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V souladu se závěry z jednání z  5. veřejného 
zasedání zastupitelstva ze dne 18.5.2007 byly 
řešeny následující záležitosti:

1. Opravu výtluků na místních komunika-
cích provede podle cenové nabídky v hodnotě 
do 77 tis. Kč fi rma KOREKT s.r.o. v průběhu 
srpna.

2. Na úseku zlepšení dopravního značení 
v obci bylo provedeno vyznačení krajnice silni-
ce před restaurací ve formě vodícího proužku. 

3. Na zhotovení dvou kusů retardérů v síd-
lišti byla získána první cenová nabídka od fi r-
my JAST s.r.o. v hodnotě 37.611,- Kč s DPH.

4. Na zhotovení studie pro přípravu projek-
tové dokumentace do stupně žádosti o územní 
rozhodnutí na generální opravu silnice Popluž 
byla uzavřena smlouva s fi rmou MADOS s.r.o. 
v ceně 36.890,- Kč.

5. S fi rmou DEKWOOD s.r.o. byla pode-
psána smlouva na prodej obecního pozem-
ku parc. č. 274/36 o rozloze 635m2 za cenu 
82.550,- Kč.

6. Firma CENTEP s.r.o. provedla osekání 
příkopů v obci v první polovině června. Vzniká 
otázka dosavadní kvality těchto prací a dalšího 
postupu obce při objednávání těchto služeb.

7. Pokračuje jednání s panem Jiřím Matyá-
šem Helvíkovice č.p. 147 ohledně přenechání 
pozemku na parkoviště u hřbitova.

8. S podnikem POVODÍ LABE s.p. PS 
Žamberk byla uzavřena smlouva na odtěžení 
50m3 štěrkopísku pro drobnou potřebu obča-
nů. Bližší informace jsou k dispozici na obec-
ním úřadě.

9. Na základě předložené cenové nabíd-
ky provede fi rma HAUPT Lukavice v letním 

období ošetření lipové aleje.
10. Starosta a místostarostka navštívili obec 

Semanín s prohlídkou tamní úpravy veřejné 
zeleně v centru obce.

11. S realitní kanceláří M+M byla prodlouže-
na smlouva na obstarání prodeje budovy býva-
lé školy o další tři měsíce, to je do 15.10.2007. 
Bylo dohodnuto, že pokud nedojde k prodeji, 
bude spolupráce s touto fi rmou ukončena.

12. Obec zažádala o dotaci z fondu PALE-
TA – STROM ŽIVOTA malý grant do hodnoty 
20tis. Kč na údržbu veřejné zeleně.

 

UPOZORNĚNÍ
na místní poplatky:

Do 30.6. byl splatný poplatek za odpady 
za rok 2007 ve výši 350,- Kč za každého 
občana nebo rekreační chalupu.
Poplatníky, kteří ještě poplatek neuhradili 
žádáme, aby úhradu provedli co nejdříve 
v hotovosti na obecním úřadě. Podle člán-
ku 6 obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 o 
poplatku, může obec zvýšit včas nezaplace-
ný poplatek až o 50 %.

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná 
životní jubilea:

Srpen 2007
Bednářová Vlasta, č.p. 74 60 let
Hovadová Květoslava, č.p. 24 88 let
Dostálek Vlastimil, č.p. 31 72 let
Mík Josef, č.p. 37 60 let

Září 2007
Béňa Ladislav, č.p. 64 70 let
Mík Zdeněk, č.p. 37 73 let
Vítková Vědunka, č.p. 110 84 let
Dolečková Zdenka, č.p. 29 60 let

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
16.6. se narodila Marie Ela Kolářová, do č.p. 65.
Přejeme ji hodně zdraví, lásky a šťastné dět-
ství.

VZPOMÍNÁME
23.5. zemřel pan Jiří Ulrich z č.p. 136 ve věku 
51 let.

Čest jeho památce!
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O ČEM SE POVÍDÁ,O ČEM SE POVÍDÁ,
O ČEM SE MLUVÍO ČEM SE MLUVÍ  

Věci obyčejné – neobyčejné 
– tentokrát krajina.

Chcete-li krajina našeho domova, maleb-
ná krajina našeho podorlického regionu, 
krajina zmiňovaná v dílech klasiků literatury 
i poezie. Krajina jako něco, co nás jaksi samo 
sebou všudypřítomně obklopuje a vyvíjí se tak 
pomalu, že mnohdy přestáváme vnímat neo-
byčejnost toho co nezbytně k životu v civilizo-
vané a rozvinuté zemi bezpodmínečně potře-
bujeme. Naši krajinu jako zdroj obnovitelných 
zdrojů pro zemědělství, lesnictví, vodárenství 
a co já vím pro co ještě opravdu dnes a denně 
bytostně potřebujeme. Potřebujeme krajinu 
zdravou, utvářenou pro plnění všech těchto 
naznačených funkcí.

Neměli bychom tedy opomenout momen-
ty, které do pomalého a nenápadného vývoje 
krajiny svou neobyčejnou rychlostí jaksi neza-
padají, ale mohou do budoucnosti velice pod-
statně ovlivnit charakter naší krajiny, její utvá-
ření pro potřebné funkce a to velice podstatně 
a na mnoho let dopředu. 

Do takového momentu se v naší obci prá-
vě dostáváme v podobě pozemkových úprav, 
které proběhnou v celém katastru obce, pro 
vývoj naší krajiny neobyčejně rychle, v prů-
běhu zhruba dvou let. Tyto úpravy by měly 
vyústit v nové uspořádání pozemkové držby, 
která bude vyhovovat současným moderním 
požadavkům na užívání krajiny a plnění jejích 
funkcí a současně by měla poskytovat záruku 
možnosti plnění funkcí krajiny na mnoho let 
dopředu, pro budoucí generace. Pozemko-
vé úpravy jsou jedinečnou příležitostí, jak se 
pokusit tuto budoucnost zodpovědně zajistit, 
nyní mám na mysli především zemědělské 
využití krajiny v naší obci.

Proto tedy dnešní téma pro toto číslo našeho 
Helvíkovického zpravodaje. Současně bych 
chtěl na tomto místě vyjádřit přesvědčení, že 
v souladu s obsahem výše uvedeného budeme 
všichni společně, občané naší vesnice – vlast-

níci pozemků v katastru i ostatní vlastníci 
pozemků, problematiku pozemkových úprav 
řešit k naplnění jejich co nejlepší konečné 
podoby. 

Nyní několik aktuálních informací o sta-
vu a nejbližším vývoji pozemkových úprav:

1. Byla stanovena hranice pozemkových 
úprav s vyčleněním vnitřního zastavěného 
obvodu v obci. Tohoto vnitřního obvodu 
se nebudou pozemkové úpravy týkat.

2. Mapa v podobě leteckého snímku s vyzna-
čením hranice obvodu pozemkových 
úprav je na obecním úřadě k nahlédnutí.

3. V uplynulých týdnech byly stanoveny 
podmínky pro zaměření základních útva-
rů v terénu, což se týká silnic, železnice 
a řeky Divoké Orlice a dále potoka a rybní-
ka. Tyto podmínky byly stanoveny přímo 
v terénu v přítomnosti zástupců Pozem-
kového úřadu Ústí n.Orl., zástupců pří-
slušných institucí a organizací a mojí pří-
tomnosti za samosprávu naší obce. Dále 
byli přítomni pracovníci geodetické fir-
my, která bude zaměřování provádět pro 
Pozemkový úřad. 

4. Náklady na provedení pozemkových 
úprav hradí stát, cena za jeden hektar 
úplných pozemkových úprav se pohybuje 
kolem 6000,- Kč. Rozloha katastru naší 
obce činí 1040 ha.

5. V podzimních měsících bude svoláno 
úvodní jednání vlastníků pozemků.

6. Na úvodním jednání vlastníků bude zvo-
len z jejich řad a z dalších zástupců ze 
zákona sbor zástupců.

7. Po úvodním jednání vlastníků bude zahá-
jeno zaměřování pozemků podle jednot-
livých vlastníků a parcel a to do zimy tak 
dlouho, jak to dovolí klimatické podmínky.

8. Na počátku příštího roku bude dokonče-
no zaměřování parcel a následně budou 
u pozemků vypracovány Pozemkovým úřa-
dem návrhy na změny hranic pozemků.

9. Tyto návrhy budou postupně individuálně 
projednávány s jednotlivými vlastníky. 

MVDr. Petr Šalanský, starosta
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22. července má svátek MAGDALÉNA
Jméno je hebrejského původu. Jmenovala se 

Marie a pocházela z Magdaly (město na břehu 
Genezaretského jezera). Magdaléna je vlastně 
latinské přídavné jméno a znamená „magdal-
ská“, tedy „ta, která pochází z Magdaly“. Jako 
slovo obecné znamená magdala aramejsky 
„věž“.

Pranostiky: 
Svatá Máří vybírá hnízda komáří.
Prší-li v den svaté Máří Magdalény, obilí 

i v stodole se zazelení.
Když prší na svatou Máří Magdalénu, vzros-

te i obilí.
Je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, jde 

dobře každý obchod.
Na Máří Magdalénu očekávej jistý déšť.
V den Máří Magdalény ráno poprchává, 

neboť svatého Pána očekává.

24. srpna má svátek BARTOLOMĚJ.
Je to biblické jméno aramejského původu, 

které vzniklo z bar Falmai. Vykládá se jako 
„syn zbrázděného, oráč“, popřípadě „bojový 
syn“. Jeho otec byl oráčem. Dalo by se tedy 
s určitou nadsázkou říci, že Bartoloměj byl 
synem starého Brázdy.

Svatý Bartoloměj se původně jmeno-
val Natanel (Bohem darovaný) a pocházel 
z Kány, galilejského města severně od Nazare-
tu. Přátelství s apoštolem Filipem ho přivedlo 
až do společenství Krista, od něhož pak dostal 
jméno Bartoloměj. Doprovázel Ježíše na jeho 
cestách po celé tři roky. Křesťanskou víru šířil 
na Arabském poloostrově. Tento mučedník 
je patronem mnoha měst a živností. Pod jeho 
ochranu se utíkají také horníci, řezníci, kniha-
ři, krejčí, sedláci, vinaři, pekaři a ševci.

Pranostiky: 
Svátkem sv. Bartoloměje se uzavíralo léto 

a podle počasí v tento den se předvídal průběh 
podzimu i zimy.

Jaké počasí o Bartoloměji, takový bude 
i podzim.

Suché počasí na Bartoloměje, mrazivá 
zima.

Velká oblačnost věštila bohatou sněhovou 
nadílku.

Pokud ještě po sv. Bartoloměji přichází 
bouřky, dá se očekávat příjemný a teplý pod-
zim.

Bartoloměj svatý léto nenavrátí.
O svatém Bartoloměji naplije jelen do řeky, 

a proto se nemá již nikdo koupat.
Nerostou-li na Bartoloměje hřiby, neočeká-

vej v zimě sněhu.

Prázdniny rychle ubíhají a kvapem se blíží 
září. To je měsíc, který má zvláštní poslání 
– přenést nás z letních nálad do podzimních. 
Většinou se mu výborně daří. Máme jen sta-
rost, kdy bude „babí“ léto, jaké bude a jak 
dlouho potrvá. Každý rok se může dostavit 
v jiném termínu, ale jeho první úsek trvá při-
bližně od 10. do 30. září.

„ Babí léto“ bývá spojováno se svátkem sv. 
KRYŠTOFA - 18.září.

Postava sv. Kryštofa je velmi zajímavá a svě-
tec patřil dříve k jedněm z nejvíce uctívaných 
ochránců. Podle legendy to byl muž obrovité 
postavy, jemuž se nikdo nemohl vyrovnat silou 
a neohrožeností. Vydal se na pouť světem hle-
dat samotného ďábla. Uctívání sv. Kryštofa 
se šířilo po celém světě již od 5. století. Stal se 
ochráncem poutníků a jeho obrazy byly malo-
vány na zdi chrámů tak, aby byly prvním, co 
při svém vstupu do města uvidí. Dokonce se 
věřilo, že v den, kdy člověk spatří sv. Kryštofa, 
nepodlehne žádné slabosti.

Je patronem cestovatelů, lodníků, bývá 
vyzýván na ochranu proti vodě, živelním 
pohromám a moru. Ve velké vážnosti se těšil u 
hledačů pokladů.

Pranostiky :
Lidové pranostiky věnují pozornost zářijo-

vým bouřkám.
Bouřky ve druhé polovině září přinášejí 

mnoho větrů.

HISTORIE JMEN A PRANOSTIKY
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Ozve-li se v září hrom, bude v zimě dávat 
každý strom.

Bouřka v září – sníh v prosinci a také na jaře 
dlouho sníh.

Svátek světců KOSMY a DAMIÁNA při-
padá na 26. září, někdy bývá uváděno také 
datum 

27. září Kosma (ozdobený) a Damián 
(vítěz), byli bratři ze vznešeného rodu v Sýrii. 
Také se tradovalo, že byli dvojčata. Jako lékaři 
cestovali po celé říši a těšili se všeobecné váž-
nosti křesťanů i pohanů. Na svou dobu byli 
velmi vzdělaní a v lékařské praxi tedy úspěšní.

Pranostiky:
Okolo svátků těchto světců bývá zpravidla 

velice vyrovnané počasí bez velkých výkyvů 
teplot. S příchodem podzimu se objevují pra-
nostiky, které předpovídají zimu.

Když na podzim hodně rostou houby a když 
veverky vybíhají do polí, bude krutá zima.

Mokrý podzim znamenal zimu bohatou na 
sníh.

Pokud si zajíci na podzim nehrabali dlouho 
své pelíšky, znamenalo to příchod zimy mírné, 
které se nebylo třeba obávat. Pokud s úkrytem 
před chladem začali již začátkem podzimu, 
přišla zima naopak velmi krutá a mrazivá.

28. září má svátek VÁCLAV
Jméno Václav je slovanského původu (Ven-

ceslav) a znamená „více slavný“. V Česku žije 
nyní více než 152 000 Václavů. Jde o jedenácté 
nejfrekventovanější jméno a nosí ho i osm-
desát Čechů, kterým už bylo sto let. V Hel-
víkovicích máme Václavů 10. Mezi školními 
lavicemi ale moc Vašíků neběhá. V oblíbených 
jménech pro novorozence je až na 21. místě 
a nic na tom nezměnili ani dva polistopadoví 
presidenti – Václavové.

Svatý Václav se narodil roku 907 a byl 
pokřtěn pravděpodobně slovanským knězem, 
jedním z žáků Metodějových. Budoucímu 
knížeti se dostalo širokého vzdělání včetně 
výuky latiny, která byla tehdy mezinárodní řečí 
vzdělaných lidí.

Po smrti svého otce knížete Vratislava se 

roku 924 Václav ujal vlády. Mladý energický 
kníže měl zásluhu na vykořenění pohanského 
smýšlení a pohanských přežitků, na přeměně 
staré české společnosti v novou křesťanskou. 
Šířením křesťanství a praktickým uskuteč-
ňováním jeho zásad se zasloužil svatý Václav 
o novou tvář české země a snažil se vyhnout 
konfl iktům se silnými sousedy.

Mladému a vzdělanému knížeti Václavovi 
nebylo souzeno řídit osudy českého státu déle 
než asi deset let. 28. září 935 došlo ke smut-
né události, kdy jeho ctižádostivý a vládych-
tivý bratr Boleslav nechal ve Staré Boleslavi 
Václava, za podpory části domácích velmožů, 
zavraždit.

Poděkování za pomoc naší obci
Obec Helvíkovice děkuje panu Václavu 
Beranovi, rekreační chalupa č.p. 51, za 
dlouhodobé propůjčení prostor ve stodole 
pro uskladnění obecního majetku a dále 
děkuje za věnování starých dřevěných kol od 
selského vozu na výzdobu nového přístřešku 
v odpočinkové zóně v parečku.

starosta obce
 

Pozvánka na 
6. veřejné zasedání 

Zastupitelstva obce Helvíkovice, 
které se koná v pátek 10.8.2007 od 19.00 h 

v sálku obecního úřadu.
Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 2/2007
 2. Změna č. 1 územního plánu obce
 3. Různé

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 
se koná ve čtvrtek 30.8.2007. Bližší informa-
ce na letácích, které dostanete do domácností. 
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UPOZORNĚNÍ A INZERCEUPOZORNĚNÍ A INZERCEUPOZORNĚNÍ A INZERCEUPOZORNĚNÍ A INZERCE
NOVINKY V POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O VODÁCH PRO VEŘEJNOST.

Ve 29. čísle letošního AGROSPOJE byla otištěna informace o změnách v poskytování infor-
mací o vodách, zejména pokud jde o aktuální průtoky na řekách a další podrobnosti.

Od června letošního roku naleznete souhrnné informace na internetové adrese www.
voda.gov.cz. Všechny zúčastněné instituce na podávání těchto informací zajistí přesměrování 
obsahu dosavadních stránek (www.voda.mze.cz, www.voda.env.cz, www.povodi.cz a www.
povodi.info) na novou výše uvedenou adresu, staré adresy zaniknou do konce letošního 
roku.

V souvislosti s probíhajícími klimatickými výkyvy jsou tyto informace pro veřejnost velice 
důležité. V záložce „aktuální informace“ naleznete:

1. stavy a průtoky na vodních tocích, včetně stupňů povodňového nebezpečí, vývoje povod-
ňových vln, součástí je i informace o druhém hydrologickém extrému a to parametr sucha, který 
vyjadřuje kdy je ve vodním toku vody nedostatek.

Po ukončení koncertu pokračuje 
Myslivecký táborák „Loučení s létem“.

ZÁJEZD PRO DŮCHODCE
Obec Helvíkovice

připravuje zájezd důchodců
na úterý 18. září 2007 

Program: 

Chlum - cesta války
Nová Paka - exkurze do pivovaru 
s ochutnávkami piva 
- klenotnice drahých kamenů - 
návštěva muzea
Kuks - Braunovo lapidárium 
- budova hospitalu s kostelem - 
prohlídka

Upřesnění programu bude na 
pozvánkách a plakátech. 

Přihlášky na obecním úřadě 
do 31. srpna. 

Poplatek pro důchodce 100 Kč, 
ostatní 150 Kč.

 
Slibovaný zájezd na Baťův kanál 
nelze letos uskutečnit, neboť 
plavební společnost prodala loď 
a novou bude kupovat až na pod-
zim. 
Budeme se tedy těšit na příští rok. 
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odpuzuje. Funguje to v podstatě na principu 
odrazu světla z refl ektorů vozidel. Tato světel-
ná stěna udržuje zvěř mimo koridor silnice,“ 
řekl Petr Šilar, který k tomuto nápadu využil 
informací lidí ze svého resortu a také zahra-
niční zkušenosti.

Projekt bude ověřován na dvou úsecích sil-
nic I. třídy. Jedná se o silnici I/35 Býšť – Chvo-
jenec v délce asi 1 km. Kilometrový úsek bude 
ověřován také na silnici I/11 v úseku Žamberk 
odbočka – Šedivec. Zkušební provoz bude 
zahájen od 1. srpna 2007. Jeho účinnost bude 
průběžně hodnocena. Celkově vyhodnocen 
bude projekt v závěru v příštího roku, kdy 
budou odborníci vycházet z policejní statistiky 
a evidencí Mysliveckého sdružení Býšť a Mys-
liveckého sdružení Lukavice - Letohrad.

V projektu je zapojen Pardubický kraj, 
odbor životního prostředí krajského úřadu, 
Výzkumný ústav lesního hospodářství a mys-
livosti Jíloviště, Krajská myslivecká rada Par-
dubického kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR 
a Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

Kateřina Nohavová, 
tisková mluvčí Pardubického kraje

tel: 466 026 185, 606 652 564 
e-mail: katerina.nohavova@pardubickykraj.cz 

KOUPÍM  POŠTOVNÍ  ZNÁMKY, 
celé sbírky, větší množství i pozůstalost 
po sběrateli. Platím v hotovosti, nejvyšší 
možné ceny. 
Informace na tel. 724 229 292.

2. úroveň hladin ve vodních nádržích 
s podrobnostmi o naplnění jednotlivých 
rezervních prostorů v nádržích, údaje 
o množství vody do nádrže přitékající a odté-
kající. Veřejnost má tak k dispozici kompletní 
informace o manipulacích s vodou na jednot-
livých nádržích.

3. informace o množství spadlých srážek 
za posledních 24 hodin, které jsou měřeny 
na 180 místech v ČR, jsou to údaje poskytu-
jící informace o úrovni nasycení povodí toků 
s možností získání představy o možném vlivu 
na vzestup hladin vody v tocích.

Všechny uvedené informace jsou aktua-
lizovány v minimálně hodinových interva-
lech.

Věřím, že se zmiňované internetové stránky 
pro Vás stanou zajímavým a vyhledávaným 
zdrojem informací, které mohou mít, zvláště 
v období rozkolísaného počasí a v souvislosti 
se změnami klimatu, neocenitelný význam.

PŠ 

 

Upozornění
Zájemci o práci kominíka 

přihlaste se do 20.8. na obecním úřadě. 
Zajistíme p. Menclíka z Ústí nad Orlicí. 

PARDUBICKÝ KRAJ 
Tisková informace 15. června 2007 

Pardubický kraj chce zabránit čas-
tým střetům vozidel se zvěří

  Nejen v Pardubickém kraji působí problé-
my v silničním provozu střety vozidel se zvěří. 
Dochází při nich nejen k poranění či usmrcení 
zvěře, ale také k hmotným škodám, poranění 
lidí, někdy i ke ztrátě lidských životů. Pro-
to radní Pardubického kraje zodpovědný za 
životní prostředí Petr Šilar inicioval zahájení 
zkušebního provozu opatření, která by tento 
problém mohla pomoci odstranit.

„Jedná se o opatření, která zvěř od silnič-
ního provozu zejména v nočních hodinách 
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Český zahrádkářský svaz 
– specializovaná organizace pěstitelů mečíků 

a kosatců GLADIRIS pořádá

 VÝSTAVU MEČÍKŮ 

ve dnech 11. – 12. srpna 2007 
v Oranžerii zámeckého parku v Letohradě. 

Přední pěstitelé budou vystavovat květy 
světového sortimentu včetně novošlechtění. 

Výstava bude doplněna květy lilií. 
Každý stý návštěvník obdrží kytici mečíků.

Otevřeno od 8,00 do 18,00 hodin po oba dny 
– vstupné 25 Kč, děti zdarma. 

Návštěvníci výstavy zvolí šampióna – nejhezčí květ 
výstavy.

Město Žamberk, Městské muzeum Žamberk

plastiky, řezby a návrhy staveb
Výstava bude otevřena ve výstavním sále muzea
od pátku 20. července a potrvá do 9. září 2007.

Otevírací doba 
muzea:

úterý - pátek
9,00 - 12,00
13,00 -16,00

sobota - neděle
14,00 - 17,00

unikáty a skvosty 
si Vás dovoluje pozvat na výstavu

v díle Rousů 
U příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví v sobotu 8. září vstup zdarma.

v díle Rousů 


