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Dne 16. 12. 2015 se konalo 7. řádné veřejné 
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice. 
Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo  
a schválilo: 

1. Rozpočtové opatření č. 5/2015 ve výši 
254 100 Kč na straně příjmů a výdajů.
2. Přebytkový rozpočet obce na rok 2016, 
na straně příjmů v celkové výši 6 667 000 Kč, 
na straně výdajů v celkové výši 4 742 000 Kč, 
financování celkem 1 925 000 Kč. Podrobný 
rozpis dále.
3. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2015 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška 
pouze upravuje rozpis sazby, ale celková výše 
poplatku za odpady na rok 2016 zůstává ve výši 
450 Kč za jednoho poplatníka.
4. Dodatek č. 13 Smlouvy o dílo na sběr  
a odstraňování nebezpečných složek komunálního 
odpadu se spol. EKOLA České Libchavy s. r. o. 
Většina položek nebezpečných odpadů bude 
svážena bezplatně.
5. Bezúplatné nabytí nově vytvořených 
pozemků označených p. p. č. 1425/5 ostatní 
plocha – ostatní komunikace o výměře 292 m2 
a p. p. č. 1425/6 ostatní plocha – ostatní 
komunikace, o výměře 285 m2, vše v obci  
a k. ú. Helvíkovice, z vlastnictví Pardubického 
kraje do vlastnictví obce Helvíkovice. Jedná se  
o pozemky pod chodníkem na Skálu.
6. Podání žádosti o dotaci z programu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR ČR  
na rekonstrukci cesty do Houkova a opravu soklu 
u kaple.
7. Zhotovení územní studie X5 v lokalitě Z 14 
(spodní Skála). Pořizovatelem bude Městský úřad 
Žamberk.

8. Uložilo starostce vyzvat majitele pozemku 
par. č. 1202/5 a par. č. 4183 k odstranění stavby 
oplocení, které zasahuje do obecní komunikace 
na pozemcích par. č. 4166, 1202/8 a 1433/2 
v majetku obce, vše v k. ú. Helvíkovice. Termín 
odstranění do 31. 5. 2016.
9. Darovací smlouvu s Dibaq a. s. Dar ve výši 
100 000 Kč je určen na kulturní a sportovní akce 
v obci.
10. Umístění sídla Mysliveckého spolku Dubina 
Helvíkovice – Kameničná (IČ 47500361) na adrese 
Helvíkovice č. p. 3.

Pozvánka
na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva 
obce Helvíkovice, které se koná ve čtvrtek 
3. 3. 2016 od 18.00 h v sálku obecního 
úřadu. 
Program na plakátech.
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Obecní úřad informuje

Upozornění na místní poplatky 
na rok 2016
Poplatek za odpady 450 Kč
• za 1 občana hlášeného k trvalému pobytu, 
dlouhodobě žijícího cizince nebo za rekreační 
chalupu, splatný do 30. 6. 2016

Poplatek za psa  100 Kč
• za 1. psa, 200 Kč za každého dalšího psa jednoho 
majitele, splatný do 29. 2. 2016

Předplatné na Helvíkovický zpravodaj   60 Kč
• za 6 výtisků, splatný do 29. 2. 2016

Ohlédnutí za rokem 2015
Vážení spoluobčané,
před pár týdny jsme vkročili do nového roku 
2016. Podívejme se na události minulého roku. 
Rok 2015 se stal dalším historickým mezníkem 
naší obce, slavili jsme úctyhodné výročí 650 let 
od první písemné zmínky o obci. Chtěli jsme, aby 
na tento rok nikdo nezapomněl a snad se nám to 
povedlo. „Rok to byl opravdu náročný.“
V první polovině roku procházela budova obecního 
úřadu rekonstrukcí, od této chvíle máme vytápěné 
všechny prostory centrálním vytápěním, o které 
se nám stará nové tepelné čerpadlo. Nová okna 
a vrata již těsní, venkovní schodiště se stalo 
bezpečnějším díky protiskluzové dlažbě, nová 
střešní krytina bude složit další desítky let, 
sjednotili jsme vizáž. Barevné řešení budovy je 
kombinací obecních barev – žluté a zelené.  
Na počátku roku jsme přijali další úvěr na koupi 
statku. Mnoho starostí a zařizování předcházelo 
tomu, aby objekt mohl sloužit ke slíbeným 
pronájmům pro soukromé akce. V loňském roce 
navštívilo statek velké množství hostů. V červenci 
mohla veřejnost nahlédnout do celého areálu 
při dnu otevřených dveří, při této příležitosti 
shlédnout komedii našich ochotníků a pochutnat 
si na připravených dobrotách.
Pro potřeby zvýšeného množství práce jsme využili 
nabídky Úřadu práce a do pracovního poměru 
přijali pět zaměstnanců, kteří byli zařazeny do 
programu veřejně prospěšných prací.
Na konci srpna byla vystavěna umělá lezecká stěna 
u skateparku.
Během roku se započalo ve spolupráci s VAK 
Jablonné nad Orlicí a.s. projektování vodovodu  
a kanalizačního řadu pro lokalitu „Pod Unikovem“.
Průběžně se vyspravovala lávka pro pěší a cyklisty 
přes Divokou Orlici a pozemní komunikace. Tak 
jako každý rok se udržovaly travnaté plochy, 
příkopy aj., pro tyto účely jsme nakoupili nástavec 
pro sečení travnatých prostranství.
V podzimním období se zrealizovalo pět nových 
lamp veřejného osvětlení v ulici „U Kroulů“, s tím 
bylo spojeno osazení nového odběrného místa  
s přepojením celé lokality „Na Skále“. V současné 
době se v obci nachází čtyři odběrná místa pro 
veřejné osvětlení. Od Pardubického kraje jsme 
obdrželi dotaci na rekonstrukci Poplužského 
mostu, který byl očištěn, vyspraveny lokální místa 
samotné konstrukce, ošetřeny dilatační spáry  

a poté naimpregnován. Pro budoucí stavbu 
chodníku okolo silnice I/11 byl z části vykoupen 
pozemek.
Náklady plynoucí z uskutečněných akcí byly vždy 
uhrazeny včetně splátek všech úvěrů.
Správným přístupem občanů k odpadům se nám 
podařilo udržet náklady na svoz komunálního 
odpadu, proto se zastupitelé rozhodli ponechat 
stejnou výši místního poplatku tj. 450 Kč za osobu 
nebo rekreační chalupu i pro rok 2016. 
Pro lepší třídění komodit obdržela vloni každá 
domácnost tašky na plast, papír a sklo, které 
umožní odkládání tříděného odpadu již na počátku 
vzniku.
Kromě investic naše obec žila v loňském roce také 
kulturně-společenským životem. Celý rok probíhaly 
schůzky volnočasových aktivit pro děti a mládež 
tj. angličtina pro nejmenší, výtvarný kroužek 
pro menší a větší děti, kroužek mladých hasičů  
a kroužek stolního tenisu. Členové místních spolků 
uspořádali velké množství akcí pro veřejnost. 
Zastupitelé, členové výborů a další dobrovolníci 
se postaraly o zdárný průběh celodenních oslav 
obce, kterým předcházela důkladná a náročná 
příprava, jak po stránce organizační, tak věcné. 
Všem, kteří věnují svůj volný čas mladé generaci 
a společenskému životu, patří velké poděkování. 
Od této chvíle se může obec chlubit nově 
přiděleným praporem, který zdobí slavnostní chvíle 
konané na sálku OÚ. 
Dále byla připravena rozsáhlá publikace o obci  
s dobovými fotografiemi. Bylo nalezeno množství 
fotografií z historie, které zdobily nově připravené 
tabule na výstavu. Některé z nich jsou stále 
vystaveny na chodbě OÚ. Obec navštívili stovky 
hostů – rodáků, příbuzných, hostů z okolí či 
daleka. Všechny ohlasy zahřály pořadatele  
u srdíčka. Loňský rok dal impuls pro vydání 
kalendáře akcí, který se roznesl do domů v obci.  
V letošním roce jsme pokračovali ve vydání 
kalendáře s uvedením také svozů komunálního 
odpadu, plastu a nebezpečného odpadu. Kalendář 
byl doručen do všech domů s trvale hlášenou 
osobou. Zajistí snad lepší informovanost všech 
občanů o akcích v obci.

Přeji Vám krásné dny letošního roku, dobrotou 
a láskou protkané mezilidské vztahy a v realitu 
proměněné sny. 

Jana Kolářová, starostka obce
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Název položky Skutečné příjmy v Kč Skutečné výdaje v Kč
Daně z příjmu 4 700 273,69 -
Místní poplatky (odpady, pes, správní) 243 000,00 -
Daň z nemovitostí 609 748,93 -
Přijaté dotace celkem 2 007 892,57 -
- od MZe na úroky z úvěru na kanalizaci 199 896,49 -
- od Úřadu práce na zaměstnance na VPP 222 481,00 -
- od MŽiv.P. a SFŽP na zateplení a rekonstrukci OÚ 1 389 515,08 -
- od kraje na opravu mostu k Popluží 100 000,00 -
- od kraje na školení velitelů SDH  1 600,00 -
- od Sdružení obcí Orlicko na oslavy obce 10 000,00 -
- ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 84 400,00 -
Pronájem pozemků 55 926,00 500,00
Psí útulek Žamberk - 5 791,00
Lesní hospodářství  1 200,00 3 847,00
Sdružení obcí Orlicko celkem - 48 151,10
- Příspěvek obce na opravu varhan v kapli - 28 500,00
Místní komunikace,autobus.zastávky celkem - 282 025,46
- Opravy a údržba cest a lávky u I/11 - 63 634,35
- Oprava mostu k Popluží - 201 212,11
- Oprava mostku u odpadového dvora - 17 179,00
Pitná voda - vodovod 22 755,00 2 730,00
Odpadní voda – kanalizace celkem 15 200,00 49 401,28
- Připojení septiku na statku na kanalizaci - 33 551,97
Mateřská škola -   170 000,00
Knihovna - 6 095,00
Kronika - 7 201,00
Kaple sv. Antonína 4 235,00 2 467,00
Helvíkovický zpravodaj 7 520,00 36 600,00
Záležitosti kultury celkem 148 686,00 173 415,14
- Přijatý dar od Dibaq a. s. 100 000,00 -
- Oslavy 650 let obce 48 686,00 108 465,00
- Nový prapor obce, podstavec - 30 300,00
- Živ. výročí občanů, zájezdy, ost.kulturní akce - 34 649,00
Tělovýchovná činnost, sportovní zař.celkem 4 000,00 46 054,00
- Přijatý dar od MAREK ZT s. r. o.na stolní tenis 4 000,00 -
- Stoly na st.tenis, světelná tabule na fot. hřiště - 33 589,00
Zájmová činnost celkem 4 000,00 318 999,30
- Přijatý dar od Dibaq a. s. na příobecní tábor 4 000,00 4 000,00
- Dotace spolkům na činnost - 15 600,00
- Horolezecká zeď u skateparku - 277 247,30
Bytové hospodářství 120 200,00 -
Nebytové prostory (tělocvična, sálek, statek) 249 601,00 621 205,82
 - rekonstrukce topení a drobné úpravy a vybavení na statku - 409 883,00
Veřejné osvětlení celkem - 188 184,00
- Nové osvětlení v ulici od č. p. 4 - 125 937,00
Pohřebnictví - hřbitov 320,00 1 282,00
Územní plán obce - 57 200,00

Obecní majetek celkem 1 371 037,41 5 315 361,27
- Zateplení a rekonstrukce topení obec. úřadu - 2 045 280,27
- Prodej a nákup pozemků 1 285 050,60 585 540,00
- Nákup nemovitosti č. p. 49 - 1 810 000,00
- Mapování – digitalizace intravilánu obce - 99 825,00
- Projekty na rekonstrukci cest - 204 248,00
Komunální a tříděné odpady celkem 85 616,90 242 734,48
- Odměny za třídění,náklady na tříděný odpad 69 886,90 39 994,60
Vzhled obce, veřejná zeleň – celkem 25 652,00 456 685,23
- Nástavec na sečení ke stroji Kubota - 169 942,00
Požární ochrana – SDH - 32 388,60
Zastupitelstvo obce - 773 350,41
Místní správa – obecní úřad celkem 155 781,00 978 263,50
- Obědy pro občany, inzerce 149 674,00 119 470,50
- Upomínkové předměty na oslavy obce, publikace,výstavní tabule s fotkami z historie 
 - 153 362,00
Pojištění, úroky z účtů a úvěrů, platby daní 499,22 461 822,78

Celkem 9 833 144,72 10 281 755,37
 tj. 100,14 % rozpočtu tj. 99,66 % rozpočtu

Výsledky hospodaření obce Helvíkovice za rok 2015 

Nejdůležitější akce financované v roce 2015
Zateplení objektu a rekonstrukce vytápění OÚ 2 045 tis. Kč
Nákup domu č.p. 49 a přilehlých pozemků 2 107 tis. Kč
Nákup pozemků 289 tis. Kč
Horolezecká zeď u skateparku 277 tis. Kč
Projekty na rekonstrukci polních cest 204 tis. Kč
(Houkov a Bažantnice)
Oprava mostu k Popluží 201 tis. Kč
Sekačka na stroj Kubota 170 tis. Kč
Nová trasa veřejného osvětlení 126 tis. Kč
Podíl na nákladech mapování intravilánu obce 100 tis. Kč
Oprava historických varhan v kapli sv. Antonína   28 tis. Kč
Vyšívaný prapor obce 22 tis. Kč
Splátky jistiny úvěru, úroky z úvěru 2 080 tis. Kč

Počáteční zůstatek na bankovních účtech k 1. 1. 2015 520 800,51 Kč
Konečný zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2015 433 414,25 Kč
Konečný zůstatek úvěrových účtů u ČSOB k 31. 12. 2015 11 077 890,70 Kč

Plán investic obce Helvíkovice v roce 2016
Výstavba inženýrských sítí v lokalitě u Unikovo 583 tis. Kč
Rekonstrukce komunikace do Houkova 300 tis. Kč
Oprava lávky u mostu na I/11 100 tis. Kč

V sobotu 6. 2. 2016 bude mimořádně uzavřen 
odpadový dvůr z důvodu konání Masopustu.
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Rozpočet obce Helvíkovice na rok 2016 
Název položky Příjmy v tis. Kč Výdaje v tis. Kč
Daně z příjmu od FÚ 4 615 -
Místní poplatky – pes, odpady, správní 243 -
Daň z nemovitostí od FÚ 580 -
Přijaté dotace – ze stát.rozpočtu na státní správu 86,6 -
Pronájem pozemků, psí útulek 55 6,5
Lesní hospodářství – stromky k výsadbě - 15
Sdružení obcí Orlicko – členské příspěvky - 15
Silnice a pozemní komunikace celkem - 559
- opravy, zimní údržba - 59
- oprava lávky u mostu na I/11 - 100
- rekonstrukce cesty do Houkova - 300
-výstavba nové komunikace ke stav.pozemkům u Unikovo - 100
Pitná voda – pronájem vodovodu, kontrola kvality Houkov 22 20
Odpadní vody – nájem, výstavba kanalizace u Unikovo 13 483
Mateřská škola - 170
Místní knihovna - 10
Obecní kronika - 7
Helvíkovický zpravodaj 8 30
Kultura–koncerty, zájezdy, akce, blahopřání k živ.výročím 20 55
Tělovýchova a zájmová čin.– provoz kabin,dotace spolkům - 36
Bytové hospodářství – pronájem v č. p. 165 112,4 -
Nebytové hospodářství (sálek, tělocvična, statek) celkem 250 335
- spotřeba elektřiny - 100
- drobné opravy na statku - 100
Veřejné osvětlení – spotřeba elektřiny, drobné opravy - 60
Pohřebnictví, kaple 10 26
Komunální služby – správa majetku obce celkem 436 695
- prodej stavebního pozemku u Unikovo 420 -
- fasáda hasičské zbrojnice, oprava soklu u kaple - 70
Územní plán – územní studie na lokality určené k výstavbě - 20
Komunální odpady (směsné, nebezpečné, tříděné) celkem 80 214
- odměny za třídění od EKO-KOM, Asekol, Elektrowin 80 -
Vzhled obcí a veřejná zeleň - 60,5
Požární ochrana, krizové řízení - 25
Zastupitelstvo obce - 807
Činnost místní správy (obecní úřad) celkem 135 789
- obědy pro občany 130 130
- inzerce ve zpravodaji 5 -
Pojištění majetku obce - 24
Úroky z bankovních účtů a úvěrů 1 280

Celkem rozpočet 6 667 4 742
Splátky úvěrů  1 925
Celkem 6 667 6 667

Zpracovala Věra Dittertová

50 let společného života – zlatou svatbu –
oslavili 15. 1. 2016 manželé Václav a Vlasta 
Bednářovi, č. p. 74.
Při této příležitosti jim starostka obce připravila 
slavnostní obřad obnovení manželského slibu na 
sálku OÚ.
Srdečně jim blahopřejeme a přejeme hodně dalších 
společně prožitých let.

V neděli 31. 1. 2016 se uskutečnilo slavnostní 
vítání nových občánků naší obce na sálku 
obecního úřadu. Starostka přivítala Vincenta Boháče  
z č. p. 109, Patrika Nohejla z č. p. 131 a Mikuláše 
Diblíka z č. p. 172. 

Blahopřejeme k významným 
životním výročím

Od roku 2015 je rodičům nově narozených dětí 
předáván při vítání finanční dar ve výši 3 000 Kč, 
pamětní list, květina a plyšová hračka.

V prosinci oslavili – Holubářová Marie – 83 let  
a Koukolová Blanka – 70 let 

Věra Dittertová
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Pozvání na besedu
Mateřská škola srdečně zve všechny rodiče i ostatní 
zájemce na zajímavou a velmi poučnou besedu na 
téma: „7 PRVNÍCH LET ŽIVOTA ROZHODUJE“
s milým a vzácným hostem  z Olomouce 
Mgr. Svatavou Vyhlídalovou - speciálním 
pedagogem.
V minulých letech paní magistra přednášela  
s velkým nadšením, má mnohaleté celoživotní 
zkušenosti ze speciální pedagogicky. 
V případě zájmu o individuální konzultaci se 
nahlaste v mateřské škole. Beseda se uskuteční 
v místní knihovně ve středu 23. 3. 2016 od 
15,30 hodin.
Vstupné dle počtu účastníků. Těšíme se na vás!

Anna Janebová

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA  
11. 12.2015 - PODĚKOVÁNÍ
MIKULÁŠI, MIKULÁŠI,  
KDO TO TADY DĚTI STRAŠÍ?!
A opět po roce na sálku OÚ děti navštívili Mikuláš, 
anděl a plno krásných čertíků. Soutěže, tanec  
s čertíky, tombola a krásně prožité odpoledne 
si děti opravdu užily. Moc děkuji členkám První 
pomoci, také E. Svobodové a M. Žabkové.
Velké poděkování patří našim školákům – Nikolce 
Huškové, Leonce a Nikolce Kopeckých, Ondrovi 
Žabkovi, Danovi Ulrichovi a Tomáškovi Matyášovi 
za jejich skvělou spolupráci. Takový zájem jsem 
nečekala a moc nás to všechno potěšilo.

Anna Janebová

Zprávy z mateřské školy
Srdečně blahopřejeme našim 
spoluobčanům, kteří oslaví 
významná životní jubilea

Vítáme nové občánky
7. 12. se narodil Jaroslav Frýda do č. p. 17
28. 12. se narodil Ryan Scott do č. p. 179
30. 12. se narodil Jan Novák do č. p. 178

Přejeme jim zdraví, lásku a spokojené dětství.

Únor 2016
Pop Pavel č. p. 124 83 let
Vítek Josef č. p. 24 77 let
Dvořáková Ludmila č. p. 103 71 let
Žabková Hana č. p. 43 90 let

Březen 2016
Jeništa Jaromír č. p. 10 77 let
Matyášová Jaroslava č. p. 38 74 let
Urbánková Jaroslava č. p. 128 76 let
Šeda Jan č. p. 1 70 let
Gábriš Gabriel č. p. 129 74 let
Doleček František č. p. 29 71 let

Rekapitulace evidence obyvatel 
za rok 2015
Počáteční stav k 1. 1. 2015 461
Přistěhování 22
Narození 7
Odstěhování 13
Úmrtí 0
Konečný stav k 31. 12. 2015 477

Bilance pohybu obyvatel v loňském roce nám 
ukazuje přívětivá čísla. 
Po mnoha letech se nám narodilo hodně dětí 
(všechno jsou to kluci) a nikdo z občanů nezemřel. 
Také přistěhovaných je více než odhlášených  
a proto je zachován vzrůstající trend počtu 
obyvatel. 
Pro zajímavost zabrousíme trochu do historie.
Po osamostatnění obce k 1. 1. 1991 bylo  
v Helvíkovicích hlášeno k trvalému pobytu 
397 obyvatel. V následujících letech počet 
obyvatel kolísal mezi 379 k 31. 12. 1998 až po 
414 obyvatel ke konci roku 2002. Postupně se 
počet obyvatel navyšoval, především díky stavbám 
nových rodinných domků. V lednu 2009 žilo v obci 
436 občanů hlášených k trvalému pobytu, z toho 
bylo 222 mužů a 214 žen, průměrný věk občanů 
byl v tu dobu 38,39 let. Velký nárůst obyvatel 
proběhl v letech 1999 (+13), 2002 (+14) a 2006 
(+12). Rok 2015 však byl v nárůstu rekordní – 
přibylo celkem 16 občanů. Naopak v úbytku 
obyvatel byl nejhorší rok 1997 kdy se odstěhovalo 
celkem 24 lidí. K poslednímu dni v uplynulém roce 
žilo v obci 234 žen a 243 mužů, věkový průměr 
byl 40,45 let. 
Zvyšující se počet obyvatel je, doufejme, dobrým 
ukazatelem kvality života v obci.

Věra Dittertová
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26. 12. 2015

Tradiční posezení při svíčkách se soutěží  
O řád zlaté vařečky se uskutečnilo 28. 12. 
Kuchařská soutěž nám nabídla ochutnávku 
jablečného dezertu a obloženého talíře.

Opět jsme se zapojili do akce 
Orlického deníku Česko zpívá 
koledy. 
Na statku se 9. 12. 2015 sešlo 
téměř 100 lidí a za doprovodu 
Mgr. Dvořáčkové jsme si zazpívali 
tradiční koledy. Program byl oživen 
krásným sólovým zpěvem malé 
zpěvačky ze Žamberka a bohatým 
občerstvením, který připravil 
kulturní výbor obce.

Ze života v obci

Vánoční koncert se konal 26. 12.  
v kapli sv. Antonína a navštívilo  
ho nejen mnoho helvíkovických 
občanů, ale i návštěvníků  
z ostatních obcí v okolí.
Hudebníci z Kameničné zaujali 
krásným programem.  

9. 12. 2015

26. 12. 2015



O čem se mluví
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Sbírka v Helvíkovicích
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce  
v České republice. Každoročně ji vyhlašuje 
Biskupská konference a její výtěžek je určen 
na charitní projekty. Jako každý rok se tedy 
začátkem ledna do ulic vydali „Tři králové“, kteří 
popřáli lidem do dalšího nového roku zdraví, 
štěstí a spokojenost a předali drobné dárky všem, 
kteří chtěli jejich přání vyslechnout. Za 16 let 
své existence si získala důvěru lidí a díky ní se 
Oblastní charitě Ústí nad Orlicí daří podporovat 
některé služby na Orlickoústecku, zejména pomoc 
starým lidem, osobám se zdravotním a mentálním 
postižením, rodičům s dětmi, atd.
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Organizátoři „Ukliďme 
Česko“ představují plány pro 
rok 2016
Třetí ročník této dobrovolnické úklidové 
akce se uskuteční po celé České republice 
16. dubna  2016. Díky spolupráci s Českým 
svazem ochránců přírody by účast měla 
dosáhnout až 100 000 dobrovolníků a tím 
zhruba třikrát přesáhnout počet těch, kteří se 
do akce zapojili v roce 2015.
Nedávno jsme oslavili Mezinárodní den 
dobrovolníků. U příležitosti tohoto svátku, který 
má připomínat význam práce dobrovolníků 
pro celou společnost, se organizátoři jedné 
z největších dobrovolnických akcí v České 
republice rozhodli odhalit novinky, které chystají 
pro účastníky již třetího ročníku úklidovky. Ta 
pod novým názvem Ukliďme svět, ukliďme 
Česko proběhne 16. dubna 2016.
Zásadní novinkou je navázání spolupráce  
s Českým svazem ochránců přírody. Uklízet se 
tak v roce 2016  bude pod společným názvem 
akce Ukliďme Svět, Ukliďme Česko. „ČSOP 
má v pořádání úklidových akcí velkou tradici. 
Pod názvem Ukliďme Svět probíhají již déle než 
25 let. Pro příští rok jsme se s ČSOP rozhodli 
spojit síly a společně usilovat o to, aby z našich 
měst, obcí a přírody zmizelo ještě více černých 
skládek a odpadků. Věříme, že tato spolupráce 
bude mít kladný dopad především na naše 
dobrovolníky, pro které se snažíme zajistit 
potřebnou podporu,“ informoval Miroslav 
Kubásek, jeden ze zakladatelů akce Ukliďme 
Česko.
Pozitivním dopadem nově navázané spolupráce 
by podle odhadů organizátorů měl být i nárůst 
počtu účastníků. „Pro třetí ročník úklidovky 
očekáváme až 100 000 účastníků, což je pro 
nás velká výzva. Z organizační stránky nás 
tak velké číslo neleká, zatím však narážíme 
na finanční limity. Proto v současné době 
hledáme sponzory, kteří by nám pomohli zajistit 
materiální podporu pro dobrovolníky. Bez jejich 
pomoci se žádná dobrovolnická akce podobného 
rozsahu neobejde,“ dodává Kubásek.

Chtěla bych touto cestou poděkovat nejen svým 
„třem králům“ – Verunce Lotové, Lucce Topičové 
a Járovi Flekrovi, ale hlavně všem, kteří nás o 
víkendu mile přivítali a do Tříkrálové sbírky 
přispěli. Upřímně musím říct, že jsme si všichni 
čas strávený koledováním  moc užili. Celkem se v 
naší kasičce nastřádalo 6.761,00 Kč.   

Vedoucí skupinky Dana Flekrová

„Hlavním cílem celé akce však není uklízet čím 
dál větší množství odpadu, ale spíše směřovat 
k ideálnímu stavu, kdy již úklidů nebude třeba,“ 
zdůraznil druhý z organizátorů Ukliďme Česko, 
Radek Janoušek. Proto je nedílnou součástí celé 
akce i mediální kampaň, která má upozornit na 

nesmyslnost vzniku černých skládek v době, kdy 
máme k dispozici rozsáhlou síť sběrných středisek 
odpadů, systémy zpětného odběru použitých 
zařízení a dostatek informací o nich na internetu. 
Ze stejného důvodu se pro příští rok organizátoři 
hodlají ještě více zaměřit na spolupráci se školami, 
kterých se už letos do úklidových akcí zapojilo přes 
150, a plánují také vydání publikace pro pedagogy 
s tematikou černých skládek, jejich mapování  
a odstraňování.

Informace převzata z www.uklidmecesko.cz

Mladí hasiči bodují
30. 1. 2016 se kroužek mladých hasičů z Helvíkovic 
zúčastnil Netradičních zimních závodů branné 
všestrannosti v České Rybné. Kroužek sestavil 
3 hlídky a jeden člen se zapojil do smíšeného 
družstva. Hlídka Barbora Kalousová, Kristýna 
Kučerová a Simona Zezulková obsadila 18. místo. 
Smíšené družstvo, ve kterém byl Jakub Král 
obsadilo 12. místo. 10. místo vybojovalo družstvo 
ve složení Ondřej Kalous, Aleš Zezulka a David 
Kučera. Jaromír Matyáš, Maxmilian Křenek a 
Zdeněk Lipenský překvapili 6. místem. Celkově se 
v kategorii mladších zúčastnilo 23 družstev. 

I v naší obci se do této chválihodné akce 
opět zapojíme. Pořád je co uklízet. Nedávno 
zaměstnanci obce likvidovali černou skládku 
odpadků v lese v Krykvaldech. Je opravdu mnoho 
možností jak se dá odpad zlikvidovat lépe a hlavně 
šetrněji k přírodě a nám všem. Proto je dobře, 
že existují dobrovolníci, kterým není lhostejný stav 
jejich okolí.           Věra Dittertová

Úspěchem všech družstev bylo dokončení soutěže, 
protože počasí k nim bylo nemilosrdné. Ráno byl 
terén umrzlý a kluzký a odpoledne naopak roztátý 
a bahnitý. Děti musely uběhnout trasu dlouhou 
téměř 2 km a přitom absolvovat různé úkoly např. 
střelbu ze vzduchovky, vázání uzlů, hod granátem 
na cíl. Důležité bylo i určování hasicích prostředků, 
první pomoc a práce s mapou. Všichni to dobře 
zvládli a jejich zájem byl viditelný.

Vedoucí kroužku Mirek Felcman
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dTest: Zrušení 
smlouvy o dodávce 
energií je nyní 
jednodušší
1. ledna 2016 nabyla účinnost 
novela energetického zákona. 
Spotřebitelům přináší novou 
možnost, jak se vyvázat  
z nevýhodných smluv o dodávkách 
energií uzavřených prostřednictvím 
podomního prodeje nebo přes 
telefon či internet. Smlouvu lze 

vypovědět i po zahájení dodávek, a to bez sankce.
Novela umožňuje zrušení smlouvy o dodávce 
elektřiny či plynu uzavřené tzv. distančním 
způsobem nebo mimo obchodní prostory 
dodavatele. „Jedná se o smlouvy uzavřené 
bez současné fyzické přítomnosti dodavatele  
a spotřebitele, tedy o smlouvy sjednané například 
pomocí internetu či telefonu, a dále o smlouvy 
uzavřené s podomním prodejcem,“ vysvětluje 
Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.
Od takových smluv je možné dle energetického 
zákona odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejich 
uzavření, v tom je úprava shodná s občanským 
zákoníkem, jehož úpravou se odstoupení dále řídí. 
Smlouva se ruší od jejího počátku, pokud již začal 
dodavatel spotřebiteli elektřinu či plyn dodávat, 
je zákazník povinen mu za odebranou elektřinu či 
plyn zaplatit.
„V naší spotřebitelské poradně se setkáváme 
s případy, kdy se spotřebitelé zavazují více 
smlouvami o dodávce energií na dlouhou dobu 
dopředu, dochází tak k jakémusi řetězení smluv. 
Spotřebitel má například uzavřenou smlouvu 
na dobu určitou do konce roku 2016, ještě za 
trvání této smlouvy si pak sjedná smlouvu s 
jiným dodavatelem účinnou od 1. 1. 2017 a do 
31. 12. 2019 a po oslovení dalším dodavatelem se 
zaváže k odběru energie smlouvou od 1. 1. 2020,“ 
upozorňuje Lukáš Zelený.
Někteří spotřebitelé si pak nepamatují, že již na 
určité budoucí období smlouvu uzavřeli a uzavřou 
další smlouvu na stejné období. V takovém 
případě platí smlouva, která byla uzavřena dříve. 
Dochází také k situacím, kdy spotřebitelé smlouvu 
ztratí a poté neví, kdy jim stávající smlouva končí. 
Navíc smlouvy na dobu určitou, dle kterých budou 
dodávky elektřiny zahájeny až za několik let, 

mohou být zejména vzhledem k vývoji cen energií 
pro spotřebitele značně nevýhodné.
Snad i z těchto důvodů přináší novela 
energetického zákona novinku v podobě možnosti 
vypovědět distanční smlouvu či smlouvu sjednanou 
mimo obchodní prostory dodavatele i po zahájení 
dodávek elektřiny či plynu. Spotřebitel může nyní 
smlouvu uzavřenou tímto způsobem vypovědět ve 
lhůtě 15 dnů po zahájení dodávek. Stačí, pokud 
15. den po zahájení dodávky odešle výpověď 
smlouvy dodavateli. Výpovědní doba činí 15 dnů  
a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího 
po doručení výpovědi. 
Dle novely dále platí, že v případě výpovědi smlouvy 
ve lhůtě 15 dnů od zahájení dodávek elektřiny či 
plynu, může spotřebitel smlouvu vypovědět bez 
sankce. 
„Dodavatelé do smluv o dodávce energií na dobu 
určitou často vkládají v souvislosti s předčasným 
ukončením smlouvy i ustanovení o smluvní pokutě 
v řádech tisíců korun, jsou nám však známy  
i případy, kdy dodavatelé požadují za předčasné 
ukončení smlouvy smluvní pokuty i ve výši 90 
% ceny energií, k jejímuž odběru se spotřebitel 
zavázal. Proto tento zákaz smluvních pokut 
vítáme,“ uvádí Lukáš Zelený. Pokud tedy smlouva 
stanoví za předčasné ukončení smlouvy sankci, 
spotřebitel ji nebude muset při výpovědi smlouvy 
ve lhůtě 15 dnů od zahájení dodávek zaplatit.
Novela energetického zákona neobsahuje 
přechodná ustanovení. Výslovně tedy neřeší, 
zda bude možné od smlouvy o dodávce energií 
odstoupit ve lhůtě 15 dnů po zahájení dodávek 
elektřiny a plynu i v případě, že smlouva byla 
uzavřena před 1. lednem 2016.  „Uzavřel-li 
spotřebitel smlouvu v minulosti a dodávky energií 
začnou až po 1. lednu 2016, může do 15 dnů od 
zahájení dodávek smlouvu vypovědět,“ vyjadřuje 
stanovisko dTestu Lukáš Zelený.
Zajištění obchodních podmínek vstřícných ke 
spotřebitelům je jedním z cílů probíhající hromadné 
změny dodavatelů elektřiny a plynu pořádané 
spotřebitelskou organizací dTest. Informace je 
možné najít na www.ChciVyhodnejsiEnergie. cz.

Mateřská škola s Klubem žen Helvíkovice 
pořádají tradiční 

DÊtský maškarní 
karneval

v neděli 20. 3. 2016 od 14 hodin 
v Pohostintví U Jelena.

Na děti čeká netradiční 
Karneval ze dvorku, kterým provázejí 
strašák do zelí Pepa a farmář Šimon, 

zábavný animační program plný soutěží.
Bohatá tombola, domácí cukroví.

Těší se na vás pořadatelé.

Srdečně Vás zveme do knihovny  
na výstavku

INICIÁLA  
(inspirace středověkými ozdobnými 

písmeny)
a

NÁVRH NA OBAL 
ČOKOLÁDY PRO DĚTI

Práce helvíkovických dětí budou k vidění 
v únoru a březnu

v otvírací době knihovny,  
tj. vždy ve středu od 16 do 18 hod.

Těší se na Vás knihovnice Jana Zezulková
a výtvarný kroužek

Divadelní spolek „Na Skále“  
a Klub žen Helvíkovice  

srdečně zvou na

SDH Helvíkovice pořádá v Pohostinství 
U Jelena v Helvíkovicích

v sobotu 19. 3. 2016 od 20 hodin
tradiční 

Josefovskou zábavu
K tanci hraje country skupina FO3.

Soutěž o hodnotné ceny, 
slosování vstupenek.

Klub žen vás srdečně zve 
ve dnech 18. 3. - 20. 3. 2016 

na

Velikonoční trhy 

Na sálku OÚ Vám nabídneme 
domácí cukroví, perníčky a jiné 
výrobky našich šikovných žen.

Trhy jsou otevřeny 
od pátku do neděle 

vždy od 14 do 17 hodin.

v sobotu 6. 2. 2016
Masopustní průvod se sejde ve 14 hodin  

u kabin u fotbalového hřiště.
Připojit se k němu můžete i na 

stanovištích:
u Žabkových č.p. 69 ve 14,30 h

u Kolářových č.p. 65 v 15 h
u Holubářových č.p. 83 v 15,30 h

u Čermákových č.p. 61 v 16 h
u Felcmanových č.p. 145 v 16,30 h

Pochovávání basy za doprovodu básniček 
a zpěvu a slavnostní zakončení se 

uskuteční ve 20 hodin na sálku OÚ.
Prodej zabijačkových specialit a dalšího 
občerstvení bude na sálku OÚ zahájen  

už v 15 hodin.
Všechny vás srdečně zveme.

Poznamenejte si do kalendáře



1615 HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/ 2016

6. - 7. 2. 2016 MDDr. Nováková Klára Žamberk, Raisova 814 465 613 441
13. - 14. 2. 2016 MDDr. Pavlová Simona Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 465 676 822
20. - 21. 2. 2016 MUDr. Špičková  Marie Králíky 414 456 631 274
27. - 28. 2. 2016 MUDr. Špička  Jan  Králíky 414 465 631 154
5. - 6. 3. 2016 MUDr. Strnadová  Marie Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622 465 642 765
12. - 13. 3. 2016 MUDr. Šrámek  Petr Letohrad, U Dvora 815 465 621 551
19. - 20. 3. 2016 MUDr. Ulman  Jaroslav Tatenice 268 465 381 212
25.3.2016 MUDr. Karásková Vlasta Letohrad, U Dvora 815 465 620 358
26. - 27. 3. 2016 MUDr. Vacková  Jana Lanškroun, Hradební 227 465 322 348
28.3.2016 MUDr. Valentová Hana Lanškroun, Strážní 151 465 322 907
2. -3. 4. 2016 MUDr. Vebrová  Zdeňka Žamberk, Raisova 814 465 613 441
9. - 10. 4. 2016 MUDr. Vítková  Eva Červená Voda 333 (MOVIOM) 465 626 460
16. - 17. 4. 2016 MUDr. Vlasatá Lenka Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622 465 642 765
23. - 24. 4. 2016 MUDr. Appl  Martin Dolní Čermná 222 465 393 266
30. 4. - 1. 5. 2016 MUDr. Bílý  Aleš Lanškroun, Opletalova 567 465 324 829
7. - 8. 5. 2016 MUDr. Beranová  Renata Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149 465 642 267
14. - 15. 5. 2016 MUDr. Filipová Jitka Lanškroun, Strážní 151 465 325 212
21. - 22. 5. 2016 MDDr. Haltmar Petr Lanškroun, Strážní 151 465 325 212
28. - 29. 5. 2016 MUDr. Jaslovská Marie Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 465 676 818
4. -5. 6. 2016 MUDr. Jedličková Zuzana Bystřec 182 465 642 990
11. - 12. 6. 2016 MUDr. Ježáková  Daniela Letohrad, U Dvora 815 465 620 528
18. - 19. 6. 2016 MUDr. Johnová  Marie Letohrad, Šedivská 498 465 622 216
25. -26. 6. 2016 MUDr. Kobzová  Zdeňka Lanškroun, 5. Května 2 465 322 897
2. - 3. 7. 2016 MDDr. Kopecký Milan Mladkov 133 465 635 441
5.7.2016 MDDr. Mareš  Miroslav Žamberk, Školská 834 465 613 103
6.7.2016 MUDr. Machková Radka Žamberk, Školská 834 465 613 103
9. - 10. 7. 2016 MUDr. Milota  Karel Lanškroun, Svobody 356 465 322 787
16. - 17. 7. 2016 MUDr. Karásková Vlasta Letohrad, U Dvora 815 465 620 358
23. - 24. 7. 2016 MDDr. Nováková Klára Žamberk, Raisova 814 465 613 441
30. - 31. 7. 2016 MDDr. Pavlová Simona Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 465 676 822
6. -7. 8. 2016 MUDr. Strnadová  Marie Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622 465 642 765
13. - 14. 8. 2016 MUDr. Špička  Jan  Králíky 414 465 631 154
20. -21. 8. 2016 MUDr. Špičková  Marie Králíky 414 456 631 274
27. - 28. 8. 2016 MUDr. Šrámek  Petr Letohrad, U Dvora 815 465 621 551
3. - 4. 9. 2016 MUDr. Ulman  Jaroslav Tatenice 268 465 381 212
10. - 11. 9. 2016 MUDr. Vacková  Jana Lanškroun, Hradební 227 465 322 348
17. - 18. 9. 2016 MUDr. Valentová Hana Lanškroun, Strážní 151 465 322 907
24. - 25. 9. 2016 MUDr. Vebrová  Zdeňka Žamberk, Raisova 814 465 613 441
28.9.2016 MUDr. Vítková  Eva Červená Voda 333 (MOVIOM) 465 626 460
1. - 2. 10. 2016 MUDr. Vlasatá Lenka Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622 465 642 765
8. - 9. 10. 2016 MUDr. Appl  Martin Dolní Čermná 222 465 393 266
15. - 16. 10. 2016 MUDr. Bílý  Aleš Lanškroun, Opletalova 567 465 324 829
22. -23. 10. 2016 MUDr. Beranová  Renata Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149 465 642 267

Pohotovostní služba zubních lékařů pro oblast Letohrad 
-Žamberk - Lanškroun pro rok 2016.  
Služby jsou v sobotu, neděli a o svátcích od 8 h do 11 hodin.

28.10.2016 MUDr. Filipová Jitka Lanškroun, Strážní 151 465 325 212
29. - 30. 10. 2016 MDDr. Haltmar Petr Lanškroun, Strážní 151 465 325 212
5. - 6. 11. 2016 MUDr. Jaslovská Marie Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 465 676 818
12. - 13. 11. 2016 MUDr. Ježáková  Daniela Letohrad, U Dvora 815 465 620 528
17.11.2016 MUDr. Johnová  Marie Letohrad, Šedivská 498 465 622 216
19. - 20. 11. 2016 MUDr. Kobzová  Zdeňka Lanškroun, 5. Května 2 465 322 897
26. - 27. 11. 2016 MDDr. Kopecký Milan Mladkov 133 465 635 441
3. - 4. 12. 2016 MDDr. Mareš  Miroslav Žamberk, Školská 834 465 613 103
10. -11. 12. 2016 MUDr. Milota  Karel Lanškroun, Svobody 356 465 322 787
17. - 18. 12. 2016 MUDr. Karásková Vlasta Letohrad, U Dvora 815 465 620 358
24.12.2016 MDDr. Nováková Klára Žamberk, Raisova 814 465 613 441
25.12.2016 MDDr. Pavlová Simona Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 465 676 822
26.12.2016 MUDr. Strnadová  Marie Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622 465 642 765
27.12.2016 MUDr. Špička  Jan  Králíky 414 465 631 154
28.12.2016 MUDr. Špičková  Marie Králíky 414 456 631 274
29.12.2016 MUDr. Šrámek  Petr Letohrad, U Dvora 815 465 621 551
30.12.2016 MUDr. Ulman  Jaroslav Tatenice 268 465 381 212
31.12.2016 MUDr. Vacková  Jana Lanškroun, Hradební 227 465 322 348
1.1.2017 MUDr. Valentová Hana Lanškroun, Strážní 151 465 322 907
7. - 8. 1. 2017 MUDr. Vebrová  Zdeňka Žamberk, Raisova 814 465 613 441
14. - 15. 1. 2017 MUDr. Vítková  Eva Červená Voda 333 (MOVIOM) 465 626 460

Ubytování Na statku

Nabízíme pronájem objektu na rodinné oslavy, 
svatby a jiná významná setkání
Velmi příjemné prostředí v blízkosti řeky s možností využití zahrady

Adresa/ Helvíkovice č. p. 49, 564 01 Žamberk
www.helvíkovice.cz
ouhelvikovice@orlicko.cz

Kontakt/
Jana Kolářová, 602310717
Věra Dittertová, 737717897

Informace z www.pardubickykraj.cz

Ceník pronájmu/ 
Pronájem přízemí - 10 000 Kč za 1 akci. Pronájem 
celého objektu včetně ubytování - 15 000 Kč  
za 1 akci. U menších rodinných akcí cena dohodou. 

Ubytování na 1 noc - 350 Kč za 1 lůžko. 
Ubytování na více nocí - 300 Kč za 1 lůžko  
za 1 noc. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.



Helvíkovický zpravodaj č. 1/2016, XVII. ročník, dvouměsíčník. Vydává obec Helvíkovice, registr MK ČR E 12731, telefon 465612527, 
e-mailová adresa: ouhelvikovice@orlicko.cz. Náklad 140 výtisků. Cena 10 Kč. Uzávěrka tohoto čísla byla dne 31. 1. 2016, datum vydání 
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Nabízím příležitostné 
nebo pravidelné 
HLÍDÁNÍ DĚTÍ  

v dopoledních hodinách. 
Mám speciálně pedagogické 

vzdělání a dlouholetou praxi jako 
vychovatelka a vedoucí zájmových 

kroužků pro děti.
Bydlím v Helvíkovicích,  

tel. č. 605 323 402
Těším se na Vaše ratolesti!

Dřevoděl Pavel Kábrt 
Žamberk, pila Helvíkovice  

–  
Výroba stavebního řeziva a paliva. 

Výroba, výkup a prodej palet.  
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.  

Nyní do konce února 2016 palivo za 690 Kč/ 
1 balík cca 1,125 m3 (s DPH).  

Při odběru 2 balíků je 1 zdarma. 
Mobil: 603 281 958, kancelář 732 676 887, 

e-mail: palety.kabrt@seznam.cz
Provozní doba  

Po – Pá  7.00 h - 15.30 h

Upozornění a inzerce

38. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
PARDUBICKÉ HUDEBNÍ 
JARO 2016 nabídne rozmanitou 
škálu koncertů, operních  
a baletních představení
Mezinárodní festival Pardubické hudební jaro 
vstoupí v roce 2016 už do své 38. sezony. Zahajovací 
koncert je naplánován na čtvrtek 3. března, kdy se 
v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích představí 
PKF – Prague Philharmonia pod vedením 
dirigenta Marka Šedivého se sólistou, předním 
českým klavíristou, Ivo Kahánkem. Na programu 
bude slavný Koncert b moll P. I. Čajkovského  
a Dvořákova Symfonie č. 8 „Anglická“.
Dalším zajímavým bodem rozmanitého programu 
festivalu bude například v pondělí 21. března ve 
Východočeském divadle v Pardubicích Prokofjevův 
balet Romeo a Julie podle Williama Shakespeara 
v podání Moravského divadla v Olomouci  
s mezinárodním obsazením baletních sólistů.
V neděli 10. dubna, opět v Sukově síni Domu 
hudby, zazní program s názvem „To nejlepší 
z baroka“ s houslistou Pavlem Šporclem, 

varhaníkem Pavlem Svobodou a souborem  
Barocco Sempre Giovane.
Večer slavných árií je na programu ve čtvrtek 
28. dubna. V Sukově síni Domu hudby  
v Pardubicích vystoupí tenorista Štefan Margita 
se svými hosty za doprovodu Komorní 
filharmonie Pardubice.
Pardubické hudební jaro ale není jen o těchto 
koncertech. Mnohem více o nich naleznete na 
webových stránkách festivalu. 
www.pardubickehudebnijaro.cz

Obec Helvíkovice vyzývá 
majitele starších typů 
zemědělských vozidel  

a mechanizace
ke spolupráci při přípravě výstavy 

zemědělské techniky, která se bude konat 
v sobotu 7. 5. 2016  

u Statku v Helvíkovicích.
Výstava bude součástí veřejně přístupné 
akce „Lodičky“, kde bychom rádi nabídli 

návštěvníkům ukázku techniky našich 
předků i současnosti. 

Máte-li zájem s námi spolupracovat, 
pak kontaktujte Obecní úřad Helvíkovice 

do 31. 3. 2016.

Obec Helvíkovice nabízí odběr 
obědů. Cena za 1 oběd je 64 Kč. 

Bližší informace na OÚ,  
tel 465 612 527.


