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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Dne 7. 9. 2020 se konalo 10. veřejné  
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo mimo jiné projednalo  
a schválilo tato usnesení:
•	 Rozpočtové	 opatření	 č.	2/2020		
ve	 výši	 653 500	Kč	 na	 straně	 příjmů		
i	 výdajů	 a	 Rozpočtové	 opatření	 č.	3/2020		
ve	výši	602 048	Kč	na	straně	příjmů	i	výdajů.		
Ze	státního	rozpočtu	přijala	obec	kompenzační	
bonus	 daňových	 příjmů	 ve	 výši	 622,5	tis.	Kč.	
Krajské	 dotace	 na	 provoz	 prodejny	 Konzum,	
na	nové	veřejné	osvětlení	a	na	nákup	nového	
dopravního	automobilu	pro	SDH	byly	přiděleny	
v	celkové	výši	452	tis.	Kč.	
•	 výsledek	 veřejné	 zakázky	 malého	
rozsahu	 „Stezka	 pro	 pěší	 a	 cyklisty	 podél	
I/11	 Helvíkovice,	 1.	 a	 2.	 etapa“	 a	 pověřuje	
starostku	 obce	 sjednáním	 smlouvy	 o	 dílo	 s	
firmou	 KENVI	CZ	s.	r.	o.	 Hradec	 Králové,	
která	 podala	 nejnižší	 nabídkovou	 cenu	 díla.	
Hodnota	 díla	 vítězné	 firmy	 je	 3,288	mil.	Kč	
bez	 DPH.	 Realizace	 stavby	 chodníku		
od	 mostu	 k	 Popluží	 po	 silnici	 I/11,	 stavba	
nové	autobusové	zastávky	Popluží	a	chodníku	
u	 staré	 hasičárny	 a	 okolo	 č.	p.	34,	 proběhne		
do	31.	8.	2021.	Předběžně	má	obec	přislíbenu	
dotaci	téměř	3	mil.	Kč.	

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.	 Informace	o	práci	OÚ	a	výborů.
2.	 Informaci	o	předpokládané	výši	dotace	na	
zajištění	 potravinové	 obslužnosti	 na	 rok	 2020	
za	prodejnu	Konzum	(140	tis.).
3.	 Zápis	 o	 kontrole	 OLH	 v	 lesích	 obce	 ze	
dne	6.	8.2020.	 Ing.	Jiří	Homolka	za	Lesy	ČR	
provedl	na	pozvání	obce	kontrolu	hospodaření	
v	 lesních	 pozemcích	 obce,	 posoudil	 stromy	
napadené	kůrovcem	a	navrhl	kácení	a	údržbu.
4.	 Potvrzení	 SZIF	 o	 zaregistrování	Žádosti	
o	 dotaci	 z	 PRV	 na	 projekt	 Stavba	 altánu		
a	vybavení	hasičské	zbrojnice	v	obci	Helvíkovice.
5.  Studii	VAK	Jablonné	n.	Orl.	o	tlakových	
poměrech	ve	vodovodní	síti	Na	skále.	
Projektant	 VAK	 Jablonné	 nad	Orllicí	 vytvořil	
technickou	zprávu	o	kvalitě	napojení	stávajících	
i	 nových	 rodinných	 domu	 na	 Skále.	 Dle	 jeho	
názoru	 by	 nová	 zástavba	 neměla	 zásadně	
ovlivnit	 tlak	 a	 kvalitu	 dodávky	 pitné	 vody.		
Z	 tohoto	 důvodu	 obec	 nebude	 požadovat	
výstavbu	automatické	tlakové	stanice	a	nebude	
v	současné	době	řešit	její	umístění.	
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•	 Smlouvu	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	
–	 služebnosti	 č.	IV-12-2019343/VB/1,	
Helvíkovice,	 parcela	 19/59	 –	 knn	 s	 ČEZ	
Distribuce,	a.	s.	Děčín.	 Zřízení	 přípojky	
NN	 k	 pozemku	 par.	č.	19/59	 p.	 Kašky	 bylo	
odsouhlaseno	 smlouvou	 o	 smlouvě	 budoucí.		
Je	 sjednána	 jednorázová	 náhrada	 ve	 výši	
1 000	Kč	za	překop	komunikace.
•	 uzavření	Dohody	 o	 zrušení	 a	 vypořádání	
spoluvlastnictví	u	pozemků	par.	č.	1468	a	1472	
v	k.	ú.	a	obci	Helvíkovice,	vedených	na	LV	631,	
v	 rámci	mimosoudního	 řešení	 soudního	 sporu	
o	zrušení	spoluvlastnického	práva	za	náhradu.	
Vypořádací	 podíl	 bude	 v	 dohodě	 sjednán	 dle	
znaleckého	posudku	č.	8728-082/2020,	znalce	
Ing.	 Pavla	 Zářeckého	 ze	 dne	 3.	9.	2020,		
a	to	ve	výši	43 160	Kč	za	vlastnický	podíl	1/4		
k	pozemkům.
•	 změnu	 systému	 svozu	 tříděných	 odpadů	
a	 pověřuje	 starostku	 obce	 k	 projednání	
variantních	 řešení.	 Obec	 uvažuje	 o	 změně	
systému	svozu	plastů	a	papíru	a	to	pořízením	
nádob	(popelnic)	na	plast	a	papír	do	každého	
domu.	 Z	 veřejných	 stanovišť	 budou	 zvony		
na	papír	a	plast	odstraněny.	Důvodem	změny	
je	zvýšení	vytříděných	složek	odpadu	a	zajištění	
pořádku	na	veřejných	místech.
•	 Projektový	 záměr	 Mateřské	 školy	
Helvíkovice	 v	 rámci	 sběru	 MAP	 II	 pro	 MAS	
Orlicko,	z.	s.	Pro	budoucí	možnost	čerpání	dotací		
z	MAS	Orlicko	 plánuje	MŠ	 investiční	 akce	 –	
rekonstrukce	 sociálního	 zařízení,	 modernizace	
třídy,	úprava	venkovní	zahrady.	
•	 zajištění	bezpečnosti	na	silnici	I/11	a	trvá		
na	 realizaci	 usnesení	 č.	117	 ze	 dne	
16.	12.	2019.	 Obec	 má	 dlouhodobý	 zájem	
stanovit	 v	 intravilánu	 obce	 úsekové	 měření	
na	hlavní	 silnici	 z	důvodu	zvýšení	bezpečnosti	
občanů.	 Službu	 může	 provozovat	 pouze	
pověřená	obec,	Městský	úřad	Žamberk.	I	přes	
několik	 jednání	 nemá	 MěÚ	 Žamberk	 zájem	
uhradit	 vstupní	 náklady,	 které	 se	 odhadují	 na	
2,5	mil.	Kč,	veškeré	příjmy	z	vybraných	částek	
(pokut)	zůstávají	dle	zákona	městu.		
•	 navrhuje	 u	 akce	 Helvíkovice,	 parcela	
19/54	-	kNN,	investora	ČEZ	Distribuce,	a.	s.	

změnu	 trasy	 podzemního	 kabelového	 vedení	
NN	oproti	předloženému	výkresu.	
Zastupitelstvo	 obce	 Helvíkovice	 stanovuje	
jednorázovou	 náhradu	 za	 využití	 obecních	
pozemků	 ke	 stavbám	 kabelového	 vedení	
NN	 (zařízení	 distribuční	 soustavy)	 a	 zřízení	
věcného	břemene	k	těmto	stavbám	na	obecních	
pozemcích	a	to	ve	výši	300	Kč	za	1	m	délky		
v	 travnatém	 povrchu	 nebo	 1 000	Kč		
za	 1	m	 délky	 do	 50	cm	 šířky	 (včetně)	 nebo		
2 500		Kč	za	1	m	délky	nad	50	cm	šířky	výkopu		
v	asfaltovém	(zpevněném)	povrchu.

6. Hospodaření	MŠ	Helvíkovice	k	30.	6.	2020	
-	probíhá	rovnoměrné	čerpání	fin.	prostředků.
7. Vyrozumění	 Okresního	 soudu	 Ústí	 n.	Orl.	
ze	 dne	 14.	8.	2020	 o	 odročení	 jednání		
v	soudním	sporu	o	odstranění	plotu	z	důvodu	
zahraniční	cesty	právního	zástupce	žalovaných.	
8. Oznámení	 zahájení	 řízení	 o	 Změně	
č.	4	 územního	 plánu	 Žamberk	 ve	 zkráceném	
postupu	pořízení.	
9. Informaci	o	schválení	„Závěrečného	účtu	
svazku	 Sdružení	 obcí	 Orlicko	 za	 rok	 2019“	
bez	výhrad	valnou	hromadou	svazku	konanou		
dne	23.	6.	2020.
10. Aktualizaci	BPEJ	v	části	k.	ú.	Helvíkovice	
par.	č.	1091/1	na	žádost	vlastníka.	
11. Přijetí	 1	 zaměstnance	 do	 pracovního	
poměru	 na	 dobu	 určitou	 na	 zkrácený	 úvazek		
a	to	od	1.	9.	2020	do	30.	4.	2021.
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Obecní úřad Helvíkovice 
informuje občany
Pro měření kvality rozhlasového 
hlášení bude v úterý 13. 10. v 10 hodin  
a v 16.30 hodin provedena zkouška 
hlášení místního rozhlasu. Prosíme	 vás		
o	poslech	a	zaznamenání	nedostatků.	Následně	
nám	 nahlaste	 nekvalitní	 příjem	 mluveného	
slova	 s	 konkrétním	 uvedením	 místa	 a	 čísla	
hlásiče.	Seřízení	amplionů	se	provede	dle	vašich	
informací.	 Poslech	 rozhlasu	 není	 slyšitelný	
u	 každého	 domu	 stejně.	 Prosíme,	 najděte	 si	
nejvhodnější	místo.	
Nedostatky při hlášení předejte  
na obecní úřad nejpozději  
do 19. 10. 2020.

V	obci	Helvíkovice	je	od	července	2013	platné	
Nařízení č. 1/2013 o zákazu podomního 
prodeje.	 Pokud	 se	 u	 vašeho	 domu	 nebo	 v	
ulici	objeví	nezvaní	prodejci	zboží	nebo	služeb,	
můžete	 je	s	odkazem	na	tento	zákaz	vykázat	
a	 upozornit	 je,	 že	 jejich	 pohyb	 po	 obci	 je	
nežádoucí.

Věra Dittertová



SLOVO STAROSTKY OBCE
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Od listopadu dojde ke změně místa  
na biodpad, které se po dlouhých letech 
přemístí od cesty na Sypaninu ke staré cestě 
poblíž odlehčovacího kanálu. Nové místo bude 
ohrazené pro bioodpad a zvlášť větve. Prosím, 
abyste poté již původní místo nevyužívali. 
Odpadový dvůr se sice již nevyužívá  
a do jara bude také zrušen (musí být 
vypořádáno s ostatními zástupci kolektivních 
systému vysloužilých elektrospotřebičů). 

Pravidelné svozy všech kovů a nevyužívaných 
elektrospotřebičů (lednice, sporáky, mikrovlnná 
trouba – vše co je napájeno elektrickou energií) 
budou organizovány zástupci SDH Helvíkovice. 
Nejbližším termínem je středa 14. října, pokud 
máte zájem, je nutné předem nahlásit na OÚ 
nebo na tel. 777 577 221 (p. Felcman). 

Nastalá situace opět nedovoluje konat akce 
pro veřejnost, ale rozhodně nepodléhejme 
negativním zprávám, které se na nás hrnou  
ze všech stran. Věřme, že se nastalé skutečnosti 
změní v lepší, pouze musíme žít s omezeními, 
které se průběžně mění. Záleží pouze na nás 
samotných, jak se vše bude dále odehrávat  
a jaký život budeme žít.

S  nadějí všeho dobrého 
Jana Kolářová, starostka.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Vážení spoluobčané,
léto vystřídalo babí léto s podzimními 

mlhami, chladnými rány, deštivým počasím 
a kratšími dny. Sklízíme poslední úrodu  
a připravujeme zahrady před zimním spánkem. 
Jaká bude zima, to opravdu pouze můžeme 
tušit. 

Letošní rok je plný zvratů, změn a nařízení. 
Toto vše se projevilo i v chodu obce. Nejprve 
jsme sháněli roušky pro občany, poté dezinfekci, 
rušili jsme akce pro veřejnost, nájemci statku 
rušili své pronájmy (opatření v počtu účastníků 
svateb) aj. Stát přerozděloval do rozpočtu 
nižší příjmy, než byly očekávané. Nakonec se 
podařilo zrealizovat vše plánované, pouze jsme 
zrušili dokončení prací na kapli a rekonstrukci 
statku (bude přesunuto na příští rok, dotace 
na kapli je přislíbena). V průběhu měsíce října 
očekáváme nový dopravní automobil, který 
je pořízen pro výjezdovou jednotku hasičů.  
Na pořízení dopravního automobilu se podílí  
450 tis. Kč Ministerstvo vnitra ČR 
prostřednictvím rozpočtu generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru ČR a 300 tis. Kč 
z rozpočtu Pardubického kraje, zbývající část 
299 536 Kč uhradí obec ze svého rozpočtu. 
Veřejné slavnostní představení si necháme na 
příští rok. Už teď se s vámi podělím o fotografii 
nového automobilu. Domnívám se, že se jedná 
o první automobil, u kterého bude obec prvním 
majitelem. 

Volby do Zastupitelstva 
Pardubického kraje
konané ve dnech 
2. a 3. 10. 2020

Počet oprávněných voličů 389
Počet voličů, kteří se zúčastnili voleb
 203, t.j. 52,18 % 
Počet platných hlasů 202

Počty hlasů pro politickou stranu, hnutí 
nebo koalici:
č.	5	Demokratická	strana	zelených		 2
č.	7	Starostové	a	nezávislí	 10
č.	8	Trikolóra	hnutí	občanů	a	SS	 2
č.	11	ODS	a	TOP	09	 43

č.	16	SPD	 11
č.	17	Koalice	pro	Pardubický	kraj	 22
č.	19	Česká	pirátská	strana	 33
č.	30	3PK	-	Pro	prosper.	Pard.	kraj	 36
č.	34	Zdraví	Sport	Prosperita	 2
č.	36	DSSS	–	STOP	krimigrantům!	 2
č.	50	ANO	2011	 30
č.	63	KSČM	 6
č.	67	Volte	Pravý	Blok	 1
č.	83	Mladí	pro	Pardubický	kraj	 2

Okrsková	volební	komise	obce	Helvíkovice
zapisovatelka	Alena	Chaloupková
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ZE ŽIVOTA V OBCI

Srdečně blahopřejeme 
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná 
životní jubilea: 

v říjnu 2020
Tomšová Marie  96 let
Vítková Hana  81 let
Koukol Jaroslav  80 let

ZE ŽIVOTA V OBCI

Obecní výlet
Na	 tradiční	 obecní	 výlet	 jsme	 se	 vydali		
ve	čtvrtek	20.	srpna,	nejdříve	to	vypadalo,	že	
podle	 počtu	 přihlášených	 zájemců	 pojedeme	
obecním	 devítimístným	 autem.	 Ale	 nakonec	
se	 více	 jak	30	účastníků	 vydalo	na	netradiční	
výlet,	hlavním	tématem	bylo,	jak	se	hospodaří	
s	 vyprodukovaným	odpadem.	První	 zastávkou	
byla	 návštěva	 firmy	 EKOLA	 České	 Libchavy	
s.r.o.,	 která	 se	 zabývá	 sběrem	 a	 likvidací	
odpadů	 z	 domácností	 i	 firem.	 Navštívili	 jsme	
samotnou	 skládku,	 na	 kterou	 se	 ukládá	
komunální	 odpad	 –	 tj.	 vše	 z	 našich	 černých	
popelnic.	Často	slýchám,	že	není	potřeba	třídit,	
protože	stejně	to	vysypou	na	stejné	místo.	Nyní	
jsme	se	všichni	zúčastnění	mohli	přesvědčit,	že	
to	opravdu	není	pravda.
Pohled	 na	 uzavřenou	 skládku	 je	 sice	 líbivější	
než	nad	otevřenou,	ale	veškerý	uložený	odpad	
je	 uzavřen	 do	 celistvého	 obalu,	 vznikající	
tekutiny	 jsou	 odváděny	 do	 jímky,	 která	 se	
odváží	na	čistírnu	odpadních	vod.	Nově	vzniklý	
kopec	je	sice	obrostlý	trávou	a	vysázen	novými	

stromy,	 ale	 pod	 nimi	 se	 ukrývají	 odpady		
pro	další	generace.	Bohužel	na	odkryté	skládce	
bylo	 vidět,	 jak	 jednotlivci	 třídí	 či	 netřídí.	Než	
jsme	 došli	 na	 horu	 odpadu,	 tak	 jsme	 cestou	
viděli	dočasnou	hromadu	plastu…	Plast	se	dále	
odváží	 na	 třídírnu	 do	 pobočky	 v	 Rychnovku,	
která	 je	 vlastněna	 společností	 Marius	
Pedersen	a.	s.,	který	je	i	majoritním	společníkem	
firmy	 EKOLA.	 Během	 návštěvy	 nám	 byly	
představeny	nové	záměry	a	poskytované	služby.	
Mezi	novinky	patří	 jiný	systém	třídění	odpadů	
(plast	a	papír),	domácnosti	mají	svoje	popelnice	
zvlášť	na	plast	a	papír,	do	kterých	shromažďují	
vytříděné	 odpady.	 Jednou	 za	 měsíc	 projede	
vesnicí	auto,	které	je	vysype	stejným	způsobem	
jako	černé	popelnice,	avšak	sbírající	auta	jsou	
určená	 -	 jedno	 pro	 plast	 a	 druhé	 pro	 papír.	
Tímto	způsobem	by	každý	z	nás	měl	vše	doma,	
zmizela	by	neutěšená	místa	se	zvony	na	tříděný	
odpad.	Každý	by	byl	zodpovědný	sám	za	sebe.	
Tento	systém	zvažujeme.	
Další	 zastávkou	 byla	 zmiňovaná	 provozovna		
s	moderní	třídící	linkou	pro	papír,	plasty	a	dále	
sklady	 nebezpečného	 odpadu	 v	 Rychnovku	

u	 Jaroměře.	 Nejdříve	 nás	 vedoucí	 provozu	
seznámil	s	historií	areálu	a	vznikem	současného	
stavu.	Abychom	si	 dokázali	 představit,	 jak	 se	
dál	 plasty	 zpracovávají,	měli	 jsme	možnost	 si	
prohlédnout	různé	druhy	granulátu,	ze	kterých	
se	dále	vyrábí	např.	sloupky,	ploty,	silon,	příměs	
do	 látek	 aj.	 Po	 prezentaci	 a	 diskuzi	 jsme	
se	 vydali	 do	 třídírny	 plastů,	 kam	 se	 přiváží	
plná	 auta	 posbíraného	 plastu	 z	 kontejnerů.		
V	horkém	počasí	 ještě	více	vynikl	odér,	 který	
odpad	 z	 nevymytých	 zbytků	 potravin	 vydává.	
Z	 hromady	 je	 plast	 transportován	 pásem		
na	 samotnou	 třídírnu,	 která	 je	 na	 vyvýšeném	
místě,	u	pásu	na	každé	straně	stojí	5	–	7	osob		
a	každý	z	nich	vybírá	příslušný	druh	plastu	(PET	
lahve:	zvlášť	čiré,	modré	a	zelené,	červené	až	
po	 žlutou,	 od	 pracích	 a	 mycích	 prostředků	
aj.).	Zajímavé	 je,	že	 i	zbytky	plastů,	které	se	
nedají	 dále	 recyklovat,	 je	 použito	 smysluplně	
do	dalších	průmyslových	provozů	(např.	topivo	
aj.).	 Provoz	 linky	 funguje	 ve	 dvou	 směnách		
a	 chtějí	 přecházet	 na	 třísměnný	 provoz.	
Množství	plastových	odpadů	je	tam	přiváženo	
ze	 širokého	 okolí.	 Byla	 to	 velice	 zajímavá		
a	 poučná	 exkurze	 s	 jednoznačným	 závěrem:	
Odpad,	který		se	tváří	jako	plast,	ale	nejseš	si	
tím	jistý,	dej	určitě	do	plastu	a	on	bude	řádně	
přetříděný	a	využitý!		

Třetí	a	poslední	zastávkou	byla	návštěva	Nového	
Města	 nad	 Metují.	 Před	 návštěvou	 zámku	
jsme	využili	občerstvení	v	nedaleké	restauraci.	
Zámek	 je	 perlou	 kladského	 pomezí,	 původně	
byl	 vystavěn	 jako	 pozdně	 gotický	 hrad.	Roku	
1908	 si	 ho	 v	 podobě	 novoměstského	 zámku	
vybral	 jako	rodinné	sídlo	a	zakoupil	pan	Josef	
Bartoň,	 který	 byl	 majitelem	 textilní	 továrny		
v	Náchodě.	V	současné	době	je	majitelem	jeho	
pravnuk,	avšak	při	prohlídce	nám	bylo	sděleno,	
že	zámek	je	na	prodej.	
Výlet	 byl	 příjemným	 zpestřením	 letních	 dnů		
a	ještě	jsme	se	vrátili	s	novými	poznatky,	dojmy	
a	zážitky.

Jana Kolářová

v listopaduu 2020
Richtrová Marie  82 let
Matyáš František  80 let
Divíšková Marie  80 let
Bednář Václav  78 let
Křenková Eva  75 let

Věra Dittertová
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4. ročník procházky 
po obci a okolí…
aneb cestou 
necestou
19.	 9.	 2020	 ve	 14	 hodin	 se	 nás	 na	 zastávce	
Popluží	sešlo	něco	kolem	dvaceti.	Přesný	počet	
není	 znám,	 cestou	 jsme	 se	 sice	 několikrát	
přepočítávali,	 ovšem	 pokaždé	 s	 jiným	
výsledkem…
Ze	zastávky	Popluží	jsme	se	vydali	polní	cestou	
nad	 stavením	 Kudrových	 (dnes	 p.	 Nosál)		
a	 dál	 nad	 benzínkou.	 Potom	 se	 cesta	 stáčí	
lehce	 vpravo	a	 stoupá	do	kopce,	 až	do	míst,	
kde	se	říká	„Na	vrších“.	Odtud	 jsme	zkoumali	
výhled	směrem	na	Žamberk.	Dohadovali	 jsme	
se,	kde	je	Rozálka,	kde	komín	se	žirafou	a	která	
střecha	patří	dlouhoňovickému	kravínu.	A	bylo	
vidět	i	mnohem	dál:	na	čenkovickou	sjezdovku	
nebo	Suchý	vrch.
Pokračovali	 jsme	 kolem	 bývalého	 Kubíčkova	
borku.	 V	 zatáčce	 pod	 Svobodovým	 borkem	
jsme	odbočili	 vlevo	 travnatou	 cestou	 směrem	
na	 Pustinu,	 k	 chalupě	 p.	 Doubravové.	 Když	
jsme	 procházku	 plánovali,	 báli	 jsme	 se,	 pro	
špatnou	 schůdnost	 terénu,	 pustit	 se	 odtud	
ještě	 dál	 směrem	 do	 Obory.	 Avšak	 někteří	
členové	naší	výpravy	si	dobře	pamatovali,	kudy		
v	těchto	místech	vedly	původní	cesty.	A	neváhali	
se	 vrhnout	do	houští	 a	dovézt	nás	ke	dvěma	
chalupám	 (dříve	 Valachovi,	 dnes	 Kaplanovi	
a	 Preclíkovi),	 které	 jsou	 opravdu	 nedaleko.	

V	 současné	 době	 jsou	 tyto	 chalupy	 součástí	
katastru	Kameničná,	ale	bývaly	helkovské.	Tam	
jsme	se	pozdravili	se	současnými	obyvateli,	kteří	
se	 ale	 obávali,	 že	 pro	 tak	 početnou	 návštěvu	
nemají	dost	kávy.	Řekli	jsme,	že	nevadí,	že	zase	
zmizíme	v	houští	a	vrátíme	se	zpět,	odkud	jsme	
přišli.	 A	 skutečně,	 opět	 „cestou,	 kterou	 svět	
neviděl“,	 jsme	 vyšli	 z	 lesa	 tentokrát	 o	 kousek	
výš	 k	 Houdkovu	 stavení	 (dnes	 Karáskovi).		
Po	malém	odpočinku	na	 kládách	 za	 stodolou	
jsme	 pokračovali	 lesem	 do	 Kotle	 a	 ke	
Třešince.	 Sešli	 jsme	 travnatou	 cestou	 dolů		
a	za	Plundrovými	jsme	přešli	hlavní	silnici.	Dál	
naše	trasa	vedla	po	asfaltové	cestě	k	vodárně	
u	Bažantnice.	Po	 levé	straně	 jsme	míjeli	také	
„Helvíkovický	 zámeček“	 –	 ano,	 pod	 tímto	
názvem	 je	 skutečně	možné	najít	 na	 internetu	
hájovnu	v	bažantnici,	která	je	v	současné	době	
opuštěná	a	bohužel	chátrá.
Vodárna u Bažantnice
Původní	 vrt	 H-1	 byl	 vyhlouben	 v	 roce	 1955		
do	hloubky	177	m.	Několik	desetiletí		zásoboval	
vodou	skupinový	vodovod	v	obcích	Helvíkovice	–	
Kameničná	–	Slatina	nad	Zdobnicí	–	Javornice.	
Již	 od	 90.	 let	 byl	 pozorován	 zhoršující	 se	
technický	 stav	 vrtu,	 který	 se	 časem	 projevil		
i	 na	 kvalitě	 vody.	 V	 důsledku	 opotřebení		
či	absence	opláštění	v	některých	částech	vrtu	
docházelo	 k	 mísení	 vody	 z	 hlubokých	 vrstev	
druhohorních	 hornin	 s	 vodami	 z	 mělkých	
čtvrtohorních	 usazenin	 a	 to	 se	 projevilo	
zhoršenou	 kvalitou	 vody.	 V	 roce	 2017	 byl	
stav	 vrtu	 H-1	 odborně	 posouzen.	 Zvažována	

byla	 možnost	 rekonstrukce	 stávajícího	 vrtu.		
Vzhledem	 ke	 značné	 technické	 náročnosti	 a	
nejistému	výsledku	bylo	ale	rozhodnuto	o	likvidaci	
H-1	a	zřízení	nového	vrtu.	Byl	vyhlouben	v	roce	
2018,	nese	označení		H-3	a	je		hluboký	147	m.	
Tento	zdroj	v	současné	době	zásobuje	kvalitní	
podzemní	 vodou	celý	 výše	 zmíněný	 skupinový	
vodovod	 a	 dle	 provedených	 zkoušek	 by	 jeho	
vydatnost	měla	vydržet	minimálně	50	let.	Toho	
bychom	si	měli	vážit	a	vodou	šetřit.	Není	všude	
samozřejmostí	 mít	 takto	 kvalitní	 zdroj	 pitné	
vody.	 Rozpočet	 konzervace	 starého	 vrtu	 H-1	
činil	asi	200 000	Kč,	vyhloubení	H-3	něco	přes	
1	 mil.	 Kč,	 (investor:	 Vodovody	 a	 kanalizace	
Jablonné	 nad	 Orlicí,	 a.s.).	 Zdroj	 informací:	
Závěrečná	zpráva	o	řešení	geologického	úkolu	
HELVÍKOVICE	–	H-3,	H3Geo	s.r.o.	Ústí	nad	
Orlicí,	říjen	2018)	
(Ptáte	se	kam	se	ztratila	dvojka?	V	Helvíkovicích	
máme	 ještě	 vrt	H-2	 na	Ostrově,	 který	 slouží	
jako	záložní	zdroj	vody,	využívaný	ve	špičkách)
Od	 vodárny	 jsme	 pokračovali	 k	 fotbalovému	
hřišti	(kde	právě	probíhal	zápas,	takže	bylo	také	
občerstvení)	 a	 zpět	 na	 zastávku	Popluží,	 kde	
byla	společná	procházka	ukončena.
Co	 říci	 na	 závěr?	V	 letošním	 roce	 akce	 spíše	
rušíme	než	pořádáme,	tak	tohle	byla	snad	jedna	
povedená.	 Bylo	 to	 krásné,	 příjemně	 strávené	
sobotní	odpoledne	pro	všechny	zúčastněné.	
Za	účast	všem	děkujeme.

Petra Pospíšilová

ZPRÁVIČKA 
Z DRUHÉHO 
TURNUSU 
PŘÍOBECNÍHO 
TÁBORA
Příměstský	 tábor	 II	 s	 roztodivným	 názvem	
„Různohrádky“	aneb	„Olympiáda	jinak“	se	konal	
u	 malebné	 řeky	 Divoké	 Orlice	 na	 obecním	
statku	o	posledním	červencovém	týdnu	(27.	7.	
až	31.	7.).

Program	 tábora	 byl	 různý,	 jak	 praví	 název	
a	 rozdílný	 byl	 i	 věk	 samotných	 účastníků.	
Tábora	se	zúčastnili	děti	předškolní	 i	ostřílení	
„druhostupňáci“.	
Tábor	 byl	 zahájen	 pondělním	 olympijským	
nástupem	s	pochodní	a	zapálením	olympijského	
ohně	 a	 pak	 už	 to	 začalo.	 Rozdělení	 do	
barevných	 skupin	 a	 postavení	 nejvyšší	 věže	
ze	 špejlí.	 Po	 svačině	 jsme	 sestrojili	 funkční	
raketu	a	stavěli	modely	ze	stavebnice	Merkur,	
naše	 „technohrátky“	 jsme	 prokládali	 broděním	
v	 řece	 a	 sportovními	 aktivitami.	 Úterní	 den	
byl	 	 zasvěcen	 tvoření,	 batikovali	 jsme	 trička,	
„korálkovali“,	 vytvářeli	 barvami	 na	 sklo	 atd.	
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OCHOTNICKÉ 
DIVADLO V DOBĚ 
„CORONAVIROVÉ“
Čím	 dál	 tím	 víc	 si	 uvědomuji,	 že	 není	 nic	
složitějšího	než	zabývat	se	ochotnicky	divadlem	
v	 dnešní	 „coronavirové“	 době.	 Samozřejmě	
ochotnické	divadlo	není	něco,	bez	čeho	bychom	
nepřežili,	 ale	 každý	má	 svého	 koníčka	 a	 když	
nemáte	možnost	 zabývat	 se	 jím,	 je	 život	 tak	
nějak	 prázdnější.	 I	 když	 to	 jistě	máme	 každý	
jinak.	 Závidím	 rybářům,	 kterých	 se	 žádné	
omezení	 netýká.	 Pokud	 se	 mýlím,	 omlouvám	
se.	 Anebo	 myslivci	 to	 mají	 také	 v	 pohodě.		
I	když	poslední	leč	o	10	lidech	asi	také	nic	moc.	
Vždyť	 nejen	 ochotnické	 divadlo	 je	 o	 tom,	 že	
chcete	předat	nějaký	zážitek	divákovi	v	hledišti.	
A	když	jich	je	v	hledišti	desetina	z	těch,	kteří	by	
tam	jinak	byli,	tak	je	to	smutné	a	hlavně	škoda,	
protože	 přípravě	 každého	 představení	 musíte	
věnovat	 spoustu	 času,	 energie	 a	 v	neposlední	
řadě	 i	 peněz,	 což	 si	 uvědomuje	 málokdo.		
Je	 to	 koníček,	 který	 není	 nejlevnější.	
Samozřejmě	 stejně	 jako	 mnoho	 dalších.		
A	ještě	další	aspekt.	Je	úplně	něco	jiného,	když	
hrajete	před	osmdesáti	lidmi,	anebo	před	osmi.	
Což	je	zjevné	jistě	i	pro	neznalého	smrtelníka.	
A	když	na	Vás	z	hlediště	zírají	 jen	oči	diváků	
ze	 zarouškovaných	 tváří,	 tak	 to	 také	 není	 to	
pravé	 ořechové.	Nejen	 pro	 herce,	 kteří	 nevidí	
reakce	diváků,	ale	i	pro	ně	samotné	je	rouška	
omezující.	 Navíc	 si	 myslím,	 že	 ochotnické	
divadelní	 představení	 má	 být	 komedie,		
ke	 které	 smích	 určitě	 patří.	 Vždyť,	 co	 může	
být	 zábavnějšího,	 než	 když	 vidíš	 svého	 jinak	
zcela	 seriózního	 bližního,	 jak	 sebou	 mlátí		
o	jeviště.	A	na	vážnou	divadelní	hru	je	lepší	si	
zajít	 do	 velkého	 divadla	 na	 profesionály,	 kteří	
ji	dokáží	zahrát	mnohem	lépe	a	Váš	zážitek	je	
tím	pádem	mnohem	hlubší.	Souhlasit	se	mnou	
nemusíte.	Je	to	můj	názor.	Nic	méně	a	nic	víc.
Chci	 se	 ještě	 vrátit	 k	 době	 „coronavirové“.	
Bohužel	ten	vir	tu	s	námi	bude	už	asi	napořád,	
jak	říkají	ti,	kteří	tomu	rozumí	a	natrvalo	ovlivní	
veškerý	život	a	tedy	i	život	divadelní	a	nejsem	si	
jistý,	že	nějaká	vakcína	vše	vyřeší.	Stejně	jako	

u	některých	jiných	nemocí.	Pokud	vůbec	bude.	
Možná	 se	 zdá,	 že	 je	 v	 tom,	 co	 se	 dnes	 děje	
trochu	hysterie,	ale	kdo	ví.	Život	mě	naučil,	že	
se	nic	nemá	podceňovat	a	čím	jsem	starší,	tím	
víc	se	mi	to	potvrzuje.	Kdo	ví,	co	bude	zítra,	
i	když	si	někteří	z	nás	myslí,	že	to	ví.	Život	se	
ale	nedá	nalinkovat.	
Zpátky	 k	 viru!	 Ještě	 jednu	 věc,	 která	 je		
z	mého	pohledu	důležitá.	Dodržovat	pravidla,	
která	jsou	stanovena	kvůli	šíření	viru,	jisto	jistě	
nikoho	nezabijí	na	rozdíl	od	viru,	který	zabíjet	
dokáže.	
Vzhledem	 k	 tomu	 a	 z	 obavy	 o	 zdraví	 své		
i	jiných	jsme	se	rozhodli,	že	lampionový	průvod	
letos	 nebude,	 stejně	 jako	 spousta	 jiných	 akcí		
v	obci,	kterých	bych	se	dozajista	zúčastnil.		
Teď	 si	 uvědomuji,	 že	 jsem	 chtěl	 psát		
o	 ochotnickém	 divadle	 v	 obci,	 ale	 asi	 to	
bude	 chtít	 jiný,	 komplexnější	 článek	 a	 ne	 jen	
pár	 zmínek	 o	 divadle	 „Na	 skále“,	 které	 tu		
už	existuje	třináct	let.	Od	roku	2007.	A	to	je	
už,	 jak	 jistě	 uznáte,	 docela	 historické	 datum.	
První	naše	divadelní	představení	byla	pohádka	
„O	 červené	 karkulce“,	 a	 tehdy	 nikoho	 z	 nás,	
ani	 ve	 snu	 nenapadlo,	 že	 tu	 budeme	 ještě	
po	 tak	 dlouhé	 době.	Vlastně	 jsme	o	 tom	ani	
nepřemýšleli.	Chtěli	jsme	si	jen	„užít	dne“.	Tedy	
jakési	„carpe	diem“	jak	říkají	staří	latiníci.	Byla	
to	 parodie	 na	 pohádku.	 A	 ti,	 kteří	 tehdy	 na	
zahradě	u	Beranů	byli,	si	jistě	pamatují	krásná	
bezprostřední	 přeřeknutí	 Jany	 Kubíčkové,	
nádherný	 kostým	 Pepíka	 Preclíka	 coby	 vlka	
či	 balónky	 abnormálně	 zvětšené	 poprsí	 Jirky	
Hlavsy	coby	babičky.	

Počasí	nám	přálo	a	odpoledne	jsme	se	vyřádili	
při	vodních	hrátkách	v	řece.		Uprostřed	týdne	
i	 v	polovině	našeho	příměstského	 tábora	 jsme	
si	 zahráli	 stopovanou,	 která	 nás	 zavedla	 do	
žambereckého	 hasičského	 muzea.	 Muzeem	
nás	provedl	a	poutavý	výklad	připravil	Zdeněk	
Vrbata,	 který	 byl	 po	 čtyři	 dny	 pomocníkem	
a	 vedoucím	 na	 našem	 táboře.	 Tábor	 rychle	
utíkal	a	už	tu	byl	čtvrtek	s	názvem	sportovní.	
Soutěžili	jsme	o	olympijskou	medaili	ve	čtyřech	
disciplínách:	hod,	překážková	dráha,	střelba	ze	
vzduchovky	a	malování	po	slepu.	Odměnou	za	
úžasné	sportovní	výkony	byla	medaile	a	diplom	

za	sportování.	Poslední	táborový	den	byl	pátek	
a	 byl	 dnem	výletním.	Navštívili	 jsme	malebné	
městečko	Jablonné	nad	Orlicí.	Pohráli	 jsme	si	
na	ve	zdejším	 informačním	centru	na	výstavě	
Merkuru	a	vykoupali	v	místním	koupališti.	Celý	
týden	 se	 o	 nás	 starali	 šikovní	 vedoucí	Michal	
Klátil,	Simona	Kotyzová	a	Zdeněk	Vrbata	a	dvě	
studentky	Tereza	Marková,	Lucie	Pospíšilová.	
O	plná	bříška	se	starala	a		úžasně	nám	vyvářela	
paní	Hana	Skalická.	
Věřím,	že	se	tábor	všem	líbil	a	děti	si	z	něho	
odnesly	nejen	spoustu	výrobků,	ale	i	vzpomínek.

Mgr. Anna Svitáková

Volby 2020
K	 volebním	 urnám	 chodíme	 často,	 skoro	
každý	 rok,	 naše	 právo	 je	 vyjádřit	 svůj	 názor	
prostřednictvím	 vyvolené	 strany,	 případně	
vyvolených	 osob.	 Ve	 dnech	 2.	 a	 3.	 října	 se	
v	 našem	 volebním	 okrsku	 volilo	 sestavení	
krajských	 zastupitelů	 v	 Pardubickém	 kraji.	
Tyto	 volby	 přinesly	 spousty	 nových	 opatření	
a	 změn,	 jednak	 v	důsledku	 epidemiologických	
opatření	(roušky,	dezinfekce,	rukavice,	odstupy	
aj.),	 dále	 v	 organizaci	 voleb	 (možnost	 volení		
i	osob	v	karanténě	nebo	pozitivně	testovaných	
na	 COVID-19).	 I	 v	 našem	 volebním	 okrsku	
byla	 změna	 a	 to	 v	 místě	 volební	 místnosti.	
Místo	po	schodech	do	sálku	OÚ	jsme	vcházeli		
do	 budovy	 MŠ,	 kde	 v	 přízemí	 v	 prostorách	
obecní	 knihovny	 byla	 připravena	 volební	
místnost	 s	 volební	 komisí.	 Budu	 velmi	

ráda,	 pokud	 se	 s	 námi	 podělíte	 o	 váš	 názor		
na	 nově	 zvolené	 umístění	 volební	 místnosti		
v	bezbariérových	prostorách	obecní	knihovny.
Chtěla	 bych	 poděkovat	 všem	 voličům,	 kteří		
k	 volbám	 přišli.	 Vyjádřili	 tím,	 že	 jim	 není	
lhostejné,	 kdo	 vede	 a	 rozhoduje	 o	 investicích	
a	dění	v	Pardubickém	kraji,	ve	kterém	žijeme	
všichni.	 Je	 úžasné,	 že	 i	 v	 této	 době	 byla	
nadprůměrná	účast	voličů	a	to	přes	52	%.	
V	neposlední	řadě	děkuji	všem	členům	volební	
komise,	 kteří	 usedli	 na	 zodpovědné	 židle		
a	 přijali	 bez	 problémů	 i	 nařízená	 opatření	 a	
změny	oproti	předchozím	volbám	a	že	jich	letos	
bylo	dost.	

Jana Kolářová
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A	myslivcova,	tedy	moje,	zbytečně	velká,	věčně	
překážející	 puška.	To	 je	pár	 střípků,	 které	mi	
uvízly	 v	 paměti.	 A	 ještě	 pár	 vět	 k	 nejlepším	
divadelním	 hrám,	 z	 mého	 pohledu,	 které	
jsme	 během	 té	 doby	 předvedli.	 Určitě	 jedna	
z	 nich	 byl	 „Sluha	 dvou	 pánů“	 od	 Goldoniho		
s	 tam	 vynikajícím	Michalem	Martínkem	 coby	
Truffaldinem.	 Či	 „Nájemníci	 pana	 Swana“		
s	 ráčkujícím,	 nádherně	 potrhlým	 Vojtou	
Kroulem	 v	 roli	 pana	 Jenkinse,	 který	 skončil	
po	 úderu	 blesku	 potrhaný,	 spálený	 s	 vlasy	
vztyčenými	do	nebes	mnohem	výš	než	špatně	
učesaná	hosteska	 ze	70.	 let	minulého	 století.	
Bylo	jich	jistě	víc,	ale	o	nich	snad	příště.
A	 na	 závěr?	 Jedna	 věc	 je	 jistá.	Divadlo,	 tím	
méně	 ochotnické,	 navzdory	 značnému	 úsilí	
„coronaviru“,	 určitě	 nezanikne.	 Opatrujte	 se		
a	až	 se	podaří	 jej	 trochu	zpacifikovat,	 tak	 se	
jistě	uvidíme.	A	nejlépe	my	na	rozzářené	scéně	
a	vy	v	hledišti,	my	propoceni	úsilím	a	vy	také,	
ale	smíchem.

Vláďa Martínek

Pan Oulický a slečna Blažková

Ochotníci z Helvíkovic

Pánové Bednář a  Beran, 
slečna Divíšková

Ochotníci Beran, Dvořák a Matyáš
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POSVÍCENÍ
Na	 posvícení	 neboli	 na	 hody	 se	 těšili	
všichni.	 Kromě	 dobrého	 jídla	 znamenalo	
posvícení	 společnou	 zábavu,	 tanec,	 muziku		
a	pochopitelně	vydatné	popíjení.	Několik	dnů	se	
nedělalo	nic	jiného	než	vařilo,	peklo	a	smažilo,	
nešetřilo	se	na	množství.	Protože	každá	vesnice	
měla	posvícení	v	jiný	den,	byla	to	příležitost	k	

četným	 návštěvám	 u	 příbuzných	 nebo	 přátel,	
které	 se	 vzájemně	 oplácely.	Kromě	 posvícení,	
které	 souviselo	 se	 svátkem	 patrona	 místního	
kostela,	s	výročním	dnem	jeho	zasvěcení	nebo	
s	nějakým	jiným	výročím,	se	skoro	všude	slavilo	
také	posvícení	havelské	a	martinské.
Hlavním	dnem	posvícení	byla	vždy	neděle	před	
nebo	 po	 svátku	 místního	 patrona.	 Často	 se	
radovánky	protáhly	i	na	několik	dnů.	Podle	zpráv	
z	 18.	 století	 bylo	 posvícenských	 příležitostí	

tolik,	 že	 lidé	 chodili	 po	 návštěvách	 z	 vesnice	
do	vesnice	a	zanedbávali	práci.	To	bylo	zřejmě	
hlavním	důvodem,	 proč	 vyšlo	 za	 vlády	 Josefa	
II.	 v	 roce	 1787	 nařízení,	 které	 předepisovalo	
jen	 jedno	 posvícení	 v	 roce,	 a	 to	 v	 neděli		
po	 sv.	 Havlu.	 Lidé	 si	 však	 císařský	 dekret	
vyložili	 po	 svém.	Netrvalo	 dlouho	 a	 v	mnoha	
vesnicích	 se	 kromě	 povinného	 „císařského“	
posvícení	 drželo	 i	 to	 původní	 „naše“	 podle	
místních	zvyklostí.
Posvícení	 se	 neváže	 k	 žádné	 církevní	 liturgii,	
jde	o	čistě	 lidový	svátek.	Až	na	malé	výjimky	
se	 konalo	 v	 podzimních	 měsících,	 říjnu	 nebo	
listopadu.	V	té	době	už	bylo	po	žních,	končily	
podzimní	 práce	 na	 polích	 i	 v	 hospodářství		
a	lidé	měli	víc	času	na	zábavu.	Díky	sklizni	měly	
kuchařky	 v	 komorách	 dostatek	 zásob	 čerstvě	
semleté	mouky,	vajec,	tuku	i	masa.	Nemuselo	
se	 šetřit,	 naopak	 bylo	 třeba	 sníst	 maso		
z	 poražených	 kusů	 při	 probírce	 stáda	 před	
zimou.
A	kde	se	vzaly	termíny	havelského	a	martinského	
posvícení?	 Svátek	 sv.	 Havla	 (16. 10.)	 byl	 už		
od	středověku	důležitým	dnem.	Na	venkově	to	byl	
jeden	z	tradičních	termínů,	kdy	se	odevzdávaly	
poddanské	platy,	jakýsi	nájem	za	půdu	majiteli	
panství.	 Většina	 platů	 byla	 předepsána		
v	naturáliích:	v	obilí,	vejcích	a	drůbeži.	Někdy	
vrchnost	 své	 poddané	 při	 této	 příležitosti	
pohostila,	jinde	si	vesničané	uspořádali	zábavu	
sami.	
Tradiční	posvícení	na	sv.	Martina	(11. 11.)	bylo	
zase	 doprovázeno	 jinou	 významnou	 událostí		
v	 životě	 venkova	 i	 měst.	 Od	 středověku	 to	
byl	 den,	 kdy	 čeleď	 končila	 svou	 roční	 službu	
a	dostávala	mzdu.	Na	sv.	Martina	se	uzavíraly	
smlouvy	 mezi	 obcí	 a	 pastýřem,	 ovčákem		
či	 ponocným.	 I	 to	 byla	 událost,	 která	 přímo	
volala	po	bohaté	hostině.	Martinské	posvícení	
se	časem	ujalo	plně	všude.
Přípravy	začínaly	už	několik	dnů	předem.	Bylo	
třeba	 uklidit	 celý	 dům,	 musely	 se	 pozabíjet	
a	 zpracovat	 husy,	 kachny,	 kuřata	 či	 vepře.	
Peklo	se	několik	druhů	koláčů.	Nesmělo	se	ani	
zapomenout	na	pozvání	příbuzných	a	přátel.	
V	 neděli	 šli	 všichni	 do	 kostela	 na	 slavnostní	
mši	 a	 po	 ní	 se	 podával	 oběd.	 Tvrdí	 se,	 že	

ZE ŽIVOTA V OBCI

Římskokatolická farnost 
Žamberk  

a Obec Helvíkovice
srdečně zvou na

Posvícenskou mši svatou 
v kapli v Helvíkovicích 
v neděli 11. 10. 2020  

od 14 hodin
Modlitby na hřbitově  

v Helvíkovicích
v neděli 1. 11. 2020  

od 15 hodin

SDH Helvíkovice provede 

ve středu 14. 10. 2020 
sběr železa  

a 
elektrospotřebičů 

po obci
Připravený odpad oznamte předem 

na OÚ nebo na tel. 777 577 221
 – M. Felcman

Vážení přátelé a příznivci,
v říjnu se měl konat další ročník 
oblíbené Posvícenské zabijačky.

Vzhledem k nestabilní situaci, v které 
se nacházíme, jsme se rozhodli, 

že letošní ročník vynecháme.
Děkujeme za pochopení

Výbor SDH

Milí spoluobčané,
z důvodu mimořádných opatření  
k předcházení nákaze Covid-19 
nebylo uskutečněno plánované 

Uspávání broučků, které je oblíbeno 
a vyhledáváno dětmi  

z širokého okolí.
Ze stejných důvodů bude zrušen  

i zájezd do Polska na trhy  
se zastávkou na oběd u Drašnarů. 
Nebudeme připravovat ani naše 

bohaté tradiční občerstvení  
na Svatomartinskou slavnost. 

Věříme, že situace se brzy uklidní  
a znovu nastartujeme bohatý 

kulturní život v obci.

Za výbor Klubu žen 
Věra Dittertová

posvícenský	oběd	byl	nejbohatší	v	celém	roce.	
V	 18.	 a	 19.	 století	 se	 jedla	 polévka,	 různé	
druhy	 masa	 včetně	 pečené	 husy	 (to	 hlavně	
o	 martinském	 posvícení),	 knedlíky	 a	 zelí,	
smetanové	 omáčky,	 spousta	 koláčů	 a	 dalšího	
pečiva.	 K	 tomu	 nesměl	 chybět	 dostatek	
piva.	 Hosté	 s	 domácími	 poseděli	 a	 probrali	
úrodu,	 počasí,	 novinky	 ze	 vsi,	 střídavě	 jedli		
a	vyprávěli.	Na	rozloučenou	dostávali	bohatou	
výslužku.	 Večer	 bývala	 taneční	 zábava	 pro	
mládež,	která	se	často	protáhla	až	do	dalšího	
dnes.	 V	 pondělí	 se	 konala	 zábava	 s	 názvem	
pěkná	neboli	zlatá	hodinka,	která	se	ještě	dnes		
v	některých	obcích	dodržuje.	Lidé	 se	 scházejí	
v	 hospodě	 s	 rozsvícenými	 svíčkami.	 Úterní	
„sousedská“	 zábava	 bývala	 podle	 pamětníků	
příležitost	 k	 tanci	 pro	 starší	 obyvatele	 vsi,		
a	proto	se	hrávala	pomalejší	hudba.	V	pondělí	
se	také	odehrávaly	z	dnešního	pohledu	drastické	
obyčeje	veřejného	zabíjení	zvířat,	jejichž	maso	
se	pak	večer	v	hospodě	upeklo	a	snědlo.	Někde	
stínali	 kohouta,	 jinde	 berana	 nebo	 shazovali	
kozla	ze	skály	či	z	kostelní	věže.	Před	zabitím	
zvířete	se	vždycky	odehrál	symbolický	soud,	při	
němž	se	oběti	vyčetlo	mnoho	zlých	skutků.	To	
vše	se	dělo	za	účasti	diváků	z	celé	obce	i	okolí.	
Dozvukem	 hlavní	 posvícenské	 zábavy	 pak	
bývala	 oslava	 konaná	následující	 neděli,	 jíž	 se	
říkalo	mladé	posvícení.	Posvícení	bývalo	(stejně	
jako	 masopust)	 oblíbeným	 termínem	 pro	
pořádání	zásnub	a	svateb.
A	dnes?	Posvícení	je	stále	oblíbeným	obyčejem.	
Dnes	sice	trochu	změnilo	svůj	program,	avšak	
koná	se	v	polovině	všech	českých	a	moravských	
měst	 a	 obcí.	 Kromě	 tradiční	 hostiny	 bývá	
doplněno	 kulturními	 akcemi,	 jarmarky		
a	koncerty.

Z knížky České zvyky a obyčeje vybrala 
Věra Dittertová
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Jaká pravidla platí 
pro chování  
v lese
K létu neodmyslitelně patří výlety 
do přírody. Lidé se vydávají do 
lesů nejen za turistikou, ale také 
například za houbařením. Na co 
je třeba pamatovat při procházce 
v lese a jakým činnostem se 
raději vyhnout?
„Podle	 lesního	 zákona	 může	

každý	 vstupovat	 do	 lesa	 a	 sbírat	 tam	 pro	
vlastní	 potřebu	 lesní	 plody	 a	 suchou	 klest	
ležící	 na	 zemi.	 Přitom	 však	 nesmí	 les	 žádným	
způsobem	 poškozovat.	 „Vstup	 do	 lesa	 může	
být	dočasně	omezen	či	vyloučen	z	důvodu	jeho	
ochrany	 nebo	 v	 zájmu	 zdraví	 či	 bezpečnosti	
osob.	 Takové	 omezení	 je	 pouze	 dočasné.	
Není	 povoleno	 vstupovat	 do	 míst	 oplocených		
či	označených	zákazem	vstupu	nebo	do	porostů,	
kde	se	provádí	těžba,	manipulace	nebo	doprava	
dříví,“	 vysvětluje	 Eduarda	 Hekšová,	 ředitelka	
spotřebitelské	organizace	dTest.	
V	 lese	 musíte	 dbát	 základních	 pravidel,		
je	 zakázáno	 narušovat	 klid	 a	 ticho,	 kouřit		
a	 odhazovat	 hořící	 nebo	 doutnající	 předměty.	
Rozdělávat	a	udržovat	otevřené	ohně	byste	neměli	
nejen	 v	 lese	 samotném,	 ale	 ani	 ve	 vzdálenosti	
do	50	metrů	od	 jeho	okraje.	Pokud	se	do	 lesa	
vydáte	na	kole	či	na	koni,	pohybujte	se	výhradně	
po	 lesních	 cestách	 a	 vyznačených	 trasách.	
Vjezd	motorovými	 vozidly	 není	 povolen	 vůbec.	
Zákon	rovněž	zakazuje	znečišťovat	les	odpadky,	
vyzvedávat	 semenáčky	 a	 sazenice	 stromů		
či	keřů,	sbírat	semena	lesních	dřevin	a	jmelí.	
Pokud	 vás	 láká	 spaní	 „pod	 širákem“,	 můžete		
v	lese	přenocovat	téměř	kdekoliv.	Neměli	byste	
však	 přespávat	 v	 klidových	 zónách	 národních	
parků	 či	 v	 národních	 přírodních	 rezervacích,	
kde	 je	 zakázán	 vstup	 mimo	 vyznačené	 trasy.	
Na	 území	 Národního	 parku	 České	 Švýcarsko	
platí	 zákaz	 přespávání	 pro	 celé	 území.„	 Je	
potřeba	 rozlišovat	 přenocování	 a	 táboření,	

které	 je	možné	pouze	na	vyhrazených	místech.	
Tábořením	se	rozumí	přenocování	se	zvýšeným	
komfortem,	 tedy	nejčastěji	 s	postavením	stanu		
a	 rozděláním	 ohně.	 Zatímco	 přenocování	
znamená	přespat	pouze	ve	spacím	pytli.	Obecně	
platí,	že	by	neměly	po	vás	v	přírodě	zůstat	žádné	
stopy	 či	 odpadky,“	 vysvětluje	 rozdíl	 Eduarda	
Hekšová.
Porušení	 uvedených	 zákazů	 je	 přestupkem,		
za	 kterýje	 možné	 uložit	 pokutu	 až	 do	 výše		
5 000	 korun.	 Pokud	 byste	 však	 v	 lese	 kouřili,	
rozdělávali	 oheň	 v	 menší	 než	 povolené	
vzdálenosti,	 odhazovali	 odpadky	 či	 poškozovali	
stromy	 a	 keře,	 hrozí	 vám	 pokuta	 až	 do	 výše		
15 000	korun.	
„Pokud	 se	 do	 lesa	 vydáte	 se	 svým	 čtyřnohým	
mazlíčkem,	 měli	 byste	 ho	 mít	 neustále	 pod	
kontrolou.	 Zákon	 o	 myslivosti	 zakazuje	 volné	
pobíhání	zvířat	mimo	vliv	jejich	majitele.	Porušení	
tohoto	zákazu	může	být	sankcionováno	pokutou	
až	 do	 výše	 30 000	 korun,“	 varuje	 Eduarda	
Hekšová.	
Ve	 zvláště	 chráněných	 územích	 je	 třeba	
respektovat	 další	 omezení,	 která	 ukládá	 zákon	
o	 ochraně	 přírody	 a	 krajiny.	V	 klidovém	území	
národních	 parků	 je	 zakázáno	 se	 pohybovat	
mimo	vyznačené	cesty	nebo	trasy.	V	Národním	
parku	 České	 Švýcarsko	 je	 zakázáno	 společně	
s	 nocováním	 v	 přírodě	 také	 volné	 pobíhání	
domácích	 zvířat.	 Další	 omezení	 turistických	
a	 rekreačních	 činností	 může	 být	 stanoveno	
v	 návštěvním	 řádu	 národního	 parku,	 který	 je	
zveřejněn	na	jeho	webových	stránkách.	Porušení	
návštěvního	řádu	je	rovněž	přestupkem,	za	který	
může	být	uložena	pokuta	až	do	výše	20 000	korun.
Pokud	 jde	 o	 území	 národních	 přírodních	
rezervací,	i	zde	byste	neměli	vstupovat	či	vjíždět	
mimo	 vyznačené	 cesty.	 Zakázána	 je	 rovněž	
jízda	 na	 kole	 mimo	 silnice,	 místní	 komunikace	
a	 vyhrazená	 místa.	 V	 národních	 přírodních	
rezervacích	 a	 přírodních	 rezervacích	 pak	 není	
povolen	sběr	rostlin	či	odchyt	živočichů.	
„Vykonávání	 činností	 zakázaných	 ve	 zvláště	
chráněných	 územích	 je	 přestupkem,	 za	 který	
vám	 hrozí	 pokuta	 až	 do	 výše	 100 000	 korun,“	
uzavírá	Eduarda	Hekšová.	

Jak na potíže se sousedy 
Letní počasí láká k posezení na balkóně nebo 
zahradě. Nenápadná akce u souseda pak může 
snadno přerůst v hlasitou zábavu, která narušuje 
váš klid hlukem, zápachem a kouřem z grilování 
či cigaret. Během dní pracovního klidu vás zase 
může obtěžovat sekání trávy a jiné hlučné za-
hradnické práce. Co vše soused smí a co už je 
takzvaně přeš čáru? A jak se takovému chování 
bránit?
Občanský	 zákoník	 zakazuje	 pronikání	 odpadu,	
vody,	 kouře,	 prachu,	 plynu,	 pachu,	 světla,	
stínu,	hluku,	otřesů	a	dalších	podobných	účinků		
na	pozemek	jiného	vlastníka.	Odborně	se	takové	
účinky	nazývají	imise	a	dělí	se	na	přímé	a	nepřímé.	
Přímé	 imise	 vznikají	 z	 aktivního	 úmyslného	
chování	souseda.	Například	když	odvádí	dešťovou	
vodu	 na	 sousední	 pozemek,	 pouští	 na	 něj	 svá	
zvířata	 nebo	 na	 něj	 sváží	 odpad,	 aniž	 by	 se	
dohodl	s	jeho	vlastníkem.	Nepřímé	imise	vznikají	
jako	vedlejší	produkt	jiné	činnosti	souseda.	Patří	
mezi	 ně	 kouř	 z	 páleného	 listí	 nebo	 grilování,	
stínění	 vzrostlými	 stromy	 nebo	 hluk	 z	 balkónu	
či	zahrady.„	Zatímco	přímé	imise	jsou	zakázány		
za	 všech	 okolností,	 nepřímé	 jsou	 zakázány,	
jen	 když	 překračují	 míru	 přiměřenou	 místním	
poměrům	a	podstatně	omezují	 vás	 v	obvyklém	
užívání	 nemovitosti.	 Samozřejmě	 soused	 musí	
společně	 s	 občanským	 zákoníkem	 respektovat	
i	 další	 právní	 předpisy	 týkající	 se	 životního	
prostředí	 nebo	 nočního	 klidu	 a	 také	 místní	
vyhlášky,“	 uvádí	 Eduarda	 Hekšová,	 ředitelka	
spotřebitelské	organizace	dTest.	
Sousedem	 přitom	 není	 jen	 ten,	 s	 kým	 máte	
společnou	 hranici	 pozemku	 či	 stěnu	 bytu,	 ale	
i	 uživatel	 vzdálenější	 nemovitosti.	 Rozhodující	
je,	zda	k	vám	od	něj	pronikají	 imise.	Není-li	se	
sousedem	rozumná	řeč,	máte	několik	možností,	
jak	se	bránit.	Jde-li	o	souseda	ze	stejného	domu,	
můžete	 se	 obrátit	 na	 výbor	 sdružení	 vlastníků	
jednotek	 či	 představenstvo	 družstva,	 aby	 se	
sousedem	 řešily	 vaši	 stížnost.	 Lze	 se	 odvolat	
na	 domovní	 řád,	 který	 stanovuje	 i	 pravidla	
chování	 v	 domě.	 „Závaznost	 domovního	 řádu	
je	 dlouhodobě	 předmětem	 odborných	 diskusí.	
Každopádně	 nelze	 vymáhat	 dodržování	 těch	
pravidel	domovního	řádu,	která	odporují	právním	
předpisům,“	vysvětluje	Eduarda	Hekšová.	

Kvalita ovoce a zeleniny se liší 
podle místa prodeje
Ať nakoupíte zeleninu a ovoce kdekoliv, zřejmě 
čekáte, že domů přinesete totéž. Spotřebitelská 
organizace dTest se proto zaměřila na ověření 
kvality ovoce a zeleniny zakoupených ve stejný 
den na tržišti, v supermarketu, diskontní samo-
obsluze a večerce. Aby bylo srovnání zajímavější, 
připojila k testování i vzorky zakoupené v němec-
kém Lidlu. Výsledek testu potvrdil, že za lepší 
kvalitu si musíte připlatit.
Do	 testu	 byly	 konkrétně	 vybrány	 salátová	
okurka,	 mrkev,	 ledový	 salát,	 rajčata,	 červená	
jablka	 a	 jahody.	 „Testování	 a	 nákup	 vzorků	
proběhly	 podle	 přesně	 daných	 pravidel.	 Během	

Při	 podezření,	 že	 se	 soused	 dopouští	 svým	
chováním	 přestupku,	 je	 možné	 kontaktovat	
policii	či	městskou	policii,	což	se	nejčastěji	děje	
při	nedodržování	nočního	klidu.	Česká	 inspekce	
životního	 prostředí	 pak	 může	 řešit	 zápach		
z	 kompostu,	 skládky	 nebo	 z	 pálení	 rostlinného	
a	 jiného	 odpadu.	 Podání	 soudní	 žaloby	 je	 pro	
většinu	lidí	krajním	prostředkem	obrany	vzhledem	
k	povinnosti	zaplatit	soudní	poplatek	a	riziku,	že	
bude	nutné	v	případě	prohry	uhradit	druhé	straně	
náklady	soudního	řízení	a	zastoupení	advokátem.
Ochrany	 před	 problematickým	 sousedem	
se	 může	 domáhati	 nájemce	 nemovitosti.	
Může	 jednat	 sám,	 nebo	 požádat	 o	 pomoc	
pronajímatele,	 který	 má	 povinnost	 nájemci	
zajistit	nerušený	nájem.	„Je-li	rušícím	sousedem	
sám	 pronajímatel,	 může	 to	 vést	 k	 oprávněné	
výpovědi	 z	 nájmu	 ze	 strany	 nájemce.	 Platí	 to		
i	obráceně,	pronajímatel	může	nájemce	z	nájmu	
vypovědět,	jestliže	nepřípustně	komplikuje	život	
sousedům,“	uzavírá	Eduarda	Hekšová.
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jediného	dne	jsme	navštívili	devět	obchodů	a	ve	
všech	 nakoupili	 podle	 připraveného	 seznamu.	
Každý	typ	prodejny	měl	dva	zástupce,	u	velkých	
supermarketů	to	byly	řetězce	Globus	a	Kaufland,	
diskontní	prodejce	reprezentovaly	Penny	Market	
a	 Lidl.	 Poté	 jsme	 nakoupili	 u	 dvou	 různých	
trhovců	 a	 zašli	 do	 dvou	 večerek.	 Devátou	
zastávkou	byla	německá	pobočka	 řetězce	Lidl,“	
upřesňuje	 výběr	 vzorků	 Hana	 Hoffmannová,	
šéfredaktorka	časopisu	dTest.
Nákup	 šesti	 druhů	 ovoce	 a	 zeleniny	 proběhl	
na	 přelomu	 května	 a	 června	 a	 celkem	bylo	 do	
laboratoře	odesláno	52	vzorků.	Pro	úplnost	byly	
do	srovnání	zahrnuty	 i	bioprodukty,	podařilo	se	
však	sehnat	pouze	bio	okurky	a	bio	mrkev.
Nejvyšší	 váha	 v	 testu	 byla	 přisouzena	
senzorickému	 hodnocení.	 Panel	 deseti	
hodnotitelů	 sledoval	 u	 všech	 druhů	 stejné	
parametry,	tedy	vzhled,	barvu,	chuť,	vůni,	texturu	
či	 konzistenci,	 intenzitu	 vad	 a	 celkový	 dojem.	
Zásadní	nedostatky	se	při	ochutnávce	neobjevily,	
nicméně	nelze	mluvit	ani	o	bezchybnosti.	Mrkve	
a	 okurky	 trápila	 nahořklá	 příchuť,	 u	 rajčat	
zase	 vadila	 prázdnost	 chuti.	U	 balených	 jablek	
se	 hodnotitelé	 pro	 změnu	 setkávali	 s	 hnilobou		
a	otlaky.	Pokud	jde	o	bio	produkty,	nedařilo	se	
bio	mrkvi,	které	byla	vytýkána	nahořklost.
Laboratoř	 dále	 zjišťovala	 zralost	 a	 to	měřením	
tzv.	 refraktometrické	 sušiny	 vymačkané	 šťávy	
vzorků.	 Analýza	 vzorků	 odhalila,	 že	 v	 době	
testování	 byla	 nejzralejší	 jablka,	 nejméně	 pak	
okurky.	Zároveň	 se	 ukázalo,	 že	 různé	 prodejny	
nabízely	zboží	v	podstatě	srovnatelné	zralosti.
V	 další	 části	 se	 test	 zaměřil	 na	 obchodní	
specifikaci	 testovaných	 produktů.	Ta	 se	 skládá	
jednak	 z	 jakostní	 třídy,	 jednak	 z	 kalibru.	
Evropské	nařízení	543/2011	pro	vybrané	druhy	
ovoce	a	zeleniny	zavádí	dvě	až	tři	jakostní	třídy	
definované	 minimálními	 požadavky	 na	 kvalitu.	
„U	zboží	druhé	třídy	se	toleruje	vyšší	výskyt	vad	
tvaru	a	vzhledu	než	u	první,	potažmo	výběrové	
třídy.	O	třídě	jakosti	jablek,	rajčat	a	jahod	musí	
být	zákazník	při	nákupu	informován	na	etiketě,		
a	 to	 jak	 u	 baleného,	 tak	 i	 volně	 nabízeného	
zboží.	 Vzorky	 v	 našem	 testování	 deklarovaly	
první	jakost,“	upřesňuje	Hana	Hoffmannová.
Druhým	 činitelem	 vyjadřujícím	 obchodní	 jakost	
ovoce	a	zeleniny	je	kalibr,	který	definuje	velikost	
plodů.	 Údaj	 lze	 nalézt	 na	 etiketách	 a	 obvykle	
se	 uvádí	 jako	 příčný	 průměr	 plodu	 v	 nejširším	

místě	nebo	jako	hmotnost	jednoho	kusu.	A	právě	
měření	kalibru	ukázalo	největší	rozdíly	u	jablek,	
která	se	lišila	velikostně	až	o	2	cm	v	průměru	a	až	
dvojnásobně	na	váze	v	závislosti	na	místě	prodeji.	
„Zvlášť	 důležitý	 je	 kalibr	 u	 zboží	 prodávaného	
po	 kusech.	 Například	 cena	 hlávky	 salátu	 ve	
večerkách	a	diskontech	byla	shodná,	ovšem	díky	
vyšší	hmotnosti	vyšly	výhodněji	ty	z	diskontních	
prodejen,“	dodává	Hana	Hoffmannová.
Rozdíly	 v	 kalibru	 byly	 na	 první	 pohled	
nejvýraznější	také	pokud	jde	o	srovnání	českých	
a	 německých	 vzorků.	 Až	 na	 jahody	 a	 rajčata	
se	 v	 Německu	 prodávaly	 těžší	 a	 větší	 kusy		
a	 zboží	 bylo,	 s	 výjimkou	 ledového	 salátu		
a	okurek,	dražší.	V	celkovém	hodnocení	se	však		
s	převahou	4	:	2	lépe	dařilo	vzorkům	zakoupeným	
v	Česku.	Zásluhu	na	tom	mělo	především	jejich	
lepší	senzorické	hodnocení.
Úplný	závěr	patřil	namátkové	analýze	pesticidů,	
kdy	laboratoř	prověřovala	přítomnost	až	700	látek	
u	 vzorků	 bio	 mrkve,	 bio	 okurek,	 vzorku	 jahod		
z	trhu	a	vzorku	jahod	ze	supermarketu	„Očekávali	
jsme	 absolutní	 čistotu	 ekologické	 produkce.	
Překvapil	nás	proto	nález	difenoconazolu	u	bio	
mrkve	 italského	 původu	 a	 to	 na	 samé	 hranici	
tolerovaného	 limitu.	Překvapivé	 byly	 i	 výsledky	
jahod	 z	 farmářských	 trhů,	 u	 kterých	 analýza	
odhalila	 přítomnost	 šesti	 pesticidů.	 I	 když	 šlo		
o	povolené	látky	a	jejich	koncentrace	nepřekročily	
zákonné	limity,	ukazuje	to	na	fakt,	že	farmářské	
trhy	 automaticky	 neznamenají	 biokvalitu,“	
uzavírá	Hana	Hoffmannová.
Přehled testovaného ovoce a zeleniny najdete 
na webu https://www.dtest.cz/ovoce-
zelenina. Kompletní výsledky testu přineslo 
srpnové vydání časopisu dTest.
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Obec Helvíkovice nabízí palivové dřevo řezané na špalíky 
(délka dle požadavku od 25 cm).

Cena za 1 prm – měkké 900 Kč, tvrdé 1 050 Kč.
Doprava do 5 km v ceně paliva. 

Objednávky na obecním úřadě nebo na telefonu 465 612 527, 737 717 897.

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
 www: diakoniebroumov.org

společně s obcí Helvíkovice
vyhlašují

SBÍRKU 
POUŽITÉHO 

OŠACENÍ

Letního a zimního oblečení  
(dámské, pánské, dětské)

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, 
záclon 

Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte 
nám odřezky 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  

19. 10. – 23. 10. 2020

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

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace Vám rádi sdělíme:

Diakonie Broumov tel.: 491 524 342,  
739 999 112 nebo OÚ Helvíkovice  

tel.: 465 612 527, 737 717 897



Třídíme
společně

V případě podrobnějších dotazů k třídění se obraťte na svůj obecní či městský úřad

SBĚRNÉ DVORY

Bezpečnostní sklo • Televizory • Lepidla
Pneumatiky • Plechovky od barev
Nepoužité léky • Autosklo • Autobaterie
Podlahové krytiny • Použitý olej • Bělidla
Úsporné žárovky a zářivky • Videokazety 
Ředidla • Velkoobjemový odpad

PLASTY

CD a DVD nosiče • Víčka
Kelímky od jogurtů 
Obaly od krémů či šampónů
Zubní kartáčky
Tuby od zubních past

Mastné či znečištěné obaly od jídla
Obaly od nebezpečných látek
Videokazety • Výrobky z PVC jako 
třeba podlahové krytiny

SMĚSNÝ ODPAD
Znečištěný alobal • Kamenina
Klasické žárovky • Fotografie
Cigaretové nedopalky • Vata
Deodoranty v kovovém obalu
Porcelán • Tapety • Zrcadla

Cokoli, co je možné vytřídit: 
sklo, papír, plast i další 
specializované druhy odpadu

SKLO

Akvárium
Lahvičky od parfémů

Autosklo • Zrcadla

Bezpečnostní sklo

Plexisklo • Žárovky

Porcelán a kamenina

Varné sklo 

ELEKTROODPAD

Baterie • PC součástky Drobné elektrospotřebičeKapesní přehrávače • Telefony

CD • Rozměrné spotřebiče Televizory a monitoryVideokazety • ToneryÚsporné žárovky a zářivky

KOV

Konzervy • Víčka od lahví
Nádoby od kosmetiky
Plechovky od nápojů

Rozměrný odpad
Znečištěné obaly 
(například od barev)

PAPÍR

Knihy • Lepenka • ŠanonyObálky s plastovým okénkem

Křídový papír • Plata od vajecPohlednice • Voskovaný papírPoužité kapesníky a ubrouskyRoličky od toaletního papíru

BIOODPAD

Papírová plata od vajec
Roličky od toaletního 
papíru

Kosti • Olej

NÁPOJOVÉ KARTONY

Krabice od mléka, džusů, 

vína – dobře sešlápnuté

Měkké sáčky, např. o
d kávy  

či od brambůrků


