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OBECNÍ ÚŘAD 
Dne 8. 9. 2011 se konalo 8. řádné veřejné 

zasedání zastupitelstva obce Helvíkovice. 
Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo 

a schválilo:
1. Výsledek výběrového řízení na dodavatele sta-
vebních prací akce „Kanalizace Helvíkovice“. 
Smlouva o dílo bude uzavřena s vybraným ucha-
zečem: KVIS Pardubice a.s. Do výběrového řízení 
se přihlásilo 11 fi rem, z toho 2 nesplnili klasifi ka-
ci. Nejvýhodnější cenová nabídka na zhotovení 
kanalizace vyčíslila celkové náklady stavby na 
25 595 422 Kč bez DPH. Stavba kanalizace bude 
zahájena v listopadu l.r. 
2. Pronájem pozemků obce k zemědělskému vyu-
žití od 1.10.2011 na dobu neurčitou za jednotnou 
cenu: orná půda 1355,- Kč /1 ha, TTP 1015,- 
Kč/1ha, zastavěná plocha 10 000,- Kč/1 ha za 
1 rok. Zájemci o pronájem předložili v uzavře-
ných obálkách cenové nabídky se seznamem 
pozemků, o které mají zájem. Zastupitelé se 
rozhodli pro rozdělení pozemků mezi všech-
ny žadatele podle lokalit, ve kterých hospodaří. 
Pronájem jednotlivým subjektům je následující:

Jaromír Šeda, Helvíkovice 1: 
 orná  0,26 ha
 TTP 0,92 ha
Lukáš Krejsa, Helvíkovice 136: 
 orná 6,45 ha
 TTP 0,47 ha
Milan Bednář, Helvíkovice 74: 
 orná 12,59 ha
 TTP 0,42 ha
VIKA Kameničná a.s.:
 orná 6,08 ha
 TTP 5,22 ha
 zastavěná plocha 0,0043 ha
Dibaq a.s. Helvíkovice 90:
 orná 1,18 ha
 TTP 8,90 ha.

3. Text zadání Územní studie Helvíkovice Na Ská-
le. ÚS stanovuje přesné podmínky stavby rodin-
ných domů a inž. sítí v této lokalitě. 

Pozvánka 
na 9. veřejné zasedání zastupitelstva 

obce Helvíkovice,
které se koná ve středu 26.10.2011 od 19,00 h 

v sálku obecního úřadu.
Program: Nový územní plán obce 

OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBA POZEMKŮ
Ošetřování a udržování pozemků je povinností 

vlastníků, případně uživatelů. Neposečená tráva 
a různé druhy plevelných rostlin na pozemku za-
plevelují okolní pozemky a rozhodně nepřispívají 
k dobrému vzhledu obce. Proto vyzýváme vlast-
níky pozemků, aby pokosily nebo nechaly pokosit 
travní porost i plevelné rostliny, popřípadě poze-
mek chemicky ošetřily proti rostlinám. Údržbu 
a ošetřování je nutno provádět pravidelně každý 
rok minimálně dvakrát. 

V případě nesplnění svých povinností bude ma-
jitel písemně vyzván a následně věc předána pří-
slušným správním orgánům k řešení podle zákona 
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Podle 
§ 78 uvedeného zákona hrozí pokuta osobě, která 
nezajišťuje anebo neomezuje výskyt a šíření škod-
livých organismů tak, aby nevznikla škoda jiným 
osobám nebo nedošlo k poškození životního pro-
středí a nebo k poškození zdraví lidí nebo zvířat při 
výskytu škodlivého organismu včetně plevelů. 

PŠ

UPOZORNĚNÍ 
k odstranění a okleštění stromoví 

a jiných porostů
Ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. si ČEZ Dis-

tribuce, a.s. dovoluje požádat vlastníky a uživa-
tele dotčených pozemků o odstranění a okleštění 
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné 
a spolehlivé provozování zařízení distribuční sou-
stavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 
15. listopadu tohoto roku.

Zásah proveďte tak, aby byla zachována nej-
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menší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od 
nadzemního vedení 3 m.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je 
zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. 
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vo-
dičů pod napětím. K vodičům se nesmí přiblížit 
pod bezpečnou vzdálenost ani nástrojem. Zásah 
nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a 
jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo 
hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných po-
rostů dotek s vedením. 

Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete 
zásah, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služ-
by,.s.r.o., na dotřené pozemky a provede zásah s 
tím, že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlik-
vidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena v 
celých délkách do jednotlivých hromad na okraji 
ochranného pásma.

Děkujeme Vám za spolupráci. 
ČEZ Distribuce, a.s. 

Zákaznická linka 840 840 840

Odpadové hospodářství v obci
Reaguji na diskuzi vedenou na minulém veřej-

ném zasedání, kde bylo hovořeno o komunálních 
odpadech, které jsou odkládány mimo otevírací 
dobu odpadového dvora před bránu dvora.

Většinou se jedná o pytle se směsí všeho možné-
ho tj. plasty, papír, sklo, běžný odpad z domácností 
aniž by tyto osoby měli jakýkoliv vztah k třídění od-
padu a dodržování neměnící se otevírací doby naše-
ho odpadového dvora.  Tímto jejich počinem vzniká 
práce pro správce, který tento nepořádek musí ukli-
dit a popřípadě za někoho vytřídit, další problémem 
je nelibě vypadající vzhled na prostranství u dvora.

Víme, že se jedná i o naše občany, jelikož při úkli-
du tohoto odpadu se naleznou i dokumenty vypoví-
dající o domácnosti vzniku odpadu. Obec napomáhá 
všem občanům Helvíkovic s dosažitelnou otevírací 
dobou odpadového dvora. Další možností je vlastní 
popelnice, kterou vyváží v pravidelných termínech 
fi rma Ekola. Zdůrazňuji, že nevznikají vyšší náklady 
poplatku pro občana nebo pro rekreační chalupu při 
odvozu odpadu z popelnice, pouze jednorázový ná-
klad na zakoupení popelnice a každoroční vyzvednu-
tí známky na OÚ a řádné vylepení na popelnici.

Vrátím-li se k třídění odpadu, máme po obci vy-
hrazené stanoviště zvonů pro jednotlivé suroviny: v 
blízkosti fotbalového hřiště, u obecního úřadu, Na 
Skále a dále i odpadový dvůr v otevírací době. Jed-
nou za měsíc dle ročního předpisu máme všichni 
možnost odkládat plasty v uzavřených průhledných 
igelitových pytlích na určená stanoviště: na všech 
uvedených stanovištích zvonů a na rozcestí na os-
trov a na sídlišti – u Zářeckých.

Co se týká elektroodpadu a spotřebičů z domác-
nosti, zahrady i dílny je možné bezplatně odevzdá-
vat také v otevírací době odpadového dvora. Tato 
možnost je pro fi rmy a podnikatele působící v obci 
a okolí. Na vyžádání je možnost vystavení dokladu 
o vyřazení do účetnictví.

Zamýšlím se, jak už více napomáhat, hlavně je 
to o přístupu každého jedince, zda mu je nebo není 
lhostejné řešit problém „ODPADY“. Podotýkám, 
že poplatek ve výši 350 Kč za osobu nebo rekreační 
chalupu je platný od roku 2007. Současná zákonem 
daná maximální výše činí 500 Kč a navrhovaná le-
gislativní změna uvažuje až o 1000 Kč. Zamysleme 
se, zda jsme ochotni věnovat minimální čas stráve-
ný tříděním odpadů nebo maximálně platit...

OTEVÍRACÍ DOBA 
ODPADOVÉHO DVORA: 

 březen – listopad středa 16 -18 hod
  sobota 14-16 hod
 prosinec – únor sobota 14-16 hod

Termíny svozů plastů do konce roku 2011: 
 2.11., 30.11., 28.12

Vynaložené celkové fi nanční náklady za rok 2010: 
 322.442,-Kč
Z toho nebezpečný odpad 18.569,-Kč, komunální 
odpad 225.382,-Kč, tříděný odpad 78.491,-Kč.

Celkové příjmy za rok 2010: 
 213.779,- Kč
Z toho vybrané poplatky 179.029,-Kč, odměny od 
EKOKOMu a ASEKOLu 34.750,-Kč.
Rozdíl mezi příjmy a náklady činí 108.663,-Kč, 
který byl zaplacen z rozpočtu Obce.

Jana Kolářová
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Společenská kronika
BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná život-
ní jubilea:

Říjen 2011
Matyáš Antonín č.p. 47 60 let
Tomšová Marie č.p. 2 87 let
Kalousová Marta č.p. 60 87 let
Šafářová Eva č.p. 32 80 let
Vítková Hana č.p. 24 72 let
Koukol Jaroslav č.p. 31 71 let

Listopad 2011
Planíková Květoslava č.p. 139 75 let
Matyáš František č.p. 52 71 let
Divíšková Marie č.p. 31 71 let
Matyášová Marie č.p. 31 70 let
Richtrová Marie č.p. 19 73 let
Kudrová Hana č.p. 96 88 let

VD

VZPOMÍNÁME

KDO BYL MILOVÁN, 
NEMŮŽE BÝT ZAPOMENUT
Dne 20.10.2011 vzpomeneme 
20. výročí, kdy nás navždy 
opustil ve věku 35 let 
pan Miroslav Blažek.
                             Manželka a děti 

ODEŠEL JSI, 
JAK SI TO OSUD PŘÁL,
V NAŠICH SRDCÍCH 
A VZPOMÍNKÁCH 
ZŮSTÁVÁŠ DÁL
Dne 16.9.2011 uplynulo 
2. výročí od úmrtí 
milovaného člověka 
pana Václava Stejskala z Helvíkovic. 
S láskou stále vzpomínají manželka, 
dcery s rodinami.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

ZE ŽIVOTA V OBCI
20. SRPNA SE USKUTEČNIL KONCERT 
LEGENDÁRNÍ SKUPINY SCHOVANKY 
SPOJENÝ S LOUČENÍM S LÉTEM

Zdařilé kulturní akci přálo počasí, všichni zú-
častnění měli možnost příjemně se pobavit a dob-
ře občerstvit. 
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Sluha dvou pánů
Dne 24.září od 19. hod proběhlo představení Slu-
ha dvou pánu v režii L.Martínka, bylo neuvěřitel-
né, že sál hostince U Jelena byl nabitý nedočkavý-
mi návštěvníky, i když se jednalo už o třetí reprízu 
bylo zase plno. Strávených 120 minut bylo plných 
humoru a nečekaných okamžiků. Děkuji za nadše-
ní všech, kteří se na představení podíleli a vytvářejí 
i v okolí dobré jméno Divadelního spolku Na skále 
působícího v Helvíkovicích.

 JK

Bleskosvodi
Ráda bych Vám představila hokejový tým, 

který založili mí synové se svými kamarády. Ze 
začátku jsem tomu moc nevěřila, ale jak šel čas, 
bylo jasné, že to dopadne. A nastal problém, jak 
takový tým pojmenovat. Velice mě překvapilo, 
když se všichni hráči zachovali jako patrioti a na 
počest Prokopa Diviše si dali jméno Bleskosvodi. 
HC Bleskosvodi vznikl na podzim r. 2009. Mimo 
jiné hráče ze Žamberka, Polska a okolí znáte z 
Helvíkovic Ondřeje Kaila, Jana Maulera a Tomá-

še a Lukáše Krejsovi. Tým se přihlásil do 3. hoke-
jové ligy Lanškrouna a umístil se na 2. místě. V 
další sezoně postoupil do ligy 2., tam skončil na 
5. místě. Letos uvidíme, jak se bude dařit.

Vždy po skončení ligových zápasů se koná zá-
pas s fanoušky Bleskosvodů. Všichni „chytří“ z 
tribun obují brusle a mohou ukázat, co umí …

Chtěla bych Vás, co máte zájem a čas, pozvat 
na jejich zápasy do Lanškrouna do sportovní 
haly. Je to možnost, jak si pořádně zafandit, bez-
trestně upustit páru – což některým spoluobča-
nům vřele doporučuji. 

Samozřejmě, že se nejedná o vrcholové spor-
tovní výkony. Ale je dobře, že se parta kamará-
dů umí dát dohromady a trávit čas sportem. I 
když zhodnocení zápasů někdy skončí u dob-
rého pivka. 

Více informací na www.bleskosvodi.cz. Zde 
najdete rozpisy i výsledky utkání, kompletní se-
stavu a uvidíte jejich pěkné dresy. Za pozornost 
stojí spousta fotografi í a určitě Vás pobaví vtipná 
videa. 

Alena Krejsová

Milí 
spoluobčané 
z Helvíkovic. 

Z našeho rodinného 
alba Vám posílám 
fotografi i požárníků. 
Bohužel nemůže být 
zveřejněna barevně, 
jelikož již jednou 
proběhla anketa a 
bylo to spoluobčany 
odmítnuto z důvodu 
vyšší ceny zpravo-
daje. Proto se opět 
ptám, nemohl by být 
zpravodaj barevný? 
Třeba by si občané 
rádi připlatili. Na druhou stranu, ve spoustě obcí je zpravodaj dodáván do domácností zdarma, jelikož 
ne každý má doma internet. Občané tak mají nepřetržitě informace o dění v obci. I přesto věřím, že se 
Vás hodně na fotografi i pozná a spolu se mnou zavzpomínáte, a to i na ty, kteří již nejsou mezi námi, 
jako můj manžel. Stejskalová Anna



7

 
Ženy středního a staršího věku 

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT!!!
Pravidelné cvičení zdravotních cviků při hudbě 
začíná ve středu 5. října 2011 v 19,30 h v místní 
tělocvičně a bude pokračovat každou středu.
Cvičení je účinnou prevencí proti bolestem v 
zádech, chřipkám a dalším onemocněním hor-
ních cest dýchacích, přispívá k celkové pohodě 
a dobré náladě. 

L. Dvořáková

ZÁJEZD DO POLSKA
Klub žen v Helvíkovicích pořádá 
ve čtvrtek 27. října 2011

zájezd do Kudowy Zdroj v Polsku na trhy.
Odjezd v 7 hodin od Obecního úřadu 

v Helvíkovicích. 
Na zpáteční cestě se zastavíme na obědě 

u pana Drašnara v Novém Městě nad Metují. 
Cena:  pro členky KŽ a děti do 15-ti let 70 Kč

 pro ostatní 100 Kč.
Přihlášky se zálohou přijímá paní Popová 

do 20.10.2011.

VÁNOČNÍ TRHY VÁNOČNÍ TRHY 
V KUKSUV KUKSU

Klub žen pořádá v sobotu 19. listopadu 
zájezd na vánoční trhy v Kuksu.

Na programu je prohlídka Hospitalu 
a farmaceutického muzea, 

návštěva trhů s více než stovkou vystavovatelů, 
koncerty v kostele Nejsvětější Trojice 

dle vlastního výběru.
Odjezd od OÚ v 8h, pravděpodobný návrat 

okolo 17. h.
Přihlášky na OÚ u paní Dittertové.

Cena: členky KŽ a děti do 15-ti let 50 Kč
ostatní 100 Kč

Obecní úřad v Helvíkovicích zve občany 
na již tradiční

Rozsvícení 
vánočního stromu,
které se uskuteční začátkem doby adventní 

tj. v neděli 27. listopadu 2011 od 16. hodin.
Program:

- Vánoční koledy
- Adventní zvyky a poetický příběh o narození 

Ježíška
- Tradiční občerstvení – čerstvé bramboráky, 

svařené víno.

Klub žen pořádá 27. listopadu 2011

Prodejní vánoční 
výstavu

Od 14:30 h do 18:00 hod. v prostorách 
vestibulu a knihovny v Helvíkovicích.

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

vánoční svícny, perníčky.

 

Na 28. prosince připravuje kulturní výbor obce

POSEZENÍ PŘI SVÍČKÁCH 
s kuchařskou soutěží 
„O řád zlaté vařečky“.

Kuchařská soutěž bude probíhat 
ve 2 kategoriích:

I. kategorie – segedínský guláš
II. kategorie – nádivka

Podrobné propozice budou zveřejněny 
v příštím čísle Helvíkovického zpravodaje. 
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TVORBA NAŠEHO OBČANA

Milan Dušek
PUBERTA
 V deváté třídě sázeli stromky. Smrčky byly zvad-
lé, už když je ráno přivezli, nevěřili, že by se mohly 
ujmout. Paseku na jižní stráni sežehovalo vytrvalé 
slunce. O přestávce odhodili motyčky a hnali se k 
blízkému potoku. Luboš si opláchl obličej a zůstal 
na břehu. Náhle se vedle něho objevila Jitka a táh-
la ho k vodě. Jak se strkali, prasklo jí ramínko pod-
prsenky, kterou měla určitě po mamince. Křičela, 
jako by ji chtěl připravit o poctivost. Zasáhla třídní 
učitelka. Bez meškání Lubošovi uštědřila facku. 
Popadl tričko a z mizel v lese.  Až do odjezdu spo-
lužáků seděl v mlází, kousal si nehty a vymýšlel 
pomstu. Domů se vrátil za tmy. 
 Ráno nešel do školy.
 Ani druhý den.
 V pátek k nim přijela na kole učitelka. Když ji 
oknem spatřil u branky, na nic nečekal a přelezl 
plot do sousední zahrady. Schoval se v kůlně. 
 Tam ho našla Zouharová, když přišla krmit 
králíky. Zajíkavě prosil, aby ho neprozradila. Měl 
hlad, předcházející odvaha ho dávno opustila.
 „Ale co chceš dělat, Lubomíre?“ Roztržitě mu 
prohrábla krátce ostříhané vlasy.
 „V noci uteču!“ vyhrkl. „Co nejdál od Jindrova.“
 „Kam bys šel…“ 
 Neprotestoval, když ho vedla přes dvorek do 
domu. V kuchyni mu dala najíst, ustlala na pohov-
ce a slíbila, že bude uvažovat, jak by se dala ta jeho 
nepříjemná záležitost urovnat.
 Noc byla dusná, nemohl usnout. Vyděsil ho kaž-
dý zvuk. Pak v polospánku zaslechl opatrné kroky. 
Spatřil sousedku ve žluté noční košili. Prudce se 
posadil.
 „Už je ráno?“
 „Ale ne. Klidně lež. Řekla jsem si, podívám se, 
jestli se ti dobře spí…“ Těžce dýchala, snažila se 
ovládnout. Napadlo ho, že ji polekal jeho rychlý 
pohyb. Zase ulehl, ale neodcházela. Dokonce při-
sedla na okraj pohovky.
 „Probudila jsem tě?“ 
 „Nevím. Asi ne,“ zamumlal.
 Zvedla paži a konečky prstů lehce přejela po 
jeho čele.

 „Neměj strach. Taková holka za to nestojí… Ne-
bojíš se, viď?“
 Hrdlo se mu zatáhlo a srdce hlasitě rozbušilo.
 „Lubomíre, vždyť ty už jsi skoro… dospělý muž-
ský.“
 Její dlaň byla horká. Kde se ho dotkla, zahořela 
mu pokožka. Ležel jako omámený, s očima doko-
řán. Zázrak! Takhle určitě přichází zázrak, který si 
zatím jen tolikrát představoval. Místnost se s ním 
zahoupala.
 Zouharové bylo dvaatřicet. V osmnácti podleh-
la naléhání otce a vdala se za jeho stejně starého 
přítele, nemocného tuberkulózou. Ale šlechetný 
ošetřovatelský zápal brzy vyprchal. Vystřídala ho 
nespokojenost s osudem…
 „Rosteš pro kriminál, kluku!“ prohlásila matka, 
když ráno přišel domů a na její otázku, kde se ce-
lou noc toulal, odpověděl, že přenocoval v lese.
 Z té dusné noci si pamatoval mizivě málo – spá-
nek, jenž ho po odchodu Zouharové pohltil jako 
voda, ji zastřel tajemnou mlhou – snad proto v 
něm žila dál a nabývala na významu. Nemohl a 
vlastně ani nechtěl zapomenout, přál si, aby se 
brzy opakovala. Myslel na sousedku ve dne v noci. 
Na lavičce pod oknem s puntíkovanou záclonkou 
však sedával její hubený a starý muž… 
 Napsal jí dopis, ale marně čekal na odpověď. 
Když vyšla konečně ze dveří a mířila ke kůlně, 
zavolal na ni. Roztržitě pohlédla jeho směrem, 
ale kráčela dál, jako by neexistoval. Myslel si, že z 
toho ztratí rozum.
 V noci přelezl plot a zaťukal na okno její ložnice.
 „Zbláznil ses?“ zašeptala nad ním.
 „Pusť mě k sobě. Vzpomeň si, co jsi tenkrát sli-
bovala…“
 „Vždyť je doma. Běž pryč!“
 „Vlezu oknem. Nic neuslyší,“ mumlal přiškrce-
ně.
 „Hlupáku!“ 
 Až ve vlhké trávě si uvědomil, že do něho strčila. 
Zvedl se a udiveně vzhlédl. „Helenko…“ dostal ze 
sebe.
 „Okamžitě odejdi!“ zesílila hlas a přirazila oke-
nici.
  V sousedním okně se rozbřesklo, kdosi šel ulicí. 
Přikrčil se. Když kroky pozdního chodce utichly, v 
domě už byla tma.
 Copak jde zapomenout? Proč vlastně tu noc 



9

přišla? Proč se ho dotýkala? Proč svlékla tu žlutou 
noční košili? Věřil každému jejímu slovu… Okla-
mala mě! málem vykřikl nahlas, když klopýtal k 
plotu. Šlápl na kámen. Zvedl ho a sevřel ve dlani. 
Kdybys věděla, jak tě teď nenávidím! Mávl rukou 
a než se k němu donesl třeskot skla, už byl mimo 
dohled.
 Nebylo lehké se s tím vyrovnat. Dlouho mu trva-
lo, než se zbavil toho šrámu na duši.
 

NÁZOR OBČANA
. 
Vážení spoluobčané,

Dovolte mi, abych se s vámi podělil o své 
čerstvé zkušenosti ze života obce. Dne 8.9.2011 
jsem se zúčastnil veřejného zasedání zastupitel-
stva obce Helvíkovice. Tyto mé poznatky je nutno 
předložit ze dvou pohledů. 

Prvním a hlavním důvodem proč jsem se účast-
nil veřejného zasedání zastupitelstva bylo vyhlá-
šení záměru na pronájem obecních pozemků. Ze 
své funkce předsedy představenstva společnosti 
VIKA Kameničná a.s. jsem byl zvědav, jaké na-
bídky byly předloženy jednotlivými subjekty. Ve 
výzvě k předložení nabídek byla jako kritérium 
požadována nabídková cena dle druhu pozemku. 
Zastupitelstvo předložilo na základě otevřených 
obálek a svého předchozího zasedání návrh. Vel-
kým překvapením pro mě bylo, že subjekt, kte-
rý předložil nejvýhodnější nabídku na pronájem 
TTP obdržel nejmenší plochu TTP shodně jako 
jiný subjekt, který předložil nejvýhodnější nabíd-
ku na ornou půdu,obdržel takřka nejmenší vý-
měru této kultury. Ceny pronájmu zastupitelstvo 
navrhlo dle předložených nabídek jednotlivých 
subjektů. Tzn., že každý subjekt by pronajímal 
za jinou cenu. Po velkém nesouhlasu přítomné 
veřejnosti, že rozdílná cena za nájem by mohla 
být problém, zastupitelstvo cenu stanovilo prů-
měrem nabídek. Pan místostarosta neopomněl 
zmínit možné způsoby hospodaření jednotlivých 
uchazečů. Jednoznačně jím vyřčená slova byla 
dezinformace občanů a pokud jsem je chtěl uvést 
na pravou míru nebylo mi to již umožněno. Tím-
to bych chtěl sdělit několik základních informací. 
VIKA Kameničná a.s. zaměstnává 50 pracovníků 

z toho 5 občanů Helvíkovic a chová 350 ks dojnic. 
Na dceřiné společnosti VEMAS a.s. chová 650 ks 
prasnic a ve výkrmu 4000 vepřů. Tento stav ŽV 
zabezpečuje dostatečnou dodávku organických 
hnojiv do půdy, která zajistí udržení obsahu hu-
musu v ornici a tím dodržování správné země-
dělské praxe na obhospodařovaných pozemcích. 
Mnohé jiné subjekty toto řeší např. vývozem kalů 
z ČOV. Je nutné také zmínit, že díky probíhající 
výstavbě bioplynové stanice nebude v budoucnu 
vyvážena kejda, ale digestát bez zápachu. 

Jediným argumentem p. místostarosty pro toto 
rozdělení bylo zachování polních honů. Nerozu-
mím však tomu z jakého důvodu VIKA Kame-
ničná a.s. obdržela 6 parcel, většinou cest v půd-
ních blocích jiných uživatelů a naopak parcely v 
blocích, které VIKA užívá, byly přiděleny jiným 
zájemcům. Na základě zveřejněných informací 
se přiznám, že jsem nebyl schopen nalézt důvod 
k takovému rozhodnutí zastupitelstva. Pouze se 
mohu domnívat, že klíčem k tomuto závěru jsou 
rodinné vazby jednotlivých subjektů ke členům 
v zastupitelstvu. Toto mě již částečně přišlo na 
mysl, když jsem se zastavil na OÚ cca v červenci, 
abych zjistil možné podmínky a termín vyhlášení 
záměru na pronájem obecních pozemků. Po mé 
návštěvě na OÚ k mému překvapení tatínek paní 
starostky šířil po obci, že Marek na obci vykři-
kuje, že bude likvidovat soukromníky. Věřte mi, 
že nic takového jsem nevypustil z úst a v krátké 
době jsem na tuto lež, která měla vzniknout na 
půdě obecního úřadu upozornil paní starostku. Z 
těchto důvodů jako předseda představenstva ne-
mohu navržené rozdělení akceptovat a nájemní 
smlouva ze strany VIKA Kameničná a.s. nebude 
podepsána.

Druhým pohledem je můj pohled jako občana 
naší obce. Samozřejmě nebyl majetek obce pro-
najmout za nejvýhodnějších podmínek pro obec. 

Dále však byly projednány další připomínky 
občanů ze života obce. Byla vznesena připomín-
ka k rušení nočního klidu v obci akcemi pořáda-
nými p. Ročkem. Pokud vím, tento problém je v 
obci mnohaletý a názory zastupitelů, že se „s tím 
nedá nic dělat“ jsou pouze důkazem nečinnosti. 
Myslím, že zastupitelstvo již dávno mělo vypra-
covat obecní vyhlášku, která by řešila i jiná téma-
ta rušení klidu, např. sečení trávy, pořez dřeva 
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atd. a tuto vyhlášku předložit k veřejné diskusi. 
Dalším tématem bylo nedodržování rychlosti 

v obytném centru obce za konzumem a v nově 
vznikající zástavbě Na Skále. Jakým zklamáním 
pro mě bylo, že se „s tím nedá nic dělat“ a pře-
sunout omezení rychlosti blíže k hlavní silnici na 
Kameničnou není možné, protože to není v sou-
ladu s projektem. Uzavření tohoto tématu bylo z 
úst p. starostky, že značka s omezením rychlosti 
bude přemístěna bez povolení. Tento neprofesi-
onální přístup zastupitelstva mi přijde o to více 
nepochopitelný, pokud s tímto již obec má zku-
šenosti. Vždyť i já osobně jsem podepsal žádost o 
snížení rychlosti na silnici č. 11 v místě odbočky 
na Poplužní dvůr. Ano považoval jsem to za ro-
zumné. Toto snížení se podařilo, i když dle mého 
názoru to nebylo jednoduché vzhledem k umís-
tění na silnici první třídy. Jaká je to však náhoda, 
že v inkriminovaném místě snížení rychlosti mají 
své nemovitosti místostarosta i starostka obce a v 
hustě osídlené části obce se řešení nehledá. Vždyť 
toto je možné řešit např. zpomalovacími retar-
déry, kterých jsou obce a města v ČR plná, nebo 
značkou obytná zóna.

Paní Dvořáková zmínila nepořádek u sběrné-
ho dvora. Opět bylo řečeno, že toto nelze žádným 
způsobem vyřešit. Myslím, že není problém se 
podívat po okolních obcích a městech jak jsou 
obdobné problémy řešeny. Vždyť nejsnazší je 
vždy převzít jiný funkční systém než tvrdit, že 
toto nelze. 

Vážení občané Helvíkovic, omlouvám se za 
výše popsané postřehy z veřejného zasedání za-
stupitelstva. Opravdu toto veřejné zasedání za-
stupitelstva bylo velmi neprofesionální ve vztahu 
přijatých usnesení i řešení či spíše neřešení při-
pomínek občanů.

Byl jsem paní starostkou vyzván, abych se ve-
řejných zastupitelstev zúčastňoval častěji. Vězte, 
že se rád opět zúčastním. Byl bych však potěšen, 
kdyby jste se těchto jednání zúčastnili ve větší 
míře i vy, další občané naší obce. Pouze veřejnou 
kontrolou můžeme zajistit, aby námi zvolení 
zastupitelé pečovali o jim svěřené hodnoty v sou-
ladu se zákonem, zájmy obce a spokojenosti ob-
čanů Helvíkovic.

Jiří Marek, Helvíkovice 77

Vzhledem k tomu, že výše uvedený text obsahuje překroucené informace, zavádějící skutečnosti a 
nařčení, nebudeme jej komentovat. S postoji takovýchto kvalit nebudeme ani v budoucnu polemizovat 
a nebudeme na ně reagovat. Jsme přesvědčeni, že každý občan naší vesnice si sám vytvoří svůj názor 
na uvedenou věc. Pouze připomínáme, že tato situace je důkazem toho, jak potřebné je, aby se občané 
zúčastňovali veřejných zasedání v co největším počtu.

Jana Kolářová, Petr Šalanský 

Vážení spoluobčané,
chtěla bych tímto reagovat na dopis p. Marka, 

který byl určený Vám, občanům. Po jeho přečtení 
jsem si říkala, že na tohle reagovat nebudu. Ale po-
tom jsem si řekla, že právě naopak ano.

Pan Marek nařknul zastupitelstvo obce z ne-
činnosti a neprofesionality. Abych vysvětlila těm, 
kteří nevědí o čem je řeč. Panu Markovi se nelíbí 
způsob řešení problémů občanů. Je to jeho názor 
a má na něj právo. Ale hlavní věc, o kterou se tu 
jedná, je pronájem obecních pozemků. Obec na-
bídla své pozemky k pronájmu, ale byla pouze do-
tazována cenová nabídka. Nikde nebylo řečeno, 
že bude vyhověno té nejvyšší. Ano, budeme-li se 
chovat tržně a budeme-li z toho chtít vyzískat co 
nejvíc, tak to tak uděláme. Ale padl návrh pana 

místostarosty, že bychom měli s pronájmem po-
zemků uspokojit všechny žadatele, hlavně ty s 
trvalým bydlištěm v Helvíkovicích. S tím zastu-
pitelstvo souhlasilo a mně osobně se zdá, že je 
to velmi slušný přístup k našim občanům. Je to 
vlastně taky „něco za něco“, protože tito občané 
svými daněmi přispívají do rozpočtu obce. Vždyť 
p. Marek na veřejném zasedání navrhoval, že by-
chom měli u každého žadatele zvážit, co může 
obci nabídnout. S čím s p. Markem souhlasím 
je, že cenu pronájmu jsme měli mít už vyřešenou 
před veřejným zasedáním, protože cena průměr-
ná a pro všechny stejná je správná. Ale proto se 
veřejná zasedání konají, aby každý vyjádřil svůj 
názor a po diskuzích se věc schválila nebo ne. 
Ještě připomínám, že celková výše všech proná-
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jmů bude pro naši obec dvojnásobná, než dosud. 
Ale to, co mě nejvíc rozladilo je, že se p. Marek 

domnívá, že při rozdělování pozemků k pronájmu 
měly hlavní vliv rodinné vazby jednotlivých sub-
jektů ke členům zastupitelstva. V naší malé obci 
jistě každý ví, že se jedná o mého syna a bratra 
paní starostky. Dá se říct, že mě to urazilo. Prá-
vě proto, aby se předešlo takovýmto spekulacím, 
celou záležitostí pronájmu obecních pozemků byl 
starostkou pověřen místostarosta pan Šalanský. 

Panu Markovi by se určitě taky nelíbilo, kdybych 
ho veřejně nařkla, že jeho dopis by nevznikl, kdy-
by společnosti VIKA bylo vyhověno s pronájmem 
pozemků dle jejich představ. To je zase moje do-
mněnka.

V zastupitelstvu jsem nováček, ale snažím se k 
řešení problémů přistupovat nezaujatě a zodpo-
vědně, proto mě dopis p. Marka nenechal v klidu.

S posledním odstavcem dopisu p. Marka se plně 
ztotožňuji. 

Alena Krejsová

Zprávy z  naší školičky

TRADIČNÍ USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
V pátek 23.9.2011 se u mateřské školy v 

Helvíkovicích v odpoledních hodinách rojili 
různobarevní broučci, slunéčka sedmiteč-
ná, přilétali motýlci i chroust se tu objevil. 
Každý s nadšením a úsměvem natěšen plnit 
úkoly, které pro ně připravila řada nadšenců 
(celkem 24 dospělých) z řad místních obča-
nů, příznivců MŠ.

,,Jé, paní učitelka je mandelinka!“
,,A paní kuchařka beruška!“
,,Koukejte Ferda Mravenec a Brouk Pyt-

lík!“, ozývaly se dětské hlásky. To bylo ra-
dosti. Děti s nadšením plnily úkoly po trase, 
u silnice hlídal po celou dobu  akce brouk Péťa. Po trase děti dostávaly odměny. Od Čermáků (plnili 
řadu pěkných úkolů),od bytovky se broučkům ani nechtělo pokračovat dál jaké milé překvapení nám 
nachystali - moc dobré buchty. I na ostatních stanovištích bylo vše dobře připravené. Překvapením 
bylo vystoupení šermířské skupiny BALESTRA Z Letohradu, které se moc líbilo. Celkem se uspávání 

broučků zúčastnilo 83 dětí a neméně 
dospělých.

Děkuji všem učinkujícím, paní 
J.Zezulkové ml. za krásné perníčky, 
D.Smetanové za sirup a zajištění šer-
mířské skupiny, Mgr.E.Adámkové za 
tašky a rozvrhy, Fr.Dvořákovi za pří-
pravu a pečení kuřat - byla výborná!, 
členkám Klubu žen za zajištění občer-
stvení a odměny pro děti, děvčatům v 
bytovce za občerstvení a odměny.

Anna  Janebová



12

TANEČNÍ ŠKOLIČKA
Od října bude zahájena pohybová a taneční 

výuka pro děti od 4 do 10 let.
Děti se naučí správnému držení těla, procvičí 

si jemnou motoriku, orientaci v prostoru, jedno-
duché taneční kroky, jednoduché choreografi e na 
dětské písničky. 

První informační schůzka pro rodiče bude 
v úterý 11.10.2011 od 16 hodin v tělocvičně 
v Helvíkovicích pod vedením p. učitelky Hany 
Michaličkové.

VZPOMÍNKA 
NA SPORTOVNÍ HRY MŠ 2011 
V PARDUBICÍCH
JAK JSME TRÉNOVALI - po celou dobu vždy 
FAIR-PLAY - poctivě, čestně, spravedlivě.
Žádné z dětí nepodvádělo, děti soutěžily v 5 dis-
cíplínách s velkým nadšením. Poděkování patří 
panu správci hřiště J.MÍKOVI za umožnění tré-
ninku na hřišti, prohlédnutí kabin (vše vzorně 
udržované).
JAK NÁS POZNÁTE? - krásná žlutá trička s lo-
gem MŠ HELVÍKOVICE s motýlkem a žlutý kšilt, 

která zhotovila paní Foglová ze Žamberka.
A HURÁ DO PARDUBIC - bylo vybráno druž-
stvo pro fi nále, které tvořilo 5 dívek a 5 chlapců 
podle poctivých výsledků a náhradníci
- naši mateřskou školu reprezentovaly tyto děti 

Dívky: 
MARUŠKA KOLÁŘOVÁ - vůbec nejmladší 
účastnice sportovních her
IVETKA HOVADOVÁ
LUCINKA POSPÍŠILOVÁ
LUCINKA ZÁŘECKÁ
ANIČKA KRÁLOVÁ
Chlapci:
KUBA BEK
MATÝSEK PETRLÁK
FILÍPEK KUBÍČEK
ONDRÁŠEK KALOUS
TOMÁŠEK MATYÁŠ

A už tu byl 14. červen 2011 - ještě jsme se všichni 
rozloučili s ostatními dětmi, které zůstaly v MŠ s 
paní učitelkou a spolu s dětmi, rodiči, prarodiči a 
sourozenci dětí jsme nastoupili do autobusu, který 
na nás už čekal před školkou. Nervozita nastala, 
když jsme zjistili, že nám chybí Nicolka. Už jsme 
déle čekat nemohli, abychom stihli začátek. Cesta 
rychle ubíhala a už jsme stáli před atletickým sta-
dionem SKP HVĚZDA PARDUBICE.
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Velice mile nás přivítala Mgr.Klára Jelínková - ře-
ditelka DDM DELTA PARDUBICE a obdivovala 
naše krásná žlutá trička a nejmladší účastnici 
Marušku. Soutěžícím dětem byla připnuta čísla a 
přidělena hosteska, která se po celou dobu her o 
nás starala.
A už to začalo - slavnostní nástup a představení 
14 soutěžících družstev, přivítání Mgr.Jelínkovou, 
úvodní proslov představitelů vedení Pardubického 
kraje a města Pardubice.
A najednou zazněla naše hymna - děti stály nehnu-
tě, i když někteří jí slyšely úplně poprvé. Bylo to 
opravdu dojemné.
A sportovní hry mohly začít a aby to bylo se vším 
všudy, dokonce i za účasti České televize.
Fandící rodiče, prarodiče a děti na tribuně, které 
nesoutěžily, ale jely nás podpořit bylo slyšet z dale-

ka - DO TOHO, DO TOHO.... 
MAKEJ, MAKEJ ...volaly ma-
minky p.Zezulková a p.Ho-
vadová. A děti soutěžily jako 
o život s velkým nadšením za 
podpory p. učitelky, p. školni-
ce, fandících rodičů, prarodi-
čů, dětí. Takovou atmosféru 
musí každý zažít na vlastní 
kůži. Něco nádherného!
Po shlédnutí divadélka a ob-
čerstvení u stánku PRIBINA, 
následovalo slavnostní vyhlá-
šení vítězů.
Jaké bylo naše překvapení, 
když ceny předávali hokejové 
legendy - p. Šťastný a p. Mar-
tinec. Dokonce jsme se s nimi 
na památku vyfotografovali. 
I když naše děti skončily mezi 
posledními (velké věkové roz-
díly mezi soutěžícími), byl to 
pro nás všechny nezapomenu-
telný zážitek na celý život.
NÁVRAT DOMŮ - znaveni, 
ale šťastni.
PODĚKOVÁNÍ - děkuji paní 
starostce za osobní účast na 
těchto hrách, za její podporu 
po celou dobu této náročné 
akce, za fi nanční příspěvek na 

zhotovení triček a kšiltů a příspěvek na dopravu.
- děkuji obětavým a skvělým rodičům, prarodičům 
za vytvoření nádherné atmosféry
-  děkuji paní J.Zezulkové ml. za výborný dort -,, 
PARDUBICKÝ STADION“ jako poděkování na-
šim šikovným dětem. K tomu není co dodat! To 
jsme si všichni pochutnali!
UŽ SE TĚŠÍME NA DALŠÍ  ROČNÍK - chce-
me,aby se pohyb stal každodenním koníčkem dětí 
a zdravým řešením volnočasových aktivit. Podpo-
rujeme v dětech první větší zájem o aktivní sport a 
vedeme je k týmové práci. Sportovní hry se konají 
v duchu olympijských tradic FAIR-PLAY,výchovy 
ke zdravé výživě a odborné metodiky spojené se 
zdravým pohybem předškoláků.

Anna Janebová 
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PODĚKOVÁNÍ
Za spokojené děti a paní učitelky děkuji především p. M. Felcmanovi a p. Křenkovi s jakou obětavostí 

a elánem se pustili do vybudování objezdu pro koloběžky a tříkolky na zahradě MŠ. To se to dětem jezdí!
Poděkování také patří panu Petrlákovi a Fr. Dvořákovi za vybagrování a odvoz zeminy. Za brigád-

nickou pomoc děkuji p. Havlíčkovi, p. Krejsovi, p. Koukolovi, p. Holubářovi, p. Kailovi a manželům 
Flekrovým. Anna Janebová, ředitelka MŠ

Drakiáda
Vyletěl si pyšný drak,
Vyletěl si do oblak.

Mateřská škola ve spolupráci s 
první pomocí připravuje Drakiádu. 
Termín bude upřesněn na plaká-
tech. Sraz u mateřské školy. 

Občerstvení zajištěno.
Anna Janebová
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Upozornění, inzerce

Občanské sdružení Diakonie Broumov společně s Obcí Helvíkovice

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologic-

kých důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
ve dnech 17. – 19.10.2011 od 8.h do 17.h
na Obecním úřadě v Helvíkovicích

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
Diakonie Broumov 

tel. : 224 316 800, 224 317 203
OÚ Helvíkovice 465 612 527 
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PEDIKÚRA,  MANIKÚRA                         

Helvíkovice 136                     NEHTOVÁ  MODELÁŽ 

 Mokrá pedikúra                    Žamberk, Masarykovo nám. 146 
 Ošetření zarostlých nehtů                                  
 Masáž nohou i rukou                     *   Modelace gelem nebo akrylem 
 Peeling nohou                               *   Velký výběr barevných gelů 
 Lakování nehtů                             *   Bohaté zdobení 
 P.Shine (Japonská manikúra)        *   Parafínové zábaly 
 Přírodní manikůra                                                        
 Pedikúru možno provést u Vás doma!!! 

Dagmar  Kubíčková      Možno zakoupení dárkových poukazů 

 Objednávky telefonicky :     773 254 919 
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