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OBEC HELVÍKOVICE
Rozpočet na rok 2009 (v tis. Kč)

Název položky: Příjmy Výdaje
Daně z příjmu 3 450,0  -
Poplatky (odpady, pes, správní)   190,0  -
Daň z nemovitostí  450,0  -
Přijaté dotace (z kraj.úřadu na stát.správu)   46,3  -
Pronájem pozemků   25,0  1,0
Psí útulek   -  5,0
Lesní hospodářství   2,0  5,0
Vnitřní obchod (sdružení obcí Orlicko)  -  15,0
Silnice a pozemní komunikace   -   494,0
 - z toho: zimní údržba komunikací   82,0
  opravy místních komunikací  150,0
  stavba cesty ke stav.pozemkům Skála   80,0
  výstavba chodníku u I/11  150,0
  nákup nových značek, radar   32,0
Pitná voda (vodovod Skála II)   -  430,0
Odpadní vody (stočné,projekt na kanalizaci)  60,0   710,0
Mateřská škola   -  200,0 
Základní škola   -   110,0
Knihovna, kronika, zpravodaj, kultura   7,2  62,0
 - z toho: knihovna 0,2  5,0
  kronika -  4,0
  zpravodaj 7,0 13,0
  kultura-životní výročí,zájezd,beseda - 30,0
  kultura-oslava výročí založení MŠ - 10,0
Tělovýchova a zájmová činnost   -  32,0
 - z toho:  TJ Sokol  12,0
  zájmová činnost-zájezdy,koncerty  10,0
  dotace spolkům na činnost  10,0
Bytové hospodářství (3 byty v č.p. 165)   111,0  -
Nebytové hospodářství (tělocvična, sálek)   46,0  207,0
 - z toho:  elektřina ve víceúčel.objektu  200,0
Veřejné osvětlení   -  85,0
 - z toho:  elektřina, opravy  70,0
  zřízení osvětlení přechodu u Konzumu  15,0 
Pohřebnictví, kaple   5,5  156,0
 - z toho:  kaple elektřina, hřbitov voda   6,0
  oprava hřbitovní zdi-přední část  150,0 
Komunální služby   386,0    915,0
 - z toho:  prodej pozemků na Skále 370,0
   pronájem parketu,židlí, reklamní tabule  16,0  
  zřízení tepelného čerpadla pro víceúčel.objekt  700,0
  změna č. 2 ÚPO   50,0
  provozní výdaje na správu majetku obce  165,0
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Komunální odpady (odměna za třídění)   30,0  300,0
 - z toho:  směsný komunální odpad  210,0
  tříděný a nebezpečný odpad   90,0
Veřejná zeleň   -    98,0
Požární ochrana   -  30,0
Zastupitelstvo obce   -  472,0
Činnost místní správy (provoz OÚ)  1,0   613,0
Mezinárodní spolupráce  -  20,0
Úroky přijaté, úroky hrazené z úvěru   10,0  420,0
Služby bank, pojištění majetku  -  30,0
Splátka jistiny úvěru  -  500,0
   4 820,0 5 910,0 
Zapojení části zůstatku z r.2008  1 090,0
Celkem rozpočet  5 910,0 5 910,0

OBECNÍ ÚŘAD 
Dne 6. 2. 2009 se konalo 15. veřejné zasedání 

zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozpočet obce na rok 2009 v celkové výši 

5 910 000,- Kč na straně příjmů i výdajů.
2. Hospodaření MŠ za rok 2008. Hospodářský 

výsledek ve výši 31 545,27 Kč bude převeden 
do rezervního fondu MŠ.

3. Inventarizaci majetku obce k 31.12.2008. 
Celková hodnota majetku obce je 
58 466 378,59 Kč. 

4. Navýšení odměn členů zastupitelstva od 
1.2.2009 podle nařízení vlády č. 20/2009 
Sb. 

5. Sjednání smlouvy o dílo s fi rmou VENCL-
SERVIS na stavbu vodovodu Skála II.

6. Prodej nepotřebného kontejneru na ko-
munální odpad Agrokonzultě Žamberk za 
prodejní cenu 6 000,- Kč. V současné době je 
v pronájmu. 

7. Dodatek č. 1 ke stanovám Sdružení obcí 
Orlicko.

8. Zřízení místního pracoviště CZECH POINT 
prostřednictvím ORP Žamberk s využitím 
dotace ze strukturálních fondů EU, pod-
mínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
a příslušné Čestné prohlášení.

UPOZORNĚNÍ 
NA MÍSTNÍ POPLATKY:

Do 28.2.2009 byl splatný:
- poplatek za psa za r. 2009 ve výši 100,- Kč 
za prvního psa, 200,- Kč za každého dalšího 
psa
- předplatné na Helvíkovický zpravodaj na 
rok 2009 ve výši 54,- Kč (9,- Kč za 1 výtisk)
Žádáme občany, kteří ještě tyto poplatky 
neuhradily, aby tak učinily co nejdříve.

Do 30.6. je splatný:
- poplatek za odpady za rok 2009 ve výši 
350,- Kč za 1 občana nebo 1 rekreační cha-
lupu.
 

POZVÁNKA 
na 16. veřejné zasedání

Zastupitelstva obce Helvíkovice,
které se koná v pátek 17.4.2009 od 19,00 h

 v sálku obecního úřadu.
Program: 

 1. Návrh zadání změny č. 2 ÚPO Helvíkovice
 2. Prodej pozemků
 3. Různé
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Společenská rubrika
BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná 
životní jubilea:

Duben 2009
Mlynářová Ludmila, č.p.132 60 let
Popová Magda, č.p. 124  72 let
Roček Jiří, č.p. 87  65 let
Hajduk Vojtěch, č.p. 63  65 let
Jeništa Jiří, č.p. 10  72 let

Květen 2009
Chaloupková Oldřiška, č.p. 126 79 let
Janušová Květoslava, č.p. 48 73 let
Pirkl Jan, č.p. 86  86 let
Holubář Bohuslav, č.p. 83 79 let

VD

Dne 8.5.2009 by oslavil 
pan Kamil Matyáš z č.p. 38 

100. výročí narození.

26.7.2009 uplyne od jeho úmrtí již 20 let. Kdo 
jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpo-
mínku.      Děti s rodinami

O ČEM SE POVÍDÁ,
O ČEM SE MLUVÍ

ROZKVETLÁ OBEC
Blíží se léto a u mnoha domů rozkvetou 

okna, balkony i zahrádky. Soutěž „Rozkvetlá 
obec“, kterou vyhlašuje Obec Helvíkovice letos 
poprvé, si klade za cíl motivovat občany k péči 
a zkrášlování okolí svého domu a potažmo tak 
celé obce. Pokud se máte čím pochlubit, nevá-
hejte se přihlásit.

Kategorie I. – rozkvetlá zahrada
Kategorie II. – rozkvetlé okno, balkon

PRAVIDLA SOUTĚŽE 
„ROZKVETLÁ OBEC“:

1. Soutěž vyhlašuje Obec Helvíkovice (dále 
jen pořadatel).

2. Soutěž je vyhlášena pro všechny majite-
le a spolumajitele rodinných domů nebo bytů 
v katastru obce Helvíkovice.

3. Za přihlášku do soutěže se považuje pře-
dání 1 soutěžního a 1-2 pomocných snímků. 
Snímky může provést přizvaný pořadatel. Ale-
spoň z jedné fotografi e musí být patrná souná-
ležitost k místnímu objektu účastníka soutěže. 
Snímky lze předat na Obecní úřad v Helvíkovi-
cích v klasické nebo v elektronické podobě.
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4. Uzávěrka příjmu přihlášek a fotografi í je 
v úterý 15.9.2009.

5. Porota vybraná pořadatelem provede po 
tomto termínu uzávěrky vyhodnocení obou 
kategorií. Vyhlášení výsledků bude zveřejněno 
v říjnovém Helvíkovickém zpravodaji a předání 
věcných cen proběhne v prosinci 2009 při Pose-
zení při svíčkách.

Bezpečnost bydlení z hlediska požární 
ochrany

Dne 1.7.2008 nabyla účinnosti nová vyhláš-
ka č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 
požární ochrany staveb. Je zpracována na zákla-
dě nejnovějších tuzemských a zahraničních 
poznatků v oblasti požární ochrany staveb.

Vyhláška stanoví požadavky pro navrhování 
a provádění nových staveb po 1.červenci 2008. 

Přináší vyšší požadavky na vybavení nových 
rodinných domů a staveb určených pro bydle-
ní zařízením autonomní detekce a signalizace 
(obecně „hlásičem požáru“) a také přenos-
nými hasicími přístroji. Podle vyhlášky musí 
být „hlásiči požáru“ vybaveny všechny nově 
postavené rodinné domy. „Hlásič požáru“ musí 
být v rodinném domě umístěn v části vedou-
cí k východu z bytu. Všechny nově postavené 
rodinné domy budou muset být také vybaveny 
přenosným hasicím přístrojem.

Vyhláška přináší změny pro nové objekty, ale 
jaká je situace u starších domů v zahraničí? Ve 
vyspělých státech je „hlásič požáru“ na rozdíl 
od ČR naprosto běžným vybavením domác-
nosti – např. v Dánsku je požárním hlásičem 
vybaveno 75 % všech domácností, ve Finsku je 
to dokonce 98 % domácností, v Norsku 97 %, 
ve Švédsku 68 % a ve Velké Británii je podle 
odhadů požárními hlásiči vybaveno 75-80 % 
nemovitostí. Povinnost vybavit si domácnost 
požárními hlásiči existuje hned v několika člen-
ských zemích EU.

Autonomní „hlásiče požáru“ představují 
vyzkoušený, efektivní, na údržbu nenáročný 
a fi nančně dostupný (cena v řádech stovek 
korun) prostředek požární prevence, který 
zajišťuje včasné zjištění požáru v kteroukoliv 
denní či noční hodinu. „Hlásič požáru“ tím 
výrazně zvyšuje šance na přežití a chrání maje-
tek v domácnosti před ničivým požárem.

Autonomní „hlásič požáru“ je jednoduché 
zařízení, které obsahuje v jedné krabičce všech-
ny komponenty potřebné pro spolehlivou detek-
ci kouře a vyvolání poplachu (zvukovým signá-
lem). „Hlásič požáru“ dokáže fungovat nezá-
visle na jiných zdrojích energie, stačí mu běžné 
baterie. Jeho instalace není nikterak složitá 
a měl by to zvládnout každý domácí kutil – stačí 
k tomu např. hmoždinky a běžné nářadí. Pokud 
se však „hlásič požáru“ bude pořizovat do nové 

stavby, pak by měl 
hlásič v souladu s pro-
jektovou dokumentací 
stavby nainstalovat 
vyškolený odborník. 
Výrobci těchto zaříze-
ní většinou doporu-
čují „hlásiče požáru“ 
umísťovat doprostřed 
stropu, minimálně však 
ve vzdálenosti 60 cm od 
stěny, ve výšce maxi-
málně 6 metrů od pod-
lahy. „Hlásiče požáru“ 
není vhodné umísťovat 
v blízkosti ventilátorů, 
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svítidel nebo jiných zdrojů tepla, ani ve vrcho-
lech půdních prostorů všech tvarů a v prosto-
rách prašných či velmi vlhkých (koupelny). 
Optimální je, pokud máte hlásič v každé obytné 
místnosti nebo alespoň v centrální části bytu 
a na každém podlaží domu, a pak také samo-
zřejmě tam, kde lze předpokládat možnost vzni-
ku požáru (např. dílna, garáž).

I když se povinné vybavení požárními hlásiči 
týká pouze nových či nově rekonstruovaných 
staveb, MV – generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR doporučuje občanům 
aby si „hlásiče požáru“ pořídili do všech domác-
ností. Stále totiž platí heslo „lepší když vás budí 
hlásič, než hasič.“
Linky tísňového volání:
150  hasiči
112  jednotné evropské číslo tísňového volání

Z informací HZS Pardubického kraje vybral 
MVDr. P. Šalanský

Pranostiky, přísloví, tradice
Svátky jara

O Velikonocích se střídají smutek a tajemno 
se štěstím a veselím …

Velikonoce jsou svátky, které jako by nám přiná-
šely dlouho očekávané jaro. Těžko si je dnes umí-
me představit bez barevných vajíček, pomlázky, 
čokoládových či pečených beránků a rozkvetlých 
snítek.

Pro křesťany 
představují vrchol 
liturgického roku, 
protože jim připo-
mínají ukřižování 
a zázrak zmrt-
výchvstání Ježíše 
Krista, a zřejmě 
právě proto jsou 
obestřeny řadou 
zajímavých tradic, 
zvyků a symbolů. 

Jídelní stoly našich předků si můžete před-
stavovat různě. Zatímco ty měšťanské se čas-
to prohýbaly pod tíhou lahůdek, v kuchyních 
prostých lidí se vařilo jednoduše a zdravě. Ze 
zelí, brambor či luštěnin se připravovala jídla, 
jejichž názvy mnohdy vyvolávají úsměv na tvá-
řích. Copak se za nimi skrývá?
Víte, co jsou …
… ŠUSPAJDY ?

Vařené knedlíky ze zelí, uzeného masa a 
strouhanky. Chutnají výborně s dušenou zele-
ninou.
… HOĎBIDLO ?

Oloupané a nakrájené brambory, vařené spo-
lu s noky vám možná budou připadat trochu 
fádní. Přelité „moderní“ omáčkou z rozdrobe-
né nivy smíchané s majolkou a bílým jogurtem 
jsou přímo delikatesou. 
… BAGANČATA ?

Takto se říká nejen těžkým pracovním botám. 
Naši předkové stejným slovem nazývali škvar-
kové placky. Zachutnají vám i jen tak samotné, 
obložené čerstvou zeleninou.
… ŠORMAJZL ?

Jsou fazole a kroupy se škvarky a osmaženou 
cibulkou (250 g bílých fazolí, 200 g velkých 
krup, 1 cibule, 100 g sádla se škvarky, sůl). 
Fazole namočíme předem do studené vody. 
Vodu vyměníme a fazole uvaříme v neosolené 
vodě. Kroupy propláchneme, zalijeme vroucí 
vodou a uvaříme. Když jsou měkké, osolíme je a 
promícháme se lžící sádla. Cibuli nakrájíme na 
kolečka a osmahneme na sádle se škvarky. Ke 
kroupám přimícháme uvařené fazole a pokrm 
přelijeme sádlem s osmaženou cibulí.

V moderní verzi je šormajzl výborný s tatar-
skou omáčkou a strouhaným sýrem.

V neděli na Boží hod velikonoční se podle tra-
dice nemá pracovat, jen vařit a hodovat. A také 
se k obědu mají podávat ty nejlepší sváteční 
pokrmy, především maso. Zpravidla se připra-
vuje jehněčí nebo kůzlečí, a tak trochu se zapo-
míná, že k Velikonocům neodmyslitelně patří i 
zajíc a králík. Dovolte mi uvést jeden z mnoha 
receptů. 
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Králík po staročesku
500 g králičího hřbetu, 2 mrkve, 2 petržele, ½ 
menšího celeru, 1 cibule, 2 dcl smetany, 3 lží-
ce rozpuštěného másla, 1 lžíce hladké mouky, 
vývar nebo voda na podlití, 2 lžičky staročes-
kého koření, sůl, šlehačka a plátky citronu na 
ozdobu. 

připravila L. Dvořáková

ZE ŽIVOTA V OBCI

Klub žen v Helvíkovicích pořádá 
ve dnech 9. a 10. dubna

Velikonoční výstavu v knihovně
na téma

PROUTĚNÉ VELIKONOCE 
S POEZIÍ STARÉ KUCHYNĚ

Výstava bude otevřena ve čtvrtek i v pátek 
vždy od 9 do 11 hodin a od 14 do 17 hodin.
Pro návštěvníky je připraveno malé občerst-
vení a prodej perníčků.

Knihovna Helvíkovice
V novém roce jsem převzala 

roli knihovnice, proto bych vás 
ráda upozornila na malé změ-
ny v knihovně.

Od dubna je otevírací doba 
opět od 16 do 18 hodin, stále ve středu.

Další novinkou jsou nově upravené webové 
stránky knihovny: 

www.hnihovnahelvikovice.wz.cz. Najdete 
tam informace o knihovně, tipy na knihy a také 
seznam všech knih, které v knihovně máme. 
E-mailová adresa knihovny je:

 knihovna.helvikovice@orlicko.cz. Na tuto 
adresu můžete psát své dotazy, připomínky 
i návrhy. Poslední novinkou je bezplatný pří-
stup k internetu pro čtenáře i pro neregistrova-
né návštěvníky. 

Těší se na vás Monika Havlíčková.

Ředitelka Mateřské školy Helvíkovice po 
dohodě se zřizovatelem vyhlašuje podle § 34 
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA 
ŠKOLNÍ ROK 2009/2010.

Zápis se bude konat v mateřské škole dne 22. 
dubna od 10 do 12 hodin.

Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělá-
vání pro následující školní rok přijímáme do 21. 
dubna 2009. Přihlášky si vyzvedněte v mateřské 
škole.

Anna Janebová, ředitelka mateřské školy

PROBOUZENÍ BROUČKŮ
se uskuteční v sobotu 18. dubna 2009.

Sraz v 15,00 hodin u mateřské školy. 
Těší se na vás Brouk Pytlík, 

Ferda Mravenec, berušky a další. 
Startovné 20 Kč. Občerstvení zajištěno.

Srdečně všechny zve mateřská škola 
a První pomoc.
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Klub žen a Myslivecké sdružení Dubina 
v Helvíkovicích 

pořádá ve čtvrtek 30. dubna od 18.h 
Pálení čarodějnic a stavění máje

v prostorách parčíku za obecním úřadem.
Pro zájemce budou připravena 

grilovaná kuřata
 a posezení při harmonice.

V případě nepříznivého počasí 
se akce přesune do sálku OÚ.

Kluž žen pořádá ve čtvrtek 14. května 2009

ZÁJEZD DO POLSKA.
Program:

- dopoledne návštěva tržnice v Kudowa Zdroj
- odpolední program bude upřesněn na plakátech.

Přihlášky u paní Popové do 30.4.

Sbor dobrovolných hasičů Helvíkovice při-
pravuje na sobotu 30. května 2009

Kácení máje.
Bližší informace budou na plakátech.

Kulturní výbor Obce Helvíkovice zve všechny občany 
– důchodce 

v neděli 10. května od 15. hodin do sálku 
v budově OÚ na

BESEDU S DŮCHODCI.
Kulturní program a tradiční občerstvení 

jsou zajištěny.

HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 2/2009, X. ročník, dvouměsíčník. Vydává Obec Helvíkovice, registr MK ČR E 12731, telefon 465 612 527, 

e-mailová adresa: ouhelvikovice@orlicko.cz. Náklad 150 výtisků. Cena 9,- Kč. Uzávěrka tohoto čísla dne 25.3.2009, datum vydání 1.4.2009. 

Uzávěrka příštího čísla 27.5.2009, Helvíkovický zpravodaj č. 3/2009 vyjde 2.6.2009. Příspěvky jednotlivých autorů jsou ponechány v původním 

znění a nejsou jazykově ani fakticky upravovány. Sazba a tisk: Tiskárna David Kerschbaum, Hluboká 140, Žamberk, tel. 465 613 578.

UPOZORNĚNÍ A INZERCE

Prodám pračku MINI ROMO COMBI. Cena 
200 Kč. Bližší informace na obecním úřadě.

TJ Sokol Líšnice pořádá v sobotu 18.4.2009
Turistický pochod

<Líšnický puchýř>
VIII. ročník: Kolem domku Prokopa Diviše na Rozál-
ku a Litický Chlum
Trasy: 8-16-32 km pěšky i na kolech, 64 km asfalt-
kolka. Start: sokolovna Líšnice 8:00-10:00. Cíl: tam-
též do 19:00, startovné 25 Kč. Každý účastník obdrží 
oplatek a čaj na trase U sokolovny bude připraveno 
posezení s možností občerstvení. Na málé i velké 
turisty se těší pořadatelé! Informace na: www. pocho-
dy.cz a www.obeclisnice.cz

 
Orlické hory tady máme
krajem rádi chodíváme
s radostí a bez nudy
každým rokem jinudy.
 
Prokop Diviš z nebe
naše kroky vede
k hodnotám a lesku
mocnou silou blesku!
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