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ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků
a pevné zdraví, štěstí a mnoho úspěchů
v novém roce 2006.
Věra Dittertová, Obecní úřad Helvíkovice
MVDr. Petr Šalanský, Zastupitelstvo Obce Helvíkovice

listopad - prosinec

dvoumìsíèník

roèník VI
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UPOZORNĚNÍ
Dne 21.10.2005 se konalo
18. veřejné zasedání zastupitelstva obce

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE:
Zastupitelstvo obce schválilo
1. Prodej obecních pozemků
- Pozemek par.č. 1467/14 o výměře 200 m2
a pozemek par.č. 1467/4 o výměře 94 m2
za cenu 50,- Kč za 1 m2 manželům Holým,
Rychnov nad Kněžnou.
- Pozemek par.č. 1467/15 o výměře 48 m2
za cenu 50,- Kč za 1 m2 manželům Josefovi
a Jaroslavě Matyášovým, Helvíkovice.
- Pozemek par.č. 1485/3 o výměře 20 m2 za
cenu 50,- Kč za 1 m2 manželům Labudíkovým, Helvíkovice. U všech těchto kupních
smluv hradí kupující náklady spojené se
sepsáním kupní smlouvy, vklad do KN a poměrnou část nákladů na zhotovení geometrického plánu.
- Stavební pozemek na Skále o výměře 1452
m2 za cenu 250,- Kč za 1 m2 manželům Svitákovým ze Žamberka.
2. Zřízení věcného břemene na právo chůze
a jízdy majitelům domu č.p.44 po obecních
pozemcích par.č. 239, 240/3 a 1492.
Veškeré náklady na zřízení věcného břemene uhradí strana oprávněná.
3. Sepsání smlouvy o dílo na zimní údržbu komunikací s TS Žamberk s.r.o. dle cenové nabídky.
4. Sepsání smlouvy o dílo na opravu fasády budovy OÚ a nátěry oken s ﬁrmou AGS Bohemiastav a.s. Hradec Králové.
5. Zveřejnění záměru obce prodat dům č.p. 40
a přilehlý pozemek
Zastupitelstvo obce neschválilo
1. Prodej pozemku par.č. 1486/3 z důvodu zachování průjezdnosti obecní komunikace
2. Prodej pozemku par.č. 60/2 manželům Zářeckým, Helvíkovice
Zastupitelstvo obce zastává názor, že právo
vydržení podle § 134 Občanského zákoníku
na pozemky par.č. 1485/2 a 1486/3, které
uplatňuje paní Marie Tomšová,č.p. 75 nelze
uplatnit.
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PRO MAJITELE POPELNIC
Na obecním úřadě jsou k dispozici známky na popelnice na rok 2006, můžete si je
vyzvednout. Bez nalepené známky na rok
2006 bude Ekola České Libchavy s.r.o.
vyvážet přistavené popelnice pouze do
16.1.2006.

Znovu připomínáme všem občanům,

že mají možnost ukládat domovní odpad do
vlastní popelnice. Svoz odpadu hradí obec
z vybíraného poplatku za likvidaci odpadů,
který jsou povinni platit všichni občané.

ZPRÁVA Z EVIDENCE OBYVATEL:
Během října a listopadu 2005 se z trvalého
pobytu v obci nikdo neodhlásil a přihlásili se 4
lidé. Narodilo se 1 dítě a zemřel 1 občan.
K 30.11.2005 je v obci přihlášeno k trvalému pobytu 412 obyvatel.
VD

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná
životní jubilea:
Prosinec 2005
Richtr Ladislav
Pinkas František
Holubářová Marie
Chaloupka Václav
Koukolová Blanka
Dušková Vlasta
Vítek Josef

č.p. 19
č.p. 135
č.p. 83
č.p. 126
č.p. 31
č.p. 91
č.p. 110

74 let
72 let
73 let
77 let
60 let
71 let
86 let

Leden 2006
Stejskalová Anna č.p. 35
Kalousová Božena č.p. 66
Matyáš Josef
č.p. 38

73 let
71 let
71 let

VZPOMÍNÁME
27.10. zemřel Ladislav Nutz z č.p. 11 ve věku
85 let.
Čest jeho památce!
VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
2.10. se narodil Ondřej Kalous do č.p. 41
Přejeme mu hodně zdraví, lásky a šťastné dětství.
VD

Dne 14.11.2005 by oslavil
pan František Filip z č.p. 111
100 let.
Již 31 let uplynulo od jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu tichou vzpomínku.
Děkujeme.
Dcera Jiřina,
vnučky Jaroslava a Jiřina s rodinami

Na obecním úřadě se množí dotazy, týkající
se přidělování nově postavených obecních
bytů v novém víceúčelovém objektu, který
bude dokončen přibližně v polovině příštího roku.
Obec obdržela na stavbu bytů od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši
1 350 000,- Kč. Tato částka činí přibližně 12 %
všech nákladů na výstavbu zmíněného objektu. Zároveň to znamená, že byty budou posta-

veny s dotací státu a musí být splněna ustanovení obsažená v nařízení vlády číslo 146/2003
Sb., které přesně stanovuje, s jakými nájemníky může obec uzavřít nájemní smlouvu. Dle
tohoto nařízení jsou byty určeny pro příjmově
vymezené osoby.
Vzhledem k těmto skutečnostem dále
uvádím podrobné informace pro případné
žadatele, aby se mohli na podání žádosti
včas připravit.
Jedná se o následující skutečnosti:
Termín podání žádosti: Žádosti budou přijímány na Obecním úřadu v Helvíkovicích koncem druhého čtvrtletí příštího roku. Přesný
termín od kdy do kdy budou žádosti přijímány
bude ihned po schválení v zastupitelstvu zveřejněn na úřední desce a následně v příštím
čísle zpravodaje. Žádosti budou přijímány pod
pořadovými čísly.
Podmínky pro žadatele. Byt postavený s dotací
pro příjmově vymezené osoby lze pronajmout:
1. Samostatně žijící osobě, jejíž průměrný
měsíční příjem v období šesti kalendářních
měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy
za národní hospodářství zveřejněné Českým
statistickým úřadem. Tento násobek činí
v současnosti 14 000 Kč.
2. Osobě s dalšími členy domácnosti, jestliže
průměrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl v období šesti kalendářních měsíců před
uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem.
V současnosti násobek činí 27 000 Kč.
3. Smlouvu lze uzavřít pouze s osobou, která nemá k datu uzavření smlouvy vlastnické
nebo spoluvlastnické a jemu obdobné právo
k bytu ani k bytovému nebo rodinnému domu.
Tuto podmínku musí splňovat i další členové
domácnosti, kteří mají v bytě bydlet.
4. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu dvou
let s možností jejího opakovaného prodloužení za stejných a nebo změněných podmínek
podle konkrétní situace nájemce, kterou posuzuje obec.
5. Obec může uzavřít nájemní smlouvu i s jinými osobami, které nesplňují podmínky uvedené v bodech 1,2 a 3 pokud jsou uspokojeny
všechny žádosti osob, které splňují podmínky
uvedené v bodě 1, 2 a 3.
6. Nájemní smlouva podle bodu 5 se uzavírá
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na dobu jednoho roku a lze ji prodloužit na
dobu dalšího roku pouze za předpokladu, že
obci nebyly podány ke dni uzavření smlouvy
nové žádosti osob uvedených v bodě 1, 2 a 3.
Nájemné: Nájemné je v těchto bytech v současnosti stanoveno jako neregulované. To znamená, že jeho výše je stanovena na 33,- Kč/m2
a měsíc. V případě těchto bytů, jejichž velikost
bude u všech stejná, cca 60 m2, bude samotné
nájemné bez nákladů na uhrazení dalších služeb spojených s užíváním bytu přibližně činit
1 980,- Kč měsíčně.
Vládní nařízení číslo 146/2003 Sb. u tohoto
dotačního titulu stanovuje dále ve vymezení

pojmů, které osobní příjmy jsou pro potřebu
podání žádosti o byt započitatelné a které se
pro tuto potřebu nezapočítávají. Tento podrobný výčet, opatřený i odkazy na ustanovení
příslušných zákonů, je k dispozici na obecním
úřadě na samostatném letáku.
Způsob přidělování bytů: Po uzavření příjmu
žádostí zastupitelstvo rozhodne, jakým způsobem budou byty přidělovány. Osobně preferuji stejný způsob, který zvolili v Žamberku
a v zastupitelstvu navrhnu ke schválení, aby
po posouzení oprávněnosti žádostí bylo v přítomnosti notáře o byty losováno.

To byla krásná broučkiáda ……… radost
a upřímná slova dětí byla pro nás všechny velkou odměnou. Akce se zúčastnilo 58 dětí a 50
dospělých.
Velké poděkování patří všem, především
těm dříve narozeným, kteří obětovali svůj volný čas, aby udělali radost našim dětem.
Vždyť nejstaršímu broučkovi, který se zúčastnil, je 82 let.
Děkuji také našim sponzorům – p. G.Šindelářové, p. Z. Šiffelovi, p. E.Kroulové, p.M.Nyklíčkovi. Tato akce se mohla uskutečnit díky
dobré spolupráci MŠ s První pomocí, s ﬁrmou
SET servis – Zdeněk Šiffel. Za občerstvení,
diskotéku a nezapomenutelný zážitek při
vstupu – svítící louče děkuji panu J.Ročkovi
a R. Koukolovi.
Už se všichni těšíme až budeme na jaře
broučky probouzet.
Anna Janebová

Mateřská škola vyhlašuje výtvarnou soutěž
pro všechny věkové kategorie
na téma:

MVDr. Petr Šalanský, starosta

VÁNOCE
NEJKRÁSNĚJŠÍ SVÁTKY
V ROCE.

Výtvarné práce budou vystaveny
na vánočním posezení při svíčkách
28.12.2005.
Práce označené na zadní straně jménem,
přineste do MŠ do 16.12.2005.
Na každého výtvarníka čeká malá odměna.

BETLÉM a KONCERT
v kostele
Stalo se již tradicí, že v Helvíkovické kapli
je v čas vánoční vystaven starodávný betlém. Kaple sv. Antonína bude pro veřejnost otevřena na druhý svátek vánoční tj.
26.12.2005 od 15 do 17 hodin. V 16 hodin
bude v kapli zahájen krátký vánoční koncert.
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Obec Helvíkovice srdečně zve
všechny občany na tradiční

VÁNOČNÍ POSEZENÍ
PŘI SVÍČKÁCH

ve středu 28.12.2005 od 16 hodin
na sálku obecního úřadu.
- Kulturní program
- Kuchařská soutěž o Řád zlaté vařečky
- Malé pohoštění

Vánoce
VÁNOCE KOUZLA SVÁ OTVÍRAJÍ,
LIDÉ SE ZASE VÍC RÁDI MAJÍ.
Těší se na ně děti, rodiče, dospělí i starší
lidé.
Na Vánoce se všichni vracejí domů, ke své rodině.
A proč jsou nejhezčími svátky v roce? Protože
si lidé připomínají narození Ježíška, který učil
lidi dobru, moudrosti a lásce mezi sebou, lásce k přírodě. Říká se, že jeho láska a moudrost
byla darem pro všechny. Proto se lidé na Vánoce
obdarovávají z lásky nejen dárečky, ale především tím, že jsou k sobě milí a pozorní.
ZVONKY DĚTSKÝCH LET,
ROZEZVOŇTE SVĚT!
TĚM CO UŽ JSOU DOSPĚLÍ,
AŤ JE ZNOVA PĚT!
ZVOŇTE ZLEHÝNKA,
STAČÍ CHVILINKA:
VZPOMÍNKA JAK ROLNIČKY
V SRDCI ZACINKÁ.
Anna Janebová

Hezké prožití svátků vánočních,
hodně štěstí a především zdraví
v novém roce 2006
Vám přeje kolektiv zaměstnanců
z mateřské školy
VÁNOCE
se kvapem blíží a k vánoční atmosféře patří
nejen dobré jídlo a pití. Důležitá je také výzdoba
domu a zejména krásně upravený stůl. Co patří
na vánoční stůl:
1)Na vánoční stůl patří ten nejlepší ubrus – bílý
damaškový ubrus s jemným vyšíváním nebo přímo s vánočními motivy.
2)Na stole by neměla chybět pro každého snítka jmelí pro štěstí.
3)K vánoční tabuli patří také vánoční svícen
nebo adventní věnec se čtyřmi svíčkami, které
vyjadřují čtyři týdny adventu.
4)Servírovat budeme na sváteční porcelán. Příbory by měly být nerezové či stříbrné, skleničky
jemné na nožkách.
5)Nezapomeňte dát na stůl také mísu s čerstvým i sušeným ovocem.
čerpáno z časopisu DŮM a BYT
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Atmosféru Vánoc si málokdo dokáže představit
bez tradičních ozdobných rostlin v květináčích,
vánoční hvězdy nebo bramboříku. Jak s nimi
zacházet, aby zdobily co nejdéle?

CO TU JEŠTE
NEBYLO!

ŘÁD
ZLATÉ
VAŘEČKY

VÁNOČNÍ HVĚZDA
Nevšedně krásná poinzécie (Euphorbia pulcherrima) známá jako vánoční hvězda, je již
léta spojována s vánočními svátky. Pochází
z Mexika, kde dorůstá velikosti keře. Roku
1828 ji objevil Joel Poinsett a za necelých sto
let již byla pěstována po celém světě. Červené,
růžové či bílé listeny jsou výraznou a zajímavou
ozdobou ve světě pokojových květin. Barvy se liší
podle odrůd.
„Vánoční hvězda vyžaduje stálou pokojovou
teplotu v rozmezí 16 až 20 stupňů Celsia, dále
dostatečně vlhkou půdu a občasné rosení listů.
Je třeba ji postavit na světlé místo, kam však
nedopadají přímé sluneční paprsky. Zalévejte ji
vlažnou vodou a jednou za týden přihnojte.Vánoční hvězdu není vhodné umísťovat v blízkosti
topení, protože v suchém vzduchu začnou listy
brzy opadávat“, radí Kateřina Poličová, která
se zabývá pokojovými rostlinami i aranžováním
vánočních vazeb.
V dubnu či květnu byste měli rostlinu seříznout na deset až patnáct centimetrů, tedy asi
o dvě třetiny její délky. Poté by se měla přesadit, nejvhodnější je směs rašeliny, kompostu
a písku. Dopřejte jí dostatek světla a vody až do
doby, kdy vytvoří barevné listeny, ji pravidelně
přihnojujte.
Vánoční hvězdu můžete vhodnou péčí udržet
i několik let.

Co tvrdí pranostiky
• Když v prosinci mrzne, sněží, úrodný rok
nato běží.
• Prosinec se sněhem na pěšince – úroda v každé vysočince.
• Štědrý den je májem zimy.
• Je-li o Vánocích jinovatka – bude hodně ovoce.
• Jestli vítr o Vánocích věje, je k hojnosti dobrá
naděje.
• O Váncích na stromech rampouchy – v létě
hodně ovoce.
• Je-li na Vánoce ořešákům teplo, bude jim na
jaře zima.
• S vánočním deštěm chudoba prší.
připravila L. Dvořáková
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Obce Helvíkovice
Soutěže se může
zúčastnit každý
občan obce Helvíkovice.
PŘIHLÁŠKY do
soutěže se shromažďují na OÚ od
10. do 23. prosince. Přihlášku lze vhodit i do schránky na OÚ.
TERMÍN SOUTĚŽE: Soutěž se uskuteční
28. prosince od 16 hodin při Posezení při svíčkách a to ve dvou kategoriích.
I. Kategorie – GULÁŠ (soutěžící dodá 5 porcí
– z 0,5 kg masa v době od 14 do 15 hod. v den
soutěže)
II.Kategorie – POMAZÁNKA (soutěžící dodá
0,3 kg od 14 do 15 hod. v den soutěže)
Soutěžit lze s jedním nebo oběma pokrmy.
Označení jídel bude anonymní, pod číslem.
ZPŮSOB HODNOCENÍ: Hlasují všichni
účastníci Posezení při svíčkách prostřednictvím hlasovacích lístků. Největší počet hlasovacích lístků odevzdaných pro soutěžní pokrm
rozhodne o umístění na prvních třech místech
v jednotlivých kategoriích.
CENY: 1. – 3. místo v hodnotě 1 000 Kč pro
každou kategorii.
Za 1. místo bude udělen ŘÁD ZLATÉ VAŘEČKY za rok 2005.
Přihláška do kuchařské soutěže O ŘÁD ZLATÉ VAŘEČKY
Přihlašuji se do kuchařské soutěže O Řád zlaté
vařečky, která se uskuteční ve středu 28.12. od
16 hodin. Soutěžit budu
v I. kategorii – GULÁŠ
v II. kategorii – POMAZÁNKA
Nehodící se škrtněte.
………………..
podpis účastníka

ŽIVÝ BETLÉM
Děkujeme všem organizátorům i účinkujícím za velice pěkné vystoupení živého Betléma
v neděli 27.11. při rozsvícení vánočního stromu. Nám se velice líbilo. Měli to dobře připraveno. Básničky, koledy i ozvučení. Účinkovali
i živé ovečky a osel. Nebeští poslové andělé,
jeden hezčí než druhý, děti s dárky i pastýři
a měšťané v starodávných kulisách domů. Tři
králové také důstojně přišli s dary Ježíškovi,
Panně Marii a Josefovi se poklonit. To vše nám
uváděly paní Janebová a Dvořáková. Také pan
starosta nás mile přivítal a popřál pohodu do
dalších svátečních dnů. Zúčastnilo se asi 150
lidí místních i z okolí. Také výstava vánočního
cukroví s ochutnávkou a předpisy vyvolala velký zájem. Ke všemu vévodil krásně rozsvícený
strom. Na občerstvení byli všichni pozváni.
Teplé čerstvé bramboráky, svařené víno, káva,
čaj, vše se prodalo. Zájem byl velký.
Za obecenstvo děkuje Růžena Kroulová

ZAJÍMAVOSTI

Meteorologická terminologie
a předpověď počasí
Během předpovědi počasí v rádiu či v televizi se setkáváme s výrazy, kterým tak úplně
přesně nerozumíme. Proto uvádím v krátkosti
pár ukázek z meteorologické terminologie.
Oblačnost se v předpovědi vyjadřuje stupněm
pokrytí oblohy oblačnosti v osminách. Dle
těchto kritérií rozlišujeme:
Jasno
0 osmin – obloha bez oblačnosti
Skoro jasno
1 až 2 osminy pokrytí oblohy
Polojasno
3 až 4 osminy pokrytí oblohy
Oblačno
5 až 6 osmin pokrytí oblohy
Skoro zataženo
7 osmin pokrytí oblohy
Zataženo
8 osmin pokrytí oblohy
Teploty se standardně předpovídají ve 2 m nad
povrchem země ve stupních Celsia.
Vítr má tři hlavní charakteristiky a to slovně
vyjádřenou sílu, směr a rychlost. Směr větru
udává převládající směr odkud vane vítr (severozápadní, jižní …). Rychlost větru se udává slovně a v m/s. Náraz větru se udává v m/s
a v km/h. Náraz větru je krátkodobé zvýšení
rychlosti větru. Za kriterium pro náraz větru se
uznává převýšení průměru o 5 m/s po dobu alespoň 1s, avšak nejvýše 20 s. Nejnižší stanovená
hranice nárazu větru je 12 m/s, avšak pro širokou veřejnost se udává až od hranice 15 m/s.

Plošná četnost meteorologických jevů se určuje
podle procent plochy, kde se jev očekává.
• Bez speciﬁkace (např.: … se sněžením, respektive občas déšť …) – se rozumí, že se jev
očekává na více než 70 % plochy daného území.
• Na většině území – jev nastane na více než
50 % plochy území.
• Místy – jev se vyskytne na 30 až 69 % plochy
území.
• Ojediněle – jev se vyskytne na 5 až 29 % plochy území.
Dělení meteorologických prvků dle nadmořské
výšky vychází z převládajících nadmořských
výšek v ČR. Pokud není možno speciﬁkovat
předpovídané meteorologické jevy dle konkrétní nadmořské výšky, pak se používá následující dělení:
• Nižší polohy do 400 m n.m.
• Střední polohy od 400 do 600 m n.m.
• Vyšší polohy od 600 do 800 m n.m.
• Horské polohy od 800 m n.m.
Inverzní situace je synoptická situace, při
které změny teploty s výškou v dané vrstvě atmosféry mají opačný než obvyklý průběh, což
znamená, že teplota vzduchu s nadmořskou
výškou vzrůstá.
Předpověď počasí je vypracována na základě aplikací meteorologických poznatků jako
jsou přízemní pozorování a měření, údaje
z vyšších vrstev atmosféry, družicová a radarová měření, výstupy z matematických modelů,
statistické údaje apod.
S pomocí moderní výpočetní techniky a na
základě těchto poznatků, vlastní zkušenosti
a intuice, meteorolog – synoptik vytváří představu o budoucím vývoji počasí.
Vladimír Ondruch
převzato ze Zpravodaje obce Horní Bečva
Prezident České republiky Václav
Klaus s manželkou navštíví Pardubický kraj
Na třídenní oﬁciální návštěvu Pardubického
kraje přijede prezident České republiky Václav
Klaus s manželkou Livií. Od 6. do 8. prosince
2005 v doprovodu hejtmana Pardubického
kraje Michala Rabase a dalších členů Rady
Pardubického kraje navštíví obce a města,
setkají se s občany či si prohlédnou zajímavá
místa regionu. Při setkání s občany bude pre7

zident odpovídat na dotazy z řad veřejnosti.
Plánována je také prohlídka pardubické ČEZ
Arény a setkání s hokejovými mistry minulé
sezony a s fanoušky, beseda se studenty gymnázia v Dašické ulici v Pardubicích, setkání
s dobrovolnými hasiči v Chocni, prohlídka Fakulty restaurování v Litomyšli či křest hříběte
v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem. Ve středu 7. prosince se uskuteční charitativní večer v Domě hudby v Pardubicích,
v jehož rámci bude nejen odhalena busta Josefa Suka, ale budou také předány ﬁnanční šeky
zařízením v Pardubickém kraji z oblasti zdravotnictví a sociální péče. Paní Livia Klausová
stráví část programu odděleně, a to návštěvou
Dětského domova v Pardubicích a Kojeneckého ústavu ve Svitavách.
Prezident Václav Klaus přijede na oﬁciální
návštěvu kraje již podruhé v rámci svých cest
po regionech České republiky. V letošním
roce bude však v Pardubickém kraji již počtvrté – účastnil se oslav první písemné zmínky
o Chrudimi, pietního aktu v Ležákách i 115.
ročníku Velké pardubické steeplechase.
odd. komunikace s veřejností
a vnějších vztahů
Krajského úřadu Pardubického kraje

POZVÁNKA
na 19. veřejné zasedání Zastupitelstva
obce Helvíkovice, které se koná v pondělí 19.12.2005 od 19 hodin v kanceláři
obecního úřadu.
Program:
1. Rozpočtové opatření č. 2/2005
2. Pronájem pozemku
3. Různé
OTEVÍRACÍ DOBA ODPADOVÉHO DVORA V PROSINCI 2005:
sobota 3.12. ; sobota 10.12.; sobota 17.12.;
pátek 23.12.; pátek 30.12. vždy od 14 do 16 h
OBEC Helvíkovice
hledá zájemce na obsazení místa správce
obecních objektů na částečný úvazek.
Nástup možný od 1.6.2006.
Požadujeme: samostatnost, zodpovědnost,
spolehlivost, přednost mají vyučení v oboru
dřevo, kovo nebo oborech příbuzných.
Nabízíme: plat dle tarifů platných pro rozpočtové organizace, byt pro příjmově vymezené
osoby k dispozici od srpna 2006.
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