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OBECNÍ ÚŘAD 
Dne 2.9.2013 se konalo 21. řádné veřejné 
zasedání zastupitelstva obce Helvíkovice. 

Zastupitelstvo obce mimo jiné 
projednalo a schválilo:
1.) Rozpočtové opatření č. 3/2013 ve výši 697 700 
Kč na straně příjmů i výdajů.
2.) Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Progra-
mu obnovy venkova s Pardubickým krajem na 
úroky z úvěru na stavbu víceúčelového objektu.
3.) Přefinancování investičního úvěru v  ČS a.s. 
ve výši 4  139  589,70 Kč. Sjednání nové úvěrové 
smlouvy u ČSOB, a.s. se splatností do 24.9.2021 
a fixní úrokovou sazbou na 8 let 2,44 % p.a. za-
jištěné pravidelným platebním stykem po dobu tr-
vání úvěrového vztahu přes účty vedené u ČSOB. 
V současné době byl úvěr u ČS a.s. úročen sazbou 
3,95 % p.a., proto obec z důvodu úspory financí a 
sjednocení plateb vybrala výhodnějšího poskyto-
vatele úvěru.
4.) Uzavření běžného účtu u České spořitelny a.s. 
po vypořádání úvěrového účtu a souvisejících 
plateb. Veškerý platební styk probíhá přes účet 
u ČSOB a.s. a běžný účet u ČS a.s. je v současné 
době nadbytečný. 
5.) Dodatek č. 1 se Sdružením obcí Orlicko na mi-
moř.členské příspěvky pro období 2013-2024. Mi-
mořádné příspěvky obec poskytuje na spolupráci 
Orlicko – Kladsko a Orlické hory - Podorlicko. 
6.) Podání žádosti o dotaci v rámci Programu ob-
novy venkova Pardubického kraje na rekonstrukci 
veřejného osvětlení. Jedná se o 2 úseky a to Dolní 
Skála – realizace nového osvětlení od Kroulových 
po Kučerovi a za mostem k Popluží – rekonstrukce 
poruchového úseku od Janušových po Pirklovi. 
7.) Změnu četnosti svozu komunálního odpadu 
v r. 2014 (celoročně 1x za 14 dní). 

Zastupitelstvo obce prohlašuje:
Část pozemku par.č. 44/1 v  k.ú. Helvíkovice, vy-
značená GP č. 516-449/2011, neslouží ani v minu-
losti nesloužila jako veřejná účelová komunikace 
užívaná širokou veřejností. Tato část byla využívá-
na pouze k vjezdu při obhospodařování pozemku 

par.č. 43/1 v  k.ú. Helvíkovice. Obecní úřad jako 
silniční správní úřad nadále řeší požadavek paní J. 
Matyášové na stanovení veřejné komunikace.

Další informace:
-  Obec se připojila k petici občanů na neuspo-

kojivý stav bezpečnosti provozu na silnici I/11 
s návrhem snížení rychlosti v úseku od č.p. 163 
po Olbenu na 50-60 km/h a posunutí dopravní 
značky začátek a konec obce. 30.9.2013 proběh-
lo místní šetření a jednání s dotčenými orgány. O 
rozhodnutí Krajského úřadu Pardubice ke stano-
vení opatření vás budeme informovat. 

-  Byly provedny opravy obecních cest, na kterých 
se finančně podílely firmy Dibaq a.s., Dekwood 
a.s. a Správa Parishových lesů.

Zveme všechny majitele objektů napojených 
na stávající i novou kanalizaci na 

iNfOrmAČNÍ sChůZku 
ve středu dne 23.10.2013 od 17,00 h 

v sálku OÚ v Helvíkovicích.
PROGRaM:

Informace o připojení nových uživatelů 
kanalizace

Představení provozovatele kanalizace
Diskuse a dotazy

O Z N Á m E N Í
o době a místě konání voleb do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. října 
2013 v obci Helvíkovice
Starostka obce Helvíkovice podle ustanovení § 
15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně a doplně-
ní některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů o z n a m u j e :
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR se uskuteční v pátek 25.10.2013 od 14,00 
hodin do 22,00 hodin a v sobotu 26.10.2013 od 
8,00 hodin do 14,00 hodin.
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2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1
je sálek v budově obecního úřadu, Helvíkovice  
č.p. 3, pro voliče s adresou místa trvalého poby-
tu v obci Helvíkovice, části Helvíkovice a části 
Houkov. 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem nebo 
cestovním dokladem ČR). Neprokáže-li uvedené 
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hla-
sování umožněno.
4. Hlasovací lístky budou každému voliči dodány 
do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) 
nejpozději do čtvrtka 24. října 2013. Ve dnech vo-
leb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti. 
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu 
hlasování ve volební místnosti je každý povinen 
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební 
komise.                                                                          Jana Kolářová

Vydávání voličských průkazů
Při volbách do Poslanecké sněmovny může vo-
lič hlasovat na voličský průkaz, a to nejen v  ja-
kémkoliv volebním okrsku na území ČR, ale 
také v  jakémkoliv zvláštním volebním okrsku 
v  zahraničí u zastupitelského úřadu (např. při 
zahraniční dovolené, při zahraničním studijním 
či pracovním pobytu). Voličské průkazy vydávají 
obecní úřady v místě trvalého pobytu voliče, popř. 
zastupitelské úřady, je-li volič s bydlištěm v zahra-
ničí již zapsán ve zvláštním seznamu voličů u za-
stupitelského úřadu.
O vydání voličského průkazu může volič požádat 
PÍSEMNĚ - písemná žádost o vydání voličského 
průkazu se podává obecnímu úřadu příslušné-
mu dle místa trvalého pobytu voliče, a to nejpoz-
ději do pátku 18. října 2013 do 16:00 hodin. 
Žádost v  listinné podobě musí být opatřena 
úředně ověřeným podpisem voliče. Žádost lze 
zaslat též v  elektronické podobě, bude-li tato 
opatřena uznávaným elektronickým podpisem 
voliče nebo bude zaslána prostřednictvím datové 
schránky.
OSOBNĚ - v tomto případě není písemná žádost 
voliče požadována, neboť obecní úřad o ústní žá-

dosti voliče o vydání voličského průkazu po proká-
zání jeho totožnosti sepíše úřední záznam. Osobně 
lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději 
do středy 23. října 2013 do 16:00 hodin.
Voličské průkazy mohou obecní úřady vydávat 
nejdříve ve čtvrtek 10. října 2013, a to: 
l osobně voliči,
l osobě, která se prokáže  písemnou plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče k převzetí voličského 
průkazu,
l voličský průkaz se voliči zašle na jím uvedenou 
adresu na území ČR, nebo na uvedenou adresu 
do zahraničí, popř. jej může zaslat na základě žá-
dosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, u 
kterého bude volič hlasovat.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze 
vydat jeho duplikát!                                                     VD

upOZOrNěNÍ NA mÍstNÍ pOplAtky:
Poplatek za odpady za rok 2013 - 450 Kč za 1 ob-
čana hlášeného k  trvalému pobytu, dlouhodobě 
žijícího cizince nebo za rekreační chalupu, byl 
splatný do 30.6. 2013. Žádáme o okamžitou úhra-
du nedoplatků.

Nová stanoviště tříděného odpadu
Ve druhé polovině měsíce září přibyla v obci nová 
stanoviště kontejnerů (zvonů) na tříděný odpad. 
Plně vybavené místo je na rozcestí k  Ostrovu a 

hnízda zvonů zatím jen pro sběr skla bílého a ba-
revného jsou za mostem k Popluží a na sídlišti u 
Zářeckých. Poslední jmenovaná stanoviště budou 
v příštím roce doplněna o chybějící zvony na papír 
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a plast. Všechny kontejnery pro obec Helvíkovice 
zapůjčila společnost EKO-KOM. Tato  nezisková 
akciová společnost  efektivně provozuje celore-
publikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci 
a  využití obalového odpadu na  kvalitní evropské 
úrovni a poskytuje obcím nemalé výhody a finanč-
ní podporu. 

Škodná v obci
Jak můžete sledovat v  médiích, je celkem běž-
nou záležitostí, že někteří nenechavci vydělávají 
sběrem kovů, které jim samozřejmě nepatří. To 
se stalo i v naší obci. Někdo byl natolik drzý, že 
zneuctil církevní památku. Během uplynulých 
dvou měsíců neznámý pachatel navštívil celkem 
4x místní hřbitov a z kaple sv. antonína si odnesl 
téměř celé měděné plechování kolem římsy. Poli-
cie ČR se sice svojí zvýšenou pozorností snažila 
krádežím zabránit, ale bezvýsledně. Prosíme ob-
čany, pokud mají jakékoliv informace nebo pode-
zření na pachatele ať se obrátí na OÚ nebo přímo 
Policii ČR Žamberk.                                    Jana Kolářová

Během září provedlo Povodí Labe s.p. pročištění 
koryta řeky Divoké Orlice v okolí mostu k Popluží. 

Děkujeme občanům
za pečlivé udržování pozemků v blízkosti svých 
domů, u cest a jiných veřejných prostranství. 
Každá hodina takto Vámi vynaložená sníží obecní 
výdaje a zvýší čistotu a upravenost naší vesnice. 

 Obec Helvíkovice, Jana Kolářová

spOlEČENskÁ krONikA
BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná ži-
votní jubilea:

Říjen 2013
Tomšová Marie č.p. 2 89 let
Dvořák František č.p. 103 71 let
Matyášová Marie  č.p. 123 65 let
Šafářová Eva č.p. 32 82 let
Vítková Hana č.p. 24 74 let
Koukol Jaroslav č.p. 31 73 let

Listopad 2013 
Švábová Františka  č.p. 82 71 let
Planíková Květoslava č.p. 139 77 let
Matyáš František č.p. 52 73 let
Divíšková Marie č.p. 31 73 let
Matyášová Marie č.p. 3 72 let
Richtrová Marie č.p. 19 75 let
Kudrová Hana č.p. 96 90 let
Bednář Václav č.p. 74 71 let
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VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY:
26.7.2013 se narodil Jaroslav Kudra do č.p. 3.

Tradiční vítání nových občánků obce proběhlo 
v neděli 29.9.2013 na sálku Obecního úřadu v Hel-
víkovicích. Starostka obce uvítala mezi občany 
obce děti Jaroslava Kudru a Terezku Bekovou. 

Přejeme jim hodně zdraví, lásky a spokojené dět-
ství.                                                                      VD

ZE ŽiVOtA V OBCi

KRONiKA DiVADELNÍ - pokračování
Tak, jak jsme slíbili, pokračujeme v otiskování za-
jímavostí z  divadelní kroniky. Ve druhém oddílu 
záznamů jsou podrobné záznamy o vyúčtování 
jednotlivých divadelních představení. Jako první 
je uvedeno vyúčtování divadelního představení 
konaného na velikonoční pondělí dne 25. dubna 
v roce 1894. V tomto vyúčtování je uvedeno:

Předmět: zlatých krejcarů
Hrubý příjem obnášel 33 95
Vydání:
1. ant.Pomikálkovi v Lukavici odměna za vydání 
divadelního jeviště  - 50
2. Úhrada při stěhování jeviště z  Lukavice a 

stavění - 66
3. Kolek na žádost za povolení hry 1 -
4. P.Vetterlovi za tištění vstupenek 
     a plakátů 3 -
5. P. Zumanovi v Žamberku za nalepení vstupenek 
(200 kusů) 4 -
6. Paní Žídkové za světlo 1 -
7. Hudebníkův a ochotníkův útrata 2 -
Úhrnem  12 16
Když se od hrubého příjmu 33 zlatých a 95 krejca-
rů odečtou vydání 12 zlatých a 16 krejcarů, jeví se 
čistý výtěžek 21 zlatých a 79 krejcarů

Tento velmi podrobný přehled svědčí o pečlivos-
ti vedení účtů, ale nevypovídá zhola nic o reálné 
hodnotě oněch 12 zlatých a 16 krejcarů vyděla-
ných při divadelním představení. Pro vytvoření 
alespoň hrubého obrázku kolik to asi bylo, uvádím 
následující krátký přehled o cenách a výdělcích 
přibližně v polovině 19. století. Platilo se zlatými, 
což byli v běžném oběhu měděné mince, jeden zla-
tý bylo 60 krejcarů. Jedna slepice stála 15 krejcarů, 
1 zlatý a 30 krejcarů stála kopa vajec (60 kusů), 
za 12-32 zlatých byl sud piva, kráva stála 60-100 
zlatých. Zednický mistr si v té době vydělal 57-60 
krejcarů a jeho tovaryš 42-48 krejcarů za den. 
 připravil PŠ

tO mÁm ZA tO.
Jsem v této vesnici již 100 let. Celá ta léta dělám to 
co je mou přirozeností.
Působím jako přirozený filtr škodlivých látek 
v ovzduší, zachycuji především jedovatý přízemní 
ozon a jemný poletavý prach, který na sebe váže 
řadu toxických látek. 
Každá jednotlivá lípa vyrobí 1000 litrů kyslíku za 
den a během slunného dne odpaří 100 litrů vody a 
tím své okolí ochladí o 70 kWh.
Také si o sobě pyšně myslím, že se mnou je ta vaše 
obec krásnější.
Teď jste ale podepsali můj rozsudek smrti. Vím, že 
některé z nás mají na sobě křížek, protože jsou sta-
ré a nemocné, ale u jiných je to jen proto, že z nás 
padá odpad. Myslely jsme si, že to chápete jako 
přirozený proces. Vždyť vy také vytváříte spoustu 
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odpadu a Matka příroda vydává mnoho sil, aby to 
uklidila.
Když vám lidem umře někdo blízký, většinou až po 
jeho smrti si uvědomíte, co pro vás znamenal.
Možná, že i po mé smrti, přijdete na to, co jsem 
pro vás celá ta léta dělala. To je mi ale slabou útě-
chou, protože já už tu nebudu. 
SBOHEM VaŠE LIPOVÁ aLEJ 

Sepsala Dana Smetanová 

V návaznosti na text uveřejňovaný v  tomto čísle 
zpravodaje paní Smetanovou uvádím několik 
skutečností týkajících se existence vzrostlých 
stromů v současné krajině i v zástavbě obcí. Ta-
kováto data jsou ostatně v  dostatečné míře do-
stupná na internetu. Uváděné skutečnosti potvr-
zují, že bychom měli v „zacházení“ s naší lipovou 
alejí postupovat především uvážlivě a s  rozmys-
lem. Spojení kácení poškozených a nemocných 
stromů s novou výsadbou by podle mého názoru 
mělo být zásadním vodítkem při řešení další exi-
stence aleje v naší obci. Opakovaně připomínám, 
že zastupitelstvo obce vypracovalo koncepci nové 
aleje, která by měla čítat cca 50 stromů na sta-
novištích vyhovujících současnému rozsahu zá-
stavby. K  tomuto stavu bychom měli dospět po-
stupnou výměnou stávajících stromů za nové, ale 
ne nějakým bezhlavým a překotným vykácením 
starých stromů jen dle momentálních „přání“ za-
interesovaných stran. 

Co umí strom
Stromy patří mezi největší organismy na Zemi. 
australské eukalypty či americké sekvoje dorůs-
tají více než sta metrů.
i věkem jsou stromy výjimečné. Stoletých je to-
lik, že není možné je vyjmenovat. I u nás rostou 
takové, které se dožívají tisíce let – například duby 
nebo tisy. Stromy se staly kultovními rostlinami a 
pronikly do národních mýtů, legend a kalendářů, 
nebo i do národních a erbových znaků. Pod koru-
nami velikánů člověk často spočine nejen proto, 
aby si oddychnul, ale i v tichém úžasu před jejich 
majestátem. Stromy jsou charakteristickým prv-
kem našeho životního prostředí a dnes, v  době 
velkého znečištění životního prostředí, jsou stále 

důležitější. Ostrůvky zeleně v  intenzivně využí-
vané krajině a v umělém prostředí měst vytvářejí 
kyslík, osvěžují vzduch, zachycují prach a škod-
liviny, hubí choroboplodné mikroorganismy, po-
skytují stín a tlumí hluk. Zeleň v prostředí takřka 
odtrženém od přírody umožňuje vnímat přiroze-
né rytmy, střídání dob vegetace a vegetačního kli-
du. Stromy vysazované od renesance podél řek a 
cest jsou důležitým životním prostorem pro řadu 
živočichů, utvářejí typickou českou krajinu a při-
pomínají modrost našich předků. Úbytek zeleně 
ohrožuje lidské zdraví.
Stromy filtrují vzduch
Vegetace působí jako přirozený filtr škodlivých 
látek v  ovzduší. Stromy zachycují především je-
dovatý přízemní ozón a jemný polétavý prach, 
který na sebe váže řadu toxických látek, dále 
oxidy síry a dusíku, oxid uhelnatý a další látky. 
američtí vědci z týmu Davida J. Nowaka ve svém 
článku publikovaném v  roce 2006 vypočetli, že 
stromy ve městech Spojených států odstraní 
ročně z  ovzduší 711  000 tun škodlivin. Hodno-
tu těchto služeb vědci vypočítali na 3,8 miliardy 
dolarů.
Stromy zlepšují kvalitu vzduchu
Stromy zvlhčují vzduch a zlepšují tím jeho kva-
litu z hlediska lidského zdraví (to je důležité ze-
jména pro astmatiky). Zároveň některé dřeviny 
do svého okolí uvolňují silice (tzv. fytoncidy), 
které hubí nebezpečné choroboplodné zárodky.
Stromy vyrovnávají teplotní extrémy
V  zimě brání stromy vysázené v  blízkosti budov 
jejich vysokým tepelným ztrátám, neboť zmírňují 
proudění studeného vzduchu. Vegetace je schop-
na snížit tepelné ztráty o 20 až 50 %. V létě naopak 
vegetace ochlazuje své okolí lépe a efektivněji než 
veškerá klimatizační zařízení. Vzrostlý, vodou 
dobře zásobený strom může během jednoho dne 
odpařit až 400 litrů vody a z ovzduší tak odčerpá 
téměř 280 kWh tepelné energie. Tato energie se 
uvolní v noci při kondenzaci páry: vznikne rosa. 
Pod stromy lze proto ve dne naměřit až o 3 °C 
nižší teplotu než v okolí, v noci naopak teplotu o 
tři stupně vyšší.
Stromy vytvářejí kyslík
Vzrostlý strom vyrobí takové množství kyslíku, že 
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by teoreticky pokrylo potřebu kyslíku k  dýchání 
nejméně deseti lidí.
Stromy tlumí hluk
Zeleň funguje jako protihluková bariéra. Díky 
členitému povrchu může na frekventovaných 
ulicích snižovat hluk na přijatelnější míru. Platí, 
že čím hustší a širší porost, tím je jeho efekt na 
tlumení hluku výraznější.
Stromy utvářejí krajinu
Význam stromů pro krajinu si naši předkové 
uvědomovali přinejmenším od renesance. V  té 
době začíná přechod od krajiny obývané a vyu-
žívané, ke krajině utvářené, komponované, kra-
jině kulturní. Stromořadí vysazovaná v renesanci 
a baroku zajišťovala dominantní místo v krajině 
šlechtickým sídlům, letohrádkům či církevním 
objektům. Utváření krajiny v  té době je typické 
velkorysým přístupem. Dodnes můžeme obdivo-
vat stromy vysazené v těch dobách, jejich myšlen-
kovým dědictvím je i dnešní tradice stromořadí.
Stromy jsou posledním zbytkem přírody ve 
městech
Zeleň v  městském prostředí takřka odtrženém 
od přírody umožňuje vnímat přirozené rytmy, 
zejména střídání ročních období. Zelené plochy 
a parky jsou místem ke sportování i odpočinku, 
stromy jsou zdrojem inspirace a estetických po-
žitků.
Strom je biotopem
Strom vytváří prostředí pro život dalších, na něj 
vázaných druhů rostlin a živočichů. Zejména do-
žívající, trouchnivějící stromy s dutinami nabízejí 
příležitosti k životu bohaté paletě druhů, včetně 
druhů ohrožených a chráněných. Jednotlivé stro-
my v zemědělské krajině slouží jako útočiště pro 
ptáky a pro hmyz.
Klimatizační funkce stromu
Strom tedy během slunného letního dne odpaří 
100 l vody a tím své okolí ochladí o 70 kWh, prů-
měrně v  průběhu deseti hodin chladí výkonem 
7 kWh. Pro srovnání, klimatizační zařízení v lu-
xusních hotelích mají výkon 2 kW, mrazničky a 
ledničky o více než řád nižší. Lednička, mraznič-
ka i klimatizační zařízení ohřívá své okolí výko-
nem, kterým na druhé straně chladí. Vodní pára 
z našeho stromu ohřívá místa chladná, na nichž 

se sráží.
Stromy jsou účinným filtrem vzduchu
Stromy fungují jako účinný filtr prachu, oxidu 
síry, oxidu dusíku, oxidu uhelnatého, přízemního 
ozónu a dalších látek.
 MVDr. Petr Šalanský

Ohlédnutí...
Letní dny prázdnin a dovolených jsou v současné 
době již minulostí, krásné a velmi teplé dny vystří-
daly již ranní přízemní mrazíky. Žáci a studenti po 
dlouhých prázdninách znovu usedli do školních 
lavic a ty nejmenší děti nastoupily do mateřské 
školy. Po školním startu se rozbíhají zájmové 
kroužky a nejinak je tomu i u nás. V letošním roce 
se v  naší obci otevírá: angličtina pro nejmenší, 
výtvarný kroužek, taneční kroužek a nově včelař-
ský kroužek. Velký dík patří vedoucím, které svůj 
drahocenný čas věnují našim dětem. ale vraťme 
se k tomu, co se událo v helvíkovickém kulturním 
životě.
Ve čtvrtek 15. srpna ráno se přihlášení účastníci 
zájezdu shromažďovali u OÚ, k  hojnému počtu 
návštěvníků nám vypomohla přespolní účast ob-
čanů Kameničné. Spočítáno a již se mohlo vyrazit 
do Kozlova k prvnímu cíli, kterým byla prohlídka 
působiště malíře Maxe Švabinského, druhou za-
stávkou byla poutavá prohlídka v nově zrekonstru-
ované budově muzea v  České Třebové. Expozice 
návštěvníkovi přibližuje historii českotřebovské-
ho železničního uzlu, aviatické pokusy zdejšího 
rodáka Františka Formánka, vynález tříkolového 
vozítka OS-KaR (později Velorex) bratří Strán-
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ských či historii úvah o propojení tří moří kanálem 
Dunaj-Odra-Labe. Odtud cesta vedla na známý a 
historií opředený Suchý vrch s moderní tváří, dal-
ším nedalekým cílem byla prohlídka okouzlující 
středověké tvrze Orlice, ve které na člověka dýchá 
historie a minulost v té chvíli si uvědomí hodnoty 
našich předků. Poděkování za organizaci letního 
zájezdu patří patronce paní Ludmile Dvořákové. 
První zářijová sobota patřila členům MS Dubina, 

kteří uspořádali k  rozloučení s  létem myslivecký 
táborák s mysliveckou kuchyní a grilovanými ku-
řaty, děti měli k dispozici vzduchovkovou střelnici. 
Chladný večer vyprovázel přítomné k domovům. 
Další tradiční akcí připadající na pátek 20. září 
bylo Uspávání broučků, pro pořádající bylo vel-
kým oříškem „počasí jak na houpačce“. I když 
uplakaný začátek akce nepřivedl takový počet 
malých broučků a berušek jako jiné ročníky tak 

i výsledný počet 32 je krásný. O celou 
přípravu a průběh se aktivně postaraly 
členky Klubu žen a MŠ se svými sympa-
tizanty. 
Na poslední zářijovou sobotu uspořádal 
Klub žen zájezd pro širokou veřejnost na 
Svatováclavské vinobraní na Karlštejn. 
Každý měl možnost shlédnout prohlíd-
ku hradu Karlštejn nebo příjemně strávit 
svátek sv.Václava s  výpravným progra-
mem samotného vinobraní. 
Nabídka kulturního dění naší obce za 
poslední dva měsíce byla opravdu na-
bytá a každý si mohl vybrat ze širokého 
výběru akcí.
 Jana Kolářová
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Výtvarný kroužek v helvíkovicích
Vzhledem k  zhoršeným časovým možnostem 
vedoucích jsme zúžili rozsah činnosti. Tímto se 
omlouváme těm, kteří se nedostanou mezi účast-
níky. I nás to moc mrzí.
Kromě pravidelných úterních výtvarek s Eliškou 
nabízíme také tzv. bonusové s  Lídou o prázdni-
nách během školního roku.
Prázdninové dopolední výtvarky budou pro děti 
od 2. třídy, a to nejen pro ty, které se přihlásily 
na kroužek s Eliškou. V programu budou kromě 
tvoření také hry, mini svačina a oběd. Je nutné se 
vždy předem přihlásit a v případě zájmu zamlu-
vit oběd (stačí SMS nejpozději 3 dny před termí-
nem!) Úhrada za účast 100,-Kč za jedno takové 
dopoledne.

Termíny: 
středa  30. 10.  tvoření s přírodninami
pondělí  23. 12. malování na sklo (skleněnou 
                  láhev s sebou)
pátek  3. 1.  fimo
pátek  31. 1.  tvoření s odpadovým materiálem
pondělí  10. 2.  plstění
čtvrtek  17. 4. výroba ručního papíru
Dále: pátek – neděle 2. - 4. května víkendovka 
s výtvarkou
Sraz vždy v 9 hodin, ukončení v 12.45 hodin (v 12 
hod. kdo nepůjde na oběd). Klubovna v  budově 
OÚ. Přezůvky a pracovní košili s sebou! 
Kontakt: 605 323 402                       Lída Matyášová

Srdečně zvu milé dámy tvořilky na

tvoření pro ženy 
aneb Výtvarně relaxační večery

při svíčkách a občerstvení J
Jednou v měsíci, v pátek od 18 do 20 hodin 

v klubovně v budově OÚ v Helvíkovicích. 
Prosím s sebou přezůvky!

Poprvé 18. října 
tvoření z papírových proužků.

Úhrada: 40,-Kč / jedna účast, 
                        a nebo 300,- Kč / celý rok
Těší se na Vás opět Lída Matyášová J 

Tel.: 605 323 402
Další termíny:

15. listopadu mozaika

20. prosince ketlování

10. ledna pedig

7. února drátování

7. března vosková batika

4. dubna skládání z papíru

9. května ubrousková technika

6. června ruční papír
Pozn. Uvedené termíny se mohou měnit v závis-

losti na obsazení klubovny jinou akcí.

pOZOr! pOZOr! pOZOr!
DiVADELNÍ SPOLEK „NA SKÁLE“

SVOLÁVÁ VŠECHNY NEDOSPĚLÉ 
aLE I DOSPĚLÉ Na

lAmpiONOVÝ průVOD
V SOBOTU 2. LISTOPaDU 2013

jenž začíná, jako již tradičně, v 17,30 u Beranů 
Na Skále a po náročné cestě Betlémem skončí 

nahoře v salonku obecního úřadu kde bude 
k mání i nějaké to občerstvení a hudba. 

pOZNAmENEJtE si DO kAlENDÁŘE
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Klub žen pořádá pro občany 
ve čtvrtek 24.10.2013 zájezd do 

kuDOWA ZDrOJ NA trhy.
Odjezd od OÚ v Helvíkovicích v 7,30 h.

Na zpáteční cestě se zastavíme 
u p. Drašnara na výborné kachničce.

Přihlášky do 15.10. na OÚ u paní Dittertové.
Cena pro členky KŽ – 70 Kč, pro ostatní – 100 Kč.

CViČENÍ ŽEN
Ve středu 23.10. v 19,30 h začíná 
zdravotní cvičení žen při hudbě.

Přijďte si protáhnout tělo a udělat něco 
pro své zdraví.

Cvičení je vhodné pro ženy každého věku.
Srdečně Vás zve L. Dvořáková

kulturNÍ VÝBOr OBCE 
A kluB ŽEN pŘiprAVuJÍ

na neděli 1. prosince 2013 od 16 hodin 

slAVNOstNÍ rOZsVÍCENÍ 
VÁNOČNÍhO strOmu 
A VÁNOČNÍ VÝstAVu.

Na programu je kulturní program,
 prohlídka výstavy a nebudou chybět ani 

tradiční bramboráky, svařené víno, 
perníčky, adventní věnce a svícny.

Obec Helvíkovice spolu s Katolickou obcí 
vás srdečně zvou v neděli 13.10.2013 

od 14.00 h do Kaple sv. antonína  v Helvíkovicích 

NA mŠi sVAtOu 
u příležitosti posvícení v obci. 

Po skončení mše bude následovat 

trADiČNÍ kONCErt 
v podání paní Halbrštátové s dcerami.

ZprÁVy Z mŠ
Zprávy z naší školičky
 Motto:
,,Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v 
plastikovém kelímku - kořínky míří dolů a rostlinka 
stoupá vzhůru a nikdo neví jak a proč.
A nikdy nezapomeň na dětské první knížky a první slovo, 
které ses naučil, největší slovo ze všech -  Dívej se...
Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v 
mateřské škole.“                                (Robert  Fulghum)

Naskenovat foto

a že toho naše dětičky ze školky umí už opravdu 
hodně, o tom si vyprávěli   broučci na uspávání 
broučků, které se konalo v pátek 20.9.2013.
I když nám počasí moc nepřálo, přesto jsme si od-
poledne nenechali pokazit a s velkým nadšením 
malí i velcí broučci plnili dané úkoly.
Praní na valše, také na hodně staré ruční pračce, 
jízda na trakaři,střílení ze vzduchovky, házení ši-
pek, třídění odpadu, skládání obrázků, navlékání 
korálků, poznávání přírodnin, ovoce a zeleniny, 
soutěž s  balonky - s brčkem a lentilkami a úžas-
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ná jízda na koních (dokonce i jedna odvážná ma-
minka se svezla), to bylo něco!!! Párek v rohlíku 
pro děti zdarma od KŽ a  grilovaná kuřata připra-
vená Fr.Dvořákem a a.Michaličkou, všem moc 
chutnaly   a za to jim patří velký dík! Vítáme také 
mezi námi nové broučky - Slávku Matyášovou a 
p. Bekovou. Chtěla bych Vám všem - příznivcům 
školky moc poděkovat za úžasnou spolupráci - bez 
Vás bychom tuto tradiční akci pořádat nemohli. 
Celkem tuto tradiční akci navštívilo 32 broučků, 
30 dosp.-učinkujících, 20 dospělých. Velkou ra-
dost nám také udělalo, že mezi nás zavítaly děti, 
které navštěvovaly naši MŠ a místní důchodci. 
Moc nás to potěšilo. Velkou odměnou pro nás 
všechny jsou vždy rozzářené dětské oči při plnění 
úkolů. Děti si odnesly nejenom hezký zážitek, ale i 
spoustu krásných cen, za což děkuji všem sponzo-
rům.                                                                A.Janebová

A jaké  další  akce  nás  čekají?
 Ve spolupráci s PP bude mateřská škola pořádat 
již tradiční DRAKiÁDU 10. října 2013 od 16 h.
V  listopadu  s  PP  deskovou  hru  ČLOVĚČE,  
NEZLOB SE pro děti i dospělé na sálku OÚ v Hel-
víkovicích.
Ve spolupráci  s PP v prosinci na sálku OÚ v Helví-
kovicích MIKULÁŠSKOU BESÍDKU.
Na všechny akce sledujte plakáty!

Srdečně zvou pořadatelé MŠ a První pomoc

p O D ě k O V Á N Í
Čas jak tryskáč letí,
nebudeme pořád malé děti,
jak opustíme kočárky,
už spěcháme do školky.
Mezi kluky a holčičky,
jsou tam malé židličky,
postýlky, peřinky a ručníčky,
všechno jako pro trpaslíčky.
A co v té naší ještě bylo?
Autíčka, kočárky a divadlo,
venku „školková“ zahrada,
houpačky, skluzavka, prostě paráda. 
Monika a dvě paní učitelky,
ty už jsou ale velký,
Líba a Aninka,
staraly se jako maminka.
Stříhali jsme, lepili a malovali pilně,
zajeli jsme do sauny či do jeskyně,
teď ale už musíme dál, 
pan ředitel nás do školy vzal.
Za 3 + 3 roky DĚKUJEME,
spoustu dalších dětí Vám přejeme,
taky hodně zdraví,
Hanička a Jára Flekrovi Vás zdraví 

Čipové karty irEDO budou se slevami. 
pro seniory dokonce ve výši 50 procent

Pardubice (5. 9. 2013) – Slevy na jízdném 
i na pořízení nových iREDO karet pro 
cestující budou. Po složitých jednáních 

se to Pardubickému kraji podařilo prosadit na 
jednáních s Královéhradeckým krajem v rámci 
společného projektu elektronizace odbavovací-
ho systému. Rozsah slev dnes odsouhlasili rad-
ní Pardubického kraje na návrh náměstka zod-
povědného za dopravu a dopravní obslužnost 
Jaromíra Duška.

Slevy budou platit od 1. října 2013
„Je to především pozitivní zpráva pro cestující veřej-
nost. Pokud chceme, aby nový systém fungoval, bylo 
potřeba lidem nabídnout nějakou motivaci. Nový 
tarif počítá se zavedením slevy ve výši 50 procent 
na jízdném pro seniory nad 70 let, kteří si pořídí 
kartu,“ představil první změnu tarifu náměstek 
Dušek. Mrzí ho, že se na těchto podmínkách, ale i 
dalších slevách nepodařilo domluvit s Královehra-
deckým krajem dříve. „Na slevách jsme se shodli 
s  náměstkem Janečkem již na počátku července. 
Z nepochopitelných důvodů však OREDO předloži-

NÁZOry A ZAJÍmAVOsti
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lo radním v  sousedním kraji zcela něco jiného, bez 
jakýchkoliv slev. Bylo nám slíbeno, že na nejbližší 
radě sjedná pan náměstek Janeček nápravu. Slevy 
budou platit od 1. října 2013,“ vysvětlil Dušek. 
Vedle toho radní Pardubického kraje odsouhlasili 
snížení pořizovací ceny nové čipové karty IREDO 
pro děti, žáky, studenty (platí již nyní) a senio-
ry ze 150 korun na 80 korun. „I toto je podstatný 
motivační prvek. Navíc garantujeme pětiprocent-
ní slevu z  jednotlivého jízdného při platbě novou 
bezkontaktní elektronickou kartou. Tuto slevu 
obsahoval již původní tarif na kartách dopravců. 
V  případě, že bychom tuto slevu nezachovali, 
poškodili bychom 18 tisíc cestujících a to jsme ne-
mohli na jednáních s protějšky z Hradce dopustit,“ 
doplnil náměstek. 
Kraj je připraven jednat o prodeji svého podílu ve 
společnosti OREDO
Hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír 
Franc nabídl pardubickému hejtmanství, že od-
koupí padesátiprocentní podíl Pardubického 
kraje ve společnosti OREDO, která organizuje 
vlakovou a autobusovou dopravu v celých vý-
chodních Čechách. Pardubický kraj je s činností 
společnosti nespokojen. „Po obrovských problé-

mech s jízdními řády jsme se rozhodli organizovat 
regionální dopravu prostřednictvím vlastního od-
dělení. To funguje již od srpna, navíc nás to vychází 
levněji. S firmou OREDO nás nyní pojí již pouze 
projekt elektronických peněženek. Nabídce pana 
hejtmana France jsme tedy otevřeni,“ řekl ná-
městek Dušek. 
Podle Duška má však problémy i projekt karet. 
„Termíny firmě OREDO protékají mezi prsty, kom-
plikuje se celá situace kolem karet. V  některých 
případech neplní úkoly dané valnou hromadou. 
Navíc jsme se dozvěděli, že tam budou některé ne-
uznatelné položky k úhradě ze strany evropských 
projektů,“ objasnil náměstek. Padesátiprocentní 
vlastnictví dvou subjektů navíc paralyzuje i čin-
nost výkonných orgánů ve společnosti. Vrcholem 
bylo poslední jednání, kdy Královéhradecký kraj 
zablokoval schválení programu valného hroma-
dy a zabránil tak projednání některých závažných 
bodů. Pardubický kraj navíc velmi vážně zvažu-
je podání trestního oznámení. Vedou ho k  tomu 
výsledky personálního a mzdového auditu v 
obchodní společnosti OREDO, ale také auditu 
dopravního systému autobusové dopravy v Par-
dubickém kraji.

pÁtEk tŘiNÁCtÉhO!
Minulý týden jsem se podíval do kalendáře a s hrů-
zou zjistil, že jsem prošvihl pátek třináctého. No 
ne že bych se takovým pátkem nějak podrobně 
zabýval. To ne. ale, že projdu, pátkem třináctého, 
aniž bych si uvědomil, že právě je, to jsem nečekal. 
a navíc musím říct, že si z  toho dne nevybavuji 
žádnou situaci, která by mi způsobila nesnáze či 
potíže. I když teď si uvědomuji, že se ten den ozva-
ly všechny moje děti. V  jeden den. Což není ani 
trochu obvyklé. Takže ten den byl pro mě vlastně 
šťastný i když byl pátek třináctého. 
a tím dnem se teď budu zabývat. Dnem, který je 
podle mnohých dnem velmi nešťastným. Dnem 
smůly.
Někteří z vás jsou jistě rádi, že už máme letošní pá-
tek třináctého za sebou. ale, vy pověrčiví, neraduj-
te se předčasně. Letos nás čeká ještě jeden takový 

pátek. V  prosinci. Příští rok bude, naštěstí, jen 
jeden takový pátek. V červnu. No, ale zato v roce 
2015 si užijeme hned tři pátky třináctého. V úno-
ru, březnu a listopadu. a víte, že tři další budou až 
v roce 2026, poté 2037 a pak v roce 2040? ale to 
mě ani trochu nezajímá, protože předpokládám, 
pokud mě nepotká nic horšího, že si v tom roce už 
nebudu pamatovat ani jak se jmenuji, natož, kdy je 
nějaký pátek třináctého. V tom roce mi bude chy-
bět pár let do devadesáti a již dávno před tím mě 
navštíví dva pánové. První se jmenuje Parkinson. 
a s ním třesoucí se ruku v třesoucí se ruce přichází 
i ten .. no přeci ten .. ten druhý .. no. No vidíte, už 
teď si nemohu vzpomenout jak se jmenuje. .. ale 
ne. To byl vtip. To ještě dám. Jmenuje se alzhei-
mer. 
Pátek třináctého je již po staletí považován za 
nešťastný den. a proč tomu tak je o tom existuje 
několik teorií. Jedna z nich a k té se přikláním i já, 
říká, že za to může křesťanství. Vždyť například 
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pro staré Germány byl pátek šťastným dnem. To 
samé pro Římany. a dokonce i dnes neznamená 
pátek třináctého vůbec nic smolného pro vyznava-
če Islámu či hinduisty. 
Z pátku se stal den smůly a smutku v době rané-
ho křesťanství. a proč? V té době se mělo za to, že 
Ježíš Kristus byl ukřižován v pátek třináctého. Při 
poslední večeři prý sedělo třináct lidí a tím třinác-
tým byl Jidáš. V  pátek prý nabídla Eva adamovi 
jablko a v pátek prý zabil Kain svého bratra Ábela. 
ano, ano. Zdá se, že pro první křesťany byly pátky 
opravdu hodně bolavé.
ale i u křesťanů existují z  nešťastných pátků vý-
jimky. Víte, že například ve Španělsku a v Latinské 
americe je lidem úplně jedno jestli je třináctého 
v pátek? Tam totiž mají hrůzu z úterý třináctého! 
Dobrý, ne?
a víte, že strach z pátku třináctého má svůj název? 
Je to: „Paraskavedekatriafobie.“ a teď to zkuste 
vyslovit! 
a víte, že každý rok je alespoň jeden pátek třinác-
tého? 
a víte, že pátek třináctého mají všechny měsíce, 
které začínají nedělí?
a víte, že v pátek třináctého října 1307 začal fran-
couzský král Filip IV., zvaný Sličný, tehdy nejmoc-
nějšímu rytířskému řádu světa, templářům, zaba-
vovat majetek, pronásledovat je, zatýkat, mučit a 
dokonce upalovat a to tak důsledně, až je úplně 
zničil? 
a víte, že podle pověsti poslední templářský vel-
mistr krále Filipa proklel a ten přesně do roka a 
do dne zemřel usmýkán vlastním koněm k smrti? 
Nehezká smrt, že?
Vraťme se ale zpět. Tuhle jsem si šel koupit pár 
rohlíků a po dlouhé době uviděl zahnutý rohlík. 
Takový dnes už moc k  vidění není, protože stro-
je, které je vyrábí to prostě neumí. Škoda. Vždyť 
i když se zdá, že se ty rohlíky liší pouze tvarem, 
ty zahnuté mi prostě chutnají víc. a víte proč se 
v Evropě začaly péct zahnuté rohlíky? No to kdysi 
.. přesněji řečeno roku 1683 obléhal několik měsí-
ců Kari Mustafa Paša s tureckým vojskem Vídeň. 
Už to s obránci vypadalo zle, když jim přišlo na 
pomoc křesťanské vojsko, které vedl polský král 
Jan III. Sobieski a Turci byli za dva dny poraženi. 

a na oslavu toho velkého vítězství jeden vídeňský 
pekař začal péct rohlíky ve tvaru půlměsíce. Zají-
mavé, že? a ještě něco. Sasové, kteří byli součástí 
křesťanského vojska a obsadili opuštěné turecké 
ležení tam našli zásoby kávy, což mělo za následek 
otevření prvních kaváren v Drážďanech a Lipsku.
a víte, že se tehdy při obraně Vídně vyznamenal 
český šlechtic Zdeněk Kašpar Kaplíř 
ze Sulevic a to až tak, že poté předsedal dvorské 
válečné radě Habsburků?
No a poražený Kari Mustafa Paša? Když se vrátil 
do Turecka nechal ho sultán popravit. Kvůli té je-
diné porážce. To je vděk mocných. No, ale stejně si 
myslím, že to byl pěkný grázl, když se mu podařilo 
zotročit téměř půl Evropy. 
a víte, kde se vzalo pojmenování grázl? To se 
v  roce 1790 ve vsi Syrovice u Moravských Budě-
jovic narodil v rodině pohodného neboli rasa chla-
pec a dostal jméno Jan Jiří Grasel. Už v mládí byl 
k loupežím veden svým otcem a když dospěl, stal 
se z něho i vrah a byl za své skutky ve svých 28 le-
tech ve Vídni popraven. No a tak se dnes dá klidně 
říci, že ten Grasel byl pěkný grázl čili prevít.
a víte, že pojmenování prevít vzniklo ze slova pre-
vét? Ve středověku se tak říkalo místu, kam si lidé 
chodili ulevit. No a postupem času z toho vzniklo 
tohle hanlivé pojmenování. a víte, že na středově-
kých hradech existovala funkce prevétník? Tedy 
člověk, který se staral o prevéty čili záchody? a 
víte, že prevétník měl prý za povinnost při obléhá-
ní hradu plnit koše tou hmotou, o kterou se staral 
a házet je z hradeb na útočníky? 
No a když se tak motáme kolem záchodu, jis-
tě víte, že se mu říká i jinak. Hajzl. a víte, jak to 
slovo, které označuje nejen záchod, ale i člověka 
proradného, zlého a nečestného, vzniklo? No 
jistě, že z  němčiny! Tedy ze slova „häuselein“ či 
„häuschen“ neboli domeček. Překvapivé, že? 
a jen tak mimochodem. Víte, jak se stalo, že se 
vyrábí kostkový cukr? To si jednoho krásného dne 
roku 1843 jedna mladá paní při sekání homole 
cukru zle poranila ruku. a protože to nebyla žádná 
puťka, okamžitě běžela za manželem a traduje se, 
že mu velice vynadala. No a protože byl její man-
žel ředitelem továrny na výrobu cukru a svou ženu 
miloval, vymyslel a nechal si patentovat výrobu 
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kostkového cukru. a vězte, že ta paní se jmenovala 
Julie, její manžel Krištof a příjmením byli Radovi a 
ta továrna stála v Dačicích. 
No, ale vraťme se k  našemu pátku třináctého. Je 
skutečně nešťastným dnem a nebo jsou to jen po-
věry? No kdo ví. Já osobně takový den za nešťastný 
nepovažuji i když kdesi v hloubi duše se mi jakási 
obava z  tohoto data schovává. Vždyť nadarmo se 
neříká: „Na každém šprochu pravdy trochu.“ ale 

ať už je to s  tím naším pátkem třináctého jakko-
li, zajisté by nebylo od věci, kdyby pro všechny 
ty hajzlíky, prevíty a grázly, a jen vrozený ostych 
mi nedovoluje nazvat je méně eufemisticky, kteří 
rozkrádají peníze daňových poplatníků a nestydí 
schovávat se při tom za imunitu, byl každý den 
pátkem třináctého, nemyslíte? 
 Láďa Martínek

tVOrBA NAŠEhO OBČANA
Vladimír Martínek

NEBUĎ SMUTNÁ

tak už nebuď smutná a zvedni hlavu 
usměj se, ať rozzáří se tvoje oči
tak jako včera, když jsem tě políbil
já vím, že nosíš tu svou tajnou zprávu 
ze které se pokaždé ti hlava točí
stejně jak po dni co nekonečný byl

v temných katakombách starostí
zabloudila tvoje duše trochu bledá
a na srdci máš jizvu bolavou
čas úlevou tě klidem pohostí
když tvoje duše hlavu znovu zvedá
skrz cestu zapomnění laskavou

čas je starodávnou mastí hojivou
kterou babička na čelo mi dávala
když jsem uslzený chlapec bývával
a sedávala na lavičce pod jívou
která u branky odjakživa stávala
kde s bolestí já v koruně se schovával

tak už nebuď smutná a zvedni hlavu
usměj se, ať rozzáří se tvoje oči 
tak jako včera když jsem tě políbil
ta bolest skrytá do černého hávu 
úplně se s tebou nikdy nerozloučí
vždyť kousek z ní pokaždé i ve mně zbyl 

upOZOrNěNÍ, iNZErCE
Zpětný odběr spotřebičů šetří suroviny a energie
Každou hodinu odevzdají Češi k recyklaci více 
než 2900 kilogramů vysloužilých elektrozařízení. 
Každý den putuje k ekologickému zpracování ti-
sícovka ledniček a mrazniček. Tento výsledek řadí 
Čechy na páté místo mezi Evropany.
Díky tomu se nám daří nejen chránit životní pro-
středí, protože staré spotřebiče už nekončí na čer-

ných skládkách nebo dokonce pohozené na kraji 
lesa. Dosahujeme i významných úspor materiálů 
a energií.
Jen za rok 2012 se například recyklací vyřazených 
spotřebičů získalo železo na výrobu 13 000 osob-
ních automobilů. Ušetřilo se 14 milionů litrů ropy. 
Uspořená elektrická energie by vystačila na rok 
všem obyvatelům zhruba dvacetitisícového měs-
ta. a díky odbornému zpracování „vysloužilců“ 
neuniklo do ovzduší 290 000 000 tun CO2, takže 
ozonová díra nad námi se dál zbytečně nezvětšila.
Ekologické aspekty jsou ostatně klíčovým důvo-
dem, proč byl celý systém zpětného odběru spotře-
bičů v celoevropském měřítku vytvořen. Vycházel 
ze zkušeností skandinávských zemí. Postupně jej 
převzaly všechny „staré“ státy Evropské unie, po 
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nich i ty nové včetně České republiky. a Češi jsou 
dnes mezi nováčky na špičce. 
Motivační program ELEKTROWINu
K  dosažení těchto výsledků významně přispěl i 
Motivační program kolektivního systému ELEK-
TROWIN. Do něj se mohou města a obce zapojit a 
čerpat z něj finanční odměny již šestým rokem. Od 
roku 2008, kdy jej ELEKTROWIN vyhlásil, z něj 
bylo vyplaceno už zhruba 13 400 000 korun.
Při splnění daných kritérií může obec získat z Mo-
tivačního programu až 100 000 korun za rok.
Získané peníze obce využily podle vlastního uvá-
žení a potřeb především k lepšímu zabezpečení 
sběrných dvorů a jiných sběrných míst, zkvalitně-
ní jejich obsluhy, a tím současně ke zvýšení množ-
ství zpětně odebraných spotřebičů.
Co domácnost, to lednice
Z nedávného průzkumu vyplynulo, že se Češi neo-
bejdou bez lednice. alespoň jednu vlastní všechny 
domácnosti. 
Průměrné stáří ledničky se dnes odhaduje na 
14 let. Starých lednic a mrazáků se za posled-
ních sedm let zbavila každá druhá česká domác-
nost. Přes tuto masivní obměnu čeká ale ELEK-
TROWIN ještě hodně práce. 
Nezbytnou součástí každodenního života jsou i 
pračky, kterých v  českých domácnostech slouží 
4,1 milionu. Mezi další nepostradatelné pomocní-
ky patří žehličky a rychlovarné konvice (3,9 mil.), 
nebo vysavače (3,8 mil.)
Většinu spotřebičů – lednice především - lidé po-
užívají, dokud fungují. Bez ohledu na jejich pa-
rametry, například spotřebu elektrické energie. 
Vzhledem k  cenám elektřiny se ale může tempo 
výměny starých za nové významně zrychlit. 
Největší žrouti energie
Zejména chladicí zařízení patří k  největším do-
mácím „žroutům energie“, protože jsou v  chodu 
24 hodin denně. Prostou kalkulací tak bude nej-
spíš stále více spotřebitelů docházet k  závěru, že 
výměna staré lednice za novou přinese navzdory 
pořizovací ceně nakonec úsporu. 
Ve zpětném odběru se každopádně budou tyto 
spotřebiče objevovat ještě dlouho poté, co se při 
prodeji nových přestane odděleně uvádět výše re-
cyklačního příspěvku. K tomu dojde už v letošním 

roce. až tedy přijdou při likvidaci na řadu skuteční 
veteráni, budou se velmi hodit finanční rezervy, jež 
ELEKTROWIN vytvářel v uplynulých letech. Jen 
tak bude moci být i tato likvidace skutečně ekolo-
gická.                                                           Elektrowin a.s.

Občanské sdružení Diakonie Broumov - 
nezisková organizace, která poskytuje sociální 

služby pro občany z okraje společnosti
a Obec Helvíkovice 

VYHLAŠUJÍ
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

Letního a zimního oblečení 
(dámské, pánské, dětské)

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon 
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám 

odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky 

- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře

VĚCi, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, 

matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - 

ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční
ve dnech 18.11. – 22.11.2013 na Obecním 

úřadě v Helvíkovicích.
Ve dnech 18.11. a 20.11. od 8,00 h do 17,00 h, 

v ostatní dny po předchozí domluvě.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či 

krabic, aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:

tel. : 224 316 800, 224 317 203 
Diakonie Broumov 

nebo tel.: 465 612 527 Obecní úřad Helvíkovice
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     DIVADELNÍ SPOLEK „NA SKÁLE“  
                                    
   uvádí                       poprvé na domácí scéně 
 
                                                                                   divadelní hru  

 

                SMOLJAK  CIMRMAN  SVĚRÁK  

                                                   

                                          REŽIE   VLADIMÍR MARTÍNEK 
 

   12.října 2013      v 19,00 h            
 

 RESTAURACE „U JELENA“  
                    HELVÍKOVICE 
 

  vstupné 40,- Kč 
 


