
5/ 2015 
XVI. ROCNÍK 

DVOUMESÍCNÍK

Kulturní výbor obce a Klub žen 
připravují na neděli 29. 11. 2015 

Rozsvícení vánočního 
stromu a vánoční trhy

Přijďte zhlédnou nový kulturní program 
k zahájení adventní doby, 

pochutnat si na tradičním občerstvení 
a nakoupit předvánoční drobnosti.

Mateřská škola spolu s První pomocí 
Helvíkovice pořádají 

pro všechny
čertice, čertíky a nebojácné dětičky 

MIKULÁŠSKOU BESÍDKU,
která se bude konat ve čtvrtek 3. 12. 2015 

od 16 hodin na sálku OÚ.
Soutěže, tanec, občerstvení zajištěno. 

Těšíme se na Vás!

DALŠÍ AKCE
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Ohlédnutí za oslavami 650 let 
vzniku obce
V sobotu 29. srpna 2015 slavily Helvíkovice 
významné výročí 650 let od první písemné zmínky 
o obci. Nádherné letní počasí přálo oslavám, které 
začaly v kapli sv. Antonína prohlídkou s výkladem  
o jeho historii a koncertem na zrenovované 
varhany v doprovodu violy. Program v kapli byl 
završený mší svatou s požehnáním dožínkovému 
věnci a nové obecní vlajce. Návštěvníci a hosté, 
selky s dožínkovým věncem i čestná stráž s vlajkou, 

společně s krojovanými členy tanečního souboru 
Česká beseda Mistrovice přešli slavnostním 
průvodem z kaple k obecnímu úřadu za doprovodu 
dechové hudby. Zde byla umístěna vlajka s věncem 
k připravené výstavě o historii naší obce. Výstava 
byla doplněna o výrobky dokazující, že helvíkovičtí 
mají šikovné ruce. 
Oslavy obce pokračovaly v přírodním areálu za 
budovou OÚ. Úvodní slovo pronesla starostka 
obce Jana Kolářová, přítomné pozdravil starosta 
města Žamberk Jiří Dytrt, místopředseda Sdružení 
obcí ORLICKO a starosta městyse Kunvald 

ing. Josef Paďour. Své taneční umění předvedli 
členové souboru Česká beseda z Mistrovic lidovým 
tancem HUSAR a polkou z Prodané nevěsty. Po 
poledni jsme nabídli zábavný program pro děti 
Klauni z Balónkova. Pozvání přijal také pěvecký 
soubor z Kameničné, který nás provedl písněmi ze 
známých muzikálů. Poté nás revivalová hudební 
skupina POP STARS upoutala svým vystoupením 
nejen k poslechu, ale i tanci. Celodenní program 
oslav uzavřela taneční zábava s hudební skupinou 
Wejvrat. 
Po celý den měli návštěvníci oslav možnost zakoupit 
upomínkové předměty vydané k příležitosti oslav, 
domácí a regionální výrobky. V nabídce programu 
nechyběla ani tvůrčí dílna pro děti, skákací hrad, 
Pestaurace Dibaq. V tento slavnostní den byly 
otevřené prostory knihovny, Mateřské školy a OÚ 
pro veřejnost. Pro návštěvníky bylo připraveno 
bohaté občerstvení s příjemnou obsluhou. 
Náročná organizační příprava oslav byla završena 
nadprůměrným počtem návštěvníků, kterým se  

u nás líbilo a to je největší odměnou pro celý tým 
pořadatelů oslav výročí obce.
Oslavy sice skončily, ale vzpomínky na ně stále 
žijí…
Výstava o historii obce byla otevřena pro 
návštěvníky na sálku v budově obecního úřadu do 
konce září a těšila se nebývalému zájmu. Některé 
tabule s historickými fotografiemi budou i nadále 
zveřejněny v prostorách OÚ a MŠ. Na obecním 
úřadě  je také možné si zakoupit novou publikaci 
o historii i současnosti obce a různé upomínkové 
předměty obce.

Jana Kolářová, starostka obce
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PODĚKOVÁNÍ
Už několik týdnu uplynulo od obecních oslav.  
Přípravy byly náročné a podílelo se na nich hodně 
lidí. Nejen zastupitelů, členů výborů, ale i občanů 
bez přímých vazeb na obecní úřad. Proto bych 
chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří se 
zasloužili o jejich zdárný průběh. Těm, co program 
chystali dlouhé měsíce předem, ale i těm, co 
připravili hladký průběh oslav v hlavní den. Nebylo 
to vždy snadné a bez komplikací a o to větší dík 
vám všem patří. Ale všechno to, co se vytvořilo, 
by nemělo smysl, kdyby návštěvníci nepřišli nebo 
nebyli spokojení. Proto, když slyšíme kladné ohlasy 
(a to nejen od našich občanů) máme velikou 
radost a víme, že ta všechna práce měla smysl. 
Děkuji všem pořadatelům, účinkujícím, prodejcům, 
i občanům, kteří půjčili výrobky své nebo svých 
blízkých na naši výstavu.
A na závěr všem doporučuji navštívit 
www. helvikovice.cz a prohlédnout si fotografie 
z akce.

Za kulturní výbor Alena Krejsová

Velice si vážíme kladných 
ohlasů na oslavy obce  
i vydanou publikaci.  
Tady je malá ukázka z došlých 
e-mailů a příspěvků.
Vážení,
zúčastnila jsem se setkání rodáků ve Vaší (a 25let 
také mojí) obci. Dovolte mi, abych touto cestou 
poděkovala všem, kteří tuto akci připravili. Umím 
si představit, co je za tím práce. Moc, moc se mi 
to líbilo i setkání s příbuznými, spolužáky. Některé 
jsem neviděla třeba 30 let. No a pak to bylo. 
Podoba ano (ale to jméno???) anebo obráceně. 
Bylo to moc příjemné.
Výstava fotografií - jedinečná. Na té jsem byla 
během dne asi 3x, a stále bylo co objevovat.
Také si občas čtu Vaše noviny na internetu. 
Myslím, že Helvíkovice by mohly jít mnoha dalším 
obcím příkladem.  
Je dobře, že všechno včetně sluníčka vyšlo  
a všichni ti, co celou oslavu připravili i hosté byli 
spokojeni.

Se srdečným pozdravem.  Ať se všechno daří!!!
Věra Pokorná (Blažková z č. p. 20)

Vážení, 
děkuji za zaslané knížky o historii obce, jsem 
úplně nadšená! Nikdy bych nečekala, že obec 
se 470 obyvateli dokáže vydat tak profesionální 
publikaci.
Líbí se mi řazení jednotlivých kapitol, typ 
písma - hlavně toho psacího v názvech kapitol, 
velké množství historických i současných údajů  
a fotografií. Už úvodní citát je dojemný, že člověk 
se do rodného kraje nemusí vracet, protože tam 
vlastně nepřestal žít, ať se ocitne kdekoliv....  
Kapitola od naší maminky Moje dvory se tam 
výborně hodí, jen mi je trochu stydno, že maminka 
běhala jediná v botách, měla sáňky místo prkénka 
a naši prarodiče na těch sáňkách ... Myslím ale, 
že to napsala hezky. List, ve kterém jmenuje náš 
dědeček p. Rosslera hospodářským správcem je 
pro nás objevem. Mám pocit, jakoby jste vydali 
knížku o našem dětství - i když já to znám jen 
zprostředkovaně, ale slýchali jsme o tom od 
maminky a babičky (která u nás bydlela) denně.  
I co kdy zaseli a jaké bylo počasí. Tenkrát se ještě 
vyprávělo ... , nanejvýš se ještě poslouchalo rádio.
Zajímavé jsou pro nás i fotografie a informace 
ze současnosti obce. Je potěšitelné číst a vidět 
jakého blahobytu lidé oproti minulosti dosáhli.
Jsem z vaší publikace opravdu nadšená a to, 
jak jsem už stará, se mi hned tak něco nelíbí. A  
i ze zaměstnání jsem byla zvyklá na vysoké nároky. 
Můžete mi prozradit, jak to, že v tak malé obci jste 
dokázali vydat tak profesionální, dobře sestavenou, 
vypravenou a v obci dokonce vytištěnou publikaci? 
Nad tím mi zůstává rozum stát. Jsem také  
z vesnice, máme tam starou chalupu, takže tam 
napůl bydlíme a nemyslím si, že by tam byl někdo 
takového výkonu schopen.
Výběr z e-mailu od paní Urbánkové, dcery 
autorky „Moje dvory“.

Vážení spoluobčané,
naše krásná obec o letošních prázdninách oslavila 
650 let od první písemné zmínky. Při prohlídce 
starých fotografií z MŠ jsem si vzpomněla na 
nelehké začátky. Uveřejňuji první fotografii z 
mateřské školy v Helvíkovicích, která byla založena 
v roce 1958 zásluhou Českého svazu žen, jehož 
jsem byla 30 let předsedkyní. V roce 1989 jsem 
musela ze zdravotních důvodů ukončit členství  
v této organizaci a moc mi to schází. Mám ale 

velkou radost, že členky Klubu žen aktivně pracují, 
jako to bylo dříve a pomáhají mateřské škole  
i nadále.
Jsem moc ráda, že jsem mohla shlédnout na sálku 
výstavu historických fotografií. Výstava byla moc 
pěkná, moc mě to dojalo. Zavzpomínala jsem si  
i pobrečela. Mnohokrát Vám všem, kdo se na 
výstavě podíleli, děkuji.
„Uteklo mládí, přišlo stáří, zůstaly jen krásné 
vzpomínky.“

Vaše Anna Stejskalová

Srdečně blahopřejeme našim 
spoluobčanům, kteří oslaví 
významná životní jubilea
říjen 2015
Tomšová Marie č.p. 2 91 let
Mikulášová Anna č.p. 4 60 let
Dvořák František č.p. 103 73 let
Šafářová Eva č.p. 32 84 let
Vítková Hana č.p. 24 76 let
Koukol Jaroslav č.p. 31 75 let

listopad 2015 
Švábová Františka č.p. 82 73 let
Planíková Květoslava č.p. 139 79 let
Matyáš František č.p. 52 75 let
Divíšková Marie č.p. 31 75 let
Richtrová Marie č.p. 19 77 let
Kudrová Hana č.p. 96 92 let
Bednář Václav č.p. 74 73 let
Křenková Eva č.p. 120 70 let

Vzpomínka
„Čas ubíhá a nevrací co vzal,
ale láska, úcta a krásné vzpomínky na Tebe
v srdcích našich žijí dál!“

Dne 16. 9. 2015 
uplynulo již 6 let  
od úmrtí pana 
Václava Stejskala  
z Helvíkovic.
Kdo jste ho 
znali a měli rádi, 
vzpomínejte s námi.
Děkujeme.

9. října uplyne již 5 let, co nás navždy opustil pan 
Bohuslav Holubář. Vzpomeňte s námi.

Rodina Holubářova

Vítáme nové občánky
30. 7. se narodil Vincent Boháč do č. p. 109
3. 8. se narodil Patrik Nohejl do č. p. 131
Přejeme jim zdraví, lásku a spokojené dětství.

Věra Dittertová

S láskou stále vzpomínají
manželka, dcery Aninka a Hanka s rodinami
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Blahopřání k významným 
životním výročím

Červen
Jeništová Hana – 70 let 

Červenec 
Jeništová Věra – 70 let 

Srpen
Divíšková Ludmila – 70 let 
Dostálek Vlastimil – 80 let 
Hovadová Květoslava – 96 let 

Oznamujeme všem pravidelným 
čtenářům i dalším zájemcům, že 
od 30. 9. 2015 je opět v provozu 
Místní knihovna v Helvíkovicích  
v obvyklém čase, tj. ve středu  
od 16 do 18 hodin.

POZVÁNKA
na 6. veřejné zasedání 

Zastupitelstva obce Helvíkovice,
které se koná 12. října 2015 od 18 hodin 

na sálku OÚ.
Program: hospodaření, majetek obce.

VÝSLEDKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 
NA TÉMA HELVÍKOVICKÁ TVRZ
1. místo 
tvrz s číslem 8 od Marušky a tatínka Kolářových
tvrz s číslem 3 od Jaromíra a Slávka Matyášových
tvrz s číslem 1 od Magdy Kolářové

2. místo 
tvrz s číslem 5 od Lucky Kalouskové, Lucky 
Smejkalové, Klárky Šťovíčkové a Elišky Markové
tvrz s číslem 7 od Toníka Zezulky, Simči Zezulkové 
a Lucky Kubové
tvrz s číslem 9 od Aleše Zezulky, Mariana Svobody, 
Lucky Pospíšilové a Martina Rouse

3. místo
tvrz s číslem 2 od Marcela Svobody, Járy Flekra, 
Matěje Havlíčka a Terky Markové 
tvrz s číslem 4 od Marušky Kolářové, Radima 
Pokorného, Magdy Kolářové a Monči Koukolové
tvrz s číslem 6 od Lucky Pospíšilové a Káji 
Musilové
tvrz s číslem 10 a 11 od Terky Markové
tvrz s číslem 12 od Aleše, Simči a maminky 
Zezulkových

Soutěžilo 24 šikovných dětí a dospělých nejen 
z Helvíkovic a postavili 12 tvrzí. Děkujeme 
návštěvníkům výstavky v obecní knihovně za 
udělení hlasů. Výsledky byly na jednotlivých 
stupních hodně vyrovnané a odměnu si zasloužili 
všichni účastníci. Vyhráli např. knihy o středověku 
s tvořivými nápady či kreativní sady. Gratulujeme 
a těšíme se na účast třeba v příští soutěži!

Za výtvarný kroužek L. Matyášová
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Středisko východočeských spisovatelů 
ve spolupráci s Místní knihovnou 

Helvíkovice pořádají ve středu 4. listopadu 
od 17 hodin na sálku 

v budově Obecního úřadu v Helvíkovicích

BESEDU SE SPISOVATELI
v rámci 

11. Východočeského uměleckého 
maratonu.

ZE SVÉ TVORBY BUDOU PŘEDČÍTAT:
PaedDr. Mgr. Josef Lukášek -  prozaik, 
pohádkář a autor odborných publikací.
Milan Dušek – prozaik, autor detektivní 

a dobrodružné literatury.
Budeme mít tu čest, že pan Milan Dušek 
s námi pokřtí svůj nový detektivní román 

Velká vánice.
JSTE SRDEČNĚ VŠICHNI ZVÁNI

Ženy středního a staršího věku
přijďte si zacvičit.

Pravidelné cvičení při hudbě 
začíná ve středu 14. 10. 2015  
v 19,30 h v místní tělocvičně.

Cvičení je bezplatné, potřebujete pouze 
cvičky a podložku na cvičení.

Těším se na Vaší hojnou účast!
Lída Dvořáková

 MŠ Helvíkovice pořádá 
pro všechny děti a dospělé 

DRAKIÁDU
ve čtvrtek dne 15. 10. 2015. 

Sraz v 16 hodin u MŠ.
Občerstvení zajištěno. 

Těšíme se na Vás!

Mateřská škola spolu s První pomocí 
Helvíkovice pořádají 

TURNAJ 
V ČLOVĚČE NEZLOB SE - 

hrajeme FAIR PLAY
v pátek 13. 11. 2015 na sálku OÚ. Začátek 

v 16 hodin.
Startovné 20 Kč. 

Každý účastník bude odměněn.
Hru Člověče nezlob se 

si vezměte s sebou.

Hrajeme pro radost, těšíme se na Vás.
Srdečně zvou pořadatelé.

Od 1. 10. 2015 probíhá každý čtvrtek 
od 14,30 h 

v tělocvičně v Helvíkovicích

Taneční školička pro děti  
ve věku 4 – 9 let

Poplatek 550 Kč za dítě na pololetí.

Klub žen Helvíkovice 
pořádá v pátek 23. 10. 2015 

Zájezd do Polska 
na trhy v Kudowa Zdroj spojený s obědem 

u p. Drašnara v Novém Městě n. M.
Odjezd v 7,30 od OÚ.

Přihlášky na OÚ do 19. 10. 2015 
 s úhradou poplatku – členky KŽ 70 Kč, 

ostatní 100 Kč.

V Helvíkovicích opět otevíráme 

 
zahajovací informativní schůzka: 

 

 
v klubovně v budově Obecního úřadu, zadní vchod. 

 
Předpokládáme rozdělení do dvou věkových kategorií: 

děti od 6ti let schůzky v úterý s vedoucí Eliškou Markovou, tel. 777 757 007 

děti od 10ti let schůzky ve středu s Lídou Matyášovou, tel. 605 323 402 
 

Máte ruce nenechavé, zvědavé, co se nerady schovávají po kapsách a pořád by něco kutily? 
Přijďte, naučíme je zajímavé věci :-) Těšíme se na Vás! 

 

 Úhrada pomůcek a materiálu: 400,- Kč.                                

UPOZORNĚNÍ VÝTVARNÉHO KROUŽKU

Výtvarný kroužek zahájil schůzky: 
- menší děti od 5ti let pod vedením Elišky 

Markové v ÚTERÝ od 15.30 do 16.30 hod.

- větší děti od 3. třídy pod vedením Lídy 
Matyášové ve STŘEDU od 16 do 17.30 hod.

Potěší nás, když přijdou také nováčci! 

ODDÍL STOLNÍHO TENISU INFORMUJE

Vážení rodiče,
oddíl stolního tenisu v zimním období 
úspěšně prošel prvním rokem své existence. 
Hráli jsme na dvou stolech a účastnilo se 6 dětí. 
Pro letošní sezonu máme v tělocvičně obecního 
úřadu připraveny 3 stoly. Pokud máte zájem 
poskytnout svým dětem vedle trávení volného 
času na PC i trochu pohybu a zábavy při této 
krásné hře budeme se těšit na nové spoluhráče  
z řad vašich dětí.

Oddíl je určen pro děti od 7 do 11 let. 
Pravidelně se scházíme v pondělí od 
17.00 do 18.00 hod v tělocvičně obecního 
úřadu. Začátek letošní sezony plánujeme 
od  2. 11. 2015. 
V případě Vašeho zájmu budete vítáni na 
informativní schůzce dne 19. 10. 2015 
od 17.00 hod v kanceláři OÚ. 
Více informací v kanceláři OÚ, nebo na čísle 
telefonu 777757000, Jiří Marek.

SDH Helvíkovice
provede v úterý 20. října

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

a tuto informaci prosím sdělte na OÚ 
tel. 465 612 527.

Zveme na „výtvarku na zkoušku“ 
- stačí se jen telefonicky včas nahlásit a můžete 
se přijít podívat a něco si vyrobit. S příspěvkem 
na materiál 20 Kč. Třeba se Vám u nás zalíbí :)

Kontakty na vedoucí na plakátech. 
S sebou pracovní oděv a přezůvky.

Nácvik programu k rozsvícení 
vánočního stromu:

Každou středu od 17.45 do 18.45 hod. 
v klubovně v budově OÚ (do konce listopadu).
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Graf: vlastnická struktura společnosti

 

 

TANEČNÍ 
2015 

PRO DOSPĚLÉ 

od 16. října  
 

 

www.kurzytance.unas.cz 
e-mail: tanecni.zamberk@seznam.cz / tel. 731 249 284 

 
 

sál Restaurace U Jelena 

HELVÍKOVICE 
 

Milé děti, milí rodiče, 
od 10. října otevíráme jazykový kurz 

 

Cookie and Friends 
angličtina hravě 

pro děti od 4 do 7 let 
 

Budeme si hrát, kreslit, tancovat a zpívat. 
Naučíte se angličtinu poslouchat, rozumět jí, 

a dokonce i anglicky mluvit. 
Při učení vám pomůže kocourek 

Cookie a jeho kamarádi. 
 

Cena: 450 Kč za pololetí 
 

Zájemci se mohou hlásit v MŠ nebo přímo na 
stovickova@atlas.cz, příp. mob. tel. 732 500 958 

 
Na setkání se těší: lektorka Mgr. Bc. Ludmila Šťovíčková 

ZHODNOCENÍ AKCÍ  
ZA MINULÝ ŠKOLNÍ ROK
Mateřská škola Helvíkovice žije velice pestrým 
kulturním životem. Z důvodu malého počtu 
zaměstnanců by nemohla pořádat tolik krásných 
akcí bez pomocí všech, kteří se na jejich vytváření 
a udržování tradic podílejí - obec, rodiče, 
místní spolky, spoluobčané. Akce jsou hodně 
navštěvované k velké spokojenosti dětí i rodičů. 
Moc si Vaší pomoci vážíme a děkujeme!

Kulturní a jiné akce za školní rok 2014/2015
Představení PAPOUŠCI – výchovně - vzdělávací 
program / Uspávání broučků s Klubem žen / 
Screeningové vyšetření očí / Divadlo Štafličky  
v MŠ - 9x / Návštěva solné jeskyně v Žamberku 
- září - prosinec / Drakiáda s První pomocí /
Vystoupení dětí na vítání občánků / Zasaď si svůj 
strom - sázení stromků s dětmi, rodiči, myslivci 
/ Návštěva divadla v Žamberku 2x / Turnaj 
v Člověče nezlob se s První pomocí / Výlet na 
zámek Potštejn na Betlémský příběh spolu s rodiči
Fotografování dětí / Mikulášská besídka v MŠ / 
Návštěva Vánočního koncertu ZUŠ v Žamberku / 
Návštěva Městské knihovny v Žamberku - účast  
v soutěži „Domeček pro Kukyho“ / Účast dětí 
při rozsvěcování stromu / Vánoční besídka pro 
rodiče / Bobování spolu s rodiči / Návštěva 
ZŠ 28. října, ZŠ Nádražní / Beseda pro rodiče 
s Mgr. S. Vyhlídalovou - speciální pedagog  
z Olomouce 2x / Lyžařský výcvik - Skipark  
Červená Voda / Indiánský příběh - Mgr. Hradecká 
/ Dětský pyžamový ples s První pomocí / Dětský 
maškarní karneval s Klubem žen / Návštěva 
velikonoční výstavy / Návštěva velikonoční 
výstavy v Kameničné / Návštěva školní akademie 
v Žamberku / Plavecký výcvik v Ústí nad Orlicí / 
Výchovný koncert pro MŠ / Probouzení broučků 
s První pomocí / Beseda s důchodci - vystoupení  
s dětmi / Výlet do ekofarmy v Oucmanicích spolu 
s MŠ Kameničná / Beseda s rodiči a učiteli ZŠ 
/ Beseda s myslivcem  spolu s MŠ Kameničná 
/ Návštěva domku Prokopa Diviše / Účast na 
sportovních hrách v Pardubicích / Pasování 
předškoláků na školáky / Účast v plavecké soutěži 
„Vodní hrátky Žabky Katky“

DESATERO RODIČŮM
TO NEJCENNĚJŠÍ, CO ČLOVĚK MÁ, 
NENÍ  MAJETEK, ALE JEHO DĚTI.
Proto pamatujte:
1) Dítě, které je nadměrně kritizováno se naučí 
odsuzovat
2) Dítě, které je bito, se naučí prát
3) Dítě, které je vystavováno posměchu, se naučí 
stydět
4) Dítě, které je ponižováno, ztrácí důvěru
5) Dítě, které se setkává s tolerancí, se naučí 
trpělivosti
6) Dítě, které je chváleno získá sebedůvěru
7) Dítě, s nímž se hraje rovná hra, se naučí 
spravedlnosti
8) Dítě, které je obklopeno přátelstvím, se naučí 
laskavosti
9) Dítě, kterému je dopřán pocit bezpečí, se naučí 
důvěřovat
10)Dítě, které je milováno, je schopno lásky i  
k jiným lidem

ZMĚNY  V  MŠ 
Paní ředitelka přijala žádost p. Dittertové  
o ukončení pracovního poměru účetní mateřské 
školy ke dni 31. 7. 2015. V mateřské škole 
pracovala od 1. 1. 2003. Svoji práci vykonávala 
svědomitě, byla obětavá, zajímala se o veškeré 
dění v MŠ, pomáhala při akcích pořádaných 
mateřskou školou. Věrko, moc děkuji! 
Od 1. 8. 2015 vykonává práci účetní mateřské 
školy paní Eva Svobodová. 
Oběma přeji mnoho osobních a pracovních 
úspěchů. 

Anna Janebová
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ÚSPĚCHY NAŠICH DĚTÍ
Mladí rybáři
A máme tu konec léta. 
12. 9. 2015 se tradičně konalo další kolo rybářských 
závodů na rybníku Dymlov a naši mladí rybáři se 
ho opět rádi zúčastnili. Ačkoli rybářská sezona 
ještě nekončí, je to takové krásné rozloučení  
s létem, které se letos opravdu vyvedlo. 
Ze třinácti soutěžících dětí se naši umístili 
takto: 
3. místo - Jakub Stránský
4. místo - Ondřej Žabka 
5. místo -  Daniel Ulrich
Za krásné umístění jim tímto gratulujeme  
a přejeme ještě mnoho takových úspěchů.

Marcela Žabková

Mladí reprezentanti obce 
Marian Svoboda, 12 let a Marcel Svoboda, 
8 let z č. p. 157
Od svých čtyř let se kluci věnují sjezdovému 
lyžování. Závodí za oddíl SKI KLUB ČESKÉ 
PETROVICE. Účastní se Orlického poháru  
a Jesenického poháru + menší závody. Občas se 
jim podaří dosáhnout na bednu. 
Od letošního roku bude mít Marian možnost 
startovat v závodech RKZ (republikové závody), 
bude to hlavně o zkušenosti.
Největší úspěchy lyže rok 2014:
Pohár Bukové hory - Marian 1. místo, Marcel 
1. místo / Petrovický slalom - Marian 1. místo, 
Marcel 1. místo / Cena skřítka Ostružníka - 
Marian 1. místo, Marcel 2. místo 
V roce 2013 jsme vyzkoušeli jen tak ze zvědavosti 
závod horských kol. Tento závod byl zlomový, 
protože od této doby je pro kluky závodění  
na horském kole na prvním místě. Jezdí za 
UNIKOVO MTB TEAM. V roce 2014 měli kluci 
každý zhruba 50 startů na závodech a téměř 
pravidelně se umístili do třetího místa.
Největší úspěchy v roce 2014:
Marian
1. místo v seriálu Jesenický šnek
2. místo v seriálu Šumperský pohár
2. místo v seriálu Hradecký MTB pohár
1. místo Karpatský pedál 25 km
3. místo finále Hledá se vítěz (pod záštitou Jardy 
Kulhavého)

2. místo MTB Jevíčko 47 km
2. místo Jihlavská 24 MTB 24 km
 
Marcel
1. místo v seriálu Jesenický šnek
2. místo v seriálu Šumperský pohár
1. místo v seriálu Hradecký MTB pohár
1.  místo Karpatský pedál 25 km
2. místo Jihlavská 24 MTB 24 km

Eva Svobodová

Cena vody v Helvíkovicích
V Helvíkovickém zpravodaji č. 4/2015 byl uveden 
článek o ceně vodného a stočného spotřebitelů 
obchodně navázaných na společnost VAK Jablonné 
nad Orlicí a. s. Autor článku nám sděluje obecné 
trendy v hospodaření s vodou a uvádí i částečný 
ekonomický rozbor jak se stanoví cena vodného a 
stočného. Pracuji v Žamberku a ve firmě Bühler 
CZ s. r. o. kde mám mimo jiné i na starosti 
hospodaření s vodou. Je všeobecně známo, že 
voda v Žamberku a v Helvíkovicích se čerpá ze 
stejného jezera a tudíž náklady na její čerpání by 
měly být srovnatelné. Měly, ale nejsou. Občané 
Žamberka a ostatní obyvatelé, kterým Vodovody 
a kanalizace Žamberk dodávají pitnou vodu 
(Lukavice, Dlouhoňovice, Záchlumí, Bohousová, 
Litice nad Orlicí) mají cenu vodného ve výši 
22,40 Kč/m3 , kdežto my v Helvíkovicích za 1 m3 
pitné vody platíme 34,62 Kč. U stočného je také 
velký rozdíl. VAK Žamberk účtuje 27,30 Kč/m3,  

v Helvíkovicích platíme za údržbu kanalizační sítě 
a přečerpávací stanice 36,80 Kč/m3.
Vodné a stočné účtované VAK Žamberk je 
49,70 Kč/m3.
Vodné a stočné účtované VAK Jablonné nad Orlicí 
je 71,42 Kč/m3. Ceny jsou uváděny s DPH.
Nechci vyvolávat diskuzi o ceně stočného, která je 
ve velké míře závislá na kanalizační síti a výstavbě 
čističek což v mnoha případech není porovnatelné. 
Co porovnatelné je, je cena vodného. Bylo by 
dobré, aby nám z VAKu Jablonného nad Orlicí a. s. 
sdělili, jak je možné, že vznikl tak velký cenový 
rozdíl mezi tím, co účtuje za pitnou vodu jejich 
společnost a co účtuje pro své odběratele VAK 
Žamberk. Pokud bychom odpověď neobdrželi, tak 
je na našem zástupci, aby na valné hromadě VAK 
Jablonné nad Orlicí a. s. tuto otázku položil.

Zdeněk Hlavsa

Odpověď ze společnosti VAK 
Jablonné nad Orlicí a. s.
Reakce na článek Ing. Zdeňka Hlavsy
Pisatel má zřejmě na mysli článek o ceně 
vody, který je uveden na stránkách společnosti 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. 
(http://www.vak.cz/soubory/clanek%20_o_
cene%20_vody.pdf). 
Nebudu proto čtenáře zatěžovat daty o naší 
společnosti ani nebudu uvádět způsob výpočtu 
ceny vodného a stočného, který je ostatně dán 
zákonem. Píši záměrně o „naší“ společnosti,  
i když toto označení nemám rád a hned tento 
záměr vysvětlím. Slovo „naše“ se nevztahuje  
k několika členům vedení společnosti jako tomu je 
u komerčních právnických osob. Tímto označením 
rozumíme, že se v plné míře jedná o komunální 
společnost, nepřeháním, když použiju obrat 
společnost nás občanů. Společnost vznikla před 
21 lety proto, aby se starala o vodohospodářskou 
infrastrukturu, kterou obce dostaly v rámci 
privatizace státního podniku VČ VaK. Složení 
představenstva nemůže nikoho nechat na 
pochybách, že takováto společnost je pod 

drobnohledem obecních samospráv. Hospodaří 
především s vlastním majetkem, který obce do 
společnosti vložily a obdržely za to akcie. To jim 
dává právo se aktivně podílet na řízení společnosti 
a kontrolovat její hospodaření.
Konečně se dostávám k jádru věci, tedy ke 
srovnání ceny za vodné a stočné ve společnosti 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. 
a ceny, kterou na základě pravděpodobně 
provozovatelské smlouvy udává soukromá 
odchodní společnost VENCL - SERVIS Vodovody 
a kanalizace s. r. o. Aby toto srovnání bylo 
korektní, musím se ptát: „Kdo vytváří nad touto 
provozovanou vodohospodářskou infrastrukturou 
fond financování obnovy majetku, jehož tvorbu 
majitelům vodárenské infrastruktury nařizuje 
zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu?“ Odpovídám, aniž bych znal 
obsah provozovatelské smlouvy: „Obávám se, že 
provozovatel ne.“ Jen pro ilustraci uvedu, že plnění 
fondu financování obnovy majetku ve společnosti 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. 
představuje ročně částku přes 50 milionů korun.
Kdo tedy naplňuje v Žamberku a ostatních obcích 
tento fond? Majitel? Z čeho? Odpověď je jasná: 
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buď z peněz daňových poplatníků nebo z příjmu 
z Provozovatelské smlouvy. Vždy z veřejných 
prostředků.
Druhá varianta je, že se fond financování obnovy 
majetku netvoří. Neptám se, zda zákon stanoví 

sankci, ale ptám se, za co město nebo obec 
vodárenský majetek obnoví, až dožije.
Možná, že je natolik bohaté, že finance sežene. 
Ale vždycky to zaplatí občan. 

Vlastislav Vyhnálek

Jsou pěstouny. A proč jimi 
nejste i vy? 

Pětiletý Toník i osmiletá Anička nemůžou vyrůstat 
s mámou a tátou. Organizace Amalthea ve 
spolupráci s Pardubickým krajem pro ně hledá 
náhradní rodinu. A nejen pro ně. „Pěstounů, kteří 
přijmou dítě do své rodiny na delší dobu, je stále 
málo. Potřebujeme je pro děti malé, větší, zdravé 
i s hendikepem, různého etnika, sourozence, 
zkrátka vítáme každého člověka s vážným 
zájmem o pěstounství,“ říká Pavel Šotola, radní 
Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový 
sektor.

Zeptali jsme se těch, kteří se již o děti v pěstounské 
péči starají, proč se rozhodli být pěstouny:
Na možnost stát se pěstounem mě upozornila 
kamarádka. Vlastní děti ti odrůstají, sil máš ještě 
dost, říkala a měla pravdu. Sil bylo dost, ale až  
s příchodem prvního dítěte jsme si doma najednou 
uvědomili, čeho všeho ještě máme dost. Kolik 
„samozřejmostí“ máme na rozdávání a kolik těch 
„samozřejmostí“ plno dětí vůbec nikdy nepoznalo. 
(Věra Brandová, pěstounka na přechodnou dobu)

Ještě dříve, než jsem začala uvažovat o 
pěstounské péči, jsem se seznámila s pěstounskou 
rodinou. Spřátelili jsme se natolik, že jsem si občas 
půjčovala jejich děti na víkendy domů. Moje děti 
už byly v pubertě a s malými mě to moc bavilo. 

Když potom mé děti odrostly úplně, cítila jsem se 
nevyužitá, a tehdy jsem poprvé začala přemýšlet 
o tom, kolik dětí je v dětských domovech  
a o tom, že mám ještě dost elánu. Netrvalo 
to dlouho a našly u mě domov tři děti. (Alena 
Rejsová, dlouhodobá pěstounka)

Máme velkou fungující rodinu, a tak jsme ji chtěli 
nabídnout někomu, kdo rodinu dočasně nebo 
dlouhodobě nemá. Určitě v tom hrála roli i naše 
křesťanská víra. (Štěpán a Želka Plecháčkovi, 
dlouhodobí pěstouni)

Po zkušenostech role vychovatelky v dětském 
domově a dlouholetém přátelství s pěstounskými 
rodinami nám přijetí dítěte do pěstounské péče 
přišlo jako to nejlepší, co můžeme udělat. Byli 
jsme šťastní, nic nám nechybělo a měli jsme dost 
místa v srdci i v domě... (Petra Masarovičová, 
dlouhodobá pěstounka)
 
„Motivace, proč chcete pěstounem být, je 
naprosto zásadní. Pěstoun je tu pro dítě, a to i při 
setkávání dítěte s jeho vlastními rodiči. Příprava k 
pěstounství vám pomůže zjistit, zda jste ti praví 
pro děti, které mají za sebou opuštění, strach, 
nejistotu a strádání,“ doplňuje psycholožka Ria 
Černá z Amalthey. 

Pardubický kraj hledá rodiny i jednotlivce, kteří 
by byli ochotní nabídnout zázemí, péči a podporu 
dětem, které aktuálně nemohou z různých důvodů 

ODDĚLENÍ KOMUNIKACE A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 
Komenského náměstí 125, Pardubice
Tel.  466 026 626-8
dominik.bartak@pardubickykraj.cz
zuzana.novakova@pardubickykraj.cz
katerina.prochazkova@pardubickykraj.cz

Máte zájem o kotlíkové dotace? Vyplňte předběžný dotazník

Připravované kotlíkové dotace v Pardubickém kraji by měly snížit emise z lokálního 
vytápění domácností prostřednictvím výměny stávajících ručně plněných kotlů na 
pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje. Pardubický kraj nyní zveřejnil na svých 
stránkách dotazník, aby zjistil předběžný zájem o kotlíkové dotace. Data získaná z 
dotazníku následně pomohou nastavit podmínky dotačního programu. 

„Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována na základě žádostí fyzických osob 
předložených krajskému úřadu. Vyhlášení první výzvy Pardubickým krajem pro 
předkládání těchto žádostí předpokládáme v prvním čtvrtletí příštího roku. Výše podpory 
na jeden projekt se bude pohybovat mezi 70 a 85 procenty dle typu pořizovaného zdroje a 
lokality. Zbylých 15 až 30 procent bude financovat žadatel, kterým budou fyzické osoby,“
říká Pavel Kalivoda, vedoucí oddělení rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu. Do 
roku 2018 kraj předpokládá výměnu přibližně 1200 kotlů.

Podpora bude poskytována z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014-
2020, a to pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a 
kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření, nebo kde 
došlo ke snížení klasifikační třídy energetické náročnosti budovy na „C“ – úsporná, nebo je 
současně na realizaci opatření žádáno v programu Nová zelená úsporám. Dotaci bude 
možné získat na kotle na pevná paliva, kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle na 
biomasu, plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla.

Informace o kotlíkových dotacích jsou k dispozici na webu
www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace a budou pravidelně aktualizovány. 

TISKOVÁ ZPRÁVA

žít ve své vlastní rodině. Chcete-li se o pěstounství 
dozvědět více, zavolejte na bezplatnou telefonní 
linku 800 888 245 nebo napište na e-mail pestouni@
pardubickykraj.cz. Pro další informace kontaktujte 
neziskovou organizaci Amalthea, Pardubický 
kraj nebo přímo úřad v místě vašeho bydliště. 

Pardubický kraj má v soutěži 
DestinaCZe tři želízka v ohni

Která místa máte nejraději? Na kterém výletě 
se vám nejvíce líbilo? Hlasujte  v třetím ročníku 
soutěže o nejlepší turistické atraktivity DestinaCZe 
2015, kterou vyhlásila agentura CzechTourism. 
Pardubický kraj zastupují hned tři turistické 
lokality.

„Hlasuje se v pěti kategoriích. Pardubický kraj v 
soutěži reprezentují Orlické hory a Podorlicko, 
Železné hory a Relax & sport resort Dolní 
Morava,“ říká krajský radní pro cestovní ruch 
René Živný. „Hlasovat lze jednoduše na webové 

Můžete také přijít na besedu o pěstounské péči, 
které Amalthea v rámci projektu podpořeného 
Ministerstvem práce a sociálních věcí pořádá  
v různých městech našeho kraje. 
Konkrétní termíny najdete na www.amalthea.cz.

stránce www. destinacze2015.cz. Stačí se jen 
zaregistrovat a rozdělit deset hlasů. Je přitom 
na každém hlasujícím, zda podpoří deset různých 
finalistů nebo všechny hlasy přidělí jen jedinému  
z nich,“ vysvětluje radní. Pro hlasující jsou 
připraveny vstupenky do soutěžících areálů  
a další zajímavé odměny. Hlavní cenou je víkendový 
pobyt pro dvě osoby v hotelu Skanzen v Modré na 
Slovácku.

„Pardubický kraj má své zástupce v kategorii 
Cítit se jako doma: destinace EDEN 2015, jejímž 
tématem je cestovní ruch a lokální gastronomie. 
Mezi finalisty postoupily destinace Orlické hory  
a Podorlicko s produktem ́ Magdalenina kuchařka´ 
a Železné hory s produktem ´Gurmánská 
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Elektronovela zákona  
o odpadech ulehčí život 
spotřebitelům
Takzvaná elektronovela zákona o odpadech, která 
zavádí v České republice do praxe nové požadavky 
evropské směrnice, začala platit od 1. října 2014. 
Některá její ustanovení nabyla účinnosti ihned, 
jiná během roku 2015. Poslední změny vstoupí  
v platnost až v roce 2018.
Novela vychází ze Směrnice 2012/19/EU  
o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních, která mimo jiné nařizuje členským 
státům, aby - na základě uplatnění zásady 
rozšířené odpovědnosti výrobce - dosáhly 
stanovené minimální úrovně sběru vypočítané  
z průměrného množství elektrozařízení uvedených 
na trh za předcházející tři roky. V roce 2016 to má 
být 40 %, v roce 2021 už 65 %. 
Pro splnění tohoto cíle plánuje Ministerstvo 
životního prostředí, prostřednictvím návrhu Plánu 
odpadového hospodářství ČR pro roky 2015-2024, 
meziročně navyšovat zpětný odběr a oddělený 

Další ustanovení elektronovely se týkají nových 
povinností výrobců a jimi zřízených kolektivních 
systémů. Od 1. ledna 2015 musejí například vést 
evidenci toku zpětně odebraných spotřebičů z míst 
zpětného odběru až po zpracovatele. 
S platností od 1. června roku 2015 má také 
vzniknout jednotný registr míst zpětného odběru 
za účelem sdílení informací pro spotřebitele  
o možnosti odevzdat elektrozařízení. Údaje do 
něj budou poskytovat prostřednictvím dálkového 
přístupu všichni výrobci a provozovatelé míst 

stezka´, které se utkají s Broumovskem, Jeseníky  
a Slováckem,“ uvádí ředitelka Destinační agentury 
Východní Čechy Alena Horáková.

Relax & sport resort Dolní Morava soutěží  
v kategorii Trendy novinky 2015, konkurují mu 
zábavní vědecký park VIDA, Legiovlak, zážitkový 
areál plný poznání Centrum Eden a scéna nového 
cirkusu Jatka 78.

Loňským absolutním vítězem soutěže se stal 
nedostavěný gotický chrám Panny Marie  

v Panenském Týnci, který vyhrál i v kategorii 
Genius loci. Získal přes 22 000 hlasů, uspěla 
ale i Olomouc, zážitkový park pro celou rodinu 
Zeměráj, znovuzrozený Chrám chmele a piva 
v Žatci či centrum Veronica Hostětín, kde se 
návštěvníci cítili nejvíce jako doma.

Více informací o samotné soutěži a jednotlivých 
finalistech je  k dispozici na www.destinacze2015.
cz.

ODDĚLENÍ KOMUNIKACE A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 
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Máte zájem o kotlíkové dotace? Vyplňte předběžný dotazník

Připravované kotlíkové dotace v Pardubickém kraji by měly snížit emise z lokálního 
vytápění domácností prostřednictvím výměny stávajících ručně plněných kotlů na 
pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje. Pardubický kraj nyní zveřejnil na svých 
stránkách dotazník, aby zjistil předběžný zájem o kotlíkové dotace. Data získaná z 
dotazníku následně pomohou nastavit podmínky dotačního programu. 

„Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována na základě žádostí fyzických osob 
předložených krajskému úřadu. Vyhlášení první výzvy Pardubickým krajem pro 
předkládání těchto žádostí předpokládáme v prvním čtvrtletí příštího roku. Výše podpory 
na jeden projekt se bude pohybovat mezi 70 a 85 procenty dle typu pořizovaného zdroje a 
lokality. Zbylých 15 až 30 procent bude financovat žadatel, kterým budou fyzické osoby,“
říká Pavel Kalivoda, vedoucí oddělení rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu. Do 
roku 2018 kraj předpokládá výměnu přibližně 1200 kotlů.

Podpora bude poskytována z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014-
2020, a to pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a 
kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření, nebo kde 
došlo ke snížení klasifikační třídy energetické náročnosti budovy na „C“ – úsporná, nebo je 
současně na realizaci opatření žádáno v programu Nová zelená úsporám. Dotaci bude 
možné získat na kotle na pevná paliva, kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle na 
biomasu, plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla.

Informace o kotlíkových dotacích jsou k dispozici na webu
www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace a budou pravidelně aktualizovány. 
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sběr o 5 %. Stávající úroveň sběru se pohybuje na 
úrovni 30 %. 
Nové povinnosti
V novele je s platností od 1. 10. 2014 uzákoněna 
například povinnost prodejců elektra s prodejní 
plochou větší než 400 m2 zdarma odebírat  
a předávat k recyklaci všechny malé spotřebiče 
bez nutnosti zakoupit nové zboží.
Nikdo jiný než zpracovatel, prodejce nebo 
provozovatel sběrného dvora či jiného místo 
zpětného odběru, už také nesmí přijímat 
elektrozařízení a elektroodpady. Výkupny kovů, ale 
i sběrné dvory, pokud nemají smlouvu s výrobcem 
nebo s provozovatelem kolektivního systému, tedy 
musejí tyto věci odmítnout. S tím souvisí také ta 
část novely, podle které vyjma zpracovatele nesmí 
nikdo elektrozařízení nebo elektroodpad jakkoliv 
upravovat, využívat nebo odstraňovat.
I při prodeji elektra přes internet je nyní povinné 
informovat o způsobu zajištění jeho zpětného 
odběru, sběrná místa musejí být povinně zřízena 
ve všech obcích a městských částech s více než 
2000 obyvateli. 

zpětného odběru. Tento registr tak bude 
jediným a jednotným zdrojem pro občany, pokud 
budou hledat, kde mají odevzdat své spotřebiče  
a nemusejí informace vyhledávat na webových 
stránkách jednotlivých systémů (www.mzp.cz).
Novela mění také rozdělení jednotlivých druhů 
spotřebičů do skupin. Ze stávajících 10 se stane 
pouze šest. Změna ale vstoupí v platnost až  
k 15. 8. 2018 a bude mít dopady především na 
výrobce a zpracovatele. 

Pro ty občany, kteří nemají možnost sledovat 
naše webové stránky jsme připravili několik 
fotografií ze slavností 650 let vzniku obce.

Ke konání této významné události vznikla 
rozsáhlá publikace o historii i současnosti 
obce s názvem

...jak šel čas...
Tuto knihu a další upomínkové předměty je 
stále ještě možné zakoupit na OÚ.
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DIAKONIE BROUMOV SPOLEČNĚ S OBCÍ HELVÍKOVICE
VYHLAŠUJÍ SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon 
Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky látek)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT 
NEMŮŽEME: 
ledničky, televize, počítače  
a jinou elektroniku, matrace, 
koberce – z ekologických 
důvodů, 
nábytek, jízdní kola a dětské 
kočárky - ty se transportem 
znehodnotí
znečištěný a vlhký textil 

PROSÍME, PROHLEDNĚTE KAPSY, KABELKY – CENNOSTI 
NEDOHLEDÁME. 

Sbírka se uskuteční ve dnech 12. 10. – 16. 10. 2015 v pracovní době 
obecního úřadu nebo MŠ v přízemí č. p. 165 (víceúčel. objekt). 
Bližší informace Vám rádi sdělíme na číslech telefonů 491524342, 
739999112 Diakonie Broumov nebo telefonu 465612527, 
737717897 Obecní úřad Helvíkovice.

Děkujeme za Vaši pomoc.


