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OBECNÍ ÚŘAD

Dne 23.9.2009 se konalo 19. veřejné zasedání 
zastupitelstva obce 
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:

1. Rozpočtové opatření č. 2/2009 ve výši 
1 309 900,- Kč.

2. Prodej 2 stavebních pozemků v lokalitě na 
Skále. Žadatelé 

- Jiří Hovad, Žamberk
- Ondřej Urban, Dobruška a Markéta Hájková, 

Vamberk. 
3. Meziroční nárůst cen na zimní údržbu ko-

munikací za práci traktorem na 490,- Kč za 1h 
podle smlouvy o dílo s panem Jiřím Matyášem, 
Helvíkovice 147.

ZASTUPITELSTVO OBCE NEVYDÁVÁ 
SOUHLAS k výstavbě fotovoltaické elektrárny na 
pozemku par.č. 1204/2 v k.ú. Helvíkovice. Tento 
záměr majitele pozemku je v rozporu s územním 
plánem obce.                                                                VD

ZAMYŠLENÍ NAD ROZPOČTEM
Počátkem každého roku zastupitelstvo obce 

řeší problém jak rozdělit fi nance, které investiční 
akce udělat, které odložit na další rok a které úplně 
zamítnout. Daňové příjmy, největší zdroj fi nancí, 
jsou závislé na libovůli zákonodárců a možnosti 
výdělečné činnosti obce jsou velice omezené. 
Zbývá nejsložitější oblast – dotace. Ve sdělovacích 
prostředcích jsou krásně popisovány dotační 
zdroje, ať už české nebo evropské. Dosáhnout 
však vždy na tu správnou kupičku peněz není tak 
jednoduché, ale zkoušíme to pořád. V průběhu 
celého roku hledáme možné zdroje, které pomo-
hou zaplnit obecní rozpočet. 

V posledních letech každoročně využíváme 
dotace od úřadu práce z prostředků Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR na 
zaměstnání pracovníka na veřejně prospěšné 
práce. Od roku 2007 pravidelně získáváme dotaci 
ve výši 100 tis. Kč na úroky z úvěru z Programu 
obnovy venkova z Pardubického kraje. V loňském 

i letošním roce nám Pardubický kraj přispěl po 
250 tis. Kč na vypracování projektové dokumen-
tace na výstavbu kanalizace po obci. Projekt zpra-
covává fi rma VIS s.r.o. Hradec Králové. V loňském 
roce bylo vydáno na stavbu kanalizace po obci 
územní rozhodnutí, v letošním roce očekáváme 
vydání stavebního povolení. Celá akce by měla 
stát 21 mil. Kč. Samozřejmě, že obec tyto náklady 
nemůže táhnout ze svého rozpočtu. Již v lednu let. 
roku byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo 
zemědělství. Naše žádost byla zařazena do Sez-
namu akcí Mze, ale konečné stanovisko dosud ne-
padlo. Na rozhodnutí o přidělení dotace na výstav-
bu kanalizace bude závislé zahájení stavby. 

Při zajišťování fi nancí spolupracujeme i se 
sdružením okolních obcí Orlicko. Předběžně byla 
přislíbena dotace na letošní rok na akci „Bezpečné 
Orlicko“, konkrétně na instalaci druhého radaru 
na měření rychlosti vozidel, který by byl umístěn 
u Vábrových. Bohužel dotaci sdružení neobdrželo 
a záměr tím byl ukončen. Stejným způsobem do-
padla i dotace na výstavbu chodníku u silnice I/11 
od Pohostinství až po altán. Zastupitelstvo obce 
se však rozhodlo tuto investiční akci zafi nanco-
vat z obecního rozpočtu v celkové výši 795 tis. Kč. 
V těchto nákladech jsou započítány i nově in-
stalované lavičky, informační tabule (vedle stávající 
mapy Orlicka bude ještě instalována nová mapa 
obce s uvedením všech čísel popisných), zástěna 
a zámková dlažba u zvonů na tříděný odpad i nově 
vysazené keře. Lidé z okolí nás chválí jak jsme si 
upravili svoje malé náměstí, snad se bude líbit 
i místním občanům. S trochou štěstí se nám podařilo 
s touto úpravou veřejného prostranství zapojit 
obec do programu České pošty na zkrášlování obcí 
do 500 obyvatel. Zástupce agentury REMMARK 
Praha, která byla pověřena realizací projektu, byl 
velice nadšen vytvořeným odpočinkovým místem 
včetně altánu a doporučil naši obec k přidělení do-
tace. Z maximálního možného příspěvku 100 tis. 
Kč jsme dostali 80 tis. Kč. Důkazem je informační 
tabule České pošty umístěná u chodníku, která tam 
bude vyvěšena do konce letošního roku. 

V roce 2009 jsme také obdrželi dotaci od Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ČR ve výši 50 tis. Kč 
na výstavbu vodovodu u stavebních pozemků 
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na Skále. Výstavba vodovodu probíhala ve dvou 
etapách, v loňském a letošním roce v celkových 
nákladech 640 tis. Kč. Na Skále je připraveno 
a nabízeno k prodeji zbývajících 6 stavebních 
parcel, 6 je již prodáno nebo se prodej připravuje. 
K pozemkům je tedy zaveden vodovod, přístup je 
po stávající komunikaci a je dokončována projek-
tová dokumentace na vybudování nové spojovací 
cesty. Výstavbu elektro řeší ČEZ na své náklady a 
kanalizace bude i v této lokalitě postavena až po 
získání dotace, tak jak jsem psala výše. 

V současné době nás nejvíce zaměstnává zdlou-
havé vyřizování dotace od Ministerstva vnitra ČR 
(z evropských zdrojů) na pořízení pracoviště Czech 
POINT na obecním úřadě. Jedná se o dotaci ve výši 
70 tis. Kč, která musí být využita na nákup nové 
výpočetní techniky. Služby Czech POINT budou 
moci občané využít již koncem letošního roku. 

Dotace jsou zdroje, se kterými počátkem roku 
nemůžeme počítat, jsou tedy pak jen jakýmsi 
přilepšením. Každá investiční akce se řádně 
zvažuje a vždy po zahájení nové stavby nebo 
nákupu jsou jisté zdroje fi nancování a v rozpočtu 
zůstává dostatečná rezerva na další povinné 
výdaje. Věřím, že i v dalších letech budeme mít 
dostatek štěstí při získávání fi nančních zdrojů, 
které budou ku prospěchu všech občanů. 

Věra Dittertová

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

Říjen 2009
Tomšová Marie, č.p. 2  85 let
Kalousová Marta, č.p. 60  85 let
Šafářová Eva, č.p. 32  78 let
Vítková Hana, č.p. 24  70 let
Listopad 2009
Planíková Květoslava, č.p. 139 73 let
Richtrová Marie, č.p. 19  71 let
Krejčí Karel, č.p. 21  60 let
Kudrová Hana, č.p. 96  86 let

V sobotu 1.8.2009 v obřadní síni Městské-
ho úřadu v Žamberku proběhlo vítání nových 
občánků naší obce, jsou to (zleva): Martin Rous, 
Michal Martínek, Adam Knop, Silvie Křenková, 
Jindřiška Tomšová, Kateřina Smelá.

VZPOMÍNÁME
17.8.2009 zemřela paní Lenka Mikulášová 

z č.p.4 ve věku 45 let
16.9.2009 zemřel pan Václav Stejskal 

z č.p. 35 ve věku 81 let.
Čest jejich památce! 

Věra Dittertová

DĚKUJEME
Děkujeme všem, kteří nám slovy útěchy a svými 
projevy soustrasti pomohli zmírnit žal nad ztrá-
tou našeho milovaného manžela, tatínka, dědeč-
ka a pradědečka pana 

Václava Stejskala.
Také děkujeme za květinové dary a místním 
požárníkům za čestnou stráž u rakve.
Odešel veselý a obětavý člověk. Bude nám moc 
chybět!

Kéž láska pomůže překonat smutek
a přinese naději do dní příštích.

Jménem zarmoucených rodin manželka
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O ČEM SE POVÍDÁ,
O ČEM SE MLUVÍ

Již několik týdnů přijíždí do naší obce před 
obecní úřad, vždy ve čtvrtek ve 12,30 h pojízdná 
prodejna fi rmy MASOEKO Kunčice a svým zákaz-
níkům nabízí široký sortiment masa, uzeniny 
a výrobků na objednávku (tel.465 621 587). 
Pokud jste jejich nabídku ještě nestihli posoudit, 
vřele doporučuji.

Věra Dittertová

Pranostiky, přísloví, tradice

To je zlaté posvícení,
to je zlatá neděle.
Máme maso a zas maso,
k tomu kousek pečeně.

To je zlaté posvícení,
to je zlaté pondělí.
Máme maso a zas maso,
jako včera v neděli.

V Helvíkovicích je posvícení vždy druhou neděli 
v říjnu. Proto mi dovolte několik řádek z historie 
těchto svátků.

POSVÍCENÍ A HODY
Podle legendy slavil první posvícení Šalamoun, 

když světil svůj chrám v Jeruzalémě. Každý rok 
v ten stejný den pak pořádal hostinu pro své přáte-
le na počest vysvěcení chrámu.

Posvícení bývaly jedním z nejoblíbenějších 
svátků prostého venkovského lidu, kterým záro-
veň oslavovali ukončení polních prací. Posvícení 
v Čechách a hody na Moravě se slavívaly na pod-
zim, tedy v období, kdy již byl nový mák do buchet, 
zásoba čerstvé mouky a vajec, zralé švestky na 
povidla, zkrátka ideální doba na posvícení.

Za starých časů se posvícení slavilo téměř na 
každé farnosti v jinou dobu. Lidé chodili na posví-
cení i do okolních obcí. Naskýtala se jim tím mož-

nost dobrého jídla a zároveň odpočinku od práce. 
Posvícení se slavilo většinou od sobotního večera 
do úterního rána, někde do čtvrtka. Lidé se bavili, 
pracovní morálka trpěla. To se nelíbilo císaři Fran-
tišku Josefovi II. Vydal tedy v roce 1787 nařízení 
slavit posvícení ve všech farnostech v jeden čas 
a to v neděli po svátku svatého Havla. Příslušní 
poddaní přijali toto nařízení velice nadšeně. Od té 
doby slavili třetí neděli v říjnu tzv. císařské posví-
cení a mimo to dál i svoje místní posvícení tzv. 
„naše posvícení“.

Zároveň s oslavami se konávalo mnoho zásnub 
a uzavíralo plno sňatků. O posvícení se scházela 
celá rodina včetně širokého příbuzenstva a všichni 
svorně zasedali u bohatě prostřených stolů. Obec-
ně platilo: čím více hostů, tím větší pocta pro hos-
titelku. V sobotu před hodovou nedělí se posílali 
přátelům koláče s pozváním, aby přišli na posví-
cení či na hody a proto se zvacím koláčům začalo 
říkat „zváče“. Zároveň s koláči se pekla posvícen-
ská husa. Posvícení bylo i přehlídkou velice prac-
ně zhotovených a zdobených koláčků. Každý kraj 
měl vlastní recepty na přípravu a různé způsoby 
zdobení, jimiž se odlišoval od ostatních. Byly jak 
kulaté, tak i čtvercové nebo obdélníkové.

DUŠIČKY - PAMÁTKA VŠECH ZEMŘELÝCH
Na den 1.11. připadá svátek Všech svatých a 

den na to Památka všech zemřelých – dušičky. 
Oba tyto dny vzpomínají pozůstalí na své zemřelé 
příbuzné a přátele.

V tyto dny přicházejí lidé na hřbitovy, kde čistí 
okolí hrobu a pokládají věnce, květiny a zapalují 
svíčky, aby se pak pomodlili za spásu duší. Mod-
litba živých prý pomáhá dušičkám očistit jejich 
hříchy.

Podle lidové víry prý v předvečer svátku „duši-
ček“ vystupují duše zemřelých na jednu noc 
z očistce, kde v plamenech pykaly za své hříchy. 
V Čechách ten večer plnil hospodář lampu máslem 
místo oleje, aby si dušičky mohly spáleniny způso-
bené očistcem natřít a trochu ochladit.

Říkalo se, že pokud o Dušičkách prší, duše 
zemřelých oplakávají své hříchy.

Z velké knihy lidových obyčejů a nápadů 
vybrala L. Dvořáková
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   ZE ŽIVOTA V OBCI
V sobotu 12. září oslavila 
místní mateřská škola 
své padesátiny. 

Bývalé pracovnice – a bylo jich 
přes 30, přivítala ředitelka MŠ 
Anna Janebová a krátkým progra-
mem je potěšily i děti. Všechny 
pamětnice strávily část odpoledne 
v příjemné atmosféře na besedě se 
starostou obce a nynějšími zaměst-
nankyněmi MŠ. Přes 200 návštěv-
níků využilo možnosti prohlédnou 
si při dni otevřených dveří MŠ. Děti v průběhu odpoledne zaujaly soutěže, hry a tance, které pro ně 
připravila agentura RTC Produkcion z Prahy. Dospělé návštěvníky potěšilo vystoupení taneční skupiny 
Country Energief z Kameničné a country kapely Stará vesta. Atmosféru oslav v areálu u OÚ doplnily 
prodejní stánky s bohatou nabídkou upomínkových předmětů a domácích výrobků. Velice zajímavá byla 
i výstava fotografi í v sálku OÚ dokládající bohatou historii MŠ. Všeobecná zábava pokračovala až do 
pozdních nočních hodin.

L. Dvořáková

5



6



Dlouhý, Široký a Krátkozraký U Jelena
V sobotu 5.9. se uskutečnilo další divadelní 

vystoupení helvíkovických ochotníků. Ochotnický 
divadelní spolek Na Skále tentokrát připravil pre-
miéru hry Divadla Járy Cimrmana Dlouhý, Široký 
a Krátkozraký.

Po jarním představení pohádky Zvířátka a Pet-
rovští se jednalo o druhou letošní premiéru, která 
proběhla v sále hostince U Jelena.

V sobotní podvečer tady měla více než stovka 
diváků možnost shlédnout tuto netradiční cimr-
manovskou pohádku a velmi dobře se pobavit 
a zasmát. Z reakcí diváků bylo patrné, že se pre-
miéra opravdu vydařila a že se těší na další reprízy 
i nové hry. Záběry z představení si můžete pro-
hlédnout na webových sránkách ochotnického 
spolku www.skalniumelci.cz, kde také naleznete 
ostatní informace.

Dalším projektem ochotnického spolku Na Ská-
le bude komponovaný večer s reprízou divadelního 
představení v sobotu 14. 11. opět v sále hostince 
U Jelena, jehož součástí bude i hudební vystoupe-
ní country skupiny FO3.

Ondřej Votroubek

ŽENY STŘEDNÍHO A STARŠÍHO VĚKU
PŘIJĎTE MEZI NÁS.

Pravidelné cvičení zdravotních cviků při hudbě
 začíná ve středu 14. října v 19,30 h 

v místní tělocvičně. 
Cvičení je účinnou prevencí proti bolestem v 
zádech, chřipkám a dalším onemocněním hor-
ních cest dýchacích, přispívá k celkové pohodě 
a dobré náladě.

14. října se na Vás těším          L. Dvořáková

Klub žen v Helvíkovicích pořádá 
ve čtvrtek 29. října 2009

zájezd do Polska do Kudowa Zdroj.
Odjezd v 7h od obecního úřadu.

Cena pro členky KŽ a děti do 15 ti let 70 Kč,
pro ostatní 100 Kč.

Přihlášky se zálohou přijímá paní Popová 
od členek do 15.10., od ostatních do 25.10.2009.

Myslivecké sdružení DUBINA 
Helvíkovice – Kameničná

pořádá v sobotu 28. listopadu 2009
TRADIČNÍ POSLEDNÍ LEČ.

Pro návštěvníky je připravena dobrá muzika,
 bohatá tombola a myslivecká kuchyně. 

Prodej jídel přes ulici od 19. hodin.
Předprodej vstupenek s místenkami začíná 
16. listopadu v kanceláři Obecního úřadu 
v Helvíkovicích. 

Obecní úřad Helvíkovice zve občany 
na již tradiční

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,

které se koná začátkem doby adventní
 tj. v neděli 29. listopadu 2009 od 16. hodin.

Program: 
1) Kulturní vystoupení – Doba adventní
2) Prodejní vánoční výstava
3) Tradiční občerstvení 
    – čerstvé bramboráky, svařené víno, grog
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Na 29.12. připravuje kulturní výbor obce

POSEZENÍ PŘI SVÍČKÁCH
s kuchařskou soutěží„O ŘÁD ZLATÉ VAŘEČKY“

a vyhodnocení soutěže „ROZKVETLÁ OBEC“.
Kuchařská soutěž bude probíhat ve 2 kategoriích:

I. kategorie: Bramborová polévka, II. kategorie: Vánočka

Podrobné propozice budou zveřejněny v příštím čísle 
Helvíkovického zpravodaje.

Soutěž „ROZKVETLÁ OBEC“
bude vyhodnocena při prosincovém Posezení 
při svíčkách. Uzávěrka příjmu přihlášek s foto-
grafi emi JE PRODLOUŽENA!!!
Foto svých zahrádek nebo rozkvetlých oken 
můžete dodat do 31. října 2009 na Obecní úřad 
v Helvíkovicích. 

HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 5/2009, 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 čís-
la dne 30.9.2009, datum vydání 5.10.2009. Uzávěrka příštího čísla 30.11.2009, Helvíkovický zpravodaj č. 6/2009 vyjde 
4.12.2009. Příspěvky jednotlivých autorů jsou ponechány v původním znění a nejsou jazykově ani fakticky upravovány. Saz-
ba a tisk: Tiskárna David Kerschbaum, Hluboká 140, Žamberk, tel. 465 613 578.

Klub žen pořádá 29. listopadu 2009

PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVU
od 14,00 h do 19,00 h 

v prostorách vestibulu a knihovny 
v Helvíkovicích.

Na výstavě lze shlédnout vánoční dekorace,
zakoupit levné adventní věnce,

vánoční svícny, perníčky.

Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů pro maji-
tele a uživatele pozemků

Vážený zákazníku,
dovolujeme si Vás požádat o pokácení a okleštění stromoví a 

jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení.
OKLEŠTĚNÍ DŘEVIN PROVEĎTE PROSÍM V TERMÍNU 

OD 1. ŘÍJNA DO 15. LISTOPADU.
Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, zajištění 

bezpečnosti osob, kvalitní dodávky elektřiny a snížení ztrát v sítích 
na základě zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

Okleštění (ořez) dřevin prosím provádějte tak, aby:
* nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí u ovocných 

stromů byla alespoň 1 m u holých vodičů; 0,5 m u izolovaného a 
kabelového vedení; u lesních a ostatních stromů 0,5 m u holého, 
izolovaného i kabelového vedení s uvažováním ročního přírůstku;

* v ochranném pásmu vedení vysokého napětí, tj. pod vedením a 
7 m na každou stranu od krajních vodičů, dosahovaly porosty maxi-
mální výšky 3 m a minimální vzdálenost větví od vodičů u ovocných 

Upozornění, inzerce

stromů byla 2,1 m u holých vodičů; 1,5 m u izolovaného vedení a 
0,5 m u kabelového vedení; u lesních a ostatních stromů 0,6 m u 
holého vedení a 0,5 m u izolovaného a kabelového vedení s uvažo-
váním ročního přírůstku;

* v ochranném pásmu vedení 110 kV, tj. pod vedením a 12 m 
na každou stranu od krajních vodičů dosahovaly porosty maximálně 
výšky 3 m.

Při práci prosím dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod 
napětím. dle ČSN EN 501 10-1 ed.2. Odstraňování stromoví, při 
kterém by mohla být ohrožena bezpečnost a funkčnost vedení, pro-
vádějte pouze se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby, 
s.r.o.

Pokud nedodržíte uvedený termín, provede okleštění, případně 
odstranění dřevin společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Děkujeme Vám za spolupráci.
ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02
Linka pro hlášení poruch 840 850 860
Zákaznická linka 840 840 840      www.cezdistribuce.cz
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