Helvíkovický

Àċ8°

<*,Ē6" Ē
Sportovní odpoledne ke dni dětí

Foto M.Dušek.

6"1÷-õ "

 6"6

Číslo 3/2010

OBECNÍ ÚŘAD
Dne 19.5.2010 se konalo 23. veřejné zasedání
zastupitelstva obce
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:
1. Závěrečný účet obce za rok 2009 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez
výhrad.
2. Zvýšení kapacity z 25 na 28 dětí v Mateřské
škole Helvíkovice s účinností od 1.9.2010. Navýšením počtu dětí budou uspokojeny všechny žádosti
rodičů o umístění dětí z naší obce.
3. Počet členů zastupitelstva obce pro nadcházející volební období a to 7 členů.
4. Smlouvu o partnerství s MAS Orlicko na realizaci projektu „Zdraví je náš společný cíl“. Obec
má možnost získat dotaci na doplnění vybavení
zahrady u MŠ.
DALŠÍ INFORMACE:
- Z důvodu ochrany osobních údajů, které
nám nařizují zákonné předpisy, nebudou nadále
zveřejňovány zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva obce na webových stránkách obce. Každý
občan má právo nahlížet do zápisu i usnesení
z veřejného zasedání v listinné podobě na obecním
úřadě.
Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva
upozornil pan Jiří Matyáš na těžko průjezdnou ulici na sídlišti od Kolářových po pana Mitvalského,
kde po obou stranách komunikace stávají auta.
Žádám tedy občany o ohleduplnost při parkování
v uvedeném místě. Parkujte prosím tak, aby auta
nestála proti sobě a ulice byla stále průjezdná.
MVDr. Petr Šalanský
starosta

UPOZORNĚNÍ NA MÍSTNÍ POPLATKY:
Do 30.6.2010 je splatný:
- Poplatek za odpady za rok 2010 ve výši 350,Kč za 1 občana hlášeného k trvalému pobytu
nebo 1 rekreační chalupu.
VD
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INFORMACE O VÝSTAVBĚ KANALIZACE:
Na základě četných dotazů a připomínek občanů přinášíme informaci o stavu přípravy výstavby
kanalizace formou odpovědí na nejčastější dotazy
a nejasnosti.
1. Kde budou umístěny šachty tlakové kanalizace?
Šachty kanalizace budou umístěny u domů tak,
aby přípojky od domů byly co nejkratší a bylo možno přípojku napojit u domu na stávající vyústění
kanalizace z domu (septiku nebo žumpy apod.).
S provádějící ﬁrmou bude možno umístění šachty
dohodnout při provádění stavby.
2. Komu budou šachty patřit a kdo bude platit za elektrickou energii spotřebovanou čerpadlem v šachtě?
Šachty a celá kanalizace bude v majetku obce.
Spotřebovanou elektřinu bude platit provozovatel kanalizace. Kanalizace bude mít svůj vlastní
elektrický rozvod s měřením spotřeby vedeným na
provozovatele.
3. Kdo bude opravovat čerpadla v šachtách
a další součásti kanalizace?
Opravy celé kanalizace bude provádět a platit
odborná ﬁrma, která se bude jako smluvní provozovatel o kanalizaci starat. Tato ﬁrma bude také vybírat stočné. Smlouva o smlouvě budoucí s Vodovody
a kanalizace Žamberk v.o.s. o připojení naší kanalizace na ČOV Žamberk je již uzavřena.
4. Kdy se bude kanalizace budovat a kdy bude
hotova?
Obec zažádala Ministerstvo zemědělství o dotaci
na stavbu kanalizace již v roce 2009. Dotace zatím
nebyla přidělena. Naše žádost půjde opětovně do
výběrového řízení v prvním čtvrtletí 2011. Dle vyjádření projektanta by samotná stavba byla realizovatelná v případě příznivého počasí za jedno období
od jara do podzimu. Zahájení stavby kanalizace
v naší obci je podmíněno realizací kanalizace v Žamberku po Betlémě až k mostu přes silnici I/11. Další
podmínkou jsou samozřejmě peníze. V současné
době má naše obec zažádáno o vydání stavebního
povolení. Je předpoklad, že povolení bude vydáno
v průběhu druhého pololetí letošního roku.
5. Jaké budou náklady na vybudování kanalizace?
Dle žádosti o dotaci budou činit náklady na vybu-

dování kanalizace přibližně 22,6 mil. Kč. Dotace
by měla z této částky činit 80%. Z toho vyplývá, že
obec bude muset na stavbu kanalizace shromáždit
přibližně 4,5 mil. Kč, nejpravděpodobněji ze dvou
po sobě jdoucích ročních rozpočtů. O sjednání
úvěru na stavbu kanalizace se neuvažuje.
MVDr. Šalanský, starosta

Setkání starostů obcí s policií
ŽAMBERK – blíže k občanům
Dne 4. května 2010 v dopoledních hodinách
proběhla porada starostek a starostů obcí obvodu
s rozšířenou působností v Žamberku, kterou svolal
starosta Jiří Dytrt. Této porady se zúčastnili zástupci Městské policie Žamberk a zástupci Policie České republiky v zastoupení plk. Mgr. Miloše Štěpána, plk. Mgr. Radomíra Štantejského, npor. Mgr.
Stanislava Musila, nprap. Františka Klamty, por.
Bc. Ivety Lehké, vedoucích obvodního oddělení ze
Žamberka npor. Ing. Michala Hirky a z Letohradu
npor. Bc. Jiřího Chalupníka. V neposlední řadě přišlo devět policistů - rajonářů. Našim cílem bylo při-

blížit projekt Community policing starostům obcí,
kterých se sešlo bezmála dvě desítky, a navázat
s nimi vzájemnou spolupráci a komunikaci, říká
por. Bc. Iveta Lehká, tisková mluvčí PČR.
Pomáhat a chránit! S tímto sloganem souvisí
zavádění principu Community policing – stylu
policejní práce založené na místní znalosti prostředí a působení policisty v lokalitě, ve které
slouží. Zároveň policistu zapojit do veřejného
života takovým způsobem a v takové míře, aby se
stal pro občany součástí jejich obce.
Obec Helvíkovice zastupuje rajonový policista Jakub Smejkal z Policie ČR Žamberk, který se
pravidelně zúčastňuje veřejných zasedání zastupitelstva obce.
Bc. Iveta Lehká v průběhu porady sdělila, že
je možno ve spolupráci s Policií ČR uspořádat
informativní besedu s občany (zejména seniory)
na téma - Jak se bránit proti nechtěným návštěvám v místě bydliště a nabízení různých produktů
pochybné kvality. Tato nabídka bude v budoucnu
využita.
MVDr. Petr Šalanský, starosta
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 28. a 29. 5. 2010
Výsledky v OBCI HELVÍKOVICE
Počet oprávněných voličů
359
Počet voličů, kteří se zúčastnili voleb
262 t.j. 72,98 %
Počet platných hlasů
261
Výsledky hlasování pro jednotlivé politické strany, hnutí a koalice:
č. 1 Občané.CZ
1 hlas
č. 4 Věci veřejné
35 hlasů
č. 6 Komunistická strana Čech a Moravy
26 hlasů
č. 9 Česká strana sociálně demokratická
37 hlasů
č.13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
10 hlasů
č.15 TOP 09
40 hlasů
č.17 Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lid.
22 hlasů
č.18 Volte Pravý Blok www.cibulka.net
3 hlasy
č.20 Strana zelených
11 hlasů
č.21 Suverenita-blok J.Bobošíkové,str.zdr.rozumu
15 hlasů
č.23 Česká pirátská strana
5 hlasů
č.24 Dělnická strana sociální spravedlnosti
2 hlasy
č.25 Strana svobodných občanů
3 hlasy
č.26 Občanská demokratická strana
51 hlasů
V Helvíkovicích dne 29.5.2010

0,38%
13,41%
9,96%
14,17%
3,83%
15,33%
8,43%
1,15%
4,21%
5,75%
1,92%
0,77%
1,15%
19,54%

4.
5.
3.
2.

1.

Okrsková volební komise obce Helvíkovice
zapisovatelka Věra Dittertová

Společenská rubrika
BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná životní
jubilea:
Červen 2010
Pinkasová Božena, č.p. 135
Labudíková Zdeňka, č.p. 73
Míková Eva, č.p. 37
Oulický Ladislav, č.p. 27
Januš Václav, č.p. 48
Šindelářová Miluše, č.p. 22
Jeništová Hana, č.p. 10
Šnajdr Jindřich, č.p. 81

76 let
60 let
60 let
86 let
72 let
75 let
65 let
76 let

Červenec 2010
Šnajdrová Anna, č.p. 81

72 let
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Blažková Anna, č.p. 36
Dobeš Jaroslav, č.p. 16
Jeništová Věra, č.p. 10
Malinová Anežka, č.p. 127
Kysilka František, č.p. 119

85 let
76 let
65 let
77 let
80 let

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
5.4.2010 se narodila Adéla Pospíšilová do č.p. 12.
11.5.2010 se narodila Daniela Beková do č.p. 80.
Přejeme jim šťastné dětství.
VZPOMÍNÁME
22.5.2010 zemřel pan Josef Dvořák z č.p. 78 ve
věku 55 let.
Čest jeho památce!
VD

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní Evou Diblíkovou.

Děkujeme za projevená slova soustrasti
a květinové dary.
Hana Žabková s rodinou

Pranostiky, přísloví, tradice
LÉTO
Čas se posunul a nejdelším slunečním dnem
v roce „letním slunovratem“ začíná léto. Je to den,
kdy se severní polokoule Země nejvíce přiklání ke
Slunci, nebo-li jde o nejdelší den a zároveň nejkratší noc v roce.
Pro venkov bylo léto především ve znamení prací na polích a v sadech., ale i dobou poutí, jarmarků, her a především vodních radovánek.
Práce na polích začínaly senosečí.
Sena sečeného koncem května si hospodyně
nesmírně vážily a dávaly je dobytku jako lék.
Utrhl-li hospodář na svátek svatého Jana Křtitele (24.6.) tři hrsti trávy ze sousedovy zahrady
nebo louky a poté vešel po kolena do vody a trávu
hodil za sebe, přetáhl tím veškerý užitek sousedova domu a hospodářství k sobě.
Končící senoseče byly znamením nadcházejících žní. Žně bývaly velkým svátkem pro celou ves.
Každý, kdo měl ve vsi zdravé ruce a nohy, pomáhal
na poli. Pole plné zlatavých klasů se brzy zaplnilo
zpěvem ženců a vazaček.
Na kosení obilí se vázalo několik pověr:
- Jestliže byl například některý klas ještě stále
kvetoucí, znamenalo to hlad pro celý kraj.
- Dvojitý klas znamenal, že obilí nabude na ceně.
- Když se sekalo první pole a blížila se bouřka,

vrhali se všichni při prvním zahřmění k zemi ve
víře, že je nebude po celý rok bolet v kříži.
Letní svátky byly spojené s lidovými zvyky,
obyčeji a pověrami.
Svátek božího těla se slavil jedenáct dnů po
Božím hodu svatodušním, což připadalo na období mezi 21.květnem a 24.červnem. Lidé, kteří šli na
Boží tělo do kostela na mši, měli sebou na posvěcení věnečky a věnce, zhotovené z různých lučních
bylin. Hospodyně pak takový věnec dávala dobytku, a to především kravám při telení. Posvěcené
věnečky chránily celé hospodářství před bleskem
a krupobitím. Po mši se šlo v průvodu k jednotlivým oltářům. Oltáře byly čtyři, u každého z nich
se četl začátek jednoho ze čtyř evangelií a u každého z nich se udělovalo požehnání. Větvičky břízy
a lípy, které zdobily oltáře, prý měly zázračnou
moc. Pokud se takový proutek zasadil na pole, kde
byl zaset len, vyrostl pak len do závratných výšek.
Cestu, po které kráčel kněz, děvčata hojně posypávala květy a lístky. Před každým domem bývalo pečlivě zameteno. U nás byl průvod spojován
s prosbami za příznivé počasí pro nadcházející
léto a za ochranu před různými živelnými katastrofami.
Svatojánská noc (23.6.)
Původ slavení pochází z dob pohanských, kdy si
naši předkové povšimli, že tímto dnem ztrácí slunce svou moc, a proto se mu snažili nějak pomoci
v získání či doplnění jeho slábnoucí síly. S nadějí zapalovali ohně, věříce, že teplo a světlo, které
oheň vydával, pomohou v doplnění energie.
Na přípravě svatojánských ohňů se vždy podílela zejména mladá chasa z celé vsi. Na některých
místech byla základem svatojánského ohně jedle
s oloupanou kůrou. Její obstarání měli na starost
mládenci. Dívky mezi tím vyhledaly devatero kvítí,
z něhož pletly věnec. Jím pak ozdobily vršek jedle,
přidaly červené pentle a takto ozdobenou jedli pak
všichni vztyčili na kopci, vévodícímu okolí. Pod
strom se nanosilo chrastí a zelené chvojí, které
bylo hlavním živitelem svatojánského ohně. Kolem
zapáleného ohně všichni tančili a hráli hry.
Poutě
Poutí se nazývaly pobožné návštěvy posvátných
míst. Cílem bývalo nějaké vzdálenější posvátné
místo, kde se lidé modlili a prosili za vyslyšení
proseb. U nás bývalo takových míst na dvě stovky.
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Mezi nejznámější patřily Svatá hora, Stará Boleslav, Hostýn, Frýdek a Velehrad. Pouť bývala velikým svátkem pro celou vesnici a okolí.
Chodit na poutě bývalo dříve na venkově zvykem, dokonce se dá říci, že se chodit muselo. Lidé
mívali v paměti pouti tak, jak šly za sebou a nevynechali ani jednu. Poutníci byli mnohdy na cestě
i více dnů a přespávali v hostincích, ti chudší pod
širým nebem.
Poutě neznamenaly pouze putování k nějakému posvátnému místu, ale šlo i o slavnost uctění památky světce, kterému byl kostel zasvěcen.
Např. místní kaple je zasvěcena Sv. Antonínu,
proto se pouť v Helvíkovicích koná po svátku sv.
Antonína tj. po 13. červnu. Letos připadá 13.
červen právě na neděli, ale pouťová mše svatá
bude z důvodu zaneprázdněnosti pana faráře až
20.6.2010 ve 13,30 hodin.
Jak plynula doba, měnila se povaha a smysl
poutí. Od původního ryze náboženského významu
až po dnešní zábavní charakter. Ke změně podoby

poutí přispěla i skutečnost, že šlo vždy o akci všelidovou, které se zúčastňovaly všechny společenské
vrstvy. A tak pouťové neděle ve městech a některých okolních obcích jsou ve znamení stánků,
houpaček, střelnice a dalších, stále náročnějších
atrakcí. Dříve k vesnické pouti patřila i odpolední
veselice, kam mířila místní chasa a kde se zpravidla tančilo až do rána.
Pranostiky na červen a červenec:
Na Jána jasně - vozí se seno krásně.
Od svatého Jana Křtitele běží slunce již k zimě.
Prší-li na den svatého Petra a Pavla bude mnoho
myší.
Prší-li na den svatého Petra a Pavla urodí se hodně
hub.
Když dne ubývá, horka přibývá.
Zapláče-li Markyta (13.7.), bude dešťů dosyta.
Jak teplý svatý Jakub, tak studené Vánoce.
Z Velké knihy lidových obyčejů a nápadů
vybrala L. Dvořáková

Ze života v obci
V neděli 9. května se konala malá slavnost
u přemístěné pamětní desky Josefa Hanyka.
Pamětní deska byla přemístěna z budovy bývalé
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školy na budovu Obecního úřadu v Helvíkovicích.
Josef Hanyk se narodil v Helvíkovicích v č. 99
dne 6.4.1891. Navštěvoval zdejší školu a vyučil se
krejčovskému řemeslu
u pana Václava Stejskala
čp. 35. První světovou
válku prodělal na ruském
bojišti. Od roku 1922
působil u ﬁnanční pohraniční stráže. V roce 1933
se přestěhoval do Prahy,
kde se zúčastnil odboje
ve skupině „Petiční výbor
věrni zůstaneme“. Působil jako zpravodaj pro
Klečkovu vysílací stanici,
rozšiřoval letáky a ilegální
časopis „Boj“. Opatřoval
úkryty a životní potřeby
pro ilegální pracovníky.
Skupina byla vyzrazena a Josef Hanyk byl

7.10.1941 zatčen a vězněn na Pankráci, v Terezíně
a v Mauthausenu, kde 13. března 1942 podlehl
tělesným útrapám a týrání.
Pamětní deska byla odhalena 11. května 1947,
o odhalení se postarala Místní osvětová rada za
spoluúčasti MNV v Helvíkovicích.
Při této malé slavnosti byla u příležitosti 65.
výročí od konce 2. světové války položena i kytice
k pomníčku rudoarmějce Genadi Vasileje Děmiděnka, který v Helvíkovicích tragicky zahynul při
postupu Rudé armády na Prahu.

Sportovní odpoledne
Sbor dobrovolných hasičů v Helvíkovicích uspořádal pro děti v sobotu 29. května Sportovní odpoledne. Děti i rodiče mohli vyzkoušet střelbu z luku, kuše, jízdu zručnosti, přechod přes lano, provazový
žebřík i hasičskou techniku.
Zároveň SDH na celou sobotu připravil zajímavou výstavu historických motorek před obecním úřadem a večer kácení máje. Naštěstí po celý den přálo i počasí a tak akce byly hojně navštíveny.
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PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat panu starostovi a Fr.
Dvořákovi a Martinu Bodnárovi za umístění
lavičky, která byla vyvrácena, takže až přišlo trochu lepší počasí, umístili lavičku na místo. Ještě
umístili třetí lavičku na pobřeží Divoké Orlice,
vzpomínám jak tam byla dole před lety, ale už jen
vzpomínky na krásná léta strávená s manželem a
rodinami zůstávají. Dále bych chtěla poděkovat
panu Jiřímu Matyášovi, který prohrnuje v zimě
sníh. Škoda, že ze zdravotních důvodů nemohu
už více pomoci brigádami jako dříve, když jsem
se sem nastěhovala. Přikládám fotograﬁi rozvodněné Divoké Orlice 9.3.2000 a díky tomu, že nám
zpevnila ﬁrma břeh, snad to bude dobré.
Anna Stejskalová, Helvíkovice 35

UPOZORNĚNÍ, INZERCE
Informační centrum v Pardubicích
V Pardubicích bylo v letošním roce nově otevřeno
informační centrum. Věnováno je klíčové komunikaci pro dopravu v České republice – rychlostní silnici R35 v celé její trase, tedy v území Libereckého,
Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého
kraje a Středočeského kraje. Sídlí v kanceláři zmocněnce vlády pro liniovou výstavbu rychlostní silnice
R35 a dálnice D11 v Pardubicích, třída Míru 90.
Informační centrum je určeno odborné veřejnosti, starostům obcí, občanským sdružením, školám
i široké laické veřejnosti. Lze tu získat veškeré informace o přípravě a realizaci této komunikace, využít
moderní techniky k názorné prezentaci trasování R35, ale také informovat se o dopravní politice
a investiční výstavbě v České republice.
Pro veřejnost je informační centrum otevřeno
každé pondělí a středu od 8:00 do 12:00 hod. a od
13:00 do 17:00 hod. Další informace o informačním
centru a především o rychlostní silnici R35 lze získat
na www.r35.eu.
Ing. Ivo Toman
zmocněnec vlády pro liniovou výstavbu
rychlostní silnice R35 a dálnice D11

Obec Helvíkovice odprodá
cihly z rekonstrukce hřbitovní zdi.
Jedná se o původní velmi kvalitní cihly z produkce bývalé cihelny „Popluž“ formátu 29,0 x
14,0 x 7,0 cm. Cena za kus 4,- Kč.
Zájemci se mohou přihlásit na telefonu
724 187 497 nebo přímo na obecním úřadě.

Vakcinace psů proti vzteklině
proběhne v pátek 25.6. od 17.h
u Obecního úřadu v Helvíkovicích.

HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 3/2010, XI. 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 31.5.2010,
datum vydání 3.6.2010. Uzávěrka příštího čísla 30.7.2010, Helvíkovický zpravodaj č. 4/2010 vyjde 5.8.2010. 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.
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