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Dne 17.6.2005 se konalo 16. 
veřejné zasedání zastupitelstva 
obce
 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE:
Zastupitelstvo obce schválilo
1. Novou předsedkyni finančního výboru 
– Květoslavu Planíkovou
- Dne 1.6.2005 bylo doručeno starostovi obce 
písemné odstoupení ze zastupitelstva bez 
udání důvodu od paní Jaromíry Šedové. Jako 
první náhradník volební strany Sdružení ne-
závislých kandidátů „Za obec krásnější“ z po-
sledních voleb se stal ode dne 2.6.2005 členem 
zastupitelstva Roman Koukol. Ten uvolněný 
mandát přijal a starosta mu předal osvědčení 
o nastoupení do funkce člena zastupitelstva 
obce. Podle § 69 zák. č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, složil Roman Koukol předepsaný slib 
člena zastupitelstva obce.
- S odstoupením paní Šedové bylo uvolněno i 
místo předsedy finančního výboru. Zřízení fi-
nančního výboru je povinností obce. Ve výbo-
ru nesmí pracovat starosta, místostarosta ani 
osoba zabezpečující rozpočtové a účetní práce 
na obecním úřadu.
- Stávající členky výboru (paní Zezulková a 
Hlavsová) nechtějí pokračovat v práci. Nový-
mi členkami finančního výboru budou Blanka 
Koukolová a Jitka Ulrichová.
2. Prodej pozemku par.č. 1417/3 o výměře 
319 m2 za cenu 40,- Kč za 1 m2 manželům No-
vákovým, Helvíkovice Houkov č.p. 9
- Manželé Novákovi požádali o odkoupení 
obecního pozemku, který leží v těsné blízkosti 
jejich RD na Houkově. Záměr obce prodat po-
zemek byl zveřejněn od 1.6. do 17.6.2005.
3. Nákup pozemku par.č. 1279 díl „g“ o výmě-
ře 28 m2 za cenu 40,- Kč za 1 m2

- Při zpracování geometrického plánu k do-
rovnání majetkových vztahů k pozemkům na 
Houkově bylo zjištěno, že obecní komunikace 
par.č. 1417/1 zasahuje do soukromého po-
zemku par.č. 1279, v majetku manželů No-
vákových. Bude sepsána smlouva o směně 

pozemků. 
4. Bezplatný převod kanalizace od č.p. 31 z 
majetku SBD Žamberk do vlastnictví obce k 
1.1.2006.
- Stavební bytové družstvo Žamberk a vlast-
níci bytů požádali obec o bezúplatné převe-
dení stávající kanalizace od domu č.p. 31 do 
majetku obce. Z důvodu vytvoření stejných 
podmínek pro vypouštění odpadních vod jako 
u bytového domu č.p. 136 (šestibytovka) byl 
převod odsouhlasen. Povolení k vypouštění 
odpadních vod z této kanalizace do recipientu 
Divoké Orlice je platné do 31.12.2007.
Z dalších informací:
- Na Úřad pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových pracoviště Ústí n. Orl. byla zaslána 
žádost o odkoupení pozemku par.č. 113/1 v 
k.ú. Helvíkovice. Jedná se o stavební poze-
mek, na kterém stojí garáže využívané SDH 
vedle OÚ. Budova je obce, pozemek státu.
- Manželé Iva a Miloš Zářecký požádali o pře-
ložení obecní kanalizace, která vede pod jejich 
domem č.p. 143. Problematická záležitost 
byla předána k posouzení odbornému projek-
tantovi.
- Obec uzavřela s Úřadem práce Ústí n.Orl. 
Dohodu o poskytnutí příspěvku na vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací. V naší obci se nenašel pro 
vytypované práce vhodný uchazeč o práci, z 
toho důvodu byl na měsíc červenec zaměstnán 
1 člověk ze Žamberka.
- Připravuje se zřízení autobusové čekárny 
u Houkova. S nájemcem pozemku VIKA 
Kameničná a.s. byla sepsána podnájemní 
smlouva. Čekárna byla zhotovena svépomocí 
a bude v nejbližších dnech umístěna.
- Bylo dokončeno rozšíření veřejného osvětlení 
U kostela v celkových nákladech 114 tis. Kč.
- Podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb. obec 
zřídila elektronickou podatelnu.
- Společnost MADOS MT Lupenice na základě 
smlouvy o dílo opravuje lávku u mostu přes 
Divokou Orlici na silnici I/11. Práce budou 
probíhat do poloviny srpna. Sjednaná cena 
díla: 348 126,- Kč včetně DPH.
- Krajský úřad Pardubice rozhodl o přidělení 
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dotace z programu obnovy venkova pro letošní 
rok na vestavbu MŠ ve víceúčelovém objektu v 
částce 140 tis. Kč.
- Obecní cesta do Houkova a obecní cesta k 
firmě UNIKOVO byly zpevněny položením 
obrusu. V srpnu bude provedeno zpevnění ces-
ty v úseku od sídliště po Šreibrovi asfaltovým 
nátěrem. Technické služby Žamberk vyspra-
vily díry na cestě od Popluží k Žamberku.
- Obec si nechala zpracovat od společnosti 
AQUAPOL s.r.o. Tábor vlhkostní průzkum bu-
dovy OÚ a budovy bývalé školy a návrh sanace. 
Firma zajišťuje magnetokinetické vysušování 
zdiva. Nabídková cena včetně DPH pro 1. NP 
budovy OÚ: 77 350,- Kč. Nabídková cena 
včetně DPH pro 1. NP budovy bývalé školy: 
95 200,- Kč. Nabídka neobsahuje stavební 
práce spojené se zhotovením sanační omítky. 
Zastupitelstvo rozhodlo, že nabídku firmy 
AQUAPOL nevyužije. Sanační omítka v pro-
storách obecního úřadu bude provedena v 
nejbližších letech. Budova školy v současné 
době nebude řešena.

UPOZORNĚNÍ 
na místní úhrady a poplatky:

Do 30.6. byl splatný
poplatek za odpady za rok 2005: 250,- Kč 
za 1 občana nebo 1 rekreační chalupu
Poplatníky, kteří ještě poplatek neuhradili 
žádáme, aby úhradu provedli co nejdříve v 
hotovosti na obecním úřadě nebo si zde mo-
hou vyzvednout složenku k úhradě. Podle čl. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 o poplatku, 
může obec zvýšit včas nezaplacený poplatek až 
o 50 %.
 

UPOZORNĚNÍ 
Z důvodu častého ukládání odpadků na chod-
ník a kolem zvonů na tříděný odpad, byly kon-
tejnery na papír, sklo a plasty přemístěny od 
prodejny Konzumu ke staré požární zbrojnici. 
Prosíme, udržujte zde pořádek a ukládejte jen 
tříděný odpad do zvonů.

VD

ZPRÁVA Z EVIDENCE OBYVATEL
Během června a července 2005 se z trvalého 
pobytu v obci nikdo neodhlásil. Přihlásil se Jiří 
Urbánek do č.p. 56. Narodily se 2 děti. Zemřel 
1 občan. K 28.7.2005 je v obci přihlášeno k 
trvalému pobytu 408 obyvatel.

VD

 

Blahopřejeme
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná 
životní jubilea:

   SRPEN 2005
Divíšková Ludmila č.p. 71 60 let
Matyášová Marie č.p. 147 65 let
Hovadová Květoslava č.p. 24 86 let
Dostálek Vlastimil č.p. 31 70 let
   ZÁŘÍ 2005
Mík Zdeněk č.p. 37 71 let
Vítková Vědunka č.p. 110 82 let
Matyášová Anna č.p. 47 87 let
Nutz Ladislav č.p. 11 85 let

Vzpomínáme
5.7. zemřel Josef Planík z č.p. 139 
                          ve věku 65 let

Čest jeho památce!
Vítáme nové občánky
17.5. se narodil Tomáš Matyáš do č.p. 147
10.7. se narodila Markéta Beková do č.p. 80
Přejeme jim hodně zdraví, lásky a šťastné 
dětství. 

VD

POZVÁNKA
na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva 

obce Helvíkovice, které se koná 
v pátek 12.8.2005 od 20 hod. 

v sálku obecního úřadu.
Program:  1. Rozpočtové změny
 2. Prodej a nákup pozemků 
       na Skále a u OÚ
 3. Změny územního plánu
 4. Různé
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STAVBA VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU
Dne 16. července nabylo právní moci 

stavební povolení na stavbu víceúčelového 
objektu a firma AGS Bohemistav a.s. Hradec 
Králové následně započala se stavebními pra-
cemi.
 Tato firma byla vybrána na základě 
výběrového řízení ve smyslu § 48 zákona č. 
40/2004 Sb. o veřejných zakázkách, kterým 
je obec povinna se řídit. AGS Bohemiastav 
nabídla ze všech přihlášených firem nejlepší 
podmínky.
 Stavební dozor vykonává ing. Zdeněk 
Šeda z firmy FORENTA s.r.o. Ústí nad Orlicí 
na základě mandátní smlouvy.
 Stavba by měla být ukončena za 52 týdnů.
 Ve víceúčelovém objektu bude zřízena 
tělocvična na fitnes, výdejna obědů pro se-
niory, nové prostory pro knihovnu, zázemí 
pro akce v parečku, MŠ a 3 byty v podkroví. 
Pořadník zájemců o byty není zatím veden.

PRANOSTIKY
Jaké prázdniny předpovídají pranostiky 
a co si ještě můžete zkontrolovat.
- Petrovy deště (1.8.) – pšenka na poli ještě.
- Čím více puká půda na Dominika (5.8.), 
 tím více ještě bude svítit slunce.
- První podzimní den je na svatého Vavřince 

(10.8.)
- Po svatém Smilu (14.8) slunce ztrácí už 

svou sílu.
- Od nanebevzetí panny Marie (15.8.) 

– konec koupání.
- Od svatého Bartoloměje (24.8.) slunce již 

tolik nehřeje.
- Ještě svatý Augustýn (28.8.) rád vyhledává  

stín.
- Od stětí svatého Jana (29.8.) přestávají 

parna.
Ludmila Dvořáková

PODĚKOVÁNÍ,
 jménem zastupitelstva obce děkuji 
členkám Klubu žen a hasičům, že pomohli 
vyklidit garáže za obecním úřadem, kde 
probíhá přístavba. Významnou pomocí našich 
žen byl i nátěr palubek a trámků na čekárnu na 
Houkově.
 Upřímné poděkování patří i panu Vá-
clavovi Beranovi č.p. 51, který bezplatně 
poskytl skladovací prostory pro uložení 
stolů a židlí po dobu jednoho roku. Původně 
jsme tyto věci chtěli uskladnit v přípravně 
bývalého prasečáku na Skále. Vedení VIKY 
sice souhlasilo, ale pouze s pronájmem celého 
prasečáku za nájemné 30 000 Kč ročně. S tím 
vedení obce nesouhlasilo. Problém nám po-
mohl vyřešit pan Beran.
 Ludmila Dvořáková

LOUČENÍ S LÉTEM
připravují myslivci 

z MS Dubina Helvíkovice – Kameničná 
na sobotu 27. srpna od 18 hod. 

u Obecního úřadu v Helvíkovicích.
Na posezení u táboráku při harmonice, 

dobrém moku s bohatou mysliveckou kuchyní 
zvou všechny své přátele a příznivce.

Kulturní výbor Obce Helvíkovice
připravil na středu 7. září

ZÁJEZD PRO DŮCHODCE.
PROGRAM: 
Častolovice – zámek; Opočno – Exotika v 
české zahradě, výstava; Dobruška – exkurze 
v obnoveném pivovaru ve staré sladovně, oběd 
ve stylové hospůdce; Skuhrov nad Bělou 
– muzeum u Růženčiny hutě; Rychnov nad 
Kněžnou – bývalá židovská synagoga, památ-
ník Karla Poláčka, volno ve městě, nákupy
Přihlášky na zájezd budou přijímány do 
31. srpna na obecním úřadě v úřední dny 
se zálohou 50 Kč. Odjezd 7.9. v 8 hodin od 
Mateřské školy v Helvíkovicích.
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Dobrovolný svazek obcí Rozvoj regionu 
obcí pod Zemskou bránou oznamuje za-
hájení příjmu žádostí o nájem bytů v nově 
postaveném domě s pečovatelskou službou v 
Pastvinách. Vhodnými zájemci jsou osoby se 
sníženou soběstačností v důsledku zdravot-
ního postižení nebo v důsledku věku – senioři.
Dům s pečovatelskou službou je umístěn v 
centru obce Pastviny, v bezprostřední blízkos-
ti Pastvinské přehrady. Byty s pečovatelskou 
službou budou připraveny k nájmu v průběhu 
roku 2006.
Bližší informace podá a písemné přihlášky 
přijímá Obecní úřad v Pastvinách, Pastviny 
32, 564 01, tel. 465 637 252.

Informace z časopisu Agrospoj 
č. 13/2005
Dotaz: 
Mám řidičský průkaz (růžový) z roku 1964, 
kdy končí jeho platnost? Můžete mi sdělit, jak 
postupovat při jejich výměně?
Odpověď: 
 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích stanovuje v § 134 
následující: Řidičské průkazy vydané do 30. 
června 1964 jsou jejich držitelé povinni vyměnit 
do dvou let ode dne nabytí účinnosti zákona tj. 
do 31.12.2002. Řidičské průkazy vydané od 1. 
července 1964 do dne nabytí účinnosti zákona 
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do pěti let 
od nabytí účinnosti zákona. Řidičské průkazy 
pozbývají platnosti uplynutím příslušné doby 
stanovené pro jejich výměnu.
 Za vydání řidičského průkazu formou 
výměny dosavadního řidičského průkazu po-
dle § 134 zákona č. 361/2000 Sb. se nevybírá 
správní poplatek. Tento úkon je osvobozen 
od správního poplatku podle § 9 odst. 2 
písm. b) zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích.
 V případě, že by povinná výměna 
řidičského průkazu byla spojena i s rozšířením 

dosavadního oprávnění k řízení silničních mo-
torových vozidel, správní poplatek se vybere.
Žadatel je povinen úřadu předložit:
• vyplněnou žádost tiskopis
• platný doklad totožnosti žadatele (občan 
ČR občanský průkaz, v případě jeho ztráty 
nebo odcizení náhradní doklad, který vydává 
příslušná městská část dle místa trvalého 
bydliště občana nebo orgán Policie ČR + další 
úřední doklad s fotografií, např.: cestovní pas, 
služební průkaz apod., cizinec předkládá pvo-
lení k pobytu)
• jedna fotografie rozměru 35 x 45 mm (jako 
na občanský průkaz)
• původní řidičský průkaz, vydaný v době od 
1.7.1964 do 31.12.2000.
• žadateli bude vydán nový řidičský průkaz 
ve lhůtě do 20 dnů.
Řidičské průkazy, vydané do 30.6.1964, byli 
jejich držitelé povinni vyměnit do 31.12.2002. 
Tyto již neplatné řidičské průkazy neopravňují 
jejich držitele k řízení motorových vozidel, ale 
jejich výměnu lze provést.
Řidičské průkazy vydané od 1.7.1964 do 
31.12.2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit 
do 31.12.2005. 
Novelizací zákona však byl prodloužen termín 
pro výměnu řidičských průkazů o 2 roky.
 VD

Společně za úsměv
Společnost KONZUM, obchodní družstvo v 
Ústí nad Orlicí, vypisuje pro rok 2005 grant-
ový program, jehož prostřednictvím mohou 
subjekty z oblasti sociální integrace získat 
dotaci ve výši 20.000 Kč. Celková částka, která 
bude mezi žadatele v tomto roce rozdělena je 
200.000 Kč. 
Cíl programu:
Finanční pomoc nestátním neziskovým 
subjektům pracujícím v oblasti sociální inte-
grace a poskytování sociálních služeb.
Termín uzávěrky podání žádosti: 15.9.2005
Vhodnost žadatele: Žadatel musí splňovat 
následující kritéria:
• být nezisková organizace, občanské sdružení 
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s regionální působností na ústeckoorlicku,
rychnovsku, náchodsku pracující v oblasti 
sociální integrace a poskytování sociálních 
služeb,

• být přímo odpovědný za přípravu a vedení 
projektu a nepůsobit jako prostředník,

• mít stabilní a dostatečné zdroje financování, 
aby byla zajištěna kontinuita jejich orga-
nizace po celou dobu trvání projektu a bude-
li to třeba, hrát roli při jejich financování,

• mít zkušenosti a být schopni prokázat svou 
způsobilost řídit rozsáhlou škálu činností 
odpovídající velikosti projektu, pro který se 
podpora žádá.

Vhodnost projektu:
• Částka: Žadatelé mohou požádat o částku 

20.000 Kč na jeden projekt.
• Počet vybraných projektů: Vybráno bude 10 

projektů. Žadatel může podat více samostat-
ných projektů, ale finanční podporu může 
získat pouze na jeden z nich.

• Trvání: Trvání projektu – Projekt musí být 
ukončen nejpozději do 31.12.2005.

• Územní vymezení: Podpora se týká všech 
projektů, jejichž výsledky budou realizovány 
na území ústecko-orlicka, rychnovska, 
náchodska.

Všechny potřebné podklady pro vypracování 
žádosti a další podrobnosti jsou k dispozici na 
internetových stránkách společnosti Konzum:   
www.konzumuo.cz nebo v sídle společnosti:

KONZUM, obchodní družstvo 
v Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191

562 13 Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 553 340, 465 553 111,

 marketing@konzumuo.cz 

Obecní úřad Helvíkovice 
nabízí bezplatně občanům 

KUPONY NA SLEVU 
při pronájmu bowlingové dráhy 

v Bowlingovém centru Letohrad. 
Bližší informace na OÚ.

HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 4/2005, VI. 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 
28.7.2005, datum vydání 2.8.2005. Uzávěrka příštího čísla 26.9.2005, Helvíkovický zpravodaj 

č. 5/2005 vyjde 3.10.2005.
Příspěvky jednotlivých autorů jsou ponechány v původním znění a nejsou jazykově ani fakticky 

upravovány. Sazba a tisk: Tiskárna David Kerschbaum, Hluboká 140, Žamberk.

ÚDRŽBA 
TRAVNÍCH POROSTŮ

• zakládání trávníků a jejich údržba
• likvidace plevelů, postřiky a hnojení
• sekání, práce křovinořezem
• realizace zahradních projektů
• instalace automatických závlahových 
 systémů

JIŘÍ ROČEK, Helvíkovice 49, 
564 01 Žamberk
Tel.: 731 045 283

UPOZORNĚNÍ
Zájemci o práci kominíka přihlašte se 

do 15. srpna na obecním úřadě.
Zajistíme p. Menclíka z Ústí n.Orl., 

přesný termín zveřejníme.


