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XV. ROCNÍK 

DVOUMESÍCNÍK

Přichází čas zázraků,  
čas setkání , čas nadějí i splněných přání…

Přejeme Vám ze srdce překrásné Vánoce…

Nový rok 2015 ať vykouzlí štěstí , lásku, úsměv na tváři ,
ať se Vám všechno vydaří!

Za obec Helvíkovice Vám přeje vše nejlepší  
Jana Kolářová
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Dne 5. 11. 2014 se konalo ustavující zasedání 
Zastupitelstva obce Helvíkovice. 
Dosavadní starostka obce seznámila přítomné  
s výsledky voleb do zastupitelstva obce, které se 
konaly 10. - 11. 10. 2014. 

Za volební stranu č. 1 – PRO OBEC byli zvoleni 
Alena Krejsová, Miroslav Felcman a Josef Preclík.

Za volební stranu č. 2 – PRO HELVÍKOVICE 
byli zvoleni Jana Kolářová, Anna Mlynářová 
Dobrovská, Miloslav Dušek a Milan Plundra.
Všichni zvolení zastupitelé převzali osvědčení  
o zvolení, složili předepsaný slib a tím se ujali 
funkce.

Milana Bednáře, Annu Mikulášovou, Mgr. Annu 
Mlynářovou Dobrovskou
- členy kulturního výboru: Dagmaru Holubářovou, 
Janu Zezulkovou st., MVDr. Petra Šalanského, 
Vratislava Matyáše a Hanu Kalousovou

Věra Dittertová

Pozvánka
na 1. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva obce 
Helvíkovice, které se koná ve středu 17. 12. 2014 
od 18.00 h v sálku obecního úřadu. 

Program:
1. Zahájení, schválení programu, kontrola plnění 
usnesení z minulého zasedání
2. Zprávy o práci obecního úřadu a výborů
3. Rozpočtové opatření č. 3/2014
4. Rozpočet na rok 2015
5. Majetek obce
6. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP
7. Nakládání s odpady
8. Usnesení
9. Diskuse, závěr

Jana Kolářová, starostka obce

Omluva za chyby v minulém 
zpravodaji
Na základě připomínky pana Jiřího Matyáše, 
kterou podal na veřejném zasedání zastupitelstva 
obce dne 6. 10. 2014 se omlouvám za chyby 
v jeho textu uveřejněném v Helvíkovickém 
zpravodaji č. 5/2014. Překlepy v článku na str. 11 
s názvem Názor občana ve slovech „považuji“  
a „spoluobčany“ jsem udělala neúmyslně při přepisu 
do elektronické podoby. Byla to náhoda a v žádném 
případě se nejednalo o úmyslné poškození osoby 
pana Matyáše. Omlouvám se pisateli i čtenářům.

Věra Dittertová 

Zastupitelstvo obce přijalo následující 
usnesení:
Zastupitelstvo obce Helvíkovice volí 
- starostkou Janu Kolářovou
Starostka bude vykonávat funkci jako uvolněný 
člen zastupitelstva obce. 
- místostarostou Miroslava Felcmana
Místostarosta bude vykonávat funkci jako 
neuvolněný člen zastupitelstva obce.
- předsedou finančního výboru Josefa Preclíka 
- předsedou kontrolního výboru Miloslava Duška
- předsedou kulturního výboru Alenu Krejsovou
- členy finančního výboru: Ing. Zdeňka Hlavsu, 
Martina Havlíčka, Kamilu Scott, Milana Plundru.
- členy kontrolního výboru: Jitku Ulrichovou, 

Se spol. ŽIVA zemědělská obchodní, a. s. Klášterec 
nad Orlicí byla uzavřena kupní smlouva na nákup 
zametače na chodníky a komunikace.
3) sjednání smlouvy o poskytnutí dotace  
s Pardubickým krajem na poskytnutí neinvestiční 
dotace na stavební úpravy kanalizace u ČS2
4) prodejní cenu stavebních pozemků v lokalitě 
u Unikovo 320 Kč za 1 m2

5) sjednání smlouvy o dílo s Vodovody  
a kanalizace Jablonné nad Orlicí a. s. na zpracování 
projektové dokumentace na kanalizační řad ke 
stavebním pozemkům v lokalitě u Unikovo
6) rozpočtové opatření č. 2/2014 ve výši 
585 000 Kč na straně příjmů i výdajů
7) převod částky 100 000 Kč z investičního 
fondu Mateřské školy Helvíkovice do rozpočtu 
obce

Dne 6. 10. 2014 se konalo 29. řádné veřejné 
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.  
Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo  
a schválilo:
1) výsledek výběrového řízení na dodavatele 
stavby pro projekt „Zateplení objektu a rekonstrukce 
vytápění Obecního úřadu Helvíkovice“
Uzavření smlouvy o dílo se spol. REKOS Ševčík 
s. r. o. Žamberk za nabídkovou cenu 1,358 mil. Kč. 
Vyřazení nabídek od firem Agrostav, akciová 
společnost Ústí nad Orlicí, STAPS spol. s r. o. 
Žamberk a ELKONA CZ s. r. o. Rychnov nad 
Kněžnou. Rekonstrukce OÚ bude probíhat  
v termínu 11/2014 – 5/2015.
2) výsledek výběrového řízení na zakázku 
„Snížení prašnosti v obci Helvíkovice“

Provozní doba Obecního úřadu 
Helvíkovice v období vánočních 
svátků
22. 12. pondělí ÚŘEDNÍ DEN 8 – 12 a 13 – 17 h
23. 12. úterý ZAVŘENO
24. 12. středa SVÁTEK – ZAVŘENO
25. 12. čtvrtek SVÁTEK – ZAVŘENO
26. 12. pátek SVÁTEK - ZAVŘENO
29. 12. pondělí ÚŘEDNÍ DEN 8 – 12 a 13 – 16 h
30. 12. úterý 8 – 11 h
31. 12. středa ZAVŘENO
1. 1. 2015 čtvrtek SVÁTEK - ZAVŘENO
2. 1. 2015 pátek ZAVŘENO

Vážení spoluobčané.
Už druhé volební období jste mě zvolili do 
zastupitelstva naší obce a toho si velmi vážím.
V tomto volebním období jsem dostala na starost 
kulturní výbor. Ten se bude snažit plynule navázat 
na dobrou práci výboru minulého. 
Hned příští rok nás čekají oslavy 650 let od 
založení obce. Přípravy budou určitě náročné, 
proto bychom přivítali Vaše názory, nápady i rady. 
Můžete kontaktovat mě na e-mailové adrese 
AlenaKrejsova@seznam.cz, nebo, samozřejmě, 
přímo paní starostku. Dobrých nápadů není nikdy 
dost.
Nakonec chci podotknout, že práce pro naši obec 
nebo pomoc při různých akcích není podmíněna 
členstvím v jakémkoliv výboru.

Alena Krejsová
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Srdečně blahopřejeme našim 
spoluobčanům, kteří oslaví 
významná životní jubilea
Prosinec 2014
Richtr Ladislav č. p. 19 83 let
Pinkas František  č. p. 135 81 let
Holubářová Marie č. p. 83 82 let
Chaloupka Václav č. p. 126 86 let
Fikera Jan č. p. 79 70 let
Žabka Jiří č. p. 69 65 let
Tomeš Václav č. p. 2 65 let
Tomšová Eva č. p. 2 65 let
Chaloupka Václav č. p. 144 60 let
Vostřelová Jaroslava č.p. 109 73 let

Leden 2015 
Stejskalová Anna č. p. 35 82 let
Kopecký Otto č. p. 39 77 let

Vzpomínáme

Výročí svatby v roce 2014
8. 2. oslavili manželé Jaroslav a Blanka Koukolovi 
z č. p. 31 zlatou svatbu – 50 let společného života.

25. 8. oslavili manželé Jaromír a Anna Janebovi, 
č. p. 165 stříbrnou svatbu – 25 let společného 
života.
Srdečně jim blahopřejeme a přejeme hodně 
dalších společně prožitých let.  ...vd

„Život je cesta,  
na které ztrácíme ty, 
které milujeme.“
Dne 17. 12. 2014 uplyne 
již 10 let od úmrtí  
pana Václava Šafáře.
Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Dne 22. 12. to bude už 25 let ode dne, kdy 
zemřela paní Aloisie Kubíčková.

Vzpomínají děti

V lednu 2015 to bude 10 let, co nás navždy 
opustili manželé Milena a Miroslav Míkovi.
Prosím věnujte jim tichou vzpomínku.

Dcera Milena s rodinou
Sestra Jiřina s rodinou  

Náš barevný zpravodaj, ten se nám zas vyvedl,
Helvíkovské občany k přemýšlení přivedl.
Příspěvky do zpravodaje dají místní lidi,
že je třeba obec krášlit, ať to každý vidí.
Nároky jsou veliké a kritika skvělá,
to se potom na obci, všechno s láskou dělá.
Venčit svoje milé pejsky, jsou to krásné věci,
po nich sbírat exkrementy, to se musí přeci.
Anonymy již tu nejsou, byla s nimi legrace,
lidé si je rádi četli, nespěchali do práce.
Kanalizaci už máme, i když to šlo stěží,
že prý to jsou zbytečnosti, tomu někdo věří.
Názor máme každý jiný, nemůžem si pomoci,
někdo odpočívá ve dne, jiný maká do noci.
Že je někde nepořádek, to hned každý vidí,
sebrat třeba spadlý papír, na to nejsou lidi.
Máme spoustu nových věcí, další koupit třeba,
traktor, auto a tak dále, vždyť to nejí chleba.
Přijde nové zametadlo, všechno bude čisté,
snížit prašnost z jedenáctky, má prý hodně – jistě.
Topení a zateplení na OU čeká
na moderní vyřešení, ať se kdo chce vzteká.
Skytepark je hotový, pro mládež jak zlato,
zdalipak se vyplatí, či nestojí za to.

Upozornění na místní poplatky
Poplatek za odpady za rok 2015 450 Kč
- za 1 občana hlášeného k trvalému pobytu, 
dlouhodobě žijícího cizince nebo za rekreační 
chalupu, splatný do 30. 6. 2015
Poplatek za psa za rok 2015 100 Kč
- za 1. psa, 200 Kč za každého dalšího psa jednoho 
majitele, splatný do 28. 2. 2015
Předplatné na Helvíkovický zpravodaj
na rok 2015 60 Kč
- za 6 výtisků, splatné do 28. 2. 2015

Termíny svozu odpadů v lednu 
a únoru 2015
Komunální odpad – popelnice:
čtvrtek 8. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2.
Plasty – pytlový sběr: 13.1., 10.2.
Provozní doba odpadového dvora ve dnech 20. 12.  
a 27. 12. 2014 a 3. 1. 2015 beze změny, tj. od 
14 do 16 h.
Žádáme všechny majitele popelnic na 
komunální odpad, aby si na obecním úřadě 
vyzvedli známky na svoz popelnic pro rok 2015. 
Bez vylepené nové známky budou popelnice 
firmou Ekola České Libchavy sváženy do konce 
února 2015.

Sehnat dobré dotace, to je dneska umění,
snad to potom do budoucna někdo také ocení.
Internet je dneska v módě, také já si koupím vrb,
nebude pak jistě k škodě, přečíst ti tam každý drb.
Helvíkovský roční program, cizí nám ho závidí,
mnoho akcí obec chystá, to se hned tak nevidí.
Účetní – ta není hloupá, snaží se vše zapisovat,
chybička se někdy vloudí, nechá si pak vyhubovat.
Paní starostka je skvělá, svoji práci dobře dělá,
různé věci pro nás shání, možné ihned a nemožné 
na počkání.
Zasedání zastupitel bývá někdy krušné,
diskuzní ty příspěvky jsou i velmi rušné.
Někdy se jen zasmějem, občas také zatleskáme,
použití divných slov, také dobře známe.
Máme také hezké chvíle při vítání občánků,
vyfotit se s miminkama, pak se zapsat na stránku.
Navštěvovat starší lidi při kulatém výročí,
popřát zdraví, také štěstí a to z očí do očí.
Na kapličce odvodnění, nové římsy – čisté,
krásná světla dlouho budou nám tam svítit jistě.
Jenom krtek neposlušný stále dělá kopečky,
nevynechá hlavní cestu ani žádné hrobečky.
Nová světla pod Popluží svítila jen krátce,

Děkuje manželka Eva s rodinou

Vítáme nové občánky
Dne 12. 10. se na sálku OÚ uskutečnilo slavnostní vítání 
nových občánků. Pozvání přijali rodiče Aničky Plundrové, 
Bruna Stavjaníka, Anabelly Oravcové a Jana Chmelana.
Přejeme dětem hodně zdraví, lásky a šťastné dětství  
s milujícími rodiči.
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KOMUNÁLNÍ VOLBY
Vážení voliči, velmi si vážím Vámi svěřené důvěry 
a zodpovědného přístupu v uplynulých volbách. 
Váš projev přízně je pro mě hnacím motorem  
k dalšímu rozvoji naší obce. 
Ve dnech 10. – 11. října proběhly komunální 
volby do obecního zastupitelstva v celé republice. 
Vysoká volební účast u nás činila 60,6 %, do 
volební místnosti přišlo rozhodnout o obsazení 
členů zastupitelstva obce 220 voličů z celkových 
363. O post zastupitele se ucházelo 16 aktivních 
kandidátů naší obce. Pro další volební období 2014-
2018 přijali zodpovědnost rozhodování o dalším 
vývoji obce tito zastupitelé: Anna Mlynářová 
Dobrovská, Alena Krejsová, Jana Kolářová, 

Josef Preclík, Milan Plundra, Miloslav Dušek 
a Miroslav Felcman. Novým členům přeji pevné 
nervy, zodpovědný přístup a rozumný pohled na 
projednávané záležitosti.
Poděkování za svědomitou práci patří členům 
zastupitelstva obce, kteří již dále nekandidovali: 
MVDr. Petru Šalanskému, který v letech 1998–
2000 zastával funkci místostarosty, v letech 2001–
2010 pozici starosty a následně do konce volebního 
období v letošním roce opět místostarosta, Monice 
Vábrové (2002–2014 předsedkyně kulturního 
výboru) a Anně Mikulášové (2010–2014). Přeji 
jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost v osobním 
životě.

Jana Kolářová, starostka

Otevření skateparku
Ve středu 5. listopadu se oficiálně otevřel nově 
vybudovaný skatepark pro veřejnost. Již první věta 
vypovídá, že pouze oficiálně. Jakmile byl areál 
zrealizován, nedočkavá mládež již okusila jízdu 
po betonové ploše a ještě více ji lákaly překážky. 
Bohužel se setkáváme s faktem, že většina 
přespolních návštěvníků nedodržuje stanovená 
pravidla, např. jízda vždy s helmou, ohleduplné 
chování k ostatním sportovcům, udržování 
pořádku. 
Celkové náklady na výstavbu činily 774 tis. Kč,  
z toho částku 400 tis. Kč nám poskytlo 
Ministerstvo pro místní rozvoj. Vznikl areál pro 
mládež, ve kterém budou muset návštěvníci 
dodržovat stanovenou otevírací dobu a další 
ustanovení provozního řádu. Jedině tak bude 
sloužit ke spokojenosti všech.

Jana Kolářová, starostka

jedno auto svoji jízdou zrušilo je hladce.
Posezení při svíčkách věřím že zas bude,
i při dnešní drahotě snad i na to zbude.
O řád zlaté vařečky soutěž se zas chystá,
vyhrají ti nejlepší, to je pravda jistá.
Přeji našim občanům krásný život ve zdraví,
mám-li tu nějaké chyby, chytří si je opraví.

Anna Mikulášová + Marie Matyášová

Omluva
Vážení spoluobčané, zastupitelé a paní starostko, 
dovolte mi, abych se omluvil za příspěvek 
při ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce 
Helvíkovice dne 5. 11. 2014.

Jiří Marek

Lampionový průvod 
Tuto akci připravili již tradičně Ochotníci ze 
Skály v sobotu 1. 11. 2014. Průvod plný světýlek 
se setkal s velkým zájmem dětí i dospělých.
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Zveme spoluobčany na akci 

Klub žen pořádá pro všechny občany  
v předvánočním čase

zájezd do Chotovic a Přívratu
v neděli 21. 12. v 16 hodin.

Oddechněte si od předvánočního shonu  
a pojeďte se s námi podívat na 

ŽIVÝ BETLÉM V PŘIVRATU  
A OSVĚTLENÝ DŮM  

V CHOTOVICÍCH, 
na kterém svítí 32 000 žároviček.

Díky velkolepé výzdobě se dům pana Trunce 
každoročně v adventní době mění na poutní 

místo, které navštěvují tisíce nadšenců z různých 
koutů Čech i zahraničí.

Přihlásit se můžete do 15. 12. na OÚ.  
Zájezd je vhodný i pro děti.  

Termín přihlášek prosím dodržte!
Cena zájezdu pro členky KŽ 50 Kč,  

pro ostatní 100 Kč. 

Obec Helvíkovice a Katolická obec  
zve spoluobčany 

na vánoční koncert  
v kapli Sv. Antonína

Kulturní výbor obce Helvíkovice zve všechny 
občany na akci

Tradiční posezení  
při svíčkách  

a vánočním punči
v pondělí 29. 12. 

od 16 h v sálku obecního úřadu.
V průběhu posezení proběhne 10. ročník 
kuchařské soutěže „O řád zlaté vařečky“, 

zajímavé vystoupení nám připravili Ochotníci 
ze Skály a společně  

s p. Grygarem si zazpíváme při harmonice.

Kuchařská soutěž „O řád zlaté vařečky“
Soutěže se může zúčastnit každý občan 

Helvíkovic. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích, 
pro výherce jsou připraveny hodnotné ceny.

1. kategorie 
– masová sekaná (z cca 0,75 kg masa)

2. kategorie – štrúdl (2 šišky)
Výrobky do soutěže je nutné přinést mezi 15.  

a 16. hodinou do kuchyňky u sálku OÚ.
Srdečně zveme všechny spoluobčany  

k přátelskému posezení před zakončením 
roku.

10. 12. 2014 v 18.00 
v altánku před obecním 
úřadem v Helvíkovicích

Přijďte si společně zazpívat vánoční koledy, 
zahřát se svařákem a prožít příjemný podvečer.
Sraz je v 17.30 h u altánku.

 na Sv. Štěpána 26. 12. od 18-ti hodin  
v Helvíkovicích,  

na kterém vystoupí s vánočním 
programem hudebníci z Kameničné.

Vstupné 20 Kč.

Nové osvětlení na hřbitově
Určitě jste si při návštěvě místního hřbitova všimli, 
že ve dnech dušičkových svátků byl kostel a hřbitov 
nově osvětlen.

Zahájení letošního Adventu
Tradiční rozsvícení vánočního stromu s živým 
Betlémem, prodejem občerstvení a adventních 
věnců, svícnů a perníků proběhlo 30. 11. 



9

HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 6/ 2014  10

ČLOVĚČE NEZLOB SE
V pátek 14. 11. 2014 pořádala mateřská škola ve 
spolupráci s První pomocí turnaj ve hře ČLOVĚČE 
NEZLOB SE. Děti hrály s velkým nadšením a fair 
play. Celkem se zúčastnilo 25 dětí a 15 dospělých. 
Za pomoc a pěkné ceny do tomboly děkuji 
členkám První pomoci, P. Čermákovi, rodičům 
a P. Huškovi - DD reklama Žamberk za krásné 
hrníčky a originální trička.

BETLÉMSKÝ PŘÍBĚH
V pátek 21. 11. 2014 pořádala mateřská škola 
krásný výlet na zámek Potštejn, kde všichni 
zúčastnění shlédli v interiérech zámku nádherný 
Betlémský příběh aneb putování s andělem 
Arielem a holčičkou Barunkou do Betléma. Malí 
i velcí nejprve navštívili Barunčinu staročeskou 
chaloupku, kde se od její maminky dozvěděli, 
jaké tradice se dodržovaly za dob našich babiček 
a prababiček. Barunka se vyptávala na původ 
Vánoc a na narození Ježíška. S andělem Arielem 
se vydala na dalekou cestu, aby byla u toho až se 
Ježíšek narodí. Po shlédnutí betlémského příběhu 
jsme poseděli ve vánočně vyzdobené zámecké 
cukrárně, kde na děti čekal teplý zámecký čaj  

 

pro dospělé 

5 lekcí /PÁ od 18:30 
začínáme 16. ledna 

 
 

Michal Brůna – 725 101 980  
Petra Brůnová – 731 249 284, Petra.Brunova@seznam.cz 

sál Restaurace U Jelena 

Helvíkovice 
 1000 Kč / pár 

5 lekcí 
sál Restaurace U Jelena 

v Helvíkovicích
od 16. ledna 2015

pátky od 18:30
1000 Kč/pár

Přihlášky a více informací: 
Petra Brůnová 
(731 249 284, Petra.Brunova@seznam.cz) 
nebo Dana Smetanová (736 535 471)

Nabídka oddílu stolního tenisu 
pro mládež
Vážení rodiče, po dohodě s obcí je možnost 
přihlásit děti od 7 do 11 let do oddílu stolního 
tenisu. 
Oddíl bude zaměřen především na základní návyky 
hry stolního tenisu jako společenského sportu. 
Tréninky budou probíhat 1x týdně v tělocvičně 
obecního úřadu. 
Informativní schůzka pro rodiče proběhne v pondělí 
15. 12. 2014 v 17 hod v kanceláři obecního úřadu 
v budově školky. 
Kontakt: Jiří Marek, tel: 777757000 

jaké krásné odpoledne prožily 17. října 2014 
při vysazování stromků spolu s rodiči a členy 
mysliveckého sdružení Helvíkovice - Kameničná.
Počasí nám sice moc nepřálo, ale perfektně 
připravená akce přilákala hodně dětí i rodičů. 
Přeprava na místo, drobné dárečky, opékání 
párků, ale především sázení toho SVÉHO stromku 
v dětech zanechalo plno zážitků. Celkem bylo 
kolem polní cesty vysázeno 60 jeřábů a 10 jabloní. 
Velké poděkování patří MVDr. Petrovi Šalanskému 
a všem členům mysliveckého sdružení za pozvání 
a uskutečnění této krásné akce. 
Ještě jednou děkujeme!

PRVNÍ ROČNÍK SPOLEČNÉHO 
SÁZENÍ STROMKŮ - ZASAĎ SI 
SVŮJ STROM
,, Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si 
zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím!“
A naše dětičky ze školky udělaly a pochopily, 

DRAKIÁDA SE OPĚT VYDAŘILA
V pátek 10. 10. 2014 se už děti nemohly dočkat 
až poběží na kopec a budou sledovat toho svého 
dráčka.

A že se nás sešlo - 35 dětí a 30 dospělých. Na 
každého účastníka čekala malá odměna, diplom, 
opečený párek a čaj. Členkám První pomoci 
děkuji za zajištění občerstvení a rodičům za účast 
s dětmi.
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MAS ORLICKO, z.s. stále aktivně 
pracuje ve svém území – dobíhají 
realizace projektů z předchozího 
dotačního období, připravuje 
podklady pro splnění nově 
předepsaných standardů MAS 
na další dotační období, pracovní 
skupiny finalizují Strategii území. 

Účastnili jsme se rozsvícení Vánočního stromu v 
České Třebové, v Ústí nad Orlicí a v Žamberku, 
kde jsme zpestřili naši propagační činnost 
ochutnávkou domácích voňavých rozinek v rumu. 
Krásným dárkem k Vánocům bylo vydání knížky 
MAS ORLICKO, Region, který roste. Uvedli jsme 
zde všechny podpořené projekty ze strategického 
plánu Leader 2007 – 2013. 

V rámci nového programového období  intenzivně 
pracujeme na zpracování Komunitní strategie 
tak, abychom Vaše projekty a potřeby mohli i 
nadále podporovat. Zcela konkrétní obrysy tak 
již získávají podpory v oblasti školství, sociálních 
služeb a podpory zaměstnanosti, rozvoje podnikání 
i projekty rozvoje produktů cestovního ruchu v 
území díky pracovním skupinám. Do jednotlivých 
opatření nyní získáváme projekty pro nastavení 
konkrétních alokací. Jejich přehled je na webu 
MAS, kam i vy sami můžete vložit svůj projekt již 
v konkrétní tematické oblasti (v tom případě Vás 
při hodnocení budou čekat body navíc). 

PF 2015 – Přejeme všem svým členům, 
partnerům a příznivcům MAS ORLICKO, z. s. 
klidné a pohodové Vánoce v kruhu svých blízkých 
a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí  
a optimismu. 

Ing. Ivana Vanická, manažerka a tým  
MAS ORLICKO, z. s.

Fotky: teprve budou 14.11.
1 z konference

PODĚKOVÁNÍ
Za celoroční skvělou spolupráci děkuji paní 
starostce, zaměstnancům obce, místním 
spolkům, příznivcům školky, rodičům. V. Kroulovi  
a M. Felcmanovi děkuji za jejich ochotu  
a obětavost.

 Anna Janebová - ředitelka MŠ

VÁNOCE
Rok opět utekl jako voda a Vánoce už pomalounku, 
polehounku začínají klepat na dveře.
S přicházejícím adventem se objevují i první 
betlémy a jesličky, které předznamenávají, že se 
blíží nejkrásnější období v roce.
Ty starodávné symboly - slunce a oheň, přežívají 
vlastně až do dnešních dnů, vánoční stromek
je ozdoben světlem svíček, na štědrovečerním 
stole hoří svíce. Ovšem časy i doba již dávno  
odvály z vánočních svátků jejich mystický nádech 
a tajemné kouzlo, ale přesto - Vánoce jsou
zázrak, zázrak, který se každoročně opakuje. Již 
od dětství si nejsilněji pamatujeme tajemný obsah 
tohoto slova a teď, dospělí, vidíme, jak toto 
kouzlo působí na ty naše malé. Vánoce přece patří 
dětem! 
Krásné a klidné prožití vánočních svátků, v novém 
roce hodně štěstí, spokojenosti a především zdraví 
vám všem přeje kolektiv MŠ.

a vánoční cukroví. V přízemí zámeckého areálu 
jsme navštívili Betlém v životní velikosti. S krásným 
dárkem všem dětem - papírovým betlémem  
a vdechnutou předvánoční sváteční atmosférou 
jsme odjížděli do školky.

Mnohé z Vás zajímají aktuální informace  
z realizace Strategického plánu Leader, kdy 
realizace projektů žadatelů nadále úspěšně 
pokračuje. Za poslední dobu bylo dokončeno 
7 projektů, např. Modernizace sokolovny 
Tělocvičné jednoty Sokol Líšnice, rekonstrukce 
místních komunikací v Záchlumí a Orličkách aj. 
Z posledních výzev v tomto programovém období 
zbývá realizovat 17 projektů v celkové hodnotě cca 
7,8 mil. Kč. Úspěšní žadatelé musí své projekty 
realizovat nejpozději do 30. 6. 2015.

Uspořádali jsme zajímavou konferenci „Komunitně 
vedený místní rozvoj a jeho příspěvek k rozvoji 
území“ dne 13. 11., kde jsme ukázali naši činnost 
na území, propagovali jsme příklady dobré praxe, 

vždyť naše území patří mezi ty nejlepší v České 
republice, co se týká čerpání dotací přes MAS. 
Zazněly zde ze strany jednotlivých ministerstev 
možnosti využití čerpání dotací pro obce. 
Konference byla právě určena pro místní starosty, 
kterým touto cestou ještě jednou děkujeme za 
účast. Také děkujeme senátoru Petru Šilarovi, 
rodákovi z Horní Čermné, pod jehož záštitou jsme 
akci pořádali.

MAS ORLICKO se rozhodla pomoci NNO – 
spolkům (dříve občanská sdružení) při přizpůsobení 
jejich základních dokumentů novému občanskému 
zákoníku. V rámci toho Vás srdečně zveme na 
prosincouvou, již čtvrtou ze série avizovaných 
seminářů a služeb zaměřených na prezentaci a 
podporu při řešení této problematiky v území MAS 
ORLICKO. Přednášející na těchto seminářích 
bude paní JUDr. Jana Hlavsová.

Naše MAS se i nadále připravuje na nové 
programové období, kdy základní podmínkou naší 
budoucí činnosti je získání Osvědčení o splnění 
standardů MAS, na kterém od začátku letošního 
roku nepřetržitě pracujeme. Standardizace je 
proces, ve kterém MAS musí splnit mnohá 
kritéria, díky kterým bude  poté  prokazovat svoji 
schopnost zprostředkovávat dotace z nových 
operačních programů v programovém období 
2014 – 2020. Pokud MAS úspěšně projde tímto 
procesem, ,,a my tomu pevně věříme a děláme 
pro to maximum“, říká manažerka MAS ORLICO, 
Ing. Vanická, může předkládat svou strategii 
Ministerstvu pro místní rozvoj ke schválení.  

Vážení zákazníci, 
již třetím rokem Vám nabízíme placení 
vodného a stočného formou zálohových plateb, 
prostřednictvím sdruženého poštovního inkasa 
(SIPO) nebo trvalým příkazem z bankovního účtu.
S potěšením Vám můžeme sdělit, že tento 
moderní způsob úhrady zvolilo do 15. 9. 2014 již 
11.900 domácností v působnosti naší společnosti - 
což činí cca 70 % ze všech odběratelů (fyzických 
osob).

Opakovaně Vás informujeme, že v následujícím 
období budeme od našich odběratelů akceptovat 
platby pouze výše uvedenými způsoby. Tímto Vás 
znovu žádáme, abyste nejpozději do 15. 12. 2014 
zvolili jednu z výše uvedených možností.
Upozorňujeme Vás, že platby v hotovosti jsou 
možné pouze v zákaznickém centru v sídle 
společnosti v Jablonném nad Orlicí. 
Důvodem k tomuto opatření je především 
ekonomická úspora (nákladné zajišťování 
bezpečnosti našich technických pracovnic 
odloučených provozů při manipulaci s finanční 
hotovostí).
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ROZVOZ JÍDEL  
HOSTINEC U JELENA 

HELVÍKOVICE
Všechna menu za 64 Kč. Domácí kuchyně. 

Výběr ze tří menu.
Naši týdenní nabídku najdete na:  

http://ujelena4.webnode.cz/sluzby/rozvoz-
jidel-tydenni-menu/

Objednávky den předem do 14.00  
na telefonu 702 819 609, p. Vodáková.

Tradičního vánočního kapra
můžete zakoupit v areálu Pstruhařství 

Žamberk s. r. o. u bývalé Mosilany  
(ulice Albertova vlevo před mostem)

od 19. 12. do 23. 12. 2014  
vždy od 9,00 do 17,00 hodin  

a 24. 12. 2014 od 9,00 do 12,00 hodin.
Pstruhy prodáváme každou sobotu  

od 9,00 do 12,00 hodin.

S přáním příjemného prožití vánočních 
svátků a mnoha štěstí a zdraví v roce 2015  

se těšíme na Vaši návštěvu.

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 
2015

Formulář k vyplnění Vašich dat naleznete na 
našich webových stránkách www.vak.cz v sekci 
„Pro zákazníky“/„Formuláře ke smlouvě“. Při 
zavádění výše uvedených způsobů plateb Vám 
rádi poradíme, buď při Vaší osobní návštěvě 
některého z našich odloučených provozů VAK 
nebo v zákaznickém centru v sídle společnosti  
v Jablonném nad Orlicí, Slezská 350.
Upozorňujeme Vás také, že již nebude zasílána  
s fakturou složenka. 

Vaše telefonické nebo elektronické dotazy 
směřujte na: 
Jméno Funkce a kontakt
Zdeňka Vacková Fakturace vodného a stočného  
463 030 241 vackova@vak.cz
Milena Fiedlerová Oddělení smluvních vztahů 
463 030 253 fiedlerova@vak.cz
Jana Bušinová Fakturace vodného a stočného 
463 030 213 businova@vak.cz 

Jablonné nad Orlicí dne 1. 10. 2014
Ing. Bohuslav Vaňous, ředitel společnosti v. r. 

Nepodá-li poplatník přiznání, ačkoliv měl tuto 
povinnost, vystavuje se nebezpečí sankce pokuty 
za opožděné podání (dle § 250 zákona č.280/2009 
Sb., daňový řád).
Bližší informace je možné získat na internetu 
http://www.financnisprava.cz nebo na Finančním 
úřadě pro Pardubický kraj, Územní pracoviště  
v Žamberku, tel.: 465 678 111.

Ing. Miroslav Buryška
ředitel územního pracoviště

Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo v roce 
2014 ke změně okolností rozhodných pro vyměření 
daně z nemovitých věcí nebo ke změně poplatníka 
daně z nemovitých věcí (např.: nákup, prodej, 
dar, dědictví, výstavba, přístavba, kolaudace, 
změna užívání, digitalizace území, pozemkové 
úpravy, převody bytů do osobního vlastnictví…), 
že mají dle § 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani  
z nemovitých věcí, povinnost podat daňové 
přiznání do 2. 2. 2015.

Probační a mediační služba České republiky se 
stala již nedílnou součástí systému trestního 
soudnictví. Specifickou oblastí její činnosti je 
práce s mladistvými a dětmi. V souvislosti s touto 
problematikou probační a mediační služba rozvíjí i 
takzvanou multidisciplinární spolupráci týmů pro 
mládež. Tu tvoří zástupci střediska Probační a 
mediační služby Ústí nad Orlicí, Územního odboru 
Policie ČR v Ústí nad Orlicí, Okresního soudu a 
státního zastupitelství v Ústí nad Orlicí, orgánů 
sociálně-právní ochrany dětí jednotlivých obcí 
s rozšířenou působností v okrese Ústí na Orlicí, 
střediska výchovné péče Mimóza a občanského 
sdružení Změna.
 
Členové multidisciplinárního týmu pro mládež si na 
svých pravidelných setkáních vyměňují informace 
a poznatky z oblasti práce s rizikovou mládeží, 
diskutují o aktuálních problémech, s nimiž se 
setkávají napříč celým soudním okresem Ústí nad 
Orlicí. Hledají rovněž účinnější postupy, které by 

pozitivně ovlivnily vývoj kriminality mládeže. Sdílejí 
také informace o ohrožené mládeži a osvědčené 
postupy při práci s ní. Vzájemná spolupráce na 
místní úrovni je velice potřebná a užitečná pro 
další činnost s problémovou mládeží. Setkávání 
týmu totiž poskytuje ideální prostor pro sdílení 
vzájemných zkušeností.
 
Na posledním setkání týmu pro soudní okres Ústí 
nad Orlicí se sešli jeho členové, aby se seznámili s 
nově zahájeným probačním programem určeným 
pro mladistvé pachatele trestné činnosti nazvaný 
P.U.N.K.T. rodina (Průšvihy Už Nedělám, Kámo. 
Tečka.). Ten poskytuje pomoc a podporu mladým 
lidem, kteří se dostali do konfliktu se zákonem, a 
také jejich rodinám. Cílem probačního programu 
je řešit příčiny trestné činnosti mladistvých, 
umožnit, podpořit a udržet u nich žádoucí změnu 
směřující k odklonu od kriminální kariéry. Patří 
sem samozřejmě i ochrana společnosti před 
opakováním trestné činnosti mladistvého.

 V závěru letošního setkání byl tým seznámen 
také s dosavadní zkušeností pracovníků střediska 
Probační a mediační služby v Ústí nad Orlicí se 
zákonem o obětech trestných činů, který vešel 
v účinnost 1. srpna 2013. Od té doby činnost 
střediska směřovala ve prospěch již více než 
sedmdesáti obětí trestných činů.

Na jednotlivá střediska PMS se mohou obrátit jak 
samotní mladiství nebo jejich zákonní zástupci, tak 
i poškození, přičemž služby probační a mediační 
služby jsou bezplatné.

Probační a mediační služba
Středisko Ústí nad Orlicí

Smetanova 43
562 01 Ústí nad Orlicí

–

VÁNOČNÍ PRODEJ 

VČELÍCH PRODUKTŮ 
KDE?
U Skalických „ze dvora“ - Kameničná 1
KDY?
Od 8. do 23.12. 2014 každý den od 8h do 18h
(po dohodě i v jiný čas)
CO U NÁS SEŽENETE?

• Náš med - květový, pastovaný, lesní
• Med s oříšky a ovocné medy
• Medicinální medy s pylem, propolisem, mateří 

kašičkou a různými bylinkami
• Medovinku – přírodní, bylinkovou, se ženšenem, 

cherry, černý rybíz a další
• Dárkové balení medů a medovinky
• Stáčenou medovinku
• Svíčky ze včelího vosku – vánoční motivy
• Kosmetiku ze včelích produktů
• Dárkové balíčky, zakázkové balení

KONTAKT
Lenka & Milan Skalických
Tel.: 739287759
E-mail:medovinka@centrum.cz
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