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Dne 12. 8. 2005 se konalo 17. veřejné
zasedání zastupitelstva obce

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE:
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
1. Rozpočtové opatření č. 1/2005
- Úprava rozpočtu obsahuje navýšení příjmových a výdajových položek o 398 070,-Kč. Jedná se především o přijaté dotace z Krajského
úřadu Pardubice na stavbu víceúčelového objektu (140 tis.) a nákup výpočetní techniky pro
OÚ (31,5 tis.) a navýšení nákladů na opravu
lávky (42 tis.) a opravy cest (80 tis.). Rozpočet
na letošní rok zůstává vyrovnaný na straně příjmů a výdajů v celkové výši 3 798 070,- Kč
- Příjmová část rozpočtu na r. 2005 byla k
31.7. splněna na 52 % a výdajová na 48 %.
2. Nákup pozemku par.č. 19/8 díl „a“ o výměře
409 m2 za cenu 150,- Kč za 1 m2 od Jana Kubíčka ze Žamberka
3. Prodej pozemku par.č. (19) PK o výměře583
m2 bratrům Lukášovi a Tomášovi Kubíčkovým,
Helvíkovice 9 a nákup pozemku par.č. 19/8 díl
„b“ o výměře 121 m2 a pozemku par.č. 19/8 díl
„e“ o výměře 462 m2 od bratrů Kubíčkových
– vzájemná směna pozemků
- Z důvodu dořešení majetkových vztahů a
rozšíření obecních ploch k výstavbě inženýrských sítí u stavebních pozemků na Skále byl
vytvořen geometrický plán. Změny jsou v souladu s územním plánem obce.
- Obec zde vyznačila 1 stavební pozemek na
obecní parcele vedle Hlavsových, který v nejbližší době prodá na stavbu RD.
- Pro rozšíření obecní komunikace a pásu pro
inženýrské sítě obec koupila pozemek od Jana
Kubíčka ze Žamberka.
- K dořešení vlastnictví sporných pozemků
obec přistoupila na směnu pozemků s bratry Tomášem a Lukášem Kubíčkovými z Helvíkovic.
Dojde tím také k rozšíření obecního pásu na inženýrské sítě a pokračování komunikace nutné
pro další bytovou výstavbu v této lokalitě.
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4. Prodej pozemku par.č. 1049/8 o výměře 92
m2 a pozemku par.č. 1053/7 o výměře 36 m2 za
cenu 150,- Kč za 1 m2 manželům Petrovi a Radce Tedlovým, Helvíkovice 8.
- Manželé Tedlovi požádali o odkoupení částí
obecních pozemků v sousedství jejich stavebního pozemku a stavby RD.
5. Uzavření kupní smlouvy mezi ČR a Obcí
Helvíkovice na prodej stpč. 113/1 v k.ú. Helvíkovice za cenu ve výši 15 000,- Kč.
- Pozemek o výměře 240 m2 pod garážemi
vedle obecního úřadu je ve vlastnictví státu.
Do doby schválení kupní smlouvy Ministerstvem ﬁnancí ČR byla na tento pozemek uzavřena nájemní smlouva.
6. Návrh zadání Změny č. 1 územního plánu
obce Helvíkovice.
- V území obce Helvíkovice v současnosti
platí územní plán obce schválený 16.11.2004.
Objevily se však nové skutečnosti v území a
požadavky na řešení nového funkčního využití
území a proto bylo již 16.11.2004 schváleno
zastupitelstvem obce pořízení změn. Projektantem změny č. 1 územního plánu obce bude
ing. Arch. Vaníčková, která byla i projektantkou při pořizování územního plánu obce.
- Důvod pořízení změny č. 1:
• Lokalita A: Požadavek zakreslení stanoveného záplavového území a aktivní záplavové
zóny řeky Divoká Orlice dle rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.
• Lokalita B: Požadavek na přemístění lokálního biokoridoru č. 28, který prochází přes
pozemek par.č. 156/1 byl vyvolán pí. Ivanou
Doubravovou, Žamberk.
• Lokalita C: Požadavek na změnu funkčního
využití ploch je iniciován obcí Helvíkovice. Jedná se o požadavek změnit původně uvažované
plochy stávající zemědělsky obdělávané na
území venkovského bydlení v lokalitě Na Skále (pozemky par.č. 1163/2, 1160 a 1200/9).
- Souhlasné stanovisko k návrhu zadání
Změn č. 1 územního plánu obce vydal i Krajský úřad Pardubického kraje.
7. Zhotovení asfaltového nátěru na obecní cestě
od Matyášových po Šreibrovi ﬁrmou KOREKT

Choceň v hodnotě 70 tis. Kč.
- Obec si nechala zpracovat cenové nabídky
na opravy cest po obci. Nabídky předložily ﬁrmy Strabag, SÚS a KOREKT na 2x asfaltový
nátěr s kamenivem na obecní cesty do Houkova, k UNIKOVO Svoboda a na úsek Matyáš
– Šreibr.
- Byla využita nejlevnější nabídka, ale pouze
na jednu cestu. Další dva úseky byly v letošním
roce zpevněny položením kvalitního obrusu a
proto asfaltový nátěr není nyní tak potřebný.
Letošní rozpočet s vyasfaltováním všech cest
ani nepočítal.
8. Zadání zpracování znaleckého posudku na
budovu bývalé školy č.p. 40
- Zastupitelstvo se rozhodlo zadat zpracování
posudku na současnou hodnotu budovy a přilehlého pozemku a následně projedná jejich
další budoucnost.
9. Zadání provedení zdravotní probírky v obecním lese na Skále par.č. 3/1

PŘIPRAVUJEME:
na 26.12. od 16 hodin.

Koncert v Kapli sv. Antonína
Kostel bude pro veřejnost otevřen od 15. do
17. hodin
na 28.12. Kuchařskou soutěž o

ŘÁD ZLATÉ VAŘEČKY
Podrobné propozice budou zveřejněny v příštím čísle Helvíkovického zpravodaje.

Zpráva z evidence obyvatel:
Během srpna a září 2005 se z trvalého pobytu
v obci odhlásili 2 občané (Tošovská Leona z
č.p. 34 a Matyášová Anna z č.p. 47), nikdo se
nepřihlásil. Narodily se 2 děti.
K 30.9.2005 je v obci přihlášeno k trvalému
pobytu 408 obyvatel.
VD

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná
životní jubilea:
ŘÍJEN 2005
Žabka Jaroslav
Šváb Ladislav
Tomšová Marie
Šafářová Eva
Koukol Jaroslav
Dostálková Věra

č.p. 43
č.p. 82
č.p. 2
č.p. 32
č.p. 31
č.p. 31

83 let
73 let
81 let
74 let
65 let
65 let

LISTOPAD 2005
Matyáš František
Divíšková Marie
Kudrová Hana
Křenková Eva

č.p. 52
č.p. 31
č.p. 96
č.p. 120

65 let
65 let
82 let
60 let

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
20.7. se narodila Andrea Kučerová č.p. 107
26.8. se narodil Jaromír Matyáš do č.p. 45
Přejeme jim hodně zdraví,
lásky a šťastné dětství.
VD

na 28.12.

Vánoční posezení při svíčkách

Poděkování
Občané Houkova děkují za splnění jejich požadavků. Byla zde zřízena nová čekárna u autobusové zastávky a opravena cesta.
Pánkovi, Gajdošovi a spol.

Mateřská škola a První pomoc Helvíkovice
Zvou všechny děti a dospělé na
v pátek 14.10.2005.
Sraz v 15,30 hod. u mateřské školy.
Těšíme se na vás.
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Což takhle dát si nový
Helkovský ženský seriál?
Který bude pravidelný a bude
trvat asi 9 měsíců. Najdi si čas
ve středu od 19. října
ve 20 hodin,
a začni dělat něco pro sebe.
Ať si malá nebo velká – boubelka
či žížala, přijď na
OÚ v Helvíkovicích
s přezůvkama, podložkou
a dostatkem tekutin.
Ordinace v růžové zahradě – Ulice
– Bazén – Rodinná pouta
či Dobrá čtvrť Ti sice utečou,
ale zdravý pohyb, dobrá
nálada, úsměv a vytrvalost
Ti dá víc než hrdinové, na které
koukáš z gauče.
Tak neváhej a přijď!
Režie: Marta Venclová
Vše co chceš ještě vědět
- 720 179 003

Obecní úřad Helvíkovice zve všechny své občany na již tradiční

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU,
které se koná počátkem doby adventní tj.
v neděli 27. listopadu od 16. hodin.
Program:
1)kulturní vystoupení
2)výstava vánočního cukroví v knihovně
3)občerstvení – bramboráky, svařené víno,
grog

POZVÁNKA NA PLAVÁNÍ
Obecní úřad Helvíkovice pořádá ve středu
2.11.2005 zájezd do Krytého plaveckého
bazénu v České Třebové. Odjezd v 16. hodin
od MŠ, návrat do 19,30 hod.
Poplatek vybíraný v autobuse:
Místní - dospělí ..................35 Kč
- děti a důchodci .....20 Kč
- děti do 6 let ...........15 Kč
Ostatní - dospělí ..................70 Kč
- děti a důchodci .....50 Kč
- děti do 6 let ...........40 Kč

Klub žen pořádá 28.října 2005

ZÁJEZD DO POLSKA
na trhy do KUDOWA ZDRÓJ
Odjezd od mateřské školy v 7,00 h.
Cena pro členky KŽ 70 Kč,
pro ostatní 100 Kč.
Přihlášky se zálohou přijímá p. Popová
do 20. října 2005.

CVIČENÍ PRO VÁS MUSÍ BÝT ZÁBAVA,
NIKOLIV NUTNÉ ZLO
Nejvhodnější období začít s aktivitou
je nyní, kdy nastávají delší večery.
Zdravotní cvičení žen při hudně pro méně
náročné se koná každou středu
od 19. do 20. hodin.
Na prvním cvičení se sejdeme 5.10.
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Myslivecké sdružení DUBINA
Helvíkovice – Kameničná pořádá
v sobotu 26. listopadu 2005

tradiční
POSLEDNÍ LEČ

Bohatá tombola, myslivecká kuchyně,
prodej jídel přes ulici.
Předprodej vstupenek s místenkou
bude od 1. listopadu u p. Béni.

NABÍZÍME LEVNĚ:
2 ks trojdílných oken ve velmi dobrém stavu.
Bližší informace v úřední dny na OÚ.

POZVÁ
POZV
Á NKA
na 18. veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Helvíkovice,
které se koná
v pátek 21.10.2005 od 19,30 h
v sálku obecního úřadu.
Program:
1. Prodej pozemků
2. Zimní údržba komunikací
3. Různé

Dobrovolný svazek obcí
Rozvoj regionu obcí
pod Zemskou bránou
oznamuje zahájení příjmu žádostí o nájem
bytů v nově postaveném domě s pečovatelskou
službou v Pastvinách. Vhodnými zájemci jsou
osoby se sníženou soběstačností v důsledku
zdravotního postižení nebo v důsledku věku
– senioři.
Dům s pečovatelskou službou je umístěn v
centru obce Pastviny, v bezprostřední blízkosti 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.

UPOZORNĚ
UPOZORN
ĚNÍ
OSTEOPOROSA (odvápnění kostí)
DENZITOMETRICKÉ MĚŘENÍ HUSTOTY KOSTNÍ TKÁNĚ NA POLIKLINICE V ŽAMBERKU
21.11.2005 v pondělí máte možnost si nechat přeměřit na periferním denzitometru
hustotu kostní tkáně. Jedná se o spolehlivou
metodu která osteoporosu vyloučí, případně
potvrdí. Vyšetření je bezbolestné, celkově
trvá asi 5 minut. Cena vyšetření: 50,-Kč.
Objednání k vyšetření v ordinaci ortopedie na poliklinice v Žamberku je nezbytné
- tel. 465 613 000 nebo 465 676 840, nebo
osobně v ordinaci.
MUDr. Miloš Jansa

Osteoporotické minimum
• Osteoporóza - „řídnutí kostí” -- nemoc postihující kosti a způsobující jejich snadnou
lámavost
• Základ pevných a zdravých kostí se vytvoří
do 25.-30. roku věku

• Po 30. roce kostní hmoty již jen postupně
ubývá
• Osteoporóza může postihnout ženy i muže,
obvykle po 45.-50. roce věku
• Riziko pro ženy je výrazně vyšší
• Nejčastější obtíží, kterou vás Osteoporóza
postihuje, jsou zlomeniny způsobené i relativně malým násilím a následné omezení
vašich každodenních aktivit
• Nejčastější osteoporotickou zlomeninou
je zlomenina krčku kosti stehenní, předloktí
nebo kompresivní zlomeniny obratlů
• Největší pravidelné úbytky kostní hmoty
postihují ženy, a to v a po menopauze
• Již probíhající úbytek kostní hmoty však
můžete správnou životosprávou významně
zpomalit (pravidelný přísun vápníku)
• Osteoporóze se tedy můžete účinně bránit prevencí a v případě postižení ji lze také
úspěšně léčit
• Klíčovými faktory pro prevenci osteoporózy jsou zdravý životní styl, dostatečný
přísun vápníku, vitaminu D a dalších minerálů a pravidelný pohyb
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Městská policie Žamberk vydala tyto

INFORMACE
k odchytu psů v obcích
Telefon na službu MP: 775 580 581
Pracovní doba městské policie:

Pondělí – Čtvrtek
Pátek
Sobota
Svátky

Začátek
Konec
07.00 h
24.00 h
07.00 h
So 07.00 h
19.00 h
Ne 07.00 h
dle potřeb města

Dle Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí a městem může odchyt toulavého psa objednat
pouze starosta a místostarosta obce.
Fakturace odchytu na základě smlouvy:
Výpočet částky:
200,- Kč x 1 hod x 2 strážníci = 400,- Kč + vozidlo 5,70 Kč x km = ...... ,- Kč
Veškeré náklady s odchytem a umístěním
psa v útulku může obec uplatňovat po majiteli
psa. Majitel psa, který neučiní opatření proti
úniku psa se dopouští přestupku dle § 13 odst.
1 zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání.
Městská policie Žamberk může za přestupek na místě uložit blokovou pokutu pouze v
Žamberku a v Lukavici, kde vykonává komplexně úkoly strážníka. U ostatních obcí vykonává pouze odchyt toulavých psů. Ostatní
obce musí oznamovat přestupky na právní
odbor MÚ Žamberk a jejich projednání pak
uhradit.

POZOR
V katastrálním území obce
Helvíkovice se provádí

OČKOVÁNÍ LIŠEK.
V této oblasti jsou položeny návnady s očkovací látkou proti vzteklině lišek v době
od 12.10. do 16.10.2005.
DODRŽUJTE TYTO POKYNY:
• nedotýkejte se návnad
• nepoužívejte k výkonu práva myslivosti
lovecké psy
• v případě potřísnění očkovací látkou,
která je v plastikovém obalu uvnitř
návnady, vyhledejte lékaře
• poučte své děti

UPOZORNĚNÍ
PRO SPOLUOBČANY!
V poslední době se vyskytlo několik případů drobných i větších krádeží nezvanými návštěvníky přímo v domech nebo
ﬁrmách i v naší obci. Dbejte pozornosti
při zabezpečení svého majetku. V případě podezřelých okolností volejte Policii
ČR.
VD

Helvíkovický zpravodaj č. 5/2005, 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 3.10.2005, datum vydání 7.10.2005.
Uzávěrka příštího čísla 25.11.2005, Helvíkovický zpravodaj č. 6/2005 vyjde 2.12.2005.
Příspěvky jednotlivých autorů jsou ponechány v původním znění a nejsou jazykově ani fakticky
upravovány. Sazba a tisk: Tiskárna David Kerschbaum, Hluboká 140, Žamberk.
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