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OBECNÍ ÚŘAD
Dne 17.12.2012 se konalo 17. řádné veřej-

né zasedání zastupitelstva obce Helvíkovice.  
Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo a 
schválilo:

1. Rozpočet na rok 2013 v celkové výši 7 mil. Kč 
na straně příjmů i výdajů. Podrobný rozpis dále. 

2. Dodatky ke smlouvě o dílo na sběr a odstra-
ňování nebezpečného a komunálního odpadu se 
spol. EKOLA České Libchavy s.r.o.

3. Dodatek ke smlouvě o vývozu kontejnerů a 
odběru separovaných surovin s firmou Jaromír 
Plundra - Suroviny Žamberk.

4. Prodloužení nájmu nebytových prostor v bu-
dově E7 a pozemků par.č. 173/6 a 173/1 v k.ú. 
Helvíkovice TJ Sokol Helvíkovice do 28.2.2023 
formou dodatku č. 1 ke Smlouvě o pronájmu ne-
bytových prostor a pozemku ze dne 1.3.2004 .

5. Záměr zpracovat Program rozvoje obce Hel-
víkovice.

Výsledky hospodaření za rok 2012 v Kč

Název položky: Skutečné příjmy Skutečné výdaje
Daně z příjmu 3 594 958,43 -
Poplatky (odpady,pes,správní)  215 809,- -
Daň z nemovitostí  577 510,78 -
Přijaté dotace 7 729 877,22 -
Pronájem pozemků  86 963,-  356,-
Psí útulek  -  9 000,-
Lesní hospodářství  -  -
Vnitřní obchod (Orlicko)  -  15 251,-
Silnice a pozemní komunikace  -  94 445,-
Pitná voda (pronájem vodovodu)  22 755,-  -
Odpadní vody  67 824,-  22 963 276,62
Mateřská škola  -  237 890,-
Základní škola, Gymnázium  -  171 280,-
Knihovna,kronika,
zpravodaj, kultura  37 983,-  57 912,-
Tělovýchova a zájmová činnost  -  89 697,-
Bytové hospodářství  108 600,-  696,-
Nebytové hospodář.
(sálek,tělocvična)  38 680,-  109 824,25
Veřejné osvětlení  -  111 128,-

Pohřebnictví,kaple  11 680,-  5 293,93
Komunální služby
(obecní majetek)  602 670,-  400 419,-
Komunální odpady  42 713,90   243 065,-
Veřejná zeleň  23 446,-   78 812,-
Požární ochrana  -  14 768,-
Zastupitelstvo obce  -  684 005,25
Volby do Zastupitelstva Pardub.kraje  -  18 815,82
Činnost místní správy  120 943,18   752 187,63
Finanční operace,úroky z úvěru  941 189,93  - 1 969 125,50
Celkem 14 223 603,44 Kč  24 088 997,- Kč
  t.j. 100,11 % rozpočtu t.j. 99,74 % rozpočtu

Počáteční zůst. na bank. účtech k 1.1.2012 1 992 361,61 Kč
Konečný zůst. na bank. účtech k 31.12.2012 2 128 977,85 Kč
Konečný zůst. úvěr. účtu u ČS k 31.12.2012 4 514 592,70 Kč
Konečný zůst. úvěr. účtu u ČSOB k 31.12.2012 9 218 000,00 Kč

Nejdůležitější akce financované v roce 2012:
Stavba Kanalizace Helvíkovice   22 948 tis. Kč
Projekty na rekonstrukci cest 
u Popluží  147 tis. Kč
Příprava nového veřejného osvětlení 
u Popluží a u Kroulu  30 tis. Kč
Nový světelný bod na Skále  9 tis. Kč
Nákup sněhové frézy  79 tis. Kč
Nákup pozemků na komunikace  52 tis. Kč
Nový územní plán 
– průzkumy a rozbory  48 tis. Kč
Počítač pro OÚ  16 tis. Kč
Opravy veřejného osvětlení  13 tis. Kč
Dotace spolkům na jejich činnost 
(KŽ,SDH,První pomoc,TJ)  14 tis. Kč
Přestupky občanů řešené 
Přestupkovou komisí MěÚ Žamberk  13 tis. Kč
Splátky jistiny úvěru, úroky z úvěru 691 tis Kč 

Rozpočet na rok 2013 v tis. Kč

Název položky: Příjmy Výdaje
Daně z příjmu 3 915  -
Poplatky   245  -
Daň z nemovitostí   600  -
Přijaté dotace   -   -
Pronájem pozemků, psí útulek   55  6,4
Lesní hospodářství   -   5
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Vnitřní obchod (Orlicko)  -   15
Silnice a pozemní komunikace   -   120
Pitná voda   22  - 
Odpadní vody   68   2 369
Mateřská škola  -  230
Knihovna,kronika,zpravodaj,kultura   10   54,1
Tělovýchova a zájmová činnost   30  90
Bytové hospodářství   112  -
Nebytové hospodářství   40  110
Veřejné osvětlení   -  130
Pohřebnictví, kaple   25  5,5
Komunální služby   216    369
Komunální odpady   48  289
Veřejná zeleň   1    30
Požární ochrana   -  85
Zastupitelstvo obce   -  708
Činnost místní správy   108   700
Finanční operace, pojištění    5  204
Celkem rozpočet  5 500  5 520
Úvěr splátky  1 480
Zapojení zůstatku BÚ z min.roku 1 500
Celkem  7 000  7 000

Nejdůležitější plánované výdaje v roce 2013:
Dokončení výstavby kanalizace po obci  2 319 tis.
Nový územní plán obce  186 tis.
Nákup vozidla pro přepravu osob 
i nákladů pro SDH  75 tis.
Nákup zvonů na tříděný odpad  60 tis.
Stavba nové trasy veřejného osvětlení  50 tis.

Věra Dittertová

Vážení spoluobčané, 
naše obec byla vybrána a zařazena s dalšími 

sedmi obcemi z celého Pardubického kraje do 
pilotního projektu tvorby strategického plánova-
cího dokumentu Program rozvoje obce. Hlavním 
garantem projektu „Elektronická metodická pod-
pora plánování obcí“ je Ministerstvo pro místní 
rozvoj a zástupci firmy GaREP spol. s r.o., kteří 
jsou metodickou pomocí pro vybrané obce.

Program rozvoje obce Helvíkovice má nahradit 
dokument Místní program obnovy venkova obce 
Helvíkovice, který je každoročně schválen Za-
stupitelstvem obce Helvíkovice. Tento dokument 
nemá příslušné náležitosti a proto bude vytvořen 

nový v souladu s ustanoveními zákona č.128/2000 
Sb., o obcích v platném znění. Strategický plán 
bude tvořen za pomoci osob ve vytvořené pracovní 
skupině, ve spolupráci s firmou GaREP spol. s r.o. 
a s odborem rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu 
a sportu Krajského úřadu Pardubického kraje.

Co je Program rozvoje obce?
−	 zachycuje hlavní problémy a předpoklady roz-

voje obce a formuluje možná řešení – umožňuje 
tak komplexní přístup k řešení problémů;

−	 je podkladem pro rozhodování orgánů obce v 
rozvojových záležitostech;

−	 slaďuje představy jednotlivých subjektů o roz-
voji obce;

−	podporuje vytvoření spolupráce různorodých 
subjektů v obci tak, aby byl využit potenciál lidí 
i organizací působících v obci;

−	 zvyšuje šance získat finanční prostředky z vněj-
ších zdrojů;

−	 je nástrojem k upevnění pozice obce v regionu a 
k posílení její konkurenceschopnosti.

Globálním cílem projektu je posílit efektivnost 
výkonu územní veřejné správy zvýšením kvality 
koncepčního řízení obcí, provázanosti a účinnos-
ti nástrojů regionální politiky. Projekt reaguje na 
neuspokojivou situaci v oblasti rozvojového plá-
nování zejména malých obcí a usiluje o vytvoření 
nástrojů podporujících zlepšení v této oblasti.

Podrobné informace o projektu jsou na strán-
kách Ministerstva pro místní rozvoj: http://mmr.
cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regio-
nalni-politika/Elektronicka-metodicka-podpora-
-rozvojovych-dokumen/Dokumenty-projektu

Program rozvoje obce Helvíkovice
−	bude zpracován vlastními silami zdarma s me-

todickou pomocí firmy GaREP spol. s r.o.
−	průběh zpracování bude konzultován se speci-

ální pracovní skupinou; úloha pracovní skupiny 
(PS) je konzultační, zpracovatelská, připomín-
kovací

−	program rozvoje obce bude projednán s veřej-
ností,

−	 veřejnost bude informována v obecním zpravo-
daji, na webových stránkách obce aj.

Jana Kolářová, starostka 
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pro obec. Dokončilo se veřejné osvětlení na Skále.
Na počátku roku jsme nechali zpracovat u firmy 

Multiaqua s.r.o. projektovou dokumentaci na re-
konstrukci cesty od Popluží na hranici katastrální-
ho území Helvíkovice směrem do Žamberka a dále 
jsme připravili projekt na opravu cesty do Kusan. 

Od začátku minulého roku nám sváží plasty 
svozová firma Suroviny Plundra, se kterou došlo k 
úspoře vynakládaných finančních prostředků (cca 
40 tis. Kč). Stále spolupracujeme s firmami Asekol 
a Elektrowin, které se starají o zpětný odběr všech 
elektrospotřebičů a naši občané je mohou v oteví-
rací době odpadového dvora bezplatně odevzdat. 
Pro obec je to opět výhodnější a nemusí vynaklá-
dat finanční prostředky za odvoz a likvidaci a ještě 
dostává odměny.

V budově OÚ byla provedena revize elektroin-
stalace, na budově kostela byly vyspraveny okna, 
byly opraveny nejhorší úseky cest, opraveno zá-
bradlí u odbočky na Popluží a další a další udr-
žovací práce a v neposlední řadě starost o veřejná 
prostranství.

Trocha statistických dat z roku 2012:  
-  do psího útulku byli umístěni 3 psi (9 tis. Kč)
-  na území našeho katastru bylo řešeno 6 pře-

stupků (12,6 tis. Kč)
-  zastupitelstvo obce se sešlo 7x na veřejných za-

sedáních a 8x na pracovních poradách
-  pro veřejnost bylo uspořádáno 31 kulturních a 

sportovních akcí …
Ve vegetačním klidu byl pokácen firmou J. 

Matyáš opadaný a nemocný smrk. Nahrazen byl 
novým, který nám věnovala firma Agrokonzulta 
s.r.o. ze svého areálu. O vánocích již byl vyzdoben 
novým osvětlením, přejme mu, ať nám roste a na-
vozuje nám krásné vánoční chvíle. Vždy byl vyzdo-
ben velký strom, náš nový hezký malý se rozzářil a 
byl v celém vánočním čase naší chloubou.

Proběhly změny ve vlastnictví pozemků, během 
celého roku došlo k jedné směně pozemku, dvěma 
nakoupeným pozemkům (cesty), dvěma prode-
jům pozemků a k jednomu doplacení prodeje po-
zemku.

Pořízení nového územního plánu se dostalo do 
ukončené fáze „Rozbory a průzkumy“ a pro další 
pokračování v započaté práci byla rozeslána výzva 
projektantům na další úkony s tím spojené. Projek-

ANKETA 
Do zpravodaje je vložena anketa, která poslouží 

pro tvorbu tohoto dokumentu, ale zároveň bude 
použita pro přípravu Místní rozvojové strategie 
MAS Orlicko pro období 2014-2020. Apeluji prá-
vě na vás, kterých se celé dění obce dotýká nejvíce. 
OBČANÉ HELVÍKOVIC, nebuďte pasivní a při-
stupujte k vyplnění a odevzdání zodpovědně. Pro 
řádné zpracování údajů musí být anketa vyplněna 
ve všech bodech, je anonymní a můžete ji odevzdat 
na OÚ nebo kdykoliv vhodit do schránky umístě-
né ve vchodových dveřích OÚ. Konečné datum 
pro odevzdání anketních lístků na OÚ je pondělí 
18.2.2013. Vyjádřit svůj názor můžete i na webo-
vých stránkách obce www.helvikovice.cz.

Děkujeme.                                       Jana Kolářová

Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou první číslo nového ročníku 

Helvíkovického zpravodaje, dovolte mi vám všem 
popřát do dalšího roku zdraví, pracovní i soukro-
mé úspěchy, rozum, nadhled, pochopení a přání, 
co nejvíce se vídat a sdružovat v zájmu naší obce. 

Období začátku nového roku a ukončení roku 
2012 je navozeno k bilancování uplynulého roku 
a plánování věcí na rok nový. Pokusím se vyjádřit 
větší část realizovaných činností loňského roku. 

Co se událo v minulém roce ?
Asi nejvíce jsme se věnovali stavbě Kanalizace 

Helvíkovice, kterou jsme všichni zaznamenali a 
dotýkala se většiny z nás. Před stavbou samotnou 
jsme uskutečnili výběrové řízení na poskytovate-
le úvěru na dofinancování stavby, v této soutěži 
zvítězila ČSOB, a.s. s nejlepšími podmínkami. V 
průběhu roku byla vyčerpána dotace na výstavbu 
poskytnutá Ministerstvem zemědělství a Pardu-
bickým krajem. Pardubický kraj poskytnul na tuto 
akci dalších 500 tis. Kč, které budou použity v roce 
2013. Při této příležitosti se uskutečnily ve dvou 
lokalitách přípravné práce na vybudování veřejné-
ho osvětlení.

Obec přijala dotaci od Úřadu práce na pracov-
níka, který vykonával práci se správcem víceúčelo-
vého objektu. Starali se o pořádek, úklid a čistotu 
veřejných prostranství a vykonávali ostatní práce 
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tantem územního plánu byl vybrán ing. E.Žaluda. 
V závěru roku obec zakoupila do svého majetku 

sněhovou frézu, kterou se udržují chodníky, uličky 
a lávka. Obsluhována je zaměstnancem obce p. V. 
Kroulem, který bude od nového roku vykonávat 
celoročně práci správce majetku obce. I když ne-
bylo ještě mnoho sněhové nadílky, fréza se osvěd-
čila, chodníky jsou uklizeny pro naše občany.

Co se týče kulturních záležitostí, obec podpo-
ruje spolky a poskytuje prostory pro pořádání 
kulturních akcí. Mohli jsme navštívit spoustu akcí 
např. věnovaným dětem, koncerty, besedy, zábavy, 
zájezdy, závody aj. Neopomenu připomenout, že 
pořadatelé předávají do akcí mnoho své práce a 
úsilí, aby vše zdárně proběhlo. Tímto jim patří vel-
ký dík, za to že se starají o kulturní žití v naší obci. 
Do naší obce byla pozvána kapela The Beatles 
Revival z Kladna, která přilákala mnoho diváků a 
obdivovatelů této skupiny, počasí nám přálo a celá 
akce se vydařila.

Během roku jsme dvakrát vyzvali rodiče a pří-
buzné narozených dětí ke slavnostnímu aktu „ví-
tání občánků“. Historicky poprvé jsme vítali v 
našich domovských prostorech sálku OÚ a mož-
ná i historicky naposledy v krásné obřadní síni v 
Žamberku. 

Co nám přinese letošní rok?
To se vše teprve uvidí, ale rozhodně to bude do-

končení a zprovoznění jednotné kanalizace v obci 
s přečerpávacím systémem na ČOV Žamberk a s 
tím další potřebné úkony. Budeme znát vyhodno-
cení Pardubického kraje k podaným žádostem o 
dotace z POV, žádosti o grant na pořízení územ-
ního plánu a možnosti dovybavení cyklotrasy 
procházející naší obcí ve spolupráci se sdružením 
obcí Orlicko. Pokračujeme ve zpracování územní-
ho plánu a nově i strategického plánu, který bude 
zpracován vlastními silami pod metodickým ve-
dením firmy GaREP, spol. s r.o.. Samozřejmostí 
bude i podpora a poskytnutí zázemí pro spolkovou 
činnost a pořádání akcí pro veřejnost. Tímto celé 
roční období nekončí, výčet všeho by bylo ještě na 
dlouhé psaní a stejně bych na něco zapomněla.

Závěrem mi dovolte poznamenat: „Je na vás, jak 
naše hezká obec bude vypadat, jaké budou vztahy 
mezi lidmi a jak se kdo zapojí do dění v obci.“

Jana Kolářová

Poděkování

Děkujeme za dlouholetou práci 
panu Františkovi dvořákovi,

 kterou pro Obec Helvíkovice vykonával 
v letech 2006 - 2012 jako správce 

víceúčelového objektu.
Přejeme panu F. Dvořákovi do dalších let pevné 

zdraví a mnoho životního elánu.
Za Obec Helvíkovice 

Jana Kolářová, starostka

Jízdní řády
Jak jste v loňském roce zaznamenali, došlo ke 

změně systému a organizaci regionální dopravy v 
Pardubickém kraji. K tomuto tématu byli opět svo-
láni zástupci obcí, aby obdrželi informace týkají-
cích se plánovaných změn a k vývoji celého systé-
mu. Vedení firmy OREDO se vyměnilo a očekává 
se, že dojde ke změně (v září nebo v prosinci 2013) 
konceptu dopravy, který bude vyhovovat horským 
podmínkám. Vaše názory a podnětné změny mů-
žete zasílat na e-mail ouhelvikovice@orlicko.cz 
nebo na OÚ.                                                                 J.K.

 

pozvánKa 
na 18. veřejné zasedání 

Zastupitelstva obce Helvíkovice,
které se koná v pondělí 11.2.2013 

od 18.00 h v sálku OÚ.
Program: Hospodaření, majetek obce

 
Upozornění na místní poplatky:
Poplatek za odpady za rok 2013  450 Kč 

za 1 občana hlášeného k trvalému pobytu, dlou-
hodobě žijícího cizince nebo za rekreační chalupu, 
splatný do 30.6. 2013
Poplatek za psa za rok 2013  100 Kč 

za 1. psa, 200 Kč za každého dalšího psa jedno-
ho majitele, splatný do 28.2.2013
Předplatné na Helvíkovický zpravodaj 
na rok 2013 60 Kč

za 6 výtisků, splatné do 28.2.2013
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Stále soutěžíme…
Pokud do 28.2. 2013 odevzdáte v odpadovém dvoře vysloužilé drobné elektrozařízení, za každý spo-

třebič získáváte razítko na leták k soutěži SBÍREJ A VYHRAJ, pokud nasbíráte 5 razítek a odešlete 
orazítkovaný kupón na uvedenou adresu, stáváte se možným výhercem. Více informací a podrobná pra-
vidla soutěže naleznete na www.asekol.cz. 

Razítka získáte za veškerou drobnou spotřební elektroniku včetně příslušenství (např. videopře-
hrávače, DVD přehrávače, radiopřijímače, věže, kazetové magnetofony, gramofony, domácí kina, 
reproduktory, dálkové ovladače, sluchátka apod.), videokamery, digitální a analogové fotoaparáty 
včetně příslušenství (např. teleobjektivy, blesky apod.), elektrické a elektronické hudební nástroje, 
zařízení výpočetní techniky (např. notebooky, počítače, optické mechaniky, myši, klávesnice), te-
lefonní přístroje (klasické, bezdrátové i mobilní), faxy a záznamníky tiskárny, malé stolní kopírky, 
kalkulačky, herní konzole, videohry včetně ovladačů (joysticky, gamepady apod.), elektrické hračky 
(např. autodráhy, vláčky, atd.)
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teRmíny Svozů v obci HelvíKovice v Roce 2013

Měsíc Svoz popelnic 
čtvrtek

Svoz plastů 
a nápojových kartonů 

úterý

Svoz nebezpečných 
odpadů 
čtvrtek

leden 3,10,17,24,31  8  

únor 7,14,21,28 12  

březen 7,14,21,28 12 14

duben 4,18 9  

květen 2,16,30 7  

červen 13,27 11  

červenec 11,25 9  

srpen 8,22 13 22

září 5,19 10  

říjen 3,10,17,24,31 8  

listopad  7,14,21,28 12  

prosinec 5,12,19,26 10  

 Otevírací doba odpadového dvora

leden-únor sobota 14-16 h

březen-říjen středa 16-18 h, sobota 14-16 h

listopad-prosinec sobota 14-16 h

UpozoRnění
Žádáme občany aby, při zjištění nefunkčnosti veřejného osvětlení v některé části naší obce 

o tomto stavu vždy co nejdříve podali informaci na obecní úřad 
a to na tel. číslo 465 612 527 nebo na e-mail: ouhelvikovice@orlicko.cz. 



Volba PREZIDENTA REPUBLIKY
Výsledky v OBCI HELVÍKOVICE

I. kolo volby, konané ve dnech 11. a 12.1.2013:
Počet oprávněných voličů 360
Počet voličů, kteří se zúčastnili voleb 259 
 t.j. 71,95 % 
Počet platných hlasů 259

výsledky hlasování pro jednotlivé kandidáty:
č. 1 Zuzana Roithová 18 hlasů
č. 2 Jan Fischer 43 hlasů
č. 3 Jana Bobošíková  7 hlasů
č. 4 Taťana Fischerová  6 hlasů
č. 5 Přemysl Sobotka  8 hlasů
č. 6 Miloš Zeman 62 hlasů
č. 7 Vladimír Franz 22 hlasů
č. 8 jiří Dienstbier 43 hlasů
č. 9 Karel Schwarzenberg 50 hlasů 

II. kolo volby, konané ve dnech 25. a 26.1.2013:
Počet oprávněných voličů 356
Počet voličů, kteří se zúčastnili voleb 235 
  t.j. 66,01 % 
Počet platných hlasů 233

výsledky hlasování pro jednotlivé kandidáty:
č. 6 Miloš Zeman 106 hlasů t.j. 45,49 % 
č. 9 Karel Schwarzenberg 127 hlasů t.j. 54,51 %

Okrsková volební komise obce Helvíkovice
zapisovatelka Věra Dittertová

NázOry A zAJÍMAVOSTI
„Volební setkání“

Vážení spoluobčané,dovolte mi pár vět a postře-
hů z první volby hlavy státu svými občany. Byla 
jsem v pětičlenném týmu, který zajišťoval, řídil a 
dohlížel na obě kola prezidentské volby. Naše obec 
se rozrůstá o nové domy, nové lidi a mladé rodiny. 
Příjemně mě překvapila účast ve volbách, volili 
všechny věkové skupiny - lidé s chronologickým 
náskokem = staříci i ti nejmladší.

Jsem ráda, že jsem se mohla s nimi setkat a přeji 
těm krásným, chytrým mladým lidem, aby se tu cí-
tili dobře a na rozdíl od stávajícího prezidenta neu-
važovali o emigraci, když jim nevyšla jejich volba. 
Třeba to příště vyjde.

V několika následujících měsících bude obec 
zpracovávat „strategický plán“ rozvoje obce, pro-
to pomozte svými nápady tuto obec vylepšit pro 
Vás i Vaše děti a další generace. Během měsíce 
února bude ustanovena skupina občanů, která 
bude na tomto tématu pracovat a Vaše náměty 
bude potřebovat. Nečekejme na náměty z hradu, 
co si vybudujeme, budeme mít.

Děkuji a těším se na Vaše nápady.

Teď, když jsme se naučili létat v  povětří jako ptáci
a potápět se jako ryby, zbývá už jen jediné -
naučit se žít na zemi jako lidé.     G.B.Shaw 

... a neplýtvejte svojí energií na sousedské spory…

Hezké dny a celý rok 2013 přeje
Jaromíra Šedová, Helvíkovice 1

SDH Helvíkovice pořádá 
v pátek 8.2.2013 od 18 hodin 

v sálku obecního úřadu

pŘEDNášKu 
o aktuální podobě ustanovení zákona o provozu 

na pozemních komunikacích. Lektorem bude 
pan Jan Kubias z autoškoly v Kostelci nad Orlicí. 

Těšíme se na bohatou účast. 

pOzNAMENEJTE SI DO KALENDáŘE
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SpOLEČENSKá KrONIKA

BLAHoPŘEJEME

našim spoluobčanům, kteří oslaví 
významná životní jubilea:

Únor 2013
Pop Pavel č.p. 124 80 let
Vítek Josef č.p. 24  74 let
Žabková Hana č.p. 43  87 let

Březen 2013 
Jeništa Jaromír č.p. 10  74 let
Matyášová Jaroslava č.p. 38  71 let
Urbánková Jaroslava č.p. 128 73 let
Gabriš Gabriel č.p. 129 71 let

víTáME nové oBčánky:
20.12.2012 se narodil Marek Andrš do č.p. 170.

Přejeme mu hodně zdraví, 
lásky a spokojené dětství. 

REKAPITULACE EVIDENCE OBYVATEL 
za rok 2012:
Počáteční stav k 1.1.2012 ...............................450
Přistěhování.....................................................  15
Narození ............................................................  8
Odstěhování ....................................................  18
Úmrtí .................................................................  2
Konečný stav k 31.12.2012 .............................453

VěKOVá STRUKTURA OBYVATELSTVA 
obce Helvíkovice:
 Počet Prům.věk
Dospělí
Muži ...................... 185 .............................. 45,54
Ženy ....................... 187 .............................. 47,58
Děti
Chlapci .................. 44 .................................. 7,11
Dívky ..................... 37 .................................. 6,62
Celkem ................. 453 ..............................39,47

VD

Blahopřání
Dne 8. ledna 2013 oslavila krásné životní jubi-

leum 80 let naše milovaná maminka, babička a 
prababička Andulka Stejskalová.

Za celoživotní lásku a obětavost Ti děkují a do 
dalších let hodně štěstí a především zdraví Ti přejí 
dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Dne 19.3.2013 uplyne již 10 let od úmrtí
 našeho tatínka, dědečka a manžela 

Jaroslava Ryšavého. 

Kdo jste ho znali, 
věnujte mu společně s námi 

tichou vzpomínku.
děkujeme

Jiřina Ryšavá a dcery s rodinami 
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Poděkování
Děkuji všem, kteří mě navštívili u příležitosti mých 80. narozenin. Velice mě jejich návštěva potěšila. Byla 

jsem šťastná, že si na mě vzpomněli. Za kulturní komisi p. starostce, za Konzum Vlastě Kolářové a Vráťovi 
Matyášovi, za První pomoc Alici Huškové a Marušce Matyášové. Za krásnou gratulaci děkuji Vojtovi Krou-
lovi od SDH. Věrce Dittertové děkuji, že přijala mé pozvání a přišla s paní starostkou.

Bylo to moc pěkné posezení. Ještě jednou Vám všem děkuji.                                                             Anna Stejskalová

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
a Obec Helvíkovice 
VYHLAŠUJÍ 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 a péřové přikrývky, polštáře a deky
	Obuv – veškerou nepoškozenou
	Hračky – nepoškozené a kompletní
	Peří, péřové přikrývky a polštáře

VěCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
	ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, 

matrace, koberce – z ekologických důvodů
	nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se 

transportem znehodnotí
	znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční ve dnech 11.3. – 18.3.2013 
na Obecním úřadě v Helvíkovicích.
Ve dnech 11.3., 13.3. a 18.3. od 8,00 h do 17,00 
hod., v ostatní dny po předchozí domluvě. Věci pro-
síme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se 
nepoškodily transportem. Bližší informace Vám rádi 
sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203 Diakonie 
Broumov nebo tel.: 465 612 527 OÚ Helvíkovice

pOzNAMENEJTE SI DO KALENDáŘE
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okénko prosincových akcí
26.12. se uskutečnil VáNOčNÍ KONCERT v kapli sv. Antonína. S krásným vánočním pásmem vy-

stoupili hudebníci z Kameničné. Posluchači zaplnili kapli do posledního místa a odcházeli s dojemným 
vánočním zážitkem.

zE žIVOTA V OBCI
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28.12. připravil Kulturní výbor obce tradiční POSEZENÍ PřI SVÍčKáCH s kuchařskou soutěží O 
řád zlaté vařečky. Všichni zúčastnění mohli ochutnat a ohodnotit uvařenou vyprošťovací polévku a 
upečený domácí chléb. K dobré náladě přispěla scénka Divadelního souboru Helvíkovice a hudba a 
společný zpěv s p. Grygarem.V klubovně byla připravena výtvarným kroužkem ke zhlédnutí zajímavá 
výstava prací šikovných dětí a žen z naší obce.
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DIVADELNÍ SPOLEK „NA SKÁLE“ 
s OBCÍ HELVÍKOVICE, KLUBEM ŽEN 

a SHD pořádá

9. ÚNORA 2013

HELVÍKOVICKÝ 
MASOPUST 2013

na nějž máte všichni Helkovští pozvání a také 
vaši známí, přátelé a příbuzní. A tak se přijďte po-
dívat a nebo ještě lépe pojďte s námi do průvodu za 
maškary, protože masopust není nic bez 

PRŮVODU MASEK

a ten se po loňské absenci znovu vrací, jak jsme 
slíbili, do míst předloňských. Tedy na horní ko-
nec. A tak, aby se rozjívené masopustní maškary 

netoulaly po vesnici, svolává medvědář - hlavní 
maska masopustu

na 13,00 sraz všech MASEK, které se do prů-
vodu chystají k č.p. 6 Na Skále - to je k truhlárně 
Preclíkovic – kde se bude podávat, jak je již tradicí, 
DIVADELNÍ SVAŘÁK a také KOBLIHY, voňavé 
a čerstvě upečené a 

ve 13,30 medvědář, jménem všech maškar ma-

sopustních, přednese paní starostce žádost o svo-
lení k průvodu masopustnímu a pokud svolení dá,  
vyrazí náš průvod na pouť masopustně bláznivou 
a strastiplně marnivou. A pokud cesta bude lemo-
vaná sněhem, tak se náš medvěd chystá překvapit 
novou kratochvílí. A jaká, že to kratochvíle bude? 
.. 

Prý všechny dívky a ženy, které potká vyválí ve 
sněhové peřině. A i kdyby, čirou náhodou, ten den 
sníh nebyl, přesto budeme s naším průvodem bla-
hobyt a sílu přát všem, kteří jej budou očekávat 

ve 13,45 - u Michaličků  č.p. 115 a
ve 14,10 - u Ryšavů  č.p. 111 a
ve 14,35 - u Hlavsů č.p. 151 a
v 15,00 - u Kroulů č.p. 4 a
v 15,25 - u Smetanů č.p. 28 a
v 15,50  - u Blažků č.p. 36 a
v 16,10 - u Křenků č.p. 160 a

v 17,00 průvod maškar masopustních svou 
únavnou cestu skončí. A všechny maškary, ty vese-
lé i ty klesající únavou a zajisté také všichni ostatní 
sousedé, budou vítáni na sálku na obci, kde začne 

MASOPUSTNÍ ZÁBAVA
a tam bude již dávno pečlivě nachystáno zabi-

jačkové občerstvení. Pokud již nebude přes ulici 
vyprodáno. Ale k pití bude všeho dost. I hudba k 
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tanci a poté
ve 20,00 při básničkách, zpěvu a s úctou bude 

POCHOVÁNA BASA. Všichni, co ji na poslední 
cestě vyprovodíme, tak u altánu PřED ÚřADEM 
shlédneme OHŇOSTROJ, který rozzáří temné 
nebe tisíci barevných světel. 

Tím náš HELVÍKOVICKÝ MASOPUST doza-
jista neskončí, protože se vrátíme zpátky do sálu, 
kde dál bude hudba hrát a kde se jistě něco k za-
kousnutí a i k pití najde. A až se kolem půlnoci bu-
deme rozcházet, popřejme si, ať ve zdraví se příští 
rok znovu sejdeme, aby masopust mohl dál zrát, 
jako dobré víno.

A ještě mám na srdci poděkování. Poděkování 
všem z dolního konce, kteří vloni na zastávkách 
hostili masopustní průvod. Na každém z těch 
míst bylo připraveno skvělé pohoštění, nejen pro 

maškary, ale také pro ostatní, kteří bez masky šli 
s průvodem. A to bylo jasné už od první zastávky 
„u Bednářů“, kde hospodář se tyčil nade všemi a 
se svým bohorovným klidem naléval výbornou sli-
vovici, až po tu poslední „u bytovky“, kde děvčata, 
v lehoučkých, nadýchaných halenkách, už napůl 
zmrzlá, čekala až do šera na průvod, který měl ne-
patřičné zpoždění a poté nás, poutníky , už trochu 
znavené, pohostila s grácií jim vlastní.

A příští rok? To je přece jasné! Masopustní prů-
vod projde dolní konec! Vždyť už je to téměř tra-
dice. A v každé společnosti tradice tvoří historii a 
proto je důležité tradice nejen dodržovat, ale také 
vytvářet. A každý, kdo se masopustu zúčastní, ne-
jen, že bude mít svůj podíl na tvoření tradice, ale 
bude mít své malé místo i v historii naší vesnice, 
nemyslíte?                                              Láďa Martínek

MASOpuST A VELIKONOCE 
Někteří lidé si nelámou hlavu s tím, proč je Štědrý den pokaždé 24. prosince a Velikonoce a Masopust 

každý rok v jiné dny. Já patřím k těm, kteří si občas kladou otázku, proč nemohou být Velikonoce třeba 
20. března a Masopust 7. února. Musím ale přiznat, že jsem nad tím drtivou část svého života nehloubal. 
Až před pár lety mě přepadla zvědavost a já se usadil k počítači a na internetu začal shánět informace. 
A ejhle! Již po pár minutách jsem pochopil souvislost mezi Velikonocemi a Masopustem. A i když Ma-
sopust.. na rozdíl od Velikonoc .. není žádným křesťanským svátkem, dalo by se říct, že jejich vztah je 
přímo milenecký. Jeden bez druhého se nehnou. Ale jakmile se pohnou Velikonoce, stejným směrem se 
pohne i Masopust. A proč? .. Hned vám odpovím.

Nebudu tu rozebírat Velikonoce, které jsou .. jak jsem se kdesi dočetl .. nejdůležitějším křesťanským 
svátkem. I když slibuji, že se někdy k období Velikonoc vrátím. Nejprve bych chtěl říct, že Masopust je 
několikatýdenní období začínající 6. ledna – svátkem Tří králů a končící v úterý, před Popeleční středou. 
Právě toto úterý bývalo vyvrcholením Masopustu. V ten den chodíval vesnicí průvod maškar a pořádala 
se masopustní zábava končící pochováváním basy. A dnes? Dnes chodívá průvod maškar zpravidla v 
sobotu před Popeleční středou. Což se dá dozajista pochopit, protože většina lidí chodí od pondělí do 
pátku do zaměstnání a pochybuji, že se někomu chce .. tedy kromě několika silných jedinců .. následující 
pracovní den protrpět kocovinou.

A Popeleční středa? Popeleční středou začíná pro křesťany první den půstu, který trvá až do Veliko-
noc. No a už se dostáváme k tomu, jak určit její datum a potažmo tedy i datum masopustního úterý. 
Rozhodující pro její určení je Velikonoční neděle. 

Tak například letošní rok. Vezměte do ruky kalendář a obracejte listy spolu se mnou. Najděte Veliko-
noční neděli, která je .. 31. března. .. Týden před ní, je neděle, kterou křesťané nazývají Květnou .. a před 
ní pátá neděle postní .. předtím čtvrtá .. třetí .. druhá .. první .. a ejhle! V týdnu před první nedělí postní 
je Popeleční středa. A před Popeleční středou se krčí nenápadné masopustní úterý. Popeleční středa je 
tedy .. 13. února. A masopustní úterý .. 12. února. 
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Lze to spočítat relativně jednodušeji. A to tak, že od data Velikonoční neděle odečtete čtyřicet dní. 
Ale pozor! Do těch čtyřiceti dní nesmíte započítat právě ty zmíněné neděle. Takže ještě jednodušeji .. 
odečtěte čtyřicet šest dní a je to. 

A tak mě napadá, když už jsme u toho bláznivého úterý překypujícího jídlem a pitím a u Popeleční 
středy, kterou by měla začít doba klidu a střídmosti, že bychom si měli uvědomit důležitost obojího. Tedy 
umět se pobavit s přáteli, známými a sousedy, ale i jednou za čas se zastavit, zamyslet se sám nad sebou 
a mimo jiné i zavzpomínat na ty, kteří jsou daleko .. a i na ty, kteří jsou úplně .. ale úplně nejdál. A proč? 
Třeba proto, že k nim taky jednou budeme patřit?                                                                          Láďa Martínek

obnovení činnosti oddílu stolního tenisu tJ Sokol Helvíkovice.
Stolní tenis byl v minulosti důležitou součástí 

činnosti TJ Sokol Helvíkovice, hrálo se v bývalém 
kulturním domě a především mladší část občanů 
měla tak možnost aktivního odpočinku při re-
kreační a částečně také po registraci při účasti v 
soutěžích. V průběhu druhého pololetí loňského 
roku jsme se rozhodli navázat na tuto tradici a po-
stupně jsme obnovili, na základě osobní iniciativy, 
rekreační hru 1x týdně za účasti v průměru 7-10 
hráčů z řad našich občanů. Prozatím využíváme 
prostory sálu v prvním patře v hostinci za použití 
starých stolů a dalšího staršího vybavení. Ukazuje 
se, že pro požadavky rekreační hry v novém pojetí, 
je toto vybavení použitelné jen ve velmi omezené 
míře. Pokud by se podařilo obnovit činnost oddí-
lu v odpovídajícím rozsahu, počítáme se zapoje-
ním jeho členů do dění v obci. Toto by se týkalo 

především pořádání sportovních akcí jak pro děti 
tak i pro dospělé a pomoci při kulturních akcích 
pořádaných obcí ve spolupráci s ostatními spolky 
v obci. Prozatím jsme uspořádali jednu akci a to 
zimní turnaj dne 29.12.2012, kterého se zúčastni-
lo celkem 19 hráčů z naší obce a dále ze Žamberka 
a Kameničné. Na prvním místě se umístil Vladi-
mír Huška, druhé místo obsadil Jiří Šafář a třetí 
místo Jana Kratochvílová, na dalších místech pak 
Vladislav Holubář a Pavel Kratochvíl. Turnaj byl 
pořádán za pomoci a to: Pohostinství U Jelena pan 
Vencl, Sklad nápojů pan Peterka, Autodoprava 
Grund Kameničná, Pstruhařství Žamberk s.r.o., 
Stavební činnost Artur Gabriš a Stavební činnost 
Vladislav Holubář. Všem sponzorům na tomto 
místě za jejich dary děkujeme. Další informace o 
činnosti oddílu lze získat na tel. čísle 603 718 257.

Vladislav Holubář a Vladimír Huška

obecní úřad záchlumí vyhlásil dnem 1.1.2013 
VEřEJNOU SBÍRKU  podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách  ve prospěch MONIKY 
VALACHOVÉ, která má trvalé bydliště v obci Záchlumí.

Monika byla v březnu r. 2012 při dopravní nehodě mezi obcemi Rybná nad Zdobnicí a městem Vam-
berk těžce zraněná.  Přes veškerou intenzivní lékařskou péči je od té doby imobilní, pohybuje se na 
invalidním vozíku. Sbírka je vyhlášena za účelem získání finančních prostředků, které pokryjí  nákla-
dy, jež nejsou hrazené z jiných zdrojů (jako zdravotní pojištění, povinné ručení, sociální odbor apod.), 
nebo jsou z těchto zdrojů hrazené jen částečně. Těmito náklady se rozumí získání finančních prostředků 
na bezbariérové bydlení, zdravotní a kompenzační pomůcky, opakovanou intenzivní rehabilitační péči 
apod. Sbírka je vyhlášena na dobu dvou let, tedy do 31.12.2014. Informace o vyhlášení, průběhu i vy-
účtování sbírky můžete sledovat na ÚŘEDNÍ DESCE  webových stránek obce: www.obeczachlumi.cz.  
Na požádání může OÚ Záchlumí podávat informace i v pravidelných intervalech buď prostřednictvím 
e-mailové zprávy, nebo dopisem. 

Děkujeme předem všem dárcům za empatii, porozumění potřebnosti, za  jakoukoliv výši  finanční po-
moci. KONTO ve prospěch Moniky Valachové je otevřeno a vedeno zcela bezplatně u Komerční banky 
pod číslem:  107-4048370287, kód banky:  0100.       

Děkujeme Vám, Miroslav Falta,, starosta Obce Záchlumí .
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V letošním roce zahajuje Místní akční skupina ORLICKO již sedmý rok své čin-
nosti v oblasti rozvoje regionů. Některé aktivity v letošním roce budou stejné, 
jako v roce 2012, letošní rok však přinese i mnoho nových projektů a přede-
vším také výzev a to jak pro MAS ORLICKO, tak pro obce, organizace, podnika-
tele i občany v jejím území. 

určen), tak dalším občanům na Orlicku (kteří mohou využívat 
zde prezentované informace). Zatímco neziskové organizace 
zde naleznou prostor pro své dokumenty, sebeprezentaci, 
nabídku služeb i plánování akcí, občané portál využijí přede-
vším při pátrání po nejbližší zábavě, nebo plesu. 
Spolky, sdružení a další neziskové organizace – portál je 
pro Vás plně spuštěn, neváhejte a registrujte se k přístu-
pu ke všem bezplatným službám!

ROZJÍŽDÍME NOVÝ PROJEKT: „JEDEME VŠICHNI“
Projekt na podporu cestovního ruchu a aktivní-
ho trávení volného času – bez ohledu na věk i 
fyzickou zdatnost – volně navazuje na projekt 
„Orlické hory pro všechny“. V  rámci projektu 
bude docházet k podpoře elektrokol, jako aktivního způsobu 
trávení volného času i ekologické dopravy. 
Do projektu se mohou zapojit všichni provozovatelé půjčo-
ven elektrokol ve stávajícím řádném území MAS, kteří v rám-
ci projektu obdrží bezplatnou propagační a marketingovou 
podporu. Zájemcům o pořízení elektrokol nabízí MAS ORLIC-
KO možnost získání finančních prostředků v rámci letošní po-
slední výzvy k předkládání žádostí o dotaci. 
Již nyní plánuje MAS ORLICKO navazující projekt, který by měl 
zahrnout do projektu i přidružená území MAS ORLICKO.  Více 
informací o možnosti zapojení do aktivit projektu naleznete 
na webových stránkách.

HLEDÁME NOVÉ ČLENY
MAS ORLICKO hledá pro svou činnost nové čle-
ny, především z řad neziskových organizací, ob-
lasti školství, vzdělávání, práce s mládeží a z řad nezeměděl-
ských podnikatelských subjektů. Pokud máte zájem aktivně 
se podílet na činnosti MAS ORLICKO a spolurozhodování 
o jeho aktivitách, přihlaste se! Informace o náležitostech 
přihlášky o členství je uvedena na webových stránkách v sek-
ci „O NÁS / ČLENOVÉ“

OTÁZKY?
Chcete se o vybraných aktivitách dozvědět více? 
Obraťte se  na pracovníky kanceláře MAS, kteří 
Vám rádi zodpovědí Vaše otázky. Více informa-
cí, podrobné články ale i rozhovory se žadateli naleznete již 
brzy také v novém čísle zpravodaje, které bude uveřejněno na 
webových stránkách MAS.

Kontaktní údaje, stejně jako více informací 
o činnosti MAS naleznete na 

www.mas.orlicko.cz 

Tak jaký tedy bude rok 2013?
POSLEDNÍ VÝZVA  
„STARÉHO“ DOTAČNÍHO 
OBDOBÍ JE PŘED NÁMI
V letošním roce bude vyhlášena poslední, v po-

řadí sedmá, výzva k předkládání žádostí o dotaci z programu 
LEADER 2007 – 2013. Prostředky ve výši bezmála 60 000 000 
korun, přidělené MAS ORLICKO v roce 2009 tak budou defini-
tivně rozděleny. Doposud z nich bylo podpořeno více než 100 
projektů na území MAS ORLICKO. 
Příjem žádostí do poslední plánované výzvy s  alokací více 
než 9 mil. korun proběhne v letošním roce již na konci měsí-
ce dubna a proto vyzýváme žadatele z řad podnikatelů i ne-
ziskových organizací, aby své projekty začali připravovat 
co nejdříve! Informace o podporovaných aktivitách a vhod-
ných žadatelích naleznete na webových stránkách v  sekci  
„DOTACE / Kdy a jak žádat?“

POZOR: tato výzva není vyhlášena pro žadatele z přidružených území. Více informací 
Vám podá kancelář MAS!

NOVÉ DOTAČNÍ OBDOBÍ STARTUJE …  
DO ROZHODOVÁNÍ O SVÉM REGIONU 
SE ZAPOJTE I VY!
Stejně jako všechny ostatní místní akční skupiny 

v České republice stojíme i my před startem nového dotační-
ho období let 2014 – 2020, které by mělo přinést mnohem víc 
kompetencí, finančních prostředků i možností do rukou míst-
ních akčních skupin. Abychom uspěli a mohli i do budoucna 
pokračovat v práci na poli rozvoje regionů, připravujeme se 
již nyní. K hlavním a nejnutnějším pracím nyní patří příprava 
strategie – tedy dokumentu, ve kterém shrneme informace o  
našem území a jeho potřebách. Pro její úspěšné zpracování 
je pro nás důležitý názor všech občanů, podnikatelů, ne-
ziskových organizací i dalších subjektů z území MAS. 
Za tímto účelem jsme na našich webových stránkách vytvořili 
novou sekci „STRATEGIE 2014 – 2020“. Zde se můžete sezná-
mit s průběžnými dokumenty pro přípravu strategie, termíny 
veřejných projednání, vyplnit zde dotazníková šetření zaměře-
ná do různých oblastí života v regionu, nebo zanést svůj pro-
jekt do databáze projektových záměrů MAS ORLICKO. Vybrané 
dotazníky můžete vyplnit i fyzicky na obecních úřadech.

NOVÝ PORTÁL PŘINÁŠÍ POTŘEBNOU SLUŽBU
Na konci roku byl spuštěn nový portál „Neziskov-
kyOrlicka.cz“. Portál přináší bezplatnou službu 
jak neziskovým organizacím (kterým je primárně 

MAS ORLICKO V ROCE 2013
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Mateřská škola spolu s První pomocí 
pořádají tradiční

Dětský pyžamový ples
v neděli 24.2.2013 od 13,30 hod. 

na sálku obecního úřadu.
Soutěže, tanec, diskotéka, 

občerstvení zajištěno.
Vstupné 20 Kč.

Těšíme se na vás v pyžamech.

SDH Helvíkovice pořádá 
v Pohostinství U Jelena v Helvíkovicích 

v sobotu 16.3.2013 od 20 hod. tradiční
Josefovskou zábavu

K tanci hraje skupina BETTY z Letohradu.
Na úvod vystoupení 

Divadelního spolku Helvíkovice.
Občerstvení zajištěno, soutěž o hodnotné ceny.

Vstupné 80 Kč.

Mateřská škola spolu s Klubem žen 
pořádají tradiční

Dětský maškarní karneval
v neděli 17.3.2013 od 14.00 hod. 

v Pohostinství U Jelena v Helvíkovicích.
Bohatý program, tanec, soutěže, 

prodej domácího cukroví.
Vstupné 30 Kč dospělí a 15 Kč děti.

Těší se na vás pořadatelé.

Klub žen Helvíkovice 
vás zve na 

VELIKONOčNÍ 
VýSTAVU,

která se uskuteční ve dnech 
22.3. – 24.3.2013 v knihovně.

Přijďte načerpat inspiraci
 na svátky jara.

upOzOrNĚNÍ, INzErCE
*  PRODáM ucelený soubor historických země-

dělských strojů a nářadí.        Tel.: 774 288 088.

*  PRODáM staročeskou chalupu s pozemkem 
1.400 m2 v centru Mistrovic. Možno geometric-
ky oddělit.                                    Tel.: 774 288 088. 
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