostává	
do	popředí	a	stává	se	běžnou	součástí	našich	
životů.	 Stále	 oblíbenější	 je	 také	 repasování	
baterií,	kdy	se	v	bateriích	vymění	staré	články	
za	 nové.	Repase	 často	 zvyšuje	 výkon,	 a	 tedy		
i	kapacitu,	původní	baterie.	Můžeme	si	tak	déle	
ponechat	náš	oblíbený	aku	šroubovák,	vrtačku	
nebo	 dokonce	 i	 elektrokolo.“	 	 Tento	 životní	
cyklus	 baterií	 je	 pozitivně	 vnímán	 i	 z	 důvodu	
snižování	uhlíkové	stopy.
Ovšem	zpátky	do	Pardubického	kraje.	Nejčastěji	
se	zde	sbíralo	do	sběrných	míst	v	obchodních	
sítíchCOOP,	 GLOBUS	 a	 Albert.	 „Musím	
pochválit	 všechny,	 kteří	 se	 v	 loňském	 roce	
aktivně	zapojili	do	sběru	baterií.	Vzpomenout	si	
na	životní	prostředí,	zvláště	v	dnešní	uspěchané	
době,	 je	 obdivuhodné,“	 říká	 Alice	 Kyselová,	
technická	 manažerka	 společnosti	 ECOBAT.		
„Kdybych	 měla	 říct,	 kdo	 se	 loni	 ve	 sběru	
opravdu	činil,	zmínila	bych	síť	elektroprodejen	
BATTERY	CENTER,	kde	se	podařilo	nasbírat	
přes	2	tuny	baterií.	Pan	majitel	Jaromír	Hutla		
s	 námi	 sbírá	 od	 samého	 začátku	 už	 dvě	
dekády,“	 dodává	 Kyselová.	 Stálicí	 ve	 sběru	
baterií	 v	 Pardubickém	 kraji	 je	 základní	 škola	
Vápno:	„Jsme	sice	malá	škola,	ale	sbíráme	ve	
velkém.	Žáci	v	 loňském	roce	do	školy	přinesli	
tunu	 baterií,	 doslova,“	 komentuje	 sběr	 žáků	
Mgr.	 Jana	 Školníková,	 ředitelka	 této	 školy.	
Základní	škola	Vápno	je	v	České	republice,	co	
se	 týče	 sběru,	bez	nadsázky	unikátem.	Všech	
30	 žáků	 této	 školy	 dohromady	 nasbíralo	 přes	
tunu	odpadních	baterií.	To	znamená,	že	jeden	
žák	 do	 školy	 přinesl	 v	 přepočtu	 okolo	 30	 kg	
baterek.		

Česká republika v číslech
V	 celorepublikovém	 srovnání	 v	 přepočtu		
na	 jednoho	 obyvatele	 nejvíce	 baterie	 třídí	
obyvatelé	na	Vysočině,	v	Jihomoravském	kraji	
a	v	Hlavním	městě	Praze.	V	těchto	krajích	bylo	
za	 rok	2021	do	sběrných	míst	nasbíráno	přes	

830	 tun	 odpadních	 baterií,	 což	 představuje	
15%	 nárůst	 oproti	 roku	 předchozímu.		
Do	 sběrných	 míst	 lidé	 odnesli	 v	 průměru	
11	 přenosných	 odpadních	 baterií	 typu	 AA.	
Naopak	 nejméně	 baterií	 se	 do	 sběrných	míst	
dostalo	 v	 Moravskoslezském,	 Karlovarském	
a	 Pardubickém	 kraji	 (189	 tun).	 Do	 sběrného	
místa	 donesli	 lidé	 z	 těchto	 krajů	 v	 průměru		
4	vybité	baterie	typu	AA.	Za	rok	2021	tak	Češi	
v	průměru	do	sběrný	míst	donesli	7	ks	baterií	
typu	AA.	
Trh	 s	 bateriemi	 i	 v	 loňském	 roce	 vzrostl.	Na	
český	trh	se	do	oběhu	dostalo	v	přepočtu	přes	
170	miliónu	kusů	baterií.	Normy	EU	přikládají	
členským	 zemím	povinnost	 vytřídit	minimálně	
45	 %	 přenosných	 baterií,	 za	 rok	 2021	 ČR	
dosáhla	účinnosti	sběru	ve	výši	48,9	%	a	bylo	
vráceno	 80	 milionů	 tužkových	 baterek	 typu	
AA.	Sběr	a	recyklaci	baterií	v	České	republice	
zajišťují	dvě	společnosti.	Nezisková	společnost	
ECOBAT	 se	 ve	 sběru	 použitých	 baterií	 řadí		
k	evropské	špičce.	

Důležitá je i nadále osvěta 
Nezisková	 společnost	 ECOBAT	 poskytuje	
městům	 a	 obcím,	 školám,	 firmám,	 úřadům		
i	běžným	spotřebitelům	zdarma	sběrné	nádoby	
na	 použité	 baterie	 a	 následně	 zabezpečuje	
bezplatný	 svoz	 nashromážděných	 baterií		
k	 třídění	 a	 recyklaci.„Novinkou	 roku	 2021	 je	
sběr	 všech	 skupin	 baterií	 (tzn.	 autobaterie,	
přenosné,	průmyslové)	a	prioritou	 je	pomáhat	
sběrovým	 partnerům	 snižovat	 možná	 rizika	
spojená	 s	 nakládáním	 s	 odpadními	 bateriemi	
při	 třídění,	 skladování	 a	 bezpečné	 přepravě.	
Samozřejmě	 nepolevujeme	 ani	 s	 osvětou	

spotřebitelů.	Ty	nově	informujeme	o	správném	
způsobu	 používání,	 prevenci	 a	 předcházení	
případnému	zkratu	baterií,“	dodává	Vránková.
Významnými	 partnery	 pro	 sběr	 baterií	 jsou	
města	a	obce.	Svým	občanům	nabízí	možnost	
odevzdávat	 baterie	 přímo	 na	 úřadech,	
ve	 sběrných	 dvorech	 nebo	 do	 venkovních	
červených	 kontejnerů.	 Aktivně	 též	 přistupují		
k	osvětě.	I	díky	tomu	třetina	všech	baterií,	která	
byla	v	roce	2021	určena	k	recyklaci,	pocházela	
z	měst	a	obcí.	

Krabička Ecocheese na domácí třídění 
baterek
S	každou	vybitou	baterií	není	nutné	okamžitě	
vyrážet	 do	 sběrného	 centra.	 Pro	 větší	
pohodlí	 je	 možné	 si	 baterie	 doma	 skladovat		
do	originálního	boxu	Ecocheese.	V	rámci	České	
republiky	 ji	 ECOBAT	 zájemcům	 na	 vyžádání	
posílá	do	jejich	poštovních	schránek.	Za	dobu	
existence	 projektu	 bylo	 takto	 distribuováno		
na	 stovky	 tisíc	 krabiček.	 V	 současné	 době	 si	
lidé	mohou	 vybrat	 ze	 4	 barevných	 designů	 –	
zelené,	modré,	růžové	nebo	s	rybičkou.	Projekt	
má	své	webové	stránky	www.ecocheese.cz.

ECOBAT	 je	 česká	 nezisková	 společnost	
založená	v	roce	2002	výrobci	baterií	–	značek	
Bateria,	 GP,	 Panasonic	 a	 Varta,	 Energizer,	
Duracell	 –	 s	 cílem	 umožnit	 výrobcům		
a	dovozcům	splnit	povinnost	zpětného	odběru	
pro	 český	 trh.	 ECOBAT	 dává	 použitým	
bateriím	nový	život	a	řadí	se	k	evropské	špičce	
v	 jejich	 sběru.	 Odpadní	 baterie	 lze	 pohodlně	
a	 zdarma	 odevzdat	 na	 jednom	 z	 27 000	
sběrných	 míst.	 ECOBAT	 organizuje	 jejich	
sběr,	 proces	 třídění	 a	 recyklace.	 ECOBAT	 je	
zapojen	do	aktivit	ČAObH,	je	členem	evropské	
asociace	EUCOBAT	sdružující	národní	systémy	
zajišťující	sběr	baterií	a	partnerem	evropského	
sdružení	 RENEOS,	 které	 pro	 výrobce	 baterií	
zajišťuje	 sběr,	 opakované	 použití,	 přepravu		
a	recyklaci	lithiových	baterií.

ECOBAT s. r. o., ecobat@ecobat.cz, 
www.ecobat.cz



17 18

Rok 1985
V	 červnu	 se	 konala	 v	 Praze	 celostátní	
spartakiáda.	 Překrásná	 vystoupení	 tisícové	
armády	 cvičenců	 na	 Strahově	 sledoval,	
prostřednictvím	televizorů	celý	svět.	
Tělovýchovná	 jednota	 Sokol	 v	 naší	 obci	
věnuje	 veškerou	 pozornost	 a	 péči	 nácviku	
spartakiádních	skladeb.	Z	Helvíkovic	nacvičuje	
celkem	 35	 cvičenců	 skladby	 rodiče	 s	 dětmi,	
starší	 žákyně	 a	 ženy.	 Mimo	 to,	 mnoho	 dětí	
nacvičuje	 skladby	 ve	 škole.	 Všichni	 cvičenci	
vystoupili	 se	 svými	 skladbami	 na	 okrskových	
spartakiádách	 v	 Žamberku,	 Králíkách		
a	 na	 okresních	 spartakiádách	 v	 Ústí	 n.	 Orl.		
a	 v	 Blansku.	 3	 cvičenky	 skladby	 žen	 byly	
vybrány	 na	 celostátní	 spartakiádu	 do	 Prahy,		
1	cvičenka	do	družebního	okresu	Poprad.
27.	9.	se	mladší	žáci	a	žákyně	zúčastnili	 letní	
soutěže	 ZRTV	 a	 odznaku	 zdatnosti.	 Okresní	
přebornicí	 se	 stala	 Lenka	 Ročková,	 která	 se		
v	krajské	soutěži	umístila	na	2.	místě.	Během	
celého	 roku	 pokračovalo	 pravidelné	 cvičení	
s	 dětmi.	 Obětavými	 cvičiteli	 jsou	 Vratislav	
Matyáš,	 Dana	 Urbánková,	 Jaroslav	 Tomeš	
a	 Helena	 Pánková.	 Členové	 organizace	
odpracovali	 433	 brigádnických	 hodin	 na	
údržbě	tělovýchovného	zařízení	a	při	budování	
klubovny.
Práce	mladých	lidí	v	obci	–	svazáků	se	stále	více	
aktivizuje.	 Do	 funkce	 předsedkyně	 je	 zvolena	
Eva	Šafářová.	Činnost	svazáků	ožívá.	Mladé	lidi	
začínáme	občas	vidět	na	brigádách	občanského	
výboru,	 v	 zemědělství	 apod.	 Organizují	 řadu	
tanečních	zábav	a	akcí	pro	děti.	Jejich	zásluhou	
byla	provedena	úprava	pomníčku	rudoarmějce,	
obnoveny	 nátěry	 písma	 a	 plotu.	 Během	 roku	
dochází	 k	 nepříjemné	 záležitosti	 pro	 svazáky.	
Představenstvo	 JZD	 žádá	 pronajmutí	 další	
kanceláře	 v	 budově	 občanského	 výboru.	
Náhradou	 poskytují	 příspěvek	 na	 dobudování	
garáží	 a	 klubovny	 požárníků,	 kde	 se	 finanční	
prostředky	 nedostávají.	 Svazáci,	 ač	 neradi,	

klubovnu	 uvolňují,	 chápou	 potřeby	 JZD		
i	občanského	výboru.	Ke	svým	schůzím	zatím	
využívají	 bývalé	 kanceláře	 MNV,	 kam	 jsou	
instalována	elektrická	akumulační	kamna.
JZD	 v	 Helvíkovicích	 dokončilo	 stavbu	
šestibytovky	č.	p.	136,	1.	dubna	se	nastěhovali	
první	nájemníci	do	družstevních	bytů.
V	mateřské	škole	je	umístěno	28	dětí.	Vlivem	
výstavby	sídliště	a	obsazením	nové	šestibytovky	
je	kapacita	mateřské	školy	neustále	naplněna.	

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. 

1985-1986

Nová šestibytovka vystavěná JZD

Středisko JZD na Skále

Zahrada mateřské školy

Sídliště	 za	 hřbitovem	 se	 stále	 rozrůstá.	
Výstavbu	domků	dokončili	Vábrovi	a	Planíkovi,	
ve	 stavbě	 pokračují	 Dražkovičovi.	 Dokončena	
byla	výstavba	jídelny	JZD	u	střediska	na	Skále.
V	 roce	1986	dochází	 k	přehodnocení	 vodních	
děl	 v	 Čechách.	 Mění	 se	 názor	 na	 stavbu	
přehrady	 na	 Divoké	 Orlici,	 jejíž	 vody	 měly	
původně	 zatopit	 oblast	 obce	 Sopotnice.		
V	 současné	 době	 jsou	 obyvatelé	 informováni,	
že	zátopová	oblast	by	měla	být	od	Litic,	kde	

bude	 hráz,	 směrem	 k	 Žamberku,	 do	 výše	
400	 m.	 Do	 zátopové	 oblasti	 by	 měla	 patřit		
i	 část	Helvíkovic,	proto	MěstNV	v	Žamberku	
nevydává	další	 povolení	 k	 výstavbě	 rodinných	
domků.	Plánovaná	přehrada,	která	by	se	měla	
začít	 budovat	 po	 roce	 2000	 je	 předmětem	
diskusí	na	každé	schůzi	i	mezi	občany.	Bližšího	
však	není	nic	známo.

Z kroniky vybrala Věra Dittertová

Rok 1986
Postupným	 dokončováním	 požární	 zbrojnice	
byla	dobudována	i	knihovna,	která	od	prosince	
zahajuje	opět	svoji	činnost.	
Budovu	bývalé	školy,	která	svému	účelu	přestala	
sloužit	 v	 roce	 1976,	 údajně	 převzal	 Svazarm	
a	 pomalu	 začal	 přebudovávat	 prostory	 pro	
potřebu	budoucí	autoškoly.	V	roce	1984	však	
bylo	zjištěno,	že	Svazarm,	ačkoliv	sem	vkládal	
značné	 finanční	 prostředky,	 není	 majitelem	
budovy.	Smlouva	o	převzetí	nenabyla	platnosti,	
protože	 byla	 úmyslně	 zkreslena	 finanční	
hodnota	 budovy.	 Skutečná	 cena	 je	 mnohem	
vyšší,	a	protože	přesahuje	částku	250 000	Kčs,	
podléhá	 smlouva	 o	 převedení	 schválení	
ministerstva	 a	Svazarm	 se	 tedy	 koncem	 roku	
dozvídá,	že	vlastně	investuje	do	cizího	majetku.	
Po	 vzájemné	dohodě	dochází	 k	 dodatečnému	
schválení	ministerstvem	financí	v	prosinci	1985.	
Svazarm	 se	 stává	 platným	majitelem	 budovy.	
Nemá	 však	 již	 o	 ni	 zájem,	 což	 se	 projevuje	
v	 tom,	 že	 v	 adaptaci	 nepokračuje,	 budova	
stále	 víc	 chátrá	 a	 činí	 ostudu	 Helvíkovicím.	
K	 nezájmu	 přispělo	 dobudování	 hotelu		
v	Kotli,	kde	byla	autoškola	umístěna.	Z	tohoto	
důvodu	 je	 po	 1.	1.	1986	 škola	 opět	 prodána	
a	 to	 tentokrát	 Drůbežářským	 závodům		
za	 350 000	Kčs.	Tento	 podnik	 ji	 v	 rekordním	
čase	 opravuje	 a	 přeměňuje	 na	 ubytovnu	 pro	
polské	 dělníky,	 kteří	 pracují	 v	 Drůbežářském	
závodě	na	jeho	rozšíření.	Bydlí	zde	samí	muži,	
o	prázdninách	se	zde	rekreují	jejich	rodiny.	
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VZPOMÍNKOVÝ SERIÁL Z OBECNÍHO ALBA

Mateřská škola po 
celkové rekonstrukci 
v minulých letech

Pohled na autobusovou čekárnu na Skále Pohled na Betlém

Most, pohostinství, č. p. 34 Pohled na Závodí

Pohled ze Skály

Nové rodinné domky na sídlišti za hřbitovem

Zájezd důchodců do Prahy a na zámek Konopiště. Zleva: R. Kroulová, L. Koukolová, E. 
Dobešová, H. Nunvářová, D. Vábrová, R. Mikysková, S. Mikyska, A. Blažková, B. Koukolová
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KŘÍŽOVKA INZERCE

LETNÍ DĚTSKÝ 
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Základna: PLÁTĚNÁ OSADA SPLZOV 
Hvězdné datum: 13. 8. —  27. 8. 2022 

Cena: 4900 Kč (každý další sourozenec jen 4500 Kč)
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Klub žen Helvíkovice, z.s. vás srdeènì zve na 

V OE ÈL NI ÍK TO  R  N HY
v Helvíkovicích
v pátek 8.4.2022 od 13,30 h do 17 h 
a v sobotu 9.4.2022 od 8,30 h do 11 h a od 13,30 h do 17 h

na sálku v budovì Obecního úøadu v Helvíkovicích.

Pøijïte si nakoupit 

z bohaté nabídky ruèních 

výrobkù, domácího cukroví, 

perníèkù, rùzných regionálních 

výrobkù a velkonoèních dekorací.

Pro děti a dorost
Pohotovost
Praktický lékař
Gynekologie a porodnictví
Stomatologie
Alergologie a imunologie
Dermatologie
Oční lékařství
Chirurgie
Neurologie
Psychologie a psychiatrie
Rehabilitace a terapie
Kardiologie
Nefrologie a urologie
ORL
Onkologie
Adiktologie
Geriatrie
Infekční lékařství
Klinický logoped
Ortopedie
Paliativní medicína
Vnitřní lékařství

NOVÁ SLUŽBA PRO OBČANY PARDUBICKÉHO KRAJE 
V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ

POUŽIJTE INTERAKTIVNÍ MAPU PRO VYHLEDÁNÍ 
NEJBLIŽŠÍHO LÉKAŘE A DOSTUPNÝCH ODBORNOSTÍ 

APLIKACE VYUŽÍVÁ DATA PUBLIKOVANÁ V NÁRODNÍM 
REGISTRU POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ LÉČE.

VÝRAZNĚ USNADNÍ VYHLEDÁNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

mapy.pardubickykraj.cz/app/map/uzis/

LÉKAŘE NYNÍ NAJDETE 
RYCHLE A SNADNO


