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Dne 16. 12. 2013 zastupitelstvo obce Helvíkovice
na 23. řádném veřejném zasedání zastupitelstva
mimo jiné projednalo a schválilo:
1.
rozpočet obce na rok 2014 v celkové výši
6,068 mil. Kč na straně příjmů i výdajů (podrobný
rozpis viz str. 3)
2.
kalkulaci pro provoz služebního vozidla VW
– Vozidlo mohou využívat pouze místní spolky
a MŠ za sazbu 6,50 Kč za 1 km.
SDH využívá vozidlo ke své hlavní činnosti
tj. k záchranným pracím a požárnímu sportu
zdarma. Vozidlo je oprávněn řídit pouze
zaměstnanec obce Helvíkovice nebo oprávněný
zástupce místního spolku.
3.
sjednocení sazby za pronájem sálku pro
veřejnost od 1. 1. 2014 na 1 560 Kč nebo 2 400 Kč
dle rozsahu nájmu
4.
poplatek za inzerci v Helvíkovickém
zpravodaji od 1. 1. 2014 na 100 Kč, 150 Kč nebo
300 Kč podle velikosti inzerce – Soukromá inzerce
občanů zůstává zdarma.
5.
vyřazení vozidla AVIA 20F (v užívání SDH)
z majetku obce a jeho ekologickou likvidaci

Dne 29. 1. 2014 zastupitelstvo obce Helvíkovice
na 24. řádném veřejném zasedání zastupitelstva
mimo jiné projednalo a schválilo:
1.
dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15/06/2013/
Fi o komplexním provozování vodohospodářského
majetku mezi obcí Helvíkovice a Vodovody
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., který
upravuje finanční záležitosti smlouvy – Smluvní
nájemné je stanoveno ve výši 11 tis. Kč za rok.
Dále dodatek stanovuje, že provozovatel je
oprávněn uzavírat smlouvy s producenty odpadní
vody. Současně vlastník (obec) na provozovatele
převádí práva a povinnosti vyplývající ze smluvních
ujednání s odběrateli (občany).
2.
záměr zveřejnění prodeje spoluvlastnického
podílu obce (4/6) části pozemku parc. č. 44/1
v k. ú. Helvíkovice vyznačeného dle GP 516449/2011 (cca 10 m2)
3.
začlenění území obce Helvíkovice do územní
působnosti Místní akční skupiny Orlicko pro období
2014–2020
4.
místo podnikání SDH Helvíkovice v budově
č. p. 3 (OÚ)
1

Výsledky hospodaření obce Helvíkovice za rok 2013
Název položky
Skutečné příjmy
Daně z příjmu od FÚ
4 230 975,07
Poplatky (odpady, psi, správní, prostranství)
915 243,34
Daň z nemovitostí
587 346,48
Přijaté dotace
633 116,58
Pronájem pozemků
56 449,Psí útulek
Lesní hospodářství–těžba dřeva,sázení
123 242,Sdružení obcí Orlicko
Silnice a pozemní komunikace
- z toho zimní údržba
- z toho údržba komunikací
Pitná voda (pronájem vodovodu)
22 755,Odpadní vody (stočné, kanalizace)
69 588,Mateřská škola
Kultura
28 020,- z toho zpravodaj
7 730,- z toho koncert ABBA
20 290,- z toho knihovna
- z toho kronika
- z toho věcné dary k živ. výročí občanů
- z toho zájezdy, besedy, nová kolébka
Tělovýchova a zájmová činnost
- z toho TJ Sokol + kabiny
- z toho dotace spolkům na činnost
Bytové hospodářství (pronájem bytů)
115 600,Nebytové hospodář.(sálek,tělocvična)
47 207,Veřejné osvětlení
Pohřebnictví, kaple
14 515,- z toho opravy kaple
Komunální služby (obecní majetek)
10 928,- z toho nákup pozemků
- z toho pořízení územního plánu obce
- z toho projekt na rekonstrukci OÚ
Komunální odpady
67 331,17
Veřejná zeleň
12 981,- z toho nový křovinořez, vysavač listí
Požární ochrana
- z toho nákup vozidla VW + úpravy
Zastupitelstvo obce
Volby prezidenta a do PSP ČR
Činnost místní správy
111 909,Finanční operace, úroky z úvěru, DPH
16 316,31
Celkem v Kč
7 063 522,95
t. j. z rozpočtu
99,88 %

Zastupitelstvo obce dále projednalo:
. výsledek hospodaření obce a Mateřské školy
Helvíkovice za rok 2013
. dohodu o předání a převzetí majetku do
faktického provozování mezi obcí Helvíkovice
a Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Dne 19. 12. 2013 obdržela obec kolaudační souhlas
ke stavbě kanalizace v Helvíkovicích. Od tohoto
data bylo spuštěno přečerpávání splaškových vod
na ČOV Žamberk.
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Skutečné výdaje
356,5 404,40 939,80
13 932,84 080,38
61 336,38
22 744,3 927 468,29
230 000,96 035,90
18 959,26 785,8 204
7 739,18 215,16 133,90
45 034,29 767,15 267,88 765,95
59 284,21 630,14 977,868 399,50
324 795,163 350,181 500,278 858,62 477,80
18 015,277 960,262 541,708 369,23
35 622,50
755 324,17
-252 308,75
7 347 632,77
99,85 %

Konečný zůstatek na bankovních
účtech k 31. 12. 2013
361 590,03 Kč
Počáteční zůstatek úvěrových účtů
k 1. 1. 2013
13 732 592,70 Kč
Konečný zůstatek úvěrových účtů
u ČSOB k 31. 12. 2013
12 249 314,70 Kč

.

rozhodnutí Obecního úřadu Helvíkovice ve
věci skácení smrků u hřbitovní zdi na pozemku
parc. č. 59/11 z důvodu poškozování hrobů
prorůstajícími kořeny stromů – V prvním pololetí
tohoto roku bude provedeno vysázení nových lip
na obecním pozemku parc. č. 59/14 u chodníku
(vedle hřbitova z druhé strany).
…Věra Dittertová
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Rozpočet obce Helvíkovice na rok 2014 /v tis. Kč/
Název položky
Příjmy
Daně z příjmu od FÚ
4 215
Poplatky
243
Daň z nemovitostí
550
Přijaté dotace
83,6
Pronájem pozemků, psí útulek
55
Lesní hospodářství
50
Vnitřní obchod (Orlicko)
Silnice a pozemní komunikace
- z toho opravy, zimní údržba
- z toho projekt na nové chodníky u I/11
Pitná voda (pronájem vodovodu)
22
Odpadní vody
70
Mateřská škola
Knihovna, kronika, zpravodaj, kultura
30
Tělovýchova a zájmová činnost
- z toho skatepark
- dotace spolkům na činnost
Bytové hospodářství
110
Nebytové hospodářství (sálek, tělocvična)
40
Veřejné osvětlení
- z toho rekonstrukce a výstavba
Pohřebnictví, kaple
10
Komunální služby, územní plán
416
- z toho prodej a nákup pozemků
400
- z toho rekonstrukce OÚ
- z toho dokončení nového územního plánu
Komunální odpady
59
Veřejná zeleň
1
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
108
Finanční operace, pojištění
5,4
Celkem rozpočet
6 068
Úvěr		
Celkem
6 068

Výdaje
6,4
15
15
488
108
380
130
230
90
340
300
40
100
200
150
11
1 072,1
50
790
12,1
251,5
60
15
708
710
129
4 571
1 497
6 068

Upozornění na místní poplatky
Poplatek za odpady za rok 2014
450 Kč
/za 1 občana hlášeného k trvalému pobytu, dlouhodobě žijícího cizince nebo za rekreační chalupu,
splatný do 30. 6. 2014/
Poplatek za psa za rok 2014
100 Kč
/za 1. psa, 200 Kč za každého dalšího psa jednoho majitele, splatný do 28. 2. 2014/
Helvíkovický zpravodaj na rok 2014
60 Kč
/za 6 výtisků, splatné do 28. 2. 2014/

Jízdní řády
V loňském roce přešla organizace veřejné dopravy
ze společnosti OREDO zpět na Krajský úřad
Pardubice. K první změně v letošním roce dojde od
2.3.2014, zásadní změna má proběhnout v měsíci
červnu 2014. Máte-li připomínku nebo návrh na
změnu v jízdních řádech, písemnou zašlete nebo
předejte na OÚ do 10. 3. 2014.
…Jana Kolářová
Změna zdravotnické záchranné služby (ZZS)
v Žamberku
Rada Pardubického kraje v listopadu 2013 přijala
na svém zasedání změnu ZZS v Žamberku.
I když písemné podněty s nesouhlasy jednotlivých
obcí i celého sdružení obcí Orlicko byly zaslány
k rukám rady Pardubického kraje, nezměnilo se
na celé záležitosti vůbec nic, pouze závazek, že
krajští zastupitelé vyhodnotí celou záležitost po
I. čtvrtletí roku 2014. Od 1. 1. 2014 je posádka
s lékařem ZZS zajištěna v pracovní dny od 6.30
do 15.30 hodin a o víkendech. V ostatních časech
je posádka bez lékaře, v případě potřebnosti lékaře
je přivolán z jiného stanoviště záchranné služby.
…Jana Kolářová
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CO NÁM PŘINESL
A ODNESL ROK 2013
Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává první číslo Helvíkovického
zpravodaje v roce 2014. Přelom roku je spojen
s bilancováním roku minulého a výhledu na nový
rok. Loňský rok byl v naší obci bohatě naplněn
kulturními akcemi, které napomáhají setkávání
„nás spoluobčanů“. Pořadatelé vynakládají svůj
drahocenný čas k uskutečnění těchto setkání. I pro
naše děti a mládež je nabídka vyžití volného času
rozmanitá, vedoucí kroužků předávají své nápady,
zkušenosti a znalosti našim dětem. Všichni, kteří
věnují svůj volný čas společenskému životu v naší
malebné obci si zasluhují obrovské poděkování.
Není to vždy samozřejmostí a stále je jednodušší
kritizovat než se na nelehké úloze podílet. Budeme
vděčni za jakékoliv podněty, nápady a také další
dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit. Máte-li
zájem, neváhejte nás kontaktovat osobně, mailem
či telefonicky na OÚ. „Nápadů není nikdy dost
a lidí ještě méně.“
Proč o tom píši? V loňském roce jsme dokončili
strategický dokument Program rozvoje obce
Helvíkovice, na našich společných setkáních padlo
mnoho zajímavých nápadů a nových podnětů pro
rozvoj naší obce. Není sice možné vše zrealizovat
hned a některé záležitosti a projekty se vyvíjí
dobou. Členové pracovní skupiny vyhodnotili
současný stav Helvíkovic a udali směr vedení
obce do budoucích let. Máme před sebou spoustu
práce!
Co se týká investic v roce 2013, podařilo se
nám zdárně zkolaudovat, zprovoznit a předat
provozovateli Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlicí, a. s. infrastrukturní síť kanalizace. Byla to
nejen na finanční záležitosti náročná stavba, celá
stavba byla provázena nastalými problémy, které
byly vždy dořešeny. Zastupitelé byli postaveni před
spousty rozhodnutí, kterými se vážně a dlouhodobě
zabývali a vždy si kladli jak pozitiva i negativa ze
svých nelehkých rozhodnutí.

Od ledna 2013 jsme začali splácet úvěr na stavbu
kanalizace Helvíkovice, i když úroky zaplacené
jsou nám zpětně formou dotace vraceny, musíme
myslet na připravenost financí pro samotné
splátky.
Vloni nám končila fixní sazba na úvěru, který byl
použit na stavbu víceúčelového objektu. Úvěr byl
za výhodnějších podmínek převeden do ČSOB
a. s., přes kterou vedeme běžný platební styk.
Tudíž veškeré smluvní vztahy s Českou spořitelnou
a. s. byly ukončeny. Pardubický kraj nám uhradil
ve formě dotace větší část ročních úroků a to
ve výši 100 tis. Kč. Za celý rok byly do majetku
obce zakoupeny dva pozemky, kdy v prvním
případě došlo k dořešení nesrovnalostí pozemku
cesty s přikoupením přilehlé části pro uložení
sítí a ve druhém případě pozemek přiléhající ke
hřbitovu k budoucímu obecnímu využití. Obec
využila také nabídku darování malého pozemku
za náklady na přepis. V průběhu roku byl pořízen
projekt na rekonstrukci a zateplení OÚ, projekt
jsme předložili s žádostí o dotaci na Státní fond
životního prostředí, v případě kladného stanoviska
příslušného úřadu dojde k úspoře vynaložených
financí a zefektivnění celé nově vybudované topné
soustavy, zateplení obvodového pláště budovy a
výměny oken. Dále byl naši obci poskytnut od
Pardubického kraje grant ve výši 100 tis. Kč, proto
byl pořízen červený osobní automobil Volkswagen
Caravella, který je primárně určen pro potřeby
SDH Helvíkovice. Z rozpočtu obce jsme pokryli
zbývající část pořizovací ceny, nezbytné havarijní
pojištění a závěs pro vlek.
Nesmím opomenout důležitou část, a to údržbu
veřejné zeleně. V loňském roce jsme opět
využili nabídky od Úřadu práce v Žamberku, ale
zaměstnanec po dohodě ukončil svůj pracovní
poměr. Jelikož nám nebyl nabídnut jiný uchazeč,
vykonával vše náš zaměstnanec Vojtěch Kroul
a velmi pomohlo, že se sekání ujal i náš pan
místostarosta.
Vloni jsme vysekali a začali udržovat dlouhodobě
neudržované přilehlé pozemky poblíž cesty od
Popluží směr Žamberk. Zakoupili jsme nový
křovinořez a vysavač listí. Omítky v zákristii
našeho kostelíčku byly vyměněny za nové, o to se
zasloužil náš zastupitel Miroslav Felcman. Stěny
září novotou. Z rozpočtu obce byl zaplacen návrh
územního plánu, na který jsme obdrželi grant od
Pardubického kraje ve výši 41,5 tis. Kč.
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Stále platí, že spolková činnost je podporována
i z prostředků obecního rozpočtu s možností
využití prostor v majetku obce k pořádání akcí
pro veřejnost. Za celý rok jsme se sešli dvakrát,
abychom slavnostně přivítali naše nové občánky.
Jako každý rok byl v červnu uspořádán koncert
pro veřejnost, zavítala k nám hudební skupina
ABBA Chiquita Revival z Olomouce. Z důvodu
úspory finančních prostředků od září 2013 obec
s MŠ přešla k jinému dodavateli elektrické

energie společně s ostatními obcemi a subjekty
Sdružení obcí Orlicko. Ale samozřejmě, že to tím
nekončí a je řešena spousta povinností a běžných
záležitostí (opravy komunikací, zimní údržba, lesní
hospodářství, údržbářské práce, inovace programů
a webu aj.).
Děkuji za celoroční obětavost, týmovou práci
a ochotu zaměstnancům obce a MŠ, našim
zastupitelům a členům výborů a komisí, kteří
napomáhají při práci zastupitelstva.

Co nás čeká v letošním roce?

Pokusím se Vám nastínit rozjednané akce, kdy
ta první je nejrozsáhlejší a dlouho očekávaná.
Proběhne realizace Státním pozemkovým úřadem
cest do Kameničné a rekonstrukce cesty od Popluží
směr Žamberk na hranici katastru HelvíkoviceŽamberk. Dodavatel stavby je již vybrán a nezbývá
nám než se těšit, že budeme moci nové cesty
využít. Celá stavba přinese samozřejmě dopravní
omezení, zvýšený hluk a prach, proto prosím o
shovívavost k celé záležitosti.
Jelikož vlhkost ničí vnitřní zdivo a venkovní
pískovcový sokl našeho kostela, musíme vyřešit i
tuto problematiku. Proto jsme podali žádost o
grant od Pardubického kraje na odvlhčení zdiva
našeho kostela.
Po žádosti předané naší mládeží v loňském roce o
realizaci skateparku, se zastupitelstvo přiklonilo,
v případě kladného výsledku podaných žádostí
o dotace, realizovat skatepark, vhodné prostory
jsme nalezli v návaznosti na zahradu MŠ.
Bude-li vybrán náš projekt na rekonstrukci OÚ,
započnou k tomu potřebné práce, aby konečný
výsledek byl v příštím roce ukončen. Finanční
prostředky jsou vyhrazeny i na výstavbu nové
trasy veřejného osvětlení v ulici od Kroulových a
rekonstrukci trasy za Poplužským mostem, kde
dojde k přepojení i dolní části na nové odběrné
místo.
Zabýváme se vznikajícím projektem řešícím
bezpečnost podél silnice I/11 „Bezpečné
Helvíkovice“. Budeme rádi, pokud se dobrovolně
zapojíte do etapové akce „Zasaďte svůj strom“,
o které budete předem informováni. V příštím
roce můžeme posoudit a vyhodnotit, co se nám
povedlo zrealizovat…
Přátelské a šťastné dny naplněné zdravím
přeji Vám všem
Jana Kolářová, starostka
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Mobilní sběr nebezpečných odpadů proběhne
13. 3. 2014 a bude proveden zastávkovým
způsobem na těchto stanovištích v obci:
Závodí
15.30–15.40 h
Ostrov
15.45–15.55 h
Sídliště
16.00–16.10 h
Požární zbrojnice
16.15–16.25 h
Skála
16.30–16.40 h
Druhy přebíraných odpadů: baterie, oleje,
plechovky od barev, rtuťové zářivky a výbojky,
ředidla, čistící hadry, rtuťové teploměry, pesticidy,
fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin,
pneumatiky.
Nepatří sem žádné elektrospotřebiče! Nefunkční
nebo nevyužívaný kompletní elektrický spotřebič
odevzdejte do konce března 2014 do odpadového
dvora a máte možnost vyhrát!
Termíny svozů v obci Helvíkovice v roce 2014
Svoz popelnic
Svoz plastů
/vždy ve čtvrtek/ a nápojových
		
kartonů
		
/vždy v úterý/
leden
9., 23.
14.
únor
6., 20.
11.
březen
6., 20.
11.
duben
3., 17.
8.
květen 1., 15., 29.
13.
červen
12., 26.
10.
červenec 10., 24.
8.
srpen
7., 21.
12.
září
4., 18.
9.
říjen
2., 16., 30.
7.
listopad
13., 27.
11.
prosinec 11., 25.
9.

Otevírací doba odpadového dvora
leden-únor
březen-říjen
listopad-prosinec

Svoz nebezpečných
odpadů
/vždy ve čtvrtek/

13.

21.

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

Soutěž pro občany a návštěvníky naší obce
Máte doma nefunkční nebo nevyužívaný
elelektrický spotřebič? Nyní máte možnost se ho
zbavit, pomoci životnímu prostředí a ještě vyhrát
hodnotnou cenu.
Soutěž organizuje OÚ Helvíkovice ve spolupráci
s provozovatelem kolektivního systému,
společností ASEKOL s. r. o.
Termín konání soutěže: 1. 12. 2013–31. 3. 2014
Týká se všech elektrospotřebičů. Vyloučeny jsou
baterie a nekompletní výrobky nebo zařízení.
Podmínkou je odevzdání kompletního zařízení
do sběrného dvora a vyplnění soutěžního kuponu
s potvrzením obsluhy odpadového dvora.
Každý odevzdaný elektrický spotřebič Vám zvyšuje
šanci na výhru! Jeden spotřebič = jeden kupon.
Co můžete vyhrát? Tři vylosovaní účastníci
soutěže obdrží tablet, dotykový mobílní telefon
a digitální fotoaparát. Dalších pět vylosovaných
účastníků bude odměněno zajímavými cenami.
Kontakt pro případné dotazy:
Obecní úřad Helvíkovice
tel. a fax: 465 612 527
email: ouhelvikovice@orlicko.cz
Odevzdáním elektrozařízení chráníte vaše okolí.
Bezpečná recyklace elektro odpadu podporuje
řádné zpracování toxických chemických látek,
jako olovo a rtuť.
Zároveň recyklace šetří přírodní zdroje,zotaví
hodnotné materiály ze staré elektroniky, které
mohou být použity k výrobě nových produktů.
V důsledku toho šetříme energii, snížíme znečištění
životního prostředí, emise skleníkových plynů
a ušetříme prostředky na získávání surovin ze
země.
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 telefonní číslo 465 612 527
nebo na e-mail: ouhelvikovice@orlicko.cz.
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ZE ŽIVOTA V OBCI
1. 12. jsme rozsvítili vánoční strom, shlédli vánoční
výstavu Klubu žen a pochutnali si na svařáku
a bramborácích.
Na 6. 12. připravila MŠ spolu s První pomocí
Mikulášskou besídku pro děti.
11. 12. jsme se připojili k celorepublikovému
zpívání vánočních koled „Česko zpívá koledy“.
U altánu se sešlo asi 80 lidí a všichni si společně
slíbili, že příští rok si rádi zazpívají znovu.
26. 12. se uskutečnil tradiční vánoční koncert v
kapli sv. Antonína. S dojemným vánočním pásmem
vystoupila skupina hudebníků z Kameničné.
30. 12. proběhlo na OÚ tradiční Posezení při
svíčkách s kuchařskou soutěží O řád zlaté vařečky.
Všichni účastníci hodnotili soutěžní jídla a to
boršč a litý perník. O dobrou zábavu se postaral
Divadelní soubor a p. Grygar.

7
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ZAJÍMAVOSTI Z EVIDENCE OBYVATEL
Rekapitulace evidence obyvatel za rok 2013:
Počáteční stav k 1. 1. 2013
453
Přistěhování
10
Narození
3
Odstěhování
9
Úmrtí
2
Konečný stav k 31. 12. 2013
455
V obci žije celkem 11 cizinců evidovaných na
cizinecké policii ČR, z toho 4 k přechodnému
a 7 k trvalému pobytu. Jedná se o 5 žen a 6 mužů.
Věková struktura obyvatel obce Helvíkovice:
počet
průměrný věk
dospělí muži
186
46,15
dospělé ženy
189
48,31
chlapci
41
8,05
dívky
39
7,20
Celkem
455
40,28
Nejstarší občankou naší obce je paní Květoslava
Hovadová z č. p. 24, která v srpnu letošního roku
oslaví 95. narozeniny.
V průběhu roku 2014 oslaví významné jubileum
91 let pan Jan Pirkl, č. p. 86, paní Vědunka Vítková, č. p. 110 a paní Hana Kudrová, č. p. 96.

Našim nejstarším spoluobčanům přejeme klidný
a spokojený život a ať je drobné radosti provázejí
každým dnem.
SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví
významná životní jubilea.
Únor 2014
Pop Pavel
Vítek Josef
Žabková Hana
Březen 2014
Jeništa Jaromír
Matyášová Jaroslava
Urbánková Jaroslava
Gabriš Gabriel
Krejčová Lidmila

č. p. 124
č. p. 24
č. p. 43

81 let
75 let
88 let

č.
č.
č.
č.
č.

75
72
74
72
65

p.
p.
p.
p.
p.

10
38
128
129
21

let
let
let
let
let

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
Dne 2. 1. 2014 se narodila Valentýna Kubíčková
do č. p. 40. Dne 7. 1. 2014 se narodila Annabel
Frýdová do č. p. 17. A ještě nám přibyl jeden
chlapeček, do č. p. 126 se dne 26. 1. 2014 narodil
Jan Chmelan.
Přejeme jim zdraví, lásku a spokojené dětství.
.…Věra Dittertová
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Informace od fotbalistů
Fotbalový oddíl Sokol
Helvíkovice nyní bojuje
v okresním přeboru III.
třídy. V loňské sezoně se
nám nepodařilo udržet
Okresní přebor. Projevil
se značně fakt, že kádr
týmu čítá malý počet
hráčů. Mladým se bohužel
příliš sportovat nechce
a
starší
ročníky
již
nemohou stíhat. Proto
vyzýváme všechny zájemce
o sport ať se zapojí do
našeho oddílu.
Mladí hráči se do našeho týmu nechtějí zařazovat
i z důvodu horší kvality našeho trávníku. Zázemí
sportoviště je na velice dobré úrovni, ale hřiště ne.
Tento fakt se bohužel příliš změnit nedá. Údržba
je i tak dosti náročná. Děkujeme tímto paní
starostce a obci Helvíkovice, která nám vychází
velice vstříc. Taktéž panu Bednářovi, který pomáhá
s údržbou trávníku. Sekání obstarává pan Mík
a tak bych mohl jmenovat dále. Chceme poděkovat
i ostatním sousedům, kteří mají pro naší sportovní
činnost pochopení. Toto pochopení bohužel
nesdílí jeden z těchto sousedů, který nám bohužel
zadržuje již po několik let naše „kulaté nesmysly“.
Tímto samozřejmě též trpí naše finance, které se
snažíme všemožně vylepšovat.
Proto bych chtěl poděkovat i všem sponzorům
za finanční příspěvky i příspěvky jiné. Finanční
rozpočet se též snažíme vylepšit pořádáním

tradičního letního turnaje Pinďa cup v malé
kopané, který se těší zájmu jak družstev, tak
diváků a též nám finanční prostředky přinese.
Vraťme se ještě ke sportovní činnosti. Pod vedením
zkušeného trenéra Jirky Hovada jsme podzimní
část soutěže odehráli trochu rozpačitě. Nasbírali
jsme pouze šest bodů z toho mnohdy i prohry
jen o jednu branku nebo v penaltovém rozstřelu.
Bohužel nám moc chybí vstřelené branky. Prozatím
se držíme v nesestupových vodách a je před námi
jarní část.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat obci Helvíkovice,
všem sponzorům a lidem kteří mají pochopení pro
fotbal ve vesnici. V neposlední řadě též děkujeme
fanouškům, kteří chodí i přes nepříznivé výsledky
v hojném počtu. Doufejme, že opět najdou cestu
k našemu hřišti a nebude to jen z důvodu dobrého
občerstvení, ale i za sportovními výkony.
Za fotbalový oddíl Jiří Hovad – prezident klubu

NÁZORY A ZAJÍMAVOSTI
Jak dlouho nám vydrží…?
V posledních týdnech po mimořádných volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
jsme byli svědky přinejmenším zvláštního procesu,
nebo možná porodu nové vlády.
Naskýtá se otázka jaká bude „trvanlivost“
výsledného produktu a co nám o tom vypovídá
historický pohled na vlády a jejich členy v dosavadní
historii naší republiky od roku 1918. Tedy od vzniku
republiky. Pro nás jako obyvatele venkova bude
pravděpodobně nejbližší pohled na ty, kteří téměř
jedno století rozhodovali o zemědělství v Čechách
9

a na Moravě. Kdo byli ministři zemědělství a kolik
jich dosud bylo?
Vůbec prvním ministrem zemědělství po vzniku
ČSR byl Karel Prášek. Narodil se 4. února 1868
v Řivně u Nových Benátek, byl ze selských poměrů.
Již ve 30 letech byl členem zemského sněmu,
v roce 1901 byl zvolen do říšské rady a v letech
1907-1908 byl členem vídeňské vlády. Jako zkušený
statkář preferoval velkostatkářskou výrobu. V době
vzniku republiky byla pozice ministra zemědělství,
po ministru vnitra, druhou nejdůležitější pozicí ve

vládě. V roce 1920 byl zvolen předsedou senátu,
což byla v té době spíše reprezentativní funkce.
Byl také hlavním aktérem „lihové aféry“ a to
z titulu předsedy družstva hospodářských
lihovarů, které sdružovalo téměř 970 družstevních
a soukromých lihovarů. Po neúspěchu ve volbách
v roce 1925 odešel z politiky a hospodařil na svém
velkostatku o výměře 641 hektarů. K velkostatku
patřil lihovar, cihelna a pila. Karel Prášek zemřel
13. února 1932.
Za dobu existence první republiky až do roku
1939 se ve funkci ministra zemědělství vystřídalo
celkem 10 politiků. V této souvislosti je nutno
připomenout, že v těchto letech patřilo naše
zemědělství, při používání soudobých poznatků,
mezi 10 nejvýkonnějších v Evropě. Dalšími
ministry zemědělství v tomto období byli Kuneš
Sonntag, Prof. Ing., Dr. Vladislav Brdlík,
František Staněk, D. Milan Hodža, Dr. Juraj
Slávik, Prof. MUDr. Otakar Srdínko, Bohumír
Bradáč, Dr. Josef Zadina a Doc. Ing. Eduard
Reich. V pořadí pátým ministrem zemědělství
v tomto období, který v různých letech vykonával
i další vládní funkce byl Dr. Milan Hodža. Funkci
ministra zemědělství vykonával celkem více jak
6 let. Poněkud rozporuplná osobnost, neboť
se názorově rozcházel s T. G. Masarykem a E.
Benešem v domácí i zahraniční politice. Narodil
se 1. 2. 1878 v Sučanech v Turčianské stolici.
Vystudoval práva v Budapešti a filozofii ve Vídni
a stal se novinářem. Pracoval v Tiskové kanceláři
ve Vídni. Po vzniku republiky byl krátce naším
diplomatickým zástupcem ve Vídni. Od roku
1918 do roku 1938 byl poslancem Národního
shromáždění. Postupně zastával funkci ministra
unifikací, školství, zemědělství a zahraničí.
V roce 1935 se stal předsedou vlády, kdy z titulu
této funkce v roce 1938 přijal v září podmínky
Mnichovské dohody. Emigroval do Francie
a později do USA, kde 27. 6. 1944 zemřel.
Za protektorátu (1939-1945) se v této funkci
vystřídali celkem 4 ministři. Byli to Dr. Ladislav
Feierabend, Mikuláš z Bubna-Litic, Profesor
Jaroslav Krejčí a Adolf Hrubý. Mikuláš z BubnaLitic byl z východočeského regionu, ministerskou
funkci vykonával pouze 9 dní. Narodil se 14. 6.1897
v Doudlebách nad Orlicí a zemřel 17. 8. 1954 ve
Štýrském Hradci. Věnoval se především správě
rodového panství Doudleby-Jelení. Po válce byl
zatčen, řadu měsíců vězněn a potom bez lidového
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soudu propuštěn. V říjnu roku 1948 emigroval do
Rakouska.
V době od roku 1945 do roku 1992, tedy
v době Československé republiky a Československé
socialistické republiky se na ministerstvu
zemědělství vystřídalo celkem 20 politiků. Mnozí si
jistě vzpomenou na některá nejznámější jména z té
doby. Julius Ďuriš, který se velmi významně podílel
na kolektivizaci zemědělství, dále JUDr. Lubomír
Štrougal, Josef Borůvka, Ing. Josef Nágr CSc.,
Ing. Jan Vodehnal a Ing. Josef Lux. Poslední
dva jmenovaní byli z našeho regionu. Zejména
Ing. Josefa Luxe jsme poměrně dobře znali také
pro jeho domovskou příslušnost k Nekoři. Josef
Lux se narodil 1. 2. 1956 v Ústí nad Orlicí a zemřel
po těžké nemoci 22. 11. 1999 v Seattlu v USA, je
pohřben v Hemžích u Chocně. Vystudoval Vysokou
školu zemědělskou v Brně, působil v různých
funkcích v prvovýrobě, zejména v JZD Zálší.
Od roku 1982 byl členem Československé strany
lidové, v roce 1990 byl zvolen jejím předsedou.
V první vládě Václava Klause se stal ministrem
zemědělství a zároveň místopředsedou vlády. Byl
poslancem Sněmovny národů, Sněmovny lidu
Federálního shromáždění a v 90. letech poslancem
Poslanecké sněmovny ČR, v září 1998 odstoupil ze
zdravotních důvodů. Za jeho působení pokračovala
přeměna JZD na nové právnické a fyzické subjekty.
V období od roku 1993, od rozdělení republiky
až dosud, vykonávalo funkci ministra zemědělství
celkem 10 politiků. Z toho byla pouze jedna žena
a to MVDr. Milena Vicenová, která byla ve funkci
od 4. 9. 2006 do 9. 1. 2007 (4 měsíce a 5 dní).
Za dobu od roku 1918 dosud se ve funkci ministra
zemědělství vystřídalo celkem 44 politiků. Jejich
průměrná funkční doba činí přibližně pouze dva
roky. Vůbec nejdéle ve funkci byl právě Ing. Josef
Lux, který vykonával tuto funkci víc jak deset a
půl roku.
Když se vrátíme k názvu tohoto článku, právě v
souvislosti s notoricky „omezenou životaschopností“
našich dosavadních ministrů zemědělství, nevím na
co jsou dobré všechny ty peripetie s obsazováním
funkcí ve vládě, neboť mám podezření, že na
ostatních ministerstvech bude situace hodně
obdobná. Což takhle zanechat hradních hrátek
a víc jak tři měsíce po předčasných volbách pustit
„hráče“ do arény ať ukážou co umí. V nejhorším
případě nevybočí z průměru a vydrží nám zase tak
asi ty tři měsíce…
…MVDr. Petr Šalanský
10

TVORBA
NAŠEHO
OBČANA

Vladimír Martínek
OBRAZ S MARIÍ
hodina jde zvolna v kleče,
zní tikotem starodávným,
jen tak pomalu a líně,
až nakonec zůstane stát,
jako dívka co se vleče,
tím motivem dobře známým,
cestou do svatební síně,
když za něho se nechce vdát.
v bílé košili jdu režné,
když opile slunce snivé
přihlouple se znovu směje,
jak obrazu když praskne rám
krásně přiopile něžné,
skrz košile skoro bílé,
barevně nás oba hřeje,
a zve k milostným letním
hrám.
vánek ve větvích se točí,
a lehce mou tvář chladí
polechtá mě stéblem v nose
v louce když nazí čteme snář,
pomalu zavíráš oči,
mé ruce když tě hladí,
a to tvoje tělo bosé,
jen loukou zakryje si tvář.

POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE
První pomoc Helvíkovice pořádá tradiční Dětský pyžamový ples
v sobotu 15. 2. 2014 od 14 h na sálku obecního úřadu.
Soutěže, tanec, diskotéka, občerstvení zajištěno.
Vstupné 20 Kč.
Těšíme se na vás v pyžamech.
Obec Helvíkovice pořádá v sobotu 8. 3. 2014
zájezd do Prahy do Divadla Na Fidlovačce
na nový komediální muzikál Nevěsta.
Odjezd v 8.00 h od OÚ. Před představením cca 3 hodiny
volného času k procházce jarní Prahou! Možnost prohlídky
Vyšehradu.
Cena pro místní 360 Kč, pro ostatní 500 Kč.
Cena zahrnuje vstupné a dopravu.
Závazné přihlášky, prosíme, podávejte na OÚ do 28. 2. 2014.

SDH Helvíkovice pořádá v pohostinství U Jelena v Helvíkovicích
v sobotu 22. 3. 2014 od 20 hod tradiční Josefovskou zábavu.
K tanci hraje skupina FO3 z Letohradu.
Občerstvení zajištěno, soutěž o hodnotné ceny.
Vstupné 80 Kč.

Mateřská škola spolu s Klubem žen pořádají tradiční
Dětský maškarní karneval
v neděli 23. 3. 2014 od 14.00 h
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 trhy,
které se uskuteční ve dnech 11. 4. – 13. 4.2 014 na sálku OÚ.
Přijďte načerpat inspiraci na svátky jara, zakoupit drobné výrobky.

se zlehka zvadlou lilií,
kráčíš loukou letní rosou,
co na nočních květech září,
a tvou ruku ve své mám,
a starý obraz s Marií,
co má jednu nohu bosou,
stále rezavě se tváří,
ačkoli od mládí ho znám.
11
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Sportovní úspěchy helvíkovických dětí
7. 9. 2013 se na Dymlovském rybníku konal XVI.
ročník závodu Miroslava Lauterbacha. Závody se
konaly v několika kategoriích. Za členy rybářského
kroužku, mládež do 15 let, se zúčastnil také Filip
Kubíček. Se svým úlovkem 4 kaprů se umístil na
1. místě.
19. 12. 2013 pořádala ZŠ 28. října v Žamberku
školní turnaj ve stolním tenisu „Vánoční pálka“.
V kategorii 6.-7. ročník vybojoval pěkné 2. místo
Jakub Stránský.
Oběma chlapcům gratulujeme. Snad jejich snaha
a úspěchy budou příkladem a motivací pro všechny
děti v Helvíkovicích.
… za OÚ Helvíkovice Alena Krejsová

Víte, že…
. čeští hokejisté budou na olympiádě v Soči
hrát v dresech vyrobených z PET lahví? K výrobě
jednoho dresu bylo třeba 17 ks lahví.
. Vy, co jste si v posledních letech koupili
nové matrace nebo sedací soupravu, spíte nebo
sedíte na ledničce či mrazáku? Moderní matrace
se vyrábí z polyuretanu, který se vyskytuje jako
izolace v chladících elektrospotřebičích a je možné
ho velice dobře recyklovat.
. šikovní lidé z PET lahví už vyrábí i domy?
Jsou ohnivzdorné, neprůstřelné, udržují stabilní
teplotu a jsou poněkud překvapivé
. použitý olej v žádném případě nepatří do
výlevky? Po ztuhnutí může působit velké problémy
v kanalizaci a v čističkách odpadních vod. Použitý
olej v nejlepším případě odneste na sběrný dvůr,
v horším případě slijte do sáčku a vhoďte do
směsného odpadu.

Opožděný vánoční dárek
Naše obec obdržela v noci z 28.-29. 12. 2013
opožděný vánoční dárek. Co jsme dostali, si prosím,
prohlédněte na přiložených fotografiích.
Dárce zřejmě nevěděl, kam přesně darované
předměty dát a tak se rozhodl pro autobusovou
zastávku U Popluží. Nemyslím si, že jsme byli
obdarováni některým z našich občanů. Nicméně
celá věc bezesporu svědčí o tom, jaká se mezi
námi ...chro, chro..... vyskytují!
…MVDr. Petr Šalanský
12

Tisková zpráva společnosti EKO-KOM, a. s.

Helvíkovice rozšířily počet
sběrných míst
Na obou březích Divoké Orlice, západně od
Žamberka v okrese Ústí nad Orlicí, se nachází
obec se zhruba 460 obyvateli, z nichž velká část
už několik let třídí odpad a tím přispívá ekonomice
i životnímu prostředí. Nyní to mají ještě snazší,
protože obec rozšířila nejen počet kontejnerů na
tříděný odpad, ale i počet sběrných míst.
Obec je jasným důkazem toho, že odpady ani
v menších obcích nekončí v kamnech. Podle
starostky Jany Kolářové mají Helvíkovice
průběžně dobrou výtěžnost. „Je to samozřejmě
vždycky o lidech, ale obecně jsem s tříděním
v naší obci spokojena,“ říká starostka, která ocenila
i spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. Právě
díky ní bylo možné rozšířit v nedávné době v obci
počty kontejnerů o tři na čiré sklo, tři na sklo
barevné, jeden na plast a jeden na papír. „Sběrné
místo na rozcestí u Ostrova je tímto kompletní,“
dodává starostka s tím, že nové kontejnery doplní
původních patnáct nádob.
Díky novým kontejnerům se rozšířily i sběrná místa.
Jedno lze najít na zmíněném rozcestí k Ostrovu
a další pak za mostem k Popluží a na sídlišti.
Stanoviště budou v příštím roce doplněna také
o chybějící zvony na papír a plast. „Je to důležité
hlavně kvůli lepší dostupnosti a dosažitelnosti
těchto míst pro občany. Pro řadu z nich je
z hlediska kvality a četnosti třídění klíčové, aby
to měli ze svého bydliště opravdu co nejblíž,“ míní
Jana Kolářová. To ostatně potvrzuje i regionální
manažer autorizované obalové společnosti
EKO-KOM, a. s. Milan Křehlík. Podle něj dnes
stále někteří lidé hlavně v menších obcích pálí
odpad doma. Část neuvědomělých obyvatel větších
obcí a měst zase nemají problém se zanecháním
odpadu třeba v lese. Neuvědomují si při tom, že
rozklad plastových obalů může trvat desítky let,
polystyren se dokonce nemusí rozložit nikdy.

„Jsem proto rád, že v Helvíkovicích velká část
obyvatel chápe, jak důležité je dnes správně třídit.
Rozšíření počtu sběrných míst by jim mělo třídění
usnadnit a třeba se nakonec zapojí i ti, kteří o
tom až dosud z důvodu špatné dostupnosti
nepřemýšleli,“ uvedl Křehlík.
Projekt společnosti EKO-KOM, a. s. je realizován
ve spolupráci s Pardubickým krajem a s Regionální
rozvojovou agenturou Pardubického kraje.
Informace o třídění v regionu je možné najít na
internetových stránkách www.ekontejnery.cz. Se
správným tříděním odpadu pak může pomoci web
www.jaktridit.cz.
Kontakt: Ing. Milan Křehlík, regionální manažer
autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s.,
tel.: 721 562 554, E-mail: krehlik@ekokom.cz
TAKTO NE

TAKTO ANO
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UPOZORNĚNÍ A INZERCE
SOUKROMÁ
INZERCE
OBČANŮ
OBCE
HELVÍKOVICE
JE ZDARMA

ODPADNÍ DVŮR
BUDE DNE
22. 2. 2014
MIMOŘÁDNĚ
MIMO PROVOZ.
Děkujeme
za pochopení.

OBEC
HELVÍKOVICE
NABÍZÍ MOŽNOST
OBJEDNÁNÍ
OBĚDŮ
K ODBĚRU.
Cena za 1 oběd
je 64 Kč.
Bližší informace
poskytne OÚ
na telefonu
465 612 527.

Občanské sdružení Diakonie Broumov - nezisková organizace, která
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti a OÚ 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
menší funkční elektrospotřebiče

Věci, které vzít nemůžeme
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční ve dnech 17. 2. – 21. 2. 2014 na Obecním úřadě
v Helvíkovicích.
Ve dnech 17. 2. a 19. 2. od 8.00 h do 17.00 h, v ostatní dny po předchozí
domluvě.
Věci prosíme 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 Obecní úřad Helvíkovice

PEDIKÚRA
Dámy a pánové, i když čistota a estetika je trendem dnešní vyspělé populace,
pedikúra není jen péče o krásu jak si stále ještě spousty lidí myslí, ale je to
především péče o zdraví vašich chodidel a nohou, které celý život zatěžujeme.
Samostatné ošetření nohou začíná koupelí s přípravkem na změkčení kůže.
Odstraním zrohovatělou pokožku na chodidlech, zejména patách. Pak provádím
ošetření a úpravu nehtů, stříháním, pilováním, čištěním kůže a desinfekce plosek.
Po ošetření provedu masáž nohy.
Těší se na Vás Dagmar Kubíčková
Helvíkovice 136 (bytovka), telefon: 773 254 919
14

A tak je tu.

Zima. Naštěstí teprve včera začala. A to se v kalendáři objevil druhý měsíc roku.
A mílovými kroky se také přiblížil čas bláznivých masek, co rok leží bůhví kde schované a nastal
čas, aby přišly na světlo světa. Přichází totiž masopustní víkend. Tak dovolte, abych Vás, malé
i velké, štíhlé či neštíhlé, mladé i starší, dospělé či nedospělé občany Helvíkovic, ale i všechny Vaše
známé a blízké pozval na

Helvíkovický Masopust 2014,
jehož čas nastane právě v sobotu 22. února a aby masopustní průvod, který letos vyjde
z dolního konce, mohl vůbec začít, žádám ty, kteří chtějí jít v maskách průvodem, ale i ty, kteří se
nechtějí či nemohou do masky převtělit a přesto chtějí masopustní průvod doprovázet, aby se stejně
jako předloni sešli na fotbalovém hrišti, protože

i nemasek

tam je na 13.00 plánovaný sraz masek

a kde také budou koblihy a divadelní grog do daleka vonět a pro děti, které

ve 13.15

pokud nám
v maskách přijdou, tam navíc bude sladké překvapení připravené. A odkud
dá paní starostka povolení, o které jako každý rok, musí medvědář slavnostně požádat, vydá se náš
masopustní průvod na rozpustilou cestu naší vesničkou. A na ní malování, ne po sklech aut, ale jen po
tvářích smývatelnými barvami bude povolené. A na každé zastávce, kde by malé pohoštění pro znavené
masky mohlo být, medvědář zdraví a štěstí bude přát a rád bych ještě hospodyně požádal, aby stejně
jako vloni na horním konci medvědáři barevnou stužku do klopy přivázali. A poté, za jásotu ostatních,
předvedou masky tance tak trochu bláznivé.

ve 13.30 u Bednářů č. p. 74,
ve 14.00 u Žabků č. p. 69, ve 14.30 u Kolářů č. p. 65, v 15.00 u Holubářů č. p. 83, v 15.30
u Čermáků č. p. 61, v 16.00 u Krtka č. p. 49 a v 16.30 se pro letošní rok průvod rozloučí
A plán obchůzky říká a i já tomu věřím, že masopustní průvod bude

s vesnicí. A všichni, tedy masky i nemasky, které strastiplnou cestu ve zdraví přežily, ale doufám, že
i ostatní sousedé, se sejdeme, jako každý rok na obci na sálku, kde kromě zabijačkových dobrot
a alko či nealko nápojů bude znít hudba, protože začne

masopustní zábava tedy zase trochu

ve 20.00 kdy, jako každý rok, bude při básničkách, zpěvu
pochována basa a tím pro letošek Masopust skončí i když zábava bude

jiné masopustní veselí, které vyvrcholí

a s úctou
jistě pokračovat a až snad po půlnoci skončí hudba a dojde pivo, vydáme se poklidně k domovu.
A co příští rok? Pokud zdraví bude sloužit, tak se jistě sejdeme na horním konci, že?
…Láďa Martínek

