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OBECNÍ ÚŘAD

Dne 18.5.2011se konalo 5. řádné veřejné za-
sedání zastupitelstva obce Helvíkovice. Zastu-
pitelstvo obce mimo jiné projednalo a schválilo:

- Zahájení příprav stavby „Kanalizace Helvíko-
vice“. Zahájení je nutné pro získání Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace od MZe.

- Uzavření mandátní smlouvy se Stavební po-
radnou s.r.o. České Budějovice na zajištění zadání 
veřejné zakázky pro výběr zhotovitele díla na akci 
„Kanalizace Helvíkovice“.

- Registraci obce k platbě daně z přidané hod-
noty od 1.6.2011.

- Uzavření smlouvy o dílo s fi rmou Ing. Edu-
ard Žaluda, Praha na zakázku malého rozsahu 
„Územní plán Helvíkovice“, na základě výsled-
ku výběrového řízení. Bude zahájeno zpracování 
nového územního plánu obce. Majitelé pozemků 
mají možnost požádat o zařazení svého požadav-
ku na využití pozemku.

- Nákup pozemku par. č. 991/22 v k.ú. Helví-
kovice od Miroslava Hostinského, Týniště nad Or-
licí za cenu 74.100 Kč na prodloužení komunikace 
ke stavebním pozemkům.

- Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
pro provozování a opravy vodovodu na pozemcích 
v majetku obce par. č. 16/14, 19/9 a 1432/2 v k.ú. 
Helvíkovice ve prospěch fi rmy Vodovody a kanali-
zace Jablonné n. Orlicí, a.s. 

- Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na po-
žární techniku a věcné prostředky požární ochra-
ny jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického 
kraje.

- Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na 
úroky z úvěru v rámci Programu obnovy venkova 
z rozpočtu Pardubického kraje. 

STAVBA KANALIZACE V NAŠÍ OBCI 
Jak vyplývá z výše uvedeného obsahu jednání 

zastupitelstva na posledním veřejném zasedání, 
zejména pokud jde o schválené body v usnesení, 
bylo ústředním tématem celého zasedání informo-
vat občany o přípravě výstavby kanalizace v naší 
obci.

Vzhledem k tomu, že účast občanů na tomto 

zasedání byla, jaká byla – tradičně nízká, uvádíme 
i v tomto čísle zpravodaje základní údaje o stav-
bě „Kanalizace Helvíkovice“. Příprava stavby po 
projekční stránce a získání územního rozhodnutí 
a následně stavebního povolení byla zahájena ji 
v minulém volebním období. Stavební povolení je 
vydáno, pravda nutno dodat, že podklady obsahují 
některé dílčí nedostatky, které je nutno v současné 
době urychleně odstranit. V posledních týdnech 
dostaly nově věci stran možností získání dotač-
ních peněz rychlý spád. Předpokládáme, že stavba 
si vyžádá náklady ve výši 25,0 mil korun bez DPH. 
Obci byla přislíbena fi nanční pomoc z Krajského 
úřadu Pardubického kraje ve výši 2,5 mil. korun. 
Na dobré cestě je, zdá se, možnost získání peněz 
od Ministerstva zemědělství ČR. Objem dotace 
z tohoto zdroje by měl činit 45%, přímá rozpočto-
vá účast obce si vyžádá 2,5 mil. korun. Další 
účast obce bude představovaná úvěrem ve výši 
35%. Pokud bude úvěr úročen do výše 4%, obec 
úrok platit nebude, protože bude hrazen z dotací. 
Celou situaci kolem získání fi nančního zajištění 
stavby je nutno chápat jako poslední příležitost za 
minutu dvanáct, jinak hrozí reálné nebezpečí, že 
v budoucnu dojde k enormnímu zvýšení stočného 
v naší obci, stejně jako v obcích, které nebudou mít 
jednotnou kanalizaci. 

Zásadní podmínkou pro naplnění těchto před-
pokladů je, že stavba musí být zahájena letos 
a musí být proinvestováno 2,5 mil. korun. Dále se 
musíme vypořádat s následujícími úkoly – musí 
být provedeno výběrové řízení na fi rmu, která za-
jistí výběrové řízení na zhotovitele stavby (toto je 
již splněno – viz výše), musí proběhnout výběro-
vé řízení na zhotovitele stavby (předpoklad je do 
konce září) a musí proběhnout výběrové řízení na 
banku, která poskytne obci úvěr. Tolik pokud jde 
o „papírové zajištění“ celé stavby, která by měla 
zajistit podstatné zvýšení úrovně bydlení v Helví-
kovicích, odpovídající standartu dnešní doby.

Vás jako občany budou jistě zajímat praktické 
otázky, související zejména s připojením jednotli-
vých domů na kanalizační řád, tak tedy:

1. Kanalizace bude provedena jako tlaková 
v kombinaci se stávající spádovou kanalizací. 
Vzhledem k rozlehlosti obce a lokalizaci někte-
rých domů „na samotě“ nebude možno tyto 
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domy připojit, zde zůstanou dvě možnosti řeše-
ní, buď domovní ČOV nebo žumpa na vyvážení.

2. Domy, které mají v současnosti žumpy 
nebo septiky a povede kolem nich nová tlako-
vá kanalizace. U těchto objektů bude vyprojek-
tována na kanalizaci mimo zahradu z vnějšku 
přístupná jímka s čerpadlem a žumpa musí být 
vyřazena – přemostěna, všechny odpady půjdou 
do kanalizace nepředčištěné. Dešťová voda nesmí 
být do kanalizace zavedena. Elektřina pro čerpa-
dlo v jímce bude ze společného rozvodu pro celou 
kanalizaci a bude hrazena z provozu kanalizace, ze 
stočného. Podle současného stavu projektu je ta-
kovýchto domů cca 55. Projekty na přípojky mezi 
vyústěním z domů a připojením k jímkám zajistí 
obec včetně stavebních povolení. Občané budou 
hradit zemní práce na přípojce a trubky. Předpo-
kládáme, že obec zakoupí trubky v dostatečném 
množství jednotně se slevou a občané budou moci 
tyto trubky zakoupit u obce. Umístění jímek bude 
s každým jednotlivě projednáno a tomu bude od-
povídat i projekt přípojky. Žádáme občany, aby 
uplatnili na obecním úřadě požadavky na při-
pojení domů 30.6.2011!

3. Domy, které mají v současnosti septiky 
s přepadem do stávající spádové kanalizace. 
U těchto domů musí být přemostěny septiky, trub-
ky bude možno rovněž zakoupit u obce. Musí být 
opět vyřazen případný svod dešťové vody, odpadní 
vody nebudou opět nijak předčišťovány. Jinak se 
nic nemění.

4. Domy, které mají v současnosti funkční do-
movní ČOV s povolením provozu na omezenou 
dobu a povede kolem nich nová tlaková kana-
lizace. Majitelům těchto objektů doporučujeme 
nechat si vyprojektovat jímku na nové kanali-
zaci a připojit dům na novou kanalizaci, neboť 
v situaci kdy bude možno po technické stránce 
dům připojit na novou kanalizaci, nebude v bu-
doucnu provoz domovní ČOV povolen. Dodateč-
né – pozdější vybudování jímky na kanalizaci 
půjde k tíži majitele domu včetně plateb za 
elektrickou energii z domovního rozvodu. Cena 
jedné jímky se v současnosti pohybuje na úrovni 
70.000,- Kč. Stávající ČOV bude možno využívat 

např. jako jímku na dešťovou vodu opět bez pře-
padu do kanalizace. Stavba přípojek bude reali-
zována jako u domů uvedených v bodě 2. Rovněž 
tyto občany žádáme, aby uplatnili na obecním 
úřadě případné požadavky na připojení domů 
do 30.6.2011!                  PŠ

POZVÁNKA
NA 6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE HELVÍKOVICE,
které se koná ve středu dne 22.6.2011
od 19 hodin v sálku obecního úřadu.

Upozornění na místní poplatky:
Do 30.6. je splatný poplatek za odpady za rok 

2011 ve výši 350 Kč za 1 občana hlášeného k trva-
lému pobytu nebo za rekreační chalupu.

VD

SBĚR ELEKTROODPADU 
Vážení spoluobčané,

Jak jste již byli informováni v minulém čísle 
našeho zpravodaje, dochází ke změnám v třídění 
odpadu.

Obec uzavřela smlouvu o zajištění zpětného od-
běru použitých elektrozařízení s kolektivními sys-
témy (Asekol, Elektrolamp a Elektrowin).

 V našem sběrném dvoře mezitím vyrostl dome-
ček pro umístění vyřazených a nefunkčních zaří-
zení z domácnosti, ze zahrady, z dílny, které nyní 
můžete v otevírací době sběrného dvora bezplatně 
odevzdávat. Navíc nově je zde umístěna nádoba na 
zářivky, úsporné žárovky, výbojky atd. Pro občany 
je hlavním přínosem, že nemusí čekat na svozy 
pořádané dvakrát ročně. Pro zajímavost uvádím, 
že při minulém svozu nebezpečného odpadu bylo 
tímto ušetřeno cca 20 tis. Kč oproti jiným svozům. 

V souvislosti i s těmito změnami pořádáme 
sběr starého papíru po celý měsíc červenec 2011. 
Papír bude možno umístit v úřední dny OÚ (Po, 
St 8-12, 13-17h) do kolny v parčíku za MŠ. K to-
muto kroku nás přivádějí výhodně sazby za ode-
vzdaný starý papír.                                                       JK
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Za pět let fungování zpětného odběru a recykla-
ce elektroodpadu obyvatelé České republiky pro-
kázali, že mají zájem o své životní prostředí, chá-
pou význam třídění elektroodpadu a také k němu 
dnes už většina z nich přistupuje odpovědně. 

Z nových členských zemí Evropské unie je to 
právě Česká republika, kde se elektroodpad re-
cykluje nejvíce. Jeho množství doposud meziročně 
rostlo o 30-40 %. V loňském roce už každý zrecyk-
loval 5,6 kilogramu elektrošrotu. ELEKTROWIN 
– zajišťuje zpětný odběr a zpracování poloviny 
veškerého elektroodpadu – celkem se nám za 5 let 
existence podařilo ekologicky zpracovat již více 
než 100 000 tun vyřazených chladniček, sporáků, 
mixérů, mikrovlnek či vrtaček. Například vyslou-
žilých chladniček dodal k ekologickému zpracová-
ní na 1,7 milionu. 

Obce mohou ušetřit nemalé fi nance
V minulosti se o zpracování e1ektroodpadu sta-

raly obce samy, od roku 2005 se mohly začít těchto 
starostí zbavovat a přenášet je na bedra vznikají-
cích kolektivních systémů. Mezi nimi ELEK-
TROWINu připadla úloha zajišťovat zpětný odběr 

a recyklaci velkých a malých domácích spotřebičů 
a elektrického nářadí. Kromě toho, že obce zbavil 
starostí, současně jim začal šetřit fi nance, které 
dříve musely vynakládat. Samosprávy, které s ko-
lektivním systémem ELEKTROWIN spolupracu-
jí, tak během pěti let ušetřily téměř 750 milionů 
korun. Dalších téměř 60 milionů od něj získaly na 
podporu zpětného odběru, aby jej svým občanům 
co nejvíce usnadňovaly a zároveň je ke správnému 
nakládání s elektroodpadem motivovaly. ELEK-
TROWIN tak obcím přispěl a nadále přispívá 
například na zlepšení dopravní obslužnosti zpev-
něním plochy sběrných dvorů, na pořízení mecha-
nického či elektronického zabezpečení sběrného 
místa či pořízení prostředků na sběr malých nebo 
uskladnění velkých spotřebičů. Jen v roce 2010 
ELEKTROWIN tímto způsobem rozdělil téměř 
2 miliony korun na podporu 70 projektů. 

Významná je také úspora surovin a elektrické 
energie

Recyklaci elektroodpadu si většina lidí zcela 
správně spojuje s ochranou životního prostředí. 
Z vysloužilých elektrozařízení se dá vytěžit velké 

Recyklace – cesta k úsporám i ochraně životního prostředí
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množství užitečných materiálů, které se znovu 
upotřebí ve výrobě a které by bylo jinak nutné 
získat těžbou. Například z obyčejné pračky se dá 
opětovně využít 23 kilogramů železa, přes 20 ki-
logramů betonu a téměř 10 kilogramů plastu. Na-
příklad recyklací běžné chladničky se dá ušetřit až 
20 kg železa a 16 kg plastů. Kromě toho se ušetří 
na 216 kWh elektřiny a více než 20 litrů ropy, čímž 
se do ovzduší dostane o 57 kg méně emisí oxidu 
uhličitého. V závislosti na konkrétním typu elek-
trospotřebičů lze využít 60-90 % jejich hmotnosti. 

Současně se tím ušetří také velké množství 
energie. Podle propočtů na základě modelu nor-
ských odborníků ELEKTROWIN sběrem 100 000 
tun vysloužilých spotřebičů za 5 let své činnosti 
ušetřil více než 609 000 MWh elektřiny, což je prů-
měrná roční spotřeba více než 76 000 domácnos-
tí. Recyklace elektrozařízení výrazně snižuje také 
produkci oxidu uhličitého, který je hlavní příči-

nou globálního oteplování a dalších klimatických 
změn. ELEKTROWIN již zabránil vzniku téměř 
1 200 tisíc tun C02. Recyklace se opravdu vyplatí. 
Chraňme tak společně naše životní prostředí!

NAŠE TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V R. 2010:
V soutěži obcí ve třídění odpadů „O Perníkovou 

popelnici za rok 2010“ se naše obec umístila na 
32. místě v celkovém pořadí obcí Pardubického 
kraje. V kategorii obcí do 500 obyvatel jsme získali 
13. místo. Pokračujeme tak v umístění na před-
ních místech. Za rok 2009 jsme získali 45. místo 
v celkovém pořadí a 17. místo v pořadí obcí do 500 
obyvatel. V soutěži bylo 248 obcí do 500 obyvatel, 
celkem soutěžilo 405 obcí Pardubického kraje.

Za toto umístění patří dík všem, kteří se zodpo-
vědně zúčastňují sběru a třídění veškerých odpadů 
vznikajících v naší obci.                                             PŠ

Dne 31.5.2011 na poradě starostů se předsta-
vila fi rma OREDO s.r.o. (Organizátor Regionální 
Dopravy), která je vlastněna Pardubickým a Krá-
lovéhradeckým krajem. V rámci optimalizace je 
pověřena organizací regionální dopravy na území 
Pardubického kraje. Společnost bude nově zajiš-
ťovat od 11.12.2011 dopravní obslužnost Par-
dubického kraje (PK). Již od roku 2003 působí 
v Královéhradeckém kraji. Změny budou v jízd-
ních řádech (např. časy odjezdů, zavedení nových 
potřebných spojů, úpravě současných spojů atd.), 
bude možnost cestování na jednu jízdenku po 
celém PK v autobusové i vlakové dopravě, bude 
stanoven zónově relační tarif, pro úsporu nákla-
dů dané trasy budou nasazeny do provozu malá 
a střední vozidela.

Tento článek je pouze informativní, jelikož se 
teprve začínají rozbíhat jednání se starosty v PK 
s fi rmou OREDO. V době prázdnin by měl být ob-
cím představen návrh nového jízdního řádu. Dále 
přikládám informace fi rmy OREDO s.r.o.           JK

Všechny vlaky a autobusy v Pardubickém 
kraji budou zapojeny do dopravního integrova-
ného systému IREDO

Od 11. prosince letošního roku dojde k význam-
ným změnám v meziměstské autobusové a vlako-
vé dopravě, která se dotkne celého území Pardu-
bického kraje. Do jednotného, neboli integrova-
ného dopravního systému budou nově zapojení 
všichni dopravci zajišťující přepravu osob v kraji. 
Nastává tak sloučení všech dopravních služeb ve 
veřejné dopravě pod organizátora veřejné dopravy 
- společnost OREDO, která pro kraj tuto činnost 
vykonává. Smyslem organizace je pozitivní dopad 
na návaznost a celkovou vzájemnou provázanost 
autobusových a vlakových spojů v Pardubickém 
kraji. Společnost OREDO připravuje pro Pardu-
bický kraj projekt optimalizace a integrace dopra-
vy, který bude spuštěn od 11. 12. 2011.

Pojďme si vysvětlit změny, které sebou integro-
vaná doprava a její zavedení přináší pro občany 
Pardubického kraje.

Optimalizace dopravy
Princip optimalizace autobusové dopravy spo-

čívá v tom, že společnost OREDO zpracuje nové 
oběhy vozidel tak, aby mohl být region obsloužen 
menším počtem vozidel a tedy i hospodárněji, než 
je tomu doposud. Oběhy vozidel musí být zpraco-



6

vány s ohledem na zajištění přepravních potřeb 
obyvatel daného území. Na spojích, kde se trva-
le přepravuje méně cestujících, dojde k nasazení 
autobusů s menší kapacitou. Ty se svou nižší spo-
třebou a nižší pořizovací cenou uspoří prostředky 
na provoz nových spojů v dopoledních a večerních 
hodinách nebo o víkendech. 

V rámci optimalizace dopravy dochází také 
k zajištění prostorové, časové a tarifní prováza-
nosti mezi autobusovou a železniční dopravou. 
Současně dochází k zavedení taktu. Model taktové 
dopravy spočívá v tom, že vlaky nebo autobusy jez-
dí na páteřních tratích nebo páteřních autobuso-
vých linkách v pravidelných časových intervalech 
v tzv. taktu. Například každou druhou minutu po 
celé (5:02, 6:02, 7:02). Pro cestujícího jsou pak 
tyto časy snadno zapamatovatelné.

Cestování na jeden jízdní doklad 
Od 11. prosince bude možné cestovat na jednu 

jízdenku po celém území Pardubického kraje. Ta 
bude platná ve všech autobusech a vlacích na úze-
mí regionu. I když budete muset přestupovat, již 
v místě odjezdu si zakoupíte jízdenku až do cíle 
vaší cesty. Rozhodující není ani to, zda budete pře-
stupovat z autobusu na vlak nebo obráceně. Do 
systému IREDO budou také zapojeny České drá-
hy a.s. České dráhy jako jediné nabízejí souběžně s 
tarifem IREDO také svůj vlastní tarif.

Zónově relační tarif IREDO
Tarif IREDO je zónově relační tarif. V zóno-

vě relačním tarifu je území rozděleno na větší 
počet poměrně malých zón. Zóna je tvořena jed-
nou nebo několika málo těsně sousedícími obce-
mi. Cena jízdného je vždy pevně stanovena mezi 
každými dvěma zónami a odpovídá kilometric-
kému tarifu podle nejkratší trasy. Cena dopravy 
v rámci jedné zóny je stanovena fi xní částkou. V 
případě, že je zóna tvořena větším městem, může 
být cena vyšší, tak aby např. odpovídala dosavadní 
ceně městské dopravy. Zónově relační tarif je pro 
uživatele veřejné dopravy spravedlivější a přehled-
nější než stávající tarify. Cestující si zjistí cenu 
jízdného a trasu své cesty na první pohled z tarifní 
mapky, která je umístěna na každé zastávce.

Harmonogram projednávání jízdních řádů 
s obcemi

Dostatečný prostor musí být věnován pro-
jednávání nových jízdních řádů s obcemi. Právě 
starostové znají nejlépe přepravní potřeby svých 
občanů. V současné době jsou nové oběhy vozidel 
a jízdní řády projednávány s dopravci. Projedná-
vání s obcemi bude probíhat průběžně od 1. 7. do 
16. 9. V tomto termínu budou také návrhy jízdních 
řádů zveřejněny na internetových stránkách www.
oredo.cz. První návrh vlakových jízdních řádů 
bude zveřejněn v týdnu od 13. 6. do 20.6. Občané 
budou mít možnost vznést připomínky písemně 
nebo prostřednictvím elektronického formuláře, 
který bude zveřejněn na internetových stránkách 
společnosti www.oredo.cz. Pokud již nyní máte 
připomínky ke stávajícím jízdním řádům, které by 
měly být v novém projektu řešeny, můžete nám je 
zaslat na adresu oredopk@oredo.cz.

Věříme, že po možných počátečních nedorozu-
měních, které se asi nevyhnou žádné změně, bude 
systém IREDO – integrovaná regionální doprava 
Pardubický kraje – dobře plnit svůj účel, tedy slou-
žit cestujícím a refl ektovat jejich měnící se potřeby 
v cestování veřejnými dopravními prostředky.

 Připravila JK 

Společenská kronika

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná 

životní jubilea:

Červen 2011
Pinkasová Božena č.p. 135 77 let
Oulický Ladislav č.p. 27 87 let
Januš Václav č.p. 48 73 let
Šindelářová Miluše č.p. 22 76 let
Šnajdr Jindřich č.p. 81 77 let
 
Červenec 2011
Matyášová Marie č.p. 52 65 let
Šnajdrová Anna č.p. 81 73 let
Mlynář Václav č.p. 132 65 let
Blažková Anna č.p. 36 86 let
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Dobeš Jaroslav č.p. 16 77 let
Malinová Anežka č.p. 127 78 let
Kysilka František č.p. 119 81 let

VZPOMÍNÁME
28.2. zemřel pan Antonín Rychlínek z č.p. 89 ve 

věku 65 let
3.3. zemřel pan Josef Vítek z č.p. 110 ve věku 

91 let
18.4. zemřela paní Marie Nutzová z č.p. 11 ve 

věku 83 let
23.4. zemřel pan Zdeněk Mík z č.p. 37 ve věku 

76 let
29.4. zemřela paní Růžena Kroulová z č.p. 4 ve 

věku 90 let.
Čest jejich památce!

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY 
Dne 9.4.2011 proběhlo v obřadní síni MěÚ v 

Žamberku vítání nových občánků naší obce. Paní 
starostka J. Kolářová přivítala Adama Žabku a Ja-
kuba Tomše.                                                                  VD

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozlou-
čit s paní Marií Nutzovou. Děkujeme za proje-
vená slova soustrasti a květinové dary.

Ivana Doubravová s rodinou

Velitel SDH děkuje všem, 
kteří reprezentovali náš spolek 

na okrskové soutěži v Dlouhoňovicích.
Matyáš Josef



8

PROMĚNY SKÁLY ZA POSLEDNÍ DESETILETÍ
ve fotografi cké zkratce

Stav z doby před rokem 2000 ještě se starým domem pana Hubáčka.

Nová střední komunikace s odbočkami k jednotlivým stavebním parcelám.
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Pohled do prostoru budoucího sídliště ze stávající komunikace od truhlárny. 

Opěrná zídka u Svitákových s napojením na stávající komunikaci před Hlavsovými.
PŠ
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OBEC HELVÍKOVICE A KATOLICKÁ OBEC
srdečně zve všechny občany a další zájemce na

KONCERT 
V KAPLI SV. ANTONÍNA

v neděli 12. června 2011 se mší od 14.00 hodin 
a koncertním vystoupením od 15.00 hodin

Vystoupí žáci Základní umělecké školy 
Petra Ebena Žamberk.

Vážení spoluobčané, 
do minulého Helvíkovického zpravodaje jsem 

poslala fotografi i jak se dříve jezdilo na pomlázku. 
Fotografi e se líbila, upoutala pozornost. Moc mě 
to potěšilo. Akorát jsem tam prý měla napsat, kdo 
na ní je. S kočárem jede pan Kamil Matyáš (tatínek 
Vráti st.), vedle sedí Pepík Rychlínek, za ním Áda 
Michalička. Mě a Aninku jste jistě poznali.

Zasílám další fotografi i z mého fotoalba. Ráda 
vzpomínám na výbornou spolupráci se všemi slož-
kami v obci a mám velkou radost, že tato spoluprá-
ce pokračuje nadále. Už mně zbyly jenom krásné 
vzpomínky na práci v dřívějším ČSŽ. Dětské dny, 
které jsme pořádaly s mateřskou školou, na ty se 
nedá zapomenout. Tenkrát nám pomáhala i děv-
čata ze Žamberka – kamarádky našich dětí. Jest-
lipak se děvčata poznáte? Už je to dávno. Na foto-
grafi i jsou zleva (za svobodna) Alenka Šmotková, 
Jana Foglová, Vlasta Bednářová, Jana Bártová 
a Věrka Michaličková.       Zdraví Anna Stejskalová

KULTURNÍ VÝBOR OBCE HELVÍKOVICE 
pořádá

ZÁJEZD PRO DŮCHODCE 

DO LYSÉ NAD LABEM 
A PŘEROVA NAD LABEM

ve čtvrtek 14. července 2011.
Přihlásit se je možno na obecním úřadě 

do 30.6. se složením poplatku.

Program zájezdu:

7.00   Odjezd od OÚ v Helvíkovicích
9.00-12.00   Celostátní výstava květin a za-
hradnické techniky v Lysé n. L. Atraktivní 
květinové aranžmá, expozice bylinek „Rostliny 
pro posílení organizmu a zdraví“, expozice ra-
kytníku řešetlákového - rostliny mající mimo-
řádné potravinářské a léčivé vlastnosti. Bohatě 
zde budou zastoupeni prodejci rakytníkových 
produktů a zahrádkářských i zahradnických 
potřeb.
12.30-14.00   Přerov n. L. – skanzen. Uvidíte 
expozici lidového bydlení a starých řemesel 
středního Polabí 18. - 20. století.
14.30-15.30   Soukromé muzeum motocyklů 
a jízdních kol v Přerově n. L.
17.00-18.00   Večeře v Česticích, případně 
v Týništi n. O.
19.00-20.00   Návrat do Helvíkovic. 
Časy jsou orientační.

CENA PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU 
za dopravu a vstupy:
- Důchodci a děti, místní  100 Kč
- Ostatní občané Helvíkovic 150 Kč
- Důchodci a děti z jiných obcí 250 Kč
- Ostatní občané z jiných obcí 300 Kč

V případě volných míst uvítáme i občany, kteří 
ještě nedosáhli důchodového věku.

Za kulturní výbor Ludmila Dvořáková 

Časopis NATIONAL GEOGRAFIC uveřejnil 

ZE ŽIVOTA V OBCI
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v jednom z posledních čísel populárně-vědeckou 
studii o vývoji lidské populace na naší planetě. 
Tato práce obsahuje bezesporu zajímavé informa-
ce takového druhu, jaký se v našich sdělovacích 
prostředcích moc nenosí, zejména v periodě sestu-
pu naší společnosti do malstrémského víru, který 
se točí pod heslem K9 a skupiny nazývající se stále 
ještě vládou a to vše pod dozorem nepolitického 
prezidenta. 

V roce 2011 dosáhne počet obyvatel Země 
7 miliard. Procento lidí se slušnou životní úrovní 
je jako nikdy v minulosti. Nerovnosti jsou však v 
pravdě obludné. Dvě procenta populace vlastní 
50% světového bohatství. Prostor mezi nejbo-
hatšími a nejchudšími vyplňuje široká skupina 
se středními příjmy. Kolem roku 2050 bude mít 
Země přes devět miliard obyvatel. Lidstvo stojí 
před úkolem jak udržet planetu a zároveň jak za-

jistit většímu počtu lidí solidní živobytí.
Následující tabulka ukazuje, jaké že to jsou 

rozdíly mezi námi. K rozdělení do skupin bylo 
přikročeno pomocí přepočtu hrubého národního 
důchodu na jednoho obyvatele podle Světové ban-
ky. Jako nejbohatší se jeví z celosvětového pohledu 
západní a střední Evropa včetně ČR a Slovenska, 
USA a Japonsko a západ Austrálie. Západ Jižní 
Ameriky s Brazílií a Argentinou, Mexiko, Rusko 
a Malá Asie a dále Chile a JAR spadá do vyšší střed-
ní třídy. Do nižší střední třídy patří obě nejlidnatěj-
ší země Indie a Čína spolu s Malajsií a Filipínami. 
Nejchudší částí světa je bezesporu Afrika s Mada-
gaskarem a státy v deltách velkých Indických řek, 
střed Asie se Severní Koreou a Vietnamem. Boha-
té jsou samozřejmě státy na Arabském poloostro-
vě i když ne zdaleka všechny.                                   PŠ

Skupina
Nízké příjmy

995USD 
a nižší za rok

Nižší střední
996-3.945USD

Vyšší střední
3.946-12.195USD

Vysoké
12.196 a více USD

Populace 1 miliarda 4 miliardy 1 miliarda 1 miliarda

Střední délka života
Muži 58
Ženy 60

Muži 66
Ženy 70 

Muži 68
Ženy 75

Muži 77
Ženy 83

Úmrtí před 5. rokem života (na 
1000 narozených)

120 60 24 7

Přístup k hygieně (%) 35 50 84 99

Úmrtí na inf. nemoci (%) 36 14 11 7

Doba vzdělání 7,9 10,3 13,8 14,5

Gramotnost (%) 66 80 93 98

Porodnost (počet dětí na ženu) 4 3 2 2

Přirozený přírůstek obyvatel 
(%)

2,27 1,27 0,96 0,39

Migrace (na 1000 lidí) -0,58 -0,36 -0,55 2,57

Městská populace (%) 27 41 74 78

SVĚT PRO 7 MILIARD

NÁZORY, ZAJÍMAVOSTI A TRADICE
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Uživatelé telefonu 
(na 100 lidí)

Telefon 1
Mobil 22

Telefon 14
Mobil 47

Telefon 22
Mobil 92

Telefon 46
Mobil 106

Internet (na 100 lidí) 2,3 13,7 29,9 68,3

Počítače (na 100 lidí) 1,2 4,3 11,9 60,4

Automobily (na
 1000 lidí)

5,8 20,3 125,2 435,1

Emise oxidu uhličitého (na 
obyvatele v tunách)

1 3 5 13

PODĚKOVÁNÍ
29.5.2011 pořádala mateřská škola s obcí Hel-

víkovice výlet do Prahy - do DINOPARKU ke Dni 
dětí. Tento krásný výlet bychom nemohli uskuteč-
nit bez fi nanční pomoci rodičů a obce. Za to vám 
patří velký dík!

Počasí nám přálo a děti byly z dinosaurů nad-
šené. Vidět je na vlastní oči - to bylo něco! Velký 
zážitek v dětech zanechala výstava DOBA LEDO-
VÁ a hlavně zrcadlové a křišťálové bludiště, kde si 
společně s rodiči užily hodně legrace.

Mezi rodiči a dětmi vládla příjemná atmosféra, 
nikam jsme nespěchali, byla radost je sledovat. 
A ty rozzářené dětské oči! Ještě dlouho budeme 
všichni vzpomínat!

PODĚKOVÁNÍ
21.4.2011 pořádala Mateřská škola spolu s Prv-

ní pomocí tradiční PROBOUZENÍ BROUČKŮ.
Šikovní broučci plnili s radostí všechny úkoly. 

Celkem bylo 76 dětí a 70 dospělých.
Také máme nového broučka – že mu to ale na 

fotografi i sluší! 

Mám velkou radost, že nám přálo počasí a akce 
se vydařila.

Děkuji všem dospělým - broučkům za pomoc 
při této akci a jejich nadšení udělat radost dětem. 
Také děkuji paní Zezulkové za krásné perníčky 
s broučky. Těším se na další spolupráci s vámi.

 Anna Janebová 

Hezké prožití dovolené plné sluníčka a nezapomenutelných zážitků
Vám za celý kolektiv mateřské školy přeje

Anna Janebová

Zprávy z naší školičky
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PŘÍJEMNÉ ODPOLEDNE S POLICIÍ A HASIČI
31.5.2011 už děti ve školce nemohly dospat. Těšily se na odpoledne prožité s paní policistkou a hasiči. 

Poutavá beseda o bezpečnosti, drobné dárky a především prohlídka auta v dětech zanechaly plno dojmů.

Po besedě s Policií následovala oslava Dne dětí s SDH Helvíkovice. Prošla jsem si celou trasu a viděla 
šikovné a nadšené děti jako spolu s rodiči plnily dobře připravené úkoly. Celé odpoledne proběhlo v 
přátelské atmosféře. Za každý splněný úkol si děti odnesly drobnou pozornost a na závěr dostaly párek 
jako odměnu za účast.

 

Anna Janebová
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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MŠ
Naše mateřská škola se poprvé přihlásila do 

soutěže Sportovní hry mateřských škol 2011 a zú-
častní se krajského fi nále Sportovních her mateř-
ských škol, které se bude konat v Pardubicích dne 
14.6.2011 na atletickém stadionu SKP Hvězda Par-
dubice -Dukla. Bude zde soutěžit 15 mateřských 
škol z celého kraje o celkového vítěze. Desetičlen-
ná družstva složená z pěti dívek a z pěti chlapců se 
utkají v pěti atletických disciplínách přizpůsobe-
ných jejich věku. Vítěz si odnese velký putovní po-
hár, medaile, diplomy a ceny. Celý den je postaráno 
o občerstvení, zdravotní zabezpečení, kulturní pro-
gram v podobě divadélka a o pořádnou zábavu!!!

Děti se budou moci seznámit s našimi předními 
olympioniky, také s některými představiteli vedení 
Pardubického kraje a města Pardubice.

Partnerem soutěže je společnost Pribina Přiby-
slav a záštitu převzala paní radní Pardubického 
kraje Ing. Jana Pernicová, která je zodpovědná za 
školství, kulturu a památkovou péči.

Sportovní hry MŠ jsou pro všechny děti z ma-
teřských škol po celé republice. Záměrem sportov-
ních her je, aby se měsíce duben, květen a červen 
staly časem organizovaného sportu v mateřských 
školách. Účast v projektu je dobrovolná.

Chceme, aby se pohyb stal každodenním ko-
níčkem dětí a zdravým řešením volnočasových 
aktivit. Podporujeme v dětech první větší zájem 
o aktivní sport a vedeme je k týmové práci. Spor-
tovní hry se konají v duchu olympijských tradic 
fair play, výchovy ke zdravé výživě a odborné me-
todiky spojené se zdravým pohybem předškoláků.

Sportovní hry mateřských škol se skládají ze tří 
úrovní. Každá mateřská škola si může uspořádat 
školní kolo. I při pořádání školního kola by se měly 
dodržet sportovní disciplíny, počet a pohlaví dětí 
a hra FAIR PLAY! Z tohoto kola vznikne deseti-
členné družstvo, které postoupí do semifi nále, to 
by měla uspořádat obec s rozšířenou působností 
(pro nás Žamberk).Pokud se obec rozhodne semi-
fi nále nepořádat, postupuje družstvo rovnou do 
krajského fi nále. 

-školní kolo - v mateřské škole
-semifi nále na úrovni obcí - nikdo se z jiných 

MŠ nepřihlásil
-krajské fi nále- Pardubice - 14.6.2011

FAIR PLAY
Fair play znamená čestná hra, spravedlivé jed-

nání nebo kamarádství. Myslí se tím nepodvádět, 
být přátelský a ohleduplný.

Chování fair play pochází ze sportu, ale použí-
váme ho i v běžném životě.

Fair play by měl dodržovat každý, protože tím 
ukáže, že je poctivý a čestný.

Děti soutěží v družstvech. Družstvo pro fi ná-
le tvoří 5 dívek a 5 chlapců, tedy celkem 10 dětí. 
Každou disciplínu absolvují všechny děti postupně 
v družstvu a výsledky se sčítají.

V disciplínách 1,3,4 a 5 soutěží alespoň dvě 
družstva proti sobě.

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY
1. Štafetový běh – na 50 metrů s předáním štafety
2. Hod do dálky - tenisovým míčem
3. Překážková chůze - chůze zručnosti na 50 met-

rů s míčem v kelímku Kostíci, štafetově
4. Skok do dálky – skok v pytli na 20 metrů, štafe-

tově
5. Pětiskok - pět skoků z podřepu za sebou

Děkuji paní starostce za podporu této náročné 
akce, obětavým a skvělým rodičům, kteří poje-
dou děti podpořit. Držte našim šikovným dětem 
14.6.2011 palce!!! Není důležité vyhrát, ale zú-
častnit se.

Anna Janebová

DO ŠKOLY ANO ČI NE?
Vstup dítěte do první třídy by měl být v jeho ži-

votě šťastným krokem tím správným směrem, což 
vyžaduje spolupráci MŠ, rodiny, odborníků a ZŠ.

ROK NAVÍC V MŠ
Odkladem školní docházky dítě získá velkou 

šanci - může „dohnat“, co mu schází, získat nové 
dovednosti a dozrát. K tomu všemu potřebuje 
podporu a pomoc.

Někdy stačí každodenní činnosti - verbální zdat-
nost dítěte můžeme zdokonalit častějším předčí-
táním příběhů a vyprávěním. Jemnou motoriku 
lze rozvíjet skládáním skládanek, modelováním, 
navlékáním korálků. Soustředění posílíme tak, že 
nebudeme dítě zahlcovat podněty, ale budeme mu 
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poskytovat čas vždy na jednu konkrétní činnost, 
kterou přesně vymezíme. Když dítě sleduje televi-
zi, přitom snídá, současně se obléká do školky a 
občas odběhne k nějakým hračkám, je stále velmi 
roztěkané, nemá příležitost nic dokončit, vše mu 
dlouho trvá a na nic se úplně nesoustředí - pokud 
bude každou činnost vykonávat samostatně, po-
může mu to naučit systematicky pracovat.

Ve školce se pracuje ve skupinkách, doma by 
se rodiče měli individuálně věnovat tomu, co dítě 
potřebuje a udělat si na něj čas. Mnozí rodiče se 
domnívají, že by mateřská škola měla jejich děti 
naučit číst, psát, počítat…. To však spadá do nápl-
ně práce základní školy.

Mateřská škola se musí zaměřit na rozvoj so-
ciálních dovedností - zvládání různých společen-
ských rolí, respektování autority, spolupráce, do-
držování předem dohodnutých pravidel chování, 
na rozvoj sebeobslužných dovedností, komunika-
ce, rozvoj hrubé a jemné motoriky, rozvoj smyslů. 
Jedním z úkolů mateřské školy je připravit dítě 
pro školu, nikoli ji nahradit. Proto klademe hlavní 
důraz na nácvik pozornosti, soustředěnosti dětí, 
na správné sezení při práci, na dovednost práci 
dokončit, vedeme je k tomu, aby si uměly poradit 
v přiměřeně nestandardních situacích, aby své vě-
domosti a dovednosti uměly odpovídajícím způso-
bem aplikovat v reálných situacích.

PhDr.M.Horázná (ředitelka MŠ speciální-
-Praha) zdůrazňuje, že je důležité, aby děti byly v 
psychické pohodě a zbytečně se nestresovaly.,,Z 
praxe víme, že si děti nové informace, návyky a 
dovednosti nejlépe osvojují, když jsou v pohodě, 
spokojené, požadavky, které na ně klademe, jsou 
přiměřené jejich věku i zdravotnímu stavu, jsou 
rozmanité, smysluplné a dítě při nich může zažít 
úspěch.

Úspěšný školní začátek závisí na dosavadním 
vývoji dítěte. Biologická i rozumová, citová a so-
ciální zralost spolu tvoří komplexní dovednost, 
kterou někteří psychologové nazývají způsobilost 
pro školu.

PhDr.Lenka Krejčová z pražského DYS - centra 
připomíná, že děti mají ve škole strávit mnoho let, 
proto je důležité správně načasovat okamžik, kdy 
zahájí novou etapu života v podobě školní docház-
ky. Na nás dospělých pak leží velký úkol - pomoci 
dětem k tomu, aby byl jejich start co nejlepší!

CHCEŠ-LI MÍT UŽITEK HNED, 
VYSAĎ OBILÍ.
CHCEŠ-LI MÍT UŽITEK ZA 20 LET, 
VYSAĎ STROM.
ALE MYSLÍŠ-LI NA BUDOUCNOST, 
VYCHOVEJ DOBŘE MLADÉHO ČLOVĚKA.
     

Anna Janebová

Koučink akademie s.r.o. Libchavy vydala knihu
NEUVĚŘITELNÉ PŘÍBĚHY STARÉ-
HO MYSLIVCE
Autor František Štěpánek

Kniha, jejímž autorem je nejstarší žijící pří-
slušník rodiny Štěpánkových, původních maji-
telů Poplužního dvora, obsahuje krom povídek s 
mysliveckou tematikou, určených pro užší okruh 
čtenářů, také miniságu rodiny Štěpánkových z 
pohnutých let okupace a poválečných let. Z to-
hoto pohledu je pro naši veřejnost bezesporu za-
jímavým dokladem o dění v naší obci v minulých 
dobách. Rovněž text na přebalu knihy napsaný 
Ing. Zdeňkem Štěpánkem, synem autora, zaujme 
svým otevřeným vyjádřením vztahu k otci. Text na 
přední části přebalu knihy od ředitelky Dibaq a.s. 
Ing. Ivany Holkové pod názvem „Ejhle člověk“ 
rovněž upoutá svým zpracováním vyjádření jejího 
vztahu k autorovi knihy.

Knihu lze zakoupit v recepci fi rmy Dibaq a.s. v 
Helvíkovicích na Poplužním dvoře nebo v Libcha-
vách na akademii, bližší informace na www.kou-
cinkakademie.cz.

PŠ

POMOC POŠKOZENÝM PO NEHODĚ
Společnost EvCO – Evropské Centrum Od-

škodného spol. s.r.o. nabízí vám, vašim blízkým a 
známým pomoc při uplatnění nároků na veškeré 
druhy nejvyššího možného odškodnění, které 
vám náleží za zákonného pojištění při následují-
cích událostech:

- Úraz nebo úmrtí při autonehodě (až 4 roky 
zpětně)

- Pracovní úraz (2 roky zpětně) 
- Úraz na chodníku (od 1.1.2010)

Upozornění, inzerce
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Ze zákona mají občané nárok na odškodné za:
- Újmu na zdraví
- Pozůstalí za smrt blízké osoby (manželka, 

děti, rodiče, sourozenci, osoby žijící ve společné 
domácnosti)

- Bolestné
- Ušlý zisk
- Náklady na léčení
- Ztížení společenského uplatnění
Společnost pracuje jako právní kancelář se svý-

mi právníky a posudkovými lékaři, kteří obodují 
každý úraz nejvyšším možným počtem bodů (na 
rozdíl od lékařů pracujících pro pojišťovny). Kli-
enti neplatí žádné poplatky až do momentu zís-
kání nároku na odškodné, potom si společnost 
účtuje odměnu za práci. Více informací lze získat 
na http://bit.ly/odskodneni. Nebo na kontaktech 
Ing. Radka Nepustilová a Ing. Milan Hejl tel.: 602 
666 336.

IV. Výzva k předkládání 
projektů 
– příležitost pro další žadatele …

V roce 2011 budou mít žadatelé možnost podat žá-
dost o podporu svého projektu v rámci jedné pro-
dloužené výzvy s příjmem žádostí do 15.7.2011. 

O dotaci ve výši 40 – 90% mohou na podporu 
svého projektu žádat neziskové organizace, včetně 
církví, podnikatelé v zemědělství a v dřevozpracu-
jícím průmyslu. Podmínky podání žádosti mohou 
potenciální žadatelé bezplatně konzultovat v kan-
celáři MAS ORLICKO na adrese Divišova 669, 
564 01 Žamberk, www.mas.orlicko.cz.

UPOZORNĚNÍ 

NA UKONČENÍ ANALOGOVÉHO TV VYSÍLÁNÍ

TOTO VYSÍLÁNÍ BUDE UKONČENO 30.6.2011

Digitální TV vysílání je modernější způsob pře-
nosu TV signálu, umožňující lepší nakládání s 
frekvencemi, na kterých televizní stanice vysílají. 
V našem případě se jedná o vysílač Rychnov nad 
Kněžnou – Litický chlum. Na blížící se termín 
ukončení analogového vysílání budou diváci upo-
zorňováni piktogramem v podobě 4 bílých čtve-
rečků v dolním pravém rohu obrazovky na infor-
mační liště, budou vysílány i spoty. Na většině úze-
mí nebude možné přijímání signálu po staru tak 
zvaně „přes anténu“. Těch, kdo již nyní přijímají 
signál přes satelit, kabel nebo internet se tato změ-
na netýká. Problémy mohou nastat u společných 
antén (STA), které je třeba včas na příjem digitál-
ního signálu upravit. Toto musí zpravidla provést 
odborná fi rma. Doma je nutné se rozhodnout, zda 
zakoupit set-top-box (převaděč signálu) a zařadit 
jej mezi anténu a televizi nebo koupit nový moder-
nější televizor s vestavěným tunerem. Více infor-
mací lze získat na www.digitalne.tv/poradna. Dále 
na infolince 800 90 60 30 v pracovní dny od 8.00 
do 19.00 hodin.

PŠ

VAKCINACE PSŮ 
proti vzteklině 

se uskuteční v pátek 24.6.2011 od 17.00 h u 
obecního úřadu.
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