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Dne 10. 9. 2014 se konalo 28. řádné veřejné 
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice. 
Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo  
a schválilo:
1) podání žádosti o dotaci z POV Pardubického 
kraje na rok 2015 na opravu mostu k Popluží. 
Mostní prohlídka provedená v letošním roce 
upozornila na chyby na zábradlí a krajích mostu. 
V průběhu roku 2015 bude provedena oprava 
hydroizolace, dilatačních spár a omítky, nátěr 
ocelových ložisek, výměna zábradlí

2) Územní plán Helvíkovice, opatřením obecné 
povahy č. 1/2014. Dnem nabytí účinnosti tohoto 
opatření obecné povahy pozbývá účinnosti: 
Územní plán obce Helvíkovice, schválený 
usnesením Zastupitelstva obce Helvíkovice 
č. 12 ze dne 16. 11. 2004, jehož závazná 
část byla vydána Obecně závaznou vyhláškou 
č. 2/2004, změněného změnou č. 1, vydanou 
dne 10. 8. 2007; změněného změnou č. 2 a 2A, 
vydanou dne 26. 10. 2011. 
Nový územní plán stanovil zpracování územní 

3) pronájem bytů v č. p. 165 se stávajícími 
nájemci. Byty č. 1 a 3 jsou pronajaty na období 
1. 9. 2014 – 31. 8. 2016, byt. č. 2 na období 
1. 9. 2014 – 31. 12. 2014
4) zřízení služebnosti inženýrské sítě jako práva 
věcného na pozemcích par.č. 991/6, 991/17, 
991/22, 1042, 1452/1 a 1452/2 vše v k. ú. 
Helvíkovice ve prospěch společnosti Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na právo 
provozování a opravy vodovodu
5) ukončení smlouvy o dílo se spol. PRODIN a s. 
Pardubice na zpracování projektové dokumentace 
na akci „Bezpečné Helvíkovice“. Chodník podél I/11 
na dolním konci (u autobusové zastávky Popluží) 
nebude v nejbližší době realizován vzhledem ke 
komplikacím v majetkovém vypořádání pozemku a 
špatnému podloží na druhé straně silnice
6) zahájení výběrového řízení na realizaci akce 
„Snížení prašnosti v obci Helvíkovice“. Obec má 
zájem využít výhodný dotační titul a pořídit menší 
víceúčelovou techniku

Dne 6. 8. 2014 se konalo 27. řádné veřejné 
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.  
Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo  
a schválilo:
1) výsledek poptávkového řízení na realizaci 
akce „Skatepark Helvíkovice“. Skatepark bude 
navazovat na současnou zahradu MŠ a stavbu 
provede firma STAPS s.r.o. Žamberk v termínu 
do 31. 10. 2014
2) zahájení druhého kola výběrového řízení 
na projekt „Zateplení objektu a rekonstrukce 
vytápění Obecního úřadu Helvíkovice“, jelikož 
v prvním kole nebyla podána žádná nabídka. 
Realizace projektu byla prodloužena na období 
1. 10. 2014 – 31. 5. 2015. V současné době není 
výběr zhotovitele dokončen, ale realizace je jistá. 
V průběhu podzimních měsíců budou probíhat 
stavební práce uvnitř budovy OÚ a kanceláře OÚ 
budou dočasně vyklizeny. Provoz OÚ bude po tuto 
dobu zajištěn v knihovně ve vedlejší budově, č. p.  
165, úřední hodiny budou zachovány
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studie v pěti lokalitách. Nyní bude zahájeno 
pořízení územní studie v lokalitě X4 (za OÚ u 
potoka Kameničný) a X2 (u Unikovo). Náklady na 
pořízení ÚS uhradí majitelé dotčených pozemků 
spolu s obcí. Územní studie určí vzhled a přesnější 
kritéria výstavby RD a inženýrských sítí

Věra Dittertová

Pozvánka
na 29. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva 
obce Helvíkovice, které se koná v pondělí 
6. 10. 2014 od 19.00 h v sálku obecního úřadu. 

Program:
1. Zahájení, kontrola plnění usnesení z minulého 
řádného zasedání
2. Zpráva o práci obecního úřadu
3. Zprávy předsedů jednotlivých výborů
4. Poptávková řízení
5. Majetek obce
6. Rozpočtové opatření č. 2/2014
7. Různé
8. Usnesení
9. Diskuse, závěr

Jana Kolářová, starostka obce

Žádáme všechny majitele o řádnou údržbu 
keřových porostů a stromů v sousedství veřejných 
komunikací. Včasným ořezáním větví předejdete 
poškozování projíždějících vozidel a vyvolávání 
sousedských sporů. Pokud majitel nebude své keře 
a stromy dlouhodobě udržovat, provede ořezání 
obec svými pracovníky. 

Věra Dittertová VÝZVA PRO MAJITELE PSŮ
Opakovaně žádáme majitele a chovatele psů, 
aby důsledně dbali na čistotu a uklízeli po svých 
čtyřnohých kamarádech exkrementy zanechané 
na veřejných plochách. Každý majitel psa je 
zodpovědný za jeho chování a znečišťování okolí, 
myslete na to při svých procházkách se psem! 
Zároveň připomínáme, že pes, který volně pobíhá 
na veřejných prostranstvích bez dozoru majitele, 
ohrožuje ostatní občany a především děti. Hlídejte 
si své psy a neumožňujte jim útěk z neoplocených 
prostor kolem domu!

Věra Dittertová

VÝZVA PRO MAJITELE POZEMKŮ  
V SOUSEDSTVÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍ

SDH Helvíkovice 
provede v pátek 24. října 

sběr železa po obci. 
Železo připravte před dům, k cestě 

a toto sdělte na OÚ tel. 465 612 527.
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INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ  
VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Voličem je občan za předpokladu, že alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je  
v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu  
a jde o státního občana ČR nebo o státního 
občana členského státu EU, pokud požádal o zápis 
do dodatku stálého seznamu voličů.
V záhlaví hlasovacího lístku je uveden název 
obce a počet členů zastupitelstva obce, který 
má být zvolen. V obci Helvíkovice se volí 7 členů 
zastupitelstva. Hlasovací lístek upravuje volič 
jedním z uvedených způsobů:
 křížkem ve čtverečku před názvem volební strany 
označí pouze jednu volební stranu. Tím dává 
hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle 
hlasovacího lístku, tj. prvním sedmi kandidátům.
 v rámečcích před jmény kandidátů označí 
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje. 
Kandidáty může vybírat z různých stran. Označit 
křížkem je možné libovolný počet kandidátů, 
nejvýše však 7.

OZNÁMENÍ VOLIČŮM O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 
HELVÍKOVICE VE DNECH 10. A 11. ŘÍJNA 2014

Voličům – občanům jiného členského státu 
Evropské unie bude umožněno hlasování po 
prokázání jejich totožnosti a státního občanství 
jiného členského státu (např. průkazem o povolení 
k pobytu na území ČR či cestovním pasem jiného 
členského státu). 

 kombinací obou způsobů – tj. křížkem označí 
jednu volební stranu a dále v rámečku před 
jménem kandidáta další kandidáty z druhé strany, 
kterým dává svůj hlas. V tomto případě dává volič 
hlas jednotlivě označeným kandidátům a následně 
je z označené strany dán hlas podle pořadí na 
hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik 
zbývá do sedmi.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani 
volební stranu, ani žádného kandidáta je jeho 
hlas neplatný. Hlas je neplatný také při přetržení 
hlasovacího lístku, vložení několika hlasovacích 
lístků do jedné úřední obálky nebo nevložení lístku 
do úřední obálky. 
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, 
důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost. Pokud o hlasování do 
přenosné volební schránky máte zájem, zavolejte 
na tel. č. 465 612 527 nebo svůj požadavek sdělte 
jiným způsobem.

Věra Dittertová

Starostka obce Helvíkovice podle ustanovení 
§ 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů,
o z n a m u j e :

1. Volby do Zastupitelstva obce Helvíkovice se 
uskuteční v pátek 10. 10. 2014 od 14,00 hodin 
do 22,00 hodin a v sobotu 11. 10. 2014 od 
8,00 hodin do 14,00 hodin.
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 pobytu v obci  
Helvíkovice, části Helvíkovice a části Houkov. 
3. Voličům – občanům ČR bude umožněno 
hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního 
občanství České republiky platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem.

Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými 
doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Hlasovací lístky budou každému voliči dodány 
do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) 
nejpozději do úterý 7. října 2014. Ve dnech voleb 
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, starostka obce
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Srdečně blahopřejeme našim 
spoluobčanům, kteří oslaví 
významná životní jubilea

Říjen 2014
Tomšová Marie č. p. 2 90 let
Dvořák František č. p. 103 72 let
Šafářová Eva č. p. 32 83 let
Vítková Hana č. p. 24 75 let
Koukol Jaroslav č. p. 31 74 let

Listopad 2014 
Švábová Františka č. p. 82 72 let
Planíková Květoslava č. p. 139 78 let
Matyáš František č. p. 52 74 let
Divíšková Marie č. p. 31 74 let
Richtrová Marie č. p. 19 76 let
Krejčí Karel č. p. 21 65 let
Kudrová Hana č. p. 96 91 let
Bednář Václav č. p. 74 72 let
Tomšová Marie č. p. 75 60 let
Žabková Eva č. p. 69 60 let

Vzpomínáme

Dne 2. 10. 1992 
zemřel náš tatínek 
pan Jaroslav Divíšek. 
Celých 18 let zastával 
funkci velitele a 6 let 
předsedu hasičské 
organizace.
Vzpomínají manželka, 
tři dcery s rodinami

◄ Významné jubileum 
V srpnu 2014 oslavila paní Květoslava Hovadová 
95 let. I v tomto krásném věku se těší dobrému 
zdraví, které ji přejeme i do dalších let.

Odešel jsi,  
jak osud si přál,  
však v našem srdci  
a vzpomínkách žiješ 
dál...
Dne 16. 9. 2014 jsme si 
připomenuli 5. smutné 
výročí úmrtí, kdy 
utichlo předobré srdce 

„Očím jste odešli, v srdcích jste zůstali……“
Letos 30. 9. a 10. 10. by oslavili 110. narozeniny 
manželé Hedvika Janebová a František Janeba.
Ten čas hrozně letí a my stále s láskou 
vzpomínáme.
Dcera Eva Šafářová s rodinou

mého milovaného manžela, tatínka, dědečka 
a pradědečka, pana Václava Stejskala. 
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manželka, dcery Aninka  
a Hanka s rodinami
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Skatepark Helvíkovice
Začátek všeho bylo chtění několika kluků žijících 
v Helvíkovicích. Pak následovalo rozhodnutí členů 
zastupitelstva podpořit nápad, krok dvě – hledání 
vhodného prostoru, aby byl navštěvován a přitom 
dostupný. Po vyhodnocení všech možných lokalit 
jsme se vrátili k ploše za budovou současné MŠ, 
kdy logicky vše navazuje na zahradu s herními 
prvky. Vše zásadní bylo zodpovězeno a proto 
zastupitelé  podpořili podání hned dvou žádostí  
o dotaci na vybudování betonové plochy o 
rozloze 200 m2 s umístěním překážek pro skate. 
Pardubický kraj ovšem nevyhodnotil naši akci pro 
realizaci, avšak Ministerstvo pro místní rozvoj bylo 
jiného názoru a projekt podpořilo. Následovalo 
doladění projektu, výběr výhodného zhotovitele, 
dozor stavby apod. V současné době se plán mění 
ve skutečnost. Po započetí samotné stavby bylo 
zjištěno, že spodní vrstvy obsahují jíl, proto jsme 
povolali odborníka na geologii, který doporučil 
celé jílové podloží vyvést, aby v budoucnu nemělo 

Ohlédnutí za akcemi a výletem
V posledních dvou měsících bylo hned několik 
akcí pro všechny generace. První zmíním 
úspěšný zájezd do Slatiňan, Holic a okolí. Zájem 
občanů zaplnil bez jednoho místa celý autobus. 
Po zajímavé prohlídce zámku, parku, muzea 
starokladrubského koně Švýcárna, Kočičího 
hrádku návštěvníci poobědvali. Poté byla zastávka 
u kostela sv. Bartoloměje s ojedinělým dřevěným 
barokním mostem v obci Kočí. Poslední návštěvou 
bylo muzeum Dr. Holuba v Holicích, které prošlo 
modernizací v letech 2011-12 za více než 22 mil. 
Kč. V podvečerních hodinách jsme šťastně dorazili 
domů. 
Ve stejném čase končila výprava malých 
výtvarných indiánů, kteří měli nabídku od svých 

vedoucích Lídy, Elišky a Moniky strávit indiánské 
časy. Krásný nápad a ještě lepší realizace. 
První zářijový víkend patřil našim myslivcům, 
kteří zvali širokou veřejnost k táborovému ohni 
„Loučení s létem“. Nechyběl ani zvěřinový gulášek  
a grilovaná kuřata. Společné povídání zpříjemňovala 
reprodukovaná hudba. Poslední čerstvou akcí je 
„Uspávání broučků“, které je v režii Klubu žen  
a MŠ. Brouci a berušky přilákali na cestu spousty 
malých účastníků, které plnili lehké i nelehké úkoly. 
Za splnění obdrželi malou pozornost.

Jana Kolářová

Několik fotografií na další straně dokumentuje 
úspěšné akce v naší obci. →

Vítáme nového občánka
22.8. se narodila Anabella Oravcová do č. p. 94.
Přejeme ji zdraví, lásku a spokojené dětství.

Věra Dittertová

snahu hýbat s betonovou deskou a nebylo tím 
znehodnoceno celé úsilí. Chceme naplnit sen naší 
mladé generace, aby mohla zdokonalovat tento 
sport. Stavba skateparku bude završena na konci 
října.

Jana Kolářová
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k přepravě indiánů, manželé Markovi - zapůjčením 
nádherné „pevné základny“ v Celném, p. Koukolová, 
p. Kolářová, p. Marková - jablíčky a vynikajícími 
buchtami, p. Mikulášová - peříčky a jablíčky.
VELKÉ DÍKY Elišce Markové a Monice Koukolové 
za pomoc a bezvadnou spolupráci!
A tradičně ještě POCHVALA všem statečným  
a šikovným indiánům a indiánkám.
Ona-güü-wua-hee! Na shledanou příště! 
Miko Malinali

SICE UŽ JE ZASE ŠKOLA, ALE...
Hau kola, ikče wičaša! Ahojte indiáni!
Vzpomínáte, jak jsme před pár úplňky společně 
spali v zubříku, jedli bizona a lovili medvěda?... 
jak jsme si vyzdobili šat, čelenku nebo talisman, 
ušmodrchali náramek, vypletli lapač snů pavučinou 
nebo jak jsme společně utkali kobereček na 
tkalcovském stavu?
Pamatujete, jak jsme ochutnávali hady pečené na 
ohni?... jak jsme se setkali se šamanem, chřestili 
při zpěvu, tančili indiánský tanec kolem ohně a pak 
slavnostně spálili jména bledých tváří? ... jak jsme 
v noci našli šamanův poklad?
Pamatujete si pohádky O netopýrkovi a O velkých 
a malých zvířatech?
Vzpomínáte, jak nám nešlo indiánské počítání?  
A jak někdo z wikčemna (deset) udělal vyčumna? 
A z ikče wičaša (indián) ikša vyčanča? A jak se 
z netýkavky stala nesahavka?... jak jsme hráli 
čankí nebo kobylky s vlastnoručně vyřezávanými 
totemovými hůlkami?
Úžasné bylo překvapení indiána, když přišel 
na službu do kuchyně a čabakwed myla nádobí  
v dřezu: „A kde je myčka?!?“
Ale stejně nejlepší bylo sledovat při cestě domů lidi 
nechápavě zírající (některé dokonce s otevřenými 
ústy) na červenobílý volkswagen plný zubících se 
indiánů... (o indiánce za volantem ani nemluvě...) 

Děkujeme všem, kteří indiánskou výtvarku 
podpořili či dokonce zasponzorovali:
Ladislav Hemrlík, brašnářství v Rokytnici  
v Orlických horách - kůží, Dana Smetanová, 
sodovkárna Helvíkovice - sirupem, Obec 
Helvíkovice a hasiči - červenobílým VW  

Využijte nabídku 
volnočasových aktivit pro děti 
a mládež
Dva měsíce prázdnin utekly jako voda. Děti se 
vrátily do školy a usedly do svých lavic, ustálily 
si časový rozvrh svých povinností. Naši vedoucí 
zájmových kroužků opět nabízí možnost trávit 
volné chvíle zdokonalováním znalostí, pohybu, 
zručnosti. V případě zájmu se kontaktujte přímo  
s vedoucím daného kroužku. 

Poděkování
Děkujeme jedné mladé, krásné, pracovité indiánce, 
která v noci bojovala s nepřízní počasí a ve velkém 
vichru a dešti bděla nad spícími mladými dušemi 
malých indiánů, starala se o jejich duše i přes den, 
aby načerpali nové dovednosti a inspirace, dokázali 
si při stezce odvahy, že se nebojí jít v noci za 
šamanem a že jsou moc šikovné. Díky ní si užili tři 
dny plné dobrodružství a kamarádství.
Tlaxkamati
M+L+K+L+K+A+M+T+M+E
Ona-güü-wua-hee!

Nově je v nabídce kroužek malých hasičů. 
Svoji činnost zahájil v srpnu letošního roku  
a děti i dospělé hasičský sport dobře nastartoval  
k aktivitě. 27.9. se děti zúčastnily závodu 
požárnické všestrannosti mladých hasičů - 
Memoriál Zdeňka Veselého v Černovíru. V silné 
konkurenci 38 družstev se umístili na krásném 
8. místě. Soutěže se zúčastnili: Matyáš Jaromír 
a Jaroslav, Křenek Maxmilian, Kalous Ondřej 
a Matyáš Jiří ze Žamberka, nádradníkem byla 
Křenková Silvie. 

Jana Kolářová
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Zasaďte si svůj strom
Obec Helvíkovice

Myslivecké sdružení Helvíkovice – Kameničná
Honební společenstvo Helvíkovice

pořádají
První ročník společného 

sázení stromků
 do alejí podél polních cest v katastru obce

v pátek dne 17. října 2014 se srazem  
v 15,30 hodin u budovy mateřské školy  

v Helvíkovicích.
Akce se uskuteční v rámci plnění „Programu 

rozvoje obce Helvíkovice na období 2013 – 2018“ 
Opatření 2 – Péče o krajinu a životní prostředí. 

Srdečně zveme všechny občany, především rodiče 
s dětmi, aby se zúčastnili na obnově krajiny a 
péči o životní prostředí v naší obci. Výsadbu 

předem připraví členové mysliveckého sdružení. 
K vlastnímu sázení vezměte lopatku, motyčku 
a podobně, aby se hlavně děti mohly na sázení 

aktivně podílet. Sázíme za každého počasí, 
občerstvení, přeprava na místo a drobné dárky 

pro děti zajištěny.

Na pátek 14. 11. 2014 připravuje 
Mateřská škola a První pomoc 

turnaj ve hře
Člověče, nezlob se 

pro děti o dospělé. Přijďte si zahrát.

Od 30. 9. probíhá v tělocvičně v Helvíkovicích 
pod vedením paní Hany Michaličkové 

Taneční školička  
pro malé i větší děti

Bližší informace na tel. 731 305 021.

Klub žen zve spoluobčany 
 na zájezd na trhy  
do Kudowa Zdroj

Odjezd od OÚ v Helvíkovicích ve čtvrtek  
23. října 2014 v 7,30 h.  

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

Přihlášky do 15. 10. 2014 na OÚ.
Cena pro členky KŽ 70 Kč, pro ostatní 100 Kč.

CVIČENÍ ŽEN
Ženy středního a staršího věku přijďte mezi 

nás a udělejte něco pro své zdraví.
Pravidelné cvičení žen při hudbě začíná 

15. 10. od 19.30 hodin.
Srdečně Vás zve L. Dvořáková

Kulturní výbor obce a Klub žen připravují  
na neděli 30. listopadu 2014

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.

             V Helvíkovicích zahajujeme 

          
            pro děti od 6 do 10 let 
 

- malování, skládání z papíru, ubrousková technika, modelování, 
tvoření z přírodnin, pedigu, odpadového materiálu apod. 

- tématické tvoření podle ročního období, svátků a zajímavých 
příležitostí 

- prezentace tvorby na výstavách 

Šikulové, přijďte si vyrobit něco k vyzdobení svého pokojíčku  
nebo pro potěšení blízkých. 

 

Od 2.října 2014 každý čtvrtek od 16 do 17.30 hodin 
 

v klubovně v budově Obecního úřadu (zadní vchod). 
S sebou přezůvky a pracovní košili (lze nechávat v klubovně). Úhrada 400,- Kč. 

 

Přihlašujte se na tel. čísle 777 757 007.            Těší se vedoucí Eliška Marková   

                                                                       

       od 3.října 2014 
      čili výtvarka pro puberťáky   
  

           - zdobení triček, šperky origami, scrapbook, drátování,  
          smaltování, inchové obrázky, malování na hedvábí, twist 
              art, mozaika, zjednodušený patchwork, náramky a 
            přívěšky ze všeho možnýho + co budete sami chtít! 
 

     v sudé pátky od 16 do 17.30 hod. 
 
 

    V klubovně v budově OÚ, zadní vchod. Přezůvky s sebou. 
     Úhrada: 400,- Kč. Až dojdou peníze, domluvíme se. 
 

                                               Přijďte, bude to hustý! 
 

                                      Přihlášky a informace na tel. 605 323 402                     Těší se Lída Matyášová 
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ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
Kurz je určen dětem ve věku od 3 do 6 let, 
které s angličtinou začínají, ale i ty, co už se  
s angličtinou skamarádily dříve.
Budeme si hrát, kreslit, tancovat a zpívat. 
Naučíme se angličtinu poslouchat, rozumět 
jí, a dokonce i anglicky mluvit. Při učení nám 
pomůže kocourek Cookie a jeho kamarádi.

Na setkání se těší: Bc. Ludmila Šťovíčková 
stovickova@atlas.cz, mob.: 732 500 958

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V MŠ

PAPOUŠCI - LÉTAJÍCÍ BAREVNÉ 
KLENOTY
Na 10. 9. 2014 se těšily všechny děti. Netrpělivě 
v tělocvičně čekaly na létající klenoty -papoušky.
A že bylo na co se dívat! Děti ani nedutaly  
a s velkou pozorností (i ti nejmenší) poslouchaly 
poutavé vyprávění o životě papoušků ve volné 
přírodě, odkud pocházejí, čím se živí, jak dlouho 
žijí, papoušek a jeho chov doma, ukázka papoušků 
- volný let. S velkým obdivem se chovatelé 
pozastavovali nad znalostmi našich dětí. Pro děti  
i paní učitelky to byl nezapomenutelný zážitek. 

Anna Janebová, ředitelka MŠ
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POPRVÉ VE ŠKOLCE
Začátek docházky do mateřské školy je pro dítě 
velkou změnou a ta s sebou přináší spoustu
pocitů a zážitků, se kterými se musí malý školáček 
vyrovnat.
Počátek docházky dítěte do mateřské školy je vždy 
významnou událostí týkající se celé rodiny dítěte.
Úkolem učitelky mateřské školy je především 
vytvářet prostředí naplněné pohodovou a klidnou, 
vstřícnou atmosférou.
Ne každé dítě takovou, pro něj zásadní životní 
změnu, vnímá bezproblémově.
Většina dětí, hlavně těch nejmenších, snáší špatně 
odluku od rodičů nebo blízkých osob. A teď má 
toto dítě ještě trávit několik hodin v úplně cizím 
prostředí mezi lidmi, které předtím nevidělo.
Jak tedy pracovat s těmito dětmi tak, aby pro ně 
prostředí mateřské školy bylo v prvních týdnech 
jejich docházky co nejméně stresující?
NASTAVME SI PEVNÁ PRAVIDLA!

PERLIČKY z MŠ  
Dítě (Sisinka Křenková): „Paní učitelko, já bych 
pro Vás udělala všechno!“ (s krásným úsměvem)
Dítě (Adámek Žabka): „Paní učitelko, já Vás mám 
moc rád!“

Dítě (Kuba Král): „Paní učitelko, až budu velký, 
budu všechno - všechna povolání budu mít. Každý 
den budu mít jiné povolání. Bude se mi to líbit, 
pořád pracovat. Budu doktor Andr - je hodný  
a lidský doktor!“
Učitelka: „Co podle Tebe znamená lidský doktor?“ 
Dítě: „Ten operuje.“
 
Učitelka: „Ať se vám, milé děti, zdají hezké sny.“ 
(v ložnici)
Dítě (Adámek Žabka s velkým úsměvem): „Mně se 
daří moc dobře!“
 
Učitelka: „Kubo, umyl sis ruce ze záchodu?“
Dítě (Kuba): „Já jsem zapomněl, dneska mi to 
mozek nějak nebere!“
 
Dítě (Adámek Žabka): ,,Paní učitelko, připravil 
jsem si dotazy.“
Učitelka: „A jaké?“
Adámek: „No přece dotazy“

Anna Janebová, ředitelka MŠ

Dítě v pravidlech spatřuje jakýsi řád, který  
v něm vyvolává pocit bezpečí a pohody. Velmi 
podstatným aspektem je tato pravidla nastavit  
a hlavně dodržovat.
Základní pravidla soužití – neubližujeme si, 
protože všichni jsme tu kamarádi. Když chceme 
nějakou hračku, tak si o ni kamaráda požádáme  
a nebereme mu ji.
Citlivé přijetí, klidné vystupování, tolerance  
a vcítění se do situace dítěte, je základem pro 
získání jeho důvěry a zmírnění jeho obav z nového 
prostředí bez přítomnosti rodičů.
V případě, že se dítě zapojí do činnosti ve třídě  
a přítomnost maminky již není nezbytně nutná, 
je vhodné po dohodě s dítětem na určitou nepříliš 
dlouhou dobu jej ponechat v mateřské škole 
samotné. Doba zvykání je rozdílná a je vhodné ji 
přizpůsobit potřebám dítěte.
Chceme, aby rodiče měli pocit jistoty a klidu, že je 
o jejich děti dobře postaráno.

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
spolu s PRVNÍ POMOCÍ HELVÍKOVICE

pořádají tradiční DRAKIÁDU
v pátek 10. 10. 2014.

Sraz v 15.30 hodin u mateřské školy.
Na každého účastníka čeká malá odměna - 

opečený párek a čaj.
Těšíme se na vás! Srdečně zvou pořadatelé!
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Názor občana
Vážení spoluobčané,

 

blíží se nám volby a musíme si zvolit ty 
samé, které zde máme. Protože to jsou odborníci 
naší vesnice. Rozumí všemu, nenechají si od nás 
poradit a jsme pro ně neschopní občané. 
Považuji za důležité se také zmínit o nakládání s 
majetkem této obce. Zbytečně přicházíme 
o důležité budovy. V dnešní době nevlastníme
budovu základní školy. Prostory se mohly využít na 
bytové jednotky pro seniory z naší obce. Také jsme 
přišli o kulturní zázemí pro více lidí. K dispozici je 
pouze malá místnost v budově Obecního úřadu. 
Okolní obce si tento majetek drží pro své účely. 

Co se týká zájmu o obecné dění, převážně 
na schůze chodím já a pan Marek. Na veřejné 
schůzi jsem převážně slovně napadán panem 
Šalanským. Je vůči mně a některým občanům až 
agresivní. Další zastupitelé sklopí hlavy a ušklebují 
se. Dělají z nás doslova hlupáky. Až bude pan 
Šalanský někoho opět slovně napadat a urážet, 
ať se nejdříve podívá do zrcadla sám na sebe.  
A taktéž to platí pro některé spoluobčany, kteří 
mě také urážejí. Nebudu je zatím jmenovat. 
Nelíbí se mi ani jednání paní starostky. Paní 
starostka práci dává jiným a své rodině, tedy 
rodině Bednářových. Nevíme ani v jaké cenové 
relaci se jim odvedené služby vyplácejí. 

Také mi nepřipadá vhodný plat a výše odměn 
starostky a místostarosty vůči míře jejich odvedené 
práce a také s ohledem na počet obyvatel. 

Za mého vyhrnování sněhu jsem se 
snažil o to, aby lidé časně vstávající do práce, 
měli komunikaci a chodníky upravené. A přesto 
jsem byl neustále panem Šalanským napadán  
a kontrolován. Další zastupitelé ve čtyřech částech 
obce sledovali moji práci. Čtyři zastupitele tímto 
úkolem pověřil pan Šalanský.

V současné době mají někteří občané 
potřebu pokračovat v kontrole mé činnosti,  
a to i přesto, že komunikaci pro občany již dávno 
neupravuji. Mezi tyto lidi se řadí tací, kteří celý 
život nic nedělali a pouze závidí těm, kteří celý 
život nezaháleli.

Očekávám od výše uvedených zpětnou 
reakci, která může směřovat ke změně Vašeho 
úsudku při nadcházejících volbách.

Vážení spoluobčané zachovejte si správný 
úsudek při výběru lidí, kteří mohou ovlivnit chod 
obce. Změna nastane pouze pokud se zapojíte. 
Budoucnost této obce je ve Vašich rukách.

Občan Matyáš
(poznámka redakce – podpis Jiří Matyáš st.)  

MAS ORLICKO - O prázdninách bylo u nás živo

zaměřených do oblasti rozvoje lidských zdrojů, 
trhu práce, investičního rozvoje území a péče  
o přírodu a krajinu na definici konkrétních
podmínek budoucího čerpání finančních zdrojů. 

Dílčí dokumenty najdete – jako vždy – na 
webových stránkách MAS ORLICKO v záložce 
Strategie. Finální podoba této Strategie bude 
schválena MAS ORLICKO do února 2015 a poté 
bude do dvou měsíců předložena k posouzení 
příslušným orgánům. Děkujeme touto cestou 
všem, kteří se podíleli na tvorbě nové Strategie. 

Nové dotační období přinese 
širší záběr možností i objem 
prostředků
Nejdůležitějším počinem letošního 
léta, který byl završen na valné 

hromadě 4. 9. 2014, bylo dopracování pracovní 
verze analytické a dílčí návrhové části Integrované 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
MAS ORLICKO 2014 – 2020. Dokument, který 
bude sloužit k získání finančních prostředků 
z Evropských fondů i dalších zdrojů, následně 
prošel veřejným připomínkovým řízením a v sou-
časné době pracuje celkem 5 pracovních skupin 
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Úspěšní žadatelé projekty stále realizují
Realizace projektů podpořených v uplynulých 
výzvách z programu Leader stále pokračuje. 
V letošním roce bylo úspěšně realizováno 
(ukončeno) 27 projektů. I nadále probíhají 
kontroly projektů, které jsou v pětileté lhůtě 
udržitelnosti. Letos bylo zatím zkontrolováno 17 
projektů (1 město, 11 NNO a 5 podnikatelů).
 
Jedeme všichni
Projekt Jedeme všichni na podporu elektrokol se 
blíží do finále. V minulých měsících jel peloton 

Mnozí z vás přemýšlejí, že využijí možnosti získat 
dotaci z Evropských fondů a budou o ni žádat 
přes naši MAS. Už teď nám můžete posílat 
vaše projektové záměry v základních obrysech, 
abychom i my získali představu, jakým směrem se 
budete rozvíjet. Těšíme se na další podněty i Vaše 
projektové záměry. V novém dotačním období 
předpokládáme širší záběr možností i objemu 
dotací než v předcházejících letech. MAS bude 
moci přerozdělovat finance z více Operačních 
programů. Postupně mapujeme varianty čerpání. 
První požadavky a přesné detaily z jednotlivých 
ministerstev i od nás budou postupně zveřejňovány 
do konce roku 2015, první výzvy pak budou 
vyhlášeny v roce 2016.

Nový požadavkům se přizpůsobuje  
i MAS ORLICKO
S novými možnostmi přichází i nové povinnosti, 
které je třeba implementovat a v souvislosti s nimi 
projednala valná hromada MAS ORLICKO na 
začátku září celou sadu vnitroorganizačních změn 
– mezi těmi nejdůležitějšími pak schválení nových 
stanov, ustavení zájmových skupin a schválení 
dalších vnitroorganizačních dokumentů. 

z MAS Opavsko organizující cyklojízdu k nám 
do Žamberka (jsme koordinátorem projektu)  
a představili jsme jej např. na Letohrádkách a na 
Fořtově dni. Zpáteční cyklojízda začala 17. 9. 
2014, kdy vyrazil peloton nadšenců a milovníků 
cyklistiky ze Žamberka, dále přes Letohrad a 
Dolní Moravu na 250 kilometrovou cyklojízdu 
napříč územím šesti partnerských MAS. Na trase 
bylo naplánováno celkem 11 zastavení, na kterých 
na ně čekalo mnoho zajímavých atrakcí a zážitků.

Země živitelka
MAS Orlicko se představila dne 28. 8. 2014 na 
největší tuzemské výstavě Země živitelka zaměřené 
na zemědělství a venkov v Českých Budějovicích 
spolu s ostatními MAS v republice. Prezentovali 
jsme zde MAS v Pardubickém kraji, vlastní 
činnost, turistické cíle na území působnosti a také 
náš vlajkový projekt Jedeme všichni. Návštěvníci 
se ptali na památky, chtěli slyšet tipy na výlety 
v kraji a někdo se zajímal o dotační poradenství, 
které MAS poskytují. Úspěch u návštěvníků měla 
ochutnávka výběru uzenin vyráběných firmou 
Jatka Lanškroun s. r. o., která je členem MAS 
Lanškrounsko.

Podpora činnosti NNO
V tomto roce jsme otevřeli odbornou poradnu 
pro NNO při novele Občanského zákoníku a také 
pro konzultace k legislativním a administrativně 
správním otázkám. Proběhly dva rozsáhlejší 
semináře, kterých se účastnilo cca 60 NNO našeho 
území. Oblasti podpory jsou např. uzavírání 
smluv, drobný prodej, personální otázky, pomoc 
ve správním řízení, neziskovka v roli spotřebitele 
(reklamace, odstoupení od smlouvy), poplatky za 
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Velká válka
Dne 28. 7. 1914 vyhlásilo Rakousko - Uhersko 
válku Srbsku. Bylo to přesně za měsíc po zdařilém 
atentátu na následníka trůnu Ferdinanda a jeho 
manželku v Sarajevu. Tak vypukla 1. světová válka, 
která změnila život mnoha lidem. Letos uplynulo 
už 100 let od vypuknutí této hrozné války.  
Válka neminula ani naši obec. Podle záznamu  
v almanachu vydaném k  90. výročí požární 
ochrany narukovalo z naší obce 102 občanů. 
Bohužel zde není seznam narukovaných.  
V kronice obce, vedené od roku 1920, není o účasti 
našich občanů v 1. světové válce žádný zápis. To 
divadelní kronika už uvádí jména svých členů, 
kteří do války narukovali, ale to je vše. Je zde  
i poznámka o vybírání peněz na pomník padlým, 
ale jak víte, žádný pomník a ani pamětní deska zde 
nejsou. Okolní obce pomníky mají, ale naše obec 
ne. Že by nikdo z našich občanů nepadl? Takové 
štěstí určitě neměli.
Nedalo mi to a začala jsem pátrat. Našla jsem 
záznamy, které dosvědčují, že i naše obec má své 
padlé hrdiny v této válce. Bohužel kronikář úplně 
selhal! Nezanechal žádný zápis a tak je pátrání 
velmi obtížné. 

Žádost
Příští rok uplyne 650 let od první zmínky  
o Helvíkovicích. Při té příležitosti bychom 
chtěly požádat jménem zastupitelstva občany  
o pomoc při pátrání po historii naší obce.  Sbíráme 
veškerou dokumentaci, která se týká historie, 
například staré fotografie obce, domů i občanů 
a historické záznamy. Totéž se týká i materiálů, 
které se vztahují k 1. světové válce. Fotografie 
naskenujeme a vrátíme.
Zároveň bychom přivítaly kohokoliv z Vás, kdo 
by se chtěl zapojit do pátrání a pomoci tak při 
shromažďování historického materiálu. ►►

Některá jména a příjmení z naší obce už zcela 
vymizela. Přece jen už uběhlo mnoho let. Ale 
potomci některých tu stále žijí.
Proto se na Vás obracím s prosbou: zapátrejte 
v pamětech svých i v pamětech svých blízkých  
i vzdálenějších příbuzných či známých. Pokud 
ještě tuto možnost máme.
Chtěla bych s Vaší pomocí vytvořit seznam padlých 
a zhotovit jim alespoň pamětní desku. Myslím, že 
si tito vojáci zaslouží, abychom na ně nezapomněli 
a uchovali vzpomínku na ně i pro další generace.
Čest jejich památce!

Hana Kalousová
Foto zapůjčil p. Jeništa

hudební produkce při pořádaných akcích anebo 
pořádání výdělečných/nevýdělečných akcí pro 
veřejnost. Další podrobností najdete na našich 
webových stránkách.

Více informací o všech zmíněných tématech  
a detailnější realizované projekty naleznete v našem 
zpravodaji, který připravujeme k vydání začátkem 
listopadu. Najdete nás nově na facebooku − 
www.facebook.com/mas.orlicko.

Malá ukázka historické fotografie: 
č. p. 13 rodina Ryšavých asi z roku 

1914 (poskytla p. Ryšavá)
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►► 
Předem děkujeme a těšíme se na 
spolupráci.
Hana Kalousová, 
tel. 605 166 571 (T- mobile), 
email: kalousovah@seznam.cz
Věra Dittertová, 
tel. 737 717 897, 
email: ouhelvikovice@orlicko.cz

Přístrojová – 
medicinální 
pedikúra u Vás 
doma!!
Ráda bych Vás touto cestou 
oslovila a nabídla pedikérské 
ošetření i těm z Vás, pro 
které je obtížné navštěvovat 
pedikérský salon. Již vážený pan 
Tomáš Baťa, ve svých závodech 
nechal vyučovat a provozovat 
pedikérské služby, pro své 
zaměstnance dokonce zdarma, 

Změny jízdních řádů
Od 1. 9. 2014 byl opět upraven 
jízdní řád autobusů projíždějících 
naší obcí. Nově byl zařazen 
autobus na trase Žamberk – 
Kameničná – Žamberk, který 
provozuje ČSAD a jezdí jen  
v pondělí a středu. Ve směru ze 
Žamberka do Helvíkovic odjíždí 
z autobusového nádraží v 8 h. 
Při zpáteční cestě do Žamberka 
zastavuje v Helvíkovicích na 
zastávce u mostu v 8,21 h.

jelikož si byl vědom, jak moc 
bolavé nohy ovlivňují pracovní 
výkonnost, nemocnost, ale  
i kvalitu života vůbec. 
Od těch dob se mnoho změnilo 
a v našem uspěchaném  
a přetíženém životě často na 
péči o své nožky zapomínáme.
Přístrojová pedikúra je vhodná 
kromě zdravých lidiček i pro 
ty nemocné, kteří by si neměli, 
nebo nesmějí, máčet nohy  
v teplé vodě. Je to bezbolestná  
a velmi efektivní metoda.

Dojížděla bych do vaší obce 
vždy 1x za šest týdnů,vždy  
v úterý –poprvé 28. 10. 2014. Je 
třeba se objednat    .
Více se můžete dozvědět na 
internetových stránkách www.
relax-lisnice.cz nebo zavolejte na 
tel. 603 981 379.

Příjemné podzimní dny Vám 
všem přeje a na setkání se těší 

Ivana Danielová Líšnice.

U příležitosti 
posvícení v obci 

vás srdečně 
zveme na 

bohoslužby
V sobotu 11. 10. 2014 

od 16,30 h  
mše svatá v kapličce  

na Houkově.
V neděli 12. 10. 2014  

od 15 h  
posvícenská mše svatá  
v Kapli sv. Antonína  

v Helvíkovicích.





PODĚKOVÁNÍ
Smutné bylo loučení... Ještě jednou moc děkujeme!




