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Mateřská škola Helvíkovice vás srdečně zve 12.9.2009 
na den otevřených dveří a oslavu 50. výročí založení. 

Číslo 4/2009



OBECNÍ ÚŘAD
Dne 17.7.2009 se konalo 18. veřejné zasedání 

zastupitelstva obce 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:
1. Bezplatný převod pozemků par.č. 274/5 

a 274/51 KN a par.č. 262/13, 262/14, 262/15, 
262/9, 262/12 a 262/16 PK v k.ú. Helvíkovice 
(u letiště) Městu Žamberk. 

2. Bezplatný převod pozemku par.č. 263/4 PK 
v k.ú. Helvíkovice Obci Dlouhoňovice.

 Městský úřad Žamberk prokázal nabývací-
mi dokumenty, že výše uvedené pozemky vedené 
v majetku Obce Helvíkovice patří městu Žamberk 
a par.č. 263/4 v k.ú. Helvíkovice patří Obci Dlou-
hoňovice. Předložené dokumenty svědčí o tom, že 
pozemky nikdy Obci Helvíkovice neměly patřit, 
proto budou bezplatně oběma obcím převedeny 
zpět. Na chybu v evidenci pozemků z 50.let minu-
lého století upozornil v rámci pozemkových úprav 
Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí.

3. Nákup pozemku par.č. 978 PK v k.ú. Hel-
víkovice od pana Jiřího Matyáše, Helvíkovice 147. 
Jedná se o pozemek pod fi rmou UNIKOVO, který 
těsně sousedí s pozemkem obecním a jeho část 
bude využita pro přístupovou cestu k budoucím 
stavebním parcelám.

4. Z důvodu lepší prodejnosti bylo schváleno 
snížení ceny stavební pozemků na Skále na 320,- 
Kč za 1 m2. 

5. Zveřejnění záměru prodat stavební pozemky 
par.č. 19/14, 19/15, 19/16, 19/20, 19/21 a 19/22 
v k.ú. Helvíkovice (na Skále). Na pozemky bude 
zaveden přívod elektrické energie v roce 2010. 
Nyní je již připraven vodovodní řád. Přístup ke 
stavebním pozemkům je ze stávající komunikace.

6. Prodej stavebního pozemku par.č. 19/13 
v k.ú. Helvíkovice panu Pavlu Julišovi, Žamberk. 

7. Zveřejnění záměru prodat pozemek par.č. 
283/1 v k.ú. Helvíkovice za minimální cenu 150,- 
Kč za 1 m2(na Popluží). 

8. Zadání změny č. 2 a 2A Územního plánu 
obce Helvíkovice

9. Změny ÚPO se nebudou rozšiřovat o další 
změny zařazené jako 2B (požadavek p. Šiffela na 
převod jeho pozemků par.č. 993/1, 997 a 1003/1 
v k.ú. Helvíkovice do území venkovského bydlení).

DALŠÍ INFORMACE:
- Firma Vencl servis Žamberk dokončila zo-

kruhování vodovodu na Skále ke stavebním 
pozemkům.

- V polovině srpna bude dokončena stavba 
chodníku u I/11 od restaurace k hasičárně a úpra-
va veřejného prostranství vedle staré hasičárny, 
kterou provádí Stilmat Žamberk. 

- Opět bylo zahájeno jednání o rekonstrukci 
komunikace od Popluží k letišti. Ve spolupráci 
s Dibaq a.s. bude na tuto akci v celkových 
nákladech cca 15 mil. Kč žádáno o dotaci. Firma 
přislíbila fi nanční spoluúčast. 

Upozornění na místní poplatky:
Do 30.6. byl splatný
- poplatek za odpady za rok 2009 ve výši 

350,- Kč za 1 občana nebo 1 rekreační chalupu.

Svoz nebezpečných odpadů se koná 
ve čtvrtek 27.8.2009.

Bližší informace na letácích, které dostanete do 
domácností.

V pátek 7.8.2009 odpoledne 
SDH Helvíkovice provede 

SBĚR STARÉHO ŽELEZA po obci. 
Připravte nepotřebné železo před svůj dům, 
k cestě, případně nahlaste připravený želez-
ný šrot do Konzumu v Helvíkovicích. 

Upozorňujeme občany,
že na skládku bioodpadu za odpadovým dvorem 

je zakázáno ukládat dřevo, větve a kamení. Sklád-
ku lze využít pouze k ukládání plevele, případně 
listí a trávy.

    VD

Společenská rubrika
BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná životní 
jubilea:

Srpen 2009
Hovadová Květoslava, č.p. 24 90 let
Dostálek Vlastimil, č.p. 31  74 let
Matyáš Vratislav, č.p. 121  71 let
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Září 2009
Béňa Ladislav, č.p. 64  72 let
Mík Zdeněk, č.p. 37  75 let
Vítková Vědunka, č.p. 110  86 let

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
25.4. se narodil Michal Martínek do č.p. 83
7.5. se narodil Adam Knop do č.p. 55
2.6. se narodil Martin Rous do č.p. 167.
Přejeme jim hodně zdraví, lásky a šťastné dětství. 

VZPOMÍNÁME
27.6.2009 zemřel pan Karel Doleček, č.p.3 ve 

věku 65 let.
Čest jeho památce! 

V.Dittertová

O ČEM SE POVÍDÁ,
O ČEM SE MLUVÍ

 Nejužitečnější ze všech umění 
 je umění být užitečný.
   B. Franklin
 Za člověka mluví činy, nikoliv slova.
   N. Hill

Tato motta nám připomínají naši spoluobčanku 
paní Annu Blažkovou, která darovala nádhernou 
paličkovanou krajku zdejšímu obecnímu úřa-
du. Doufejme, že tyto tři obrázky dají základ pro 
budoucí důstojnou místnost na vítání občánků 
a jiné slavnostní obřady. Budou i příštím genera-
cím připomínat šikovné ruce naší krajkářky.

Jsme moc rádi, že takovéto spoluobčany mezi 
sebou máme. DĚKUJEME.

L. Dvořáková

Pranostiky, přísloví, tradice
ČERVENCOVÉ PRANOSTIKY

Na svatého Jakuba (25.7.) dopoledne léto, 
odpoledne zima.

Jak teplý svatý Jakub, tak studené Vánoce.
Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné 

žně.

SRPNOVÉ PRANOSTIKY
I když ze strnišť občas fučí,
horko nás přece jen mučí.
Když fouká v srpnu severák, 
bude dlouho pěkně tak.

Když v srpnu hodně hřímá,
bude na sníh bohatá zima.

Moc hub srpnových – moc vánic sněhových.

Symboly léta
Se slovem léto si spojujeme – bylinky, ovoce, 

med, chmel.
Med je a vždy býval přirozeným přírodním sla-

didlem a pochoutkou. To, že tomu tak bylo i u nás, 
nasvědčuje i známá pověst o praotci Čechovi, kte-
rý se rozhodl pro tuto zemi právě proto, že „oplý-
vala mlékem a strdím“ (strdí = med).

Díky složení a obsahu je med léčivým prostřed-
kem proti mnoha nemocem. Obsahuje železo 
podporující krvetvorbu. Med například posilu-
je imunitní systém a je zdrojem energie. Lžička 
medu pomáhá při nespavosti, při nervozitě nebo 
při únavě. 

Med má vysoký obsah cukrů, díky kterému 
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má „samokonzervační“ účinky. I tak je ale nut-
né dodržet některá pravidla. Med bychom měli 
skladovat v uzavřené (skleněné nebo keramické) 
nádobě, pokud možno v suchu, temnu a chladu. 
V žádném případě neuchováváme med v chladnič-
ce. Optimální teplota je kolem 15 °C.

Zcukernatění (krystalizace) patří vzhledem 
k vysokému obsahu cukru k základním vlastnos-
tem medu a neztrácí se tím žádná z cenných látek. 
Nejméně krystalizuje lesní med díky menšímu 
obsahu glukózy. Zcukernatělý med vrátíme do 
tekutého stavu pozvolným ohříváním ve vodní 
lázni. Teplota by přitom neměla stoupnout nad 50 
°C, při které dochází ke znehodnocení některých 
látek, přičemž by utrpěla kvalita medu. K roz-
puštění zkrystalizovaného medu nesmíme nikdy 
použít mikrovlnou troubu. 

Co možná nevíte?
Medem můžeme nahradit cukr v různých recep-

tech (vzhledem k menší sladkosti medu v poměru 
1,5 :1).

1 l medu váží 1,25 kg.

Med se dá smíchat s máslem a vytvoří se tak 
„medové máslo“, které se díky konzervačním 
vlastnostem medu nekazí. 

Aby včela nasbírala pyl, ze kterého bude 1 kg 
medu, musí navštívit na 125 000 květů pampeli-
šek, a to má každý květ až 200 kvítků. 

K odpolednímu čaji si můžete upéci medo-
vníčky a medové rohlíčky podle následujících 
receptů: 

MEDOVNÍČKY
Suroviny: 
400 g cukru, 500 g hladké mouky, 5 vajec, 3 lží-

ce tekutého medu, skořice, 1 hřebíček, 1 kulička 
nového koření, 1 prášek do pečiva.

Popis:
Vejce šleháme s cukrem až do zhoustnutí. Pak 

přidáme med, tlučenou skořici a koření. Zamí-
cháme a pomalu přidáváme mouku s práškem do 
pečiva. Těsto přikryjeme a necháme odpočinout 
do druhého dne. Poté těsto rozválíme a formič-
kami nebo skleničkou vykrajujeme kolečka, která 
potřeme rozšlehaným vajíčkem a ozdobíme půl-
kou spařené mandle zbavené slupky. Pečeme při 
mírné teplotě. 

MEDOVÉ ROHLÍČKY
Suroviny:
400 g hladké mouky, 150 g másla, 150 g tekuté-

ho medu, 3 žloutky, 1 balíček vanilkového cukru, 
špetka jedlé sody, marmeláda, čokoládová poleva.

Popis:
Máslo smícháme s medem a žloutky, přidá-

me balíček vanilkového cukru, hladkou mouku 
a sodu. Je-li těsto příliš řídké, necháme jej v chla-
du ztuhnout a strojkem na maso s připevněným 
nástavcem vytlačujeme rohlíčky. Pečeme je v mír-
ně vyhřáté troubě. Upečené spojíme marmeládou 
a konce namáčíme v čokoládové polevě. Můžeme 
posypat práškovým cukrem. 

 
Z Velké knihy lidových obyčejů 

vybrala L. Dvořáková

ZE ŽIVOTA V OBCI
LÉTO

Dobré ráno, dobrý den,
vítáme nový letní den.

Hřeje, hřeje sluníčko,
vykoupem se maličko.

Už se těšíme, ven si hrát,
postavíme si z písku hrad.

Dobré ráno, milé děti,
nad hlavou nám mráček letí,
zlaté slunce pálí, hřeje,
míček už se na nás směje.

Poběžme honem rychle ven,
bude krásný letní den.

Děti vyběhly ven a na zahradě nám bylo každý 
den moc hezky. A najednou jsou tady prázdniny 
a loučení s budoucími školáky. Každý z nich se 
přišel rozloučit s kytičkou, s poděkováním p. uči-
telkám, p. kuchařce, nechybělo fotografování na 
památku a loučení s dětmi, které v mateřské škole 
zůstávají. Velice dojemné a smutné bylo rozloučení 
s Mariankem Svobodou, který usedavě brečel v šat-
ně a nemohl školku opustit. Takové vzpomínky ve 
Vás zůstanou po celý život. Velice nás potěšilo, že 
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jsme dostaly kytičky nejen od budoucích školáků, 
ale také od dětí mladších. Moc děkujeme rodičům 
za uznání naší krásné, ale náročné práce s dětmi. 

Po kom se nám bude stýskat?
Do ZŠ odcházejí: 
MARIANEK SVOBODA, MAGDALENKA 

KOLÁŘOVÁ, ONDRÁŠEK ŽABKA, NIKOL-
KA KOPECKÁ, MARTÍNEK MATYÁŠ

Je zcela normální, že každý z rodičů a pedagogů 
přeje vlastním i svěřeným dětem to nejlepší a chce 
jim zajistit spokojenou budoucnost. Všechny děti 
spojuje potřeba věřit, že jsou pro nás důležité, že je 
máme rádi takové, jaké jsou a že se na nás mohou 
vždy spolehnout.

„Cíle a obsah předškolního vzdělávání formu-
lované rámcovým programem směřují mateřskou 
školu k tomu, aby děti, které ji opouštějí, byly 
osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke 
svému věku a individuálním možnostem co nejví-
ce samostatné, sebevědomé, sebejisté, s vlastním 
rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, 

tvořivě přemýšlet a jednat, jedinci na své úrovni 
přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní 
nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále roz-
víjet, učit se a aktivně čelit problémům, které život 
přináší.“ 

A takové děti naši mateřskou školu opouštějí. 
V jejich začátcích jim přejeme mnoho úspěchů. 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ 
ŠKOLY

22.4.2009 proběhl v mateřské 
škole zápis dětí do MŠ na škol-
ní rok 2009/2010. Celkem bylo 
podáno 11 přihlášek. Všechny 
místní děti byly přijaty.

O naší mateřskou školu je 
velký zájem, o čemž svědčí 
poptávka rodičů již na školní rok 
2010/2011.

PODĚKOVÁNÍ
Mateřská škola pořádala mno-

ho akcí pro děti ve spolupráci 
s OÚ, První pomocí, Klubem žen, 
SDH, myslivci, rodiči. Bez jejich 
pomoci bychom nebyly schopny 
všechny akce zajistit. Za to všem 
patří veliké poděkování. Těšíme 

se na další spolupráci s vámi, především při zajiš-
tění akce 50 let založení MŠ.

Velice pěkný byl zájezd do ZOO Olomouc s dět-
mi a rodiči ke Dni dětí. Obci děkujeme za fi nanční 
příspěvek na dopravu.

Také děkuji svým zaměstnancům za pomoc při 
všech akcích, rodičům za pomoc při úklidu po 
malování – p. Žabkové, p. Matyášové. Panu Hova-
dovi a p. Kalousovi za pomoc při stěhování. 

Přeji Vám všem hezké prožití dovolené plné slu-
níčka.

A. Janebová, ředitelka MŠ 
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Příznivce moravské cimbálové muziky zveme 
do Helvíkovic v sobotu 22. srpna od 16 hodin 
na koncert CIMBÁLOVÉ MUZIKY 
FS JARO. Koncert se koná v prostranství za 
Obecním úřadem v Helvíkovicích za každého 
počasí.
FS Jaro vznikl v roce 1965. Jeho domovem je výcho-
dočeské město Ústí nad Orlicí. V jeho repertoáru jsou 
lidové písně a tance Podorlicka – Žamberecka, často 
komponované do tematických pásem. Soubor tvoří 
hudební a taneční složka, dohromady 32 členů od 16 
do 50 let. Lidová muzika, pod vedením primáše Jana 
Dostála, často provází řadu kulturních a společen-
ských akcí samostatně.
Za dobu své působnosti uskutečnil soubor Jaro stovky 
vystoupení doma i v zahraničí. Jeho členové rozdávali 
radost na folklorních festivalech např. v Brazílii, Itálii, 
Holandsku, Německu, Slovinsku, Polsku apod. Soubor 
je spolupořadatelem mezinárodního folklorního festi-
valu Čermenské slavnosti a evropského festivalu tradic 
a folkloru Tradice.
V Helvíkovicích uslyšíte i písničky moravské a sloven-
ské, které vám zahrají společně s kamarády z Moravy.

Občerstvení zajištěno, vstupné 100 Kč.
Po akci následuje TRADIČNÍ MYSLIVEC-
KÝ TÁBORÁK „LOUČENÍ S LÉTEM“.

Zájezd pro důchodce a ostatní zájemce
se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna 2009.
Program:
- odjezd z Helvíkovic v 7.00 hodin
- Jeseník – lázně (9 – 10 h)
- Javorník – prohlídka zámku s největší sbírkou 
dýmek v ČR
- Bílá Voda – exkurze ve výrobně hostií a oplatků
- Zlotý Stok (Polsko) – prohlídka dolů na zlato
- Landek-Zdroj (Polsko) – prohlídka lázní

- Pastviny – Na mostě – večeře
Přihlášky na obecním úřadě v úřední dny do 15. 

srpna.
Cena (jízdné a vstupy) pro místní důchodce 

150 Kč, pro ostatní místní občany 200 Kč, pro cizí 
250 Kč. 

OSLAVY 50. NAROZENIN MŠ
Mateřská škola v Helvíkovicích slaví 50. naroze-

niny a zve všechny bývalé žáky, učitelky i provozní 
zaměstnance na společné setkání.

Letos 1. září uplyne 50 let od vzniku mateřské 
školy v Helvíkovicích.

K připomenutí tohoto výročí připravuje mateř-
ská škola ve spolupráci s obecním úřadem zábav-
né sobotní odpoledne na 12. září 2009.

Pro účastníky je připravena výstava fotografi í 
a prací dětí z MŠ, prohlídka nové mateřské školy, 
zábavný program pro děti i dospělé, prodejní stán-
ky s občerstvením, suvenýry a drobnými upomín-
kovými předměty.
PROGRAM:
14.00 h  – zahájení, vystoupení mažoretek
15.00 h  – VESELÝ DEN 
  120 minut skvělé zábavy pro děti 
  tancování, soutěže, pohádky
  dárkový balíček pro každé dítě
  plyšový maskot, který dovádí s dětmi
17.00 h  – taneční vystoupení skupiny COUNTRY 
ENERGIEF, k tanci a poslechu až do 23.h bude 
hrát country muzika STARÁ VESTA.

Co nejsrdečněji jsou zváni všichni bývalí i sou-
časní žáci mateřské školy, jejich rodinní příslušní-
ci a ostatní občané.

Prosíme rodiče bývalých žáků, aby je o tomto 
termínu a pozvání informovali !!!!

Přijeďte, přijďte, těšíme se na Vás
Pořadatelé
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Milí Helkováci!
Vraťte se myšlenkami o 50 let zpět. Mládí nám 

uprchlo, přišlo stáří a zůstaly už jen vzpomínky. 
Dne 4.8.1958 byl otevřen žňový útulek v Helví-

kovicích, který byl dne 1.9.1959 přejmenován na 
mateřskou školu. O práci ve školce natočila v témže 
roce Československá televize krátkou relaci.

Tato mateřská školka mohla vzniknout přede-
vším díky aktivitě místního Českého svazu žen a 
dalších organizací v obci. Pořádaly jsme brigády 
– sázení stromků, třídění brambor, burzy oblečení, 
pletly a šily jsme oblečky pro panenky pro MŠ. Také 
jsme pořádaly maškarní plesy. A tak se v Helvíkovi-
cích děti dočkaly krásného prostředí a hezkých akcí, 
které pro ně byly pořádány.

Z bývalých žáčků jsou už dnes babičky a dědečkové, 
maminky a tatínkové. Mnozí z nich dnes pomáhají 
i nové mateřské školce, tak jako členky současného 
Klubu žen v Helvíkovicích, který je pokračovatelem 
bývalého Českého svazu žen, jehož jsem byla dlou-
holetou předsedkyní.

Anna Stejskalová,
 spoluzakladatelka žňového útulku. 

Klub žen v Helvíkovicích vás zve 
na zájezd vlakem na 

Festival volnočasových aktivit 
Ladronkafest v Praze 

v sobotu 19.9.2009.
Na Ladronce nebude chybět množství exhibicí 
a hlavně příležitostí si všechno vyzkoušet na 
vlastní kůži. Každý si může ochutnat z nabíd-
ky skateboardingu, skoků na U rampě či obří 
trampolíně, kiteboardingu, juda, bojového 
umění wingtsun, rugby, amerického fotbalu, 
šermu, lacrossu, a mnoha dalších disciplín. Své 
tělo mohou příchozí roztančit ve workshopech 
breakdance, electric boogie či streetdance či si 
zkusit djing na profesionálních gramofonech. 

Pojedeme společně vlakem ze Žamberka 
v 7,40 h, návrat po 21.h.

Poplatek: členky klubu žen – zdarma, 
rodinní příslušníci členek KŽ - ½ dopravy, 
ostatní – asi 210 Kč doprava
Přihlášky s úhradou zálohy 50 Kč na OÚ do 
12.9.
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Před 77 lety………
To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je 

jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, 
hospodářský úpadek je následek.

V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že 
hospodářský úpadek lze sanovat penězi.

Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, 
v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geni-
álních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní 
stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku.

Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevy-
hazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat 
to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šet-
řit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější 
a čestnější než lenošení a mrhání.

Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry tech-
nickými zásahy, fi nančními a úvěrovými ji však pře-
konat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obno-
vit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.

Výrok Tomáše Bati z roku 1932 .

Tento výrok je velmi aktuální v této době plné 
„blbé nálady“,nespokojenosti, možná hospodář-
ské krize, ale opravdu mravní bídy celé společnos-
ti.

Čtenářům přeji hezké léto a slunce v duši.
Jaromíra Šedová  Dolní dvůr 1

Upozornění, inzerce

Zájemci o práci kominíka – přihlaste se do 27.8. 
na obecním úřadě. Zajistíme p. Menclíka z Ústí 
nad Orlicí.

Na náhradní díly prodám starší sekačku MF, 
šíře lišty 120 cm, včetně čelní radlice na vyhrnová-
ní sněhu. Cena dohodou. Tel. : 724 187 497.
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