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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA:
2. veřejné zasedání zastupitelstva se konalo 
15.12.2006. Na tomto zasedání bylo projed-
náno a schváleno:

1. Rozpočtové provizorium na rok 2007 ve 
výši 750 tisíc korun.

2. Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 
o místním poplatku a provozu systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních odpadů.

3. Realizace prodeje budovy bývalé školy 
prostřednictvím realitní kanceláře M+M Par-
dubice s doporučenou cenou ve výši 2 195 000 
Kč.

4. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě č. 4/2003 
o projednávání přestupků u KVP Městského 
úřadu Žamberk.

5. Změny v systému odpadového hospo-
dářství v obci.

Dále bylo projednáno:
• Řešení připomínek občanů z minulého 

zasedání: světlo u bývalé hasičské zbrojnice 
je opraveno, bylo provedeno odvodnění 
pozemků u Šnajdrových, opravena cesta u 
paní Kotyzové, ČSAD Ústí nad Orlicí byla 
zaslána písemná připomínka ke špatnému 
vybavení autobusového nádraží v Žamberku, 
vodovodní přípojka ke hřbitovu je opravena.

• Finanční výbor projednal návrh rozpočto-
vého provizoria, dle skutečné kalkulace nákla-
dů na odstraňování odpadů navrhl zvýšení 
poplatku za odpady na 350,- Kč.

• Složení povodňové komise se po proběh-
lých volbách nemění.

• Informace o připravovaných pozemkových 
úpravách v obci. 

• Pan V. Matyáš navrhuje skácení stříbrných 
smrků u hřbitova.

• Pan J. Matyáš prohlašuje, že daruje poze-
mek u hřbitova na vybudování parkoviště

• Paní Ulrichová upozorňuje na rozdrobený 
beton u autobusové čekárny u mostu.

3. veřejné zasedání zastupitelstva se konalo 
26.1.2007. Na tomto zasedání bylo projed-
náno a schváleno:

1. Rozpočet obce na rok 2007.
2. Místní program obnovy venkova na obdo-

bí 2007-2010.
3. Nová veřejnoprávní smlouva č. 2/2007 

o projednávání přestupků u KVP Městského 
úřadu Žamberk.

4. Smlouva o smlouvě budoucí s panem 
Zdeňkem Šiffelem o zakoupení pozemku 
parc. číslo 991/6 o výměře 259 m2 za 130,-Kč 
za 1 m2. Pozemek bude sloužit k vybudování 
komunikace k budoucí zástavbě RD v lokalitě 
za Beňovými.

5. Smlouvy o dílo na zhotovení projektů na 
zasíťování pozemků Na Skále v etapách I a II u 
projekční kanceláře Ing. Jiří Adamec Letohrad 
Kunčice 257. Smlouvy budou podepsány až po 
kladném posouzení jejich obsahu u stavebně 
dozorové fi rmy Forenta s.r.o. Ústí n.O.

6. Prodej palivového dřeva z těžby u silnice 
II/310 za cenu navrženou z pléna ve výši 600,- 
Kč za 1m3 měkkého paliva a za 1 100,- Kč za 
1m3 tvrdého paliva.

7. Rozdělení fi nančních prostředků mezi 
spolky za kulturní akce pořádané v roce 2006.

8. Hospodaření MŠ za rok 2006. Ztráta 
ve výši 2 856,18 Kč bude hrazena z provozní 
dotace obce na rok 2007.

9. Starostovi obce bylo uloženo vždy v 
případě investičních nákladů nad 50 tis. Kč 
zajistit výběr z minimálně dvou dodavatelů.

10. Starostovi obce bylo uloženo zajistit do 
dalšího veřejného zasedání přehled o spotřebě 
elektrické energie ve víceúčelovém objektu. 

Dále bylo projednáno:
• Rekonstrukce sítě NN bude provedena 

následně po přidělení fi nančních prostředků v 
rámci podniku ČEZ Distribuce Česká Třebová. 
Současně nyní probíhá několikadenní měření 
kolísání napětí na větvi u Popluží.

• Krajský úřad Pardubice upozornil, že počí-
naje 1.1.2007 skončila přenesená působnost 
obce podle stavebního zákona. Všechny sta-
vební záležitosti je od nynějška oprávněn vyři-



3

zovat pouze Stavební úřad Městského úřadu 
Žamberk.

• Finanční výbor navrhl kromě konání výběru 
dodavatelů u zakázek nad 50 tis. korun (jak 
uvedeno výše) přehodnotit zařazení instalace 
tepelného čerpadla k víceúčelovému objektu 
za 400 tis. korun do rozpočtu roku 2007. Dále 
projednal odměny zastupitelů podle nových 
sazeb dle tabulek nařízení vlády č. 614/2006 
Sb. Hrubá měsíční odměna: starosta 14 330,- 
Kč, místostarostka 9 000,- Kč, předsedové 
výborů 960,- Kč a člen zastupitelstva 460,- 
Kč. Výbor požaduje předložit podrobnější 
přehled o výdajích v MŠ a přehled o spotřebě 
el. energie v MŠ. Návrhy fi nančního výboru 
byly zohledněny v usnesení, pouze návrh na 
vypuštění investice do tepelného čerpadla z 
rozpočtu roku 2007 nebyl akceptován.

• Obšírně bylo diskutováno o nákupu malé 
zahradní techniky v podobě travního traktoru 
STARJET AJ 102-18H za akční cenu 83 900,- 
Kč včetně DPH. Nabídka byla vybrána jako 
nejlevnější od třech dodavatelů a je od ŽIVA 
zemědělská obchodní a.s. Klášterec n. O. Po 
ukončení rozpravy na toto téma hlasovali 
starosta a místostarostka pro nákup, pan 
Gábriš, Holubář a Felcman podmínili svůj 
souhlas nemožností provádění sečení a úklidu 
obecních ploch ve službách (zjistit zájem 
u p. Bednáře a Haupta). Paní Vábrová se nevy-
jádřila a p. Bednářová navrhuje hledat další 
možnosti.

• Větve z těžby dřeva u silnice II/310, budou 
nabídnuty občanům za úklid. 

• Na dotaz p. J. Matyášové, zda se bude 
bývalá škola prodávat s pozemkem starosta 
odpověděl, že obec si ponechá z pozemků v 
okolí školy cca 500m2.

Další zasedání zastupitelstva se konalo 
v pondělí 29.1.2007. Bylo projednáno 
a schváleno:

1. Starosta předložil rozbor situace ohledně 
zajištění sekání a úklidu obecních pozemků 
ve vztahu k zakoupení traktoru na tyto práce. 
Pan Bednář nemá o sečení zájem, práce ve 
službách od fi rmy Haupt by stály cca 55 tis. 

Kč ročně. Návrh paní Štěpánkové, předložený 
p. Bednářovou se z hlediska pracovně-
právních předpisů ukázal jako nepřijatelný.

Na základě těchto skutečností bylo všemi 
zastupiteli schváleno zakoupení travního 
traktoru od ŽIVA zemědělská obchodní a.s. 
za podmínek prezentovaných zastupitelstvu 
26.1.2007. Objednávka bude rozšířena o sadu 
mulčovacích nožů. 

2. Bylo revokováno usnesení ohledně pro-
deje palivového dřeva. Starosta informoval 
o skutečných aktuálních cenách na trhu. Na 
základě tohoto zjištění bylo jednohlasně rozhod-
nuto prodávat občanům tvrdé palivo za 600,- Kč 
a měkké za 400,- Kč za 1 prostorový metr.

PŠ

Vzpomínka na rozsvícení vánočního stromu

Helvíkovická obec obětavé a vtipné lidi má,
proto každým rokem rozsvícení stromu
a vánoční scénky pořádá.
Letos k tomu i pěkné počasí bylo
a tak se všechno dobře vydařilo.
Ke každému ději příhodnou koledu vybrali,
takže jsme i v obecenstvu s nimi zpívali.
I živé ovečky pastýři tam měli,
ty o sobě dali vědět, protože brečely.
Letos osel Martin jako socha stál
a tak výjimečně nikoho neokusoval.
Děti, malí herci, zvládli role krásně,
pastýři i s anděli, děvčata pak básně.
Ozvučení, kulisy připraveny byly,
v starodávných kostýmech se nám všichni líbili.
K pohoštění prodávali bramboráky, 
také vínko svařené,
na to pěkné společenství, 
dlouho nikdo nezapomene.
Na začátku adventu tuto slavnost dělají,
na Vánoce v naší kapli koncert pořádají.
Také Boží požehnání v dalším roce mít,
bychom v celém světě šťastně mohli žít!!

Za všechny přípravné práce a herecké výkony 
děkuje a dále všem zdraví, lásku, moudrost 
přeje 

Růžena Kroulová
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ROZPOČET 
Obce Helvíkovice na r. 2007 

v tis. Kč
Název položky: Příjmy Výdaje
Daně z příjmu 2 790 -
Poplatky 170 -
Daň z nemovitostí  315 -
Přijaté dotace 42,6 -
Pronájem pozemků 25 1
Lesní hospodářství 10 10
Silnice a pozemní komunikace -   200
Pitná voda - 155
Odpadní vody 30,4 135
Mateřská škola - 130
Základní škola  -  110
Knihovna,kronika,zpravodaj,kultura 5 34
Tělovýchova a zájmová činnost - 38
Bytové hospodářství 108 -
Nebytové hospodářství 50 90
Veřejné osvětlení - 90
Pohřebnictví, kaple 4 2
Komunální služby 15 740
Komunální odpady 26 365
Veřejná zeleň -  95
Požární ochrana - 15
Zastupitelstvo obce - 430
Činnost místní správy - 607
Finanční operace, splátky úvěru 5 908
 3 596 4 155
Zapojení části zůstatku z r.2006 559
Celkem rozpočet 4 155 4 155

Nejdůležitější plánované výdaje 
v roce 2007:

Tepelné čerpadlo
k víceúčelovému objektu 400 tis.
Výstavba inženýrských sítí 
na Skále – I.etapa 310 tis.
Opravy a zimní údržba komunikací 150 tis.
Studie na rekonstrukci 
komunikace od Popluží 50 tis.

Na úřední desce obce vyvěšeno 11.1.2007, sej-
muto 26.1.2007. 

Výsledky hospodaření 
Obce Helvíkovice za r. 2006 

v Kč
Název položky: Skutečné příjmy Skutečné výdaje
Daně z příjmu 2 604 151,82 -
Poplatky 
(odpady, pes, správní)  159 515,- -
Daň z nemovitostí 312 558,06 -
Přijaté dotace 184 692,- -
Pronájem pozemků 25 921,50 866,-
Lesní hospodářství 59 855,- 25 105,-
Silnice a pozemní komunikace - 228 161,50
Pitná voda - 21 166,10
Odpadní vody 30 450,- 3 510,50
Mateřská škola - 300 000,-
Základní škola - 110 760,-
Knihovna,kronika,
zpravodaj, kultura 5 100,- 58 048,19
Tělovýchova 
a zájmová činnost  300,- 50 260,99
Bytové hospodářství 51 000,- 241,50
Nebytové hospodářství
(škola,tělocvična) 77 806,- 34 824,60
Veřejné osvětlení - 71 714,14
Pohřebnictví,kaple 5 540,- 11 318,68
Komunální služby
(obecní majetek) 383 855,60 9 471 308,86
Komunální odpady 25 945,90 341 056,50
Veřejná zeleň -  78 352,50
Požární ochrana - 10 078,50
Zastupitelstvo obce - 310 582,74
Činnost místní správy 408,- 631 297,74
Finanční operace, 
splátky úvěru  6 437,74 138 090,50
Volby - 27 702,50
Celkem Kč 3 933 536,62 11 924 447,04
 t.j. 110,7 % t.j. 98,1 % 
 rozpočtu rozpočtu

Počáteční zůstatek na bankovních účtech 
k 1.1.2006 375 708,22 Kč
Konečný zůstatek na bankovních účtech 
k 31.12.2006 738 652,- Kč
Konečný zůstatek úvěrového účtu u ČS
 k 31.12.2006 9 714 616,70 Kč

V Helvíkovicích dne 26.1.2007
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Nejdůležitější akce fi nancované 
v roce 2006:

Dokončení stavby víceúčelového
objektu včetně vybavení 8 604 000,- Kč 
Nová fasáda, bezbariérový vchod 
budovy OÚ 400 000,- Kč
Splátky úroků z úvěru 
po dokončení stavby 130 000,- Kč
Ošetření lipové aleje 
a stromů v parečku 67 000,- Kč
Oprava komunikace 
od Popluží k Žamberku 47 000,- Kč
Elektronické zabezpečení 
obecního úřadu 25 000,- Kč
Oprava vodovodu u hřbitova 21 000,- Kč
Nákup pozemku pod garážemi
vedle OÚ od ÚZSVM (ČR)  15 000,- Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ 
NA VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT 

A ZAHRADU MŠ 
v letech 2005 a 2006

Celková hodnota stavby 11 986 616,20 Kč
z toho uhrazeno:
z rozpočtových prostředků obce 645 828,50 
z úvěru u ČS a.s. 9 750 787,70
z dotace na byty od MMR 1 350 000,-
z dotace kraje 240 000,-

Celková hodnota drobného majetku 
ve víceúčelovém objektu  449 641,- Kč
z toho uhrazeno:
z rozpočtových prostředků obce  374 521,-
z provozních nákladů MŠ 75 120,-

Celková hodnota vybavení 
zahrady MŠ 274 620,- Kč
z toho uhrazeno:
z rozpočtových prostředků obce  11 599,-
z úvěru u ČS a.s.  163 829,- 
z provozních nákladů MŠ  3 692,-
z grantu Nadace Partnerství pro MŠ  70 000,-
z darů rodičů a sponzorů MŠ  25 500,- 

VD

Místní program obnovy venkova 
na období 2007-2010
Rok 2007
•  Dokončení odvodnění Závodí
•  Úprava zadní části parčíku
•  Tepelné čerpadlo – vrty pro víceúčelový 

objekt
•  Retardéry a dopravní značky na sídlišti
•  Inženýrské sítě k novým domkům na Skále 

– I.etapa
•  Oprava komunikace do Houkova
•  Oprava komunikace k Popluží
•  Nákup zvonů na tříděný odpad
•  Pročištění potoka na Ostrově

Rok 2008
•  Oprava mostku přes potok na Ostrově
•  Oprava a rekonstrukce mostku u Šreibro-

vých
•  Inženýrské sítě na Skále – II.etapa
•  Projektová dokumentace na úpravu veřej-

ného prostranství ve středu obce
•  Oprava komunikace od Popluží
•  Zřízení parkoviště vedle hřbitova

Rok 2009
•  Úprava veřejného prostranství ve středu 

obce
•  Oprava komunikace od Popluží
•  Projektová dokumentace na rekonstrukci a 

rozšíření veřejného osvětlení
•  Oprava hřbitovní zdi – I.etapa

Rok 2010
•  Rozšíření a rekonstrukce veřejného osvětlení
•  Oprava komunikace od Popluží
•  Oprava hřbitovní zdi – II. etapa

Upozornění na místní poplatky 
splatné do 28.2.2007:
- Poplatek za psa za rok 2007  100,- Kč
 druhý a další pes 200,- Kč
- Předplatné Helvíkovického zpravodaje 
 na r. 2007  30,- Kč
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ZPRÁVA Z EVIDENCE OBYVATEL:
Během prosince 2006 a ledna 2007 se z 

trvalého pobytu v obci odhlásili 2 občané, 
zemřel 1 občan. Narodilo se 1 dítě a k trvalému 
pobytu se přihlásili 2 lidé. K 26.1.2007 je v obci 
přihlášeno k trvalému pobytu 429 obyvatel.  

Shrnutí pohybu obyvatel za rok 2006:
Počet obyvatel k 1.1.2006: 415
Během roku se přistěhovalo 16 osob
 odstěhovalo 11 osob
 narodilo 11 dětí
 zemřeli 4 občané.
V obci se přestěhovalo 6 občanů.
K 31.12.2006 bylo hlášeno k trvalému pobytu 
v obci celkem 427 obyvatel. 

Věková struktura občanů:
Dospělí
- Muži Počet 177 Průměrný věk 44,01
- Ženy Počet 177 Průměrný věk 44,46
Děti  
- Muži Počet 41 Průměrný věk 5,73
- Ženy Počet 32 Průměrný věk 5,94
Celkem Počet 427 Průměrný věk 37,69

VD

Termíny svozů odpadů 
v roce 2007

SVOZ PLASTŮ 
A NÁPOJOVÝCH KARTONŮ
Na určená stanoviště ukládejte pytle s plas-
tovým odpadem v těchto termínech: úterý 
2.1., 30.1., 27.2., 27.3., 24.4., 22.5., 19.6., 
17.7., 14.8., 11.9., 9.10.,6.11., 4.12.

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 
Čtvrtek 22.3. a 30.8.
Stanoviště pro ukládání pytlů s plastovým 
odpadem a pro sběr nebezpečného odpadu:
- rozcestí za mostkem k fotbalovému hřišti
- rozcestí na Ostrov
- sídliště u Zářeckých č.p. 143
- u bývalé požární zbrojnice
- sběrný dvůr
- stanoviště zvonů na tříděný odpad na Skále

SVOZ POPELNIC
Čtvrtek 4.1., 11.1., 18.1, 25.1., 1.2., 8.2., 
15.2., 22.2., 1.3., 8.3., 15.3., 22.3., 29.3., 
5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6., 
12.7., 26.7., 9.8., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 
11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 15.11., 
22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12., 27.12.

MOBILNÍ KONTEJNER NA KOMUNÁL-
NÍ ODPAD
Rozpis přistavení kontejneru po obci na rok 
2007:
 U mostu k Popluží Skála Houkov
Leden 6.1.-7.1. 13.1-14.1.
 20.1.-21.1.
Únor 3.2.-4.2. 10.2.-11.2.
 17.2.-18.2.
Březen   26.3.-31.3.

OTEVÍRACÍ DOBA 
ODPADOVÉHO DVORA
leden – únor sobota 14 – 16 h
březen – listopad středa 16 – 18 h
  sobota 14 – 16 h
prosinec  sobota 14 – 16 h

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k tomu, že se v roce 2007 mění 

systém odpadového hospodářství, nebudou 
od března 2007 přistavovány velkoobjemové 
kontejnery na Skálu a k mostu k Popluží. 
Zůstává kontejner v odpadovém dvoře. 

Doporučujeme všem občanům zakoupení 
popelnic. Svoz bude nadále uskutečňován 39x 
ročně, což je v zimním období každý týden, v 
letním období 1x za 2 týdny.

Firma EKOLA České Libchavy nabízí nové 
popelnice za zvýhodněné ceny platné do konce 
února 2007:

Plechová popelnice 110 litrů 750 Kč/kus
Plastová popelnice 120 litrů 671 Kč/kus
Plastová popelnice 240 litrů 935 Kč/kus
Popelnice je možné objednat přes Obecní 

úřad Helvíkovice. Známky na popelnice jsou 
zdarma k vyzvednutí na obecním úřadě.

VD
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O ČEM SE POVÍDÁ,O ČEM SE POVÍDÁ,
O ČEM SE MLUVÍO ČEM SE MLUVÍ

O ČEM SE POVÍDÁ,O ČEM SE POVÍDÁ,
O ČEM SE MLUVÍO ČEM SE MLUVÍ

4. a 31. ledna byly tomu 2 roky, co navždy 
odešli manželé Míkovi.
Vzpomeňte s námi.

Dcera Milena s rodinou

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná 
životní jubilea:

Únor 2007 
Nutzová Marie, č.p. 11 79 let
Pop Pavel, č.p. 124 74 let
Kalous Jiří, č.p. 66 79 let
Žabková Hana, č.p. 43 81 let

Březen 2007 
Kroulová Růžena, č.p. 4 86 let
Matyášová Jaroslava, č.p. 122 65 let
Blažková Anežka, č.p. 20 84 let
Michaličková Věra, č.p. 115 60 let
Gabriš Gabriel, č.p. 129 65 let

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
24.11.2006 se narodil Jaroslav Matyáš do 

č.p. 45.
Přejeme mu hodně zdraví, lásky a šťastné 

dětství.
VD

Dobrý den, vážení spoluobčané,
fi nanční výbor obce Helvíkovice, ve složení 

paní Jana Zezulková a Jana Štěpánková, 
pánové Miloslav Dušek a Vladimír Šeda, se 
na svém zasedání dne 23.1.2006 rozhodli, že 
budou komentovat a dotazovat se na témata, 

která zajímají fi nanční výbor. Chtěli bychom 
tak zpřístupnit tyto informace všem občanům 
obce Helvíkovice. Na tomto místě bychom rádi 
ujistili celé zastupitelstvo a občany, že se nám 
nejedná o kritiku, očerňování a rozdmýchávání 
sporů, ale naopak o přínosnou komunikaci a 
hledání nejvýhodnějších řešení. Máme zato, že 
otevřená komunikace omezí různé spekulace 
kolem dění v obci a přispěje k zlepšení vztahů 
mezi lidmi. Podle našeho mínění, takové 
uklidnění obec Helvíkovice potřebuje.

V těchto dnech je důležitým bodem schválení 
rozpočtu obce pro rok 2007. K rozpočtu se bude 
vyjadřovat na veřejném zasedání předsedkyně 
fi nančního výboru paní Jana Bednářová, proto 
komentář k rozpočtu je předčasný a objeví se v 
dalším vydání zpravodaje.

Chtěli bychom se dozvědět více informací 
o zasíťování stavebních parcel na Skále. Dle 
zpracovaného projektu a předpokládané pro-
dejní ceny stavebních parcel jsme nedospěli k 
závěru, že se nejedná o investici se ziskem. 

Je to pravda? Máte vysvětlení? S jakým 
ziskem může obec počítat? 

Chtěli bychom širší využití fotbalového hřiš-
tě. Opět se nám jedná o hledání zisku do obecní 
pokladny.

Jaký je v současnosti přínos hřiště pro obec? 
Brání nějaká skutečnost uveřejnění nabídky 
na pronájem hřiště pro konání sportovně-
společenských akcí? 

 Zdravíme všechny občany a přejeme přívěti-
vou zimu.

Za fi nanční výbor Jana Štěpánková

Z výše uvedeného textu, podle mého názoru 
zcela přesně nevyplývá, komu jsou uvedené 
otázky položeny. Nicméně považujme to 
za nevýznamný detail a připusťme, že ze 
širší souvislosti je jasné, že adresátem je 
zastupitelstvo. Pokusím se tedy na položené 
dotazy krátce odpovědět. 

Odpověď na první otázku je jednoznačná. 
Obec není zřízena pro občany proto, aby se 
chovala jako podnikatelský subjekt a snažila 
se prostředky získané od státu v procesu 
přerozdělování daní zhodnocovat jako 
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například nějaká obchodní společnost až 
do podoby fi nančního zisku. Ziskem obce 
v případě zasíťování nějakých pozemků je 
vytvoření podmínek pro bydlení lidí, zvýšení 
počtu občanů a v konečném dopadu zvýšení 
daňových příjmů obce. Řečeno česky, obec 
se rozrůstá a obecní pokladna se více plní. 
Chtít v krátkodobém horizontu v průběhu 
výstavby vydělat peníze „hned“ není od věci 
samozřejmě zkusit, ale v současné situaci 
veřejných rozpočtů to je, věřte mi, snaha s 
prachmalými vyhlídkami na úspěch. Pro 
úplnost dodávám, že o konkrétních fi nančních 
dimenzích tohoto investičního záměru obce 
není zdaleka rozhodnuto.

Ke druhé otázce. Objektivní skutečností 
je, že hřiště je nevyhovující požadavkům na 
moderní sportoviště, je nešťastně umístěno 
v okolní zástavbě, vybudování nového hřiště 

na kopanou je investicí v řádu miliónů 
korun. Obec má vyčleněny plochy pro nová 
sportoviště v územním plánu v návaznosti 
na novou budovu šaten. V posledních letech 
se nedaří pokročit v perspektivě získání 
soukromých pozemků pro potřebu nového 
sportoviště. Hřiště je pronajato na dobu 15ti 
let fotbalovému oddílu. Ze strany vedení 
fotbalového oddílu není přílišná snaha o 
fungování oddílu žáků. Takto bychom mohli 
poměrně dlouho pokračovat ve výčtu dalších a 
dalších aspektů. Faktem zůstává, že v poslední 
době nebyla řešení nastíněných problémů 
věnována nějaká větší pozornost. V této 
souvislosti je jistě dobře, že na to bylo Vaším 
dotazem upozorněno, což v tom nejlepším 
smyslu naplňuje podstatu vydávání našeho 
obecního zpravodaje.

MVDr. Petr Šalanský, starosta

ZE ŽIVOTA V OBCIZE ŽIVOTA V OBCIZE ŽIVOTA V OBCIZE ŽIVOTA V OBCI
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28.12. proběhla kuchařská soutěž „O 
řád zlaté vařečky“. Soutěže se zúčastnilo 8 
soutěžících ve dvou kategoriích. Početná 
porota, složená ze všech přítomných Posezení 
při svíčkách, rozhodla o absolutních vítězkách 
a držitelkách Řádu zlaté vařečky v roce 
2006. Staly se jimi paní Věra Michaličková 
v kategorii svíčková omáčka a paní Magda 
Popová v kategorii kynuté buchty.

Výhercům na prvních třech místech v 
jednotlivých kategoriích byly předány pánve 
a všichni účastníci obdrželi účastnické listy. 
Srdečně blahopřejeme a těšíme se na soutěž 
příští!             

LD

Zajímavosti a pranostiky:
NA SVATÉHO MATĚJE 
PIJE SKŘIVAN Z KOLEJE.

Svátek svatého Matěje se považoval v lido-
vých pranostikách za konec zimy. Říkalo se, že: 
„Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, slunce 
pozře závěj a nad polem si skřivan zapěje.“ 

Svatý Matěj byl synem zbožných rodičů v 
Betlémě a stal se jedním z dvaasedmdesáti 
učedníků Kristových. Jeho atributy jsou se-
kera, halapartna a kříž, stal se také proto 
patronem řezníků a tesařů.

V Praze se vždy 24. února konala první jarní 
pouť ke kostelíku svatého Matěje na návrší 
nad údolím Šárky, kde prý v dávných dobách 
bývalo pohanské obětiště. Tradiční matějská 
pouť se slaví do dnešních dnů.

Na svatého Matěje se také věštilo. Na hla-
dinu vody ve sklenici se položil lístek břečťanu. 
Pokud do rána změkl, hrozila nemoc. Matěj 
ochraňoval také před černým kašlem, nešto-
vicemi a neplodností.

SVATÝ VALENTÝN

Datum 14. února v naší zemi nebyl žádným 
významným dnem. Teprve v uplynulém dese-
tiletí se postupně prosazovalo v podvědomí 
lidí jako svátek svatého Valentýna a tedy všech 
zamilovaných. Na jeho prosazení u nás mají 
samozřejmě největší zásluhu obchodníci. 
Svátek svatého Valentýna si vzali za svůj 
především mladí lidé.

Kdo vlastně byl svatý Valentýn a čím se 
proslavil, že se stal patronem zamilovaných? 
Jedná se o skutečnou historickou postavu. 
Z dostupných pramenů je známo, že zemřel 
kolem roku 269 a byl prohlášen za svatého. 
Mučedníkem se stal kvůli krutému nařízení 
císaře Claudia II., který měl do svých válek 
málo bojovníků a tak zakázal sňatky. Kněz 
Valentýn však i přesto dál oddával mladé lidi, 
dokud nebyl přistižen. Následoval žalář a 
poprava. Poslední vzkaz, který Valentýn poslal 

POZVÁNKA NA PLAVÁNÍ
Obecní úřad Helvíkovice připravil pro děti 
i dospělé v období jarních prázdnin zájezd 
do krytého plaveckého bazénu v Ústí nad 
Orlicí.
Zájezd se uskuteční v pondělí 5. února 2007. 
Odjezd od obecního úřadu v 16.h, návrat v 
18,30h. Poplatek bude vybírán v autobuse:

Místní -  dospělí  50 Kč
  děti a důchodci  30 Kč
  děti do 6ti let 20 Kč
Ostatní -  dospělí  70 Kč
  děti a důchodci 50 Kč
  děti do 6ti let 40 Kč
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dceři vězeňského dozorce před svou smrtí, 
končil slovy „Od Tvého Valentýna“. Proto lidé 
v den jeho svátku posílají jako vyznání lásky 
takzvané valentýnky.

Pranostika: „Na svatého Valentýna zamrzne 
i okolo mlýna“ nebo „Svatý Valentýnek – jara 
tatínek.“ Rčení upozorňuje jak na silné mrazy, 
tak i na blížící se jaro. 

SVÁTEK PEPÍKŮ 
NIČÍ POSLEDNÍ LEDY.

Devatenáctého března slaví svátek Josef, 
jinak také Pepa, Pepík, Joska, Jozífek nebo 
Joža. Původ jména je hebrejský (biblické 
jméno). Znamená „on (Bůh) přidá, rozhojní“. 
Svatý Josef je patronem tesařů, dřevorubců, 
kolářů, truhlářů a celníků. Je také považován 
za ochránce manželské lásky, rodiny a dětí.

Se dnem svatého Josefa se pojí i řada 
lidových zvyklostí a pověr. V alpských zemích 
patří k nejoblíbenějším rozdávání máslového 
pečiva, jemuž se v Rakousku či Itálii říká Josefi  
– Kücherl. Věří se tu, že pokud si jeden kousek 
rozdělí mezi sebou milenci, bude do roka 
svatba. Když ho společně snědí rozhádaní 
manželé, usmíří se a už se nikdy nerozejdou.

„Na Josefa den když jasný, hospodář rok 
čeká krásný.“

„Svátek Pepíků ničí poslední ledy a mráz po 
něm už květům neuškodí.“

„Josefovský sníh slibuje hojnou úrodu bílého 
jetele.“

Dalším blížícím se významným datem je 
21. březen. S příchodem Vesny spojené rčení 
půvabně varuje před špacírem: „Byť byl jarní 
den jak na zakázku, přece nechoď ještě na 
procházku, ať tvé zdraví neztratí svou sázku.“

O 25. březnu se pak tvrdí: „Na Panny Marie 
Zvěstování kdybys travičku palicí do země 
tloukl, už ji tam nedostaneš.“

Obecně počasí tohoto měsíce asi nejvý-
stižněji charakterizuje úsloví: „Vítr, déšť, sníh 
a led jako o závod se honí, po suchu máš bláto 
hned, zima ku konci se kloní.“

Připravila L. Dvořáková

Ohlédnutí za rokem 2006
Z větších akcí, které přispěly ke zlepšení 

kvality života občanů naší obce můžeme jme-
novat:
- dostavba víceúčelového zařízení a jeho pře-

dání veřejnosti
- nová zahrada pro mateřskou školu a veřej-

nost
- oprava vodovodní přípojky na hřbitov
- protipovodňová opatření na Závodí
- nová propust pod silnicí I/11 a pročištění pří-

kopů u Olbeny

Kulturní a sportovní akce pro občany 
připravují jednotlivé spolky a kulturní výbor 
obce.

Leden: Zájezd na Travesty show – MŠ
Únor: Závody na bobech – MŠ a KŽ
 Maškarní ples – KŽ
Březen: Josefovská zábava – SDH
 Dětská karneval – KŽ a MŠ
Duben: Velikonoční výstava – MŠ a KŽ
 Probouzení broučků – MŠ a PP
 Pálení čarodějnic, stavění máje 

– KŽ a myslivci
 Zájezd do Prahy na velikonoční 

výstavu, do solných jeskyní a bota-
nické zahrady – KŽ

Květen: Zájezd do Polska na trhy – KŽ
 Kácení máje – SDH
 Předvedení požární techniky, 

soutěže pro děti k MDD – SDH, 
KŽ

 Beseda s důchodci – kulturní 
výbor

 Beseda s dětmi z MŠ o přírodě 
– myslivci

Červen: Zájezd s dětmi za poznáním Prahy 
– KŽ, obec

 Koncert v kapli sv.Antonína – obec, 
katolická obec

Srpen: Otevření víceúčelového objektu a 
zahrady – obec

 Loučení s létem, táborák – 
myslivci

Září: Zájezd důchodců na Kunětickou 
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horu, Lázní Bohdaneč, zámku v 
Pardubicích – obec

Říjen: Uspávání broučků – MŠ, KŽ, PP
 Zájezd do Polska na trhy – KŽ
 Výstava paličkované krajky - KŽ
Listopad: Poslední leč – myslivci
 Rozsvícení vánočního stromu 

– KŽ, kulturní výbor
Prosinec: Koncert v kapli sv. Antonína, 

výstava betléma – obec, katolická 
obec

 Posezení při vánočním punči, ku-
chařská soutěž – kulturní výbor

Připravila L. Dvořáková

Vyhodnocení výtvarné soutěže 
na téma VÁNOCE 2006

Věková kategorie do 6 let 
1. místo – Nikolka Hušková
2. místo – Anetka Míková
3. – 4. místo – Patrik Kalous, Míša Žabková

Věková kategorie od 7 let
1. místo – Vojta Planík

Výtvarné soutěže se celkem zúčastnilo 12 
dětí.

Anna Janebová

Upozornění a inzerce

PARLAMENT ČR 
Poslanecká sněmovna

Ing. Ladislav Libý, poslanec za Pardubický 
kraj otevřel dne 2 října 2006 regionální posla-
neckou kancelář v Chrudimi. Tato kancelář je 
k dispozici všem občanům našeho regionu a 
bude otevřena dvakrát týdně a to v pondělí od 
10.00 do 17.00 hodin a ve středu od 12.00 do 
17.00 hodin. V kanceláři bude v těchto dnech 
osobně přítomen nebo v zastoupení jeho 
poslaneckými asistenty. Setkání s poslancem 
Ing. L. Libým nebo jeho asistenty je možné 
domluvit telefonicky či písemně.

Kancelář poslance Ladislava Libého
Resselovo náměstí 76, 
537 01 Chrudim, ČR
Tel.: 469 315 029 
nebo 257172010 
(Poslanecká sněmovna PČR)
e-mail: libyl@psp.cz, www.liby.cz
asistenti:
Mgr.Luděk Pinta (Chrudim) 
– Mobil: 737 223 970
Ing. Ivan Pištora (Chrudim) 
– Mobil: 602 181 308
Mgr. Michal Marčík (Praha) 
– Mobil: 732 827 248

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, 
celé sbírky, větší množství 
i pozůstalost po sběrateli.

Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny. 
Informace na tel.: 

724 229 292.

POZOR !
Odpolední kurz angličtiny

bude zahájen v pondělí 12. 2. 2007
v 17 hodin v knihovně.



12

VÝROBA DĚTSKÝCH MASEK
Milé děti, karneval se v blíží, je třeba se 

připravit…
Přijďte do knihovny ve středu 

7. nebo 14. března si vlastnoručně vyrobit 
škrabošku nebo čepici z papíru.

Mateřská škola a Klub žen v Helvíkovicích 
srdečně zvou na
DĚTSKÝ 

MAŠKARNÍ KARNEVAL, 
který se uskuteční v neděli 18. března 2007 

od 13,30 h v sále Pohostinství U Jelena.
Pro děti jsou připraveny soutěže, hry, 

bohatá tombola, domácí cukroví. 

Sbor dobrovolných hasičů Helvíkovice 
srdečně zve na

JOSEFOVSKOU ZÁBAVU
v pátek 16.3.2007 od 20 hodin

v Restauraci U Jelena 
V HELVÍKOVICÍCH.
K tanci hraje J. Plevák.

Klub žen v Helvíkovicích zve všechny 
mladé i ty dříve narozené na tradiční

V. MAŠKARNÍ PLES,
který se koná v sobotu 3. března 2007 

od 20 hodin v sále Obecního úřadu 
V HELVÍKOVICÍCH.

Diskotéková hudba 80 - 90.let.
Občerstvení, tombola.

Helvíkovický zpravodaj č. 1/2007, VIII. ročník, dvouměsíčník. Vydává Obec Helvíkovice, registr MK ČR E 12731, telefon 465 612 
527, e-mailová adresa: ouhelvikovice@orlicko.cz. Náklad 160 výtisků. Cena 5,- Kč. Uzávěrka tohoto čísla dne 29.1.2007, datum 
vydání 2.2.2007. Uzávěrka příštího čísla 26.3.2007, Helvíkovický zpravodaj č. 2/2007 vyjde 2.4.2007. Příspěvky jednotlivých 
autorů jsou ponechány v původním znění a nejsou jazykově ani fakticky upravovány. Sazba a tisk: Tiskárna David Kerschbaum, 
Hluboká 140, Žamberk.

TJ Sokol Líšnice pořádá 
v sobotu 21.4.2007 turistický pochod 

LÍŠNICKÝ PUCHÝŘ
VI. ročník: 

Kolem „Vejdových lip“ k dělostřeleckému 
valu z dob válek o Slezko.

Trasy 8-16-32 km, pěšky i na kolech!
Start u sokolovny od 8 do 10hodin, 

návrat tamtéž do 17 hodin.
Startovné 20 Kč.

Každý účastník obdrží oplatek a čaj na 
trase. U sokolovny bude připraveno 

posezení s možností občerstvení.
Na malé i velké turisty se těší pořadatelé!

 

OBEC HELVÍKOVICE NABÍZÍ: 
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA 
za cenu 400,- Kč měkké, 600,- Kč tvrdé.
Zájemci hlaste se na obecním úřadě do 12. 2. 2007.


