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 Přejeme všem spoluobčanům 
příjemné prožití vánočních svátků 

a pevné zdraví, štěstí a mnoho úspěchů 
v roce 2007

MVDr. Petr Šalanský, Zastupitelstvo Obce Helvíkovice
Věra Dittertová, Obecní úřad Helvíkovice 
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Úvodem, aneb Helvíkovice po komu-
nálních volbách 2006

Vážení spoluobčané,
posledního října v 19 hodin se konalo usta-

vující zasedání nového zastupitelstva naší 
obce. Na tomto zasedání bylo zvoleno nové 
sedmičlenné zastupitelstvo obce Helvíkovice 
pro volební období 2006-2010. Všichni kan-
didáti, kteří byli zvoleni a obdrželi mandát, 
tento mandát přijali. Starostou obce byl zvo-
len MVDr. Petr Šalanský a místostarostkou 
Ludmila Dvořáková. Dalšími členy zastupi-
telstva jsou Roman Gábriš, Vladislav Holubář, 
Jana Bednářová, Monika Vábrová a Miroslav 
Felcman. Na tomto ustavujícím zasedání byli 
dále zvoleni předsedové výborů zastupitelstva 
obce. Pro fi nanční výbor je to Jana Bednářová, 
pro kontrolní výbor Roman Gábriš, pro sta-
vební výbor Vladislav Holubář a pro kulturní 
výbor Monika Vábrová. Zastupitelé schválili 
jednací řád zastupitelstva obce a jednací řád 
výborů zastupitelstva obce.

Ve volbách jsem vedl kandidátku sdružení 
nezávislých kandidátů pod názvem „Nezá-
vislí pro Helvíkovice“. Naše sdružení získalo 
ve volbách tři nejsilnější mandáty. Chtěl bych 
na tomto místě za mou osobu i za další dva 
kandidáty zvolené z našeho sdružení, Moniku 
Vábrovou a Vladislava Holubáře, poděkovat 
všem občanům, kteří pro nás odevzdali svůj 
hlas. Zároveň Vám děkuji za velmi vysokou 
účast ve volbách, která vysoko překročila prů-
měr našeho regionu. Věřte mi prosím, získání 
mandátu a jeho síla může být sice potěšující, 
ale chtěl bych zároveň zdůraznit, že současně 
přichází i pocit zodpovědnosti tento mandát 
naplnit prací pro obec v průběhu celého voleb-
ního období. Myslím, že v tomto smyslu mohu 
hovořit za všechny členy nového zastupitel-
stva obce a že obdobně k této problematice 
přistupuje celé nové zastupitelstvo. 

Tak jako v minulých obdobích, stojí nyní 
před novým zastupitelstvem první úkol a to 
je stanovení pořadí důležitosti akcí, které by 
měli v průběhu dalších čtyř let přispět k roz-
voji obce. K výčtu všech těchto aktivit bude 

nutné přiřadit i reálný fi nanční obraz tak, aby 
hospodaření s obecním majetkem skýtalo do 
budoucna alespoň stejnou úroveň udržitel-
nosti dalšího rozvoje jako dosud. 

Tolik tedy k proběhlým volbám. Podrobnější 
výsledky voleb jsou uvedeny dále. 

MVDr. Petr Šalanský, starosta

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA:
24. veřejné zasedání zastupitelstva se 

konalo 13.10.2006, jako poslední zasedání 
starého zastupitelstva před komunálními 
volbami. Na tomto zasedání bylo projedná-
no a schváleno:

 1. Rozpočtové opatření 2/2006 upravující 
rozpočet obce pro rok 2006 na straně výdajů 
i příjmů o 245 000,- Kč.

2. Smlouva o zřízení věcného břemene 
s VAK Jablonné nad Orlicí a.s. týkající se 
uložení vodovodního potrubí pod obecní cestu 
vedoucí ze silnice I/11 k Vítkovým čp. 110.

3. Byla schválena úhrada manželům Matyá-
šovým čp. 121 za řezivo použité na stavbě kol-
ny ve výši 4000,- Kč a převzetí tohoto řeziva 
pro potřeby obce. 

4. Zastupitelstvo rozhodlo o provedení 
terénních úprav prostoru pro umístění kontej-
neru na Skále.

5. Starostovi obce bylo uloženo projed-
nat s Dopravním inspektorátem Policie ČR 
dopravní značení na komunikaci od Popluží 
k Žamberku.
Dále bylo projednáno:

• Kulturní výbor zajistil na radnici v Žam-
berku dne 23. 9. 2006 vítání nových občánků 
naší obce za účasti starosty, paní místostarost-
ky a předsedkyně kulturního výboru Moniky 
Vábrové. Zúčastnilo se šest rodin se sedmi 
malými občánky.

• Paní Marie Tomšová čp. 75 opakovaně 
písemně navrhla vydržení pozemků 1485/2 
a 1486/3 o výměře 167 m2 nebo jejich koupi 
za 5-7 za m2. Vzhledem k zachování stejných 
podmínek pro všechny občany zastupite-
lé s tímto návrhem nesouhlasí. Nadále trvá 
usnesení zastupitelstva, že pozemky je možné 
pronajmout za 1,- Kč za 1m2 ročně (to je cel-
kem za 167,- Kč ) nebo zakoupit za cenu 50,- 
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Kč za 1m2. Jedná se o pozemek, který rozdělu-
je zahradu žadatelky u čp. 75 a dále o přilehlý 
pozemek. 

• Oprava vodovodu pod silnicí I/11 u hřbi-
tova bude provedena po vykopání sond své-
pomocí jako havárie, pokusným protažením 
nové trubky.

• V připomínkách občanů byla obsažena 
výtka pana I. Koláře, že účetní rozhoduje 
o rozpočtových změnách, jmenovitě v MŠ. 
Jedná se o omyl, neboť tyto změny jsou kon-
zultovány se starostou a ředitelkou MŠ. Paní 
Šedová nesouhlasí s dosavadním způsobem 
psaní zápisů ze zasedání. Napříště budou 
zápisy v knize s očíslovanými listy. Slečna 
Bednářová požaduje zveřejnění zápisů na 
všech vývěskách v obci.

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITEL-
STVA OBCE HELVÍKOVICE, konané dne 
31.10.2006.

Obsah jednání zachycuje úvodník tohoto 
čísla zpravodaje.

PRVNÍ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTU-
PITELSTVA, konané dne 16.11.2006. Na 
tomto zasedání bylo projednáno a schvále-
no:

1. Na návrh předsedů výborů byli schváleni 
členové výborů zastupitelstva obce a to v tom-
to složení:

 fi nanční výbor – Jana Zezulková, Ing. Jana 
Štěpánková, Miloslav Dušek, Vladimír Šeda

 kontrolní výbor – Marcela Kotyzová, Karel 
Bek   

stavební výbor - Jiří Ulrich ml., Miroslav 
Felcman  

kulturní výbor - Magda Popová, Vratislav 
Matyáš, Dana Smetanová, Eva Tomšová, Anna 
Janebová, Markéta Vábrová

2. Byla schválena smlouva na zimní údržbu 
komunikací s fi rmou Matyáš Jiří Helvíkovice 
147 .

3. Smlouva s Telefónica O2 a.s. Czech 
Republic na zřízení věcného břemene na 
pozemku číslo 1475/2 .

4. Záměr prodat část pozemku číslo 1452 
a to dle konečné podoby GP žadatelům Filipu 
Andršovi a Lence Benešové s tím, že veške-
ré náklady spojené s prodejem půjdou k tíži 

žadatelů a cena za 1m2 bude činit 50,- Kč.
5. Zastupitelstvo schválilo úhradu ve výši 

2000,- Kč pro manžele Matyášovi čp. 121 jako 
náhradu za řemeslné práce na stavbě kolny, 
která nebude realizována, zároveň zrušilo 
usnesení v této věci ze dne 13.10.2006.

6. Bylo schváleno složení inventarizač-
ních komisí pro inventuru obecního majetku 
k 31.12.2006.

7. Starostovi obce bylo uloženo zveřejnit 
rozsah zimní údržby komunikací ve zpravo-
daji a na vývěskách po obci, dále jednat s ener-
getikou o posílení elektrického vedení v obci a 
jednat ve věci vyčištění příkopů u komunikací 
v okolí čp. 119 Kysilka. 
Dále bylo projednáno:

• I nadále bude jednáno se třemi realitními 
kancelářemi ve věci obstarání prodeje budovy 
bývalé školy.

• Připomínky občanů vznesené na tomto 
zasedání se týkaly následujících témat - špat-
ný stav veřejného osvětlení a jeho opravy, 
oprava místní komunikace od Popluží k letišti, 
zpevnění obecní cesty kolem čp. 84 Kotyzová, 
špatná vybavenost autobusového nádraží v 
Žamberku, vyznačení obytné zóny v sídliš-
ti s umístěním retardérů, oprava mostků a 
zábradlí přes potok jmenovitě u Šreibrových 
čp. 60, řešení shromažďováni odpadů u mos-
tu k Popluží, rekonstrukce chodníku od staré 
hasičské zbrojnice k restauraci U Jelena, zlep-
šení odtoku povrchových vod ze zástavby na 
Závodí.

• Všechny vznesené připomínky byly zaevi-
dovány a zastupitelstvo je bude postupně řešit.

 
Další 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 

se bude konat v pátek dne 15.12.2006 
od 18 hodin v sálku obecního úřadu.

Hlavním bodem programu bude rozhodnu-
tí zastupitelstva o obstaráni prodeje budo-
vy bývalé školy některou z vybraných rea-
litních kanceláří se stanovením minimální 
prodejní ceny.
Zveme všechny občany k hojné účasti na 
tomto zasedání.                                                     PŠ



4

ZPRÁVA Z EVIDENCE OBYVATEL:
Během října a listopadu se narodilo jedno dítě, 
k trvalému pobytu v obci se přihlásili 4 obča-
né, 4 občané se z trvalého pobytu odhlásili. 
K 27.11.2006 je v obci přihlášeno k trvalému 
pobytu 429 obyvatel.                                              VD

VOLBY 
do Zastupitelstva obce Helvíkovice

konané ve dnech 20. a 21.10. 2006
Počet oprávněných voličů 337
Počet voličů, 
kteří se zúčastnili voleb 253 t.j. 75,07 % 
Počet platných hlasů 253
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ 
PRO JEDNOTLIVÁ SDRUŽENÍ NEZÁVIS-
LÝCH KANDIDÁTŮ:
Jména a příjmení zvolených členů zastupi-
telstva:
Pořadí zvolení Jméno a příjmení Počet hlasů
Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých 
kandidátů „ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ“
 1. Ludmila Dvořáková 104
 2. Roman Gábriš 95
Volební strana č. 2 – Sdružení nezávislých 
kandidátů „NEZÁVISLÍ PRO HELVÍKOVICE“
 1.  Monika Vábrová 158
 2.  Petr Šalanský 124
 3.  Vladislav Holubář 107
Volební strana č. 3 – Sdružení nezávis-
lých kandidátů SOS-CZ, Strana odvážných 
sousedů – Cesta změny
 1.  Jana Bednářová 103
 2.  Miroslav Felcman  81
Jména a příjmení náhradníků:
   Pořadí Jméno a příjmení Počet hlasů
náhradníka
Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých 
kandidátů „ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ“
 1. Karel Bek  73
 2. Jiří Ulrich 69
 3. Milan Bednář  61
Volební strana č. 2 – Sdružení nezávislých 
kandidátů „NEZÁVISLÍ PRO HELVÍKOVICE“
 1.  Roman Koukol 117
 2. Markéta Vábrová 73
 3. Marcela Kotyzová 87
 4. Marian Svoboda 116

Volební strana č. 3 – Sdružení nezávis-
lých kandidátů SOS-CZ, Strana odvážných 
sousedů – Cesta změny
 1. Jaroslav Tomeš 83
 2. Josef Dvořák 76
 3. Miloslav Dušek 68
 4. Tomáš Kubíček 47
 5. Vladimír Šeda 84 

V Helvíkovicích dne 21. října 2006 
Okrsková volební komise obce Helvíkovice

zapisovatelka Věra Dittertová

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ 
2006 – 2007

V souladu s ustanovením § 536 až 565 záko-
na č. 513 / 1991 Sb. byla uzavřena smlouva 
o dílo na zimní údržbu komunikací v naší obci 
s Jiřím Matyášem Helvíkovice 147, z jejího ob-
sahu vyjímáme: 

Předmět plnění
Zimní úklidové a posypové práce na obec-

ních komunikacích a dalších veřejných pros-
transtvích v Helvíkovicích. Asfaltové plochy 
u obecního úřadu, u bytovky č.p. 136, chod-
níky podél silnic I/11 a II/310 na Skálu, ulička 
pro pěší za č.p. 136 směrem k vyústění na 
silnici I/11 vedle Šindelářových č.p. 22, pros-
tranství před pohostinstvím a autobusovými 
čekárnami, plocha před velkoobchodem s ná-
poji-Šindelářová včetně parkoviště na pro-
tilehlé straně silnice II/310, okolí kontejnerů 
na komunální odpad, plocha před bránou do 
odpadového dvora, lávka pro pěší na mostě 
přes Divokou Orlici. Dovoz a deponování po-
sypového materiálu. 

Rozsah ošetřovaných ploch je vyznačen 
na kopii katastrální mapy, která je přílohou 
této smlouvy. Jedná se o komunikace v ma-
jetku Obce Helvíkovice a soukromé komu-
nikace určené rozhodnutím zastupitelstva 
obce. Jako deponie posypového materiálu je 
určena plocha u vjezdu k bývalé jímce na kejdu 
u společnosti Dibaq a.s.

Doba a rozsah plnění
Smlouva se uzavírá na období listopad 2006 

- duben 2007 včetně.
Za odpovídající rozsah plnění dodávaných 
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služeb se považuje ošetření komunikací pokud 
napadne více jak 5 cm sněhu. Při vzniku ka-
lamitních situací s nepřetržitým sněžením 
bude odklízení sněhu řešeno operativně ve 
spolupráci se starostou obce a dalšími zastu-
piteli. V období mezi sněhovými přeháňkami 
bude jakékoliv dočišťování komunikací 
prováděno pouze po dohodě.

Jiná ujednání
Objednatel je oprávněn kontrolovat 

prováděné dílo. Zjistí-li přitom, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 
je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění 
vad, vzniklých vadným prováděním. Opak-
ované nedostatky mohou být objednatelem po-
souzeny jako důvod k okamžitému vypovězení 
smlouvy po předchozím projednání v zastupi-
telstvu obce za účasti zhotovitele.

Při uzavření smlouvy byl se zhotovitelem 
projednán rozsah projíždění jednotlivých ko-
munikcí, který uvádíme níže jako základní 
trasu objezdu. Připomínáme,že jde o rozsah, 
komunikace mohou být projížděny v jiném 
vhodném pořadí. Stejně byl projednán i ro-
zsah údržby se sněhovou frézou.

V souvislosti se zimní údržbou komunikací 
jsou občané žádáni, aby nechávali komuni-
kace průjezdné a neblokovali je skaldováním 
různých materiálů a zbytečným parkováním 
vozidel. Jinak dochází k podstatnému 
zhoršení kvality údržby komunikací. 

ZÁKLADNÍ TRASA OBJEZDU TRAKTO-
RU PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU KOMUNIKACÍ 
2006-7

Trasa objezdu začíná u výjezdu z č.p. 147 
a pokračuje dále po místní komunikaci k č.
p. 59 Svobodovi na mostek přes potok a dále 
k č.p. 13 Hubálkovi. Pokračuje dále úklidem 
chodníku až ke Konzumu včetně úklidu parko-
viště před hřbitovem. Odtud pokračuje k č.p. 
121 Matyášovi, dále po kruhovém objezdu po 
sídlišti k č.p. 145 Felcmanovi, včetně odbočení 
z okruhu k č.p. 35 Stejskalovi a zpět na okruh. 
Od Felcmanových přejezd ke Konzumu, úklid 
prostranství u Konzumu a dále přejezd přes 
1/11 podél staré hasičské zbrojnice k odpado-
vému dvoru, úklid před branou odpadového 

dvora. Zpět k obecnímu úřadu a dále úklid po 
uličce kolem Žabkových č.p. 149 ke Kroulo-
vým č.p. 4. Dále na Skálu s postupným odbo-
čením k č.p. 107 Kučerovi, č.p. 151 Hlavsovi, 
č.p.111 Ryšavovi s úklidem stanoviště kontej-
neru a k č.p. 109 Vostřelovi. Přejezd do Hou-
kova. Přejezd k autobusové zastávce u mostu, 
úklid. Přejezd na začátek chodníku u Konzu-
mu, úklid chodníku a dále po 1/11 k autobuso-
vým zastávkám Helvíkovice – Popluží. Úklid 
těchto zastávek včetně výjezdu od č.p. 11 
Nutzovi. Přejezd na komunikaci k hájovně č.p. 
92. Přejezd na místní komunikaci přes most 
pod Poplužím až na hranici katastru u letiště. 
Zpět k Popluží. Odtud do Kusan až na hranici 
katastru u Černových s odbočením k č.p. 91 
Duškovi . Od Popluží zpět k mostu, odbočení 
na Závodí k č.p. 78 Dvořákovi a úklid u č.p. 84 
Kotyzovi Dále za mostem na okruh kolem hřiš-
tě a č.p. 37 Mikovi k č.p 68 Grygarovi a zpět 
k mostu. Úklid stanoviště kontejneru u mostu. 
Od křižovatky u mostu po komunikaci k Čer-
mákovým a na Ostrov až k  Hanykovým. Zpět 
po místní komunikaci na 1/11 k č.p. 13 Hubál-
kovi. Následuje úklid komunikací ústících na 
1/11 a to u č.p. 110 Vítkovi, č.p. 76 Hájkovi 
a k fi rmě Unikovo. Dále dočištění ploch v cen-
tru obce u obecního úřadu, u bytovky č.p. 136, 
pohostinství s parkovištěm u řeky a plochou 
u velkoobchodu s nápoji. Před vjezdem zpět 
k č.p. 147 trasa končí úklidem komunikace 
k č.p. 49 Ročkovi.

 Úklid sněhovou frézou pro zimní údržbu 
2006-7
 1. Lávka pro pěší přes most do Žamberka.
 2. Chodník na Skálu.
 3. Ulička od č.p. 35 Stejskalovi k č.p. 136 

bytovka.
 4. Dle potřeby chodník k č.p. 165 nová MŠ.

PŠ

VÝZVA OBČANŮM
Zastupitelstvo obce vyzývá občany, 

aby v co největší míře využívali možnost 
shromažďování domovních odpadů do 
vlastních popelnic.

Popelnice je možno průběžně v několika 
velikostech objednat na obecním úřadě.
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K této výzvě vedou zastupitelstvo následu-
jící důvody:

1. I přes počáteční náklad, představovaný 
zakoupením popelnice je tento způsob likvi-
dace odpadů pro občany nejpohodlnější a pro 
obec nejlevnější.

2. Jestliže budeme ukládat odpad do popel-
nic, nebude potřeba tolik kontejnerů, do 
kterých nám odkládají odpady občané z jiných 
obcí.

3. Obec ušetří prostředky za odvoz 
kontejnerů naplněných cizími odpady.

PŠ

POLICIE ČR UPOZORŇUJEPOLICIE ČR UPOZORŇUJE
Tak jako každoročně obržel obecní úřad 

upozornění od Policie ČR, obvodní oddělení 
Žamberk, ve kterém Policie klade důraz na 
zvýšenou opatrnost občanů v předvánočním 
období. Upozornění se týká zvýšeného 
nbezpečí případů kapesních i jiných krádeží 
v obchodech i v domácnostech, při nabízení 
zboží přímo v domech občanů při pokoutním 
prodeji. Dále Policie upozorňuje na opatrnost 
a dodržování zákonných podmínek při manip-
ulaci se zábavnou pyrotechnikou. 

S jakýmkoli problémem, žádostí o radu či 
upozorněním se můžete obrátit na každého 
příslušníka nebo útvar Polici ČR.

Policie ČR Obvod.odd. Žamberk 465 614 333 
Okres.ředitelství Policie ČR Ústí n.O. 465 562 111
Policie ČR linka  158

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná 
životní jubilea:

Prosinec 2006
Richtr Ladislav, č.p. 19 75 let
Pinkas František, č.p. 135 73 let
Holubářová Marie, č.p. 83 74 let
Chaloupka Václav, č.p. 126 78 let
Ryšavá Jiřina, č.p. 111 60 let

Vostřelová Jaroslava, č.p. 109 65 let
Vítek Josef, č.p. 110 87 let

Leden 2007
Stejskalová Anna, č.p. 35 74 let
Kalousová Božena, č.p. 66 72 let
Matyáš Josef, č.p. 38 72 let

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
28.10. se narodila Natálie Procházková do 

č.p. 112
Přejeme jí hodně zdraví, lásky a šťastné dětství.

VZPOMÍNÁME
20.11. zemřela paní Vlasta Dušková z  č.p. 

91 ve věku 72 let.
Čest její památce!                                                  VD

Kouzelná školka
To je náš nový název od Verunky Planíkové 

pro naši školičku.
A ona je opravdu kouzelná. Dovolte mi, aby-

ch se ještě jednou vrátila na začátek a poděko-
vala všem, kteří se o ni nejvíce zasloužili. Panu 
starostovi MVDr. Petru Šalanskému, paní 
místostarostce L. Dvořákové, paní V. Ditterto-
vé a všem členům minulého zastupitelstva.

A první poznatky od dětí?!
Verunka Planíková „Já se z toho musím 

nejdřív vzpamatovat!“

O ČEM SE POVÍDÁ,O ČEM SE POVÍDÁ,
O ČEM SE MLUVÍO ČEM SE MLUVÍ

O ČEM SE POVÍDÁ,O ČEM SE POVÍDÁ,
O ČEM SE MLUVÍO ČEM SE MLUVÍ
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Davídek Frau „Pěkně to tady prokouklo! 
A dnes se podívám do druhého patra, jak to 
prokouklo tam.“

Patrik Kalous „Moc se mi líbí školka, hrač-
ky, divadlo, zahrada.“

Andrejka Marešová „ Moc se mi nová škol-
ka líbí, je moc krásná, nejvíc se mi líbí tělocvič-
na a těším se až tam budeme chodit cvičit.“

A další povídání dětí si můžete poslechnout 
a zapůjčit na CD v MŠ (rozhovor s panem 
redaktorem Vladimírem Novákem z Českého 
rozhlasu Pardubice, který nás několikrát nav-
štívil). Nekrásnější vyžití prožívaly děti za pěk-
ného počasí na zahradě - je to pro ně opravdo-
vý dětský ráj.

Nejenom, že se nám na lavičkách z truhlář-
ství pana Žabky pěkně sedí, ale také stolečky 
a lavičky obdivovaly paní učitelky z okolních 
škol. To máme šikovné tatínky!

A jak se žije nám zaměstnancům?
Změnu nemá nikdo rád, ale pokud je myš-

lena ku prospěchu dobré věci, posune vás 
hodně kupředu. A mohu říci, že se nám i při 
sníženém počtu pracovníků v mateřské škole, 
kterému jsme se dříve bránily, podařilo udržet 
dobrý pracovní kolektiv v příjemné atmosféře 
během celého dne. Na prvním místě je stále 
šťastné a spokojené dítě, které naši mateřskou 
školu navštěvuje.

Za to patří poděkování mým zaměstnancům 
a také pracovitým rodičům dětí z MŠ za jejich 
brigády a fi nanční pomoc.

Velkou pomocí mateřské školce je také zříze-
ní funkce správce při obecním úřadu, kterého 
svědomitě vykonává pan František Dvořák.

Blíží se konec roku – děkuji za dobrou spo-
lupráci OÚ, rodičům, místním spolkům, panu 
Ročkovi, truhlářství pana Žabky.

Krásné a spokojené Vánoce, mnoho štěstí a 
především zdraví v příštím roce

Vám přeje 
A. Janebová a kolektiv MŠ

MŠ nabízí k prodeji tiskárnu PANASO-
NIC KXP-1150 v ceně 500,- Kč.
Informace v MŠ nebo telefon 465 614 147, 
737 188 333.

Jaká je to zvláštní doba ten vánoční čas. Je 
tomu už dávno, kdy chodili Vánoce ohlašovat 
pastýři, ponocný s halapartnou a ovčáckým 
psem. Zůstala však tradice lidových vánočních 
zvyků, která má hluboké kořeny. Vánoce patří 
odedávna k nejkrásnějším svátkům v roce. 
Je to čas neobyčejného poetického kouzla a 
vzpomínek z dětství.Přípravou k nim je celý 
advent.

V Helvíkovicích jsme jej zahájili rozsvíce-
ním vánočního stromu. Ke slavnostní atmo-
sféře přispěla dramatizace biblického příběhu 
o narození Ježíška. Počasí nám přálo, účast 
diváků byla veliká, svařené víno vonělo do 
okolí. Škoda, že bramboráků bylo tak málo, 
ale kuchařky slíbily, že se příští rok polepší. 

Ludmila Dvořáková

Obec Helvíkovice srdečně zve všechny 
občany na tradiční

VÁNOČNÍ POSEZENÍ 
                   PŘI SVÍČKÁCH

Ve čtvrtek dne 28.12.2006 od 16 hodin 
na sálku obecního úřadu

• Kulturní program
• Kuchařská soutěž o Řád zlaté vařečky
• Malé pohoštění
• Posezení při harmonice

ZE ŽIVOTA V OBCIZE ŽIVOTA V OBCIZE ŽIVOTA V OBCIZE ŽIVOTA V OBCI



8

POZOR – POZOR – POZOR
I letos pokračujeme v soutěži o 

Řád zlaté vařečky
Obce Helvíkovice

Soutěže se může zúčastnit každý občan 
Helvíkovic.

Přihlášky do soutěže se shromažďují na 
OÚ od 13. do 20. prosince.

Termín soutěže: 28. prosince od 16 hodin 
při „Posezení při svíčkách“.

Předmět soutěže: 
První kategorie
Kynuté buchty (soutěžící dodává 1 

pekáč buchet v době od 14 do 15 hodin v den 
soutěže).

Druhá kategorie
Svíčková (soutěžící dodává 1,5 litru 

omáčky bez masa v době od 14 do 15 hodin 
v den soutěže).

Označení jídel bude anonymní, pod číslem. 
Způsob hodnocení: Hlasují všichni účast-

níci Posezení při svíčkách prostřednictvím 
hlasovacích lístků. Největší počet hlasovacích 
lístků odevzdaných pro soutěžní pokrm roz-
hodne o umístění na prvních třech místech 
v jednotlivých kategoriích.

Ceny: 1. – 3. místo v hodnotě 1000,- Kč pro 
každou kategorii. Za první místo bude udělen 
Řád zlaté vařečky za rok 2006 v obou katego-
riích.

Přihláška do soutěže
 o Řád zlaté vařečky

Přihlašuji se do kuchařské soutěže o Řád zla-
té vařečky, která se uskuteční dne 28.12.2006 
od 16 hodin.

Soutěžit budu v:    
I. Kategorii – buchty
II. Kategorii – svíčková

Nehodící se škrtněte.

--------------------------------------
 podpis účastníka

HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 6/2006, VII. ročník, dvouměsíčník. Vydává Obec Helvíkovice, registr MK ČR E 12731, 
telefon 465 612 527, e-mailová adresa: ouhelvikovice@orlicko.cz. Náklad 160 výtisků. Cena 5,- Kč. Uzávěrka tohoto čísla dne 
27.11.2006, datum vydání 1.12.2006. Uzávěrka příštího čísla 26.1.2007, Helvíkovický zpravodaj č. 1/2007 vyjde 2.2.2007. Pří-
spěvky jednotlivých autorů jsou ponechány v původním znění a nejsou jazykově ani fakticky upravovány. Sazba a tisk: Tiskárna 
David Kerschbaum, Hluboká 140, Žamberk.

Pokojnou atmosféru vánočních svátků 
Vám přiblíží 

BETLÉM A VÁNOČNÍ KONCERT
 V kapli sv. Antonína v Helvíkovicích

 26. prosince od 16 hodin

Stalo se tradicí, že při této příležitosti bývá 
vystaven starodávný Betlém. Kaple sv. 
Antonína bude pro veřejnost otevřena od 
15 do 17 hodin.


