Dne 16. 2. 2015 se konalo 2. řádné veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo
a schválilo:
- účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská
škola Helvíkovice k 31. 12. 2014
Zisk z hospodaření r. 2014 ve výši 7 106,45 Kč
bude převeden do rezervního fondu MŠ.
- rozpočtový výhled na roky 2016 – 2019
Výhled na následující roky předpokládá každý rok
investiční výdaje minimálně 500 tisíc korun na
výstavbu inženýrských sítí u nových stavebních
pozemků a zachování stávajících provozních
výdajů.
- prodej pozemku par. č. 898/27 v k. ú. Helvíkovice
odděleného z pozemku par. č. 978 PK, o výměře
927 m2, žadateli R. N., Žamberk, za cenu 320 Kč
za 1 m2
Jedná se o stavební pozemek v lokalitě u Unikovo.
- zřízení služebnosti na pozemku par. č. 4892
v k. ú. Helvíkovice ve prospěch ČEZ Distribuce a. s.
za účelem umístění součásti distribuční soustavy
zemního kabelového vedení NN
- smlouvu o centralizovaném zadávání se
Sdružením obcí Orlicko, Žamberk
Z důvodu snížení sazby za spotřebovanou elektřinu
u odběrů obce i MŠ se opětovně zapojíme do
nákupu elektřiny na komoditní burze pro rok 2016.
V současné době již využíváme dodavatele
elektřiny EP Energy Trading, a. s. a úspora je
v řádu desetitisíců.
- návrh vlajky obce předložený heraldikem
J. F. Křivohlávkem a podání žádosti o schválení
vlajky obce do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR.
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Obec využívá znak obce (v zeleném štítu zlaté
zkřížené hrábě), který byl obci udělen rozhodnutím
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne
17. 5. 1994. U příležitosti výročí obce v letošním
roce bude zhotovena i vlajka se znakem, která se
bude využívat při slavnostních příležitostech.
- poskytnutí příspěvku MAS Orlicko, z. s. ve výši
10 Kč na občana obce na pokrytí provozních
nákladů v r. 2015
- dohodu o odborné pomoci mezi obcí a Městskou
knihovnou Žamberk na rok 2015
Na základě této dohody si pro rozšíření knihovního
fondu půjčuje Místní knihovna v Helvíkovicích
libovolné množství knih z výměnného fondu
Městské knihovny.
- sjednání smlouvy o dílo na opravu střechy budovy
OÚ s firmou Pavel Mlíčka Žamberk
Výměnou střešní krytiny pokračuje celková
rekonstrukce budovy obecního úřadu. Většina
vnitřních prací je dokončena, zateplení objektu a
nová fasáda bude zhotovena do konce května.

k. ú. Helvíkovice, ve výlučném vlastnictví J. R. stavební parcela č. 30, stavba Helvíkovice
č. p. 49, rodinný dům, která je součástí a stojí
na pozemku p. č. st. 30, parcela č. 79, parcela
č. 81/4, dle LV č. 631 pro k. ú. Helvíkovice, podíl
na nemovitostech ve výši ¼ J. R. - parcela č. 1468,
parcela č. 1472, dle LV č. 189 pro k.ú. Helvíkovice,
podíl na nemovitostech ve výši ½ J. R. parcela
č. 65, parcela č. 73/1, parcela č. 78, parcela
č. 83/2, parcela č. 4306, parcela č. 4307, parcela
č. 4318, parcela č. 4319, parcela č. 4388, parcela
č. 73/1 PK, parcela č. 76 PK, parcela č. 77
Všechny výše uvedené nemovité věci za celkovou
kupní cenu 2 107 000 Kč.
- přijetí úvěru od ČSOB a. s., na nákup nemovitých
věcí ve výši 2 107 000 Kč
Splatnost úvěru do 25. 3. 2020 a úroková sazba
formou úrokového zajištění nebo fixní úroková
sazba v maximální výši 1,45% p. a. Úvěr bude
zajištěn zástavním právem k nemovitým věcem
dle LV č. 10001 - stavební parcela č. 113/5 jejíž
součástí je stavba č. p. 165, pozemková parcela
č. 1047/2 (budova víceúčelového objektu včetně
přístupové plochy).
- záměr prodeje části pozemku par. č. 3/1
o výměře 101 m2 v k. ú. Helvíkovice
- uzavření smlouvy o společnosti s ČR –
Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj na
vybrané činnosti při obnově katastrálního operátu

novým mapováním na části k.ú. Helvíkovice
V intravilánu obce bude zahájena digitalizace
včetně mapování, tj zpřesnění hranic přímo
v terénu pracovníky katastrálního úřadu. Bližší
informace viz dále.
- rozpočtové opatření č. 1/2015 ve výši
2 972 000 Kč na straně příjmů i výdajů
- schvaluje provozní řád sportoviště
- zachování stávajícího oplocení areálu sportoviště
- podání žádosti o dotaci od Sdružení obcí Orlicko
na oslavy výročí obce a opravu varhan v kapli
Věra Dittertová

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, byl splatný do 28. 2. 2015
Předplatné na Helvíkovický zpravodaj
na rok 2015
60 Kč
• za 6 výtisků, bylo splatné do 28. 2. 2015
Pokud ještě nemáte poplatek za psa a předplatné
na zpravodaj uhrazené, prosím o okamžitou
úhradu v hotovosti na obecním úřadě.

Dne 25. 3. 2015 se konalo 3. řádné veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo
a schválilo:
- nákup pozemků par. č. 118 PK, par. č. 119 PK,
par. č. 120 PK a par. č. 1544/19 PP vše v k. ú.
Helvíkovice vše za kupní cenu 40 Kč za 1 m2 a vše
od JUDr. J. M., Praha 8
Pozemky leží u I/11 a budou využity pro budoucí
stavbu chodníku.
- nákup nemovitých věcí zahrnutých do
insolvenčního řízení J. R. - dle LV č. 457 pro
HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 2/ 2015
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Oznámení o obnově
katastrálního operátu novým
mapováním
Obec Helvíkovice podle ustanovení § 38 odst.
1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon),
vyhlašuje
na základě oznámení Katastrálního úřadu
pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště
Ústí nad Orlicí (dále jen „katastrální úřad“)
č. j. OO- 8/2015-611, že v katastrálním území
Helvíkovice obce Helvíkovice bude zahájena
obnova katastrálního operátu novým mapováním
(dále jen „obnova katastrálního operátu“).
Zahájení obnovy katastrálního operátu se
předpokládá přibližně v období od 18. 5. 2015
do 30. 6. 2016. Přesný termín bude oznámen
nejméně 30 dnů předem.
Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu
hranic pozemků a vnějšího obvodu budov písemně
zváni nejméně týden předem, přitom jsou povinni
označit trvalým způsobem a na vlastní náklad
nesporné hranice svých pozemků.
Pokud vlastník hranice svých pozemků neoznačí,
může katastrální úřad rozhodnout, že hranice
označí na náklad vlastníka. Neoznačují se hranice
pozemků, které jsou sloučeny do větších půdních
celků. Vlastníci pozemků se vyzývají, aby v zájmu
správného doplnění hranic do katastru nemovitostí
předem vyhledali zachované úseky hranic pozemků,
popř. zachované hraniční znaky a při zjišťování
průběhu hranic na ně upozornili komisi.
Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní
pracovníci jsou oprávněni po oznámení vstupovat
a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti.
Do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího
vlastníka nebo oprávněného uživatele. Oprávnění
ke vstupu na nemovitost prokazují služebním
průkazem.
Vlastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel
je povinen strpět umístění měřických značek na
nemovitosti včetně využívání značek bodových
polí a zdržet se všeho co by tyto značky mohlo
poškodit, učinit nepouživatelnými nebo zničit.
Toto oznámení je v celém znění (včetně odkazů
na ustanovení katastrálního zákona) zveřejněno na
úřední desce obce v elektronické i listinné podobě.
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Podle informace od ČEZ nejde v 13. 4.
a 14. 4. a také 22. 4. a 23. 4. celý den, t.j. od
8 do 18 h v celé obci elektřina. Důvodem
je výměna sloupů u stávajícího vedení
vysokého napětí. Odstávka se bude
i v příštích týdnech opakovat, termíny
budou včas zveřejněny.

Opětovně upozorňujeme spoluobčany, že
obec Helvíkovice vydala již v červnu roku
2013 Nařízení č. 1/2013, které zakazuje
podomní prodej na celém území obce.

Skatepark Helvíkovice
Využívání skateparku vyvolává u občanů
rozporuplné názory, ať již na jeho vznik, shlukování
mládeže, hlučnost apod. Dále jsme v této
souvislosti obdrželi petici některých rodičů dětí z
MŠ „za opětovné postavení plotu u zahrady MŠ
Helvíkovice“. Jejich důvody k sepsání této petice
byly: oddělení herního prostoru dvou rozdílných
věkových kategorií dětí, zamezení znečišťování a
demolování zařízení školkové zahrady a omezení
rizika úrazů dětí předškolního věku.
Zastupitelstvo tuto petici vzalo na vědomí a také
se tím zaobíralo přímo na místě samém na své
pracovní poradě, kam byla přizvána i paní ředitelka
naší MŠ. Zastupitelstvo obce se usneslo, že doposud
nebylo řešeno žádné úmyslné ničení herních
prvků, proto nezastáváme názor na rozdělování
plochy plotem pro různé věkové kategorie dětí.
O to, abych omezili rizika úrazů předškolních
dětí se v době pobytu v MŠ zodpovědně starají
pedagogové. Z nově schváleného provozního řádu
sportoviště vyplývá, že za bezpečnost dětí do 12-ti
let při pohybu na skateparku a ostatních herních
prvcích ve volném čase, jsou zodpovědné osoby
starší 18-ti let, které s nimi mají být v prostorách
sportoviště.

Snížení hlučnosti nebo-li rezonování překážek se
v současné době řeší.
Výňatek ustanovení z nového provozního
řádu:
1. Do parku je přísným zákaz vstupu bez helmy
a ostatních ochranných pomůcek (chrániče loktů,
kolen a zápěstí). Platí pro všechny sporty, neboť
je zde nebezpečí nejen pádu, ale i nechtěné srážky
s jiným uživatelem parku.
2. Pro bezpečný provoz je maximální počet
jezdců stojících na překážkách 6, současně
jedoucích pak maximálně 3.
3. Dětem mladším 12-ti let je vstup do prostoru
skateparku povolen pouze v doprovodu trvalého
dozoru, tj. rodičů či jiné odpovědné osoby starší
18-ti let.
4. Sportoviště je volně přístupné veřejnosti,
vstup do sportoviště je zdarma na vlastní nebezpečí
a odpovědnost (platí i pro diváky).
5. Vstup je povolen pouze vstupní brankou. Je
zakázáno přelézání vlastního oplocení sportoviště.
6. V případě jakékoli závady na uvedeném
sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním
okolí je uživatel povinen tuto závadu ihned nahlásit
na obecní úřad.

Podomní prodej je prodej a poskytování služeb
bez prodejního zařízení pochůzkou v neveřejných
prostorách, zejména domech určených k bydlení.
Porušení tohoto nařízení lze postihnout jako
přestupek.
Zákaz podomního prodeje byl vydán především pro
ochranu občanů před nežádoucími prodejci, kteří
obtěžují občany svými nabídkami. V poslední době
se několikrát po obci pohybovali prodejci elektřiny,
okapů nebo jiného zboží. Ne každý občan má dost
odvahy a zkušeností, aby dokázal nabídky rázně
odmítnout. Dostává se pak do situace, kdy si
neví rady, jak se nechtěného návštěvníka svého
rodinného domu zbavit. Může dojít i k odcizení
majetku. Proto prosím buďte ostražití a ihned
po návštěvě nebo nejlépe při nechtěné návštěvě
zavolejte na obecní úřad a my zjednáme nápravu,
ať už vlastními silami nebo za pomoci Městské
policie Žamberk nebo Policie ČR. Neváhejte a
volejte, telefonní čísla jsou 465612527 – OÚ,
737717897 – Věra Dittertová nebo 602310717 –
starostka Jana Kolářová. Děkujeme za spolupráci.
Věra Dittertová
HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 2/ 2015
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7.
V areálu sportoviště je zakázáno jakékoliv
znečišťování nebo poškozování všech ploch.
8.
Divákům se zakazuje vstupovat do prostoru
překážkové plochy a na překážky a odkládat tam
osobní věci (batohy, oblečení apod.).
9.
Za deště, za vlhka, námrazy a snížené
viditelnosti platí zákaz vstupu, sportoviště je
automaticky mimo provoz.
10. Uživatel sportoviště nesmí svým chováním
ohrožovat své zdraví a zdraví jiných uživatelů nebo
jinak obtěžovat nejbližší okolí.

Srdečně blahopřejeme našim
spoluobčanům, kteří oslaví
významná životní jubilea
Duben 2015
Popová Magda
Hajduk Vojtěch
Roček Jiří		
Kopecká Marie
Jeništa Jiří		

č.
č.
č.
č.
č.

p.
p.
p.
p.
p.

124
3
87
39
10

78
71
71
73
78

let
let
let
let
let

11. Provozovatel nenese odpovědnost za
případné úrazy vzniklé na sportovišti. Současně
neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.
12. V DOBĚ POBYTU DĚTÍ Z MŠ NA
SPORTOVIŠTI JE VSTUP ZAKÁZÁN OSTATNÍM
NÁVŠTĚVNÍKŮM.
Provozní doba sportoviště v období:
duben – červen
10 – 19 hodin
červenec – srpen
10 – 20 hodin
září – říjen
10 – 19 hodin
listopad – březen
10 – 16 hodin
Jana Kolářová, starostka

Květen 2015
Chalouková Oldřiška
Dušek Miloslav
Janušová Květoslava
Holubář Vladislav
Pánek František
Pirkl Jan
Knopová Anna
Šreibrová Marta
Michalička Adolf

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

126
104
48
136
126
86
55
60
115

85
77
79
60
60
92
75
65
73

let
let
let
let
let
let
let
let
let

Blahopřání
V uplynulých dnech navštívili členové kulturního
výboru obce u příležitosti blahopřání k životním
výročím naše spoluobčany.

Pavel Pop - 82 let
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Hana Žabková – 89 let

František Doleček – 70 let

Lída Dvořáková – 70 let

Kam a jak hlásit pálení klestí?

- v lese místo pro pálení izolovat pruhem širokým
nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé
materiály až na minerální půdu z důvodu přenosu
požáru lesní hrabankou,
- místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným
množstvím hasebních látek,
- opustit místo pálení je možné až po úplném
uhašení ohně,
- místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného
deště pravidelně kontrolovat,
- příjezdové cesty vedoucí k místům pálení nesmí
být zataraseny,
- spalování se může provádět pouze v bezpečné
vzdálenosti od objektů a porostu,
- plošné vypalování porostů je zakázáno
Neohlášené pálení může mít za následek planý
výjezd hasičů, který se společně s finančním
postihem za přestupek hradí.

Pálení klestí má svá jasná pravidla.
Při spalování hořlavých organických látek na
volném prostranství, je třeba dodržovat tato
pravidla:
- pálit komunální a průmyslový odpad na volném
prostranství je zakázáno,
- každé pálení klestí je třeba ohlásit na Krajské
operační a informační středisko Hasičského
záchranného
sboru
Pardubického
kraje,
tel. 950570110 nebo přímo v elektronickém
formuláři na webových stránkách www.hzscr.cz/
hzs-pardubickeho-kraje.aspx v nabídce
Služby pro veřejnost – Pálení, kde je k dispozici
formulář „Přidat nové pálení“.
V ohlášení uvést datum s časem, kdy bude pálení
prováděno, místo kde bude probíhat pálení a osobu,
která za pálení odpovídá s telefonickým kontaktem
na tuto osobu. Při případném kontaktování
operačním důstojníkem je nutné dbát jeho pokynů
a poskytnout potřebné informace o pálení.
- při náhlém zhoršení počasí – silném větru, je
nutné pálení přerušit, oheň uhasit,
HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 2/ 2015
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15. 2. 2015
Dne 15. 2. pořádal Klub první pomoci
společně s MŠ dětský pyžamový ples.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na
organizaci. Za tombolu děkujeme všem sponzorům:
Kollár – autodílna, Holubářovi, hasiči, obecní úřad,
p. Smetanová, p. Žabková za pletení, p. Preclík,
p. Žabka – Polsko, p. Marková, divadelní spolek.
Škoda, že bylo málo dětí. Tombola byla bohatá.
A. Kučerová

21. 3. SDH připravilo tradiční Josefovskou
zábavu s bohatou tombolou.
Vyšší návštěvnost podpořila hudební skupina
Vepřo-knedlo-zelo, která měla velký úspěch.

22. 3. se v Pohostinství U jelena uskutečnil
dětský maškarní karneval.
Zúčastnilo se pouze 33 dětí, ale ty si pěkně
užily soutěže, které připravila MŠ za hudebního
doprovodu Mirka Jeništy.

22. 3. 2015

Foto MD
15. 2. 2015

Foto MD
27. 3. 2015 - 29. 3. 2015

21. 2. prošel masopustní
průvod obcí a požehnal
hodně zdraví a úrody
hospodářům.
Výborné pohoštění a příznivé
počasí provázelo veselé
masky celým dnem.
Obě fota MD
7
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27. až 29. 3. proběhly na sálku OÚ velikonoční
trhy spojené s výstavou.
O krásné výrobky šikovných žen a dětí z Helvíkovic
i okolí byl velký zájem.
Velikonoční svátky patří k nejstarším svátkům
vůbec. Jejich základní podstatou z dob
předkřesťanských bylo vítání přicházejícího
jara a nového vegetačního období.

Obec Helvíkovice přeje všem spoluobčanům
mnoho zdraví, hodně sluníčka, jarní pohody
a nových sil do příštích dnů.
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Recepty
aneb něco dobrého na zub

Informace z výtvarného
kroužku
Výtvarný kroužek tímto školním rokem dojíždí 7.
rok své existence. Za tu dobu jím prošlo už 40
pravidelně docházejících dětí! Můžeme připočítat
několik dalších účastníků (i „přespolních“) na
víkendovkách a prázdninovkách a ještě pár
šikovných místních žen. To je spousta lidí!
Účastníky a jejich výrobky průběžně dokumentujeme. Fotokronika má už 3 díly! Je možné si ji vypůjčit a prohlédnout. Zájemci se mohou domluvit
u vedoucích kroužku.

V naší obci již deset let kuchařinky ukazují své
dovednosti ve vaření a pečení a porovnávají
své recepty při kuchařské soutěži O řád zlaté
vařečky. Jídlo a různé dobroty jsou součástí té
příjemnější části života. Každý z nás se setkáváme
s recepty, které neznáme, ale po jejich využití
vznikají výborné pochutiny. Podělte se s námi o
své zkušenosti! Budeme rádi, když nám zašlete
váš osvědčený a zároveň trochu výjimečný recept.
Dnes vám přinášíme malou nabídku:
Tvarohové koblihy
1 tvaroh, 22 dkg polohrubé mouky, 4 vejce,
1 prášek do pečiva, 5 lžic rumu, 5 lžic mléka.
Suroviny smícháme, lžičkou vykrajujeme malé
koblihy, které ihned smažíme ve větší vrstvě oleje
nebo ve friťáku. Teplé obalíme v moučkovém
cukru.
Tyto koblihy při masopustu připravila paní Anča
Kučerová a měly velký úspěch, okamžitě se po
nich jen zaprášilo.

Roláda z červené řepy
Roládu připravila na výroční členskou schůzi Klubu
žen Jitka Ulrichová. Byla to nezvyklá kombinace,
ale výborný předkrm.
Ingredience
Roláda:
3 středně veliké červené řepy – 700 g
1 červená nebo obyčejná cibule
3 lžíce olivového oleje
1/2 lžičky provensálského koření
1 až 2 stroužky česneku
3 lžíce hladké mouky
2 vejce
9

100 g tvrdého sýra
sůl, pepř
Náplň:
2 pomazánková másla (po 200 g)
100 g taveného sýra
1 až 2 stroužky česneku, čerstvý strouhaný křen
dle chuti, lžíce pažitky nebo naťové cibulky,
sůl, koření dle chuti - může být pikantnější
Postup
Uvařenou a oloupanou řepu nastrouháme na
jemno. Cibuli nakrájíme a orestujeme na oleji,
přidáme červenou řepu, okořeníme provensálským
kořením, česnekem, solí a pepřem. Necháme
vychladnout.
Do vychladlé směsi vmícháme dva žloutky,
nastrouhaný sýr, mouku a promícháme.
Z bílků ušleháme sníh a do směsi pomalu
vmícháme. Hotovou směs rozprostřeme na plech
na pečící papír a pečeme při 180°C cca 20 minut.
Mezitím si připravíme náplň z pomazánkového
másla, sýra, rozmačkaného česneku a křenu. Vše
dobře vyšleháme.
Náplň klademe na upečenou a vychladlou placku,
posypeme pažitkou nebo naťovou cibulkou, placku
zarolujeme do rolády a dáme vychladit.
Oba recepty vřele doporučuju, vyzkoušejte
a určitě si pochutnáte.
Věra Dittertová

Připravujeme SBĚR STARÉHO PAPÍRU. Prosíme
shromažďujte noviny, časopisy, letáky, kartony...
V blízké době zveřejníme podrobnosti ke svozu na

SDH
Helvíkovice

srdečně zve
na cestopisnou přednášku
Opravdový Dakar - Africa Race
v pátek 17. 4. od 19 hodin
v sálku OÚ.
Přijďte si poslechnout zajímavou
přednášku pana Vojtěcha Morávka
z Kostelce nad Orlicí.

obecních vývěskách. Získané finance využijeme
na příobecním táboře. Předem děkujeme za vaši
spoluúčast!

Klub žen a Myslivecký
spolek z. s. DUBINA
připravují tradiční

Pálení čarodějnic
a stavění máje
30. 4. 2015 od 18 hodin
v parčíku za Obecním
úřadem v Helvíkovicích.
Zveme vás na kulturní
program dětí
z tanečního kroužku při
stavění máje a tradiční
grilovaná kuřata.

Obec Helvíkovice vám na sobotu 2. 5. nabízí
velice zajímavý zájezd do Kostelce nad Orlicí
na prohlídku zámku

Zámecká expozice
„Život v Biedermeieru“

Program:
odjezd v 13,30 hodin od OÚ,
dle zájmu možná procházka v parku, návštěva
zámecké kavárny nebo výstavy v galerii zámku
od 15 hodin prohlídka s majitelem zámku
panem Františkem Kinským
HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 2/ 2015

Návrat do 19 hodin.
Poplatek za vstupné:
dospělí 120 Kč, děti do 15 let
a senioři nad 65 let 80 Kč
Poplatek za dopravu:
místní 30 Kč, ostatní 60 Kč
Přihlášky na OÚ do 20. 4. 2015.
Neváhejte je pouze omezený počet míst.
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Pojďte se s námi zapojit do
celorepublikové úklidové akce

Ukliďme Česko 2015!

Společný úklid se uskuteční v sobotu

18. 4. 2015

U nás se sejdeme ve 14 hod u obecního
úřadu a rozdělíme se na potřebná místa.
Zveme občany všech věkových kategorií,
děti pouze v doprovodu dospělé osoby.
Prvních 20 účastníků obdrží trička
s logem akce a pracovní rukavice.
Pro všechny účastníky úklidu bude
připraveno občerstvení a drobné
odměny.
Aktuality o organizaci a přípravách Ukliďme
Česko 2015 můžete průběžně sledovat na
http://www.uklidmecesko.cz/news/.
Těší se pořadatelé – Obec Helvíkovice,
Mateřská škola a Myslivecký spolek z. s.
DUBINA
Mateřská škola spolu s První pomocí
Helvíkovice vás zvou na tradiční

Probouzení broučků

v pátek 24. 4. 2015 od 16 h.
Sraz u MŠ, drobné odměny a občerstvení
připravují broučci pro každé dítě.

Kulturní výbor obce Helvíkovice srdečně
zve spoluobčany na

Přátelské setkání seniorů
v neděli 10. 5. 2015 od 15.00 h
na sálku OÚ.

Program:
- úvodní slovo starostky
- vystoupení dětí z MŠ a tanečního
kroužku
- retro překvapení
- občerstvení
- hudba k poslechu i zpěvu
Starším občanům nabízíme odvoz
obecním autem, zájem nahlaste na OÚ
tel. 465612527.
V rámci měsíce myslivosti připravují
Myslivecký spolek z. s. DUBINA
a Mateřská škola Helvíkovice
na 5. 6. 2015

Vycházku dětí s myslivcem
do přírody
a ukázku motýlů.

Zájezd do Polska na trhy
v Kudowa Zdroj
ve čtvrtek 21. 5., odjezd v 7,30 od OÚ.
Přihlášky na OÚ do 15. 5.
s úhradou poplatku – členky KŽ 70 Kč,
ostatní 100 Kč.
SDH Helvíkovice zve všechny děti a jejich
rodiče a prarodiče
v pátek 29. 5. od 16 hodin na

Den dětí spojený
s kácením máje

- soutěže pro děti s hasičskou tematikou
- odměny, občerstvení
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V minulém roce jsme se zapojili do charitativní akce
– sběr víček pro Barunku ze Žamberka. Nasbírali
jsme asi 20 pytlů plastových a kovových víček,
které Barunce pomohli zaplatit tolik potřebnou
lázeňskou péči. V současné době již Barunka víčka
nepotřebuje, ale naše snaha pomáhat bude mít
další pokračování. Ve spolupráci s Českou poštou
jsme se zapojili do sběru víček pro Justýnku.
Pětiletá Justýnka Svobodová z Pardubic trpí
Williamsovým-Beurenovým syndromem.

Mateřská
škola
Helvíkovice
dle
zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) podle § 34 vyhlašuje
Zápis k docházce do mateřské školy
v Helvíkovicích na školní rok 2015/2016, který

Jedná se o genetickou vadu, která Justýnce přináší
celou řadou zdravotních komplikací a středně
těžkou mentální retardaci. Potřebuje pomoc
a dohled 24 hodin denně. Peníze, které získá
ze sebraných víček, použije na osobní asistenci,
rehabilitaci, muzikoterapie a další potřebné
procedury.
Plastová i kovová víčka (odděleně) můžete
předávat do nádob na obecním úřadě nebo
v mateřské škole.
Děkujeme za pomoc.
Věra Dittertová

se bude konat ve čtvrtek 21. 5. 2015 od 8 do 12
hodin v mateřské škole.
Žádost o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
pro následující školní rok si vyzvedněte v mateřské
škole.
Anna Janebová, ředitelka

Bližší informace na plakátech.

Kulturní výbor obce Helvíkovice zve
všechny občany i ostatní zájemce na

Výlet na Moravu

Klub žen v Helvíkovicích pořádá

Pro lidi se srdcem na pravém
místě

ve středu 1. 7. 2015.

Program
zámek v Náměšti na Hané, Muzeum
historických kočárů v Čechách pod Kosířem,
oběd v penzionu Mánes v Čechách p. K.,
Muzeum olomouckých tvarůžků v Lošticích
možnost nákupu tvarůžků v podnikové prodejně
Odjezd v 7,45 h od OÚ, předpokládaný návrat
kolem 19 hodin
Poplatek za vstupy: dospělí 190 Kč, senioři a
studenti 160 Kč, děti od 6 do 15 let 100 Kč,
děti do 6 let 40 Kč
Poplatek za dopravu: místní 70 Kč, cizí 170 Kč
Přihlášky a platba na obecním úřadě do 15. 6.
Těšíme se na vaši účast.
Případné dotazy
– Alena Krejsová, tel. č. 724155444
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vyplněná na jméno pětiletého dítěte asi nejvíce
překvapí jeho rodiče.
Společnost Editions Atlas SA ze Švýcarska nečeká
na zájem ze strany českých spotřebitelů a bez
objednání jim vypravuje ze zahraničí balíčky.
Neobjednané zboží doputuje ke spotřebitelům a
přiložené složenky vybízejí k platbě. Nedojde-li k
úhradě, obchodník požaduje vrácení zboží, a to na
náklady zaskočeného spotřebitele.
Když se před dveřmi pana Pavla objevil poštovní
doručovatel, který přinesl zásilku a nevyžadoval
za ni platbu, příliš s manželkou nezkoumali, od
koho je. Nicméně jako rodiče pětiletého chlapce
je balíček adresovaný jejich synovi překvapil.
Obsah by jistě byl pro každého malého chlapce
lákavý. Šlo o model auta. „Za něj však teprve musí
zaplatit, a to prostřednictvím složenky vyplněné
na jeho jméno. Ponechat si Jeep zdarma může
jen v případě, že se přihlásí k placenému odběru
celé kolekce obrněných vozidel. Stačí podepsat a
odeslat přiložený kupón. V případě, že hochovi
nevyhovuje ani jedna varianta, nezbude mu než
se s novou hračkou rozloučit a zaslat ji zpět.
Skutečnost, že chlapec předškolního věku ještě

neumí číst a psát, obchodníkovi nejspíš unikla,“
uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení
dTestu.
S nevyžádanými zásilkami si však není třeba dělat
starosti. Třebaže společnost Editions Atlas SA
dává na výběr, zda si adresáti zásilku ponechají,
zaplatí-li ji, nebo ji zabalí a pošlou zpět, existuje i
jiná volba a ta nestojí ani korunu. Zboží spotřebiteli
zůstane a obchodník se musí bez platby obejít.
Takzvaný setrvačný prodej je zakázaný a nemůže
se obchodníkům vyplácet.
„Pokud si spotřebitelé nic neobjednali, a přesto se
jim ve schránce objeví balíček či jim ho přinese
poštovní doručovatel, nemusí zboží nikomu a
nikam vracet, rozhodně ne na své náklady. Nemají
ani povinnost jej převzít, stačí s díky odmítnout,
pokud jim jméno odesilatele není známé. Zákon
spotřebitele chrání i tím, že o neobjednaném plnění
nemusí obchodníka vůbec informovat a se zbožím
mohou nakládat podle svého uvážení,“ vysvětluje
Lukáš Zelený.

Běžkování v Orlicku v zimě
2014-2015

Trasy v okolí Bukovky a Suchého vrchu již tradičně
přilákaly stovky a tisíce běžkařů na desítky
kilometrů upravovaných stop. Rolba poprvé vyjela
sice až 19. ledna, ale od té doby minimálně dvakrát
týdně upravovala stopy mezi Mladkovem, Suchým
vrchem, Červenovodským sedlem, Bukovou horou
a Štíty. Díky nižší sněhové pokrývce v polohách
pod 700 m. n.m. se nepodařilo upravovat stopy
do okolních obcích po celou zimu, ve vyšších
polohách však stopa zůstává kvalitní i do těchto
jarních dnů. S provozem lyžařských stop souvisí
jak výběr parkovného na Červenovodském sedle,
tak i zájem sponzorů. Všem platícím parkujícím i
sponzorům patří poděkování za přízeň a za pomoc
obcím snížit náklady na úpravu stop. Děkujeme
i všem obcím a městům Orlicka, které ze svých
rozpočtů provoz lyžařských tratí významně
podporují.
S letošní zimou jsme se rozloučili s příznivci
kvalitních lyžařských stop v sobotu 21.3. na
Suchém vrchu grilovanou kýtou a vzpomínáním,
jak to bylo v letošní bílé stopě krásné.

S přicházejícím jarem je čas hodnotit končící zimu
z pohledu Sdružení obcí Orlicko jako subjektu
snažícího se provozovat kvalitní lyžařské běžecké
stopy na Orlicku. V této zimě poprvé nejen v
tradičním regionu Bukové hory a Suchého vrchu,
ale nově na Dolní Moravě a s novou rolbou i v
oblasti Jeřábu mezi Červenou Vodou a Králíky.
Na Dolní Moravě se podařilo ve spolupráci s obcí
Dolní Morava vytvořit a hlavně výborně udržovat
desítky kilometrů stop a to jak pod Klepáčem
a Malým Sněžníkem, ta i na druhém hřebeni v
okolí Slamníku s napojením na stopy nad Starým
Městem pod Sněžníkem. A pokud se polským
partnerům podaří v příštích letech zprůjezdnit
trasu na Schronisko, získá náš region další desítky
kilometrů strojově upravovaných stop.
V oblasti Jeřábu, kde novou rolbu provozuje obec
Červená Voda, jsou tratě upravovány již řadu let.
Letos nepřálo počasí, kdy málo sněhu a nástupy
do tras v nižších polohách limitovaly počty dnů,
kdy se dalo upravovat lyžařské trasy.
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Další informace a kontakty získáte na www.dtest.
cz nebo tel. 241404922

Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

Výtvarný kroužek připravuje pro šikuly od 6-ti let

VÍKENDOVKU S VÝTVARKOU
od pátku do neděle 15. - 17. května v Liberku
Program: výtvarka a rukodělky, hry, výlet, táborák
Ubytování: v historické bývalé faře - spaní ve spacáku
Cena: 450 Kč/ osobu zahrnuje dopravu, ubytování,
stravu a materiál
Přihlášky přijímáme do Čarodějnic, stačí sms na
telefonní číslo 605323402.
Platba po domluvě, raději předem. Děkujeme!
Těší se na vás Lída Matyášová a Eliška Marková

Výtvarný kroužek pod záštitou obce
Helvíkovice připravuje na letní prázdniny

PUTOVÁNÍ S RYTÍŘEM
SEVERINEM
- příobecní tábor - pro kluky a holky
od 6-ti let od 20. do 24. července 2015.
Základnou pro tábor bude budova obecního úřadu,
ale tam prožijeme (tedy s ohledem na počasí) jen
málo času. Většina programu se plánuje na ven výlety, hry, voda... V dějepisně-poznávacím dnu se
podíváme do středověku, navštívíme tvrz, zjistíme,
jak žili rytíři a dvorní dámy. Přírodovědný den
strávíme na místě dávného hradu. Dobrodružství
jistě zažijeme při plavbě na raftu, ale taky při
šermování s rytíři. Čeká nás jedna přespávací noc
plná dalekohledů, hvězd a strašidel. A protože
tábor chystá výtvarný kroužek, nesmí samozřejmě
chybět ani tvoření!
Program začne obvykle v 8 hodin ráno a skončí
přibližně v 16 hodin.
Cena 1250 Kč zahrnuje stravu (denně 2 svačiny,
oběd, pití + večeře a snídaně při přespání),

materiál, pomůcky, jízdné vlakem, autobusem
a vstupy na výletech, odměny.
Přihlášku je možné si vyzvednout v dubnu a květnu
u vedoucích výtvarných kroužků.
Řádně vyplněnou odevzdat tamtéž
do 1. července 2015.
Kapacita míst je omezena, proto se, prosíme, hlaste
včas. Nutno uhradit do 10. července 2015, lze ve
splátkách. Rodiče mohou požádat o příspěvek na
tábor svého zaměstnavatele. Potřebný tiskopis
žádosti je k dispozici u hlavní vedoucí.
Podrobnější program, časový harmonogram,
pravidla a seznam potřebného vybavení dostanou
včas a písemně přihlášení účastníci, tedy především
jejich rodiče :-)
Předem
děkujeme
helvíkovickým
firmám,
podnikatelům i spoluobčanům za podporu - už se
nám někteří ozvali a udělali nám velkou radost!
Příspěvek bude využit na příjezd Astrobusu
(zmíněného v minulém čísle zpravodaje).
Hlavní vedoucí:
tel. 605323402

Ludmila

Matyášová,

DiS.,
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