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SLOVO STAROSTKY OBCE
Volební období 2010 - 2014
Listopad a prosinec 2010

Vážení spoluobčané,
uplynulo mnoho dní a let, aby nadešel právě
tento okamžik, kdy do zpravodaje budu psát
poslední článek jako starostka Helvíkovic.
Osudovým dnem se stal 8. listopad roku
2010, kdy jsem při ustavujícím zasedání byla
zvolena neuvolněnou starostkou, tedy to bude
bez pár dnů 12 let. Během tohoto období se
stalo mnoho skutečností, které ovlivnily i další
vývoj a směr naší obce. Po celou dobu se
rozhodnutí, které činili zastupitelé, rozebírala
na poradách a poté každý sám dospěl ke svému
nejoptimálnějšímu rozhodnutí. Odpovědnost,
kterou každý zastupitel na svých bedrech nese,
je zodpovědná a následná rozhodnutí složitá. Ne
vždy jsou pouze rozhodnutí pozitivní, ale pro
zdravý rozvoj obce jsou nutná i ta negativní.
A přitom všem řešíte spoustu jiných záležitostí,
které nejsou z pohledu občanů vidět a vůbec
si je nikdo neuvědomuje. A pak, když se ještě
přidají nečekané kontroly na podané podněty,
řešení obchvatu přes území obce bez sjezdů pro
firmy v tomto území, návrh ochranných pásem
letiště, které by ovlivnily charakter a rozvoj
území obce, do toho řešíte umístění nalezených
koťat, které zachránce dovezl na služebnu
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Policie ČR, hluk při konání akce na statku,
špatný stav komunikací, dohled nad probíhajícími
stavbami, zahynulé ryby v potoce, připravujete
s projektantem projektové dokumentace,
u kterých jsou specifické požadavky dotčených
orgánů či majitelů pozemků, usměrňujete
peněžní tok na obecním účtu, aby hlavně zbylo
na výši plánovaných splátek úvěrů, kterých
jsme měli v posledních letech požehnaně a další
a další drobnosti i velké věci. To je pouze výčet
několika činností, které musíte řešit a nemáte
odborníky k ruce, aby vám vždy správně poradili
a ani v okolí nemají zkušenosti jak obdobné
situace řešit…
Ale na druhou stranu jsem za tu „školu života“
velmi vděčná, protože tolik zkušeností a informací
bych se nikde za necelých 12 let nedozvěděla
a ani je neokusila. Bylo mi ctí spolupracovat se
všemi zaměstnanci a zastupiteli, každý z nich je
a byl originálním člověkem, který v mém životě
něco zanechal a něco mě naučil. Děkuji všem
občanům a všem ostatním za podporu.
Také se za těchto pár let mnohé zrealizovalo
a posunulo, a proto mi dovolte provést shrnutí
tohoto období:

Konalo se ustavující zasedání s celkovým
počtem 7 zastupitelů, realizovaly se inženýrské
sítě pro nově vznikající lokalitu rodinných domů
na Skále, byly schváleny komplexní pozemkové
úpravy (nový stav velikosti, čísla, majitele
pozemku), byl schválen rozpočet na rok 2011
s celkovými příjmy a výdaji 6,7 mil. Kč.
2011

V obci žije 446 obyvatel. Pokračovala výstavba
inženýrských sítí pro stavební pozemky
na Skále. Na podnět občanů se řešila bezpečnost
na silnici I/11 u BUS zastávky Popluží (konec
obce ve směru do HK byl umístěn kousek
za kostelem u č. p. 32). Po jednáních byla
snížena rychlost z 90 km/h na 70 km/h
a umístění dopravní značky Jiné nebezpečí –
Pozor chodci. Konal se I. ročník masopustního
průvodu masek. Obec prodala 5 stavebních
pozemků za cenu 320 Kč/m2. S firmou
SecurityNet.cz s.r.o. se tvořily nové webové
stránky obce. Bylo schváleno pořízení nového
územního plánu obce Helvíkovice. Kácení
6 lip podél I/11 z důvodu bezpečnostního
a zdravotního rizika. Měřily se odchylky
kvality elektrické energie do domácností
v dolní části obce (dřevěné sloupy s původními
vodiči). Příprava a zahájení rozsáhlé stavby

kanalizace v místech, kde žádné kanalizační
řady neexistovaly. Změny v oblasti odpadového
hospodářství - sběr elektrozařízení s kolektivními
systémy. Obci byl zapůjčen do sběrného dvora
domek k uskladnění elektroodpadu. Kraj zavádí
optimalizaci veřejné dopravy prostřednictvím
společnosti OREDO. Obec nabízí zemědělské
pozemky k pronájmu zemědělským subjektům
(nutnost
po
ukončených
komplexních
pozemkových úpravách). V 1. patře budovy
OÚ se opravovaly rozvody elektřiny, probíhala
výmalba prostor, na sálek se koupily nové stoly
a židle. Pořízení elektrocentrály pro JSDH,
nákup pozemku na plánovanou cestu. Splátky
jistiny úvěrů činily 711 tis. Kč, po průběžných
úpravách hospodaření obce byly konečné příjmy
přes 13 mil. Kč (z toho dotace 7,08 mil. Kč).
2012

Schválený rozpočet činil na straně příjmů
a výdajů bezmála 25 mil. Kč, největší položku
tvořila stavba kanalizace po obci. Lesy ČR
dokončily úpravu části potoka Kameničná
od č. p. 60 po ústí do Divoké Orlice. Výběrové
řízení na poskytovatele úvěru na stavbu
kanalizace ve výši 9,218 mil. Kč se splatností
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10 let s dotací na platbu úroku ze státního
rozpočtu. Zřízení zemědělské komise. Příprava
projektové dokumentace na cesty Poplužské
a do Kusan, zakoupila se sněhová fréza. Pokácení
stříbrného smrku u hasičské věže (vánočně
zdoben), přesazení vzrostlého stříbrného
smrku darovaného firmou Agrokonzulta
(současný). Změna z neuvolněné funkce
starosty na uvolněnou. Úprava svozových firem
v odpadovém hospodářství (Ekola – nebezpečný
a směsný komunální odpad, Suroviny Plundra –
tříděné odpady). První vítání nových občánku
přímo v Helvíkovicích na sálku OÚ (do té doby
se vítalo na radnici v Žamberku). Během roku
obec obdržela 7,7 mil. Kč dotací, na splátkách
jistin úvěrů se zaplatilo 691 tis. Kč, konečný
zůstatek úvěrů činil na konci roku necelých
14 mil. Kč.

a vytápění budovy OÚ. Začala obnova lesa
nad řekou. Konal se bezplatný počítačový kurz
pro seniory. Rozšířila se místa na separovaný
odpad na sídlišti a za Poplužským mostem.
Realizace nového veřejného osvětlení na Skále
a pod Popluží. Zahájení výběru dodavatele
na řešení bezpečnosti pěších a cyklistů podél
silnice I/11.

plán, který zohlednil novou legislativu, mapové
podklady a tím nahradil původní z roku 2004.
Uskutečnilo se společné sázení stromů mimo
zabydlenou část obce, podél polních cest. Byl
zakoupen zametací stroj Kubota, který zároveň
slouží jako sekačka. Uskutečnily se práce
na odvlhčení kaple. Společnost Dibaq darovala
obci finanční dar (od tohoto roku každoročně).
Roční hospodaření obce skončilo s příjmy
ve výši 9,054 mil. Kč, z toho činily 2,7 mil. Kč
obdržených dotací z různých zdrojů.

Volební období 2014 - 2018
2015

Obec vstupovala do nového roku se schváleným
rozpočtem ve výši 7,6 mil. Kč a zůstatkem všech
úvěrových účtů 10,75 mil. Kč. V roce 2015
slavila obec několik významných výročí (650 let
od první písemné zmínky), připravovalo se:
celodenní program oslav obce, kniha o historii
obce, rozsáhlá výstava, nové velkoplošné
fotografie, grafický návrh a realizace praporu
obce, upomínkové a dárkové předměty.
Vzhledem k výročí obce vznikl nápad vydat
kalendář akcí a svozů odpadů do domácností,
tradice vydávání zůstala zachována i v dalších

2014
2013

Do roku 2013 obec vstupovala se schváleným
rozpočtem ve výši 7 mil. Kč, po všech ročních
úpravách byla strana výdajů ve výši 7,35 mil.
Kč. Stále se dokončovala stavba kanalizace,
která byla v prosinci úspěšně zkolaudovaná.
Na provoz kanalizace byla uzavřena komplexní
smlouva s VAK Jablonné n. O. Byla zakoupena
dodávka Volkswagen pro přepravu osob
a nákladů pro JSDH. Obec byla zařazena
do pilotního programu MMR, ze kterého
vznikl strategický dokument obce Program
rozvoje obce. Zapojení obce do hromadného
nákupu elektrické energie v rámci Sdružení
obcí Orlicko. Příprava projektu na zateplení
3

Schválený rozpočet na rok 2014 byl ve
výši 6,068 mil. Kč, výše nesplacených jistin
úvěrů na začátku roku byla 12,25 mil. Kč.
Od nového roku se změnila četnost svozu
popelnic na směsný odpad 1 x za 14 dní celoročně.
Zrealizovaly se rekonstrukce cest Poplužní
a Sypanina ze zdrojů Státního pozemkového
úřadu a následně byly převedeny do majetku
obce. Byla uspořádaná soutěž ve sběru elektro
odpadu se společností Asekol, která věnovala
vítězům hodnotné ceny. Probíhala rekonstrukce
kanalizace od č. p. 31 do ČS 2. Uskutečnila
se výstavba skateparku. Od podzimu započaly
stavební práce v souvislosti se změnou vytápění
tepelným čerpadlem včetně nových rozvodů,
výměny oken, omítek v kancelářích a zateplení
pláště budovy OÚ. Nabyl účinnosti nový územní

letech. V den oslav zazněly zrekonstruované
varhany v kapli, kterým přibyl elektrický pohon.
Začátkem roku v budově OÚ stále probíhaly
stavební práce a ještě navíc proběhla výměna
střešní krytiny, kancelář OÚ stále sídlila
v místní knihovně. Stěhování probíhalo v červnu.

Byly provedeny údržbové práce na mostě
Popluží – oprava hydroizolace, dilatačních
spár, omítek na spodní části, nátěr ocelových
ložisek. Skatepark byl rozšířen o horolezeckou
stěnu, bylo dokončeno osvětlení v ulici
od Kroulových, začala výstavba inženýrských
sítí k Unikovu. Obec uskutečnila nákup pozemku
potřebného pro stavbu stezky podél I/11, dále
nákup statku č. p. 49 s podílovým vlastnictvím
na dalších pozemcích (kryto ze schváleného
úvěru). S Katastrálním úřadem PK byla
uzavřena smlouva na částečném financování
mapování, které probíhalo v zabydlené části
obce, aby byly s nejvyšší mírou zpřesněny
vlastnické hranice pozemků. Obec prodala
novým vlastníkům stavební pozemky pod
Unikovem, zrealizovala novou trasu veřejného
osvětlení. Začala se připravovat projektová
dokumentace na rekonstrukci polní cesty okolo
Bažantnice a na Houkov. Hospodaření obce
bylo uzavřeno s výdaji ve výši 10,28 mil. Kč.
4
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2016

Schválený rozpočet obce na rok 2016 byl
ve výši 6,67 mil. Kč, zůstatek úvěrů na počátku
roku činil 11,08 mil. Kč. Cesta na Houkov se
dočkala své radikální opravy, pokračovalo se
v budování inženýrských sítí v lokalitě Unikovo,
byla opravena lávka zavěšená na původním
mostě mezi Helvíkovicemi a Žamberkem.

Na podporu třídění odpadů obec rozdala
do domácností tašky na separované komodity
tříděného odpadu.
Poprvé obec pořádala
veřejnou akci na statku pod názvem Den
plný zážitků u příležitosti vodáckých závodů
na Divoké Orlici. Státní pozemkový úřad
zrealizoval rekonstrukci polních cest na základě
obcí připravených projektových dokumentací
do Kusan a okolo Bažantnice. Hasiči se
dočkali přestavby zásahového vozíku, přívěs
za osobní auto zakoupila i obec a dále byl
pořízení infraset na opravy výtluků. Na louce
u statku byl vytříděn val nepovolené skládky
materiálu. Obec si zřídila kontokorentní úvěr
k dofinancování a překlenutí období dotačně
podpořených investic. Obec se přihlásila do
celostátní soutěže Vesnice roku, získala ocenění
„SKOKAN ROKU“ (účast obce byla ještě
v následujícím roce 2017). Byla dokončena
oprava zbývajících nezrekonstruovaných zdí
okolo hřbitova, při této příležitosti získala
nový kabát i stavba márnice. Mateřská škola
slavila působnost 10 let v nové obecní budově.
Na sklonku roku se uskutečnil I. ročník
Svatomartinské slavnosti. Hospodaření obce
bylo ukončeno ve výši 12,2 mil. Kč na straně
příjmů, stav trvale přihlášených obyvatel 485.

Započala příprava projektu na most přes
Divokou Orlici u Popluží, stezky pro pěší
a cyklisty podél silnice I/11 a rozšíření
komunikace u bývalého drážního domku.
Stavěla se příjezdová komunikace mezi nové
stavební parcely pod Unikovem. Obec pořídila
a umístila 4 koše na psí výkaly po obci. Bylo
schváleno pořízení změny č. 1 územního
plánu obce, probíhala příprava projektu
na protipovodňová opatření (rozhlas, siréna,
hladinoměr, srážkoměr, digitální povodňový
plán). Projednávala se příprava a projektová
dokumentace mostu přes Divokou Orlici mezi
Helvíkovicemi a Žamberkem včetně napojení
silnice II/31, kde investory bylo ŘSD ČR a kraj.
V souvislosti se stavbou nového mostu byla
na podzim vybudován provizorní most včetně
lávky pro pěší. I na železnici probíhalo dokončení
rekonstrukce úseku Bohousová – Žamberk,
při kterém byl opraven propustek u drážního
domku. Obec vykoupila pozemky pod cestou
vedoucí od drážního domku směrem k č. p. 18,
dále se dohodla na nákupu pozemku (louka)
mezi hřbitovem a č. p. 116. Uskutečnil se
I. ročník procházky po méně známých zákoutích
obce. Obec nesouhlasila s předloženými
podmínkami ČEZ Distribuce a.s. rekonstrukce
vedení nízkého napětí v celé dolní části obce
a vyjednávala přijatelné podmínky pro obec.

2017
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Schválený rozpočet obce byl na straně
výdajů a příjmů ve výši 6,7 mil. Kč, zůstatek
nesplacených jistin úvěrů 10,04 mil. Kč. Bylo
dokončeno mapování po obci, které bylo
následně zaznamenáno do katastru nemovitostí.
Na statku nastala výměna oken, vchodových
dveří, oprava fasády, ale také střešní krytiny.

Došlo k uzavření budoucí smlouvy s majitelkou
pozemku potřebného pro stavbu stezky
podél silnice I/11. Obec vykoupila potřebné
pozemky pro novou komunikaci okolo firmy
KOLEX. Obec uzavřela dohodu o spolupráci
se zemědělskými subjekty. Byla zpracována
porovnávací studie k plánovanému obchvatu.

Poprvé se platí z rozpočtu obce podpora
na provoz prodejny Konzum. Hospodaření bylo
ukončeno s celkovými příjmy ve výši 9,29 mil.
Kč, z toho dotace činily 862 tis. Kč, úvěrový
zůstatek ve výši 7,5 mil. Kč.

2018

Rozpočet na straně příjmů byl ve výši 10,74 mil.
Kč, v Helvíkovicích je přihlášeno 485 obyvatel.
Obec ve spolupráci s Orlickem se věnovala
novým opatřením v souvislosti s GDPR. Projekt
stezky byl rozšířen o zapracování chodníků –
od mostu Popluží k nové BUS zastávce; podél
staré hasičské zbrojnice k OÚ a chodníku
za hospodou.

Bylo
zadáno
zpracování
projektové
dokumentace: na komunikaci v nové lokalitě
RD za OÚ u potoka; na rozšíření veřejného
osvětlení v lokalitách – Dolní konec; Ostrov;
Ke statku. Připravovala se projektová
dokumentace na soubor polních cest – U pěti
ran; Příčnice a od č. p. 130 k Příčnici.
6
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Obec zajistila veřejně přístupnou nádobu
na použité jedlé oleje. Na začátku roku byla
otevřena provizorní lávka pro chodce a zřízeno
nové nástupní místo autobusové zastávky
U mostu. Obec spolufinancovala se Sdružení
obcí Orlicko projekt na pořízení štěpkovače
a kompostérů, které bezplatně zapůjčila pro
jednotlivé domy. Obec vyhlásila konkursní
řízení a na obsazení místa ředitele/lky MŠ.
Byl dokončen projekt na rekonstrukci statku
s přístavbou a dispoziční úpravou přízemí.

Probíhala revitalizace staré hasičské zbrojnice
s novým záhonem a 1. etapa stavebních prací
na kapli sv. Antonína (výměna střešní krytiny
na hlavní střeše, věži, výsprava a obnova nátěrů
fasády průčelí kaple), se kterými přišla nečekaná
investice nové střešní konstrukce na věži kaple.
Rázem jsme na pár týdnu přišly o část věže,
vazba s krytinou byla následně vyzvednuta
jeřábem a umístěna na své místo. Byly zadány
velkoplošné výspravy komunikací po obci.
Dokončilo se veřejné osvětlení k Unikovu,
probíhala rekonstrukce komunikace k Unikovu
a stavěla se cesta Na skále k novým stavebním
parcelám. Bylo zakoupeno nové vybavení pokojů
na statku. Obec podala k okresnímu soudu
žalobní návrh ve věci odstranění postaveného
plotu z obecních pozemků v lokalitě Na skále,
tento problém se řeší až do současnosti. Byla
sjednána budoucí kupní smlouva na pozemek
pro stavbu stezky a výsadbu stromů, tato
záležitost byla již vyřízena v roce 2022 výkupem
dohodnuté výměry od majitelky pozemku.
Pro hasiče byly pořízeny nové radiostanice.
V tento rok uplynulo 100 let od ukončení
I. světové války a právě v tento rok, obec nechala
zrealizovat pamětní desku se jmény padlých
občanů Helvíkovic, která je umístěna na boční
zdi kaple. Zároveň při odhalení pamětní desky
proběhlo vysazení Stromu svobody v zadní
části místního hřbitova. Dopravní omezení bylo
po celý rok v souvislosti se stavbou nového
mostu a úpravou křižovatky na Kameničnou.
Hospodaření obce bylo uzavřeno s celkovými
příjmy ve výši 11,86 mil. Kč, z toho dotace
činily 2,82 mil. Kč.

Volební období 2018 - 2022
2019

Obec vstupuje do nového roku s rozpočtem
ve výši 12,57 mil. Kč, zůstatkem jistin úvěrů
ve výši 7,2 mil. Kč a 492 obyvateli. Rekonstruuje
se interiér prodejny Konzum, náhradní
prostory prodejny jsou umístěny v knihovně,
17. dubna nastalo slavnostní otevření
prodejny v novém. Hasiči slavili 130 let výročí
od založení hasičského sboru, k této příležitosti
si nechali vyrobit slavnostní prapor. Byl
jmenován velitel JSDH Jakub Hostinský. Obec
zakoupila objekt rodinného domu č. p. 47
(chalupy) se stodolou a přilehlými pozemky,
na nákup byl využit nový úvěr. Obec uzavřela
nájemní smlouvu na pronájem bytu v chalupě
47 se společností Šmídl Servis s.r.o., v krátkém
čase zaměstnanci obce provedli potřebné
stavební úpravy a byly provedeny nové rozvody
topení včetně instalace automatického kotle
na uhlí. Realizoval se projekt Protipovodňových
opatření, od tohoto roku má obec k dispozici
hlásiče bezdrátového rozhlasu po celé obci.
Realizovala se stavba komunikace včetně
nových rozvodů kabelu pro veřejné osvětlení
v nové lokalitě rodinných domů za OÚ u potoka.

Byl schválen obecní strategický dokument
Program rozvoje obce na roky 2019 - 2025.
Byla provedena stavba ČEZ Distribuce a. s.
rekonstrukce nízkého napětí z vrchního vedení
na zemní vedení v celé spodní části obce, při
této stavbě obec realizovala nové zemní vedení
veřejného osvětlení na Dolním konci a Ostrově.
V platnost vstoupila změna č. 1 územního
plánu Helvíkovice, dále byla projednána územní
studie rozvojové lokality Pod Sypaninou.
Dalším zásadní akce, která ovlivňuje dopravu
skrz Helvíkovice je rozsáhlá rekonstrukce
silnice I/11, při které se mění dispoziční
umístění přechodu pro chodce (původně před
prodejnou a poté u staré hasičárny). Obchodní
družstvo Konzum spustilo internetový obchod.
Na posvícení byl slavnostně vysvěcen prapor
SDH. Obec zadala zpracování mostních
prohlídek a opravu odlehčovací stoky kanalizace,
která byla v havarijním stavu. Obec obdržela
od Pardubického kraje a za účasti zástupce
Ministerstva obrany pamětní plaketu za péči
o válečné hroby a to za památník padlým
v I. světové válce. Celkové hospodaření obce
skončilo na straně výdajů ve výši 13,34 mil. Kč
(z toho dotace 3,92 mil. Kč), nesplacené jistiny
úvěrů na konci roku činily 7,57 mil. Kč.

2020

Obec vstupuje do nového roku se schváleným
rozpočtem ve výši 10,62 mil. Kč. Tento
rok všichni řeší nezvyklé problémy spojené
s koronavirovými opatřeními (zákazy veřejných
akcí, shlukování, nošení roušek, karantény,
uzavření škol apod.). Díky vypláceným bonusům
7
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pro podnikatele obec přijímala snížené platby
od FÚ, které způsobovaly vypjaté situace
při plánovaných splátkách úvěrů. Projekty
na stezku podél silnice I/11 a na most přes
Divokou Orlici k Popluží dospěly do fáze
platného stavebního povolení. Obec zahájila
jednání s MěÚ Žamberk o zřízení úsekového
měření na silnici I/11. Obec doplatila úvěr,
který byl použit na nákup statku. Obec žádala
o vyřešení vlastnictví pozemků cesty od silnice
I/11 ke statku a to na základě předžalobní
výzvy zpětné úhrady záborů právním zástupcem
spoluvlastníka, celá kauza skončila dohodou
o smíru a vykoupením spoluvlastnického podílu.
Kaple procházela stavebními úpravami včetně
výměny oken, byly zhotoveny nátěry mobiliáře
a položena nová dlažba v interiéru budovy. Obec
zakoupila nový dopravní automobil pro JSDH.
Bylo zahájeno pořízení změny č. 2 územního
plánu obce. Dokončilo se veřejné osvětlení
na Dolním konci a Ostrově do finálního
stavu. Zastupitelé dlouhodobě projednávají

změny v odpadovém hospodářství, uzavřen
byl odpadový dvůr a chystalo se přemístění
místa na odkládání bioodpadu od občanů obce.
Na sklonku roku bylo provedeno statistické
měření počtu a rychlosti projíždějících vozidel
na mostě Popluží a na silnici I/11. Konečné
hospodaření obce bylo uzavřeno s příjmy ve výši
11,71 mil. Kč, z toho 1,98 mil. Kč činily dotace
a zůstatek nesplacené jistiny úvěrů byl ve výši
3,73 mil. Kč.
9

2021

Do začátku roku obec vstupuje se schváleným
rozpočtem 12,15 mil. Kč a 488 trvale hlášenými
občany. Od dubna byl změněn systém
odpadového hospodářství tříděného odpadu.
Za podpory obce byly pořízeny popelnice
na papír a plast do domácností, všechny
popelnice jsou čipované, aby obec měla
přehled o reálném množství vyprodukovaného
odpadu. Stavěly se dvě části chodníků
a autobusové zastávky z projektu stezky, na
předfinancování si obec vzala úvěr od ČSOB
s možností předčasného splacení. Splacen
byl úvěr použitý na stavbu víceúčelového
objektu č. p. 165. V tomto roce byl postaven
chodník okolo knihovny, nakoupen nový
venkovní betonový nábytek, rozsáhlé technické
i materiální vybavení pro JSDH. V mateřské
škole byly vyměněny podlahové krytiny v herně
a ložnici, celkovou výměnou prošly dětské herní
prvky na zahradě. Původní herní prvky byly
přemístěny na obecní pozemek v lokalitě Skála.
Kaple procházela poslední etapou venkovních
stavebních úprav, při této příležitosti byly
umístěny pro větší bezpečnost sněhové zábrany
na střechu kaple. Podél nové stavby chodníku
a stezky byly vysázeny lípy. Řešily se bezúplatné
převody pozemků v intravilánu obce od SPÚ ČR.

Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukce místních komunikací včetně
mostku u č. p. 59 a manipulační plochy
u statku. Projednává se technicko – ekonomická
studie obchvatu, který je plánován i na
katastrálním území naší obce. Český statistický
úřad prováděl pravidelné sčítání lidu. Obec
chrání území obce před negativními důsledky
navrhovaných ochranných pásem letiště
Žamberk a podává prostřednictvím právního
zástupce námitky a připomínky na Úřad pro
civilní letectví Praha. Po návštěvě inspektorů
ČIŽP obec zjišťuje, že na území obce se nachází
zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů,
na pozemcích určených pro stavbu cyklostezky,
proto bylo zadáno zpracování dokumentu
potřebného pro zajištění výjimky od Krajského
úřadu Pardubice. Povolení Krajského úřadu
bylo doručeno se speciálními podmínkami
pro realizaci etapy stavby. Obec uzavírá
rozpočet na straně příjmů se 14,47 mil. Kč,
z toho 3,74 mil. dotací a konečným stavem
nesplacené jistiny 3,72 mil. Kč na úvěrových
účtech.

Realizuje se další část stezky (rekonstrukce od
č. p. 13 k prodejně Konzum), nové parkoviště
u hřbitova a v celé délce nové vedení včetně
stožárů a svítidel veřejného osvětlení. Byl
splacen úvěr použitý k předfinancování stezky
a také úvěr na kanalizaci. Změnou systému
v odpadovém hospodářství v roce 2021 se obec
umístila na 1. místě v kategorii od 301 do 2000
obyvatel obcí Pardubického kraje a získala
Perníkovou popelnici s finančním darem ve
výši 80 tis. Kč. V rámci celé republiky obsadila
2. místo Křišťálové popelnice v kategorii obcí
od 501 do 5000 obyvatel, ale také čerpá výrazně
více finančních prostředků od společnosti EKOKOM do rozpočtu obce. Byly opraveny výtluky
na cestě k Popluží.

2022

Schválený rozpočet obce ve výši 11,52 mil.
Kč, počet obyvatel se zvýšil na 492. Probíhalo
vykoupení pozemků z důvodů stavby chodníků
a stezky. Řeší se majetkoprávní vztahy
k pozemkům s ŘSD ČR a probíhal bezúplatný
převod pozemků v intravilánu obce od SPÚ
ČR. Podél silnice I/11 z bezpečnostního
hlediska byly vykáceny stromy, za které budou
v roce 2023 vysázeny nové jako náhradní
výsadba, ale až po dokončení stavebních prací
na stezce. Obec zakoupila zahradní traktor
k sekání fotbalového hřiště, staví se altán za OÚ,
bylo osazeno nové dopravní značení po obci.
Řešila se bezpečnost s Policií ČR – Dopravním
inspektorátem, zejména trvalé měření na silnici
I/11. Policie neakceptovala požadavky obce
a vydala souhlas úplně jiný. Měřící zařízení
budou v majetku a provozování Města Žamberk,
montáž proběhne nejpozději v měsíci prosinci.
Již druhým rokem MMR nevyhovělo žádosti
o dotaci na stavbu nového mostu k Popluží.
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Volby do Zastupitelstva obce Helvíkovice
konané ve dnech 23. a 24.9. 2022

Počet oprávněných voličů
Počet voličů, kteří se zúčastnili voleb
Počet platných hlasů

395
269 t.j. 68,10 %
1687

Výsledky hlasování pro jednotlivá sdružení nezávislých kandidátů:
Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:

Pořadí zvolení
Jméno a příjmení
Počet hlasů
Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých kandidátů „HASIČI A PŘÁTELÉ“
1.
Miroslav Felcman
185
2.
Jakub Hostinský
135
3.
Martin Havlíček
76
Volební strana č. 2 – Sdružení nezávislých kandidátů „ZA HELVÍKOVICE“
1.
Jiří Žabka
206
2.
Petra Pospíšilová
149
3.
Vratislav Matyáš
145
4.
Michal Feltl
123
Jména a příjmení náhradníků:

Rok 2022 sice ještě nekončí, ale odpočítávají
se poslední dny volebního období 2018 – 2022
a proto jsem si dovolila shrnout jednotlivé roky
s významnými informacemi o dění. Je mi jasné,
že jsem určitě na něco zapomněla. Rozhodně
se toho stalo ještě mnohem více, ale i toto je
docela „velké sousto“. Je mi ctí se rozloučit se
všemi, se kterými jsem mohla spolupracovat.
Každý z Vás ve mně zanechal určitou stopu,
kterou si odnáším. Vždy jsem jednala v zájmu
obce a to je NE vždy v souladu se zájmy občanů.
Odnáším si mnoho vzpomínek, které jsou jak
pozitivní, tak i negativní, které obrušuje čas.

Práce pro obec mi mnoho dala, ale také mnoho
vzala. Příběhů, které se staly a které jsou někdy
až neuvěřitelné, je na celou knihu a možná i na
víc. Nastal čas začít žít novou etapu života,
jak pro mne osobně, tak i pro obec. Za pár
dnů budou zvoleni noví představitelé obce, přeji
jim rozvážné rozhodování, mnoho trpělivosti,
vytrvalosti, síly, nadšení, ...
Loučí se Jana Kolářová

Pořadí náhradníka
Jméno a příjmení
Počet hlasů
Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých kandidátů „HASIČI A PŘÁTELÉ“
1.
Zdeňka Beková
53
2.
Josef Matyáš
52
3.
Pavel Bendl
66
4.
Jaroslav Kalous
71
Volební strana č. 2 – Sdružení nezávislých kandidátů „ZA HELVÍKOVICE“
1.
Ladislav Tyrner
126
2.
Jakub Hlavsa
119
3.
Pavel Smetana
127
4.
Milan Bednář
54

Volby do Senátu Parlamentu ČR

konané ve dnech 23. a 24. 9. 2022
Výsledky v OBCI HELVÍKOVICE

Poděkování za účast
ve volbách

Děkuji všem občanům za až nadprůměrně
vysokou účast při komunálních a senátních
volbách. Poděkování patří i celé volební komisi
za bezproblémový průběh voleb a za čas, který
volbám věnovali.
Jana Kolářová, starostka obce
11

Počet oprávněných voličů
Počet voličů, kteří se zúčastnili voleb
Počet platných hlasů

395
239 t.j. 60,51 %
214

Výsledky hlasování pro jednotlivé kandidáty:

č. 1
č. 3

Petr Fiala
Stanislav Ešner

172 tj. 80,4 % hlasů
42

Okrsková volební komise obce Helvíkovice
zapisovatelka Věra Dittertová
12
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Dne 5. 9. 2022 se konalo 20. veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo mimo jiné projednalo
a schválilo tato usnesení:

•
Rozpočtové opatření č. 3/2022 ve výši
790 000 Kč na straně příjmů i výdajů.
•
sjednání Smlouvy na příspěvek se SFDI
na další část stavby Stezka pro pěší a cyklisty
podél I/11, Helvíkovice a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.
•
budoucí nabytí části pozemku par.č. 4937
od Správy železnic, s. o. a prohlašuje, že
přebírá spolu s nabývaným majetkem i případné
ekologické závazky s tímto majetkem spojené,
bere na sebe povinnost plynoucí z jejich
odstraňování a nebude od prodávajícího
požadovat jejich náhradu. Dále obec souhlasí
s technickými podmínkami týkajícími se části
pozemku par. č. 4937. Se správou železnic
je projednáván převod pozemku u bývalého
drážního domku. Prodej pozemku obci se
uskuteční za podmínek užívání ve veřejném
zájmu, např. na deponii materiálu.
•
souhlasí
s
umístěním
vodovodní
a kanalizační přípojky po pozemku par. č. 1486/1
k novostavbě domu na pozemku par. č. 164/2
za podmínky uvedení asfaltových ploch
do původního stavu se zárukou 24 měsíců.
•
schvaluje aktualizaci pojistných hodnot
majetku obce ke stávající pojistné smlouvě
s ČSOB Pojišťovna a. s. Vzhledem k inflaci
dochází k přehodnocení ceny při pojištění
majetku a odpovědnosti obce. Majetek obce je
nově ohodnocen na 76 mil. Kč.
•
poskytnutí návratné finanční výpomoci
příspěvkové
organizaci
Mateřská
škola
Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí na projekt
MŠ Helvíkovice – zjednodušený projekt 2022
na školního asistenta ve výši 45 000 Kč
se splatností do 10 dnů od přijetí dotace
od MŠMT – OP JAK. NFV bude převedena
na účet MŠ do 10. 12. 2022 a to v případě
nepřijetí dotačních prostředků do této doby.
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•
schvaluje cenovou nabídku ze dne
1. 9. 2022 od VAK Jablonné n.Orl. a. s.
na čištění a monitoring kanalizace. Bude
zkontrolována propustnost betonového vedení
a provedeno nutné čištění.
•
souhlasí s posunutím elektrického
sloupku domovní přípojky kanalizace u č. p. 75
za podmínek:
- realizaci zajistí provozovatel kanalizace VAK
Jablonné n. Orl. a. s. na náklady žadatelky
- umístění elektrického sloupku bude předem
projednáno současně s obcí i provozovatelem
na místě samém.
•
povoluje konání přehlídky plemenných
beranů a kozlů dne 24. 9. 2022 v chovatelském
centru Fitmin, Helvíkovice 90 za veterinárních
podmínek Krajské veterinární správy.
•
Časový plán obce Helvíkovice pro
provádění opatření Programu zlepšování
kvality ovzduší pro Zónu Severovýchod CZ 05
dle aktualizace zveřejněné ve Věstníku MŽP
27. ledna 2021.
•
podání žádosti o dotaci na podporu
malých prodejen na venkově z programu
Obchůdek 2021+.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1.
Informace o práci OÚ a výborů
2. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 1/2022 se Stavební firmou Balcar s. r. o.
na stavbu Stezky pro pěší a cyklisty podél I/11,
Helvíkovice, 1. část.
3. Informaci
o
schválení
příspěvku
na akci Stezka pro pěší a cyklisty podél I/11,
Helvíkovice, 2. část.
4. Informaci starostky o vypořádání pozemků
s ŘSD u I/11.
5. Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
na pozemek par.č. 16/16 s SPÚ ČR.
6. Informaci starostky obce o schválení
Závěrečného účtu svazku Sdružení obcí Orlicko
za rok 2021 bez výhrad na valné hromadě
konané dne 21. 6. 2022.
7.
Seznam odběrných míst napojených
a nenapojených na veřejnou kanalizaci v obci
k 07/2022.
8. Závěrečné vyhodnocení Revitalizace kaple
sv. Antonína Helvíkovice – III. etapa.
9. Záznam
z
monitorovací
návštěvy
v průběhu realizace projektu Protipovodňová
opatření pro obec Helvíkovice.
10. Veřejný návrh smlouvy na odkup vlastních
akcií od Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlicí a. s.

11. Rozhodnutí o udělení souhlasu se
zrušením VPS č. 1/2009 a uzavřením nové
VPS s Městem Žamberk na výkon činnosti
obecní policie.
12. Informace o úhynu ryb v potoce
Kameničná.
13. Podání žádosti o posečení odlehčovacího
koryta potoka Kameničná správci toku Lesy ČR
s. p.
14. Nesouhlas s místní úpravou dopravního
značení na obecní komunikaci od Poplužního
mostu k Popluží.
15. Kolaudační souhlas na stavbu Dolní konec
a Ostrov prodloužení veřejného osvětlení.
16. Informaci o podpoře vzniku záměru
vybudování sociálního, komunitního bydlení
nebo domova důchodců v lokalitě Kotel
na území Žamberka.
17. Zhotovení mostních prohlídek a prohlídek
propustků po obci.
záměry
obce
(databáze
18. Zapsané
Pardubického kraje) pro Komunitně vedený
místní rozvoj (IROP) na období 2021 – 2027
a jejich možnost doplnění.
19. Informace MPO o zřizování sítí optického
vedení.
20. Informace ČTÚ o uvádění do provozu
základnových stanic mobilních sítí.
Věra Dittertová

Pozvánka na ustavující
zasedání zastupitelstva
obce Helvíkovice
Zasedání se uskuteční ve středu
19. října 2022 od 18 hodin
na sálku obecního úřadu.
Program zasedání bude zveřejněn
na úřední desce
.

Ve čtvrtek 20.10. provede
SDH Helvíkovice po obci
svoz železa a vyřazených
elektrospotřebičů
Požadavek odvozu je nutné nahlásit předem
na obecní úřad nebo M. Felcmanovi
na tel. 777 577 221
14

ZE ŽIVOTA V OBCI

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Srdečně blahopřejeme

Začínají pošmourné, smutné podzimní dny...
...Nudné dlouhé večery... Co je oživit??

našim spoluobčanům, kteří oslaví
významná životní jubilea:

v říjnu 2022
Tomšová Marie
Vítková Hana
Koukol Jaroslav

v listopadu 2022
Kalous Petr
Kučerová Anna
Matyáš František
Divíšková Marie
Kovářová Eva
Bednář Václav
Křenková Eva

Pojeďte s námi

na

98 let
83 let
82 let

70
70
82
82
70
80
77

let
let
let
let
let
let
let

DOBÍJEČKA
2022

Netradiční zážitky, zábavné hry, tvoření, výlet

Cena za ubytování, stravu a materiál: 900 Kč
Spaní na zemi - spacák, karimatka.

Přihlášky do 10. listopadu na tel. 605 323 402.

TĚŠÍ SE NA VÁS
Lída Matyášová a Eliška Marková
výtvarný kroužek Helvíkovice

Vzpomínáme

Dne 19. 8. 2022 zemřela paní Jaroslava
Matyášová z č. p. 38 ve věku 80 let.
Čest její památce!
ZE ŽIVOTA V OBCI
Klub žen Helvíkovice z. s.
vás srdečně zve
na

Zájezd do Polska
v pátek 21. 10. 2022
na trhy v Kudowa Zdroj
a oběd
v Novém Městě n. M.
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Odjezd v 7.30 h od OÚ.
Přihlášky na OÚ v Helvíkovicích
s úhradou poplatku:
členky KŽ 100 Kč
ostatní 150 Kč

Římskokatolická farnost
Děkanství Žamberk
srdečně zve
v neděli 6. 11. 2022 od 15.00 hodin
na

Modlitby za zesnulé
na hřbitově
v Helvíkovicích
Sloužit bude pan farář
páter Wieslaw R. Kalemba
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ZE ŽIVOTA V OBCI

ZE ŽIVOTA V OBCI

25/8/2022

V posledním srpnovém týdnu vyjel autobus
s mnoha pasažéry na výlet po krásách Čech.
Obec tentokrát pozvala své občany i příznivce
na zámek Nové Hrady a arboretum a památník
Růžový palouček u Újezdce. Pohodový den
plný sluníčka si všichni příjemně užili.

15/9/2022

Na setkání se seniory pozvala starostka své
spoluobčany na obecní statek. Po krátkém
zhodnocení svého působení na obecním úřadě,
bohatém občerstvení a milém programu
připraveném dětmi z mateřské školy, přišel
pobavit přítomné imitátor pan Faltus
z Letohradu. Na něho navázal svým krátkým
pozdravem pan Petr Fiala, předseda DSO
Orlicko. Senioři i ostatní zájemci z řad široké
veřejnosti se příjemně pobavili a zazpívali si při
vystoupení Karel Gott revival Morava.

14/9/2022

Tento den uspořádal Klub žen uspořádal Cestu
za pohádkou. I když nám počasí nepřálo a celý
den vydatně pršelo, nenechaly jsme se odradit.
Známé pohádkové bytosti připravily pro děti
netradičně soutěže a různé úkoly pouze v okolí
obecního úřadu a na sálku. Děti byly nadšené
a to bylo poděkováním pro všechny.
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ZAJÍMAVOSTI

Češi to letos
mají k barevným
kontejnerům blíže
než UsainBolt
do cíle
Jamajský sprinter UsainBolt posunul hranice
lidských možností, když uběhl 100 metrů
za necelých deset sekund. Za jak dlouho
dojdete k nejbližšímu kontejneru na tříděný
odpad, když jeho průměrná vzdálenost
je 89 metrů?
Třídit můžeme opravdu všude
Na třídění odpadu si Češi již zvykli – mají
k tomu ideální podmínky. Po celé republice
je rozmístěno téměř 700 tisíc sběrných
nádob, a tak průměrná docházková
vzdálenost k barevným kontejnerům je
pouhých 89 metrů. Tuto sběrnou síť v ČR
zajišťuje již více než 20 let systém EKOKOM ve spolupráci s více než 21 tisíci
firem, více než 6 tisíci obcí ČR, ve kterých
žije 10,5 milionu obyvatel. Díky tomu má
v ČRmožnost třídit 99 % celé populace.
A Česká republika se během posledních
25
let
stala
třídícím
evropským
šampionem, kterému může závidět
většina států EU.

Třídit odpad můžeme nejen v obcích, ale
i na méně obvyklých místech, což oceníme
zejména při pobytu v přírodě nebo na různých
venkovních akcích.
Je možné třídit na “Čistých festivalech”,
hradech, koupalištích, v zimě v lyžařských
areálech, ale také třeba na vybraných
sportovištích, či hřbitovech.
Při pobytu v přírodě je možné využívat
k odložení odpadu “třikoše”! Co to je? Jedná
19

se o speciální nádoby vyrobené z 97 %
z recyklovaného plastového odpadu, do nichž
lze odkládat odpad z plastu, papíru a někde
také ze skla a kovů.
Neměli bychom navíc zapomínat, že co si do
přírody doneseme, to bychom si měli také
vždy odnést. Projekt Čistou přírodou má za cíl
přinášet tipy na trasy na krásná místa naší
země, ale současně přináší informace o třídění
odpadu na jednotlivých vycházkách.
Kdo by si nebyl jist, kam svůj vytříděný odpad
donést, třeba při pobytu mimo domov, může
využít novou aplikaci a online mapu kamtridit.
cz, která ukáže rozmístění barevných kontejnerů
i sběrných dvorů.
Úspěšné obce se vydaly i cestou komiksu

Každoročně je vyhlašována celorepubliková
soutěž obcí v třídění odpadů "O křišťálovou
popelnici". A jak to dělají ty, které v soutěži
uspěly a jejichž obyvatelé třídí na jedničku?
,,Snažíme se vytvářet pro naše obyvatele dobré
podmínky pro třídění odpadu. Zhruba před pěti
lety jsme občanům poskytli k jejich domům
zdarma popelnice na třídění odpad, což se nám
osvědčilo. Pro drobné podnikatele a návštěvníky
Pavlova jsme rozšířili počet sběrných míst
na čtyři tak, aby to všichni měli, co nejblíže.
Nezvyšujeme poplatky za odvoz směsného
odpadu, aby to obyvatele motivovalo k většímu
třídění. Zároveň pravidelně informujeme o
novinkách v oblasti třídění odpadu, všichni tyto
informace pravidelně dostávají do schránek,”
říká starosta obce, která se umístila jako první
mezi těmi menšími, Zdeněk Duhajský.
Úspěšným městem je také Uherské Hradiště,
které je aktuálním absolutním vítězem
Křišťálové popelnice. Tamní starosta Stanislav
Blaha říká: „Především se snažíme všem
obyvatelům zajistit možnost třídit. U rodinných
domů má každá domácnost nádobu na směsný
a bio odpad a jednou měsíčně provádíme
pytlový svoz plastu a papíru. U bytové zástavby
občanům zajišťujeme dostatečnou kapacitu
nádob na třídění.

Do domácností zdarma poskytujeme tašky
na třídění odpadu a pytle na pytlový svoz.
Věnujeme se i vzdělávací činnosti, nejnověji
formou třídících komiksů, ale také například
zábavnou osvětovou akcí Barevný den, kterou
pravidelně pořádáme pro děti na náměstí.“
Neuvěřitelná recyklace

Třídění bez recyklace, a tedy dalšího využití
získaného materiálu, by nedávalo smysl.
I v této oblasti je vývoj velmi rychlý. Recyklovaný
plast naleznete dnes již prakticky všude, kromě
notoricky známých fleecových bund a dalších
textilních materiálů, obsahují recyklované
plasty například i designové kabelky, sportovní
obuv, výkonná sportovní kola.
U nás se recyklovaný materiál používá nejen
v automobilovém průmyslu, při výrobě nábytku,
na různé výrobky pro zahradničení, ale i na
městský mobiliář včetně laviček. Navíc řada
nových recyklačních technologií je původem
z ČR – jsou to na příklad pytle z recyklovaného
materiálu, které se používají na oblíbené akci
Ukliďme Česko.
Mimořádné využití mají recyklované materiály
ve stavebnictví. Výhledem z moderního okna
se díváme okenním rámem z recyklovaného
materiálu, na střeše můžeme mít recyklovanou
střešní krytinu, izolační omítky, zásypy,
po dálnici jezdíme po plastové drti a některé
takové materiály jsou dokonce odolnější než
beton.
Vyvinuli jsme systém recyklace nápojových
kartónů, ze kterých se vyrábějí stavební
materiály. Jejich využití je podobné jako
u dřevotřískových desek. Kromě velkých
českých výrobců existují i desítky malovýrobců,
umělců a designerů, kteří recyklovaný materiál
používají při své tvorbě na originální výrobky.
Vývoji nových materiálů za použití recyklátů se
věnují i studenti českých vysokých škol.
Zájem o recyklovaný materiál na trhu stoupá
a výrobci tak vytvářejí tlak na další vývoj
recyklačního průmyslu, který během několika
málo let doplní obecní systémy třídění a dotvoří

tak poslední článek k plné cirkularitě, kde se
odpad stává žádanou tržní surovinou bez
zásahů a dotací státu.
Bez zajímavosti není ani to, že nedávno čeští
poslanci schválili evropskou směrnici, která
mimo jiné udává, kolik recyklovaného materiálu
musí obsahovat nápojové PET lahve. Pravda
je taková, že moderní technologie umožňují
dosáhnout až 100% recyklovaného PETu
a četní výrobci dnes běžně dosahují desítek
procent bez kompromisu v bezpečnosti obalu,
a to hlavně díky třídění, které umožní použité
lahve vrátit opět do podoby lahví či jiných
obalů nebo recyklovaných plastových výrobků.
Recyklovaný PET materiál je dnes na trhu
velmi žádanou komoditou.
To vše dokazuje, že třídění má rozhodně smysl!
A v současné době, kdy některé suroviny jsou
hůře dostupné, se jeho význam ještě zvyšuje.
Tisková zpráva EKO-KOM, a.s.

Obec Helvíkovice získala finanční odměnu
a 1. místo v kategorii 500 – 1000 obyvatel
programu Pardubického kraje Perníková
popelnice za kvalitní třídění odpadů
v roce 2021. V celostátním hodnocení
obcí zajišťovaném spol. EKO-KOM byla
obec oceněna 2. místem v soutěži obcí
O křišťálovou popelnici 2021 v kategorii
501 – 5000 obyvatel.
Toto ocenění si zaslouží především
naši občané, kteří správně třídí odpady
a
využívají
systém
odpadového
hospodářství zavedený v obci. I přes
počáteční nedůvěru se potvrdilo, že
umístění žlutých a modrých popelnic
k domům byl prozíravý tah.

Věra Dittertová
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VZPOMÍNKOVÝ SERIÁL Z KRONIKY OBCE
Zajímavosti z kroniky obce Helvíkovice
Rok 1991

Od 1.1.1991 je obec Helvíkovice opět
samostatnou obcí, s vlastním obecním úřadem.
Starosta: Jiří Vábr
Místostarosta: Václav Šafář
Účetní: Věra Dittertová
Členové obecního zastupitelstva: Josef Matyáš
– zemědělská komise, Ing. Zdeněk Hlavsa –
zemědělská komise, Adolf Michalička – školská,
kulturní a sociální komise, Vojtěch Kroul,
František Doleček – stavební komise, Jaromír
Jeništa – finanční komise, Ing. Jana Šeda.
Úřední hodiny: každý pátek od 17 do 20 hod.
Obyvatelům Helvíkovic byla provedena změna
trvalého bydliště v občanském průkazu.
V obci žije 397 trvale bydlících občanů v celkem
105 domech, 32 domů je neobydlených.
Obci bylo Státními lesy Rychnov nad Kněžnou
vráceno 26 ha lesa.
Nárok na rehabilitaci a vrácení majetku mají
také oprávněné osoby, které splňují podmínky
– československé občanství a trvalý pobyt
na území ČSFR. Na majetek a jeho vrácení za
majitele mají nárok i dědicové ze závěti. Jedná
se o majetek, který byl protiprávně odebrán.
V dubnu se přihlásil o svůj majetek Josef Dytrt,
bývalý majitel budovy č.p. 113, kde je umístěna
mateřská škola a sál sloužící ke cvičení
a kulturním akcím.
19.4. předává Jednota pohostinství U Jelena
původnímu majiteli p. Antonínu Smetanovi,
který okamžitě pokračuje v provozu pohostinství
s původním personálem.
V pozemkové knize katastrálního úřadu nebyl
od roku 1978 měněn zápis, vztahující se
k budově bývalé školy. Škola tedy nepřestala
být majetkem obce. Drůbežářské závody
si odstěhovaly vnitřní vybavení a předaly
klíče panu starostovi dne 25.10.1991. Obec
musela udělat opravy elektroinstalace, kterou
drůbežářské závody poškodily.
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Rozsáhlé adaptace provádí Ing. Zdeněk
Štěpánek na svém hospodářství na Popluží.
Přestavuje
chlévy,
vybudoval
ubytovnu
pro studenty SZTŠ z Kostelce n.Orl., kteří zde
vykonávají odbornou praxi.
22. 4. byl vykraden místní kostel. Zloději
nadzvedli dveře od sakristie z pantů a vnikli
dovnitř. Všechny malované obrazy na plátně
vyřezali z rámů a odnesli. Mimo obrazů se ztratil
i kalich. Nejcennější byl obraz sv. Antonína
na oltáři a křížová cesta. Pachatelé nebyli
zadrženi.
Rok 1992

Rok 1992 probíhá ve znamení rozvoje
soukromého podnikání, transformace družstev.
Je plný změn a je posledním rokem soužití
Čechů a Slováků ve společném státě.
V obci je registrovaných 25 podnikatelů
v různých oblastech. Tvrdou konkurencí
prodejně Jednoty je prodejna smíšeného zboží
paní Lainzové, otevřená od 10. 9. 1992 v budově
obecního úřadu v prostorách kanceláří bývalého
JZD. Zemědělské družstvo vystěhovalo své
kanceláře do bývalé „Špačkárny“ na Skále, vedly
je k tomu úsporné důvody.
Z prostředků obce se opravil mostek
u Vačkářových č. p. 58.
Pročištění a rekonstrukci odlehčovacího
kanálu z Kamenského potoka do Divoké
Orlice provedlo Konzorcium voda – les.
Obec pokračuje v budování chodníku
od prodejny k malovanému mostku podél
silnice I/11. Koncem roku byl povrch urovnán
a přepraven k položení asfaltového povrchu.
Proinvestováno je 70 000 Kčs. Nově zde byly
instalovány 3 sloupy elektrického osvětlení.
V budově OÚ je opravena elektroinstalace
v hodnotě 30 000 Kčs.
Vypracovává se projektová dokumentace
na kanalizační sběrač odpadních vod od Líšnice

po Helvíkovice. Původní záměr vybudovat
čističku na konci naší obce nelze realizovat,
protože je zde ochranné pásmo pro pitnou
vodu. V současné době se uvažuje s výstavbou
na skále nad domem Josefa Dvořáka č. p. 78.
Obec se stává členem akciové společnosti
vodovody a kanalizace s vkladem majetku
1,4 mil. (vodovodní síť, vodovodní zdroje
v Bažantnici).
Zastupitelstvo obce schválilo obnovení symbolu
obce – znaku. Využito je historické razítko,
které posoudilo okresní muzeum v Ústí n.Orl.
a sdělilo následující: „Dle dochovaných otisků
razítek užíval obecní úřad v Helvíkovicích
nejméně od roku 1850 do roku 1940 jako
obecní znamení dvoje zkřížené hrábě.“ Dá se
předpokládat, že toto znamení obec užívala již
dříve.

Letopočet na razítku (1850) uvádí rok,
kdy se obec stala samostatnou nezávislou
na vrchnosti. Hrábě, staré zemědělské nářadí,
ukazují na to, že Helvíkovice byly zemědělskou
obcí. Zájem obecního zastupitelstva vrátit se
ke starému historickému znamení obce lze jen
schválit. Na základě tohoto vyjádření zahájili
starosta a kronikářka obce první kroky k vrácení
symbolu – znaku obce.
19. 12. byla v kapli sv. Antonína vysvěcena
dřevořezba patrona hasičů sv. Floriána, kterou
sboru věnoval ing. Lébr. Po skončení církevního
obřadu byla dřevořezba umístěna na čestném
místě v klubovně hasičů.

Z kroniky obce vybrala VD

VZPOMÍNKOVÝ SERIÁL Z OBECNÍHO ALBA
Fotografiemi a autentickými popisky z příloh kroniky obce se vracíme do let minulých.
Výběr fotografií z let 1991-1992

Pohostinství U Jelena vráceno p. Ant. Smetanovi

Přístavba k pohostinství – Velkosklad piva

Soukromý obchod p. Pánka
– prodej aut. součástek a autobazar
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VZPOMÍNKOVÝ SERIÁL Z OBECNÍHO ALBA
Jídelna a kanceláře ZD na Skále
Beseda s důchodci v pohostinství U Jelena
Zlatá svatba manželů Kroulových v kapli
sv. Antonína

Pan Nutz, číšník Václav Král a pan Pirkl

Paní Vábrová, servírka Dáša Holubářová a paní Kudrová

Svěcení dřevořezby sv. Floriána – patrona hasičů, v kapli sv. Antonína

Vystoupení dětí z MŠ
pod vedení p. učitelky
L. Dvořákové.
Děti: Honzík Šindelář,
Ivanka Lesáková, Verunka
Dvořáková, Terezka
Hlavsová,
Lukáš Černohaus

Děti a zaměstnanci MŠ

Beseda nad kronikou obce – připravil ČSŽ

V popředí paní Mikysková a paní Anna Blažková
23

Kronikářka Lída Dvořáková
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KŘÍŽOVKA

INZERCE

Prodej ze dvora

Nabízíme vyloupané vlašské ořechy

Sklizeň 2022, sušené, cena 300 Kč/ kg
Objednávku, s vaším uvedeným jménem a požadovaným množstvím, lze zadat sms textovou
zprávou na telefonní číslo 734 523 952 do 1. 11. 2022, potvrzené dodání bude probíhat
od 15. do 30. 11. 2022. Jana Bíba, Helvíkovice č. p. 152
Víte, jak nejlépe konzumovat vlašské ořechy?

Ořechy jsou plné zdraví prospěšných olejů a minerálů. Abychom z nich vytěžili maximum živin,
musíme vědět, jak si je správně připravit ke konzumaci. Ořechy v „syrovém" stavu neprospívají
našemu zažívání. Je to kvůli obsahu kyseliny fytové. Namáčením ořechů do vody na 24 hodin
kyselinu fytovou eliminujeme, čímž si zajistíme výrazně lepší vstřebatelnost živin a také ulehčíme
svému trávení. Po namáčení ořechy buď využijte na pečení, k jídlu načerstvo, nebo je opět vysušte
při teplotě max. 50°C.
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Milostivé léto II
Jak se zbavit exekuce?
Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II.
To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu, a to za velmi výhodných podmínek. Stačí přitom uhradit pouze jistinu dluhu a paušální náklady exekutora ve výši 1.500,– Kč + DPH, veškerý zbytek dluhu je následně
odpuštěn. Není tedy třeba hradit úroky, penále a odměny exekutorů, které přesahují uvedených 1.500,– Kč
(1.815,– Kč s DPH). Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

Vztahuje se na moji exekuci Milostivé léto?
Mám dluh vůči stanoveným veřejnoprávním oprávněným subjektům*, tedy veřejným institucím či státním firmám.
Moje exekuční řízení bylo zahájeno před 28. říjnem 2021.
Dluh je vymáhán soukromým exekutorem.
JISTINA
Jistina dluhu je původní dlužná částka – v exekučním příkazu máte např. uvedeno, že exekuce se vede pro
3.000,– Kč s příslušenstvím – pak je jistina 3.000,– Kč.

Jaký je postup?
Milostivé léto II se vztahuje na dvě situace.
Již jste v rámci exekuce splatili jistinu i částku odpovídající paušálním nákladům exekutora do 31. srpna 2022,
nebo tuto sumu zaplatíte v průběhu Milostivého léta II.
Požádejte exekutora o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. Milostivého léta II doporučeným dopisem
do 30. listopadu 2022.
Pokud ještě nemáte jistinu dluhu a odměnu exekutora uhrazenou, požádejte doporučeným dopisem exekutora
o vyčíslení jistiny a zaslání platebních údajů a proveďte úhradu těchto částek (jistina + 1.815,– Kč).
Po uhrazení dluhu soudní exekutor exekuci zastaví a osvobodí Vás od placení zbytku tohoto dluhu.

Pokud si nevíte rady, obraťte se na odborníky zabývající se dluhovou problematikou.
Např. na organizaci Člověk v tísni.
www.milostiveleto.cz
bezplatná linka: 770 600 800
* VEŘEJNOPRÁVNÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY

Jedná se o státní instituce a organizace, případně společnosti, v nichž má stát většinovou majetkovou účast: Česká republika, územní samosprávný celek, státní příspěvková
organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce, veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, příspěvková organizace územního
samosprávného celku, ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
státní podnik nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas, Česká televize nebo právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou
majetkovou účast.

exekuce.justice.cz/milostive-leto

