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SLOVO STAROSTKY OBCE

Vážení spoluobčané,
deštivé počasí s velkou proměnlivostí tepla
a chladu přeje růstu trávy na zahradách.
Nevýhodu můžeme přetavit ve výhodu
a to tím, že trávu rozumně zužitkujeme.
V uplynulých letech obec pořídila pro rodinné
domy zahradní kompostéry, které se mnohde
plnohodnotně nevyužívají. Není nic lepšího než
si v domácím kompostéru „vypěstovat“ kvalitní
zeminu ze surovin, které si sami určujeme.
Můžeme prokládat trávu s jinými různými typy
rostlinných zbytků ze zahrady a domácnosti.
Pro odkládání biodpadů máte možnost
od letošního dubna využívat také nové místo
v zastavěné části u odlehčovacího koryta potoka
Kameničná a to tak, že je nutné uložit větve
zvlášť od zahradního odpadu. Původní místo
za bývalým sběrným dvorem již nevyužívejte,
jedná se o soukromý pozemek, který již není
určen pro odkládání biodpadů. Pozemek je
součástí nové lokality pro bydlení včetně
připravovaného
záměru
pro
potřebnou
infrastrukturu.
Po více než čtyřech letech se podařilo
zdárně dokončit projektovou dokumentaci
na rekonstrukci polních cest včetně mostu
přes potok Kameničná u bývalého odpadového
dvora, součástí jsou i návrhy nových výsadeb
okolo polních cest. Návrhy úprav byly veřejně
projednávány již v říjnu 2017, od té doby uteklo
mnoho času a mnoho okolností se změnilo.
Nyní je projektová dokumentace podána
na příslušný odbor MěÚ v Žamberku.
Práce na nových chodnících a nové
autobusové zastávce Popluží pokračují, ale
bohužel vše komplikuje počasí. Původní
příkop od odbočky ze silnice I/11 směrem
k Poplužskému mostu je částečně zatrubněný
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tak, aby v tomto úseku mohl být umístěn
chodník pro pěší pro bezpečný přístup k nové
autobusové zastávce. Autobusová zastávka
vzniká na sníženém původním terénu, který se
postupně navážel materiálem, aby byla splněna
únosnost nových ploch. Tato etapa prací bude
končit novou autobusovou zastávkou, o dalším
pokračování prací rozhodne výběr komise
Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).
Již v lednu obec podávala žádost o dotaci, ale
stále nevíme, které žádosti budou podpořeny.

Nezbývá nám všem nic jiného než čekat
na výsledek, o kterém Vás budu informovat.
Za chodníky se postupně vrátí nové lípy
druhu RANCHO. S navazující etapou budou
původní lípy skáceny, tak jak s tím počítá
schválený projekt, poté budou nové stromy
umístěny v bezpečnostním odstupu od silnice
I/11 tj. za novou stezkou pro pěší a cyklisty.
Výsadba stromů je odsouhlasena s majitelkami
přiléhajících pozemků. V letošním roce byla
podpořena výsadba Nadací Partnerství, tímto
Vás srdečně zvu na společné sázení lip,
pozvánku naleznete dále ve zpravodaji.
Dětské hřiště u MŠ, které bylo vybudováno
s novou víceúčelovou budovou, využívanou
především pro Mateřskou školu, sloužilo
nejen dětem z mateřinky od roku 2006.
Je to neuvěřitelných 15 let. Letos se dočkají
děti nových herních prvků, které jsou
podpořeny dotací od SZIFu, příjemcem dotace

Dne 12. 4. 2021 se konalo 13. veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo mimo jiné projednalo
a schválilo tato usnesení:

•
Střednědobý výhled rozpočtu obce
na roky 2022 - 2025. Výhled obsahuje plánované
příjmy, výdaje a přehled čerpaných úvěru
a jejich termíny splatnosti. Sjednané úvěrové
smlouvy jsou splatné postupně, nejpozději
do 25. 11. 2025.
•
přijetí dotace z POV Pardubického kraje
na
zajištění
potravinové
obslužnosti
v Helvíkovicích – na podporu prodejny Konzum
•
přijetí dotace z POV Pardubického kraje
na nákup sběrných nádob na tříděný odpad
– podíl na nákupu nových popelnic na papír,
předaných občanům do výpůjčky
•
vydává změnu č. 2 územního plánu
Helvíkovice, která obsahuje změnu využití
pozemku pro stavbu rodinného domu a rozšíření
ploch veřejných prostranství

je příspěvková organizace obce Mateřská škola.
S pořízením nových prostor v roce 2006 souvisí
úvěr, který byl použit na dofinancování realizace
budovy a právě tento úvěr bude v letošním září
doplacen a bude uzavřeno patnáctileté období
pravidelného splácení.
Přeji Vám hezké odpočinkové a zdravé léto
a věřím, že i teploty budou podobné letním
dnům, na které jsme byli zvyklí.
Jana Kolářová, starostka

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
•
převod pozemků od Státního pozemkového
úřadu ČR par. č. 154/1, 153/1, 59/2, 16/16
a 790/1, vše v k. ú. Helvíkovice v souladu
se změnou územního plánu Helvíkovice
•
vyúčtování dotace poskytnuté Konzum,
obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí za rok
2020, veškeré finanční prostředky z dotace byly
řádně využity na mzdy pracovníků prodejny
•
nabídku firmy Hronovský – dopravní
projekce s. r. o. na zhotovení projektové
dokumentace na rekonstrukci komunikací včetně
mostků v obci. Projekty budou zpracovány na
tyto úseky obecních komunikací: od č. p. 59
po mostek u odlehčovacího kanálu potoka
Kameničná včetně prvního mostku, od I/11
k mostku u odlehčovacího kanálu, stará cesta
od tohoto mostku k sídlišti, od I/11 ke statku
č. p. 49, manipulační plocha (parkoviště)
u statku.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
•
neschvaluje
bezpečí

finanční

podporu

Linky

•
schvaluje stavbu plotu u č. p. 131
za podmínky dodržení doporučeného odstupu
80 cm, minimálně však 60 cm od hrany silnice
po vnější hranu podezdívky plotu

Ve středu 23. 6. provede SDH
Helvíkovice po obci svoz železa
a vyřazených elektrospotřebičů.
Požadavek odvozu je nutné nahlásit
předem na obecní úřad nebo
na tel. 777 577 221 – M. Felcman.

K lípě svobody vysazené v září
roku 2018 na místním hřbitově
byl
umístěn
žulový
kámen,
na který bude připevněna cedulka
připomínající tuto událost ke stému
výročí založení Československé
republiky.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1.

Informace o práci OÚ a výborů.

2. Podrobné informace o přípravě projektu
„I/11 Žamberk, jižní obchvat; TES“. Nová
komunikace je plánována v trase: sjezd
z I/11 u Bažantnice, přemostění na Popluží,
po levé straně železnice ve směru na Žamberk,
k mimoúrovňové křižovatce u bývalé mlékárny.
Zpracovává
se
technicko-ekonomická
studie a stavba bude realizována nejdříve
za 10 let.
3. Prodloužení stavebního povolení na
stavbu „Rozšíření komunikace na p. p. č. 5065
Helvíkovice“ do 3. 5. 2023. Jedná se o cestu
kolem původního drážního domku. Obec se
ke stavbě zavázala z důvodu stavby nových
hal firmy Dibaq. Jejich realizace je plánována
na r. 2022.
4. Nabídku
společnosti
na umístění úložných boxů.

OX

Upozornění - uzavření skateparku
a dětského hřiště

Od pondělí 7. června 2021 budou pro veřejnost
uzavřeny prostory skateparku a přiléhajícího
dětského hřiště a to z důvodu plánovaných
prací odstranění původních herních prvků
a umístění nových herních prvků.
O otevření (pravděpodobně počátkem srpna)
budete informováni. Po dobu rekonstrukce
je přísný zákaz
sportoviště.

vstupu

do

areálu

v červenci 2021

Matyášová Marie		
Šnajdrová Anna		
Mlynář Václav		
Dobeš Jaroslav		
Jeništová Věra		

6. Žádost majitelů domu č. p. 10 o opravu
obecní stezky po pozemku par. č. 1424.
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našim spoluobčanům, kteří oslaví významná
životní jubilea:

Pinkasová Božena		
Kolář Jaroslav		
Šindelářová Miluše		
Jeništová Hana		

5. Informace o průběhu 1. a 2. etapy stavby
„Stezka pro pěší a cyklisty podél I/11“.

V pondělí 28. 6. bude úřední doba
Obecního úřadu v Helvíkovicích
zkrácena pouze do 16 hodin
z důvodu sázení lip podél
nového chodníku u Popluží.

Srdečně blahopřejeme
v červnu 2021

BOXY

7.
Podání žádosti o dotaci od Nadace
Partnerství na lípy podél nového chodníku
k mostu k Popluží a na okrasné keře podél
nového místa uložení bioodpadu.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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Dne 24. 4. oslavili manželé Halina a Gabriel
Gábrišovi výročí 50 let společného života.
Starostka obce jim popřála hodně zdraví
a štěstí do mnoha dalších let při soukromém
setkání na obecním úřadě.

Protipovodňová opatření v obci

Výjezdová jednotka SDH Helvíkovice připravila
protipovodňové pytle s pískem, které budou
použity v případě krizových událostí. Obec
zakoupila 1 000 ks speciálních dvoukomorových
pytlů a do části z nich bylo rozděleno 7 m3
písku. Věříme, že je to pouze rezerva, ale
v případě potřeby neváhejte požádat o pomoc.
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ZE ŽIVOTA V OBCI

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Ať nám kvete bioodpad!

Vzpomínáme
Odešel jsi,
jak si to osud přál.
V našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál.
25. 6. 2021 by se pan Miroslav Blažek
dožil 65. narozenin.
Dne 20.10.2021 tomu bude dlouhých 30 let,
co nás navždy opustil v pouhých 35 letech.
Stále vzpomínají manželka a děti.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 15.3.2021 zemřel pan Vratislav Matyáš
z č.p. 121 ve věku 82 let.
Pan Vratislav Matyáš se narodil 31.8.1938
v Helvíkovicích rodičům Veronice a Kamilovi
Matyášovým jako 3. dítě ze sedmi. Po ukončení
základní školy si přál studovat na lesnické škole,
která mu bohužel nedopadla a tak se rozhodl
pro obor tesař v Rychnově nad Kněžnou.
Jelikož měl rád práci se dřevem, zůstal u
svého řemesla i po vyučení. Po návratu z vojny
nastoupil k pozemním stavbám a v roce 1971
do Agrostavu v Žamberku, kde pracoval až do
svého starobního důchodu.
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Se svou manželkou Slávkou se oženil 30.
října 1971. O rok později se jim narodila první
dcera Jolana, za dva roky dcera Jitka a jako
třetí syn Vráťa. Rodina se postupně rozrostla
o čtyři vnuky a dvě vnučky, ze kterých měl
velikou radost.
Vráťa rád zpíval a hrál na harmoniku, miloval
přírodu. Byl obětavý, pracovitý, společenský,
nikdy nechyběl u žádné akce ve vesnici. Mnoho
let byl předsedou dohlížecího výboru Konzumu,
členem Sokola a Sboru dobrovolných hasičů.
Od roku 1997 se s manželkou staral o kapli
sv. Antonína na místním hřbitově. Jedno
volební období působil v zastupitelstvu obce a
dlouhé roky pracoval v kulturním výboru obce
Helvíkovice. Při osobních návštěvách seniorů
rozdával dobrou náladu a pohodu. Až do
poslední doby pomáhal při drobných tesařských
pracích pro obec i své kamarády. Vždy měl
plno nápadů a optimismu do další práce. V
roce 2016 byl dokonce nominován do Prahy na
Seniora roku.
Pro svou dobrotu a ochotu měl hodně
známých, přátel, kamarádů a ostatních dobrých
lidí kolem sebe. Jako manžel, tatínek, tchán a
dědeček byl hodný, starostlivý, pracovitý a za to
mu patří vřelý dík!

Všichni už jistě víte, že obec zřídila nové úložiště
bioodpadu za mostkem přes odlehčovací
kanál potoka Kameničná. Pro lepší pohled na
toto místo vedle veřejné komunikace jsme se
na obecním úřadě rozhodli o osázení okolního
prostoru okrasnými keři. Práce s tím spojené se
ujaly členky Klubu žen Helvíkovice a v minulém
týdnu si místo upravily a 25 ks barevných keřů
zakoupených obcí tam vysázely. Počasí v ten
den vyslyšelo naše prosby a na chvíli přestalo
posílat dešťová mračna a všechny těšilo
společné zlepšení vzhledu naší obce.
Nevzhledný bioodpad má najednou krásné
okolí, které bude lákat pohledem.
Výsadba zeleně v obci je podpořena dotací
Nadace Partnerství ve spolupráci se ŠKODA
AUTO z grantového programu ŠKODA
Stromky.
Druhou etapou podpořené výsadby bude
sázení počátku nové lipové aleje podél
nového chodníku a autobusové zastávky
u Popluží. Do sázení lip bude opět
zapojena veřejnost. Tentokrát zveme
všechny zájemce o zkrášlení obce na
společnou brigádu, která se uskuteční
v pondělí 28. 6. 2021 od 16,30 h. Sraz
na místě výsadby. Sázet budeme 14 ks
lípy Tilia rancho a založíme tak základ lipové
aleje ve středu obce, která bude pokračovat
podél hlavní silnice I/11 po dokončení výstavby
nové stezky. S původní lipovou alejí, založenou
v roce 1904, se musíme vzhledem ke stáří
stromů postupně rozloučit a nové lípy umístěné
až za chodník budou bezpečnější pro provoz
vozidel, útočištěm drobných zvířátek a zároveň
dobrým odkazem budoucím generacím. Vždyť
lipová alej a množství zeleně k naší obci prostě
patří.
Věra Dittertová

S přispěním rodiny připravila Věra Dittertová
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ze srdce nás těší, že naší školce se zázračným
způsobem
podařilo
vyhnout
epidemii
koronaviru. Nic méně, bohužel i my jsme museli
školku 1. března uzavřít. Distanční výuka se
týkala pouze čtyř dětí s povinnou předškolní
docházkou a jak už to tak bývá, bohužel
i jejich rodičů. Nesmírně si vážíme jejich času,
který dětem věnovali a hlavně spolupráce
a komunikace s námi. Materiály a typy na tvoření
a trávení času jsme nabízeli i ostatním dětem.
Náměty se odvíjely od plánů podle Školního
vzdělávacího programu – „Bez práce nejsou
koláče“,“ Probouzení jara“,“ Velikonoce“. Rodiče
nám posílali fotografie práce dětí, ale občas nás
v poštovní schránce potěšilo i přáníčko, výkres
či pozdrav od dětí! DĚKUJEME!
Před Velikonocemi jsme vyhlásili soutěž nejen
pro „školkové“ děti o Nejkrásnější kraslici,

SDH Helvíkovice pořádá v sobotu 5. 6. 2021
od 16 hodin za obecním úřadem Dětský den

Zveme vás na soutěže s hasičskou tematikou pro mladší i starší děti,
jízdu na koni, zajímavé odměny, nealko nápoje, párky na opékání.
Od 17.30 h pokračuje Kácení máje s posezením u občerstvení
– pivo Plzeň 12° a Šerák, po 18 h grilovaná kuřata, klobásy.
Účastníci akce mají povinnost dodržovat protiepidemiologická opatření
dle nařízení vlády.

Přijďte se po dlouhé době setkat s přáteli a pobavit se.
Srdečně zve výbor SDH

soutěž o nejkrásnější namalovanou kraslici
a literární soutěž.
Soutěže o nejkrásnější malovanou kraslici
se zúčastnilo 7 dětí.   Práce byly vystaveny
v obecním altánu. Děkujeme za „vyzdobení“
našeho Velikonočního keře za vydatné pomoci
Magdaléně Feltlové a ostatním soutěžícím
– Adélce, Míše, Gábince, Anabellce, Stelle,
Honzíkovi, Terezce, Maxovi a Péťovi. Pro
všechny účastníky soutěží jsme připravili
drobnou odměnu!
Po dětech se nám moc stýskalo. Rozhodli jsme
se proto, že je „překvapíme“ a vypravili jsme
se za každým z nich s Velikonoční koledou
a přáníčkem.
Na měsíc duben jsme zveřejnili výzvu „Ukliďme
naše Helvíkovice!“ K této výzvě jsme obdrželi
pouze dvě fotografie. Přesto vím, že lidí, kteří
pečují o naši krásnou obec, je mnohem víc.

Obec Helvíkovice a Děkanství Žamberk
vás srdečně zvou v neděli 13. června od 14 hodin
na slavnostní pouťovou mši
v kapli sv. Antonína v Helvíkovicích
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O ČEM SE MLUVÍ

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
O měsíc později přišel americký senátor Gaylord
Nelson, s nápadem uspořádat celonárodní
vzdělávací akci o problematice životního
prostředí. Ta proběhla 22. dubna 1970 (v den
100. výročí narození Vladimíra Iljiče Lenina)
formou historicky prvních oslav Dne Země ve
Spojených státech amerických. Tato akce měla
velký ohlas zejména mezi studenty.
Američané si tou dobou začínali uvědomovat
neblahý dopad různých lidských aktivit
na životní prostředí planety. Byla spuštěna
kampaň, která si kladla za cíl přenést otázku
ekologie do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit
energetickou účinnost, recyklovat odpady
a hledat obnovitelné zdroje energie.

Děkujeme!!! O to smutnějším paradoxem je,
že v době, kdy jedni uklízejí a pečují, druzí
ničí, devastují a znevažují práci ostatních – to
dokazuje vandalismus nejen v altánu, ale i na
skateparku a dětském hřišti.
V polovině dubna se do školky vrátili čtyři
předškoláci a pět dětí zaměstnanců vybraných
profesí. Připravili jsme pro ně interaktivní
návštěvu na farmě. Velký dík patří paní Šafářové
za skvělou organizaci. Děti si vyzkoušely, jak
se o zvířátka postarat – poklidit, nakrmit
a druhý den si z posbíraných vajíček ve školce
uvařily palačinky. Také nesměl chybět tradiční
Čarodějnický rej, kdy děti čarovaly, soutěžily
a vyráběly.

3. května jsme se již sešli v plném počtu.
Všichni jsme se na shledání moc těšili a já
věřím, že s přicházejícím sluníčkem se vše
zlepší a než školní rok skončí, podaří se nám
uskutečnit také nějakou společnou akci všech
dětí i s rodiči!

Od roku 1971 je hlavním organizátorem oslav
Dne Země Organizace spojených národů.
V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek
světa, včetně České republiky, a 22. duben se
stal Mezinárodním dnem Země. V současné
době se Den Země slaví ve více než 190 státech
světa. Jde tak o největší svátek, který slaví lidé
na celém světě společně, bez ohledu na původ,
víru či národnost.

Monika Julišová, DiS., ředitelka MŠ

O ČEM SE MLUVÍ

Den Země
Historie Dne Země sahá až do roku 1969,
kdy na konferenci UNESCO v San Franciscu
mírový aktivista John McConnell navrhl, aby
9

byl stanoven den, který bude věnován Zemi
a konceptu míru. Jako vhodné datum stanovil
21. březen, tedy období jarní rovnodennosti,
kdy jsou den a noc stejně dlouhé, a slaví se
příchod jara.
10
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Tisková zpráva Pardubického kraje

Oslavy Dne Země probíhaly vždy formou nějaké
aktivity s ekologickou tématikou, ať už šlo
o čištění studánek, výsadbu stromů nebo sbírání
odpadků v lese, vždy šlo o stejný cíl: udělat
něco pro planetu a naše životní prostředí.

V posledních letech byly často pořádány
společné veřejné úklidy obcí. Letos ale i tyto
akce znemožnila probíhající pandemie. Někteří
ale neváhali a pustili se do úklidu veřejných
prostranství i širšího okolí obce sami. V rámci
procházky začali sbírat odpadky podél cest,
pěšin i v lese. A nejde zdaleka jen o roušky či
kapesníky náhodně vypadlé z kapsy, ale často
i o odpad očividně vědomě odložený na místech,
kam rozhodně nepatří!
DĚKUJEME KAŽDÉMU, KDO SE
DO ÚKLIDU OBCE A OKOLÍ PUSTIL!
UDĚLAL TÍM DOBROU PRÁCI PRO NÁS
VŠECHNY!
Petra Pospíšilová

Týdenní stacionář
Vážení čtenáři,
ráda bych Vás seznámila se službou
Týdenního stacionáře v Ústí nad Orlicí.
Stacionář poskytuje službu lidem s mentálním
postižením, nebo postižením kombinovaným
s psychiatrickou diagnózou či autismem
ve věku od 16 do 64 let, kteří respektují pravidla
stacionáře.
Klienti u nás pobývají od pondělí do pátku.
Na víkend se vracejí ke svým rodinám.
Ve stacionáři mají zajištěnou stravu a péči, která
je nastavená a přizpůsobená jejich potřebám.
Během dne se věnují mnoha aktivitám, např.
výtvarným, sportovním, hudebním, pohybovým.
Od roku 2020 se Týdenní stacionář přestěhoval
do nových prostor pod nemocniční lékárnu
v Ústí nad Orlicí. Soukromé prostory klientů
jsou rozděleny do buněk. V rámci buňky
jsou dva pokoje a společné sociální zařízení
a kuchyňka. Díky přestěhování do nové budovy
získali klienti více soukromí i více místa.
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Nová budova stacionáře nabízí využití cvičné
kuchyňky, tělocvičny, snoezelenu. Učíme se péči
o domácnost jako je úklid, praní prádla, vaření
(připravujeme pomazánky, pečeme cukroví),
pečujeme o vzhled společných prostor. Volný
čas také vyplňujeme hudbou a pohybem.
Účastníme se různých sportovních akcí např.
letních a zimních olympijských her, regionálních
sportovních her a dalších sportovních akcí.
Z regionálních i olympijských her vozí naši
sportovci pravidelně medaile. Mezi největší
úspěchy patří účast naší sportovkyně na hrách
v Belgii a dvou sportovců na Světových hrách
v Los Angeles, odkud dovezli medaile, a dále
z olympiády v Abu Dhabí přivezl náš sportovec
stužku za 4. a 7. místo. Ze společenských
aktivit jsou to plesy, taneční kurzy, návštěvy
koncertů, divadel, atd.
Pokud Vás tato služba oslovila, více informací
naleznete na webových stránkách www.csp-uo.
cz, s přáním pevného zdraví Mgr. P. Bečková,
vedoucí týdenního stacionáře Centra sociální
péče města Ústí nad Orlicí.

Centrální řídící tým
potvrdil kraji vznik
dalších očkovacích
míst
Úterní ráno patří již několik měsíců pravidelným
videokonferenčním jednáním Asociace krajů ČR
s ministrem zdravotnictví. Kromě aktuálního
vývoje epidemie a rozvolňování opatření
řešili hejtmani postup vakcinace v souvislosti
s otevíráním dalších věkových skupin.
V Pardubickém kraji bylo vyočkováno přes
203 tisíc očkovacích dávek. Rekordním byl pátek
21. května, kdy bylo aplikováno 4237 dávek.

že kromě plánu na vznik nových očkovacích
míst budou jednotlivá místa posilována v rámci
kapacit včetně většího zapojení víkendů.
Hejtman Netolický na jednání požádal Centrální
řídící tým o schválení dalších očkovacích míst v
Poličce, Lanškrouně a Králíkách. „V době, kdy
narůstají dodávky vakcín, zároveň potřebujeme
obnovit běžnou péči v našich nemocnicích,
což samozřejmě klade nároky na personál,
který máme v tuto chvíli v očkovacích místech
vytvořeních při Nemocnici Pardubického kraje.
Proto potřebujeme otevřít další očkovací místa
a ulevit tak našim nemocnicím akutní péče při
zachování a navýšení potřebných kapacit,“ řekl
hejtman Netolický.

„Od pondělí 24.5.2021 byla celostátně spuštěna
možnost registrace pro věkovou skupinu 35 až
39 let, což je celorepublikově přes 760 tisíc
obyvatel. Přes 11 procent z nich již je očkováno,
protože spadali do některé z přednostních
prioritních skupin lékařů, pedagogů či například
kritické infrastruktury. Jen v průběhu včerejšího
dne se do systému zaregistrovalo přes 130
tisíc lidí. Od středy pak očekáváme spuštění
systému pro osoby nad 30 let,“ uvedl hejtman
Martin Netolický.
Podle náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví
Michaely
Matouškové
lze
očekávat
celorepublikově zpomalení očkování prvními
dávkami. „Vzhledem k posunu termínu očkování
druhou dávkou na 42 dní nám v nejbližších
týdnech vzniká větší potřeba proočkování
druhou dávkou. Musíme v této souvislosti
počítat s tím, že pokud ve velké míře budeme
nyní očkovat prvoočkovance, tak za 42 dnů
vznikne potřeba stejného přísunu dávek pro
druhé očkování a v současné době nemáme
potvrzeny dodávky na takto vzdálenou dobu,“
řekla Matoušková, která zároveň připomněla,
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9 minut. Další čas ušetřili tím, že nemuseli
čekat na sčítacího komisaře nebo nosit formulář
do poštovní schránky či na kontaktní místo.

Sečteno
a podtrženo:
první zajímavosti
ze Sčítání 2021
V úterý 11. května skončilo Sčítání
2021, nejrozsáhlejší statistický projekt
desetiletí. Jeho organizátorem byl Český
statistický úřad a vyžádal si mimořádné
nasazení lidí i technologií, zejména
pak v ostré fázi, která trvala 46 dní, od
27. března do 11. května. Po celou dobu
sčítání bylo možné vyplňovat formulář
elektronicky, od 17. dubna byly k dispozici
i listinné sčítací formuláře. Pro lepší
představu, co všechno letošní sčítání
zahrnovalo, uvádíme několik zajímavých
statistických údajů.

Letos byl především kladen důraz na možnost
sečíst se online, což se ukázalo jako značná
výhoda v období pandemie koronaviru,
s níž se po většinu času přípravy projektu
samozřejmě vůbec nepočítalo. Podle průzkumu
agentury Kantar z letošního ledna uvažovalo
o online formě sečtení 71 % lidí, ale nakonec
elektronické formuláře podle odhadů vyplnilo
a odeslalo 87 % obyvatel. Sčítání lidu je tak
největším IT projektem, do kterého se zapojilo
dosud největší množství obyvatel ČR. Přispěla
k tomu nejen epidemická situace, ale také
jednoduchost a rychlost vyplnění elektronického
formuláře. Průměrně lidé strávili vyplňováním
formuláře za domácnost 20 minut a 34 vteřin
a oproti papírovému formuláři ušetřili cca
13

Celkem bylo k termínu 11. května odevzdáno
4 217 261 elektronických a 795 000 listinných
sčítacích formulářů. Některé papírové formuláře
ale stále přicházejí poštou, takže jejich konečný
počet bude ve výsledku o něco vyšší. Pro
přihlášení do elektronického formuláře využilo
64 % uživatelů počítač a 36 % mobilní telefon
nebo tablet. Online sčítací formuláře byly
připraveny v 7 jazykových mutacích, takže se
bez problémů mohli sečíst i cizinci a příslušníci
národnostních menšin.
Projekt letošního sčítání se intenzivně
připravoval již od roku 2014 a cílem bylo
maximálně usnadnit situaci všem sčítaným.
Už od počátku proto panovala snaha využít
maximum dat, která jsou uložena v různých
registrech a databázích, a od lidí zjišťovat pouze
ty informace, které jiným způsobem v potřebné
kvalitě získat nelze. Pro letošní sčítání se
podařilo získat údaje z devíti veřejných registrů
a počet otázek se tak proti roku 2011 snížil
zhruba na polovinu. Úplně pak byl vypuštěn
formulář pro zjišťování informací o domech.
Velký důraz byl při přípravě sčítání kladen
na kontaktní centrum, kam mohli lidé volat
nebo zasílat své dotazy ke sčítání e-mailem.
Kontaktní centrum vyřídilo 266 245 telefonních
hovorů, z nichž 53 % odbavil automat bez
nutnosti asistence „lidského“ operátora.
Přípravné práce na inteligentním a dynamickém
odpovědním systému pro sčítání byly velmi
intenzivní a trvaly více než dva měsíce. Pro
hlasový automat byla použita kombinace textů
čtených profesionálním speakerem a syntézy
hlasu tak, že nebylo možné rozeznat, že
u telefonu nesedí člověk. Operátoři kontaktního
centra také zodpověděli 22 686 e-mailových
dotazů.
Kontaktní centrum sčítání, provozované
společností Conectart, bylo v provozu
téměř deset týdnů, a to denně do
pozdních večerních hodin, včetně

sobot, nedělí a svátků. Spokojenost
s týmem kontaktního centra, který tvořilo
182 operátorů, 4 vedoucí projektu, 8 vedoucích
týmu, 10 trenérů a 5 interních auditorů kvality,
dosáhla 92 %. Vysoko tak překročila původně
nastavenou hranici 80 %. Operátoři odpovídali
na nejrůznější otázky – od povinnosti se sečíst
přes konkrétní dotazy k jednotlivým otázkám
sčítacího formuláře až k mnohaminutovým
telefonátům s osamělými či s životem
nespokojenými lidmi.
Nejčastěji se lidé ptali jak sečíst několik
samostatně hospodařících domácností, které
ale bydlí společně. Časté byly i otázky, jak sečíst
členy domácnosti pracující v zahraničí, otázky
na potvrzení o odeslání formuláře nebo zda je
možné opravit chybné údaje v již odeslaném
formuláři. Mnoho lidí také potřebovalo poradit
s tím, jak vyplnit cestu do zaměstnání a školy
v době pandemie.
Pro mnohé z respondentů bylo důležité
vysvětlení, k jakému účelu data ze sčítání
slouží. Další pak potřebovali poradit, kde
najdou nejbližší kontaktní místo sčítání, tedy
kde bylo možné si vyzvednout nebo odevzdat
vyplněný sčítací formulář.
Pokládané otázky byly velmi různorodé,
operátoři se během komunikace s tazateli
dozvěděli například o již neexistujících obcích,
o činnosti politických činitelů v době normalizace
nebo o těžkostech soužití lidí v různých obcích.
„Lidé, kteří nám během Sčítání volali, měli
různé nálady. Byli veselí, naštvaní, uspěchaní,
milí i rozčilení. Radili jsme rodičům, zda a jak
sčítat své dospělé děti, pomáhali rozhodnout,
kolik formulářů mají vyplnit lidé žijící ve
dvougeneračních domech. Uklidňovali jsme
také ty, kteří se nemohli nebo nechtěli sečíst
online, že i oni se brzy dočkají svého sčítacího
komisaře. Pomáhali jsme řadě lidí správně
vyplnit část věnovanou zaměstnání a radili
jsme těm, kteří běhali s metrem po domě ve
snaze vyplnit přesnou plochu bytu,“ sdělila
Šárka Jelínková, hlavní trenér projektu Sčítání
společnosti Conectart.

Lidé se pracovníkům centra často svěřovali
s různými zajímavými příběhy spojenými se
sčítáním. Občas se totiž přihodily drobné
nehody, například když vyplněný formulář
znehodnotila kočka. Mezi unikátní dotazy
patřily ty, jak sečíst českého občana ve věznici
v zahraničí nebo jak se mají sečíst řádové sestry
v klášterech. Špatné svědomí měl tazatel,
kterému se ve snaze sečíst se online podařilo
omylem uvést jako místo svého bydliště adresu
souseda. Dlouho pak prý přemýšlel nad tím,
kde se soused sečte a zda mu tím nezpůsobí
nějaké problémy.
Humorný byl pak dotaz tazatele na možnost
sečíst místo hádavé manželky svá domácí
zvířata, protože to jsou prý skuteční členové
jeho domácnosti. Jedna z ochotných operátorek
dokonce dostala nabídku k sňatku od pána,
který výměnou za spolupráci při vyplňování
údajů za bydlení nabízel ruku svého syna.
Dalších 264 845 dotazů zodpověděl chatbot –
unikátní řešení, které pro potřeby cenzu využil
Český statistický úřad mezi prvními na světě.
Komunikovat s ním mohli lidé na webu scitani.cz,
ale i přímo v elektronickém formuláři nebo
v mobilní aplikaci.
Listinné sčítací formuláře do domácností
roznášelo 10 000 sčítacích komisařů České
pošty a také je bylo možné vyzvednout
i odevzdat na některém z 800 kontaktních
míst zřízených na pobočkách České pošty po
celé republice nebo 13 kontaktních místech
Českého statistického úřadu.
Největší statistický projekt v zemi, jehož
cílem je získání přesných a aktuálních dat
sloužících k efektivnějšímu plánování veřejného
života včetně dopravy, vzdělávání, zdravotní
a sociální péče či integrovaného záchranného
systému, nyní vstoupil do fáze zpracovávání
získaných dat. První výsledky budou k dispozici
na přelomu tohoto a příštího roku.
Podle tiskových zpráv ČSÚ připravila
Věra Dittertová
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VZPOMÍNKOVÝ SERIÁL Z KRONIKY OBCE
Zajímavosti z kroniky obce Helvíkovice

Vzpomínkový seriál z obecní kroniky pokračuje,
vybíráme z autentického zápisu kronikáře pana
Václava Stejskala z konce roku 1974:
Rok 1975 bude pro naši obec zaznamenán pro
budoucí generace jako vstup do širšího rámce
a zvětšeného města Žamberka.
K tomu 1. lednu 1975 bude dobře se zamyslet
a vrátit se zpět aspoň v myšlenkách do dávných
dob, které nám jsou zahaleny neznámým
závojem, kdy ponejprv tento pro nás kousek
země byla založena naše obec Helvíkovice.
Řeka Divoká Orlice a ty kopce, které tvoří
naše podhůří Orlických hor, jsou svědky těch
vzdálených časů, kdy podle místopisu profesora
Profouse z r. 1365 se připomíná in castrum
Liticz villa Helwicowicz, tedy je to doba již 610
let stará, ale skutečné založení obce neznáme,
ale i tato doba je dosti dlouhá co víme, že
Helvíkovice již tehdy byly. Ovšem ale dle jiných
pamětí je již zmínka o roku Helvíkoviců v roce
1192.
Co v této době zavál čas, jaké osudy prožívali
lidé všech těch dob, které z historie a dějin
našeho národa známe, je již jenom pod závojem
zapomenutí.
Je možné jen litovat, že před první světovou
válkou a celé 19. století až do r. 1922, nebyla
vedena žádná kronika v naší obci, což by bylo
jistě osvětlilo další vývoj, který je již sledován
v pamětní knize, která byla založena 1. ledna
1922 Františkem Filipem toho času starostou
obce a Františkem Kubasou, místním kovářem.
V té sice František Filip zaznamenal dobu z
minulého století, jen dle vyprávění dědů a
babiček a první světovou válku dle svých pamětí
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a vzpomínek. Pamětní knihu obce Helvíkovice
pořizují oba společně až do r. 1935.
V roce 1935 je od 1. února ustanoven obecním
zastupitelstvem kronikářem Josef Faltus řídící
učitel v Helvíkovicích, který tuto knihu vedl a
zachytil v ní dobu, která byla již přípravou na
novou válku a potom dobu v druhé světové
válce. Pan Faltus ji vedl až do r. 1953 kdy
odchází z Helvíkovic do Nechanic u Hradce
Králové, kam je přeložen.
Po jeho odchodu byla ustanovena kronikářkou
Marie Stejskalová, č. p. 44, která sice
v poznámkách něco zachytila, hlavně budování
JZD, založení školky, ale do pamětní knihy do
r. 1964 nic nezapsala, proto jsem byl požádán
toho roku bývalým předsedou MNV Karlem
Hubáčkem, abych se ujal této práce. Těch
11 roků jsem dle poznámek Marie Stejskalové
a dle mé paměti pamětní knihu doplnil a do
dnešního dne vedl další zápisy.
Rokem 1974 se uzavírá kapitola samostatné
obce Helvíkovice a rok 1975 bude též 30.
výročím osvobození našeho státu a k tomuto
výročí chtěl bych tuto dobu vykreslit jako
dobu zásadní proměny, která nemá v minulosti
naší obce obdoby. K tomuto výročí je dobře
zhodnotit to co se v naší obci změnilo za těch
30 roků, oproti rokům dřívějším.
Životní úroveň stoupla, náročnost zvláště
mladých lidí je mnohem vyšší, což se odráží na
celém vzezření obce, k čemuž přispívá vědecký
a technický vývoj v celém civilizovaném světě.
Předně koncem 60. let byl vybudován vodovod,
který dnes zásobuje vodou celou naši obec,
Kameničnou a Slatinu, což nám jistě závidí
jiné obce a i některá města kde dosud vodovod
nemají. Dále výstavba poblíž kulturního domu,
který se nyní rozšiřuje přístavbou do zahrady,
za ním směrem k potoku byl postaven další

kulturní dům, kde malý sál slouží k pořádání
různých kulturních akcí jako jsou přednášky,
školení požárníků, výroční schůze místních
organizací národní fronty, mimo to jsou tam
kanceláře MNV, knihovna a kanceláře JZD.
Školka je zatím umístěna ve starém kulturním
domě.
Další bytová výstavba je při silnici k Žamberku
a naproti kulturnímu domu vzniká nové sídliště,
kde již slouží naším občanům nově postavená
prodejna Jednoty a pro další výstavbu
obytných domů a případně školky se již provádí
kanalizace. Mimo to i na Skále je již několik
nových rodinných domků nebo staré nově
přebudované.
Založením JZD se změnil celý život naší
vesnice a právě v tomto odvětví našeho
hospodářství byly vybudovány nové objekty na
Skále, potřebám družstva se upravuje Popluží a
zemědělským účelům slouží též bývalá cihelna,
tak že je to již zemědělská velkovýroba zvláště
dnes kdy byla sloučena JZD Helvíkovice,
Kameničná a Dlouhoňovice.
Obci slouží ku cti a zvlášť těm, kteří se o to
přičinili, že dnes jsou již všechny hlavní cesty
asfaltovány a až jednou bude vybudována nová
silnice místní, která povede po shonech a dál na
dolní konec, bude to potom odlehčující silnice
tak velkému provozu na dnešní státní silnici.
Výbojkové osvětlení obce a všechna uvedená
zařízení je práce naších občanů pod vedením
MNV. Požární sbor je dnes dobře vybaven
zařízením jemu potřebným a k postavenému
novému stožáru ještě se plánuje nová zbrojnice,
o což dnešní vedení sboru ještě usiluje.
Výbor žen svou prací se často podílí nenáročným
přispěním školce a členky je vidět při různé
veřejné činnosti, ku příkladu elektrický mandl,

jehož pořízení je jejich práce a mnohým našim
občanům může ulehčit jejich práci, když by
byl plně využit. Brigádnickými pracemi, když
je toho potřeba, pomáhají členové organizací
NF při špičkových pracích v zemědělství a na
veřejných stavbách, které se v obci provádějí.
Dalo by se ještě o mnohém psát, ale již toto
všechno co je zde shrnuto, je pěkný dar všech,
kteří se na tomto díle podíleli k výročí 30 let
našeho osvobození. Zároveň shodou okolností
k 1.1.1975, kdy bude naše obec připojena
k městu Žamberku je to dobrý vklad, který
naše obec poskytne k tomuto sloučení.
Předkládám tento zápis do pamětní knihy
jako doklad kronikáře, kdy obec Helvíkovice
se stane částí města Žamberka a přestane žít
jako samostatná obec, neboť myslím, že je to
historické rozhodnutí a pro budoucí pokolení
připomínkou až jednou hranice naší obce
nebudou již znát, že naše obec snad 700 let zde
již existovala, což pokládám za svou povinnost
zde připomenout. [Václav Stejskal]
Pan Václav Stejskal zanechal psaní kroniky pro
vysoké stáří. Od 1.1.1975 pokračuje v zápisech
o událostech v naší obci a v našem státě
Ludmila Dvořáková – ředitelka mateřské školy
v Helvíkovicích. Její první zápis z roku 1975:
Obec Helvíkovice se stává 1.1.1975 částí města
Žamberka. Na základě usnesení o integraci
obcí dohodly se politické a státní orgány obce
Helvíkovice a města Žamberka na sloučení,
majíc na mysli další úspěšný rozvoj ve všech
oblastech života občanů obou obcí.
A o tom, jak se vše vyvíjelo, si přečteme příště.
Z kroniky vybrala Věra Dittertová

16

VZPOMÍNKOVÝ SERIÁL Z OBECNÍHO ALBA
Fotografiemi a autentickými popisky z příloh kroniky obce se vracíme do let minulých.
Rozvoj naší obce
v uplynulých 30 letech
je viditelný i změnami
v bytové výstavbě –
porovnání fotografií
z roku 1948 a 1978:

Výstavba na sídlišti u
hřbitova – nové domy
Jiřího Ročka (č.p. 87)
a Karla Koula (č.p. 116)

Pohled na střed
vesnice s kostelem
v roce 1948
Nové domy manželů
Kalousových (č.p. 66)
a manželů Beňových
(č.p. 64)

Nové rodinné domy
manželů Kolářových
(č.p. 8) a manželů
Matyášových (č.p. 121)
Nové domy na Skále –
č.p. 98 Richtrovi,
č.p. 29 Dolečkovi,
č.p. 94 JZD

Výstavba ve středu obce
– nová čtyřbytovka (č.p.
31) a nový RD manželů
Popových (č.p. 124)
17
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Dům č.p. 43 rodiny Durchánkových, Nunvářových - 1948 vlevo a 1978 vpravo

Dům č.p. 109 rodiny Koukolových, Vostřelových
- 1948 vlevo a 1978 vpravo

Dům č.p. 115 rodiny Michaličkových - 1948 vlevo a 1978 vpravo

Dům č.p. 78 rodiny Josefa Dvořáka - 1948 vlevo a 1978 vpravo

Dům č.p. 12 rodiny Houdkových - 1948 vlevo a 1978 vpravo

Mateřská školka a dětské hřiště, 1978

Dům č.p. 103 rodiny Mikyskových, Dvořákových - 1948 vlevo a 1978 vpravo

KŘÍŽOVKA

INZERCE

SDH využívá nový dopravní automobil –
foto z kondiční jízdy
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