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SLOVO STAROSTKY OBCE

Vážení spoluobčané,
červen je měsícem, ve kterém začíná
astronomické léto, posledním měsícem školního
roku, svátek slaví sv. Antonín, který je patronem
helvíkovické kaple, a také se v naší obci udržuje
pouťová tradice bez atrakcí.
Červnem počínaje zahájila stavební práce
Stavební firma Balcar s. r. o. na další etapě
stezky pro pěší a cyklisty. Původní asfaltový
povrch chodníku bude přeměněn na smíšenou
stezku s povrchem zámkové dlažby. Projekt je
v souladu s platnými normami (úprava vjezdů
atd.), tímto se změní charakter původní
podoby. Aby bylo možné dále parkovat v těsné
blízkosti hřbitova, vznikne nové parkoviště
(6 stání + 2 stání pro OTP) s novým příjezdem
na přilehlou louku.
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Krásná zlatá příčka je díky většímu třídění
v domácnostech, tedy díky Vám občanům a také
k tomu velkou měrou přispěla změna systému.
Všichni jsme popelnicemi na plast a papír přímo
u svých domů získali maximálně možný komfort
(docházková vzdálenost a potřebný objem
nádob).
Na 8. června jsou zástupci obce pozváni
na slavnostní vyhlášení výsledků „O Křišťálovou
popelnici 2021“, což je celostátní soutěž obcí
ve třídění odpadů. Soutěží se ve třech kategoriích
velikosti obcí, kdy Helvíkovice jsou zařazeny
ve druhé kategorii obcí od 301 do 2 000 obyvatel.
Už v květnu jsem byla přebírat cenu v této
kategorii v rámci soutěže Perníková popelnice
(obce Pardubického kraje), kde se naše obec
umístila na první příčce v této kategorii a získala
opravdivou perníkovou popelnici, která je k vidění
v kanceláři OÚ. Dále obec obdržela poukaz
od Pardubického kraje na finanční odměnu
ve výši 80.000,- Kč.

Je to až s podivem, že od změny uspořádání
prodejny Konzum uběhly v dubnu již 3 roky.
S odstupem času může každý posoudit změnu,
která se v roce 2019 v prodejně uskutečnila.

Červen je prvním měsícem, ve kterém bude
obec splácet pouze jeden (a poslední) úvěr ze
všech, které obec měla. Po dlouhých deseti
letech byl splacen úvěr na stavbu kanalizace,
poté se mírně navýší splátky jistin na posledním
úvěru, který byl použit na nákup nemovitosti
č. p. 47 s poslední splátkou v prosinci 2022.
Stále pokračuje stavba obecního altánu, který
nahradí původní dva přístřešky, nová stavba bude
celodřevěná s plnými stěnami od skateparku
a živého plotu, ostatní budou otevřené. Celý
prostor se zvětší a propojí k dalšímu využití akcí
pro veřejnost. Po jeho dokončení najde konečné
umístění vloni pořízený nový venkovní nábytek,
který je momentálně umístěn u parkoviště před
MŠ.
V minulých měsících obec vykoupila dohodnuté
pozemky, které jsou pod novými chodníky
a stezkou a také okolo vysázených lip. Dále obec
požádala o směnu pozemků a bezúplatný převod
pozemků s právem hospodařit ŘSD ČR.
Obec opětovně žádala Ministerstvo pro místní
rozvoj o dotaci na rekonstrukci mostu přes
Divokou Orlici (Poplužského). Ministerstvo
stále vyhodnocuje podané žádosti, které jsou
za bezmála 12 miliard Kč za celou ČR a sdělilo,
že vyčleněné finanční prostředky na dotované
akce má v celkové výši 2,1 miliardy Kč, což
znamená že pokryjí pouze zlomek podaných
žádostí. Jasný výsledek by měl být zřejmý
v druhé polovině června. Pardubický kraj
poskytl obci dotaci na pokrytí části nákladů na
nové parkoviště u hřbitova ve výši 110 tis. Kč
a dotaci na provoz prodejny Konzum za rok
2021 a to ve výši 75.613 Kč.

Zastupitelé se v témže roce smluvně zavázali
hradit část provozu prodejny, abychom
v obci měli možnost plnohodnotné prodejny
ke každodenním nákupům či vyzvedávání
objednávek uskutečněných přes internetový
obchod Konzumu.
Obec na 15. září připravuje setkání seniorů
s hudebním vystoupením Karel Gott Revival
Morava, které bude přístupné i pro ostatní
občany a veřejnost. Podrobné informace
obdržíte na pozvánkách či plakátech.
Krásné letní dny a prázdniny přeje
Jana Kolářová, starostka
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Dne 23. 5. 2022 se konalo 19. veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo mimo jiné projednalo
a schválilo tato usnesení:

•
Závěrečný
účet
obce
Helvíkovice
za rok 2021 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením a to bez výhrad.
•
Rozpočtové opatření č. 2/2022 ve výši
1 279 280,-Kč na straně příjmů i výdajů.
Úprava rozpočtu z důvodu přidělení dotací
a jejich využití, zařazení nákladů na nový úsek
veřejného osvětlení podél stezky u I/11, opravy
komunikací a dopravního značení po obci.
•
počet členů zastupitelstva obce pro volební
období 2022–2026 a to 7 osob.
•
sjednání Smluv o poskytnutí dotace
z Programu obnovy venkova Pardubického kraje
na akci „Poskytnutí veřejné služby pro zajištění
potravinové obslužnosti v Helvíkovicích“
a na akci „Výstavba parkoviště a účelové
komunikace u hřbitova“.
•
Veřejnoprávní
smlouvu
s
Městem
Žamberk na výkon některých úkonů obecní
policie. Město Žamberk připravuje úpravu
měření rychlosti vozidel na I/11 a služby
Městské policie s tím budou spojené. Dále
mohou strážníci na objednávku obce provádět
kontrolu veřejného pořádku a odchyt toulavých
psů na území Helvíkovic.
•
směnu obecních pozemků par. č. 836/9,
druh
ostatní
plocha,
výměra
65 m2
a par. č. 1638, druh ostatní, výměra 47 m2
za pozemky ve vlastnictví ČR s právem
hospodaření pro ŘSD ČR vedené na LV 571
par. č. 1465/21, druh ostatní plocha, výměra
6 m2 a par. č. 1465/22, druh ostatní plocha,
výměra 106 m2, vše v k. ú. Helvíkovice.
Předmětné pozemky jsou zastavěné tělesem
komunikace I/11 a znaleckým posudkem
bylo stanoveno shodné ocenění směnovaných
pozemků.
•
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti inženýrské sítě se spol. Alberon
Letohrad s. r. o. na uložení optického datového
vedení a HDPE chrániček na pozemcích
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par. č. 115/7, 115/5, 1479/1 a 1465/7 vše
v k. ú. Helvíkovice.  
•
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti inženýrské sítě se spol. TH SOFT
s. r. o. na uložení optického datového vedení
a HDPE chrániček v rámci akce Stezka pro pěší
a cyklisty podél I/11 a to v úseku od č. p. 13
k prodejně Konzum. Uložením optických kabelů
a chrániček po obci bude dostupná kvalitnější
síť internetu pro všechny uživatele.
•
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění
stavby s ČEZ Distribuce, a. s. na uložení
zařízení distribuční soustavy na pozemcích
par. č. 1486/1 a 4753 v k. ú. Helvíkovice. Trasa
určená pro realizaci bude využita především
v zeleném pruhu uvedených obecních pozemků.
Po dokončení stavby budou veškeré zásahy
do asfaltových ploch uvedeny do původního
stavu a překop obecní komunikace na pozemku
par. č. 1486/1 bude celistvě vyasfaltován
v celé šíři a v přesahu 0,5 m z každé strany, se
zárukou 60 měsíců na celé dílo. Trasa uložení
kabelu pro novostavbu RD bude využita
zároveň k přiložení kabelového vedení pro nové
veřejné osvětlení podél fotbalového hřiště.
•
nové znění sjednané Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohody
o umístění stavby s ČEZ Distribuce, a. s.
k parcele 19/54. Změna spočívá ve využití
pozemků k uložení zařízení distribuční soustavy
na pozemcích par. č. 1433/2 a 19/4 v k. ú.
Helvíkovice.
•
prodloužení nájemních smluv na byty pro
příjmově vymezené osoby č. 1, 2 a 3 v č. p.
165 na období 1.9.2022–31.8.2024 současným
nájemcům. Všichni nájemci bytů předložili
potvrzení o výši čistého příjmu za posledních
6 měsíců a splňují předepsané podmínky.
•
sazbu za spotřebu elektřiny ve společných
prostorách u bytů v č. p. 165 od 1.7.2022
na částku 500 Kč za 1 byt za rok. Na rok 2022
je sazba počítána poměrnou části a to ve výši
350 Kč za 1 byt.

•
výpověď pachtovních smluv k pozemku
par. č. 790/1 a sdělení pachtýřům údajů
k zaplacení pachtu za období od převodu
pozemku ze SPÚ na obec do doby ukončení
pachtovní smlouvy. Na základě smlouvy
o bezúplatném převodu pozemků získala obec
od ČR – Státního pozemkového úřadu pozemky
par. č. 153/1, 154/1 a 790/1 určené územním
plánem obce k veřejné zeleni, toto využití musí
být zachováno.
•
výjimku z nejvyššího počtu dětí MŠ
pro školní rok 2022/2023 v Mateřské škole
Helvíkovice na max. počet dětí 26. Navýšení
kapacity na žádost MŠ bylo podloženo
požadavkem na umístění dětí z Helvíkovic,
které splňují věkové podmínky.
•
zapojení Mateřské školy Helvíkovice
do připravovaného Operačního programu Jan
Amos Komenský, výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ.
•
potvrzuje trvalý zájem o převod
pozemku par. č. 59/2 v k. ú. Helvíkovice
od SPÚ Pardubice z důvodu využití v souladu
s územním plánem obce – veřejné prostranství
(veřejná zeleň). Jedná se o pozemek kolem
prodejny Konzum, kdy obec by nadále umožnila
volný pohyb dodavatelů zboží i zákazníků.
O převod od SPÚ zároveň požádalo i obchodní
družstvo Konzum Ústí n.Orl.
•
souhlasí s výměnou oplocení do max. výšky
2 metry pozemku par. č. 172/1 u č. p. 131
ze strany sousedící s fotbalovým hřištěm
v původním umístění. Zároveň souhlasí
s likvidací stromků mimo vegetační období
rostoucích podél plotu.

•
neschvaluje přidělení finančního daru
žadateli Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z. s.
•
schvaluje přidělení finančního daru ve výši
3 000 Kč žadateli Linka bezpečí, a. s.
•
vyzývá Stavební úřad MěÚ Žamberk
k provedení kontroly u stavby plotu kolem
pozemku p. č. 172/3  u č. p. 70 v Helvíkovicích
z důvodu povodňových rizik.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1.
Informace o práci OÚ a výborů
2. Vyúčtování dotace poskytnuté obchodnímu
družstvu Konzum Ústí nad Orlicí za rok 2021.
3. Sdělení obchodního družstva Konzum
Ústí n. Orl. k pozemku par. č. 59/2 v k. ú.
Helvíkovice o požadavku na převod od SPÚ.
4. Oznámení MAS Orlicko, z. s. o provedené
administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti
k podané žádosti o dotaci z Programu rozvoje
venkova na projekt Zázemí pro spolky.
5. Podání žádosti o bezúplatný převod
pozemků podél stezky par. č. 1465/17,
1465/19 a 1465/14 na ŘSD ČR.
6. Dohodu mezi obcí a SFDI o uzavření
Smlouvy na příspěvek na akci Stezka pro pěší
a cyklisty podél I/11, Helvíkovice až v průběhu
realizace stavby.
7.
Předání staveniště investičních akcí Stezka
podél I/11 (od č. p. 13 po Konzum, parkoviště
u hřbitova a příjezdová účelová komunikace)
zhotoviteli Stavební firma BALCAR s. r. o.
Choceň. Stavba bude probíhat v termínu
1.6.–31.8.2022.
8. Výzvu vlastníkům vodovodů a kanalizací
od Mze k doložení skutečností k péči o majetek
a Plánu obnovy kanalizace. Stavba kanalizace
po obci byla dokončena v r. 2013 a podpořena
dotací Mze.
9. Informace o výsledku odvolacího jednání
Krajského soudu ve věci odstranění plotu.
Dle rozsudku Krajského soudu Pardubice byl
rozsudek Okresního soudu Ústí nad Orlicí
potvrzen a má dojít k odstranění plotu
na obecních pozemcích.
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10. Zprávu o bezpečnostní situaci v katastru
obce Helvíkovice za rok 2021 od Policie ČR.
V katastru obce došlo v r. 2021 ke 2 trestným
činům, 124 přestupkům a 7 dopravním
nehodám. U přestupků se jedná především
o přestupky v dopravě.  
11. Oznámení společnosti EKOLA České
Libchavy s. r. o. o účtování palivového
příplatku ve výši 1 372 Kč + DPH za měsíc
za přepravu odpadu od 1.5.2022.

Volby do
zastupitelstev
obcí a 1/3 Senátu
Parlamentu ČR
konané ve dnech
23. a 24. září 2022

Rozhodnutím
prezidenta
republiky
publikovaným
ve
Sbírce
zákonů
pod
č. 81/2022 Sb. byly dne 13. dubna 2022
vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí
a volby do 1/3 Senátu PČR, které se budou
souběžně konat ve dnech 23. a 24. září 2022
(případné druhé kolo voleb do Senátu
PČR se uskuteční ve dnech 30. září a 1. října
2022). Volby do Senátu PČR proběhnou
i v Helvíkovicích, ve volebním obvodu č. 46.

Volby do zastupitelstev
obcí

Jsou
upraveny
zejména
zákonem
č. 91/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou  
č. 59/2002 Sb. Voličem může být státní
občan ČR nebo státní občan jiného
členského státu Evropské unie, pokud
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12. Cenovou nabídku stavebních prací
na asfaltové výspravy krytu vozovky na Popluží
od STRABAG a. s. (208 tis. Kč).
13. Žádost o vyřešení bezpečnostních rizik
po obci – upozornění na nerovnosti cest.
14. Prosbu o pomoc při získání stavebního
pozemku od Domova pod hradem Žampach
na stavbu dvojdomku pro jejich klienty.
Věra Dittertová

alespoň v sobotu 24. září dosáhne věku
18 let a nejpozději v pátek 23. září bude
přihlášen v obci k trvalému pobytu (státní
občan jiného členského státu EU také
k registrovanému přechodnému pobytu).
U komunálních voleb se nepoužívají
voličské průkazy, volič tak může hlasovat
pouze ve svém „domovském“ volebním okrsku
(příslušném dle místa jeho trvalého pobytu).
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí se podávají Městskému
úřadu Žamberk, a to nejpozději
do úterý 19. července do 16:00 hodin,
zmeškání uvedeného termínu a hodiny
je
důvodem
pro
vydání
rozhodnutí
o odmítnutí kandidátní listiny. Do obecních
zastupitelstev
mohou
kandidovat
politické strany, politická hnutí a jejich
koalice, nezávislí kandidáti, sdružení
nezávislých kandidátů nebo sdružení
politických stran nebo politických hnutí
a nezávislých kandidátů. Nezávislí
kandidáti nebo sdružení nezávislých
kandidátů musí oproti ostatním typům
volebních stran ke kandidátní listině přiložit
navíc petici podepsanou voliči, kteří
podporují jejich kandidaturu. Maximální
počet kandidátů na kandidátní listině
odpovídá počtu volených zastupitelů,
výjimka je však u obcí se sedmi a méně
volenými zastupiteli - zde je možné

navýšení o třetinu (se zaokrouhlením na celé
číslo směrem dolů):
• V Helvíkovicích se volí 7 zastupitelů
– na kandidátní listině maximálně 9 kandidátů.
Kandidátem může být volič - postačí,
bude-li mít kandidát nejpozději v pátek
23. září trvalý pobyt v obci (občan
jiného členského státu EU může mít
i registrovaný přechodný pobyt v obci),
v níž kandiduje, dále bude splňovat podmínku
dosažení věku 18 let nejpozději
k sobotě 24. září, přičemž kandidatuře
z výše uvedených překážek výkonu volebního
práva nebrání omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví lidu či výkon služby
vojáka v zahraničí.
Funkce
člena
zastupitelstva
obce
je
neslučitelná
s
funkcí
vykonávanou
zaměstnancem této obce zařazeným
do obecního úřadu, dále zaměstnancem
zařazeným do pověřeného obecního
úřadu, krajského úřadu nebo finančního
úřadu, a to za podmínky, že zaměstnanec
vykonává přímo státní správu vztahující
se k územní působnosti dané obce
(např. výkon agendy evidence obyvatel,
správa poplatků, plnění úkolů na úseku voleb,
přestupková agenda aj.), nebo za podmínky,
že je zaměstnanec jmenován starostou,
primátorem,
hejtmanem,
radou
kraje. Případná neslučitelnost nastane
až zvolením (24. září ve 14:00 hodin),
přičemž sama o sobě nebrání vlastní
kandidatuře a řeší se až následně (úkon
směřující k odstranění neslučitelnosti do 3 dnů
od ustavujícího zasedání zastupitelstva obce,
faktický zánik neslučitelnosti do 3 měsíců
od ustavujícího zasedání zastupitelstva obce).
Vzory kandidátních listin pro všechny druhy
kandidátů do zastupitelstva obce jsou
zveřejněny na úřední desce Městského úřadu
Žamberk.
Potřebné
počty
podpisů
voličů
zapsaných v seznamech pro obec

Helvíkovice na petici podporující
kandidaturu:
- pro nezávislé kandidáty 25 podpisů
- pro sdružení nezávislých kandidátů
37 podpisů
Petici přikládají ke kandidátní listině pouze
nezávislí kandidáti nebo sdružení nezávislých
kandidátů.

Volby do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR

Jsou upraveny především zákonem č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí
vyhláškou č. 233/2000 Sb. Voličem může
být pouze státní občan ČR (nikoliv cizí
státní příslušník), který alespoň v sobotu
24. září dosáhne věku 18 let, přičemž
v případném II. kole voleb bude moci hlasovat
také občan, který alespoň v sobotu 1. října
dosáhne věku 18 let.
U senátních voleb může volič hlasovat
na voličský průkaz, avšak jen na území
„domovského“ senátního volebního
obvodu (příslušného dle místa jeho trvalého
pobytu na území ČR, nejedná-li se o voliče
s voličským průkazem vydaným u zastupitelského
úřadu). O vydání voličského průkazu
může volič požádat od vyhlášení voleb
u „svého“ obecního úřadu dle místa
trvalého pobytu, a to osobně nebo písemně.
Kandidátem do Senátu PČR může být volič
- pouze státní občan ČR, který alespoň
v sobotu 24. září dosáhne věku 40 let
a není omezen na svéprávnosti k výkonu
volebního práva. Přihlášky k registraci
se podávají příslušnému registračnímu úřadu
- pověřenému obecnímu úřadu v sídle
volebního obvodu, tedy Městskému úřadu
Ústí nad Orlicí a to nejpozději do úterý
19. července do 16:00 hodin.
Věra Dittertová
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CERTIFIKÁT

ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
Obec Helvíkovice
ZA ROK 2021 BYLO ZPRACOVÁNO 511 kg ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM USPOŘENO:

1,22 MWh

elektrické energie

0,28 t

primárních surovin

Na trh v ČR bylo v roce 2021 celkem
uvedeno 1,33 milionu tun obalů,
z toho se pak podařilo vytřídit
a předat k recyklaci nebo jinému
využití 1,02 milionu tun, tzn. celková
míra recyklace a využití dosáhla 77 %.
Nejvyšší míry celkového využití se podařilo
dosáhnout tradičně u papírových obalů, míra
recyklace činila 88 % a další 3 % byla využita
energeticky. U skla dosáhla míra recyklace
88 % a u kovových obalů 63 %. U ostře
sledovaných plastových obalů se míra dosažené
recyklace zvýšila oproti roku 2020 na 43 %
a energeticky využito bylo dalších 32 %. Celková
míra využití plastových obalů tak dosáhla
75 %. Je vhodné připomenout, že vytříděné
odpadní plasty jsou velmi různorodé a obsahují
i neplastové příměsi. To komplikuje dotřídění
plastů a snižuje účinnost dotřiďovacích linek
oproti jiným materiálům.
Dosažená míra recyklace a využití obalů v roce
2021
Dosažená míra recyklace a využití obalů v roce 2021

88,23 l
ropy*

47,31 m

3

vody**

90%

SO2 ekv. = snížení
okyselování prostředí

0,39 t

CO2 ekv. = snížení produkce
skleníkových plynů

81 %

Energetické
využití
3%

** Úspora takového množství vody se rovná
stejnému množství, které je spotřebováno
při 635 sprchováních.

Mgr. Jan Vrba
předseda představenstva
ASEKOL a.s.
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2013

2014
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77 %

75 %

Kov

NK

Sklo

Plast

Papír

80%

63 %
70%

Energetické
využití
9%

Energetické využití
32 %

50%

Recyklace
88 %

40%

Recyklace
81 %
Recyklace
63 %

30%

Recyklace
68 %

Recyklace
43 %

20%

* Úspora takového množství ropy se rovná
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí
1 297 km v běžném osobním automobilu.

80

2012

60%

4,75 kg

Vývoj množství vytříděných odpadů
Vývoj množství vytříděných odpadů na obyvatele
na obyvatele

0

91 %

100%

V České republice se dlouhodobě daří udržovat
vysokou účast obyvatel na třídění odpadů. Tato
činnost je již pro většinu národa naprostou
samozřejmostí, v roce 2021 pravidelně třídilo
své odpady 73 % obyvatel. Jak vyplývá
z nejnovějších průzkumů, nejčastěji třídí
odpady lidé ve věkové kategorii 30 až 49 let.
Byť se loni procento třídičů nezvýšilo, celkem
významně se však zvýšila výtěžnost tříděného
odpadu přepočtená na jednoho obyvatele.
Každý Čech loni vytřídil do barevných
kontejnerů a menších nádob umístěných přímo
u domů bezmála 72 kilogramů odpadů, což
je meziročně o 5 kilogramů více! K velkému
posunu došlo především u kovů, těch vytřídil
každý obyvatel v průměru o 3,2 kilogramu více
než v roce 2020.

výtěžnost (kg/ob.)

Ve středu 15. 6. 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.

Výsledky systému
EKO-KOM
za rok 2021

10%

0%

PAPÍR

SKLO

PLASTY

KOVY

CELKEM

Vyšší účinnost dotřídění na třídících linkách
bohužel sebou nese i vyšší náklady na energie
a lidskou práci. Proto jsme v minulém roce
zvýšili finanční odměny třídičkám i ve vazbě
na dosahované účinnosti dotřídění.

Jedním z hlavních faktorů, které často
rozhodují o tom, zda lidé své odpady třídí,
je určitý komfort. To znamená, že barevných
kontejnerů musí být dostatek a lidé to k nim
nesmí mít daleko.
Splnění nových ambiciózních cílů evropských
směrnice vyžaduje další nárůst třídění, a proto
spolupracujeme s obcemi na intenzifikaci
zahušťováním sběrné sítě tam, kde dosud
neodpovídá potřebám domácností. Nicméně
již dnes Česká republika disponuje jednou
z nejkvalitnějších sběrných sítí v Evropě, lidé
mají k dispozici více než 678 000 barevných
kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad.
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A s každým rokem se zkracuje i vzdálenost,
kterou musí k nejbližším barevným kontejnerům
absolvovat. V roce 2021 se průměrná vzdálenost
zkrátila o další metr, na pouhých 89 metrů (to
je zhruba 127 kroků). Přitom v roce 2001 byla
průměrná vzdálenost okolo 200 metrů.
Kontinuální nárůst počtu nádob na tříděný
Kontinuální nárůst počtu nádob na tříděný odpad v ČR
odpad v ČR
700 000

678 446

600 000

Novinkou posledních let je i tzv. vícekomoditní
nádobový sběr, kdy lze například do žlutého
kontejneru třídit spolu s plasty i kovy či nápojové
kartony v návaznosti na dotřiďovací linku, která
je schopná jednotlivé frakce efektivně odtřídit
pro účely materiálové recyklace. Tyto způsoby
sběru narůstají na oblibě, protože často řeší
prostorová omezení v obcích a přináší také
úspory exhalací při zajišťování svozu.

558 044

500 000
473 359
400 000

413 089
353 794

300 000

307 127

200 400 213 942

228 758

241 614

253 124

272 429

2012

2013

2014

2015

200 000

100 000

Bezpečnost
na místních
komunikacích

Z důvodu bezpečnosti a zklidnění dopravy
na místních komunikacích, zadala obec instalaci
nového dopravního značení na místních
a veřejně přístupných účelových komunikacích
po obci. Dopravní značka označuje začátek
nebo konec zóny s maximální povolenou
rychlostí 30 km/h a dalšími dvěma výstražnými
značkami. Jedná se o upozornění na již dříve
platná pravidla. Pro připomenutí uvádíme
přesné označení dopravní značky:

0

2010

2011

nádoby do 240 l

2016

2017

2018

2019

2020

2021

kontejnery

Nádobový sběr je v České republice doplněn
vzdálenost
k
barevným
ještě dalšími způsoby sběru tříděného odpadu „Docházková
– někde tak mohou občané třídit odpady kontejnerům je v motivaci obyvatel k třídění
doma rovnou do barevných pytlů, případně odpadů jedním z klíčových faktorů. V roce
prostřednictvím sběrných dvorů nebo výkupen 2021 se udávaná průměrná vzdálenost, kterou
musív roce
lidé2021
s tříděným odpadem ujít, zkrátila
druhotných surovin.
Struktura nákladů AOS EKO-KOM
na 89 metrů“, říká ředitel oddělení komunikace
EKO-KOM, Lukáš Grolmus.

Křižovatka
Značka upozorňuje na křižovatku (všechny
křižovatky v označené zóně), kde není přednost
v jízdě upravena svislými dopravními značkami.
V obci se užívá k upozornění na křižovatku, kde
na rozdíl od svého předcházejícího průběhu již
není   pozemní komunikace hlavní a uplatňuje
se zde ustanovení o přednosti v jízdě vozidel
přijíždějících zprava.

Chodci
Značka upozorňuje na místo nebo úsek
pozemní komunikace s možností zvýšeného
výskytu chodců anebo častého přecházení

chodců přes pozemní komunikaci v místě, kde
není zřízen přechod pro chodce.
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Struktura nákladů
AOS EKO-KOM
v roce 2021

Pro odklonění zbytné dopravy bylo dále
v úseku od mostu k Popluží po křižovatku před
firmou Dibaq a. s. stanoveno dopravní omezení
průjezdnosti. Jedná se o:

Zákaz vjezdu všech motorových vozidel
Toto dopravní značení je doplněno dodatkovou
tabulkou s textem „Mimo dopravní obsluhy“.  
Přesný význam zní:
Vhodným nápisem nebo symbolem uvedeným
na dodatkové tabulce je zpřesněn nebo
omezen význam dopravní značky, pod kterou je
dodatková tabulka umístěn. Je-li na dodatkové
tabulce použit text s výrazem „dopravní
obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující
zásobování nebo lékařské, opravárenské,
údržbářské, komunální a podobné služby,
vozidla přepravující osobu těžce zdravotně
postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž
řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby
mají v místech za značkou bydliště, ubytování,
sídlo nebo nemovitost.
Dle vyjádření DI Policie ČR se o povolenou
dopravní obsluhu jedná i v případě návštěvy
u trvale žijících osob nebo využití služby se sídlem
v místě zákazu vjezdu.

Vypnutí veřejného
osvětlení

Po dobu rekonstrukce chodníku podél hlavní
silnice a instalace nových sloupů VO bude
vypnuto veřejné osvětlení v části Ostrov, podél
staré cesty a v části tohoto chodníku. Probíhá
tam výměna kabelů a výkopové práce spojené
s výstavbou nového veřejného osvětlení
a stezky pro pěší a cyklisty.
Děkujeme za pochopení.

Věra Dittertová
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ZE ŽIVOTA V OBCI

Velikonoční trhy

Srdečně blahopřejeme

našim spoluobčanům, kteří oslaví
významná životní jubilea:

v červnu 2022

Pinkasová Božena		
Kolář Jaroslav		
Šindelářová Miluše		
Jeništová Hana		

v červenci 2022

Matyášová Marie		
Šnajdrová Anna		
Mlynář Václav		
Dobeš Jaroslav		
Jeništová Věra		
Kolářová Vlasta		

88
78
87
77

let
let
let
let

76
84
76
88
77
75

let
let
let
let
let
let

8. a 9. dubna se uskutečnily Velikonoční trhy
připravené členkami Klubu žen. Bohatá nabídka
ručních výrobků, výborné domácí cukroví
a perníčky, medové výrobky i kosmetika, krásné
pletené doplňky i oblečení, to vše se setkalo
s velkým zájmem a obdivem.

Vzpomínáme
Dne 23. května 2022 uplynulo již 15 let
od úmrtí pana Jiřího Ulricha z Helvíkovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomínejte
s námi.
Děkujeme.
S láskou stále vzpomínají manželka Olga,
syn Jiří s rodinou a dcera Jana
Čas ubíhá a nevrátí co vzal
jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.

Ukliďme Česko
a především naši obec!

S tímto záměrem se sešla hrstka zapálených
dobrovolníků v sobotu 23. dubna. Rozložili
jsme své síly po středu obce a přírodě pomohli
od pohozených odpadků. Poslední dobou
nejsou veřejné brigády moc populární, ale o to
víc děkujeme všem zúčastněným. Je dobře, že
si váží svého okolí a není jim lhostejné, jak to
zde vypadá.

Dne 7. dubna 2022 zemřel Jakub Šťovíček
z č. p. 156 ve věku 18 let.
Tak krátko jsem šel s vámi.
Hle, tu se cesta dělí – a ptáci nad hlavou
mi píseň nedopěli …
J. Wolker

11

12

ZE ŽIVOTA V OBCI

PROBĚHLA VÍKENDOVKA

aneb "Dámská jízda v Orličkách". No vážně,
byly jsme tam samé holky! A bylo nám moc
dobře. Vznikla velká parta kamarádek, které
byly milé, statečné a moc šikovné. Děti bavilo
plstění s heboučkým měkoučkým rounem,
i když při tom pořádně masírovaly svaly.
Projevily ohromnou fantazii a nadšení při
vytváření zátiší inspirovaných obrazy slavných
i neznámých malířů. Instalovaly je v zákoutích
historické fary.   Fantazie se hodila taky při
vymýšlení a frotážovém zpracování Duchů
Orliček. A těch není málo! Většina jich je
hodných a těší se na každého návštěvníka fary
nebo na jídlo, které si doveze 
Potrénovaly jsme matematiku při vypočítávání
stáří fary z roku 1774 a taky geometrii
při vyměřování materiálu potřebného k výrobě
truhličky z bambusových špejlí. Vyzkoušely si
pop art při "malování" stříkačkou a míčky,
tvořily obrázky z dýhy, a samy si připravily
zámeckou hostinu z ovoce a piškotů.

ZE ŽIVOTA V OBCI
V sobotu po setmění jsme se setkaly s rytířem
Walterem a jeho vlkodlačím mazlíčkem. Bílá
Walterova schovanka nechala děti vyrobit
si zlatý náramek, který je chrání před zlými
mocnostmi i záhrobními duchy. To setkání se
uskutečnilo na zdejším... No to vlastně radši
nechtějte vědět, kde. Elišku braly mrákoty, když
si uvědomila, kam směřuje cestička osvícená
plamínky a označená provázkem. Rytíř Walter
je ale sympatický vtipný mladík a podělil se
s námi o svůj poklad výměnou za pár zlatých
oček, aby mohl svému mazlíčkovi koupit nový
kožich.
V neděli jsme zašli do galerie na výstavu.
Zdejší průvodkyně jsou trochu pozadu v době,
ale měly velkou radost, že se tu někdo taky
ukáže... Ale stejně nás všechny radši postříkaly
desinfekcí proti covidu.

Den dětí a kácení máje

V pátek 3. 6. připravili členové SDH Helvíkovice
vydařenou tradiční akci pro děti i dospělé.

VÝTVARNÝ KROUŽEK HELVÍKOVICE připravuje
V sobotu ráno jsme se vydali na procházku,
prozkoumat okolí. Orličky jsou krásná vesnička,
dlouhá, osázená staročeskými chaloupkami.
Hluboké lesy kolem, plné čerstvých jedlových
a smrkových šišek vonících smůlou... A jak si
tak jdem a jdem, najednou šplháme po Panské
skále! Původně jsem dětem doporučila, ať doma
neříkají, že lezly po skalách, ale ony byly tak
šikovné! Rozené horolezkyně! Svítilo sluníčko,
bylo pěkně, skále se nedalo odolat! Pořád se to
natahovalo, každou chvíli nějaká hra, opékačka
na ohni, pátrání po přírodninách a nápisech
na cedulkách a ta procházka nakonec dala
15 km a 8 hodin!
"A proč lezete tím roštím? Proč ho
neobejdete?" "Protože můžem!"
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Celé to bylo takové fajn, všecko probíhalo
poklidně, nikomu se nic zlého nestalo, a kromě
výrobků, zážitků a kontaktů na nové kamarádky
jsme si domů dovezli pár klíšťat.
Vedoucích bylo letos víc než dost: Moje pravá
ruka Eliška - pětadvacetiletá zdravotnice,
chůvička a náhradní maminka v jedné osobě.
Evča - šikovná kuchařka a hospodyňka. Terka
a Terka - asistentky, které podle potřeby něco
přidržovaly, podávaly, pomáhaly bezradníčkům.
Petra, která rozšiřovala naše vědomosti
z biologie a přírodovědy. Holky, moc děkuju
za všechnu pomoc, nasazení a nadšení
pro věc! Díky také Smetanovým, Víťovi, všem
Markovým a Obci Helvíkovice.
Lída Matyášová

pro školáky

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.
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Pouťová mše svatá
se koná v neděli

12. 6. 2022 od 14 hodin
v kapli sv. Antonína v Helvíkovicích
Všichni jste srdečně zváni.

Místní knihovna
v Helvíkovicích
bude v průběhu letních
měsíců uzavřena.
Knížky na celé léto si můžete půjčit

K parkování aut využijte parkoviště u OÚ
z důvodu rekonstrukce chodníku
před hřbitovem.

ve středu 15. 6.

Zájezd pro občany
25. 8. 2022

Program:
• odjezd v 8:30 od OÚ
• 10:00 – 10:45 prohlídka zámku
Nové Hrady (s průvodcem)
další možnosti: Muzeum motokol nebo
Galerie klobouků (oboje bez průvodce),
procházka zámeckým areálem (zahrady,
farma), kavárna
• 12:00 oběd v restauraci v areálu zámku
• 14:00 odjezd na Růžový palouček
u Újezdce (arboretum, památník)
• předpokládaný návrat do Helvíkovic
okolo 16:00
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DIVADELNÍ SPOLEK „ NA SKÁLE”
HELVÍKOVICE

Běžný provoz bude obnoven od září.

Kulturní výbor a Obec Helvíkovice pořádá

ve čtvrtek

PREMIÉRA PREMIÉRA PREMIÉRA PREMIÉRA

Vstupné:
Zámecký areál (jednotné vstupné 80 Kč,
rodinné vstupné 240 Kč)
Prohlídka zámku
(dospělí 120 Kč, děti, senioři a ZTP 80 Kč,
rodinné vstupné 320 Kč)
Muzeum motokol
(dospělí 80 Kč, děti, senioři a ZTP 50 Kč,
rodinné vstupné 210 Kč)
Galerie klobouků
(dospělí 50 Kč, děti, senioři a ZTP 40 Kč,
rodinné vstupné 140 Kč)
Více informací na www.nove-hrady.cz,
www.ruzovypaloucek.cz
Poplatek za dopravu:
60 Kč místní občané, ostatní 150 Kč
Vstupné si hradí každý účastník sám.
Závazné přihlášky s úhradou poplatku a
další informace na obecním úřadě
do 15. 8. 2022.
Změna programu a výše poplatků
a vstupného vyhrazena.
V případě mimořádných okolností nebo
malého zájmu může být zájezd zrušen.

ANI
ZA
MILIÓN!

Jacqueline, byť vdaná za anglického velvyslance, je
Francouzska tělem i duší. Nenávidí venkov, samotu
a obyčejnost. Lambert není ženatý, má duši námořníka
a žije jen pro svůj maják, o který pečuje 24 hodin denně,
7 dní v týdnu. Miluje venkov, samotu a obyčejnost. Nemohou být rozdílnější.
Ale nedejte se zmást prvním dojmem. V této brilantní detektivní komedii, která
je svede dohromady, je totiž všechno jinak, než se zdá. Každá lež je pravdou,
každá pravda lží a jisté je pouze to, že kdesi nablízku se skrývá vrah.

Jacqueline D´Arlet Pája Trojanová
Lambert Pacome
Petr Žitný
MVvB
Honza Javůrek

25. června 2022 v 19.00h
za úřadem
Helvíkovice
režie Láďa Martínek

vstupné dobrovolné

občerstvení zajištěno

PREMIÉRA PREMIÉRA PREMIÉRA PREMIÉRA
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Letošní školní rok se pomalu blíží ke konci
a my začínáme bilancovat nad svými zážitky.
Přestože začátek nového roku byl poznamenán
vysokou nemocností, stihli jsme toho dost.
Hned v únoru jsme si užili karnevalový den plný
soutěží, písniček a legrace. Pro všechny byl
vítaným zpestřením a vidět zářící oči a úsměvy
dětí bylo pohlazením pro duši.
Následoval „Duhový týden“, který pomohl
především nejmenším dětem se zapamatováním
barviček.
Netrpělivě očekávaným programem pro
všechny byl projekt „Vesmír“. Ve dvou týdnech
jsme se věnovali životu na naší planetě Zemi,
její ochraně a celé vesmírné soustavě. Děti
samy vytvořily koloběh vody, naši sluneční
soustavu, střídání dne a noci a zkusily si stav
beztíže. Poslední projektový den jsme strávili
v „Kosmickém stanu“, kde děti s přehledem
využily znalosti o vesmíru.
Stihli jsme několik divadélek u nás ve školce
i koncert ZUŠ v Divišově divadle v Žamberku
a také jsme začali jezdit na plavecký kurz v Ústí
nad Orlicí.
Začátkem května jsme navštívili Ekocentrum
PALETA v Oucmanicích, kde děti pomáhaly
Popelce s plackami – umlít mouku, připravit
těsto a upéct v peci placky. S plnými bříšky
se „odkulily“ ke skřítkovi Kořínkovi. S ním si
děti vyrobily svého vlastního lesního skřítka
a postavily mu domeček.
Dalším projektovým dnem byly „Včely“. Děti
si vyzkoušely, jaký život včelky mají, jak jsou
pro nás včely užitečné a vyrobily si svoji vlastní
svíčku.
Léto se chystáme zahájit již tradiční „Zahradní
slavností“ společně s rodiči, a ještě nás
určitě čeká dobrodružná výprava. Pak už se
rozloučíme s našimi předškoláky a budeme se
těšit na prázdniny.
I my Vám všem přejeme pohodové a slunečné
léto!
Monika Julišová

ZAJÍMAVOSTI

MAS ORLICKO, z.s. podporuje Helvíkovice
MAS ORLICKO, z.s. se dlouhodobě věnuje přínosu dotačních prostředků do území. Pomáhá tak podpořit jak jednotlivé
obce, tak soukromé podnikatele, školy, spolky a další činnosti.
V obci Helvíkovice došlo v roce 2021 díky MAS ORLICKO, z.s. k podpoře zemědělství ve výši více jak 230 000 Kč. Navíc
se realizovala výstavba stezky pro pěší a cyklisty podpořená více než 2 840 000 Kč.
Všechny školy a školská zařízení se mohly zapojit do Místního akčního plánování a využít nabídky z množství konaných
seminářů, workshopů a ukázkových hodin pro zkvalitnění výuky a sdílení zkušeností. V únoru 2022 se konaly veletrhy
jednotlivých realizovaných aktivit Místního akčního plánování, které byly inspirací pro další práci jak v MAS ORLICKO,
z.s., tak v konkrétních školách.
V rámci Operačního programu zaměstnanost pomáhá na celém území MAS ORLICKO, z.s. agenda OSPOD rodinám,
včetně asistovaného kontaktu.
V roce 2022 byla vyhlášena výzva v Programu rozvoje venkova pro žadatele ze zemědělské výroby a pro spolkovou a
kulturní činnost. Přijaté žádosti jsou aktuálně hodnoceny Výběrovou komisí MAS ORLICKO, z.s. z hlediska splnění
kritérií pro získání dotace.
Veškeré poradenství a služby související s čerpáním dotací prostřednictvím MAS poskytuje kancelář v Žamberku
bezplatně. Více informací o podpořených projektech najdete na www.MASproORLICKO.cz.

Bc. Kateřina Pešková, DiS., MAS ORLICKO, z.s.
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ZAJÍMAVOSTI

Sdružení obcí Orlicko
je dlouhodobě aktivní
v bezpečnosti dopravy
Sdružení obcí Orlicko oslaví v tomto roce
30. výročí své existence. Rád bych v  příspěvcích
připomněl jeho činnost v řadě oblastí, které
pozitivně ovlivňují rozvoj a život v regionu
Orlicka.
Dnes se poohlédnu za aktivitami Orlicka
v oblasti dopravy a zejména pak v oblasti
bezpečnosti chodců a cyklistů. Bezpečnost
dopravy je jednou ze strategických priorit
rozvoje Orlicka.Tomu odpovídá řada realizací
uskutečněných v uplynulých letech. To, že se
soustředíme na posílení bezpečnosti cyklistů
a chodců při dopravě zejména do práce,
za vzděláním a za službami, ale využívají je
i turisté, je vidět na řadě míst v regionu, kde se
setkáváte s cyklostezkami, když většina z nich
je investicí právě svazku Orlicka.

Nejstarší námi vybudovanou cyklostezkou je
Cyklostezka Žamberk – Lukavice – Letohrad,
kterou jsme dokončili v roce 2011, měří 4,6 km
a stála 35 mil. Kč. Investici jsme spolufinancovali
19

z prostředků Evropské unie a Státního fondu
dopravní infrastruktury.
V roce 2012 následovala stavba Cyklostezky
Červená Voda – Králíky o délce 5,4 km a v
hodnotě 22 mil. Kč. Zde nám dotačně pomohl
Státní fond dopravní infrastruktury.
Protože příprava každé dopravní stavby je
velmi náročná zejména z důvodu vypořádání
vlastnických vztahů k potřebným pozemkům,
další cyklostezky jsme dokončili až v roce
2021 a to hned dvě. Z prostředků Evropské
unie prostřednictvím MAS Orlicko, z. s. jsme
realizovali   Cyklostezku Šušek (Písečná) –
Valdštejn (Hnátnice), která je dlouhá 1,3 km
a stála Orlicko přes 7 mil. Kč. Závěrem roku
jsme dokončili výstavbu Cyklostezky Letohrad
– Šedivec o délce 1,4 km v ceně 10 mil. Kč
za
přispění
Státního
fondu
dopravní
infrastruktury.
U financování všech uskutečněných i připravovaných cyklostezek je nutné zmínit finanční
podíly obcí na přípravě i vlastní výstavbě, jejichž
území se cyklostezky spádově týkají.
Jak jsem uvedl výše, bezpečnost dopravy
je jednou z hlavních priorit Orlicka, a proto
pokračujeme intenzivně na projektové přípravě
dalších cyklostezek. Nejdále je příprava
Cyklostezky Jablonné – Bystřec (k Formplastu),
která bude stavebně velmi náročná, když
prochází kolem lomu v Mistrovicích v úzkém
prostoru mezi silnicí, železnicí a Tichou Orlicí.
Pokud v tomto roce vyřešíme vlastnické vztahy,
mohli bychom v roce 2023 žádat o dotaci
na vlastní výstavbu.
Rozpracovanou máme také Cyklostezku
Žamberk – Líšnice – Nekoř, která je akutní
zejména pro zajištění bezpečného pohybu
chodců a cyklistů v Líšnici a dále Cyklostezku
Žamberk - Kunvald - Rokytnice v Orlických
horách. Tato poslední cyklostezka je důležitá
z pohledu cestovního ruchu a cykloturistiky,
když podstatně usnadní návrat cyklistů
z hřebene Orlických hor do našeho podhůří.
Nicméně u obou je k realizaci, zejména
díky nedořešeným vlastnickým vztahům
k pozemkům, ještě dlouhá doba.

Tím však záměry Orlicka ve výstavbě
cyklostezek nekončí. V tomto roce chceme
zahájit projekční přípravu Cyklostezky Těchonín
– Mladkov – Lichkov a snad i Králíky – Dolní
Morava.
Závěrem mi dovolte vyjádřit víru v pokračování
dostupnosti evropských i národních dotačních
zdrojů na podporu bezpečnosti dopravy, ale
též v pochopení všech dotčených subjektů
a vlastníků, kterých se naše aktivity v oblasti
výstavby cyklostezek dotýkají. A také chci velmi
poděkovat zastupitelům měst a obcí, které na
přípravu a výstavbu potřebných cyklostezek
přispívají. Bez jejich dobré vůle a finančního
přispění by jakékoli stavby cyklostezek nebyly
reálné.
V jednom z dalších příspěvků si vám dovolím
přiblížit aktivity Orlicka v oblasti podpory
cestovního ruchu v našem krásném území.
Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

Sdružení obcí Orlicko
aktivně podporuje rozvoj
ekonomiky cestovního
ruchu
Podpora cestovního ruchu je pro Sdružení
obcí Orlicko, které letos oslaví 30. výročí
svého založení, jednou z jeho hlavních činností
a
strategických
priorit.
Východiskem
k aktivitám podpory cestovního ruchu je
jednak tradice cestovního ruchu v Orlických
horách a Králickém Sněžníku, ale též vnímání
zodpovědnosti obcí a měst za provádění

regionálního marketingu cestovního ruchu a za
realizace neziskové infrastruktury cestovního
ruchu.
Právě marketing cestovního ruchu byl
v počátečních letech existence Orlicka jednou
z jeho hlavních činností. Orlicko vydávalo
řadu regionálních propagačních materiálů,
provozovalo regionální webové stránky,
provozovalo a podporovalo činnost turistických
informačních středisek a zúčastňovalo se
veletrhů cestovního ruchu. Časem však vznikla
potřeba řešit regionální marketing v rámci
specializované organizace a tak se Orlicko
stalo jedním se spoluzakladatelů Destinační
společnosti Orlické hory a Podorlicko, která
většinu marketingových aktivit od Orlicka
následně převzala.
V současné době Orlicko realizuje marketing
jen ve výjimečných případech. Orlicko je
vlastníkem regionálního informačního centra
na Červenovodském sedle a každoročně
finančně podporuje činnost TIC na Pastvinské
přehradě.
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INFORMACE PRO VÁS

465
465
465
465
605
465
465
465
465
465
465
465
465
465
972
467
465
465
605
604
739
605
739
739
465
322
613
324
676
501
322
322
613
626
642
393
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324
324
324
771
322
642
598
749
374
501
374
374
322
897
441
829
822
139
907
907
441
460
765
266
267
829
829
447
918
907
990
958
331
555
139
787
555
897

Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

Marko Dent s.r.o., MUDr. Marková Tereza
Lanškroun, 5. Května 2
MDDr. Muthsam Vojtěch
Žamberk, Raisova 814
ABE Dent Lanškroun s.r.o., MDDr. Bílý Aleš Lanškroun, Pivovarské nám. 562
MDDr. Pavlová Simona
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Dantex stomatologie s.r.o., Lékař stomatolog Khmara Oleksii
Letohrad, U Dvora 815
MUDr. Valentová Hana
Lanškroun, Strážní 151
MUDr. Valentová Hana
Lanškroun, Strážní 151
VebDent s.r.o., MUDr. Vebrová Zdeňka
Žamberk, Raisova 814
MUDr. Vítková Eva
Červená Voda 330 (MOVIOM)
MUDr. Vlasatá Lenka
Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622
MUDr. Appl Martin
Dolní Čermná 222
MUDr. Beranová Renata
Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149
ABE Dent Lanškroun s.r.o., MUDr. Bílý Aleš Lanškroun, Pivovarské nám. 561
ABE Dent Lanškroun s.r.o., MDDr. Bílý Aleš Lanškroun, Pivovarské nám. 562
MUDr. Dunglová Stanislava
Letohrad, Tyršova 259
LaDentika s.r.o., MDDr. Faltusová Tereza
Lanškroun, Českých bratří 519
MUDr. Valentová Hana, MDDr. Hrdinová Michaela
Lanškroun, Strážní 151
MUDr. Jedličková Zuzana
Bystřec 182
KDentika s.r.o., MUDr. Nováková Klára
Letohrad, Šedivská 498
MUDr. Nováková Gabriela
Lanškroun, Dukelských Hrdinů 615
Veselý zoubek s.r.o., MDDr. Junková Aneta Žamberk, Školská 834
Dantex stomatologie s.r.o., Lékař stomatolog Khmara Oleksii
Letohrad, U Dvora 815
MDDr. Kopecký Milan
Lanškroun, Mikoláše Alše 152
Veselý zoubek s.r.o., MUDr. Mareš  Miroslav Žamberk, Školská 834
Marko Dent s.r.o., MUDr. Marková Tereza
Lanškroun, 5. Května 2
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Od roku 2000 je Orlicko regionálním fenoménem
v podpoře lyžařské běžecké turistiky a to
zejména nabídkou desítek kilometrů strojově
upravovaných lyžařských stop  v území Bukové
hory a Suchého vrchu, včetně zázemí na
Červenovodském sedle s rychlým občerstvením
a sociálním zázemím. Orlicko v roce 2021
zakoupilo novou rolbu na úpravu stop za 4,3
mil. Kč, která nahradila více jak dvě desítky
let starou.
Orlicko také stojí za nabídkou strojově
upravovaných   stop   na Dolní Moravě a na
Jeřábu, když bylo nositelem projektu, v rámci
kterého byly v roce 2014 zakoupeny rolby na
úpravu stop v těchto oblastech. Vlastní úpravu
stop zajišťují obce Červená Voda a Dolní
Morava.
Nesmím zapomenout na projekt „Malé
památky Orlicka“, který sice není přímou
realizací infrastruktury cestovního ruchu, ale
díky opravám   více jak 120 malých památek,
například křížků, soch svatých, kapliček atd.
většinou mezi dvěma obcemi, přispíváme
k posílení přitažlivosti našeho krásného regionu.
Těžko by se někdo jiný o ně staral, když nejsou
například uprostřed návsi.
Věřím, že Orlicko je a bude oblíbeným
návštěvnickým místem, a to nejen o blížících se
dovolených. Všem občanům našeho krásného
regionu Orlicka a Podorlicka přeji krásné
dovolené a pevné zdraví. Važme si místa, kde
žijeme. Je u nás prostě nádherně.

Pohotovostní služby zubních lékařů pro oblast: Lanškroun - Letohrad - Králíky - Žamberk od 10. 6.—30. 10. 2022

11.-12.6.2022
18.-19.6.2022
25.-26.6.2022
2.-3.7.2022
5.7.2022
6.7.2022
9.-10.7.2022
16.-17.7.2022
23.-24.7.2022
30.-31.7.2022
6.-7.8.2022
13.-14.8.2022
20.-21.8.2022
27.-28.8.2022
3.-4.9.2022
10.-11.9.2022
17.-18.9.2022
24.-25.9.2022
28.9.2022
1.-2.10.2022
8.-9.10.2022
15.-16.10.2022
22.-23.10.2022
28.10.2022
29.-30.10.2022

V roce 2022 pak vydalo Orlicko společně
s polským partnerem okresem Kladsko
reprezentativní
publikaci
Orlicko-Kladské
pomezí z ptačí perspektivy.
Orlicko je velmi aktivní v realizaci neziskové
infrastruktury cestovního ruchu. Již na přelomu
tisíciletí jsme v regionu vyznačili více jak 400 km
cykloturistických tras, které jsou v současnosti
udržovány Klubem českých turistů. Orlicko je
také velkým investorem cyklostezek v regionu,
které prioritně slouží k bezpečné dopravě
do práce a do škol, ale také jsou hojně využívány
cykloturisty.
Velkou investicí Orlicka při podpoře cestovního
ruchu bylo v roce 2021 vybudování Singltreku
Suchák na Červenovodském sedle, který nabízí
síť 20 km jednosměrných terénních cyklotras.
Ruku v ruce s tím byly podstatně rozšířeny
parkoviště, které jsou potřebné i v zimním
období pro milovníky běžek.
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VZPOMÍNKOVÝ SERIÁL Z KRONIKY OBCE
Zajímavosti z kroniky obce Helvíkovice
Rok 1987

Na podzimní veřejné schůzi občanského
výboru byla velká účast občanů, celkem 78.
Z bohaté diskuse byl zřejmý zájem občanů o dění
v obci, zájem o zlepšování životního prostředí.
Požadavky občanů vznesené na schůzi:
- zrcadlo k výjezdu z cesty za bývalou školou,
u prodejny
- patníky před Vábrovými, aby si zde nedělala
parkoviště nákladní auta
- dopravní značky zákaz vjezdu na cestě
k Popluží
- potřeba opravit lávku
- požadavek na prodloužení veřejného osvětlení
až k Servisu
- přemístění poštovní schránky na prodejnu
- potřeba veřejné telefonní budky.
V mateřské škole je stále dostatek dětí,
od 1. září byla okresní hygienickou stanicí
přeměřena kapacita. Prostory vyhovují pro
umístění 17 dětí. Protože je stále vysoký zájem
o umístění dětí, bylo domluveno, že bude
přijímáno maximálně 22 dětí. V mateřské škole
bylo přebudováno sociální zařízení, zakoupeno
linoleum do třídy a závěsy. Na zahradu byl
zakoupen zahradní domek pro hry dětí.
Po dvouletém působení skončil ve funkci
předsedy osvětové besedy Stanislav Mikyska.
Od 1. ledna převezme tuto funkci Vlastimil
Dostálek z č.p. 31. Kuchyň kulturního domu
má na starosti jeho manželka. Na kulturním
domě bylo provedeno zateplení čedičovou
vatou.
V loňském roce poskytli naši mládežníci svoji
klubovnu JZD jako kancelář. Náhradou jim
byla propůjčena kancelář, kterou využívají pro
schůzovou činnost i ostatní organizace. Přes
léto se mladí lidé scházívají na Skále v Dolích
u táboráku, hrají na kytaru, baví se. K těmto
posezením jim však letos počasí příliš nepřeje.
Proto si koncem září postavili v parčíku
za kulturním domem chatrč. Mají dobrý pocit,
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VZPOMÍNKOVÝ SERIÁL Z OBECNÍHO ALBA
Fotografiemi a autentickými popisky z příloh kroniky obce se vracíme do let minulých.

že vlastní něco svého, kam mohou kdykoliv
přijít a kde mají jistotu, že najdou kamarády.
Těší se, že chatrč bude sloužit i jako šatna pro
zájemce o bruslení. Mezi občany však chatrč
vzbuzuje pohoršení. Dalším diskutovaným
problémem je požadavek mladých na postavení
mantinelů okolo volejbalového hřiště, aby
mohlo být v zimním období využíváno jako
kluziště. Po dlouhých jednáních byl dán
souhlas s podmínkou, že budou budovu
občanského výboru chránit vysokým pletivem
proti případnému nárazu puku na omítku.
Svazáci zakoupili pletivo z vlastních prostředků
a zábrany postavili.

1987-1988

Zájezd důchodců do Šumperka a Velkých Losin

Rok 1988

Ve spolupráci s Českým svazem žen uskutečnil
občanský výbor v Helvíkovicích I. Společenský
večer dne 7. května. Podnět k tomu dala
beseda s přistěhovanými občany, kteří vyslovili
přání blíže se seznámit se starousedlíky. Večer
byl zahájen prohlídkou rodného domku Prokopa
Diviše, které se zúčastnilo 40 lidí. K tanci
a poslechu zpíval se svojí skupinou známý
zpěvák František Novotný. Občerstvení
obohatily ženy jednohubkami. Ke zpestření
přispěly testy, ve kterých občané prokazovali
své znalosti z historie Helvíkovic a Žamberka.
86 občanů prokázalo dobré znalosti svého
bydliště. Je patrno, že pozorně sledují besedy
nad kronikou, zajímají se o historii místa, kde
bydlí.  
Po roce se mění předseda osvětové besedy,
Vlastimila Dostálka vystřídal Jiří Vábr. Největší
zátěží předsedy je správcovství kulturního
domu, který je využíván během celého roku,
konají se taneční zábavy, volejbalové turnaje,
cvičení. Vyvstávají problémy se septikem,
který nestačí takovému provozu. Po každé
zábavě je třeba zajistit opravy, doplnit sklo
apod. Problémem je i vytápění sálu při tuhých
zimách, zajišťování uhlí a dřeva. Uvažuje se o
zavedení akumulačních kamen.
Z kroniky vybrala Věra Dittertová

Úlovek Jiřího Divíška v Pastvinách 8. 7. 1987.
Štika měří 105 cm, váží 11,80 kg.

Místní požárníci na okrskovém cvičení
u příležitosti 115. výročí založení
požárního sboru v Žamberku.

Zleva nahoře: Matyáš Jos. – velitel, Dvořák Jos., Holubář Lad., Žabka Jar., Dvořák Martin, Pácha L., Kroul K.,
Lesáková Jar., Rychlínek Ant., Doleček Frant., Blažek M., Richtr M., Mík Martin, Pácha R., Vábr J.. Řada spodní:
Žabka Jar. st., Ryšavá Jar., Kubíčková E., Hušková A., Novotná Věra, Divíšková Pavla, Matyášová Milena, Mík Mir.

KŘÍŽOVKA

INZERCE

ČEZ Distribuce a. s.
oznamuje termíny
provádění pravidelných
odečtů
Ve dnech 17.6.–30.6.2022 budou jejich
pracovníci
provádět
pravidelné
odečty
elektroměrů na vašich odběrných místech
v obci Helvíkovice, v části Helvíkovice i Houkov.
Dovolují si vám proto požádat o umožnění
volného a bezpečného přístupu k elektroměru.
Z důvodu bezpečnosti jejich pracovníků,
vás žádají o zabezpečení vašich psů po dobu
realizace návštěvy.
Odečtem a vizuální kontrolou vašeho
elektroměru
předcházejí
případným
nesrovnalostem při vyúčtování.
Toto oznámení se týká všech zákazníků
na distribučním území ČEZ Distribuce, a. s.
bez ohledu na zvoleného dodavatele elektřiny.

Zaregistrujte se na
DIP.CEZDISTRIBUCE.CZ a získejte:
- on-line přehled a správu vašeho odběrného
místa
- aktuální časy spínání HDO
- termíny plánovaných odstávek
- zadání samoodečtu
- technické údaje k odběrnému místu
- historii spotřeby
- možnost podávat žádosti a sledovat jejich
vyřízení
Distribuční portál (DIP) je webový portál
distributora, který vám přes webové rozhraní
umožňuje spravovat vaše odběrné místo.
Setkali jste se s výpadkem dodávky elektřiny?
Chceme vás informovat.
Sjednejte si na www.cezdistribuce.cz/sluzba
bezplatnou službu zasílání e-mailů o plánovaných
odstávkách a SMS s předpokládanou dobou
odstranění poruchy.
Bližší informace na www.cezdistribuce.cz
nebo telefonní linka 800 850 860.

Konzum Helvíkovice
přijme BRIGÁDNÍKA

studenta na léto, důchodce
na delší pracovní poměr.
Zájemci se mohou hlásit
na prodejně.
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POTŘEBUJETE
VYMĚNIT
KOTEL?
TEĎ JE TEN SPRÁVNÝ ČAS!

NÍZKOPŘÍJMOVÉ
DOMÁCNOSTI SI MOHOU
ZAŽÁDAT O DOTACI NA JEHO
VÝMĚNU!

www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace

