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OBECNÍ ÚŘAD
Dne 17.6.2013 se konalo 20. řádné veřejné 

zasedání zastupitelstva obce Helvíkovice. Zastu-
pitelstvo obce mimo jiné projednalo a schválilo:

1. Závěrečný účet obce za r. 2012 a vyslovilo sou-
hlas s celoročním hospodařením a to bez vý-
hrad.

2. Rozpočtové opatření č. 2/2013 ve výši 265 500 Kč.
3. Program rozvoje obce Helvíkovice na období 

2013 – 2018. Celý text programu rozvoje obce 
je k nahlédnutí na obecním úřadě nebo v elek-
tronické podobě na webových stránkách obce 
www.helvikovice.cz. V termínu určeném k po-
dání připomínek byla přijata jedna, která byla 
do PRO zapracována.

4. Nařízení obce č. 1/2013 – Zákaz podomního 
prodeje. Toto nařízení vydalo zastupitelstvo 
obce na ochranu občanů před prodejci různých 
věcí a služeb, kteří je obtěžují v jejich domác-
nostech. Netýká se veřejných akcí nebo nabí-
dek, kterých se občan zúčastní z vlastní vůle. 

5. Dohodu vlastníků provozně souvisejících ka-
nalizací mezi Obcí Helvíkovice a Vodovody a 
kanalizace Žamberk, v.o.s. k přebírání odpadní 
vody z Kanalizace Helvíkovice do Kanalizace 
Žamberk a k likvidaci na ČOV II Žamberk.

6. Sjednání smlouvy na komplexní provoz Kanali-
zace Helvíkovice s Vodovody a kanalizace Jab-
lonné nad Orlicí a.s. 

7. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na požár-
ní techniku a věcné prostředky požární ochrany 
jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického 
kraje 2013. Krajský úřad poskytne obci příspě-
vek 100 tis. Kč na nákup automobilu pro pře-
pravu min. 6 osob i menších nákladů.

8. Smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí 
grantu z programu Podpora pořízení územních 
plánů v roce 2013. V současné době je dokon-
čován nový územní plán obce, probíhá veřejné 
projednání s dotčenými orgány. Bližší informa-
ce na OÚ, nebo MěÚ Žamberk, odd. ÚP.

9. Návrh opatření TN3 v rámci projektu „Stu-
die proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých 
protipovodňových opatření v regionu Sdružení 
obcí Orlicko“, jejímž investorem je Sdružení 
obcí Orlicko.

Nařízení obce Helvíkovice č. 1/2013
ZákaZ podomNíHo prodeje

Zastupitelstvo obce Helvíkovice se na svém za-
sedání dne 17. června 2013, usnesením č. 20/4, 
usneslo vydat na základě § 18 zákona č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v soula-
du s § 11 odst. 1 a § 84 odst. 3 písm. d) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1 - Vymezení pojmů
Podomní prodej – prodej a poskytování služeb 
provozovaný bez prodejního zařízení pochůzkou v 
neveřejných prostorách zejména v domech urče-
ných k bydlení.

Článek 2 - Zakázané druhy prodeje zboží a po-
skytování služeb
Na celém území obce Helvíkovice je zakázáno na-
bízení zboží a služeb formou podomního prodeje.

Článek 3 - Kontrolní činnost
Kontrolu nad dodržováním tohoto nařízení prová-
dí Obecní úřad Helvíkovice.

Článek 4 - Sankce
Porušení tohoto nařízení lze postihnout jako pře-
stupek, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný 
podle zvláštních právních předpisů nebo o trestný 
čin 1/.

Článek 5 - Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem 
po dni vyhlášení (od 5.7.2013).

MVDr. Petr Šalanský                                Jana Kolářová
      místostarosta                                               starostka

1/ Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů

Volné pobíhání psů po obci
Opětovně upozorňujeme občany, aby nenechá-

vali volně pobíhat po obci psy. Stále se setkáváme s 
případy, kdy se pes bez jakéhokoliv dozoru ze stra-
ny jeho majitele volně potuluje po veřejných pro-
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stranstvích. Tímto jednáním majitelé psů porušují 
zákonné předpisy, upravující podmínky chovu 
domácích zvířat. V případě psů je na prvním mís-
tě nebezpečí, že pes poraní některého z občanů. 
V takovém případě obecní úřad bude informovat 
příslušný inspektorát Krajské veterinární správy 
Pardubického kraje se žádostí o nápravu. Inspek-
torát bude kontrolovat zejména stav vakcinace psa 
zvířete proti vzteklině a v případech upozornění na 
špatné podmínky zacházení s jakýmkoliv zvířetem 
bude předmětem kontroly rovněž ustájení, napáje-
ní a krmení předmětného zvířete podle zákona na 
ochranu zvířat proti týrání.

MVDr. Petr Šalanský

Pozvánka 
na 21. veřejné zasedání 

Zastupitelstva obce Helvíkovice,
které se koná v pondělí 

2.9.2013 od 18.00 hodin v sálku OÚ.
Program na plakátech. 

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, 
byl splatný do 30.6. 2013. Žádáme o okamžitou 
úhradu nedoplatků.

Obecní úřad Helvíkovice pro Vás připravil ve 
spolupráci s formou EKOLA České Libchavy, 
s.r.o. mobilní sběr odpadu, který proběhne ve 
čtvrtek 22.8.2013 v době od 15,30 h do 16,40 
h zastávkovým způsobem na určených stanovi-
štích v obci. Při svozu můžete obsluhám vozidel 
odevzdat baterie všeho druhu, oleje, plechovky 
od barev, rtuťové zářivky a výbojky, zbytky ředi-
del, čistící hadry, rtuťové teploměry, pesticidy, 
fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin, 
osobní pneumatiky bez disků. Všechny odpady lze 
odevzdat bezplatně, akci pro Vás financuje obec.

Děkujeme občanům, kteří svými věcnými dary 
podpořili sbírku pro Diakonii Broumov na pomoc 
postiženým povodněmi. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná 
životní jubilea:

Srpen 2013
Pánková Helena č.p. 126 60 let
Matyášová Marie č.p. 147 73 let
Hovadová Květoslava č.p. 24 94 let
Dostálek Vlastimil č.p. 31 78 let
Matyáš Vratislav č.p. 121 75 let

Září 2013 
Lot Josef  č.p. 146 60 let
Béňa Ladislav č.p. 64 76 let
Vítková Vědunka č.p. 110 90 let
Kroul Vojtěch č.p. 112 60 let
Šedová Jaromíra č.p. 1 60 let

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY:
18.5.2013 se narodila Tereza Beková do č.p. 80.
Přejeme ji hodně zdraví, lásky a spokojené dětství.

VZPOMÍNÁME:
14.6. zemřela paní Marta Kalousová z č.p. 60 
                                     ve věku nedožitých 89 let
17.7. zemřel pan Václav Januš z č.p. 48 
                                  ve věku 75 let.

Čest jejich památce!                      VD

Dne 10.8.2013 by oslavil
 pan Jaromír Janeba

(z č.p. 57)  80. výročí narození. 
Bohužel dne 21.7.2013 

již uplynulo 12 let od jeho úmrtí.
 Stále vzpomíná sestra Eva Šafářová

 s rodinou.
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ZE žIvOtA v OBCI
Nahlédnutí na uskutečněné akce:

Sobota 15. června byla ve znamení velkých 
příprav na každoroční letní koncert. Vystoupení 
zahájila zpěvem členka Školy popového zpěvu 
Olomouc a poté již následoval program revivalo-
vé skupiny ABBA Chiquita revival z Olomouce. 
Parčíkem a okolím se ozývaly světoznámé hity 
švédské skupiny ABBA, doprovázené vůní grilo-
vaných kuřat. Počasí přálo a celé odpoledne moh-
li návštěvníci strávit v příjemné atmosféře. 

Ve dnech 14.-16.6. jsme mohli shlédnout v 
prostorách sálku OÚ výstavu trofejí členů Mys-
liveckého sdružení DUBINA, ale i od myslivců z 
našeho okolí. Tato prezentace byla doplněna při 

zahájení pasováním nového člena tohoto sdruže-
ní.

Na další červnovou sobotu 22.6. byl napláno-
ván výlet pro děti a dospělé na Jičínsko. První 
zastávkou byl hrad a zámek Staré Hrady, kde 
jsme se přenesli do doby císaře Františka Josefa 
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I. aneb „Jak se žilo za císaře pána Františka Jose-
fa I“ a okruh Zámeckého pohádkového sklepení, 
kde našli svůj domov umounění dobráčtí čertíci, 
vodníci, skřítkové a veselí strašidláci. Novinkou 
letošní sezóny jsou na zámku obří smaragdoví 
draci. Další zastávkou byl Jičín, kde jsme navští-
vili muzeum hry, ve kterém od pokladny vedou 
čtyři samostatné cesty, kterými lze projít. První 
obsahuje osm sálů vlastivědné expozice zachycu-
jících historický vývoj a přírodu Jičínska. Druhá 
stoupá vzhůru do nedostavěné věže kostela - do 

panské oratoře. Třetí vede k arkádovému nádvoří 
a v současné době je zde umístěna výstava Ondřej 
Sekora přírodovědcem. A čtvrtá? Ta pokračuje 
ke třem sálům, z nichž nejzajímavější je Konfe-
renční salonek připomínající rok 1813 a jednání 
protinapoleonské koalice. V roce 2011 zde byla 
také otevřena Obrazárna barokních mistrů s ex-
kluzivní instalací obrazu Karla Škréty Zvěstování 
Panně Marii. Posledním našim zhlédnutím byla 
výstava trpaslíků ve všech možných velikostech 
připravena v zámecké galerii. Po načerpání všech 
zážitků a dojmů na nás čekal podvečerní návrat 
domů. Výlet se všem moc líbil.
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„kronika divadelní“
Pod tímto názvem je v obecním archivu uložen 

útlý sešitek, obsahující záznamy o činnosti diva-
delního spolku v naší obci počínaje rokem 1867. 
Obsah je rozdělen, dle zachovaného listu nazva-
ného úvod, na kapitoly: Vlastní kronika, inventář 
divadla, účet o nákladu na zřízení jeviště, účty o 
jednotlivých divadelních představeních a výkaz 
pokladní hotovosti. V průběhu dlouhých let seši-
tek poněkud utrpěl, neboť ze všech kapitol zůstaly 
zachovány na osmi listech záznamy vlastní kroni-
ky a na 14 listech účty o divadelních představeních 
od velikonočního pondělí (bez udání data) v roce 
1894, kdy byl uveden „kus“ pod názvem „Ženit 
či neženit aneb Blázinec v prvním poschodí“ až 
do 8.4.1901 s vyúčtováním hry „Mistr Bedrník“. 
Účty jsou pochopitelně vedeny ještě ve zlatých a 
krejcarech.

Rozhodli jsme se postupně seznámit čtenáře 
našeho zpravodaje se zajímavostmi z tohoto zají-
mavého a v mnohém směru poučného archivního 
materiálu. Jako první díl uvádíme v kopii auten-
tický zápis z kroniky z let 1867 – 1868, tedy zápis 
starý 146 let. Celá kronika bude dostupná na webu 
obce.                                                              připravil PŠ 

 

Obec Helvíkovice byla vybrána pro projektu 
„Senioři komunikují“, které finančně podporuje 
Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových.
Jedná se o 

počítačové kurzy 
pro seniory. 

Termín konání kurzu v naší obci 
byl stanoven na 14.10. až 17.10.2013.

Kurz se skládá z 2 lekcí po 3 hodinách a 2 lekcí pro 
4 hodinách, tzn. že se kurzy budou konat denně 
od pondělí do čtvrtku, vždy v době od 8.00 h do 
11.00 (12.00) h na sálku Obecního úřadu v Hel-
víkovicích. Účast v kurzu „Senioři komunikují“ 
je bezplatná.
Veškerou výukovou techniku a učební pomůcky 
poskytne realizátor kurzů. 
Účastníkem kurzu může být pouze senior důcho-
dového věku. Maximální počet účastníků je 10.
Žádáme zájemce o účast na počítačovém kurzu, 
aby se nejpozději do 31.8.2013 závazně přihlásili 
na obecním úřadě.
Je to jedinečná příležitost zlepšit své schopnosti 
zvládat a obsluhovat moderní komunikační tech-
niku.
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POZNAMENEJtE SI DO KALENDÁŘE

Kulturní výbor Obce Helvíkovice připravil

ZÁJEZD
ve čtvrtek 15. srpna 2013

Program:
•	 Odjezd z Helvíkovic v 8.00 hodin.
•	 Kozlov (u České Třebové), prohlídka působiš-

tě známého malíře Maxe Švabinského.
•	 Návštěva muzea v České Třebové, které při-

bližuje návštěvníkům historii českotřebovského 
železničního uzlu, aviatické pokusy rodáka F. For-
mánka, vynález Velorexu či historii úvah o propo-
jení tří moří kanálem Dunaj-Odra-Labe.
•	 Suchý vrch, obnovená Kramářova chata, roz-

hledna vysoká 33 m. Možnost oběda v restauraci 
nebo bufetu.
•	 Letohrad, středověká tvrz „Orlice“ - prohlíd-

ka a možnost občerstvení
•	 Předpokládaný návrat do 18.00 hodin.

Cena zájezdu: místní 170 Kč, ostatní 230 Kč
V ceně je zahrnuto jízdné a vstupné na prohlídky.

Zůstává ještě několik volných míst, přihlaste se 
na obecním úřadě nejpozději do 7.8.2013.

Myslivecký táborák 
loučení s létem

pořádá MS Dubina
v sobotu 7. září od 18 hodin

v parečku za obecním úřadem v Helvíkovicích

bohaté občerstvení – myslivecká kuchyně 
a grilovaná kuřata

vzduchovková střelnice pro děti 
myslivecká hudba

ke společnému stolu a pobavení 
dětí i dospělých zvou

myslivci z Helvíkovic a Kameničné

Taneční kroužek
1.10. 2013 od 16.00 h se uskuteční první infor-

mační schůzka tanečního kroužku pod vedením 
paní Michaličkové ze Žamberka v tělocvičně v 
Helvíkovicích pro malé i starší děti. Cena kurzu za 
pololetí je 550,- Kč.

Uspávání broučků
MŠ společně s KŽ připravuje na pátek 20.9.2013 

od 16.h tradiční Uspávání broučků. 
Bližší informace na plakátech.

 
Klub žen Helvíkovice pořádá zájezd na

Svatováclavské vinobraní 
na Karlštejně
v sobotu 28.9.2013.

Pojeďte s námi prohlédnout si národní kulturní 
památku a užít si slavnost vína, burčáku, hudby, 
zpěvu a to vše za účasti Císaře Karla IV., císařovny 
a celého doprovodu. 

Zájemci mohou navštívit II. prohlídkový okruh - 
Posvátné prostory hradu Karlštejn včetně Kaple 
sv. Kříže (kostel Nanebevzetí Panny Marie, kaple 
svaté Kateřiny, Sakristie, dřevěný spojovací moct, 
hradní lapidárium, slavnostní schodiště s gotický-
mi freskami, velká a malá hradní obrazárna, pra-
covna architekta Josefa Mockera, Kaple svatého 
Kříže).

Odjezd v 6. h z Helvíkovic, návrat po 20.h.

Poplatek za dopravu: 
členky KŽ  .............................................. 50,-
rodinní příslušníci ................................ 150,-
ostatní  ................................................. 300,-
Vstupné na II. okruh:
členky KŽ nad 65 let ............................. 130,-
členky KŽ mladší ................................. 230,-
ostatní nad 65 let .................................. 230,-
ostatní mladší....................................... 330,-
Vstupné na vinobraní:
členky a jejich rodinní příslušníci  ........ 100,-
ostatní .................................................. 200,-

Závazné přihlášky s úhradou poplatků do 
31.8.2013 na obecním úřadě v Helvíkovicích. 
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NÁZORy A ZAJÍMAvOStI
„Věk a péče 

NemUsí býT překážkoU“
Dne 20.5.2013 byla zahájena realizace projektu 

„Věk a péče nemusí být překážkou“. Cílem to-
hoto projektu je zvýšení zaměstnanosti 54 osob ze 
dvou cílových skupin a získání zaměstnání mini-
málně pro 10 osob. Hlavním cílem je poskytnutí 
komplexní podpory při návratu na trh práce pro 
fyzické osoby nad 50 let, které jsou dlouhodobě 
nezaměstnané (déle než 6 měsíců) nebo mají níz-
kou úroveň kvalifikace, druhou cílovou skupinou 
jsou osoby pečující o osobu blízkou. Projekt bude 
realizován v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy.

Účastníci projektu mohou získat kvalifikaci 
absolvováním rekvalifikačního kurzu, praxi v obo-
ru v délce 3 měsíců a minimálně 10ti účastníkům 
bude zajištěno zaměstnání. Osvojí si také základ-
ní dovednosti obsluhy počítače, získají znalosti a 
dovednosti při hledání volných míst včetně bez-
platného poradenství v oblasti hledání pracovního 
uplatnění po celou dobu projektu. Zvýší si sebevě-
domí a motivaci, zlepší komunikační dovednosti a 
získají aktuální informace z oblasti trhu práce.

Účast osob cílových skupin v projektu bude 

podpořena poskytnutím doprovodných a pod-
půrných opatření – příspěvek na jízdné, stravné 
a péči o osobu blízkou. Všechny aktivity projektu 
včetně výukových materiálů jsou zdarma.

První běh začne v září 2013 v Žamberku a po-
stupně budou navazovat běhy ve Svitavách a Ústí 
nad Orlicí. Bližší informace včetně termínů výbě-
rových seminářů a jednotlivých běhů naleznete 
na webových stránkách www.ideahelp.cz, resp. 
http://vek-a-pece-nemusi-byt-prekazkou.idea-
help.cz/.

Pokud máte zájem se zúčastnit, kontaktujte na 
úřadu práce svého zprostředkovatele zaměstnání, 
který Vám poskytne bližší informace nebo kon-
taktujte přímo realizátora projektu společnost 
IdeaHELP, o.p.s. – kontaktní osoba Ing. Jarmila 
Rückerová, tel. 730 158 538, email ruckerova@
ideahelp.cz či partnera projektu Občanské sdru-
žení CEMA Žamberk – kontaktní osoba Lucie 
Malá, tel. 603 813 646, email mala@ideahelp.cz.

Projekt „Věk a péče nemusí být překážkou“ 
CZ.1.04/3.3.05/96.00211

Tento projekt je financován Evropským soci-
álním fondem z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České 
republiky.

obec ZácHlUmí        Záchlumí 98, 561 86 Záchlumí, Pardubický kraj, telefon, fax: 465629181
 IČO: 00279790, e-mail: ouzachlumi@orlicko.cz

Veřejná sbírka ve prospěch moniky Valachové ze Záchlumí
číslo účtu: 107-4048370287    kód banky: 0100

Vážení občané, na začátku tohoto roku jsme oslovili váš obecní úřad se žádostí o sdělení 
informace o vyhlášení veřejné sbírky (VS) pro dívku z naší obce, která byla v březnu 2012 
mezi obcemi Rybná nad Zdobnicí a Vamberk velmi těžce zraněna při dopravní nehodě 
a doposud je imobilní, pohybuje se na invalidním vozíku. Veřejná finanční sbírka má pomoci Monice 
financovat bezbariérové úpravy v místě bydliště, kompenzační a rehabilitační pomůcky a opakované 
rehabilitační pobyty.  Zástupce vašeho obecního úřadu jsme ujistili, že vás jejich prostřednictvím bude-
me pravidelně informovat o tom, kolik peněz i díky vaší pomoci na konto VS přišlo a jakým způsobem 
sbírka Monice pomáhá.  Ode dne vyhlášení VS do konce června 2013 se sešla na účtu VS finanční částka 
213.703,28 Kč. Z toho bylo čerpáno celkem 13.085,-Kč na kompenzační pomůcky a v měsíci květnu 
2013 částka 12.076,- Kč na stavební úpravy bytu.

K 1. 7. 2013 je finanční stav VS 188.542,28 Kč. V současné době se shromažďují finanční prostřed-
ky na pořízení a instalaci výtahu pro Moniku, který by měl být instalován v polovině července tohoto 
roku. Celková částka bude cca 555.000,- Kč: z toho bude částka 400.000,- Kč hrazena OSSZ, doplatek 
v částce cca 155.000,- by mohl být uhrazen z VS. Dalšími položkami, které by mohly být hrazeny z VS 
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jsou opakované rehabilitační pobyty. Od Moniky Valachové moc rádi vyřizujeme velké poděkování za 
podporu od vás všech a za dodávání odvahy do dalších dnů. Monika věnuje maximum času rehabilitač-
nímu cvičení opakovaně nejen v centru PARAPLE v Praze, v Kladrubech, ale i denně doma. Dál statečně 
a neúnavně bojuje za lepší pohyblivost. V září 2013 chce nastoupit i díky velké podpoře ze strany vedení 
školy zpět na pedagogickou školu, kterou musela pro úraz na rok a půl přerušit. Monika má spoustu 
dalších plánů do budoucna. K nim jste jí dopomohli a pomáháte také vy díky vašemu zájmu, empatii 
a ochotě nezištně pomoci. Všem, kteří přispěli, přispívají a budou i dále přispívat jakoukoli finanční 
částkou, i my velmi srdečně děkujeme.

 Falta Miroslav, starosta obce Záchlumí; Musilová Eva, DiS, pověřená vedením veřejné sbírky

a co TakHle polIbek? 
Seděl jsem tuhle pozdě odpoledne na zahradě a 

přemýšlel o tématu mého článku. Najednou se dole 
z cestičky ozval hlasitý smích a vzápětí dívčí jekot. 
Zvědavost, mě starého muže, donutila se jít podívat, 
kdo se tam koho pokouší vraždit. Došel jsem k plotu, 
co stojí nad Jeništovou zahradou a za ní pod jasanem, 
který tak trochu nebezpečně sahá starými větvemi 
nad Votroubkovic střechu, jsem uviděl do sebe zakles-
nutý, vášnivě se líbající pár. A bylo jasno. Článek bude 
o polibku.  Ale vůbec ne o takovém tom nevěrohodném 
polibku, který občas zahlédnu v televizi. Tedy pokud 
se na ni dívám. Což není tak často, protože to, co tam 
dávají je hrůza. Vždyť podle programu se zdá, že lidi 
nezajímá nic jiného než vaření! Ale to nesouvisí s po-
libky, že? Nebude to ani o polibku společenském. A 
v tomto okamžiku nemohu nevzpomenout společen-
skou etiketu. Jsou situace, kdy muž neví, jestli ženu 
políbit na tvář nebo jen podat ruku a tak si pamatuj-
te, že při pozdravu mezi mužem a ženou o formě po-
zdravu rozhoduje žena! A toto ponaučení věnuji nejen 
pánům, ale i dámám!

Nebude to také ani o přátelském polibku, či o tom 
mateřském, ba ani o polibku na prvního máje pod roz-
kvetlou třešní, který prý ženám zajistí plodnost, zdra-
ví a lásku. I když tomu, že to všechno dát ženám může, 
věřím. Zejména, když jsem součástí toho nádherného 
aktu. Vím, že to zní sobecky, ale který muž by nechtěl 
políbit krásnou, mladou dívku pod rozkvetlou třešní? 
I když, jak tak přemýšlím, vlastně nemusí být až zas 
tak mladá .. a vlastně ani ne až tak krásná. Že, pá-
nové?  Jeden můj kamarád říká, že nevadí, když žena 
není krásná, umytá a upravená, že stačí když je aspoň 
trochu cizí. No, proti gustu žádný dišputát. I když, jak 
ho znám, nemyslí to vážně. Ale jako vtip dobrý, ne?

A zpět k polibku, kterým se dnes budeme zabývat. 
Který, že to je? No jistě, že ten milenecký! Milenecký 
polibek je fascinující a neskutečně vzrušující záleži-

tost, která nás nikdy nepřestane bavit. S tímhle se 
zcela ztotožňuji. A předpokládám, že i vy pánové. A 
vlastně v tomto případě na pohlaví nezáleží, že dámy?

A co to polibek je? Polibkem je zpravidla označován 
dotyk rtů dvou osob. Taková hodně suchá a neúplná 
definice, nemyslíte?  Vždyť při vášnivém polibku vás 
příjemně mrazí po celém těle. A jak, že se mu tedy 
říká? Ve světě se mu říká „plný polibek.“ Že stále ne-
víte jaký to je? Jen klid. U nás se mu říká francouzský. 
A ejhle, jsme doma, že? Je to ten, při kterém jazykem 
vniknete do úst toho druhého. Slyšel jsem také, že se 
mu říká „francouzák.“ Ale ten název ve mně víc než 
představu polibku vyvolává představu nástroje - fran-
couzského klíče. 

Termín francouzský polibek vymysleli anglosasové 
a tak se užívá v Británii a Americe. Ale nejen tam. 
Také v Turecku a Chile. Ale pozor! Například v Ra-
kousku prý francouzský polibek znamená orální sex! 
Francouzi mají pro francouzské líbání úplně jiný vý-
raz. „Galocher.“ Základem je slovo „Galoche“ což v 
překladu znamená „dřevák.“ No a teď si to přeložte! 
To mi připomnělo můj pobyt v Jugoslávii za občanské 
války v 90. letech. Jako pozorovatel OSN jsem tam 
potkal zástupce národů snad z celého světa. Tam 
jsem se také dozvěděl, že celá Evropa říká o někom, 
kdo hodně pije, že „chlastá jako Dán!“ A víte co ří-
kají Dánové? Samozřejmě, že ne to co ostatní. Říkají 
„chlastá jako Nor!“ 

A teď trocha teorie a trocha historie. Kde se polibky 
vlastně vzaly? Je spousta teorií, které se snaží vysvět-
lit jejich zrod a jedna z nich hovoří o tom, že líbání 
se vyvinulo ze vzájemného očichávání tváří. A od něho 
není daleko k polibku, ne? A proč? Na tvářích totiž 
máme pachové žlázy a je dokázané, že podle pachu 
se dá rozeznat jakou má člověk náladu, jak je na tom 
se zdravím a spoustu dalších důležitých věcí. Bohužel 
my bychom dnes díky našim zcivilizovaným nosům 
nedokázali rozeznat z výše uvedených věcí naprosto 
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nic. I když něco málo nám zůstalo. Tedy alespoň mně. 
Zjistil jsem, že některé dívky mi voní víc a některé míň. 
A to, prosím, nesouvisí s tím, jestli dotyčná právě vy-
lezla z vany, použila Channel č. 5 a svádivě rozvlně-
nou chůzí se blíží k mé posteli, či jsme se před chvílí v 
letním parnu vysíleni doplazili na vrchol Ještědu. 

Líbání, co by vyjádření milostných vztahů má pů-
vod v Indii. Přibližně 1000 let před n.l. vznikla epická 
báseň „Mahábhárata,“ která obsahuje první popis 
zamilovaného líbání. Citát: „ Položila ústa na moje 
ústa a vydala zvuk, který mi způsobil potěšení.“

A víte, že ve starověku se muži milovali nejen se že-
nami, ale také s muži? Nevím, jestli se to týkalo pouze 
bohatých obyvatel Řecka či Říma, kteří nevěděli co 
roupama, ale v každém případě to podle dochovaných 
záznamů bylo běžné. A proč o tom mluvím? Evropu 
totiž naučil líbat Alexandr Veliký. Tedy přesněji. Ob-
jevil líbání při tažení do Indie. Bylo to kolem roku 327 
př. n.l. a tak se mu zalíbilo, že se líbal se svým milen-
cem, otrokem kterého měl na válečných výpravách se-
bou. A díky jemu se zvyk líbání rozšířil po celém Řec-
ku. Poté od Řeků k Římanům a od nich do celé Evropy. 

A když už mluvíme o Římu. Ve starém Římě poli-
bek, který dal muž děvčeti, zavazoval ke svatbě. V 
manželství prý však ztratil svou erotickou funkci. No 
nevím, jestli je to pravda, ale připusťme, že bych měl 
několik otrokyň mladších a hezčích než manželka. 
Kdo ví, jak bych se zachoval. Ale musím dodat, že na 
opačné straně barikády by to bylo bezpochyby stejné. 
Vždyť mladých a krásných otroků bylo také dost!  Po-
dle Cicerona nutil manžel svou ženu k polibkům spíše 
proto, aby zjistil jestli mu dotyčná nechodí tajně do 
sklepa na víno, protože tehdy měly ženy zakázáno 
víno pít.

Několik informací pro cestovatele. Pokud by našli 
v dalekých krajích někdo koho by chtěli líbat. Mongo-
lové se nelíbají, ale jen dotýkají tvářemi. Eskymáci si 
místo líbání třou o sebe nosy. Japonsko vnímá polibek 
jako část erotické předehry a proto je nemyslitelné ho 
zviditelňovat. V Číně je polibek na veřejnosti spole-
čensky nevhodný. Malajci si místo líbání očichávají 
tváře.

A co byste řekli několika obvyklým a víte?
A víte, že ve Francii platí zákon z roku 1910, který 

zakazuje líbání na vlakové zastávce? A víte, že kaž-
dý z nás stráví líbáním průměrně 14 dní života? A 
víte, že před tím než se žena vdá políbí průměrně 29 
mužů?  A víte, že si při polibku vyměníte 278 různých 

bakterií? A víte, že líbání odbourává stres, snižuje 
cholesterol a vysoký krevní tlak? A víte, že polibky 
pomáhají hubnout? Taková nevinná přátelská pusa 
prý spálí přibližně 5 kalorií za minutu. A vášnivá? 
Až 30!! A víte, že vášnivý polibek vyvolá v mozku po-
dobnou reakci jako skok padákem?  A víte, že jsou rty 
stokrát citlivější než konečky prstů a tak jsou jednou 
z nejdůležitějších erotogenních zón lidského těla? A 
víte, že vášnivý polibek vede až ke chvilkové ztrátě vě-
domí? A víte, že jsou zaznamenány případy, kdy žena 
při vášnivém polibku dospěla až k orgasmu?

Zkrátka líbání nám přináší příjemné pocity. Ale 
víte, že stejné pocity lze navodit tím, že se nacpete 
čokoládou? Čokoláda totiž obsahuje látky uvolňují-
cí v těle endorfin. Endorfinu se někdy říká „hormon 
štěstí.“ To znamená, že když si dáte tabulku čokolády, 
uvolní tělo stejné množství „hormonu štěstí“ jako při 
vášnivém polibku. To je, co?

A tak jestliže není nablízku ta pravá osoba k líbání 
navrhuji zkusit čokoládu. Mohu potvrdit, že čokolá-
da je výborná věc. Já ji miluji. A hořkou obzvlášť. Ale 
překvapivý francouzský polibek pod rozkvetlou třešní 
bych nevyměnil ani za vagon čokolády. 

Láďa Martínek

tvORBA NAŠEHO OBČANA
Vladimír Martínek
LAMPA
jednou pod lípou staletou
kde vane vítr neúnavný
chci najít lampu zakletou
co splní všechny mý sny dávný

do rukou chci tu lampu vzít
co dá mi sněhobílá křídla
s ní do daleka odejít
a světem cválat bez udidla

plout jasným nebem jako pták
v mým rodným kraji pod horami
toulat se s prachem na botách
až v dálce zmizí obzor známý

a bezstarostně dálkou jít
jen s větrem o životě zpívat
barevný sny si k ránu snít
a nemuset svý touhy skrývat
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samosprávy obcí a měst 
pod orlickými horami snížily 
náklady na energie o pětinu

Celkem 29 obcí a měst mikroregionů Orlicko a 
Lanškrounsko se sdružilo k nákupu elektřiny na 
energetické burze. Samosprávy spojily své roční 
spotřeby energií, aby zlepšily šance na dosažení 
lepších cen. Výsledkem je meziroční úspora nákla-
dů v průměru o 21 procent, což znamená snížení 
cen energetických vstupů v posledním čtvrtletí 
letošního roku a v celém roce 2014 o 2,7 milionu 
korun.

„Samosprávy Sdružení obcí Orlicko spolu s obce-
mi Lanškrounska nakupovaly na Českomoravské 
komoditní burze Kladno elektřinu už loni a tehdy 
ušetřily 1,2 milionu korun,“ uvedl předseda Sdru-
žení obcí Orlicka Petr Fiala. Nezávisle na tomto 
nákupu loni stejným způsobem pořídila elek-
třinu i dvojice měst Lanškroun a Jablonné nad 
Orlicí, které tím snížily náklady meziročně o 1 
milion korun. Spojením všech těchto samospráv 
ke společnému nákupu nyní vzniklo podle Fialy 
uskupení 4 měst (Lanškroun, Letohrad, Jablonné 
nad Orlicí a Žamberk), dvou městysů (Kunvald a 
Dolní Čermná) a 23 obcí (z toho 14 z Orlicka a 10 
z Lanškrounska) s celkovým objemem cca 10.000 
megawatthodin elektřiny.

„Zatímco loni jsme nakupovali elektřinu do 392 
odběrných míst, letos už se jednalo o 685 elektromě-
rů. Loňským nákupem se samosprávám snížily ceny 
silové elektřiny o 15 procent, u letošního nákupu je 
pokles dokonce 21procentní. Konkrétně na každé 
odebrané megawatthodině silové elektřiny v nízkém 
napětí ušetříme v průměru 260 korun,“ upřesnil 
P. Fiala. V návaznosti na tento nákup pak město 
Lanškroun pořídilo elektřinu i ve vysokém napě-
tí pro Technické služby Lanškroun, s.r.o. a i zde 
byla dosažena úspora 21 %. Při objemu cca 500 
megawatthodin elektřiny tak správce městské in-
frastruktury v příštím roce ušetří téměř 140 tisíc 
korun.                                          Sdružení obcí Orlicko

Obec Helvíkovice se do tohoto projektu pro 
letošní rok také zapojila a předpokládáme vý-
razné snížení nákladů na elektrickou energii 
pro všechna přípojná místa Obce včetně MŠ. 

Jana Kolářová

duhové noviny pro lidi se zdravotním 
postižením z pardubického a králové-
hradeckého kraje

Lidé se zdravotním po-
stižením a jejich organi-
zace mají nyní nový zdroj 
informací. Na internetových stránkách duhoveno-
viny.cz se dozvědí o všem, co se jich týká a co se 
aktuálně děje v Pardubickém a Královéhradeckém 
kraji. Sami se zároveň mohou zapojit do tvorby 
obsahu tím, že napíší článek o tom, co dělají.

Jak vznikl název novin? „Hledali jsme název, 
který je výstižný, optimistický a zároveň symboli-
zuje pestrost obsahu novin. Duhové noviny kromě 
článků a tiskových zpráv uveřejňují i nejrůznější 
pozvánky, informace o akcích, odkazy na poradny 
pro osoby se zdravotním postižením, na možnosti 
vzdělávání a zaměstnání,“ vysvětluje autorka ná-
padu - krajská koordinátorka Národní rady osob 
se zdravotním postižením ČR Radka Konečná. 
Grafika loga novin je dílem administrátora a re-
daktora stránek - vozíčkáře Leoše Kroužela. „Bar-
vy duhy mají symbolizovat pestrý obsah novin“, 
doplňuje Leoš Kroužel. Své články a informace 
můžete snadno a rychle uveřejnit. Stačí je zaslat 
na redakční e-mail, který je uvedený v sekci „Jak 
publikovat“ v Duhových novinách. 

Kontakt: Radka Konečná
tel.: 466 952 423, mobil: 736 751 202

E-mail: pardubice@NRZP.cz

UPOZORNĚNÍ, INZERCE
Prodej česneku od pěstitele

každou sobotu od 3.8.2013 v Kameničné č.p. 10 
v době od 10 do 15 hodin nebo po telefonické do-
mluvě na č. 777 867 334.

Cena 170,- Kč za 1 kg česneku. 

Obec Helvíkovice nabízí 

SEKÁNÍ TrÁVY NA ZAHrADÁCH 
– křovinořez nebo traktůrek Starjet a v zimním 
období odklízení sněhu na soukromých pozem-
cích sněhovou frézou Honda, vše s obsluhou za 
jednotnou cenu 350,- Kč plus DPH za 1 h práce.
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Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice
Okresní přebor mužů III. třídy 2013 - 2014 - Podzim 17.8.2013 - 26.10.2013

kolo datum den zápas výkop hřiště

2 17.8.2013 SO Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice - FK Kerhartice 16:00 Helvíkovice

3 25.8.2013 NE FK AGRIA Choceň s.r.o. "B" - Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice 16:00 Choceň

4 31.8.2013 SO Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice - Tělovýchovná jednota Žichlínek 16:00 Helvíkovice

5 7.9.2013 SO TJ Dolní Čermná, o.s. - Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice 17:00 Dolní Čermná

6 14.9.2013 SO Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice - TJ Tatran Lichkov, o.s. 16:00 Helvíkovice

7 22.9.2013 NE   Tělovýchovná jednota Sokol Verměřovice "B" - Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice 10:00 Verměřovice

8 28.9.2013 SO Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice - AFK Kunvald 16:00 Helvíkovice

9 4.10.2013 PÁ Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí - o.s. "C" - Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice 18:00 UMT Ústí n.O.

10 12.10.2013 SO Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice - FK GUFERO Mistrovice 15:30 Helvíkovice

11 20.10.2013 NE Tělovýchovná jednota Luková - Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice 15:30 Mistrovice

1 26.10.2013 SO Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice - TJ Sokol Rudoltice 14:30 Helvíkovice
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10 12.10.2013 SO Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice - FK GUFERO Mistrovice 15:30 Helvíkovice

11 20.10.2013 NE Tělovýchovná jednota Luková - Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice 15:30 Mistrovice

1 26.10.2013 SO Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice - TJ Sokol Rudoltice 14:30 Helvíkovice
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