
1/ 2015 
XVI. ROCNÍK 

DVOUMESÍCNÍK

Výtvarný kroužek  
zve holky a kluky od 6ti let na 

v pondělí 16. února 2015 
v klubovně na OÚ v Helvíkovicích 

od 9 do 13 hodin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prosíme, přihlaste se do čtvrtku 12. února - osobně u vedoucích výtvarných 
kroužků nebo na tel. 605 323 402. Zveme i šikuly, kteří nechodí běžně do 
kroužků!                                                         Těšíme se na vás! Lída a Eliška 

Platí se 120 Kč 
za materiál, 
svačinku a oběd. 
 

S sebou si můžete přinést 
ozdobné raznice a drobné 
textilní ozdůbky (kvítka, 

stužky, kraječky, knoflíčky 
apod.). 

Nezapomeňte na přezůvky!! 
 

Na programu je  
kytička z pedigu a scrapbook! 
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• dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 2  
v č.p. 165 s paní V. F. na dobu od 1. 1. 2015  
do 30. 6. 2015.
• smlouvu č. 14170573 o poskytnutí podpory  
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
OPŽP na akci „Zateplení objektu a rekonstrukce  
vytápění obecního úřadu v Helvíkovicích“. 
Ministerstvo životního prostředí vydalo 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace v roce 2015 na 
akci „Zateplení objektu a rekonstrukce vytápění 
obecního úřadu v Helvíkovicích“. Z celkových 
způsobilých výdajů 1 543 906 Kč bude obci 
přidělena dotace ve výši 90 %, z toho 85 %  
z Fondu soudržnosti SR a EU a 5 % ze Státního 
fondu životního prostředí. Částka 77 195 Kč ze 
SFŽP je podmíněna uzavřením smlouvy.
• dodatek č. 12 Smlouvy o dílo na sběr  
a odstraňování nebezpečných složek komunálního 
odpadu s spol. EKOLA České Libchavy s. r. o. 
Dochází k rozšíření druhů sbíraných odpadů,  
u původních druhů jsou sazby zachovány. Sběr 
komunálního odpadu je beze změny.
• Obecně závaznou vyhlášku obce Helvíkovice 
č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Helvíkovice. Touto 
vyhláškou se v souladu s novými zákonnými 
předpisy rozšiřuje třídění komunálního odpadu 
o biologický odpad a vyřazené elektrozařízení. 
Zároveň se ruší původní vyhláška č. 2/2003. 
Vyhláška nabyla účinnosti dne 4. 1. 2015. 
• složení povodňové komise obce: Jana Kolářová, 
Miroslav Felcman, Vojtěch Kroul, Milan Bednář, 
Jaromír Šeda, Jiří Krejsa, Josef Matyáš, Anna 
Mikulášová.
Další informace z jednání zastupitelstva:
• Byla podána žádost Katastrálnímu úřadu 
pracoviště Ústí nad Orlicí o nové mapování v 
katastrálním území a obci Helvíkovice.
• U akce „Snížení prašnosti v obci Helvíkovice“ 
došlo k přidělení a vyúčtování dotace od 
Ministerstva životního prostředí.

Věra Dittertová

Dne 17. 12. 2014 se konalo 1. řádné veřejné 
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice. 
Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo  
a schválilo:
• darovací smlouvu mezi obcí a spol. Dibaq a. s. 
Helvíkovice 90. Společnost Dibaq a. s. přispěla 
obci částkou 100 000 Kč na kulturní akce v obci.
• rozpočtové opatření č. 3/2014 v celkové výši 
1 983 100 Kč na straně příjmů i výdajů rozpočtu 
na rok 2014.
• rozpočet na rok 2015, na straně příjmů i výdajů 
v celkové výši 7 600 000 Kč. Rozpočet počítá 
se splácením úvěrů v celkové výši 1 497 000 Kč 
a úsporou ve výši 460 000 Kč na mimořádné 
výdaje. Podrobný rozpis viz dále.
• prodej pozemku par. č. 898/25 v k. ú. 
Helvíkovice odděleného z pozemku par. č. 978 
PK, o výměře 1093 m2, žadateli P. T., Žamberk  
za cenu 320 Kč za 1 m2 včetně DPH. Jedná se o 
stavební pozemek v lokalitě u Unikovo.
• prodej pozemku par. č. 19/42 v k. ú. 
Helvíkovice, oddělený z pozemku par. č. 19/9, 
o výměře 16 m2, žadateli ČEZ Distribuce a. s. 
Děčín za cenu 360 Kč za 1 m2 bez DPH – 
pozemek pod trafostanicí u nových domků na 
Skále.
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Výsledky hospodaření obce Helvíkovice za rok 2014 
Název položky Skutečné příjmy v Kč Skutečné výdaje v Kč
Daně z příjmu 4 496 156,84 -
Místní poplatky (odpady, pes, správní) 237 281,00 -
Daň z nemovitostí 586 067,08 -
Přijaté dotace celkem 2 700 855,60 -
- od MZe na úroky z úvěru na kanalizaci 228 262,77 -
- od Úřadu práce na zaměstnance APP 24 450,00 -
- od MMR na skatepark 400 000,00 -
- od MŽP na zametací stroj - ‚Snížení prašnosti‘ 1 411 542,83 -
- od kraje na rekonstrukci kanalizace u č. p. 31 380 000,00 -
- od kraje na odvlhčení kaple 30 000,00 -
- od kraje na veřejné osvětlení pod Popluží 100 000,00 -
- ze SR v rámci SDV a na volby 121 600,00 -
- od Sdružení obcí Orlicko na soutěž SDH  5 000,00 -
Pronájem pozemků 56 716,00 396,00
Lesní hospodářství 48 581,98 12 502,00
Sdružení obcí Orlicko - 13 932,00
Místní komunikace,autobus.zastávky celkem - 160 506,10
- Opravy a údržba - 86 571,50
- Příprava projektu ‚Bezpečné Helvíkovice‘ - 57 184,60
Pitná voda - vodovod 22 755,00 -
Odpadní voda – kanalizace celkem 156 962,00 741 236,73
- Rekonstrukce kanalizace u č. p. 31 - 663 047,33
Mateřská škola 100 000,00 230 000,00
Knihovna 590,00 7 899,00
Kronika - 6 441,00
Kaple sv. Antonína celkem 31 742,00 76 760,75
- Přijaté náhrady od pojišťovny za krádež parapetů v r. 2013
 27 507,00 -
- Odvlhčení kaple - 74 263,00
Helvíkovický zpravodaj 7 450,00 30 282,00
Záležitosti kultury celkem 117 570,00 49 769,35
- Přijatý dar od Dibaq a. s. 100 000,00 -
- Koncert Kamelie 17 570,00 21 548,33
- živ. výročí občanů, zájezdy, ost. kulturní akce   -  28 221,02
Tělovýchovná činnost, sportovní zařízení - 21 081,39
Zájmová činnost, dotace spolkům - 823 265,00
- Skatepark  - 807 765,00
Bytové hospodářství 111 600,00 -
Nebytové prostory, tělocvična, sálek 77 174,00 145 158,00
Veřejné osvětlení celkem 63 959,00 355 627,39
-  Nové osvětlení pod Popluží, náhrada od pojišťovny za poškození rozvaděče
 63 959,00 228 460,00
Pohřebnictví - hřbitov 9 800,00 1 374,00
Územní plán obce - 24 200,00
Obecní majetek celkem 21 753,53 764 895,10
- Rekonstrukce obecního úřadu - 456 850,30
Komunální a tříděné odpady celkem 89 157,60 254 522,40
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- Odměny za třídění, náklady na tříděný odpad 78 407,60 57 393,00
Vzhled obce, veřejná zeleň – sečení, alej 13 068,00 1 741 491,85
- Zametací stroj Kubota - 1 554 850,00
Požární ochrana – SDH - 17 804,50
Zastupitelstvo obce - 733 079,59
Volby do zastupitelstva obce a EU - 26 517,00
Místní správa – obecní úřad celkem 103 110,00 750 797,89
- Obědy pro občany 100 290,00 101 906,50
Finanční operace, pojištění, úroky, DPH  2 094,91 309 331,02

Celkem 9 054 444,54 7 298 870,06
 tj. 101,21 % rozpočtu tj. 97,98 % rozpočtu

Nejdůležitější akce financované v roce 2014:
Nákup zametacího stroje Kubota - Projekt Snížení prašnosti  1 555 tis. Kč
Zřízení skateparku u zahrady MŠ  808 tis. Kč
Stavební úpravy kanalizace od č. p 31 k ČS 2  663 tis. Kč
Zahájení zateplení objektu a rekonstrukce vytápění OÚ  457 tis. Kč
Nové veřejné osvětlení pod Popluží  228 tis. Kč
Odvlhčení kaple – vnitřní i venkovní stavební úpravy  74 tis. Kč
Projekty na akci Bezpečné Helvíkovice – chodníky podél I/11  57 tis. Kč
Nákup pozemku    54 tis. Kč
Dokončení nového územního plánu obce    24 tis. Kč
Dotace místním spolkům na činnost    15 tis. Kč
Poplatek MěÚ Žamberk za řešení přestupků občanů    13 tis. Kč
Splátky jistiny úvěru, úroky z úvěru  1 817 tis. Kč

Počáteční zůstatek na bankovních účtech k 1. 1. 2014 361 590,03 Kč
Konečný zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2014 520 800,51 Kč
Konečný zůstatek úvěrových účtů u ČSOB k 31. 12. 2014 10 752 950,70 Kč

Věra Dittertová
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Rozpočet Obce Helvíkovice na rok 2015
Název položky Příjmy v tis. Kč Výdaje v tis. Kč
Daně z příjmu od FÚ 4 250  -
Místní poplatky 244 -
Daň z nemovitostí    550 -
Přijaté dotace      1 473,9 -
Pronájem pozemků, psí útulek      55 4
Lesní hospodářství - 5
Sdružení obcí Orlicko  - 15
Silnice a pozemní komunikace - 280
- z toho opravy, zimní údržba - 80
- z toho oprava mostu k Popluží - 200
Pitná voda (pronájem vodovodu) 22 -
Odpadní vody (kanalizace) 11 583
- z toho výstavba kanalizace u Unikovo - 580
Mateřská škola        - 170
Knihovna,kronika,zpravodaj,kultura 30 140
- z toho oslavy výročí 650 let od založení obce - 50
Tělovýchova a zájmová činnost - 280
- z toho horolezecká zeď u skateparku - 220
- z toho dotace spolkům na činnost - 60
Bytové hospodářství 110 -
Nebytové hospodářství (sálek, tělocvična) 40 1 870
- z toho rekonstrukce obecního úřadu - 1 770
Veřejné osvětlení - 160
- z toho výstavba v ulici u Kroulu - 100
Pohřebnictví, kaple 10 7
Komunální služby, územní plán 615 269
- z toho prodej a nákup pozemků 600 20
- z toho územní studie - 20
Komunální odpady 74 227
Veřejná zeleň 11 47
Požární ochrana - 15
Zastupitelstvo obce - 715
Činnost místní správy (obecní úřad) 100,1 722
- z toho obědy pro občany 92 92
- z toho inzerce ve zpravodaji 8 -
Finanční operace, pojištění, úroky z úvěrů 4 134
Celkem rozpočet 7 600 5 643
Splátky úvěrů  1 497
Rezerva  460
Celkem 7 600 7 600

Plán investic obce Helvíkovice v roce 2015:
Rekonstrukce a zateplení obecního úřadu - využity dotační prostředky OPŽP 1 770 tis.
Výstavba inženýrských sítí v lokalitě u Unikovo 580 tis.
Skatepark – horolezecká zeď - podána žádost o dotaci z kraje 220 tis.
Výstavba veřejného osvětlení u Kroulu 100 tis.

Věra Dittertová
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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 svozů odpadu v obci 
Helvíkovice v roce 2015

Otevírací doba 
odpadového dvora 
• leden-únor 
sobota 14-16 h

• březen-říjen  
středa 16-18 h, sobota 14-16 h

• listopad-prosinec  
sobota 14-16 h

Mobilní sběr nebezpečných 
odpadů
Mobilní sběr nebezpečných odpadů proběhne 
12. 3. 2015 a bude proveden zastávkovým 
způsobem na těchto stanovištích v obci:
Závodí 15,30 – 15,40 h
Ostrov 15,45 – 15,55 h
Sídliště 16,00 – 16,10 h
Požární zbrojnice 16,15 – 16,25 h
Skála 16,30 – 16,40 h

Druhy přebíraných odpadů: baterie, oleje, 
plechovky od barev, rtuťové zářivky a výbojky, 
ředidla, čistící hadry, rtuťové teploměry, pesticidy, 
fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin, 
pneumatiky.
Do kategorie nebezpečných odpadů nepatří 
žádné elektrospotřebiče!!! 
Nefunkční nebo nevyužívaný elektrický spotřebič 
odevzdejte do odpadového dvora. Elektroodpad 
se už ve sběrnách a výkupnách nesmí vykupovat. 
Odevzdání elektrospotřebiče do odpadového dvora 
je v souladu s novou vyhláškou obce o systému 
nakládání s odpady, která stanoví i místo na 
ukládání bio odpadu za stávajícím odpadovým 
dvorem.

Měsíc Svoz popelnic Svoz plastů, Svoz
 /čtvrtek/ nápojových nebezpečných
  kartonů  odpadů
  /úterý/ /čtvrtek/
leden 8, 22 13  
únor 5, 19 10  
březen 5, 19 10 12
duben 2, 16, 30  7  
květen 14, 28  12  
červen 11, 25  9  
červenec 9, 23  7  
srpen 6, 20 11 20
září 3, 17 8  
říjen 1, 15, 29  13  
listopad  12, 26 10  
prosinec 10, 24 8  
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Srdečně blahopřejeme našim 
spoluobčanům, kteří oslaví 
významná životní jubilea
Únor 2015
Pop Pavel č. p. 124 82 let
Kalousová Hana č. p. 133 60 let
Kroulová Blanka č. p. 112 60 let
Vítek Josef č. p. 24  76 let
Dvořáková Ludmila č. p. 103 70 let
Žabková Hana č. p. 43  89 let

Březen 2015 
Jeništa Jaromír č. p. 10  76 let
Matyášová Jaroslava č. p. 38  73 let
Matyáš Jiří č. p. 147 65 let
Urbánková Jaroslava č. p. 128 75 let
Janebová Anna č. p. 165 60 let
Gabriš Gabriel č. p. 129 73 let
Doleček František č. p. 29  70 let

Vzpomínáme Dne 3. 2. 2015 uplynulo 
5 let od úmrtí 

paní Evy Diblíkové. 
Kdo jste ji znali, 

vzpomeňte s námi.
Děkujeme.

Maminka Hana, sestra 
Zdena a děti s rodinami

Několik zajímavostí z evidence 
obyvatel v obci Helvíkovice

Věkové složení obce Helvíkovice:
 Ženy Muži Celkem
Věk 0-17 48 49 97
Věk 18-39 70 77 147
Věk 40-59 58 56 114
Věk 60-79 45 41 86
Věk 80+ 10 7 17

Rekapitulace evidence obyvatel za rok 2014:
Počáteční stav k 1. 1. 2014 455
Přistěhování 11
Narození 6
Odstěhování 9
Úmrtí 2
Konečný stav k 31. 12. 2014 461

Poděkování
Děkuji za milou návštěvu u příležitosti mých 
narozenin. Bylo to moc hezké povídání  
a vzpomínání.
Děkuji MVDr. Petru Šalanskému a Hance 
Kalousové za kulturní výbor, Vráťovi Matyášovi za 
Konzum, Alici Huškové a Evě Kroulové.
Přeji Vám všem hodně zdraví a ještě jednou děkuji.

Anna Stejskalová
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Rozsvítili jsme vánoční strom a nově 
vyzdobený altán, připomenuli si vánoční 
zvyky a pochutnali si na svařáku  
a bramborácích. 
▼
▼ ▼ ▼

30. 11. 2014

Fotografoval Miloslav Dušek

Již podruhé jsme se připojili  
k celorepublikovému zpívání vánočních 
koled „Česko zpívá koledy“. U altánu se sešlo 
asi 70 lidí a za doprovodu žáků a učitelů  
ze ZUŠ Žamberk jsme se zazpívali známé  
i méně známé koledy a posilnili se drobným 
občerstvením.
   /

10. 12. 2014

▲

▲

Tradiční posezení při svíčkách 
spojené s kuchařskou soutěží  
O řád zlaté vařečky proběhlo  
v sálku OÚ. 
Již 10. ročník oblíbené soutěže nám 
nabídl ochutnávku masové sekané 
a štrúdlu.  
O dobrou zábavu se postaral 
Divadelní soubor a p. Grygar. 

Tradiční vánoční koncert se uskutečnil  
v kapli sv. Antonína. S dojemným vánočním 
pásmem vystoupila skupina hudebníků  
z Kameničné. ▲

26. 12. 2014

Fotografoval Miloslav Dušek

29. 12. 2014 Fotografoval Miloslav Dušek
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Fotografoval Miloslav Dušek

▲

▲



Sportovní úspěchy 
helvíkovických dětí
18. 12. 2014 pořádala Základní škola 
28. října v Žamberku školní turnaj ve stolním 
tenisu „Vánoční pálka“. V kategorii 8. - 9. ročník 
vybojoval krásné 1. místo Jakub Stránský. 
Srdečně gratulujeme.

Vážení čtenáři, pomozte nám zaplnit tuto rubriku, 
pochlubte se úspěchy vašich dětí nebo vnoučat ať 
se veřejnost dozví, jak šikovné děti máme u nás  
v Helvíkovicích.

Věra Dittertová
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INFORMACE Z VÝTVARNÉHO 
KOUŽKU
Co plánujeme... 
• V kroužku pro náctileté jsou volná místa - kdo 
má zájem, může se přihlásit na druhé pololetí! 
• O jarních prázdninách hned v pondělí se uskuteční 
celodopolední výtvarka, v ceně je i oběd - více se 
dozvíte na plakátech.
• Na 15. - 17. květen opět připravujeme Víkendovku 
s výtvarkou v Liberku pro holky i kluky od 6ti let. V 
programu bude spousta výtvarného tvoření, výlet 
s překvapením, hry, táborák s kytarou. Spaní ve 
spacáku v historické bývalé faře. Z výtvarky např. 
spirálové batikování, fimo, hliníková fólie apod. 
• Pod záštitou obce Helvíkovice chystáme na 
velké prázdniny „Příobecní tábor“. Pravděpodobně 
v týdnu od 20. do 24. července, pobyt celé 
dopoledne a část odpoledne, spaní doma. Zázemí 
nám poskytne Obecní úřad v Helvíkovicích. 
Program bude nabitý vším, co by vás jen mohlo 
napadnout - hry, výlety, tvoření, pohybové aktivity, 
přírodovědné zkoumání, zpívání, dobrodružství...! 
Možná jednou přespání. 
Podrobné informace včas vyvěsíme na obecní 
nástěnky!

PROSBA
Na letní příobecní tábor bychom rádi pozvali 
„Astrobus“ - pojízdnou hvězdárnu. Jde o tým 
odborníků, kteří přijedou s dodávkou vybavenou 
potřebnou technikou, dalekohledy, promítacím 
zařízením a programem. Tato atrakce ale stojí 
3-4 tisíce Kč (podle počtu účastníků) a tak se 

touto cestou obracíme na Vás, kteří byste nás 
mohli a chtěli podpořit. 
Prostě sháníme sponzory . 
Objednává se už na jaře, proto prosíme, pokud 
se rozhodnete přispět, ozvěte se nám co nejdříve. 
Sejde-li se potřebná částka, čeká nás netradiční, 
velmi zajímavý odpolední a noční program, na 
který vás rádi přizveme! Srdečně děkujeme!

PODĚKOVÁNÍ
Paní starostka a Obecní úřad Helvíkovice už 
několik let trpělivě každý týden snášejí rachot dětí 
a barevné neodstranitelné skvrny na nábytku po 
účastnících výtvarných kroužků. Vždycky se po 
sobě snažíme pořádně uklidit, ale akrylovky jsou 
prostě akrylovky...
Přesto pokaždé, když vymyslíme další akci, vždy 
nám vyjdou vstříc a poskytnou prostory. 
Toho si velmi vážíme a děkujeme  
za báječnou spolupráci!

Lída Matyášová
P. S. Na zadní straně obálky naleznete 

podrobnosti k Prázdninové výtvarce a v inzertní 
rubrice je leták s nabídkou pro náctileté. 
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Mateřská škola spolu s První pomocí  
Helvíkovice Vás srdečně zvou

na  tradiční 

DETSKÝ 
PYŽAMOVÝ 

PLES,
v neděli dne 15. 2. 2015 od 13.30 hodin  

na sálku Obecního úřadu v Helvíkovicích.
Tanec, soutěže, prodej domácího cukroví. 

Občerstvení zajištěno.
Těší se na Vás pořadatelé.

SDH Helvíkovice pořádá  
v Pohostinství U jelena v Helvíkovicích 

v sobotu 21. 3. 2015 od 20 hod.
tradiční

SDH Helvíkovice pořádá 

besedu 
k Zákonu o provozu na pozemních 

komunikacích č. 361/2000 Sb.  
s panem Janem Kubiasem. 

Beseda se koná v pátek 20. 2. 2015  
v 18.00 hod v Pohostinství U jelena  

v Helvíkovicích 
Občerstvení zajištěno.

Srdečně zveme všechny zájemce

Mateřská škola spolu s Klubem žen pořádají 
tradiční

Dětský maškarní karneval
v neděli 22.3.2015 od 14.00 h v Pohostinství 

U Jelena v Helvíkovicích.

Na děti čeká bohatý program a tombola, 
tanec, soutěže, prodej domácího cukroví.

 
K tanci i poslechu hraje M. Jeništa.
Vstupné 30 Kč dospělí a 15 Kč děti.

Těší se na vás pořadatelé.

Klub žen pořádá  
ve dnech 27. až 29. 3.  

velikonoční trhy,
na sálku OÚ v Helvíkovicích.

Přijďte načerpat inspiraci na svátky jara  
a zakoupit drobné výrobky šikovných rukou 

našich žen a dětí.
Trhy jsou otevřeny od pátku do neděle vždy 

od 14 do 17 hodin.

Josefovskou zábavu
K tanci hraje skupina Vepřo-knedlo-zelo.
Občerstvení zajištěno, soutěž o hodnotné 

ceny, slosování vstupenek.
Vstupné 100 Kč.
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MASOPUST! 
Před pár dny jsem po divadelní zkoušce seděl 
s ostatními v hospodě a kdosi začal mluvit  
o masopustu. A mně blesklo hlavou, že jsem 
ještě nenapsal článek s informacemi o masopustu 
do „zpravodaje“. Víte, já na to docela normálně 
zapomněl. 
Říkal jsem si, že je času dost a najednou... ejhle...  
už je to tady. Možná by se dalo říct, že jsem 
lenoch, když všechno odkládám. Já si ale myslím, 
že stejně jako já, je na tom většina obyvatel 
zeměkoule. Kdysi na škole nám jeden profesor 
přednášel cosi o atomu a tvrdil, že hmota je ve své 
podstatě líná jako člověk, a tak to občas používám 
jako zdůvodnění či výmluvu, když se mi opravdu 
něco nechce. 
Je večer a do uzávěrky zbývá pár hodin a já místo 
abych psal, tak tu sedím a vzpomínám. A v hlavě 
se mi objevují střípky vzpomínek. Tak například 
na ten neuvěřitelný, nezapomenutelný a dnes již 
trochu legendární první masopust, kdy se snad 
celá vesnice bavila a bavila a bavila. A druhý den 
se prý nikde neobjevila ani noha. Říká se, že ten 
den chodily v Helvíkovicích i vrány pěšky. Ano, 
ano! To bylo ten rok, kdy smrtka s kosou řídila 
dopravu na silnici E11 a některé další masky se 
cpaly do obytného přívěsu, až to vypadalo, že 
opravdu zmizí kamsi k Vamberku. A druhý rok? 

Ano, vzpomínám si jak „u bytovky“ děvčata 
celá zmrzlá statečně čekala téměř do tmy, než 
se průvodu konečně uráčilo přijít. A také jak 
masky místo tváří zmalovaly každé auto, které 
se byť i jen mihlo kolem ať jeho osádka chtěla 
či ne. A při dalším? Jasně vidím jednu z plaček 
klečících u pohřbívané basy jak pláče tak usilovně, 
že kromě ní není slyšet nikoho jiného. A vloni? 
Vzpomínám si, jak jezdec namohl chytit svého 
zdivočelého koně šíleně pobíhajícího sem a tam po 
břehu Orlice u mostu na Popluž. A v jednu chvíli 
to skutečně vypadalo, že nejen kůň, ale i jezdec 
chtějí přeplavat na druhý břeh. A ještě na plačku, 
která tak zamotala verš co měla číst, že ho musela 
dvakrát opakovat, než dával vůbec smysl. A ještě 
jsem si vzpomněl, že… a dost vzpomínání! Teď ty 
slíbené informace!

Letos je sraz masek (a nejen masek) 
U TRUHLÁRNY VE 13,00 HODIN. 
A zastávky a orientační časy? 
první ve 13,15 u Michaličků  č. p. 115,
druhá ve 13,40 u Ryšavů č. p. 111,
třetí ve 14,10 u Hlavsů č. p. 151,
čtvrtá ve 14,40 u Kroulů č. p. 4,
pátá v   15,10 u Smetanů č. p. 28,
šestá v   15,40 u Blažků č. p. 36,
sedmá v   16,05 u Křenků č. p. 160,
osmá v   16,35 u bytovky č. p. 136.

A na každé zastávce by masky rády uvítaly malé 
pohoštění, za což se tradičně medvědář odvděčí 
přáním a masky předvedením tanečků.  A rád bych 
ještě požádal hospodyně, aby stejně jako vloni či 
předloni přivázaly medvědáři barevnou stužku do 
klopy.
A je v plánu, že průvod po té únavné cestě dojde 
chvíli po 17.00 na konečnou. Tedy na sálek 
obecního úřadu! 
Zajisté tam bude k mání nejen pití alko či nealko, 
ale také i dobré jídlo. Tedy pokud nebudou všechny 
ZABIJAČKOVÉ POCHOUTKY vyprodány. 
Vždyť jejich PRODEJ PŘES ULICI ZAČÍNÁ JIŽ  
V 15.30!!! 
A zajisté se rozezní i hudba k poslechu a tanci. 
A stejně jako vloni bude ve 20.00 hodin při 
básničkách, zpěvu a s úctou POCHOVÁNA BASA. 
A to bude pro letošek vše. Tak užijme si masopust. 
Vždyť... kdo ví, co bude zítra! Natož za rok!

Vláďa Martínek
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Velké poděkování všem posílá Monika :-)
Poděkování vám všem posílají i rodiče 
Moniky Valachové; zde jej citujeme v plném 
znění:
„Poděkování rodičů Moniky Valachové - Upřímně 
z celého srdce děkujeme všem dárcům a všem, 
kteří na Moniku mysleli v nejtěžších chvílích po 
nehodě. Poděkování za pomoc patří také celé 
rodině a Střední pedagogické škole v Litomyšli.  
V neposlední řadě děkujeme Monice, že to nevzdala 
a boj vyhrála a že stále bojuje. Prostředky ze 
sbírky byly použity na financování výtahové plošiny 
a nákup kompenzačních pomůcek. Nyní jsme 
zakoupili nový invalidní vozík a monoski. V příštím 

roce plánujeme zakoupení handbiku, aby si Monika 
mohla vyrazit na kolo s kamarády. Za zařízení 
všech administrativních záležitostí při zřizování  
a průběhu sbírky děkujeme paní Evě Musilové 
a panu Miroslavu Faltovi. S úctou a s přáním 
krásného prožití nastávajících svátků a mnoho 
úspěchů v novém roce Valachovi ze Záchlumí.“
Dne 16. 1. 2015 byla zaslána na základě darovací 
smlouvy zůstatková částka veřejné sbírky na 
soukromý účet Moniky Valachové. Tuto částku 
použije Monika na zakoupení silničního kola na 
„ruční ovládání“ - handbike.
V Záchlumí dne 19. 1. 2015

Falta Miroslav, Musilová Eva

Uběhl 2. rok a na kontě veřejné sbírky se scházely 
každý měsíc další finanční částky. Děkujeme všem 
z celého srdce za váš zájem.
Sbírka k 31. 12. 2014 skončila.

Obec Záchlumí a Monika 
Valachová děkují všem 
dárcům

Měsíc: Příjem: Výdej: Konečný zůstatek: Z toho úroky
 /Kč/ /Kč/ /Kč/ poskytnuté KB /Kč/
Leden 2014  3.680,85 - 103.894,52 0,85
Únor 2014 1.300,87 - 105.195,39 0,87
Březen 2014 1.840,88 - 107.036,27 0,88
Duben 2014 11.300,90 - 118.337,17 0,90
Květen 2014 11.300,98 - 129.638,15 0,98
Červen 2014 1.800 - 131.438,15 -
Červenec2014 1.800 - 133.238,15 -
Srpen 2014 1.300 - 134.538,15 -
Září 2014 800 - 136.338,15 -
Říjen 2014 800 - 136.138,15 -
Listopad 2014 800 - 136.938,15 -
Prosinec 2014 23.300 - 160.238,15 -

Výdaje na bezbariérovou úpravu bytu, rehabilitační, kompenzační pomůcky v roce 2013 
byly 179.106 Kč. Na účtu VS se sešla za dobu dvou let částka 339.344,15 Kč.
Částkou 145.445,- Kč byla hrazena výtahová plošina, částka 12.076,- Kč byla vynaložena na 
bytové úpravy, částka 21.585,- Kč na kompenzační a rehabilitační pomůcky.

Stav veřejné sbírky (VS) ve prospěch Moniky 
Valachové ke dni 1. 1. 2015 je 160.238,15 Kč.
Všem, kteří přispěli, moc děkujeme a zároveň 
vám všem přejeme v novém roce hodně 
zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky.Pro vaši 
informovanost jsme zpracovali přehled  
o pohybu peněz na kontě VS během roku 2014  
a celkovou informaci za oba roky VS.
Zůstatek na kontě VS k 1. 1. 2014: 100.213,67  Kč
Z toho úroky poskytnuté KB: 11,67 Kč
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Nabízím pronájem 
nebytových prostor 
v Helvíkovicích 
č. p. 85 včetně 
zahrady - využití  
na garáže,  
uskladnění materiálu. 
Cena dohodou.
Bližší informace 
na tel. 739181631 
nebo 465584170

 

  

 

 

 

 

    V tomto kroužku jsou  
                     
                     
                     
                     
                     
               

 

 

 

 

 

 

              

            

          Tel. 605 323 402                           Přijďte, těším se na vás   L. Matyášová 

pro holky a kluky od 11ti let, 
 

kteří chtějí tvořit netradiční výrobky 
- origami náhrdelník, patchworkovou 

krabičku na poklady, inchové obrázky, 
originální šátek apod. 

 
Koná se v klubovně na OÚ v Helvíkovicích (zadní vchod). 

S sebou přezůvky.  
Úhrada 250,- Kč na pololetí, příp. do vyčerpání peněz. 

 

 vždy v sudý pátek  
od 16 do 17.30 hod. 
 

Dřevoděl Pavel Kábrt, Žamberk
Pila Helvíkovice – výroba stavebního řeziva a paliva. 
Výroba, výkup a prodej palet.  
Provozní doba Po – Pá  7.00 - 15.30

Nabízíme výrobu stavebního řeziva všech rozměrů až do délky 12 m  
s možností odvozu. V Žamberku a okolí do 5 km odvoz zdarma.  
Palivo vcelku cca 1,125 m3 nebo nařezané na různé délky – rovnané 1 m3.  
Nyní do konce února 2015 palivo se slevou 20 %.  
750 Kč - 20 % = 600 Kč za 1 balík cca 1,125 m3 (bez DPH).  
Mobil: 603 281 958, kancelář 732 676 887, e-mail: palety.kabrt@seznam.cz

PODĚKOVÁNÍ - Vánoční besídka
Děkuji všem rodičům za sponzorské dary dětem na 
Vánoce. Vidět šťastné děti a spokojené rodiče - co 
víc si můžeme přát?! Rodiče chápeme jako své 
nejdůležitější partnery a na vztazích s nimi nám 
velmi záleží.
Naše mateřská škola je otevřená rodičům, je 
místem, kde jsou rodiče vítáni a kam mohou bez 
obav vstupovat a hovořit o všem, co je při výchově 
tíží nebo naopak těší.

Sice nám chyběl anděl, ale nám to nevadilo, 
protože andělíčků ve školce bylo hodně a čertíků 
také. Na mikulášskou besídku budeme dlouho 
vzpomínat. Mikuláši a čertíku moc děkujeme!

Připravila Anna Janebová
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CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ 
ŠKOLE?
Od září 2014 navštěvuje mateřskou školu 28 dětí 
ve věku od 2 do 6 let. Moc nás těší, že je o naši 
školku takový zájem, nejenom od místních rodičů, 
ale také z okolí.
Den v naší mateřské škole má určitý řád, míru 
organizovanosti, ale i svobody. Je uspořádán tak, 
aby poskytoval dětem dostatek prostoru a času 
pro spontánní hru i odpočinek. Činnosti probíhají  
v klidné atmosféře, jsou skupinové nebo individuální 
a mají přirozené a plynulé přechody. Vycházíme 
z potřeb zdravé životosprávy - dodržujeme 
maximální 3 hodinové rozmezí mezi jídly.
Umožňujeme příchod a odchod z mateřské školy 
podle potřeb dítěte a podmínek rodičů.
Spolupracujeme s rodiči v době adaptace dítěte 
v mateřské škole. Společně vytváříme pravidla 
soužití ve třídě.
Délku odpočinku přizpůsobujeme potřebám dětí.
Smíšené třídy jsou pro děti přirozené. Umožňují 
dětem volit činnosti podle jejich schopností, 
ne podle věku, mladším dětem pozorovat 
a napodobovat starší děti při činnostech  
a sebeobsluze, starší děti vedeme k pomoci 
mladším dětem.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V MŠ
 Mikuláši, Mikuláši,
 kdo to tady děti straší?
 Kdo tu řinčí řetězem
 a kdo dneska přišel sem?
 Rohatý, rohatý s kožichem až na paty.

Jako každoročně zavítal do naší školičky hodný 
Mikuláš s pořádným čertem - ale také hodným,  
i když tak nevypadal! Děti si užily krásné dopoledne, 
přednášely básničky, zpívaly písničky. Také dostaly 
krásné balíčky s dobrotami od manželů Hicklových 
ze Žamberka. Moc děkujeme!

„Děti by si měly hrát mnohem více, než je  
dnes obvyklé. Neboť když se člověk nasytí hrou  
v dětství, odnáší si do života velký poklad - 
vnitřní svět, ze kterého může čerpat sílu,  
když je mu těžko.“ (Astrid Lindgrenová)


