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HelvíkovickýHelvíkovický
ZPRAVODAJ

Přejeme všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků 
a pevné zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v roce 2008

MVDr. Petr Šalanský, Zastupitelstvo Obce Helvíkovice
Věra Dittertová, Obecní úřad Helvíkovice
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Dne 26.10.2007 se konalo 7. veřejné zase-
dání zastupitelstva obce. Na tomto zasedání 
byly projednány následující záležitosti:

1. Bylo přijato rozpočtové opatření číslo 
3/2007 ve výši 10.000,- Kč na straně příjmů 
i výdajů.

2. Zastupitelstvo schválilo přistoupení naší 
obce ke Sdružení místních samospráv ČR.

3. Byla schválena smlouva na zimní údržbu 
komunikací s fi rmou Matyáš Jiří, Helvíkovice 
147 a to na dobu určitou do 30.4.2010 s mezi-
roční aktualizací ceny prací dle každoroční 
dílčí dohody.

Další informace z práce obecního úřadu:
1. Firma VENCL SERVIS s.r.o. provedla 

prodloužení hlavního vodovodního řádu na 
stavbě Skála I za cenu 155.000,- Kč s DPH. 
Oproti původní nejnižší cenové nabídce došlo 
k úspoře ve výši 260.000,- Kč.

2. Obec převzala od fi rmy MADOS s.r.o. 
studii na rekonstrukci komunikace Popluž, 
byly zahájeny práce na získání územního roz-
hodnutí na tuto stavbu.

3. U silnice I/11 byl instalován informační 
panel pro měření rychlosti projíždějících vozi-
del. Došlo ke znatelnému snížení rychlosti 
vozidel projíždějících centrem obce ve směru 
od Hradce Králové.

4. Na Závodí byly dokončeny úpravy na odvod 
vody z obecní komunikace u Šnajdrových.

5. Byl zasazen nový stříbrný smrk v blízkosti 
věže na sušení požárních hadic, jako budoucí 
náhrada stávajícího smrku, sloužícího dosud 
jako vánoční strom.

6. Budova bývalé školy č.p. 40 byla nabíd-
nuta k pronájmu vietnamským obchodníkům. 
Současně je jednáno se 2 zájemci o koupi 
budovy k přestavbě na bytový dům.

7. Byla započata jednání s fi rmou DIBAQ 
a.s. a DEKWOOD s.r.o. o jejich fi nančním 
podílu na připravované rekonstrukci komuni-
kace Popluž. V této souvislosti byl s rozsahem 
rekonstrukce seznámen krajský radní Ing. 
Petr Šilar, který předběžně přislíbil pomoc 
Krajského úřadu Pardubického kraje.

8. Firma HAUPT Lukavice provedla dle 
smluvní cenové nabídky preventivní ošetření 
vybraných lip v aleji podél silnice I/11.  

MVDr. P.Šalanský, starosta

POZVÁNKA 
na 8. veřejné zasedání 

Zastupitelstva obce Helvíkovice, 
které se koná 

ve čtvrtek 13.12.2007 od 19 h
v sálku obecního úřadu.

Program:
 1. Rozpočtové provizorium 2008
 2. Ceník 2008
 3. Různé 

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná 
životní jubilea:

Prosinec 2007
Richtr Ladislav, č.p. 19 76 let
Pinkas František, č.p. 135 74 let
Holubářová Marie, č.p. 83 75 let
Chaloupka Václav, č.p. 126 79 let
Šafář Josef, č.p. 94 60 let
Vítek Josef, č.p. 110 88 let

Leden 2008
Hájek Ladislav, č.p. 76 60 let
Stejskalová Anna, č.p. 35 75 let
Kopecký Otto, č.p. 39 70 let
Kalousová Božena, č.p. 66 73 let
Matyáš Josef, č.p. 38 73 let
 

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
19.10. se narodil Konstantin Grombíř do 

č.p. 159.
Přejeme mu hodně zdraví, lásky a šťastné 

dětství.
VD
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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

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych Vám srdečně poděkovat za Vaši 

návštěvu s blahopřáním a dárkem k mým naro-
zeninám. Bydlím tady v Helvíkovicích jen krát-
ce, byla jsem mile překvapena. Velice mne to 
potěšilo.

S pozdravem Marta Kalousová (č.p. 60)

VÝZVA K VÝMĚNĚ ŘIDIČSKÝCH 
PRŮKAZŮ

 Řidičské průkazy vydané od 1. červen-
ce 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich 
držitelé povinni vyměnit do 31. prosince t do 31. prosince 
2007! 2007! 

Výměna se týká těchto ŘP vydaných v období:
- 1.7.1964-1986
- 1987-1991
- 1992-1993

Kolik mě to bude stát?
- výměna řidičského průkazu je osvobozena 

od správního poplatku

Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?
- na příslušném pracovišti obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností nebo magistrá-
tu města na území ČR (podle místa trvalého 
pobytu držitele řidičského průkazu) 

Co musím mít s sebou?
- platný doklad totožnosti (občanský prů-

kaz, pas)
- jednu fotografi io rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, kterému končí platnost

Kdy budu mít vystaven nový ŘP?
- do20 dnů ode dne podání žádosti (popř. do 

5 pracovních dnů po úhradě správního poplat-
ku 500 Kč)

Kde najdu více informací?
- zákon č. 361/2000 Sb., internetové strán-

ky  Ministerstva dopravy

INFORMACE PRO OBČANY ČR
MÁTE PLATNÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ?

Občanské průkazy bez strojově čitelných 
údajů končí platnost podle doby vydání 
dokladu, a to v následujících termínech:
 vydané do: konec platnosti:
 31.12.1994 byl 31.12.2005
 31.12.1996 byl 31.12.2006
 31.12.1998 nejpozději 31.12.2007
 31.12.2003 nejpozději 31.12.2008

Pro občany narozené před 1.1.1936 pla-
tí výjimka - občanské průkazy, ve kterých je 
vyznačena doba platnosti „bez omezení“ nebo 
„platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají 
nadále platné.

Občanské průkazy se strojově čitelnými 
údaji jsou vydávány od druhé poloviny roku 
2000 a platí po dobu v nich uvedenou.

Ministerstvo vnitra, odbor správních činností

4. prosince má svátek BARBORA, 
ale také Bára, Baruška, Barka, Barča, Bar-

borka a Barbara. Původní význam tohoto 
jména Barborky asi nepotěší. Dá se vysvětlit, 
že ženě nosící toto jméno není nic „recht“ 
a pořád jenom brblá a breptá. Jinak je zákla-
dem řecké jméno barbaros, které se překládá 
jako „cizinec“ nebo „barbar“. Řekové totiž 
cizincům vůbec nerozuměli a zdálo se jim, že 
jsou breptaví.
Pranostiky :

O svaté Barboře, ležívá sníh na dvoře.
Svatá Barbora bývá naškrobená.

MIKULÁŠ má svátek 6. prosince. 
Shodují se na tom všechny kalendáře. Jmé-

no Mikuláš nebo také Mikoláš je řeckého 
původu a původně znělo Nikoláos, později 
bylo počáteční N změněno na M. Je to jméno 
vítězné, znamená vítězství lidu.
Pranostiky:

Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá).
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce 

a trávy.

HISTORIE JMEN 
A PRANOSTIKY
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LUCIE nebo také Lucinka, Luc-
ka, Lucík, Luci mají svátek 13. 
prosince. 

Jméno má svůj počátek v latinském slově 
lux, což znamená světlo. Dalo by se tedy pře-
ložit jako světlá nebo plná světla.

Pranostiky:
Svatá Lucie ukazuje svou moc, 

neb nám dává nejdelší noc.
Svatá Lucie noci upije, ale dne 

nepřidá.
Jaké jsou od Lucie dni, takové 

budou i měsíce.

24. ledna slaví svátek 
všechny MILENY,

 Milenky, Milky. Ženy s tím-
to jménem se v Čechách začaly 
objevovat na počátku 20. stole-
tí a jeho obliba pomalu rostla. 
V jihoslovanských jazycích má 
ale toto jméno dlouholetou tradi-
ci a vyskytuje se v několika podo-
bách: Milena, Milica, Milina, 
Mileva a jiné tvary. Význam uve-
deného jména se odhadne velmi 
snadno, protože označuje ženy, které jsou 
milé a milované. Toto ryze slovanské jméno se 
kupodivu objevuje i v němčině a maďarštině. 

Pranostiky :
Když červík v lednu ze země leze, zima až do 

května se poveze.

Jaký leden, takový červenec.
Když není konec ledna studený, únor to dva-

krát nahradí.
Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně 

bramborů.
V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává.

Pranostika uveřejněná v minulém čísle Hel-
víkovického zpravodaje se vyplnila: „Nepřijde-li 
sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Marti-
ně se vší mocí.“

Foto z 11.listopadu pravdivost pranostiky 
potvrzuje.

  Připravila L.Dvořáková

31.10.2007 proběhla v knihovně podzim-
ní výstava se soutěží O NEJPOVEDENĚJŠÍ 
PODZIMNÍ STRAŠIDLO.

Celkem se zúčastnilo 20 dětí, z toho 2 děti ze 
ZŠ. Z nádherných strašidýlek se na předních 
místech umístily a odměněny byly tyto děti :
KRISTÝNKA A MARTÍNEK GALBAVÝCH, 
DAVÍDEK A ONDRÁŠEK ŽABKOVI, MÍŠA 
ŽABKOVÁ, HANIČKA FLEKROVÁ, ADÁ-
MEK ŠŤOVÍČEK

  A. Janebová

ZE ŽIVOTA V OBCIZE ŽIVOTA V OBCIZE ŽIVOTA V OBCIZE ŽIVOTA V OBCI
NEJPOVEDENĚJŠÍ PODZIMNÍ 
STRAŠIDLO Poděkování

Děkuji všem rodičům, kteří v letoš-
ním roce pochopili fi nanční situaci MŠ 
a přispěli sponzorskými fi nančními dary na 
zakoupení hraček dětem na Vánoce.

Ještě jednou mnohokrát děkuji !
  Anna Janebová, ředitelka MŠ
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Obec Helvíkovice 
srdečně zve všechny občany na tradiční 

VÁNOČNÍ POSEZENÍ 
PŘI SVÍČKÁCH

v pátek 28.12.2007 od 16.hodin 
do sálku obecního úřadu.

Program : 
ČERVENÁ KARKULKA - pohádku pro 
dospělé sehraje nejmenovaný ochotnický 
spolek, KUCHAŘSKÁ SOUTĚŽ o ŘÁD 
ZLATÉ VAŘEČKY, MALÉ POHOŠTĚ-
NÍ, POSEZENÍ PŘI HARMONICE

Klub žen v Helvíkovicích pořádá
v pátek 14.12. zájezd

Program:
EXKURZE V DĚTSKÉM DOMOVĚ 

v Nechanicích
VÁNOCE NA ZÁMKU v Hrádku u Nechanic

VÁNOCE S KVĚTINOU
- Nové Město nad Metují

Odjezd v pátek 14.12. v 8,30 h 
od obecního úřadu.

Přihlášky na OÚ se složením poplatku 
- 80 Kč pro členky KŽ, 100 Kč ostatní.

V ceně je jízdné a vstup do zámku.
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SOUTĚŽ 
O ŘÁD ZLATÉ VAŘEČKY

 Obce Helvíkovice
Soutěže se může zúčastnit každý občan 
Helvíkovic. Přihlášky do soutěže se shro-
mažďují na OÚ od 10. do 19. prosince.
Termín soutěže : pátek 28. prosince od 16 
hodin pří „ Posezení při svíčkách“

Předmět soutěže:
První kategorie :
ZELŇAČKA – soutěžící dodá 1,5 l 
polévky
Druhá kategorie :
BRAMBOROVÝ SALÁT – soutěžící 
dodá 1 kg
Výrobky do soutěže je nutné přinést mezi 
14. a 15. hodinou v den soutěže.
Označení jídel bude anonymní, pod čís-
lem.

Způsob hodnocení : 
Hodnotí všichni účastníci „Posezení při 
svíčkách“ prostřednictvím hlasovacích 
lístků. Největší počet lístků odevzdaných 
pro soutěžní pokrm rozhodne o umístění 
na prvních třech místech v jednotlivých 
kategoriích.
Hodnotné ceny jsou připraveny pro první 
tři místa obou kategorií.

DO RODNÉHO DOMU 
VE VÁNOČNÍ ČAS

PRO LÁSKU A POCHOPENÍ 
VRACÍ SE RÁD KAŽDÝ Z NÁS

ADVENT A VÁNOCE
VÁNOCE, kouzelné slovo, při jehož zvuku 

se rozzáří oči v očekávání pohody a radosti.
ADVENT, slovo, které naopak z našeho 

počítání času pomalu ustupuje.
Přesto je advent slovo z těch kouzelných, 

znamená příchod a je spojeno s očekáváním.
Vánoce si nedovedeme představit ani bez 

jesliček, ani bez zpěvu koled, kterými naše 
tradice oplývají. Adventní období nemusí pro 
děti znamenat jen těšení na Štědrý den, dárky, 
dobroty. I ony mohou přemýšlet, objevovat 
radost z výsledků své aktivity.

Příběh o Ježíškově narození děti znají. Není 
jim cizí, protože ho znají nejen z vyprávění uči-
telek z MŠ, ale také už naši nejmenší se s nad-
šením zapojují přímo do děje v živém betlémě 
jako pasáčci, andělíčci a děti nesoucí dárky 
Ježíškovi.

Příběh jim není vzdálený, protože mnohé 
z nich v rodině přivítaly příchod mladšího sou-
rozence. Proto i jejich vztah k novorozeněti je 
vřelý.

Příběh o Ježíškově narození přibližuje dětem 
smysl nejkrásnějších svátků v roce a činí jim je 
srozumitelnější.

KRÁSNÉ A SPOKOJENÉ VÁNOCE, 
ZDRAVÍ, KLID A POHODA 

AŤ VÁS PROVÁZEJÍ 
V NOVÉM ROCE 2008!

  Anna Janebová 
  Ředitelka MŠ 
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Tak jako léta minulá bude i letos 26.12. na 
svátek svatého Štěpána od 15. do 17. hodin 
otevřena kaple svatého Antonína v Hel-
víkovicích, kde si návštěvníci mohou pro-
hlédnout starodávný betlém.
Sváteční odpoledne přítomným zpříjemní 

VÁNOČNÍ KONCERT 
od 16 hodin, 

na kterém vystoupí dětský pěvecký sbor 
VIOLA pod vedením pana učitele Žejdlíka.

Vstupné dobrovolné.

STAROČESKÉ VÁNOČNÍ ZVYKY

České Vánoce bývají odnepaměti spojeny 
s mnoha zvyky. Na jiné pomalu zapomínáme.
Zlaté prasátko i tele

Dnes už se málokdo postí, aby viděl zlaté pra-
sátko. Dříve ale lidé dodržovali půst nejen v tento 
den, ale po celý advent. V některých krajích však 
nebylo očekáváno zlaté prasátko, ale zlaté tele.
Spoutaný stůl zajistil svornost

Nejvíce zvyků se udržovalo při štědrove-
černí večeři. U stolu se musel sejít sudý počet 
hodovníků, což mělo přinášet štěstí.

Při večeři se vždy nechávalo jedno prostře-
né místo navíc. To pro případ, že by do domu 
zavítal nečekaný host. Dbalo se také na to, aby 
nikdo neseděl obličejem ke dveřím. Přinášelo 
to neštěstí.

Pod ubrusy dávaly hospodyně seno, což 
mělo připomínat narození Ježíška v betlém-
ském chlévě, ale také zajistit dobrou úrodu. 
Nohy jídelního stolu se spínaly řetězem, aby 
vytrvala soudržnost rodiny.

Slavnostní ubrus musel na stole zůstat až do 
Štěpána a pod něj se dávala semena všech plo-
din, které se pěstovaly v hospodářství. Aby se 
domu držely peníze, uschovávaly hospodyňky 
pod ubrusem kapří šupiny.

Všechna jídla nosily ženy na stůl naráz. Kdy-
by totiž během večeře od stolu odešly, nenesly 
by jim pak dobře slepice.
Kapři, pstruzi i lososi

Pokrmů mělo být devatero, protože devítku 
naši předkové pokládali za magické číslo.

Ryby se na sváteční stůl našich předků 
dostávaly jen v těch krajích, kde se nacházely 
rybníky a řeky. Jinde byly vzácností. Zajímavé 
je, že proslulejší chovem kaprů kdysi bývaly 
spíše Východní Čechy než Čechy jižní.

Kde nebyly řeky, připravovaly hospodyně 
zajíce načerno s rozinkami, ořechy a švestka-
mi. Velmi oblíbený byl také černý kuba z hřibů 
modráků. Stolům chudších domácností vévo-
dily hrách, čočka a ovoce.
Na koledu chodili i kněží

S Vánocemi byly na vsích i ve městech spo-
jeny koledy. Šlo o tradiční obchůzky, jejichž 
původním smyslem bylo přinést do hospodář-
ství štěstí a blaho. Později se označení koleda 
rozšířilo i na dary, které se při ní nadělovaly 
a také na písně, popěvky a říkanky s ní spoje-
né. Na koledu chodily malé děti, žebraví žáci, 
kněží, kostelní zpěváci i učitelé. Koledovalo se 
na Štědrý den, na sv.Štěpána, Nový rok a Tři 
krále.
Odhalená budoucnost

Se Štědrým dnem byla také spojena víra 
v možnost poznat vlastní budoucnost. Vánoční 
věštění bylo zaměřeno na věštění budoucnosti 
a na poznání lidských osudů. Zájem mladých 
se soustředil na zjištění životního partnera. 
U dívek bylo oblíbené házení boty přes hlavu. 
Když se obrátila špičkou ke dveřím, jeho maji-
telka se vdala.

Na budoucnost se myslelo i při lití vosku 
nebo olova do vody. Oblíbené bylo také krájení 
jablek. Kdo v nich našel z jader křížek, do roka 
zemřel, komu ale zůstala jádra neporušena 
nebo měla tvar hvězdy, zůstal v příštím roce 
zdráv.

  Připravila L. Dvořáková 

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji OÚ, všem spolkům v obci, 
p.Ročkovi, manželům Smetanovým, rodi-
čům a svým zaměstnancům za obětavou 
celoroční pomoc při všech pořádaných 
akcích pro děti.
Přeji Vám šťastné a veselé vykročení do 
roku 2008 a těším se na další spolupráci.

Anna Janebová
Ředitelka mateřské školy
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Informace k internetové prezentaci Ob-
vodního oddělení Policie ČR Žamberk.

Tímto si Vás dovoluji upozornit na inter-
netovou prezentaci Obvodního oddělení Poli-
cie ČR Žamberk, kterou naleznete na níže uve-
dené adrese: 

http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/project/
section.php?ids=1025

Uvedené stránky jsou určeny občanům k 
lepší orientaci působnosti a práce Obvodního 
oddělení Policie ČR Žamberk. Současně jsou 
tyto stránky vytvořeny k získávání aktuálních 
informací.

npor. Robert Tomáš, vedoucí oddělení

Zveme Vás na zájezd do divadla 
do Rychnova nad Kněžnou 

na zábavný pořad oblíbené skupiny 

SCREAMERS 
– TRAVESTI SHOW

Dne 29.1.2008 
Odjezd od MŠ v 17.30 hodin

V ceně 250 Kč je zahrnuta vstupenka 
a autobus.

Přihlášky se zálohou přijímáme v mateřské 
škole do 18.1.2008

  Anna Janebová

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, 
celé sbírky, větší množství i pozůstalost po 
sběrateli. Platím v hotovosti, nejvyšší mož-
né ceny. Informace na tel.: 724 229 292.
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Linka důvěry Ústí nad Orlicí
Linka důvěry poskytuje sociální službu, tzv. 
„telefonickou krizovou intervenci“, zaměřenou 
na pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížné životní 
situaci, nejsou schopni ji řešit a překonat vlast-
ními silami. Většinou se nemohou nebo nechtějí 
svěřit někomu ve svém okolí. V tomto případě 
může pomoci Linka důvěry.
Na Lince důvěry jsou speciálně vyškolení pra-
covníci, kteří volajícího vyslechnou, společně 
s ním hledají optimální řešení problému a také 
poskytují potřebné informace (např. kontakt na 
příslušnou organizaci, která dokáže volajícímu 
dlouhodoběji odborně pomoci). Výhodou telefo-
nického kontaktu je anonymita. Pracovníci plně 
zachovávají mlčenlivost.
Něco z historie
Linka důvěry vznikla 1. 9. 1995, jako součást 
Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí 
nad Orlicí. V roce 1998 začala spolupraco-
vat s Občanským sdružením KONTAKT Ústí 
nad Orlicí, které se od roku 2001 věnuje jen její 
činnosti. V roce 2005 byla Lince důvěry uděle-
na akreditace České asociace pracovníků linek 
důvěry.
V druhé polovině roku 2006 se představitelé 
Pardubického kraje rozhodli fi nančně pod-
porovat pouze jednu Linku důvěry v tomto 
regionu. Z vypsaného výběrového řízení vyšla 
vítězně Linka důvěry Ústí nad Orlicí. Občanské 
sdružení KONTAKT se 1. 1. 2007 stalo samo-
statným právním subjektem a zároveň jediným 
provozovatelem Linky důvěry. V současné době 
je sdružení zaregistrováno jako poskytovatel 
sociální služby v souladu se zákonem o sociál-
ních službách č. 108/2006 Sb.
V životě se ocitnete v situaci, která pro Vás bude 
těžká a Vy nebudete vědět, jak ji vyřešit, popř. si 
budete chtít s někým promluvit. Není nic snazší-
ho, než zavolat k nám. Linka důvěry v Ústí nad 
Orlicí funguje v NONSTOP provozu na telefon-
ním čísle:

465 52 42 52
Občanské sdružení KONTAKT je fi nancováno 
dotacemi z rozpočtů měst a obcí pardubického 
regionu. Hlavním poskytovatelem fi nančních 
prostředků na provoz Linky důvěry je Krajský 
úřad Pardubice.




