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OBECNÍ ÚŘAD 

Dne 6.11.2012 se konalo 16. řádné veřejné 
zasedání zastupitelstva obce Helvíkovice. Zastu-
pitelstvo obce mimo jiné projednalo a schválilo:

1. Rozpočtové opatření č. 3/2012 ve výši  
596 000,- Kč. V RO je uvedeno především přijetí 
účelové investiční dotace z rozpočtových prostřed-
ků Pardubického kraje na akci „Kanalizace Helví-
kovice“ ve výši 500 tis. Kč. Tato částka bude ulo-
žena na spořící účet a využita na dokončení stavby 
v příštím roce. Dále obec obdržela dotaci na volby 
a navýšeny byly i některé daňové a běžné příjmy. 
RO bylo určeno využití finančních prostředků na 
nákup sněhové frézy, navýšení nákladů na žáky v 
ZŠ Žamberk, přípravu nové trasy veř. osvětlení. 

2. Sjednání smlouvy o dílo na zimní údržbu 
komunikací na zimní období 2012 – 2013 s Mi-
lanem Bednářem, Helvíkovice 74. Údržba bude 
provedena podle schváleného mapového plánu 
komunikací. Byl schválen nákup sněhové frézy 
HONDA HSS 970 K1 ET od firmy Živa zeměděl-
ská obchodní, a.s. na zimní údržbu chodníků za-
městnancem obce. 

3. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o míst-
ním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Legislativní změny si vyžá-
daly změnu dosavadní vyhlášky o poplatku za od-
pady. Rozšiřuje se okruh poplatníků o cizince žijící 
v obci, navyšuje se sazba poplatku. Sazba jedné 
části poplatku vychází z kalkulace nákladů na svoz 
netříděného odpadu za předchozí uzavřený rok – 
v naší obci byly průměrné náklady za r. 2011 na 
1 poplatníka 462,- Kč. Náklady za tříděný odpad 
se do sazby poplatku nepočítají. Nová vyhláška 
je platná od 1.1.2013 a sazba za 1 poplatníka se 
navyšuje na 450,- Kč za rok. Poplatek je nadále 
splatný do 30.6. běžného roku. Zrušuje se OZV 
č. 5/2011 ze dne 14.12.2011. Pro lepší možnosti 
třídění odpadů a tím snižování nákladů se budou 
rozšiřovat stanoviště na tříděný odpad. Zastupite-
lé zvažují opatření proti vykrádání železa z kontej-
neru v odpadovém dvoře.

4. Uzavření smlouvy o dílo s firmou ing. Ža-
luda, projektová kancelář Praha 1 na zakázku 
„Územní plán Helvíkovice“. Další etapy pořizo-

vání nového územního plánu obce bude zpracová-
vat projektant, který podal nejvýhodnější nabídku 
do výběrového řízení na pořizovatele ÚP. Na poří-
zení ÚP bude požádáno o dotaci z Pardubického 
kraje. Při přípravě nového ÚP musí zhotovitel re-
spektovat již zpracovanou etapu Průzkumy a roz-
bory, která byla dokončena v letošním roce.

Pozvánka
na 17. veřejné zasedání 

zastupitelstva obce Helvíkovice,
které se koná 

v pondělí 17.12.2012 od 18.00 v sálku OÚ.
Program: Rozpočet na rok 2013 

Úřední Hodiny 
Obecního úřadu Helvíkovice 
od 17.12. 2012 do 2.1.2013:

17.12.2012  pondělí 8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 h
19.12.2012 středa 8,00 – 12,00 13,00 – 17,00 h
24.12.2012 pondělí  svátek – zavřeno
26.12.2012 středa svátek – zavřeno
31.12.2012 pondělí zavřeno
2.1.2013 středa  8,00 – 12,00 13,00 – 17,00 h

Upozornění na místní poplatky:
Poplatek za odpady za rok 2013  ............450 Kč
za 1 občana hlášeného k trvalému pobytu, dlou-
hodobě žijícího cizince nebo za rekreační chalupu, 
splatný od 2.1. do 30.6. 2013
Poplatek za psa za rok 2013  ..................100 Kč 
za 1. psa, 200 Kč za každého dalšího psa jednoho 
majitele, splatný od 2.1. do 28.2.2013
Předplatné na Helvíkovický zpravodaj 
na rok 2013 ................................................60 Kč
za 6 výtisků, splatné od 2.1. do 28.2.2013

Upozornění pro majitele popelnic
Na obecním úřadě jsou již připraveny k vyzved-

nutí ZNÁMKY NA POPELNICE na rok 2013. 
Svozový den zůstává čtvrtek, v zimním období 1x 
za týden, od dubna do října 1x za 14 dní. 

Svoz plastů se uskuteční 9.1.2013. Prosím 
ukládejte pytle s odpadem na určená stanoviště již 
v průběhu úterý 8.1.2013.                                       VD
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VOlBy 
do Zastupitelstva kraje Pardubického 

konané ve dnech 12. a 13.10. 2012

výsledky v oBCi HeLvíkoviCe
Počet oprávněných voličů  362
Počet voličů, kteří se zúčastnili voleb 167 t.j. 46,13 % 
Počet platných hlasů  163

Výsledky hlasování pro jednotlivé politické strany, 
politická hnutí a koalice:
č. 8 Strana Práv Občanů Zemanovci 11 hlasů
č. 16 Strana soukromníků ČR 11 hlasů
č. 26 Nezávislí 10 hlasů
č. 28 Východočeši  5 hlasů
č. 35 Sdružení sportů ČR  2 hlasy
č. 43 Komunistická strana Čech a Moravy  
  24 hlasů
č. 53 Děln. str. soc. spravedlnosti – Stop 
nepřizpůsobivým!  1 hlas
č. 55 Koalice pro Pardubický kraj 34 hlasů
č. 57 Suverenita – Strana zdravého rozumu
   1 hlas
č. 60 Česká strana sociálně demokratická
  32 hlasů
č. 70 Občanská demokratická strana 11 hlasů
č. 77 Strana svobodných občanů 2 hlasy
č. 79 TOP 09 a Starostové pro Pardubický kraj
  11 hlasů
č. 83 Komunistická strana Československa
   2 hlasy
č. 93 Česká pirátská strana  6 hlasů

Okrsková volební komise obce Helvíkovice
zapisovatelka Věra Dittertová

    

Volba PreZidenta rePubliky 
I N F O R M A C E 

o počtu a sídlech volebních okrsků v obci 
Helvíkovice pro volbu prezidenta České repub-
liky konanou 

ve dnech 11. a 12. ledna 2013 
(případné II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013) 

V souladu s ustanovením § 14, odst. 1 písm. d) 
zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta repub-
liky a o změně některých zákonů, 

oznamuji:
1) V obci Helvíkovice je stanovena 1 okrsková 

volební komise 
pro volbu prezidenta republiky, která se 

uskuteční ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (případné 
II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013).

2) Sídlo okrskové volební komise:
 Sálek v budově obecního úřadu
 Helvíkovice č.p. 3
 564 01 Žamberk
 telefon, fax 465 612 527

Jana Kolářová, starostka

Právo volit prezi-
denta republiky má 
státní občan ČR, který 
alespoň ve druhý den 
voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let. Ve 
druhém kole volby 
prezidenta může volit 
občan, který alespoň druhý den druhého kola vol-
by prezidenta republiky dosáhl věku 18 let.

Voliči, který nebude moci volit ve volebním 
okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, tj. ve 
svém trvalém bydlišti, vydá obecní úřad na jeho 
žádost voličský průkaz. Volič může požádat o vy-
dání voličského průkazu osobně u obecního úřadu 
nejpozději do 9.1.2013, pro případné druhé kolo 
volby nejpozději do 23.1.2013. Žádost o vydání 
voličského průkazu je možné podat i písemně 
nejpozději do 4.1.2013, pro případné druhé kolo 
volby nejpozději do 18.1.2013. Písemné podání 
musí být v listinné podobě opatřené úředně 
ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické 
podobě podepsané uznávaným elkektronickým 
podpisem voliče nebo v elektronické podobě 
zaslané prostřednictví datové schránky. Obecní 
úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského 
průkazu, anebo jej voliči zašle. 

VD
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SPOlEČENSKÁ KRONIKA
BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná 
životní jubilea:

Prosinec 2012
Richtr Ladislav č.p. 19 81 let
Pinkas František č.p. 135 79 let
Holubářová Marie č.p. 83 80 let
Chaloupka Václav č.p. 126 84 let
Vostřelová Jaroslava č.p. 109 71 let

Leden 2013
Stejskalová Anna č.p. 35 80 let
Kopecký Otto č.p. 39 75 let
Kalousová Božena č.p. 66 78 let

V roce 2012 oslavilo několik 
manželských párů výročí svatby:

Diamantová svatba – 60 let společného života
7.6. František a Božena Pinkasovi, č.p. 135

Orchidejová svatba – 55 let společného života
27.4. Jindřich a Anna Šnajdrovi, č.p. 81
21.12. Pavel a Magda Popovi, č.p. 124

Zlatá svatba – 50 let společného života
14.4. Josef a Hana Vítkovi, č.p. 24

Stříbrná svatba – 25 let společného života
7.2. Miroslav a Marie Houdkovi, č.p. 163

Srdečně blahopřejeme a přejeme 
hodně dalších společně prožitých let

Bůh nám dal jen jednu cestu k životu
a tou je láska,
jen jednu cestu ke štěstí
a tou je láska,
jen jednu cestu k dokonalosti
a tou je opět láska.                I.U.Tarchetti

Vážení spoluobčané,
nemáte-li zájem o zveřejňování vašich osob-

ních výročí ve společenské rubrice Helvíkovického 
zpravodaje v r. 2013, žádáme vás o podání této in-
formace na OÚ do 25.1.2013.

Děkujeme.                                                                 VD

ZE žIVOtA V OBCI
Vážení spoluobčané,

Chtěla bych vás informovat o renovaci vnitřního zařízení a soch našeho kostelíka, která 
proběhla v letních měsících a zajistil ji náš pan kostelník. Byla natřena betonová podlaha 
šedou barvou a dlažba kolem oltáře hnědo-šedou. Je vyladěna k oltářnímu obrazu, na němž 
je též dlažba dvoubarevná, zeleno-bílá ve tvaru šachovnice. Před oltářem byl položen nový 
koberec dolaďující svou šedí. 

Na ornamenty hlavního oltáře a obětního stolu bylo použito zlaté barvy, ta již byla zašlá a 
nevýrazná. Dřevo bylo přelakováno a ošetřeno leštěnkou. Lavice jsou natřeny hnědou ma-
tovou barvou, aby se podobaly ostatnímu zařízení. Ve výklenku bývalých bočních dveří na 
podstavci se nachází znovu pozlacený klečící anděl. Dále je obnoven celkový nátěr postranní 
sochy Panny Marie a Pana Ježíše. Tyto znovu ozdobil krásnými barvami malíř pan S. Král ze 
Žamberka. Obě sochy byly přivezeny v padesátých letech ze Slovenska, aby doplnily výzdobu 
kostela. 

Také se objevila závada na oknech, kterými při prudkém dešti zatékalo. Ve spolupráci obec-
ního úřadu a kostelníka byl povolán p. V. Kroul, jež závadu v brzké době odstranil. Tímto 
chceme poděkovat panu V. Matyášovi – místnímu kostelníkovi i celé jeho rodině za obětavou 
práci, na které se podíleli dlouhé hodiny.                                                                Anna Mikulášová
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z vÝTvaRnÝCH kRoUŽkŮ

Paní starostka mě požádala o článek do 
zpravodaje. Ráda jsem souhlasila, ale teď, 
když jsem se pustila do psaní, nemůžu vlastně 
pořádně na nic přijít. Letos se toho výtvarko-
vání rozjelo nějak víc a já nevím, za který ko-
nec to vzít… 

Tvoří mrňousci, tvoří školáci, a tvoří dokon-
ce i životem zkušené dámy J

Je zajímavé sledovat vývoj výtvarně ruko-
dělných schopností dětí v průběhu let. Někteří 
šikulové chodí do kroužku už několikátý rok a 
občas si vzpomenu na jejich začátky, kdy si po-
řádně nevěděli rady se štětcem, ani je nenapadlo, že jde smíchat dvě barvy a vznikne z toho jiná… Dnes 
umí namíchat barvu dokonce ve správném odstínu! Dovedou esteticky zkombinovat materiály nebo 
dokonce nakreslí portrét! Většinou už pracují samostatně – stačí zadat úkol a oni si dokážou poradit. Z 
toho mám velkou radost. Začátky teď zažívají mrňousci pod vedením Elišky Markové, ale taky školáci 
nováčci. 

Taky mně vždycky hodně baví reakce rodičů, když si přijdou vyzvednout svou ratolest. Často žasnou 
a jsou překvapení nad dílem, které jejich dítko vytvořilo.

Vidím dva veliké rozdíly mezi tvořením s dětmi a tvořením s dospělými. Za prvé: dospělí pracují sami. 
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Klidně vsedě vysvětlím postup 
a pak už se jen kochám, jak jim 
to jde. Kroužek pro ženy vznikl 
jako relaxační věc, ale ve sku-
tečnosti je to relax i pro mě! To 
se o honičce s patnácti dětmi, 
každým jinak starým a každým 
jinak zkušeným (nováčči vs. 
„mazáci“) říct nedá…

Za druhé: děti bývají pře-
kvapené BĚHEM činnosti, 
když zjistí, jakými způsoby 
mohou využít materiály (nejlé-
pe fungují techniky „matli pat-
li“ a „čáry máry“), ale dospělé 
překvapí POTOM ten výtvor, 
který dokázali. Z toho vyplý-
vají i reakce a zážitky všech 

zúčastněných, u žen navíc humorné vyprávění o tom, jak reagovalo okolí na jejich výtvory.
Pořád mě ty výtvarky těší a zdá se, že i všechny, co chodí na kroužky. Je nás letos mimořádně hodně, a 

stále se poptávají další. Bohužel klubovna ani volný čas vedoucích nejsou nafukovací… :-) 
Mezi vánočními svátky vás pozveme na výstavu výtvorů a fotografií. Přijďte se podívat, jak se dětem 

i ženám daří!                                                                                                                                                   L. Matyášová

Jak se o ně staráme a zdali vůbec….
Co se skrývá za tímto nic neříkajícím nadpisem? 

Jde o starostlivost o drobné zpěvné ptactvo v naší 
obci přes zimu, tedy o tak zvané sypání ptáčkům 
v zimě do mnohdy roztodivných krmítek umístě-
ných tak, aby na ně bylo vidět z obytných prostor. 
Tento po dlouhá desetiletí zakořeněný zvyk byl 
vždy součástí života na vesnici. Svým způsobem 
se i tato činnost ocitá v určitém nebezpečí, že 
bude v dnešní moderní elektronické a zbrklé době 

opuštěna, zapomenuta. Trochu mám v podezření 
zejména mladší generace, že je přece třeba být in, 
orientovat se v nabídce nejnovějších mobilů a ne 
se zdržovat sháněním znalostí o těch nicotných 
opeřencích, kteří se potulují mezi našimi domy a 
po přilehlých polnostech. Vždyť je přece pro mo-
derní způsob života vůbec nepotřebujeme. Těžký 
omyl vážení přátelé, zkušenosti starých moudrých 
předků to potvrzují. Za poslední desetiletí jich 
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ubylo bezmála 20%, některé druhy se drží, ale vět-
šina se stran výskytu sune pomalu ke vzácnému 
výskytu. Současný způsob zemědělského hospo-
daření, změny v péči o zeleň v obytných zónách, 
nárůst dopravy a prudké výkyvy počasí to vše pů-
sobí v jejich neprospěch.

Poohlédli jsme se po naší obci a je třeba říci, že 
téměř u každého stavení krmítko nebo pověšený 
odřezek loje lze nalézt. Nelitujeme té trochy slu-
nečnice, aby ptačí droboť měla v zimě nějakou 
lepší obživu, však to nestojí bůh ví co. Děti se tak 
mohou naučit jak se ti malí opeřenci jmenují a tře-
ba je bude zajímat něco o jejich zvycích a životě. 
Krmítka z naší obce jsou vyfocena na přiložených 
fotografiích

A nyní kteří, že to opeřenci krmítka navštěvují: 
Z běžných druhů jsou to sýkory koňadra, mod-
řinka, babka a mlynářka, poněkud vzácnější sý-
kora parukářka a hojný zvonek zelený. Notoricky 
známí vrabci jak polní tak i domácí jsou již dnes 
s výskytem dost na štíru, zejména vrabec domácí 
se stává vzácným po ztrátě životních podmínek po 

vymizení klasických zemědělských usedlostí na 
vesnici. Běžně lze vidět brhlíka lesního a straka-
pouda malého i velkého, zejména na vyvěšovaném 
loji. Kos černý navštěvuje krmítko zpravidla jen 
při velkých mrazech. Větší krmítko někdy obsadí 
i pár hrdliček zahradních. V rozvinuté zimě běž-
ně přilétají hejna čížků lesních a vzácněji severští 
hosté pěnkavy jíkavci. V předjarním období se sem 
tam objeví několik stehlíků obecných. Mezi vyslo-
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veně vzácné návštěvníky dnes již bohužel musíme 
počítat hýla obecného, jehož sameček má krásně 
karmínově červenou náprsenku, dříve se jednalo 
o zcela běžný druh. Vzácným hostem bývá také 
dlask tlustozobý. Hostem z nejvzácnějších je ze 
severu přilétající pestře zbarvený brkoslav sever-
ní, jehož zimní tahy na jih mají zhruba desetiletou 
periodu a v posledních létech nebyl v našem regi-
onu k vidění. Vyobrazení vyjmenovaných druhů 
lze nalézt v každé běžné publikaci o ptácích nebo 
v průvodcích přírodou, domnívám se, že i v naší 
obecní knihovně. 

MVDr. Petr Šalanský
předseda Mysliveckého sdružení Dubina

Milí spoluobčané,
Ráda bych Vám napsala pár řádků. Často vzpomínám jak to bylo dříve. Žiji v chaloupce od roku 1953. 

Moc ráda sedávám na lavičce u řeky, dívám se na domek Prokopa Diviše, ve kterém jsme s manželem 
40 let provázeli. U řeky je krásně – dříve jsme břehy osekávali s manželem kosou, byla to pěkná práce, 
ale byli jsme mladí.

Chtěla bych poděkovat, že o toto veřejné prostranství se vzorně starají zaměstnanci obce – dříve Fran-
ta Dvořák a Martin Bodnár. V letošním roce MVDr. Petr Šalanský a Mirek Zdobnický. Mnohokrát vám 
děkuji! Také děkuji Věrce Dittertové za její ochotu, pokud něco potřebuji vyřídit. Ze zdravotních důvodů 
jsem musela zanechat veřejné činnosti, což mě moc mrzí. Mám alespoň krásné vzpomínky u fotografií.

Příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a štěstí v novém roce vám všem přeje Anna Stejskalová
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POZNAMENEJtE SI DO KAlENDÁŘE

A jsou tu vánoce…
Ani jsme se nenadáli a jsou tu Vánoce. Pohlcují 

nás přípravy, úklidy, nákupy, pečení, vaření, atd., 
ale určitě bychom měli klást důraz na prožití vá-
noc v klidu, pohodě, v rodinném kruhu a mít ra-
dost z každé maličkosti. Vraťme se k historii, tra-
dicím, pranostikám, symbolům vánoc.

Tradice českých Vánoc mají své počátky v době 
pohanské. Tehdejší lidé se živili především země-
dělstvím a proto byli velmi spjati s přírodou. Kolo-
běh v přírodě souvisí se slunečním cyklem. Slunce 
bylo symbolem životadárné síly, není tedy divu, že 
se ke Slunci upíraly modlitby, magické praktiky, 
obřady a zvyky. Se sluneční aktivitou souvisely 
tři významné proměny v přírodě a Slované s nimi 
spojovali své oslavy. První oslavou byl svátek Ves-
ny, neboli jara a sním probuzení slunce, druhým 
svátkem byl čas růstu úrody, kdy slunce bylo v plné 
síle. A třetí významná slavnost byla v zimě, slunce 
v tuto dobu pozbylo svou sílu, ale lidé věřili v jeho 
„znovuzrození“.

Období zimního slunovratu (21.12.) je oslavou 
zimy, tedy spánku v přírodě. Přestože se však v pří-
rodě nedostávalo světla, tepla a potravy, lidé věřili 
v návrat slunce a jeho životadárné síly. Obřady, 
zvyky a pověry svým obsahem vyjadřovaly jejich 
touhu a víru v lepší život.

Mezi vánoční symboly patří:
DĚŤÁTKO – Narození malého človíčka už 

samo o sobě znamená zrod něčeho nového, co má 
před sebou budoucnost. Vkládají se do něho sny 
jeho rodiny a naděje v úspěšný život. Symbol dítě-
te je charakterizován jako počátek, zrod, proměna 
a naděje. Narození dítěte v tomto případě narození 
Ježíše.

BETLÉM – Betlém je místo, kde nastal velký 
zlom v dějinách lidstva. Přišel zde na svět Ježíš 
(Bůh, Člověk), který měl stanout v čele nového 
harmonického království, jehož základem měly 
být láska, pravda a spravedlnost.

Tradice stavění betlémů je velmi stará, dokonce 
starší než zdobení stromečku. Vytvářely se scené-
rie, které znázorňovaly prostředí, v němž se Ježí-
šek narodil. Těžištěm betlému byly vždy jesličky s 
děťátkem, Panna Marie, sv. Josef, osel a vůl. 

STROM – Proč strom? A proč jehličnatý? Mož-
ná proto, že strom spojuje všechny tři části světa: 
svými kořeny zasahuje do země, pozemský svět 
symbolizuje kmen a korunou je spojen s oblohou. 
Z jiného pohledu by to mohlo znamenat jakési 
duchovní propojení mezi Peklem, Očistcem a Ne-
besy. 

Pro jehličnaté stromy je charakteristická věčně 
zelená barva, tedy symbol věčného života. Původ 
je z Německa v 19. století. Všichni víme, jak fasci-
nující je pro děti moment, kdy se vánoční stromek 
rozsvítí. Připomíná se tím pohanská oslava návra-
tu slunce (slunovrat). Křesťanská filozofie však 
hovoří o světle, teple a lásce v srdcích lidí.

JMELÍ – Snítky zeleného či zlatého jmelí neod-
myslitelně patří ke Štědrému dni, v jeho kouzel-
nou moc věřili lidé od pradávna. Zavěšené jmelí 
prý přináší do domu štěstí a lásku, chrání proti 
zlým duchům a čarodějnicím. Také prý funguje 
proti ohni. Kouzelná moc se umocňuje, je-li snítka 
jmelí darována, nikoli zakoupena. Štěstí zajišťuje 
množství bobulek: čím je jich více, tím více štěs-
tí má obdarovaný v příštím roce. Zvyk líbat se s 
partnerem či partnerkou pod zavěšeným jmelím 
pochází od starých Keltů, kteří věřili, že jmelí za-
jišťuje plodnost.

RYBA – Ryba, v naší zemi speciálně kapr, je 
nejdůležitější součástí Štědrovečerní hostiny. 
Ryba na štědrovečerním stole se objevuje od 19. 
století, do té doby byla považována za jídlo postní. 
Ti, u kterých vítězí touha pochutnat si na výbor-
ném a zdravém rybím mase, by ovšem měli dbát 
opatrnosti jak při zabíjení a kuchání ryby, tak při 
samotném pojídání tradičních rybích řízků či ji-
nak upravených ryb. A nezapomeňte si schovat 
pár kapřích šupinek do peněženky. Prý pomáhají 
hromadit peníze a přinášejí do domu štěstí.

Proč právě ryba patří k vánočním symbolům? 
Narození Ježíška se datuje na rozhraní dvou věků: 
právě končil věk Ryb a začínal věk Skopce. Kristus 
byl zobrazován jako beránek nebo ryba.

HOST – Přestože jsou Vánoce svátky především 
rodinné, které přispívají ke smiřování, stmelování 
rodiny, je to rovněž příležitost k návštěvám. Naši 
předci si velmi považovali hostů, a zejména toho 
prvního, který přišel v době Vánoc do domu a se 
kterým se potkali. Věřilo se v magický účinek toho-
to člověka, který měl v příštím roce ovlivnit život 
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rodiny a její hospodářství. Host byl velmi důležitý 
v rodině se sudým počtem členů. Věřilo se, že ke 
štědrovečerní hostině má usedat lichý počet. Ne-
bylo-li tak, zval se do domu z tohoto důvodu host, 
aby tak zajistil štěstí celé rodině.

ZVÍŘATA – Symbolicky patří k Vánocům osel a 
vůl, první dva tvorové, kteří se starali o nově naro-
zené Jezulátko tím, že ho zahřívali svým dechem. 
K vánocům samozřejmě patří stáda oveček a be-
ránků, protože krajina v okolí Betléma byla plná 
pastvin a pro zdejší lid bylo pastýřství zdrojem ob-
živy. Člověk je odjakživa spjat s přírodou. Bohužel, 
často se od ní odvrací a chová se nehezky. V době 
vánoční se však lidé chovali k přírodě a tím i ke zví-
řatům jako sami k sobě. Každý moudrý hospodář 
nezapomněl na Štědrý den obdarovat i dobytek ve 
chlévě.

DÁRKY – Vánoční „nadělování dárků“ má svůj 
prapůvod již v legendě o narození Ježíška. Vše-
chen lid chtěl pomoci Svaté rodině, která se ocitla 
na cestě do Betléma v nesnázích a současně chtěl 
udělat radost a projevit úctu k budoucímu králi. Ač 
chudí, spěchají pastýři k Betlému a nesou „vese-
lého beránka ze stáda svého“, nebo „dvě kozičky 
by zahřály tvé nožičky“ či „trošku mlíčka by kvetla 
tvá líčka“. A kdo nic neměl, tak Jezulátku aspoň 
zazpíval. 

Svátky vánoční jsou určitě tou nejlepší příle-
žitostí k dělání radosti svým blízkým, přátelům i 
sobě. Štědrovečerní nadílka pod zářícím stromeč-
kem bývá ve velké většině rodin tím zlatým hře-
bem celého večera. Nejkouzelněji rozzářené bývají 
dětské oči, zjistí-li, že „dopis Ježískovi opravdu 
došel“.

Na závěr trocha pověr na Štědrý den:
- Ráno dostaly děti chléb s medem. To proto, aby 

byly „sladké“ (hodné) po celý rok.
- Už od rána se vařila „štědračka“ – polévka, v níž 

bylo od všeho trochu (hrách, tuřín, brambory, 
zelenina, pohanka, houby, křížaly, zásmažka se 
udělala z hovězího loje). Smyslem tohoto zvyku 
bylo, aby vždy bylo v chalupě dostatek jídla.

- Každý se snažil vyhnout jakémukoliv klení a na-
dávání, i v případě leknutí.

- Nedoporučovalo se prát. Přineslo by to neštěstí a 
smůlu do domu.

- Odpoledne se strojil s pomocí dětí stromeček. Ač 
býval chudý, byl krásný a dětem jistě přinášelo 
radost balení kousků cukru, věšení jablíček, oře-
chů, suchých trnek a jiných plodů.

- Před započetím večeře hospodář rozkrájel jablko 
na tolik dílů, kolik bylo členů v rodině. Každý z 
nich snědl svůj dílek, aby trefil domů a celá rodi-
na se sešla i po roce.

- Skořápky, kosti a různé drobky od večeře házely 
děti na zahradě pod stromy, aby se v příštím roce 
urodilo hodně ovoce. Hospodář měl ještě před 
večeří všechny stromy ovázat slámou. Doporu-
čovalo se jimi zatřást, aby se včas na jaře probu-
dily ze zimního spánku.

- Podle směru kouře ze sfouknuté svíce se věštila 
budoucnost. Komu stoupal kouř vzhůru, měl v 
příštím roce kypět zdravím. Komu směřoval za 
pec nebo do kouta, ten měl zůstat doma. A komu 
šel ke dveřím, ten měl do roka odejít z domova.
Prožijte vánoce šťastně, radostně, ve zdraví a 

nezapomeňte přijít na připravované akce na sv. 
Štěpána 26.12.2012 do kaple sv. Antonína, kde 
můžete shlédnout betlém a od 17 h zde začíná vá-
noční koncert. Také neváhejte v pátek 28.12.2012, 
přijďte ochutnat pokrmy soutěžících, popovídat se 
sousedy, shlédnout připravený program a v nepo-
slední řadě se pobavit a přijít na jiné myšlenky. 

Jana Kolářová
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Jméno a příjmení: ........................................................................................................................................................... Telefon: ......................................................

Adresa: ............................................................................................................................................................................ E-mail: .......................................................

Místo odevzdání spotřebičů: ................................................................................................................................................................................................................

Patří elektrický a elektronický odpad do komunálního odpadu? (zaškrtni)       Ano  / Ne                KRAJ: ...................................................................................

SBÍREJ

Jak se zbavit 
zbytečných elektrospotřebičů ??

5 spotřebičů přineseš
razítka za ně dostaneš
5 razítek odešleš
a se štěsím vyhraješ!

více info na www.asekol.cz
Orazítkované a vyplněné letáky zasílejte na 

PMH s.r.o., P. O. BOX č. 75, 460 03 Liberec 3

VYHRAJ
... nový Tablet
a mnoho dalších cen

ZAJÍMAVOStI
od LiSToPadU SoUTěŽíme 
ve SBěRU eLekTRa!

Milí spoluobčané, ve spolupráci s Pardubic-
kým krajem a společností ASEKOL jsme pro 
Vás připravili soutěž ve sběru drobného elektra. 

Zapojit se můžete ihned, od okamžiku, kdy si 
níže odstřihnete tento leták s razítky (nebo si jej 
můžete vytisknout z webových stránek www.ase-
kol.cz, sekce Sbírej a vyhraj!, nebo www.helviko-
vice.cz ). Letáky jsou k dispozici i v odpadovém 
dvoře.

Pak už jen stačí najít doma, v garáži, na půdě, 
nebo na chatě staré vysloužilé elektro a odnést je 
spolu s tímto letákem na sběrný dvůr. Tam Vám 
letáček orazítkují (1 spotřebič =  1 razítko). Jakmi-
le jich budete mít pět, vyplňte kontaktní údaje a 
odpovíte na otázku, zda elektro patří do směs-
ného odpadu. Pak leták odešlete na PO BOX 

č. 75, 46003 Liberec 3. Tisk letáků není omezen, 
naopak, čím více donesete elektra a odešlete ora-
zítkovaných letáků, tím větší šanci máte na výhru 
zbrusu nového tabletu Samsung, nebo další elek-
troniky. Více informací o soutěži je k dispozici na 
www.asekol.cz. 

Vítězové se budou losovat za celý kraj, první 
místo bude oceněno zbrusu novým tabletem od 
společnosti Samsung, hodnotné spotřebiče obdrží 
i vylosovaní na 2. – 5. místě. Přesná pravidla jsou 
uvedena na webových stránkách naší obce, nebo 
také na www.asekol.cz, opět v sekci Sbírej a vyhraj!

Zapojením do soutěže můžete vyhrát hodnot-
né ceny a zároveň přispějete recyklací elektra k 
ochraně životního prostředí. Každý spotřebič totiž 
obsahuje až 80 % materiálů, které lze znovu vyu-
žít. Navíc se zabrání úniku škodlivých látek, jako 
je rtuť nebo olovo. Nenechte proto ležet staré elek-
tro v šuplíku, raději sbírejte a vyhrávejte! Soutěž 
trvá do 28. 2. 2013!

Jana Kolářová, starostka
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Zahájení doby adventní v Helvíkovicích
V Helvíkovicích se stalo již tradicí, že se občané 

v podvečer o první adventní neděli scházejí na ná-
vsi. Pro každého z nás začínají přípravy na váno-
ce a tady jsme mohli nasát vánoční atmosféru se 
vším všudy. Z kuchyňky obecního úřadu zavonělo 
svařené víno a bramboráky, na výstavě mohl kaž-
dý získat inspiraci, jak letos nově ozdobit vánoční 
stromeček – bylo jich tu přes dvacet a jeden hezčí 
než druhý. Adventní věnce, svícny i perníčky za 

přijatelné ceny se těšily velkému zájmu návštěvní-
ků. V neposlední řadě nesmíme opomenout i za-
hraný poetický příběh o narození Ježíška oboha-
cený básničkami a vystoupením dechovky, která 
zahrála oblíbené koledy.

Letos náves ozdobil nový vánoční strom s nád-
herným osvětlením, který nahradil suchý stříbrný 
smrk, se kterým jsme se museli na jaře letošního 
roku rozloučit. Stromek je zatím malý, je přesaze-
ný, ale držme mu palce, aby se mu na novém sta-

Obec Helvíkovice a Katolická obec zve spoluobčany 
26. prosince, v den sv. Štěpána v 17 hod. na 

VÁnoČnÍ konCert,
na kterém vystoupí s vánočním pásmem 

hudebníci z Kameničné. 
Kaple s vystaveným starodávným betlémem 

bude otevřena 1 hodinu 
před začátkem koncertu.

V pátek 28.12.2012 od 15 hod. 
můžete navštívit 

VýstaVu 
výtvorů dětí a žen 

z výtvarných kroužků v klubovně 
v 1. poschodí obecního úřadu. 

Lída Matyášová

VÁNOČNÍ AKCE
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SoUTěŽ „o řád zLaTÉ vařeČky“
 Soutěže se může zúčastnit každý občan Helvíkovic a pokud neuvaříte své soutěžní jídlo, přijďte 

ochutnat výrobky druhých. Kuchařská soutěž bude probíhat ve dvou kategoriích a hodnotné ceny 
jsou připraveny.
I. Kategorie VYPROŠŤOVACÍ POLÉVKA – (bude se hodit po Silvestrovské noci – soutěžící 

dodá asi 2 litry)
II. Kategorie DOMÁCÍ CHLÉB

Výrobky do soutěže je nutné přinést mezi 15. – 16. hodinou do kuchyňky u sálku OÚ v den sou-
těže. Zveme srdečně všechny spoluobčany k přátelskému posezení před zakončením roku. 

Těšíme se na Vás. Za kulturní výbor Ludmila Dvořáková

novišti dařilo a aby vyrostl do takové výšky, jako byl ten minulý. Všem, kteří se podíleli na organizaci a 
přípravě tohoto předvánočního podvečera upřímně děkuji. Ale velký dík patří i Vám divákům a návštěvní-
kům, kteří jste nelenili a mezi nás přišli. Bez vás by přece naše snažení nemělo žádný význam. 

Děkuji všem L.Dvořáková

Kulturní výbor Obce Helvíkovice  zve všechny občany na tradiční 

PoseZenÍ PŘi sVÍČkÁCH 
a VÁnoČnÍM PunČi 

v pátek 28. prosince od 16 hod. do sálku obecního úřadu. 

V průběhu zábavy proběhne pod záštitou paní starostky 8. ročník kuchařské soutěže „O řád zlaté 
vařečky“, vystoupení dětí z tanečního kroužku a krátkou scénkou překvapí i Ochotníci ze Skály. Na 
závěr si společně zazpíváme při harmonice s panem Grygarem.
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ZPRÁVy Z NAŠÍ ŠKOlIČKy 

Začal nám nový školní rok 2012/2013 s naplně-
nou třídou 28 zapsaných dětí – šťastných a spoko-
jených. Co víc si můžeme přát?

Ale jaký byl ten minulý školní rok? Byl hrozně 
hektický. Přesto jsme se všichni snažili, aby se ne-
narušil chod školy. Za to mnohokrát děkuji paní 
starostce, MVDr. P. Šalanskému (veškeré opravy 
v MŠ) a V. Dittertové za velmi dobrou spolupráci 
s MŠ i vedení účetnictví. Za výbornou spolupráci 
také děkuji Fr. Dvořákovi a mým zaměstnancům 
za jejich příkladnou práci a pomoc při všech ak-
cích.

Práce na jednotřídní mateřské škole je velmi 
náročná. Během roku se ředitelka účastnila po-
rad ředitelů, dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků, jednání na OÚ, Městském úřadu v 
Žamberku, zajišťovala a vedla pedagogickou praxi 
3 studentů pedagogické školy. Zvláštní pozornost 
musela věnovat bezpečnosti žáků a zaměstnanců 
školy, v mateřské škole proběhly 4 kontroly (bez 
závad), kontrola hasicích přístrojů. Byla provede-
na inventarizace majetku, skladových zásob, po-
kladny, cenin za rok 2011 (bez závad). Tímto dě-
kuji paní V. Dittertové za vzorné vedení účetnictví. 

Paní učitelka se také vzdělávala na seminářích, 
v době nepřítomnosti zastupovala ředitelku. V 
květnu paní školnice zakončila dálkové studium 
a úspěšně složila maturitu. Od září 2012 začala 
studovat při zaměstná-
ní VOŠ pedagogickou v 
Litomyšli. V době nepří-
tomnosti učitelek a škol-
nice nám vypomáhaly 
p. L. Dvořáková a p. Dv 
Holubářová, za což jim 
mnohokrát děkuji. 

V minulém školním 
roce jsme také pořáda-
ly hodně akcí pro děti 
ve spolupráci se všemi 
složkami v obci – OÚ, 
KŽ, PP, SDH, Myslivci. 
Také děkuji děvčatům z 
bytovky, p. Preclíkovi, 
p. Vráťovi Matyášovi, 

M. a P. Šindelářovým, P. Čermákovi bez jejich 
spolupráce bychom nemohly akce pořádat v ra-
kovém rozsahu. Moc děkujeme!

K velké spokojenosti dětí jsme jezdily do sauny 
v Kameničné a do solné jeskyně v Žamberku. Děti 
jezdily rády, i ty nejmenší. Z důvodu bezpečnosti 
nemohla jezdit p. učitelka s polovinou dětí sama, 
vypomáhala p. školnice. Druhá p. učitelka zůstá-
vala s polovinou dětí v MŠ.

Vybrané akce:
Divadlo v MŠ (12x)
Návštěva divadla v Žamberku
Bobování – s První pomocí
Dětský maškarní karneval – s KŽ
Dětský pyžamový ples – s První pomocí
Návštěva ZŠ a knihovny v Žamberku
Návštěva ZŠ 28. října v Žamberku
Návštěva velikonoční výstavy
Probouzení broučků – s První pomocí
Besídka ke dni matek
Vystoupení na besedě s důchodci
Zápis do MŠ
Ukázka dravců na školní zahradě
Pohádková cesta na hrad Litice s ostatními MŠ
Návštěva domku Prokopa Diviše
Schůzka rodičů se ZŠ Nádražní a ZŠ 28. října
Oslava MDD s myslivcem v Kameničné
Účast na sportovních hrách v Pardubicích 
Návštěva u Marků ZT
Pasování budoucích školáků
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Návštěva v Žamberku – svátky dřeva
Návštěva akce Žamberecký maják
Výlet do Zlína, ZOO Lešná – s OÚ
Uspávání broučků – s KŽ
Drakiáda – s PP
Soutěžní odpoledne Člověče, nezlob se – s PP
Mikulášská besídka v MŠ
Mikulášská besídka pro veřejnost – s PP
Vánoční koncert v Žamberku
Prezentace ZŠ 28. října v MŠ
Vánoční besídka

Vzhledem k velkému počtu docházejících dětí 
byly akce náročné na bezpečnost, ale měly jsme 
radost, že vše zvládly i ty nejmenší.

Také bych ráda poděkovala p. Šťovíčkové (an-
gličtina), p. Markové a p. Matyášové (výtvarný 
kroužek), p. Michaličkové ze Žamberka (taneční 
kroužek) za vedení kroužků předškolních dětí. V 
mateřské škole máme hodně šikovných dětí a vždy 
si vyprávíme co nového se děti na kroužcích na-
učily. 

Veškeré fotografie z akcí jsou zveřejněny se sou-
hlasem rodičů z MŠ na webových stránkách obce, 

www.helvikovice.cz pod nabídkou MŠ a spolky. O 
stránky se vzorně stará p. M. Dušek a tímto mu 
moc děkuji.

Máme skvělé rodiče a kouzelné děti. Máme to 
štěstí, že nikam nemusíme spěchat, můžeme se 
zastavit, posadit se, uvědomit si, že tady jsme spo-
lu a pro sebe.

Ano, teď na to ještě máme čas a tak si to užíváme 
plnými doušky, protože do toho uspěchaného svě-
ta se nám ještě nechce. Teď jsme ještě někde jinde: 
Ve světě fantazie, her a kamarádů, kteří se ráno 
sejdou, popřejí si dobrý den, pohladí se a užijí si 
spolu spoustu legrace při společných hrách, cviče-
ní, zpívání, kreslení …

Přitom je nutné si uvědomit, že v tomto před-
školním věku jsou děti velice chápavé, plné nadše-
ní učit se a poznávat svět kolem sebe, chtějí s námi 
hovořit o svých přáních, pocitech a zážitcích.

V každém z nich se najde něco dobrého, ale zá-
leží je na náš dospělých, jak k nim budeme přistu-
povat a utvářet jejich osobnost. A protože se blíží 
Vánoce – nejkrásnější svátky v roce, ponořte se do 
vzpomínek …
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VÁNOCE
Dobré ráno, dobrý den,
Vánoce už přišly sem.
Stromeček si ozdobíme,
cukroví si připravíme,
potom spolu u stromku,
pustíme se do dárků.
Koledy si zazpíváme,
dobře se tu všichni máme.

A my se v naší školičce máme opravdu moc hezky. 
Tak ať nám to ještě hodně dlouho vydrží.

Anna Janebová, ředitelka MŠ

Kouzlo vánoc
Nejkrásnější svátky v roce – Vánoce – mají kou-

zelnou moc. Je to příležitost k setkávání, zamyšle-
ní a vzpomínání.

Je to čas radosti a štěstí zvláště pro děti. Všichni 
– velcí i malí – cítíme to kouzlo Vánoc. Člověk je 
v tu dobu – třeba jen na chvíli – jiný = citlivější, 
vnímavější, vstřícnější.  Naši předkové čas vánoční 

uměli pěkně prožít. Bylo jim spolu dobře, společně 
se účastnili tradičních her a zvyků. Zkuste si i vy o 
Vánocích alespoň na chvíli užít sváteční pohody, 
zastavit čas a ponořit se do chvíle rozjímání.

„Domov je místo, kde bydlí vzpomínky a sny … 
a lidé, kteří milují, naslouchají 
a rozumějí tomu, co jim říkám.“

„Spěchejme milovat lidi,
 protože rychle odcházejí.“           (Jan Twardovski)

„Každý z nás je anděl s jedním křídlem, 
musíme se obejmout, abychom mohli létat.“ 

(Luciano De Crescendo)

„Štěstí nepochází z toho co máš, 
ale z toho s kým jsi.“

Krásné vánoce, pevné zdraví, spokojenost 
a šťastný nový rok všem spoluobčanům přejí 

zaměstnanci z MŠ

Poděkování
Děkuji všem rodičům, kteří přispěli svými spon-

zorskými dary dětem na vánoční besídku.
Anna Janebová, ředitelka MŠ

Člověče, nezlob se
V pátek 9.11.2012 uspořádala MŠ spolu s PP 

Helvíkovice 1. ročník hry „Člověče, nezlob se.“ 
Sešlo se 30 dětí. Děti byly rozděleny podle věku do 
3 kategorií. Soutěžilo se s velkým nadšením, hrálo 
se fair – play. Příjemné odpoledne bylo zakončeno 
předáním cen.

V I. kategorii zvítězily tyto děti:
1. Simonka Zezulková
2. Adélka Andršová
Ve II. kategorii:
1. Marcelek Svoboda
2. Maruška Kolářová
3. Alešek Zezulka
Ve III.kategorii:
1. Marianek Svoboda
2. Patrik Kalous
3. Kuba Stránský
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Děkuji PP a Pavlu Čermákovi za uskutečnění a 
pomoc při této akci – „Kdo si hraje, nezlobí.“ V.
Dittertové děkuji za přípravu občerstvení – párek 
v rohlíku. Děkuji Pavlovi Huškovi za krásné ceny 
– hrníčky s logem Člověče, nezlob se.

A co na to vítěz – Marianek Svoboda?

„Paní učitelko, moc jsem si přál vyhrát hrníček! 
Je krásný, je to originál, takový nikdo nemá. Tako-
vý nikde neseženu.“ Co k tomu dodat – měl obrov-
skou radost! Těším se na další ročník a spolupráci 
s vámi.

Anna Janebová

  drakiáda

V pátek 12.10.2012 pořádala MŠ spolu s První 
pomocí tradiční drakiádu. A že se sešlo krásných 
draků! Děti s nadšením běžely na kopec v dopro-
vodu rodičů, prarodičů. Byla to nádhera!

Čípak dráček nejlíp letí?
Ten můj, ten je papírový,
Kam poletí, kdopak to ví?
Leť si dráčku leť,
obleť celý svět.

Nejlépe létal dráček Nikolky a Denisky Labudí-
kových. Sladkou odměnu a párek dostal všechny 
děti, však si to také zasloužily. 

Celkem se zúčastnilo 41 dětí. Děkuji PP a p. Ko-
lářovi st. za přípravu občerstvení.

Anna Janebová
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tisková zpráva
Opravdu víte, proč platíte za odpad?
Pardubice, 26. 10. 2012 – Nakládání s odpady 
je služba veřejnosti, kterou obyvatelům nepo-
skytuje stát, ale jednotlivé obce. Ačkoliv základ-
ní způsoby nakládání s odpady jsou stejné pro 
všechny, jednotlivé obecní úřady si mohou na-
stavit vlastní systém podle místních podmínek 
a zvyklostí. Všichni do jednoho však za odpady 
platíme. Pokládáte si neustále otázku, proč mu-
síte městu nebo obci platit za něco, co vyhazu-
jete? 
Nakládání s  odpady je služba jako každá jiná a i 
za ni se musí platit. Jinými slovy - obce, jakožto 
vlastníci odpadů, jsou za nakládání s odpady po-
vinny platit oprávněným osobám. Protože odpady 
produkují občané obce, je logické, že se obec od 
nich snaží získat peníze. „Každý z  nás produkuje 
odpad a zároveň žádá, aby ho odpad neobtěžoval, 
aby se neválel kolem domů a měst. A protože odpa-
dy se prostě musí odvážet a je nevyhnutelné, aby se 
s nimi v rámci ochrany zdraví a životního prostředí 
nakládalo podle zákona, je stejně nevyhnutelné za 
tuto službu platit“, říká Tomáš Pešek, regionální 
manažer společnosti EKO-KOM, a.s. pro Pardu-
bický a Královéhradecký kraj.
Pro správné nakládání s odpady je nezbytná celá 
řada na sebe navazujících technických zaříze-
ní počínaje sběrnými nádobami, přes svozová 
vozidla až k  zařízením pro odstraňování nebo 
úpravu a  recyklaci odpadů. Všechna tato zaříze-
ní obsluhují lidé, kteří musí být za svoji mnohdy 
velmi náročnou a nepříjemnou práci placeni. Jen 
pro představu – popelnice na směsný odpad stojí 
okolo 500 Kč, kontejner na tříděný odpad nestojí 
méně než 4 000 Kč, svozové vozidlo nepořídíte za 
méně než  3  miliony Kč. Výstavba skládky se po-
hybuje v řádech stovek milionů. Připočítejte cenu 
pracovní síly a zákonné poplatky za tunu odpadu 
uloženého na skládce. Sečteno a podtrženo, na-
kládání s odpady je náročná, zodpovědná, ale taky 
nákladná záležitost, bez které se v dnešní době ne-
obejdeme.
Odpadové hospodářství obcí se ale skládá i z dal-
ších činností, nejen ze svozu směsného komunál-
ního odpadu. Další náklady spolu nese nakládání 

s  objemným odpadem, nebezpečnými odpady, 
odpadkovými koši, případně s provozem sběrného 
dvora. Obce se mimo jiné musí postarat i o veřejná 
prostranství, musí odstraňovat černé skládky. Ne-
malé náklady obci přináší i třídění odpadů, ale zde 
naštěstí obce získávají finanční odměnu ze systé-
mu EKO-KOM. Čím více odpadů obec vytřídí a 
předá k recyklaci, tím vyšší je odměna. I přesto se 
průměrné náklady na odpadové hospodářství po-
hybují okolo 900 Kč na osobu a rok.
Nejrozšířenějším způsobem platby za odpad je 
poplatek známý jako „poplatek za hlavu“, správ-
ně řečeno místní poplatek za provoz systému od-
padového hospodářství obce. Tento poplatek byl 
zaveden v roce 2002 a jeho hlavním cílem bylo na-
hradit do té doby zavedený „známkový systém“, 
a snížit tak vznik černých skládek a zároveň přimět 
občany k tomu, aby s odpadem nakládali správně. 
Poplatek je konstruován podle skutečných nákla-
dů obce na odpad a jeho maximální výše je ome-
zena zákonem. „Největší chybou je myslet si, že za 
onen obligátní poplatek, který může činit od příští-
ho roku až 1 000 Kč na osobu (do letoška to bylo 500 
Kč), si platím popelnici na směsný odpad, a tudíž 
nemá cenu třídit nebo se jakkoliv o odpady starat, 
protože platím stejně, ať třídím nebo ne“, doplňuje 
Tomáš Pešek. Z vybraných peněz je ve skutečnosti 
hrazen nejen svoz popelnic, ale i odvoz objemných 
a nebezpečných odpadů, sběr a svoz tříděných 
odpadů, úklidy černých skládek, provoz sběrného 
dvora apod. Obce však mají i další možnosti jak 
zpoplatnit obyvatelstvo, a to buď formou poplat-
ku za komunální odpad, nebo na základě písemné 
smlouvy mezi občanem a obcí.
Nevýhodou místního poplatku je, že funguje na 
kolektivním principu a nerozlišuje individuální 
přístup občana k  nakládání s  odpady. Například, 
budou-li všichni občané třídit odpad, je možné, 
že se poplatek zvyšovat nebude. Existuje ale také 
opačná varianta - pokud se všechen odpad bude 
házet do popelnic, je vysoce pravděpodobné, že 
budeme každý rok platit za odpady více a více. 
Přemýšlet a třídit odpad se tak vyplatí i vám.
Téma odpadového hospodářství je řešeno Regi-
onální rozvojovou agenturou Pardubického kra-
je ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. 
v rámci „Partnerského projektu dalšího vzdělávání 
občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a od-
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padového hospodářství“, který získal podporu z 
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finan-
cování projektu je zajištěno Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky. 
Více informací o projektu naleznete na webových 
stránkách www.rrapk.cz.

Mgr. Jana Pašťalková
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

z  moci úřední. Nedojde-li oproti zdaňovacímu 
období 2012 ke změně okolností rozhodných pro 
vyměření daně, nebude v lednu 2013 nutný žádný 
úkon ze strany poplatníků. 
    Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo v r. 2012 
ke změnám okolností rozhodných pro vyměření 
daně z nemovitostí nebo ke změně poplatníka 
daně z  nemovitostí (např.: nákup, prodej, dar, 
dědictví, výstavba, přístavba, kolaudace, změna 
užívání, digitalizace území, pozemkové úpravy, 
převody bytů do os. vlastnictví…), že mají  dle § 
13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí  
povinnost  podat   daňové přiznání   do  31.1.2013.
    Nepodá-li poplatník přiznání, ačkoliv měl tuto 
povinnost, vystavuje se nebezpečí sankce pokuty 
za opožděné podání přiznání (dle § 250 zákona 
č.280/2009 Sb., daňový řád v platném znění).
    Složenky na daň z nemovitosti budou rozeslány 
koncem dubna nebo počátkem května 2013, 
termín pro zaplacení  celé daně z nemovitostí nebo 
první splátky je 31.5.2013.
    Bližší informace je možné získat na internetu 
http://cds.mfcr.cz  nebo na Finančním úřadě pro 
Pardubický kraj územní pracoviště v  Žamberku, 
Pionýrů 1360, Žamberk, tel.:465678111.

UPOZORNĚNÍ, INZERCE
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ  od 1.1.2013
    Správu daně z  nemovitostí bude od 1.1.2013 
vykonávat 14 finančních úřadů se sídly 
v krajských městech a v hlavním městě Praze, a to 
prostřednictvím svých územních pracovišť. 
Krajská územní působnost finančních úřadů 
umožňuje sloučení daňových povinností za 
jednotlivé nemovitosti, které dosud spravovaly 
různé finanční úřady v  jednom kraji, do jediné. 
S  tím souvisí také sloučení stávajících spisů 
k  dani z  nemovitostí do spisu jediného. Sloučení 
dosavadních daňových povinností do jednoho 
spisu provedou finanční úřady automaticky 

Aktuálně z Místní akční 
skupiny ORLICKO
Vážení čtenáři, s blížícím se 
koncem roku Vám přinášíme 
aktuální zprávy z Místní akční 
skupiny ORLICKO, která i 
během letošního podzimu 
pracovala naplno: přijala a 

administrovala celkem 30 žádostí o dotaci, 
připravila další projekt na rozvoj regionu a 
spustila portál NeziskovkyOrlicka.cz .

Úspěšné a podpořené projekty přibývají na 
Orlicku jako houby po dešti ….
Dne 6. 9. 2012 ukončila MAS ORLICKO příjem 
žádostí do již šesté vyhlášené výzvy. Celkem 30 
žadatelů z řad obcí, podnikatelů i neziskových 
organizací předložilo své žádosti na potřebné a 
užitečné projekty – z toho 22 projektů následně 
výběrová komise doporučila k podpoře z Programu 
rozvoje venkova. S podpořenými projekty se 

můžete seznámit na našich webových stránkách. 
Současně během podzimu ukončily realizaci 
projektů podpořených v loňském roce další 
organizace – např. Římskokatolická farnost 
Nekoř, pan Aleš Novák, SK OEZ Testa Letohrad 
nebo TJ Sokol Klášterec n. Orlicí (viz. foto).
Poslední šance podat žádost se svým projektovým 
záměrem v tomto programovacím období bude 
příští rok na jaře v sedmé výzvě s předpokládanou 
celkovou alokací cca 9 milionů korun. Seznam 
vhodných příjemců spolu s finančním plánem 
bude zveřejněn začátkem roku. Neotálejte a své 
projektové záměry konzultujte včas!!!

NeziskovkyOrlicka spuštěny!
Na webových stránkách www.NeziskovkyOrlicka.
cz byl spuštěn nový portál pro podporu 
volnočasových aktivit a spolků.  Bezplatný prostor 
pro umístění svých dokumentů, prezentaci akcí, 
nebo nabídku prostor a vybavení zde tak naleznout 
všichni zájemci z řad neziskových organizací na 
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území Orlicka. Široká veřejnost zde naopak již 
brzy najde přehled plesů, zábav a dalších akcí 
v regionu, stejně jako informaci o vhodných 
prostorách k pronájmu např. pro rodinné akce.

Jedeme všichni – nový projekt na podporu 
cestovního ruchu
Na podzim letošního roku byla také zakončena 
celoroční práce na přípravě nového projektu na 
podporu cestovního ruchu. Ve spolupráci s pěti 
dalšími místními akčními skupinami tak MAS 
ORLICKO předložila žádost o dotaci na projekt v 
celkové hodnotě 2 954 358 korun. Pokud budeme 
se svou žádostí úspěšní, již v příštím roce vás 
čeká mnoho nových aktivit v rámci unikátního 
projektu zaměřeného na využití elektrokol, jako 
dopravního prostředku pro všechny.

Nové programovací období = větší území
Dne 27.11.2012 projedná valná hromada Místní 
akční skupiny ORLICKO rozšíření svého území 
v rámci okresu Ústí nad Orlicí. Připojení k MAS 
ORLICKO již schválilo celkem 19 měst a obcí 
z Orlicko – Třebovska, které mají zájem od roku 
2014 využívat služeb MAS ORLICKO obdobně, 
jako stávající obce. O novém území Vás budeme 
informovat po schválení rozšíření území valnou 
hromadou.

Více informací o aktivitách a činnosti MAS 
ORLICKO na www.mas.orlicko.cz nebo v 
kanceláři MAS na Divišově 669 v Žamberku

Výběr z ukončených projektů
SK OEZ Testa Letohrad
Římskokatolická farnost Nekoř
Aleš Novák TJ Sokol Klášterec n. Orl.
Zateplení SZ stěny správního objektu
Vytápění ve farní budově
Formátovací pila a stříkací technika
Nábytek pro spol. akce 
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Sazba a tisk: Tiskárna David Kerschbaum, Hluboká 140, Žamberk, tel. 465 613 578.

OZNÁMENÍ
od září 2012 zaJiŠŤUJi 

PRoFeSionáLní PÉČi 
o vaŠi dCeRU Či Syna

(z mateřské školy, mladšího školního věku i 
handicapované) v Žamberku a okolí, do vzdále-
nosti 25 km (obj. den předem), formou jedno-
rázového i pravidelného hlídání u Vás doma. 
(Ve dne i v noci, v So i Ne, o svátcích).
Doprovod (do/z MŠ, ZŠ, Speciální školy, zá-
kladní umělecké školy, sportovních oddílů, k lé-
kaři). Zajišťuji individuální přístup, diskrétnost, 
respekt, zkušenost. Vlastním čistý trestní rejst-
řík i reference, nekouřím.

Bližší informace a domluva přes email: 
chuva-orlicko@email.cz 

nebo na tel. 721 389 469.

Mým mottem je: „Porozumět požadavkům rodiny.“

TRADIČNÍ PRODEJ 
VÁNOČNÍCH KAPRŮ 
na pstruhárně u bývalé Mosilany v Žamberku 

se uskuteční

od 17.12.do 23.12. 2012 
od 9:00 do 17:00 hod.

a 24.12. od 9:00 do 12:00 hod.
Bližší informace na 

www.pstruhastvízamberk.eu
Těšíme se na Vaši návštěvu.


