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Sejdeme se u obecního úřadu  
ve 14 hodin, pro všechny budou   

buřty k opečení a drobná odměna. 
     

   
   

sobota
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Dne 3. 3. 2016 se konalo 8. řádné veřejné 
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice. 
Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo  
a schválilo: 

1. účetní závěrku příspěvkové organizace 
Mateřská škola Helvíkovice k 31. 12. 2015 
a převod zisku z hospodaření r. 2015 ve výši 
7 729,27 Kč do rezervního fondu MŠ
2. zahájení poptávkového řízení na dodavatele 
stavby kanalizace pod Unikovem
3. zapojení obce Helvíkovice do spolufinancování 
projektu Žijeme spolu, jehož vedoucím partnerem 
je Sdružení obcí Orlicko a to poskytnutím 
příspěvků obce Helvíkovice Sdružení obcí Orlicko:
a) na financování nákladů na přípravu žádosti  
o poskytnutí dotace v roce 2016 na projekt Žijeme 
spolu ve výši 1 711 Kč
b) v případě schválení dotace na spolufinancování 
realizace projektu ve výši 11 263 Kč, splatného  
v rovnoměrných splátkách v letech 2017-2019
4. nákup pozemku par. č. 198/2 v k. ú.  
Helvíkovice o výměře 1 054 m2 za 20 Kč za 1 m2

5. pokračování ve vymáhání vyčíslené škody 
při koupi nemovitosti č. p. 49 v Helvíkovicích  
u insolvenční správkyně JUDr. Danuše Pollákové 
Staňkové
6. podání žádosti o dotaci od MZE z programu 
Udržování a obnova kulturního dědictví venkova 
na rekonstrukci hřbitovní zdi a márnice
7. finanční dar pro Domácí hospic Setkání, 
o. p. s. Rychnov nad Kněžnou ve výši 3 000 Kč
8. uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Žamberk a obcí Helvíkovice na výkon 
speciálního stavebního úřadu ve věcech místních 
komunikací pro správní obvod obce Helvíkovice
9. plánovací smlouvu mezi Dibaq a. s. 
Helvíkovice a obcí Helvíkovice na rozšíření  
a úpravu komunikace na pozemku par. č. 5065  

a par. č. 4941 v k. ú. Helvíkovice s termínem 
plnění do 31. 12. 2023
10. podání žádosti o dotaci z programu Efekt 
2016 od Ministerstva průmyslu a obchodu na 
projekt Instalace úsporných zdrojů VO v obci 
Helvíkovice

Pozvánka
na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva 
obce Helvíkovice, které se koná ve středu 
13. 4. 2016 od 18.00 h v sálku obecního 
úřadu. 
Program na plakátech.

1 

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

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

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

Pokud ještě nemáte poplatek za psa a předplatné 
na zpravodaj uhrazené, prosím o okamžitou 
úhradu v hotovosti na obecním úřadě.

Věra Dittertová

Obecní úřad informuje

Třídění odpadů v uplynulých 
letech
Vedení naší obce má snahu motivovat občany  
k lepšímu třídění odpadů a tím snižovat množství 
směsného komunálního odpadu. 
Každý rok spolupracujeme se společností EKO-
KOM a s jejich pomocí i rozšiřujeme sběrná místa 
pro tříděné komodity t.j. plast, papír a sklo. 

Přehled o množství odpadů svezeného z území obce Helvíkovice v tunách:
Rok Sklo Papír Plast Železo Komunální odp. Nebezpečný odp. Tetra Pack
2015 7,7 2,49 7,79 3,267 87,921 1,089 0,164
2014 4,38 2,361 7,16 3,432 86,701 0,57 0,201
2013 4,29 2,152 6,44 8,496 101,458 0,378 0,38

Jana Kolářová, starostka obce

Velice si vážíme pozitivního přístupu našich 
spoluobčanů při třídění odpadů a věříme, že 
vytříděného odpadu bude každoročně přibývat. 
V loňském roce obdržela každá domácnost po 
zaplacení poplatku za odpady tašky na tříděný 
odpad. Pokud jste zaplatili poplatky bankovním 
převodem na účet obce a tašky si tím osobně 
nevyzvedli, máte je k dispozici na obecním úřadě. 
Děkujeme, že chráníte naši přírodu!

SKATEPARK 
V pondělí 7. března 2016 jsme obdrželi žádost  
o odhlučnění Sportoviště Helvíkovice – Skateparku. 
Tato žádost je podepsána 26 občany, kteří žijí 
nejen v těsné blízkosti, ale i v jiných obcích.  
V současné době se hledá nejúčinnější řešení pro 
snížení hlučnosti sportoviště. 
Dále bych chtěla požádat návštěvníky, aby 
dodržovali stanovenou provozní dobu sportoviště 
a tím nedocházelo k možným nepříjemnostem.

Jana Kolářová, starostka obce

Společenská rubrika

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

V lednu oslavila paní Anna Stejskalová 
83. narozeniny.

90. narozeniny oslavila v únoru paní Hana Žabková. 
 
A do třetice slavil pan Jan Šeda 70. narozeniny.
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Dětský maškarní karneval
V neděli 20. 3. 2016 se uskutečnil tradiční dětský 
maškarní karneval v pohostinství U Jelena. 
Programem provázeli strašák Pepa - Josef Hejcman 
a farmář Šimon Pečenka. Děti s nadšením plnily 
zadané úkoly, tancovaly, užily si krásné odpoledne 
plné skvělé zábavy nejenom s učinkujícími, ale 
také se svými rodiči a prarodiči. Bohatá tombola, 
domácí cukroví, dětské úsměvy a spokojenost -  
k tomu není co dodat.

Velké poděkování patří všem, kteří se na této 
zdařilé akci podíleli. Celkem se zúčastnilo 36 dětí 
a 37 dospělých.

Anna Janebová

Velikonoční trhy
Ve dnech 18. - 20. 3. se konaly 
hojně navštívené velikonoční 
trhy spojené s výstavou, které 
připravil Klub žen Helvíkovice. 

V nabídce byl bohatý výběr 
ručních výrobků, domácího 
cukroví, perníčků, jarních 
květin i výzdoby na velikonoční 
svátky. 

Věra Dittertová

Srdečně blahopřejeme našim 
spoluobčanům, kteří oslaví 
významná životní jubilea
Duben 2016
Popová Magda č. p. 124 79 let
Šiffel Zdeněk č. p. 141 60 let
Hajduk Vojtěch č. p. 3 72 let
Roček Jiří č. p. 87 72 let
Kopecká Marie č. p. 39 74 let
Jeništa Jiří č. p. 10 79 let
Šalanský Petr č. p. 130 65 let

Květen 2016 
Chaloupková Oldřiška č. p. 126 86 let
Dušek Miloslav  č. p. 104 78 let
Janušová Květoslava č.p. 48 80 let
Pirkl Jan č.p. 86 93 let
Knopová Anna č.p. 55 76 let
Hajduková Alena č.p. 63 65 let
Michalička Adolf č.p. 115 74 let

Věra Dittertová

Pojď slunko a vykoukni na chviličku,
pojď a začni kouzlit paprsky,
aspoň jeden úsměv pro babičku,
jak? Pohlaď jí za mne na vlásky...

Podej jí svůj paprsek, 
polib ji na její tvář,
já v myšlenkách ji zašlu přání,
které zkrášlí její zář.

Radost, štěstí, všeho hojnost,
přes řeku smutku pevný most,
s každým dnem ať vytrácí se
ze srdce žal, bolest a zlost.

Z lidí kolem upřímnost cítit
lidskou závist již nepoznat
sílu se povznést nad jejich hloupost
sama pro sebe něco znamenat.

Sviť slunko zlatým světlem,
s láskou pohlaď zemi teplem.
Pohlaď dědu, ten dnes slaví,
a popřej mu štěstí, zdraví.

Pošimrej ho za nás maličko,
ať stále září jako ty, sluníčko.
Od jara do zimy, do dalších let,
ať těší ho stále tento svět.

Ať užije si svůj slavný den
a oslaví ho s námi.
Život ať má, jak sladký sen,
my ho máme všichni rádi.

Ze života v obci
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Poznamenejte si do kalendáře

Zasaďte si svůj strom
Obec Helvíkovice, Myslivecký spolek  
Dubina Helvíkovice – Kameničná z. s.
a Honební společenstvo Helvíkovice

pořádají
druhý ročník společného sázení stromků 

do alejí podél polních cest v katastru obce
v pondělí 11. dubna 2016 se srazem  

v 15.30 hodin u budovy mateřské školy 
v Helvíkovicích.

Srdečně zveme všechny občany, 
především rodiče s dětmi, aby se 

zúčastnili na obnově krajiny a péči 
o životní prostředí v naší obci. 

S sebou vezměte lopatku, motyčku  
a podobně, aby se hlavně děti mohly na 

sázení aktivně podílet. Sázíme za každého 
počasí, přeprava na místo a drobné 

pohoštění zajištěno.

SDH Helvíkovice 
uskuteční 

v úterý 12. 4. 2016 od 16 hodin 

sběr železa.
Odpad připravte před dům, k cestě  

a prosím nahlaste  
na OÚ nebo na tel. 737 717 897.

BROUČKIÁDA
Mateřská škola s První pomocí 

Helvíkovice  zvou všechny děti a dospělé  
na probouzení broučků

v pátek 15. 4. 2016, sraz v 15.30 hodin  
u mateřské školy. Startovné 30 Kč.

Trasa vhodná i pro maminky s kočárky.
Ukázka - VÝCVIK PEJSKŮ  

v 16.30 hod u mateřské školy.

Těší se na vás 
Ferda Mravenec, 

berušky, 
brouk Pytlík, 

mravenci 
a další.

Klub žen a Myslivecký spolek DUBINA 
připravují tradiční

Pálení čarodějnic 
a stavění máje

30. 4. 2016 od 18 hodin v parčíku  
za Obecním úřadem v Helvíkovicích.

Zveme vás na na tradiční grilovaná kuřata 
a přátelské posezení. 

Kulturní výbor obce Helvíkovice 
srdečně zve spoluobčany na

Přátelské setkání 
seniorů

v neděli 5. 6. 2016 od 14.00 h na statku.
Součástí setkání je koncert hudební 
skupiny KAPKA známé z TV Šlágr.

SDH Helvíkovice  
zve  

všechny děti a jejich rodiče a prarodiče  
v pátek 4. 6. 2016 od 16 hodin  

na Den dětí  
spojený s kácením máje

- soutěže pro děti s hasičskou tematikou
- odměny, občerstvení

POZVÁNÍ NA VÝLET 
Obec a Mateřská škola Helvíkovice pořádají 
v sobotu 14. 5. 2016 výlet do zábavně - 
naučného parku v Milovicích

Zábavně - naučný park se rozkládá  
na ploše 10 hektarů. Je to země plná her, 
zábavy, stromů a zvířat. Také se zde nachází 
kouzelný hrad s katakombami,  
obří pískoviště, přírodní bludiště,  
podzemní chodby, lanové centrum, 
dva velké tobogány, vodní svět - různé 
vodní atrakce, ZOO s mini oslíky, velká 
trampolína, cesta do pravěku, tankodrom, 
parní lokomotiva. 
Poplatek za vstupné a dopravu:  
místní 280 Kč, cizí 430 Kč.  
V době výletu bude v parku doprovodný 
program, který bude upřesněn. 
Přihlášky s úhradou poplatku přijímáme  
v OÚ do 4. 5. 2016. 

Klub žen v Helvíkovicích pořádá 

Zájezd do Polska na trhy 
v Kudowa Zdroj

v pátek 27. 5. 2016,  
odjezd v 7.30 od OÚ.

Přihlášky na OÚ do 23. 5. s úhradou 
poplatku – členky KŽ 70 Kč, ostatní 100 Kč

Výtvarný kroužek připravuje pro šikuly od 6ti let 

 
 

      

      

  
        

 

 

Program: tvoření ze sušenek, vosku či hliníkové folie,  
hry, diskovýtvarka, letadýlka a padáčky, výlet, táborák 

 

Ubytování: v historické bývalé faře - spaní ve spacáku 
Cena: 500,- Kč (materiál, doprava, ubytování, strava) 

 

Přihlaste se do 7.dubna!  
      Počet míst je omezen!  
Zveme i děti,  
které nechodí na výtvarný kroužek! 
 

Tel.: 605 323 402 
 

 Těší se na vás Lída & Eliška 

S Broučky se dětem vždy líbí. 
Vtipné masky, dobře připravené soutěže, 

milé ceny a výborná zábava 
na každém kroku.



87 HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 2/ 2016

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
společně s obcí Helvíkovice

VYHLAŠUJÍ SBÍRKU 
POUŽITÉHO OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení  

(dámské, pánské, dětské)
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek ...

• Látky (minimálně 1m2, prosíme, 
nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, 

skleničky- vše nepoškozené
• Vatované a péřové přikrývky,  

polštáře a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou

• Hračky – nepoškozené a kompletní

PROSÍME, PROHLÉDNĚTE KAPSY, 
KABELKY – CENNOSTI NEDOHLEDÁME

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

Sbírka se uskuteční:
ve dnech 25. 4. – 29. 4. 2016 v pracovní 

době obecního úřadu nebo MŠ v přízemí  
č. p. 165 (víceúčelový objekt)

Děkujeme za Vaši pomoc.

Výtvarný kroužek a Obec Helvíkovice 

připravují na letní prázdniny 

 
    - příobecní tábor na Statku - 
                            pro kluky a holky od 6ti let 

od 18. do 22. července 2016 
Vojta se vydal na zkušenou do světa. Chce zjistit, jak se 

pěstuje obilí a co s ním, než vznikne mouka. Podojí kravku,  
z mléka vyrobí máslo a lahodný sýr ke krajíci z čerstvě 

upečeného chleba. 
Z dob, kdy se takové věci dělaly ručně, se možná 

dostane do budoucnosti - pak se sveze traktorem, uvidí 
kombajn a nakonec se podívá i do moderní pekárny a mlékárny!  

Chcete to zažít taky? A ještě k tomu třeba točit káču, svézt se za koněm nebo si 
vyrobit vodní mlýnek?   

 

 
 

Program začne obvykle v 8 hod. ráno a skončí přibližně v 16 hod.  
Jednu noc přespíme na táboře! 

 

Přihlášky přijímáme do 15. června 2016.  
Kapacita míst je omezena, proto se, prosíme, hlaste včas.  

Cena 1250 Kč zahrnuje stravu (denně 2 svačiny, oběd, pití + večeře a snídaně při 

přespání), materiál, pomůcky, jízdné vlakem, autem, autobusem, vstupy na výletech, odměny. 
Nutno uhradit do konce června 2016, lze ve splátkách. 

 
Hlavní vedoucí: Ludmila Matyášová, DiS., tel. 605 323 402 

1. Zastav! - 2. Táta táty - 3. Slůvko pro plašení slepic - 4. ... Amálka - 5. Chyba - 6. Druh zeleniny -  
7.  Co nás čeká a nemine - 8. Mládě krávy - 9. Svatá ..., chladna z rána. - 10. Léčka -  
11. Utéct vozem - 12. Titul ženy - 13. Klukovská zbraň - 14. Lump

 

 

KŘÍŽOVKA 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
              

              

              

  !            

 

1. Zastav! - 2. Táta táty - 3. Slůvko pro plašení slepic - 4. ... Amálka - 5. Chyba - 6. Druh zeleniny -         
7. Co nás čeká a nemine - 8. Mládě krávy - 9. Svatá ..., chladna z rána. - 10. Léčka - 11. Utéct vozem - 
12. Titul ženy - 13. Klukovská zbraň - 14. Lump 

 

 

 

 

Zajímavosti
VESELÉ NÁUŠNICE

Materiál a pomůcky: 
barevná brčka, korálky, náuš-
nicové háčky, tvarovací světlý 
drát, silná jehla, malé kleště 

TIP: Brčka s korálky můžeme navléknout na 
paměťový drát a vyrobit si náramek!

1 2 3 4

4. Konec drátu provlékneme koncovkou a vytvoří-
me očko i na něm. Trochu jej pomocí kleští vzty-
číme a zavěsíme na náušnicový háček. 

První náušnice je hotová, nezapomeneme stejným 
způsobem vyrobit ještě druhou.

KŘ
ÍŽ

O
V

KA

Bližší informace Vám rádi sdělíme: Diakonie 
Broumov tel.: 491 524 342, 739 999 112 nebo 
OÚ Helvíkovice tel.: 465 612 527, 737 717 897

1. Brčka nastříháme na kroužky 
asi 5 mm silné a propícháme do 
nich jehlou dírky.

2. Z drátu vytvarujeme kroužek 
o průměru asi 2 cm, necháme 
přesahy po 8 mm. Na jednom 
konci vytvoříme očko („koncov-
ku“).

3. Na kroužek navlékáme 
nastříhaná brčka tak, aby  
v jejich středu byl korálek.
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PO NĚKOLIKA DNECH KURZU 
UŽ DĚTI JELY ZÁVOD VE 
SLALOMU 
V době od 7. 3. do 11. 3. 2016 probíhal 
lyžařský kurz ve Skiparku Červená Voda pro děti  
z mateřských škol Helvíkovice, Dlouhoňovice, 
Kameničná, Klášterec nad Orlicí. Velké poděkování 
a uznání patří Mgr. M. Medřickému za vzornou 
organizaci, zajištění výborných svačinek pro děti  
a především všem ,,zlatým“ instruktorům lyžování 
za vzornou péči, trpělivost a lyžařskou výuku, 
kterou věnovali malým svěřencům od 4 do 6 let. 
Bylo až neuvěřitelné sledovat naše dětičky, které  
s velkým nadšením poslouchaly svoje instruktory. 
V pondělí některé nedokázaly stát pořádně  
na lyžích a v pátek už jely závod - slalom! 

A to za velké podpory a povzbuzování rodičů  
a paní ředitelek. Naše děti získaly 1. a 3. místo. 
Na 1. místě se umístila BARUNKA KALOUSOVÁ 
a na 3. místě ADÉLKA ANDRŠOVÁ. Na dalších 
místech - NIKOLKA HORSKÁ, TEREZKA 
ROUSOVÁ, ADÁMEK ŽABKA a nejmladší 
účastník MAREČEK ANDRŠ. Dětičky, děkujeme 
za tak skvělou reprezentaci! Slzy dojetí, návrat 
do školky a krásné vzpomínky. To byla nádhera! 
Ještě jednou velké díky také za krásné diplomy  
a dárečky! 
Za šťastné a spokojené děti, rodiče a paní ředitelky 
z jednotlivých mateřských škol 

Anna Janebová

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
V pátek 18. 3. 2016 jsme s dětmi navštívili 
velikonoční výstavu na sálku obecního úřadu  
v Helvíkovicích.
Výstava byla velice pěkná. Děti a paní učitelky si 
se zájmem prohlížely krásné výrobky, které vyrobily 
šikovné děti z výtvarného kroužku, mateřské 
školy, členky Klubu žen a další vystavovatelé.  
Děti s radostí přivedly i rodiče, aby jim ukázaly 
výrobky, které samy vyrobily. Každý z nich si koupil 
něco pěkného a já děkuji paní Věře Dittertové 
za její ochotu k otevření výstavy mimo otevírací 
dobu.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA  
V KAMENIČNÉ
V pondělí 21. 3. 2016 starší děti navštívily 
velikonoční výstavu v Kameničné. Výstava byla 
také velice zdařilá.
Pro děti byly připraveny úkoly (hledání vajíček 
podle barvy, malování vajíček a zdobení barevným 
pískem, navlékání korálků a výroba závěsu). 
Dětem se tyto činnosti velmi líbily a domů si 
odvážely nejenom pěkné výrobky, ale i plno dojmů. 
Děkujeme paní Rolečkové za pozvání.

Zprávy z mateřské školy

BESEDA S MGR. SVATAVOU 
VYHLÍDALOVOU
Ve středu 23. 3. 2016 se uskutečnila v místní 
knihovně velice zajímavá a přínosná beseda  
o výchově dětí a školní zralosti s Mgr. Svatavou 
Vyhlídalovou - speciálním pedagogem z Olomouce.
S velkým zájmem odpovídala na dotazy rodičů  
i pedagogů, dala by se poslouchat celé hodiny.
Paní magistra byla velice mile překvapena krásnou 
knihovnou, ale žasla také nad tím jak naše vesnička 
vzkvétá (byla zde na besedě před dvěma lety).
Odjížděla velice spokojena. Dovolte, abych  
s jejím souhlasem citovala z dopisu, který nám do 
mateřské školy po besedě přišel.
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Informace Katastrálního úřadu 
Ústí nad Orlicí vlastníkům 
pozemků k digitalizaci 
intravilánu obce Helvíkovice
Vážený vlastníku,
dovolte nám, abychom Vám prostřednictvím 
tohoto informačního listu podrobněji popsali 
úkony, které Vás čekají při tvorbě digitální mapy 
novým mapováním v zastavěné části (intravilán) 
katastrálního území (dále jen k. ú.) Helvíkovice.

Služby domácího hospice  
na Rychnovsku
Domácí hospic nabízí systém podpory 
rodinám, které v domácím prostředí pečují 
o své těžce nemocné blízké v poslední fázi 
jejich života.

Domácí hospic Setkání, 
o. p. s. je zdravotnické 
zařízení, které nabízí 
své služby nevyléčitelně 

nemocným a jejich příbuzným, kteří o ně doma 
pečují. Poskytuje rodině podporu, umožňuje, aby 
člověk poslední období života prožil důstojně, 
měl čas na své nejbližší a na rozloučení. Tým 
zdravotníků (lékaři a sestry) je připraven 24 hodin 
denně, 7 dnů v týdnu vyrazit do terénu ke svým 
pacientům až do vzdálenosti 30 km od Rychnova 
nad Kněžnou. Podmínkou pro přijetí do péče je 
ochota rodiny celodenně o pacienta pečovat. 
Hospic garantuje, že nemocný nebude trpět 
nesnesitelnou bolestí, bude respektována jeho 
lidská důstojnost a v posledních chvílích života 
nezůstane osamocen. 
Prostřednictvím sociální poradny nabízí domácí 
hospic také psychosociální služby nevyléčitelně 
nemocným, jejich rodinám a těm, kteří o ně pečují. 
Poradna pomáhá zajistit potřebné podmínky k péči 
o umírající v domácím prostředí - např. sociální 
příspěvky, kompenzační pomůcky, psychologickou 
a duchovní péči. Poradna nabízí psychosociální 

služby také lidem v krizové situaci, jimž byla 
sdělena závažná diagnóza nebo prognóza. Tato 
služba je poskytována ambulantně v Rychnově 
nad Kněžnou, klientům domácího hospice také  
v jejich domácím prostředí. Služba sociální poradny 
je poskytována zdarma. 
Pokud prožíváte vy nebo někdo z vašich blízkých 
těžké období při péči o nevyléčitelně nemocného 
blízkého a pokud vás oslovila naše nabídka, můžete 
nás kontaktovat telefonicky na čísle 733694162 
nebo osobně na adrese Domácí hospic Setkání, 
Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou. 

Více informaci najdete na www.hospicrychnov.cz. 
Mgr. Andrea Kolaříková    

ředitelka Domácího hospice Setkání

Dne 13. 12. 2010 vešla v platnost digitální mapa 
na podkladě komplexních pozemkových úprav 
pokrývající nezastavěnou část (extravilán) k. ú. 
Helvíkovice.
Intravilán k. ú. Helvíkovice je dosud veden jen 
na ručně udržovaných analogových mapách  
v měřítku 1:2880, které v dnešní době neodpovídají 
svou přesností stavu v terénu. Z tohoto důvodu se 
rozhodl Katastrální úřad pro Pardubický kraj pro 
obnovu katastrálního operátu novým mapováním, 
které bude provedeno zaměstnanci Katastrálního 
pracoviště Ústí nad Orlicí.

„Vážená paní kolegyně,
včerejší beseda byla jako vždy velmi přínosná pro 
všechny zúčastněné.
Kvalita Vaší práce i kolegyň se projevuje  
v pracovním entuziasmu a spokojenosti dětí  
i rodičů Vaší školky.
Držím Vám nadále palce ve Vašem profesně 
lidském přístupu, konání i nesmírném neutuchajícím 
entuziasmu.
Co je nesmírně vzácné, v současné době, je ZÁJEM 
o dění v MŠ panem místostarostou Miroslavem 
Felcmanem, což se promítá do kvalit a možností 
nejen materiálních Vaší MŠ.
Je mi opravdu ctí, že mohu být součástí Vaší 
cílené pedagogické práce.
Pěkné jarní dny Vám i Všem pracovníkům v MŠ. 
Srdečně Svatava Vyhlídalová
P.S. Děkuji za gastronomický zážitek!“
Škoda jen, že se této besedy zúčastnilo málo 
rodičů.

Anna Janebová

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych poděkovala paní starostce za umožnění 
zapůjčení obecního auta pro mateřskou školu. 
Díky tomu jsme mohli od září navštěvovat  
s dětmi solnou jeskyni v Žamberku, divadelní 
představení, mateřskou školu v Kameničné.
Vzhledem k nevyhovujícímu  autobusovému spojení 
je pro nás auto velkým přínosem. Děkujeme!
Také bych ráda poděkovala panu místostarostovi  
a Vojtovi Kroulovi za jejich stálou údržbářskou 
pomoc v mateřské škole a na školní zahradě.

Anna Janebová - ředitelka MŠ

ZÁPIS
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 2016/2017, 
který se bude konat v úterý 24. 5. 2016  
od 8 do 16 hodin v mateřské škole.
Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 
pro následující školní rok si vyzvedněte v mateřské 
škole. 
Těšíme se na vás a vaše děti. 

O čem se mluví

Veškeré informace podá ředitelka MŠ A. Janebová, 
mobil 774176037, pevná linka MŠ 465 614 147.
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Tisková zpráva z  jednání  
Valné hromady Sdružení obcí 
Orlicko dne 16. 2. 2016 
V úterý 16.2.2016 se v obci Česká Rybná sešli 
starostky a starostové členských obcí Sdružení 
obcí Orlicko na letošním prvním jednání valné 
hromady. 
Vedle schválení rozpočtu Sdružení obcí Orlicko 
na rok 2016 byla hlavním bodem diskuse  
o stavu příprav projektů připravovaných s partnery  
k podání žádostí o podporu do česko – polského 
přeshraničního programu Interreg V - A .
Prvním projektem je projekt Žijeme spolu, jehož 
hlavním cílem je posílení vazeb dětí a mládeže 
k regionu Orlicka prostřednictvím začlenění 
vzdělávání o historii, přírodě a geografii Orlicka 
a Kladska do vzdělávacích plánů základních 
škol Orlicka. Výstupem projektu budou zejména 
publikace  a pracovní sešity zaměřené na témata 
regionálního vzdělávání. 

Principem nového mapování je označení 
vlastnických hranic v terénu s vlastníky za 
účasti komise, která dohlíží na správný postup, 
vyhotovuje zákres do náčrtu Zjišťování průběhu 
hranic a zaprotokoluje vše do soupisu nemovitostí. 
Následně jsou hranice parcel, budov a jiných 
prvků polohopisu měřeny geodetickými metodami 
a převáděny do digitální mapy. Současně jsou 
určovány nové výměry na základě přesného 
číselného výpočtu ze souřadnic.

Předmětem zjišťování průběhu hranic jsou veškeré 
pozemky a budovy, které nebyly zpracovány při 
komplexních pozemkových úpravách v k. ú. 
Helvíkovice. Zjednodušeně řečeno, jedná se  
o pozemky v zastavěné části obce, jak je již výše 
uvedeno. V pozvánce je uvedeno datum, čas  
a pouze místo srazu s komisí, nikoli výpis pozemků, 
které budou v rámci mapování zpracovány.  
Vzhledem k rozložení, velikostem, počtu a poloze 
pozemků nelze sezvat vlastníky vždy tak, aby 
byly vzájemně přítomni v jeden čas resp. den  
u společných hranic. Tímto Vás žádáme, abyste si 
své vlastnické hranice projednali se sousedy předem. 
Trvalým označením se rozumí označení lomových 
bodů vlastnických hranic např. ploty, kamennými 
či plastovými mezníky, zabetonovanými železnými 
trubkami, hřeby v asfaltu a jiné pevně dané body. 
Tam, kde nebude hranice trvale označena, bude 
mít komise k dispozici dřevěné kolíky, nebo bude 
použito jiné vhodné označení a vlastníci budou 
povinni tyto body do doby samotného zaměření 
trvale stabilizovat způsobem doporučeným komisí 
a respektovat jako nespornou hranici. To vše 
na základě souhlasu obou zúčastněných stran. 
Zdůrazňujeme, že neúčast vlastníka nebrání 
označení hranic a jejich následnému zaevidování. 

V rámci mapování je možné provádět drobné 
úpravy hranic. Uvnitř vlastnictví budou mapovány 
jak pozemkové parcely, tak i stavební parcely 
včetně budov. Pozemkové parcely se budeme snažit 
slučovat a zjednodušovat jejich tvar na základě 
prohlídky s přihlédnutím na Vaše vlastnické potřeby. 
Slučování je prováděno zrušením vzájemných 
hranic parcel v jednom vlastnictví, které mají 
shodný druh pozemku, nebo v terénu představují 
jednotný celek stejného druhu pozemku a budou 
dále evidovány pod jedním parcelním číslem. Co 
se týče budov, budeme posuzovat zejména jejich 
tvar. Drobné změny zaznamenáme a zaměříme. 

U nových budov a přístaveb je vlastník povinen 
doložit listiny na zápis spolu s geometrickým 
plánem na Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. 
Žádáme Vás tímto, abyste si pro nás připravili 
veškeré geometrické plány a náčrty z minulosti, 
které nám pomohou při identifikaci hranic.

Na rozsáhlých zalesněných či zemědělsky 
obhospodařovaných plochách, nebo parcelách 
zjednodušené evidence kde nastane problém při 
určení hranic, se postupuje následně. Hranice 
parcel se v terénu neoznačují a pouze se převezmou 
s příslušnou přesností do digitální mapy v kanceláři 
na podkladě mapy katastru nemovitostí nebo 
mapy pozemkového katastru. Případně si může 
vlastník tyto hranice nechat vytyčit na své náklady 
geodetickou firmou.

Zeměměřické činnosti, které následují po 
zjišťování průběhu hranic, budou prováděny rovněž 
zaměstnanci katastrálního pracoviště Ústí nad 
Orlicí. Přítomnost vlastníka není nutná. Vlastník 
se v tomto případě neobesílá.

S novou digitální mapou se budou moci vlastníci 
seznámit na obci, kde bude vyložena na deset 
pracovních dní. Rovněž bude možnost nahlédnutí 
i na webových stránkách: http://nahlizenidokn.
cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx. Dále si bude 
moci vlastník stáhnout na internetu či nechat 
vytisknout na obci v tomto období srovnávací 
sestavení, kde je zaznamenám původní a nový 
stav jeho parcel v rámci mapování včetně nových 
výměr, případně změn v číslování nebo změn 
druhu pozemku.

Termín vyložení na obecním úřadě a námitkové 
období je stanoveno na první polovinu roku 2017. 
Vlastníci s trvalým pobytem v obci Helvíkovice 
budou informováni na úřední desce obce. Ostatní 
budou obeslání doporučenou poštou.

Povinností všech vlastníků bude nahlášení změn 
finančnímu úřadu dle platných zákonů týkajících se 
daně z nemovitosti. Více se dočtete na webových 
stránkách: http://www.cuzk.cz/Katastr-
nemovitosti/Obnova-katastralniho-operatu-a-
povinnosti-vlastnik.aspx. 

Komise Katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí 
Stanislav Mrkvička, 739 531 074, 465 513 128

Martin Čada, 465 513 120

Dalším projektem je projekt Sněžník – Orlicko 
– Kladsko, zaměřený na podporu využívání 
kulturního a přírodního dědictví regionu Orlicka 
a Kladska, do kterého jsou zapojeni tři polští  
a čtyři čeští partneři. Sdružení obcí Orlicko do 
projektu vstupuje s třemi aktivitami, kterými jsou 
výstavba první etapy Singltreků Orlicka v území 
Bukovohorské hornatiny, rozšíření parkoviště na 
Červenovodském sedle a realizace marketingových 
aktivit souvisejících s tímto projektem. Hlavní 
součástí projektu, připravované polským městem 
Stronie Slaskie, je pak obnova rozhledny na 
Králickém Sněžníku.  
Části jednání valné hromady se zúčastnil hejtman 
Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, 
který se seznámil se současnými i připravovanými 
projekty Orlicka a sám prezentoval možnosti 
spolupráce Pardubického kraje s obcemi území 
Orlicka v příštích letech.  

Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko 

Sdružení obcí Orlicko leadpartner projektu

• putovní konference
• regionální publikace pro děti a mládež  

o historii, přírodních a kulturních 
zajímavostech území Orlicka-Kladska

DS Orlické hory
a Podorlicko

• putovní konference
• společný profesní web
• tiskovina: infobrožura o partnerech a činnosti
• pracovní materiály: kulturní kalendář
• propagační předměty
• kurzy polštiny
• workshop pro TIC
• workshop pro touroperátoy
• workshop pro reg.výrobce

Sdružení obcí
Kladské země

• putovní konference
• společný profesní web

• pracovní materiály: set DL 
letáků

•  propagační předměty
• workshop pro TIC

• workshop pro touroperátoy
• workshop pro reg.výrobce

• studytours do ČR - OHP
• výjezdové studijní cesty pro 

děti a mládež do ČR – OHPPowiat Klodzki

• studytours do Polska
• výjezdové studijní cesty 
pro děti a mládež do 
Polska

 

Přehled aktivit projektu Žijeme spolu

• putovní konference
• pracovní materiály: publikace  
o přírodních a kulturních 
atraktivitách Orlicka-Kladska
• výjezdové kurzy češtiny
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dTest: Pozor na 
podomní zámečníky  
s báchorkou  
o vykradených 
sousedech 
Pracovníci společnosti Groziskon 
s. r. o. oslovují starší lidi  
a s pomocí historek o vyloupených 
bytech z vedlejšího vchodu či 
domu je přesvědčují k výměně 
zámku. Poté, co jim vyděšení 

senioři zaplatí i 10 000 korun, se po zámečnících 
slehne zem a lidé se marně snaží získat své peníze 
zpět.
„Naše poradenská linka i služba pro mimosoudní 
řešení sporů VašeStížnosti.cz evidují desítky 
případů oklamaných zákazníků společnosti 
Groziskon s. r. o, vedené Martinem Pšeničkou. 
Její pracovníci vystupují jako zámečníci, chodí 
ve dvojici dům od domu a hledají převážně starší 
lidi, kteří by je pustili do vchodu a hlavně k sobě 
domů. Aby zaskočeného seniora dotlačili k výměně 
stávajícího zámku za nový, údajně bezpečnější, 
přichází s historkou právě vykradeného bytu v 
sousedství,“ varuje Lukáš Zelený, vedoucí právního 
oddělení dTestu. Svoji lest podporují nezvaní 
zámečníci i příběhem o tom, že u toho byla policie 
a že oslovení museli zahlédnout policejní vozy.
Vystrašení lidé, kteří podomním zámečníkům 
uvěřili, svolili k okamžité výměně vložky zámku  
u vchodových dveří do bytu. 

Cenu se však dozvěděli až při následném 
předložení kupní smlouvy. Nezvaní zámečníci 
chtějí za stejné služby pokaždé jinou 
částku. Senioři platí i kolem 10 000 Kč  
v hotovosti hned na ruku. 
Jsou přitom výslovně upozorňováni, že si to 
mohou rozmyslet a dostanou své peníze zpět. Ti, 
kteří se rozhodli od smlouvy odstoupit, však záhy 
zjistili, že své peníze už nejspíš neuvidí.
„Jedná se o ukázkový příklad klamavé a agresivní 
praktiky s cílem ovlivnit chování a rozhodování 
spotřebitelů. Groziskon s. r. o. porušuje hned 
několik zákonů, což by mělo být důvodem pro 
zákaz podnikání. Společnosti nelze doručit 
dopisy s odstoupením od smlouvy, a přestože je 
povinna vrátit lidem peníze do dvou týdnů po 
odstoupení, neděje se tak. Oklamaní zákazníci 
by se mohli dovolat i neplatnosti smlouvy, kterou 
uzavřeli v omylu záměrně vyvolaném pracovníkem 
společnosti,“ uvádí Zelený. 
Co dělat, pokud se dostanete do podobné situace? 
Případnou výměnu zámku pečlivě zvažte, předem 
si porovnejte ceny zámků dostupných na našem 
trhu a rozhodně se nenechte vmanévrovat do 
smlouvy osobou, která vám zazvoní u dveří. 
Nečekanou a vámi neobjednanou výměnu zámku 
odmítněte zvlášť v situaci, kdy ji máte zaplatit 
sami. Je-li ve vašem městě či obci zakázaný 
podomní či pochůzkový prodej, informujte místní 
policii o tom, že byty ve vašem domě obchází 
podomní prodejce. I když vy odoláte, můžete 
včasným přivoláním policisty pomoci jinému 
sousedovi vyhnout se nechtěnému nákupu.  

Navíc 5x ročně dostanete barevný katalog zcela 
zdarma. 
„Kromě výhod v podobě trvalých slev však členství 
obnáší i takzvanou objednací povinnost zavazující 
každého člena k pravidelnému odběru. Na rozdíl 
od prezentovaných výhod ji však najdete až v 
podrobnějších Pravidlech Knižního klubu, navíc 
je formulována nesrozumitelně. Barevný katalog 
zasílá Knižní klub 5x ročně jako bonus, noví členové 
ale často až později pochopí, že neslouží jen k 
prolistování, ale povinně si z něj musí objednat. 
Přidá-li se k tomu další pravidlo o nemožnosti 
členství první dva roky ukončit, dopočítáme se 
celkem deseti knih, které je člen klubu povinen 
zakoupit,“ uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního 
oddělení dTestu.
Pokud si člen klubu nic neobjedná, dalo by se 
čekat, že mu Knižní klub členství zruší. Místo toho 
pravidla umožňují Knižnímu klubu, aby sám vybral 
pasivnímu členovi titul z hlavní nabídky - ačkoli 
si jej neobjednal, musí jej podle pravidel klubu 
zaplatit. I když se mu to nelíbí, není mu to nic 
platné, jelikož členství ho zavazuje na dva roky. 
Jestliže zapomene dát dva měsíce před vypršením 
dvou let vědět, že již nemá zájem pokračovat v 
členství, prodlouží se mu o celý další rok opět bez 
možnosti výpovědi.

„Povinnost si z každého zaslaného katalogu 
objednat alespoň jeden knižní titul, jinak vám 
bude zaslán bez objednání jakýsi bestseler, není 
jen překvapivým ujednáním, ale ve vztahu ke 
spotřebitelům i ujednáním nepřiměřeným. Zákon 
zakazuje dodávat spotřebitelům zboží, které si 
výslovně neobjednali. Přebírat a platit takové 
nevyžádané knihy spotřebitelé nemusí,“ říká Lukáš 
Zelený a vysvětluje: „Obchodník může stanovit 
členskou povinnost pravidelného odběru či 
příspěvku. Nicméně musí být zahrnuta do samotné 
přihlášky a vyjádřena jasně a srozumitelně, aby 
noví členové Knižního klubu dobře věděli, že 
levnější knihy jsou vykoupeny povinností si deset 
dalších během dvou let koupit. V případě nesplnění 
této povinnosti by mělo dojít k dočasnému či 
definitivnímu ukončení členství se všemi jeho 
výhodami, nikoli ke vnucování neobjednaných 
bestselerů.“

Lukáš Zelený, 
zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617

Upozornění a inzerce

dTest: Knižní klub objednává 
knihy za vás, ale vy platíte  
Stojíte o první tři knihy s 50% slevou, ale nepatříte 
mezi vášnivé čtenáře? Pak je třeba si členství  
v Knižním klubu dobře rozmyslet. 
Pravidla klubu v sobě totiž skrývají objednací 
povinnost každého člena. Pokud si v pravidelných 
intervalech žádný z nabízených titulů neobjednáte, 
Knižní klub za vás deset dalších vybere a zašle na 
dobírku. Navíc se členství nedá dva roky zrušit. 
Taková pravidla však zákon nedovoluje. 

Lidé na slevy slyší, zvykli si na to, že registrace 
u různých obchodníků přináší věrným zákazníkům 
slevy a další benefity. Ukazuje se však, že ne každé 
členství je jen o výhodách. Nakladatelská značka 
Knižní klub vlastněná společností EUROMEDIA 
GROUP k. s. láká na výrazně nižší klubové ceny. 
Má to ale háček. 
Internetové stránky www.knizniklub.cz prezentují 
pouze výhodnost členství v Knižním klubu. Ta 
spočívá v pestrém výběru desítek tisíc knižních 
titulů za zvýhodněné klubové ceny a možnosti 
objednat si je v kteroukoliv hodinu a kterýkoli den. 

kolo datum den výkop sraz dop.
vzdále- 
nost v 

km
hřiště

čas 
cesty v 

min.
15 3.4.2016 NE  Tělovýchovná jednota Sokol České Heřmanice - Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice 16:00 14:45 Č. Heřmanice 30

16 9.4.2016 SO VOLNO - VOLNO

17 17.4.2016 NE Tělovýchovná jednota Sokol Klášterec nad Orlicí - Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice 16:00 15:15 Kláštere n.O. 15

18 23.4.2016 SO Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice - TJ Dolní Čermná, o.s. 16:00 15:15 Helvíkovice

19 30.4.2016 SO TJ Tatran Lichkov, o.s. Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice 16:30 14:45 Lichkov 25

20 7.5.2016 SO Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice - Tělovýchovná jednota Albrechtice u Lanškrouna "B" 16:00 15:15 Helvíkovice

21 14.5.2016 SO AFK Kunvald - Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice 16:00 15:00 Kunvald 15

22 21.5.2016 SO Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice - Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Třešňovec 16:00 15:15 Helvíkovice

23 28.5.2016 SO  Fotbal Žichlínek, z.s. "B" - Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice 16:00 14:30 Žichlínek 35

24 4.6.2016 SO Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice - FK JEHNĚDÍ 1980 15:30 15:15 Helvíkovice

25 12.6.2016 SO Tělovýchovná jednota Dlohoňovice - Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice 14:30 15:00 Dlouhoňovice 10

26 18.6.2016 SO Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice - Tělovýchovná jednota Luková 16:00 15:15 Helvíkovice

Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice
Okresní přebor mužů III. třídy 2015 - 2016 - Podzim 15.8.2015 - 1.11.2015

zápas
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www.elektrowin.cz

seznam sběrných dvorů a míst 
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou 
vyhlášeny i termíny mobilních svozů), 
nebo na webu www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete 
odevzdat do 
sběrného dvora

ZDARMA 
je můžete odevzdat 
v prodejně elektra

...za odložení elektrospotřebiče 
do kontejneru nebo na černou 
skládku vám hrozí pokuta 
až do výše 20 000 Kč?

Víte že...

...některé běžné domácí 
elektrospotřebiče mohou obsahovat 
látky vážně poškozující zdraví 
a životní prostředí!

...pokud chcete předejít 
ekologickému nebezpečí, 
nepouštějte se do demontáže 
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme 
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech. 

DODRŽUJTE 
PRAVIDLA 
příroda vám to vrátí

vysloužilé elektrospotřebiče 
NEPATŘÍ do komunálního 
odpadu
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Obec Helvíkovice srdečně zve na

Čeká Vás zábava pro celou rodinu  
NA STATKU v Helvíkovicích č. p. 49
v sobotu 7. 5. 2016 od 10 do 17 hodin. 

Nabízíme vám bohaté občerstvení 
– domácí langoše, voňavý gulášek, 
bramboračka jak od maminky, dobrůtky 
ke kafíčku, překvapení na grilu,  
alko i nealko nápoje. 

Zábavný program pro děti  
od společnosti Elektrowin – skákací hrad  
ve tvaru varné konvice, zábavná hra  
Electrix, kvíz pro děti i dospělé.

Součástí je výstava zemědělské 
techniky připravená ve spolupráci 
se společností Agromex a majiteli 
historických zemědělských strojů.  
Možnost zkušební jízdy. 

Po celý den reprodukovaná hudba 
k poslechu i tanci. 

Pozor, pozor!
Přístup po vodě i po souši!
Tímto srdečně zveme všechny 
spoluobčany, návštěvníky  
i účastníky vodáckého závodu  
15 km po Divoké Orlici.

DEN PLNÝ ZÁŽITKŮ


