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ZPRAVODAJ
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dvoumìsíèník

roèník VII

Dne 12.5.2006 se konalo 21. veřejné zasedání zastupitelstva obce

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE:
Zastupitelstvo obce schválilo
1. Rozpočtové opatření č. 1/2006 v celkové
výši 157 700 Kč na příjmové i výdajové části.
- Jedná se o přijaté dotace z Krajského úřadu Pardubice na stavbu víceúčelového objektu (100 tis.) a na volby do PS Parlamentu
ČR (17,7 tis.). Další příjmovou položkou,
u které dochází k navýšení je příjem z prodeje dřeva pokáceného pod Popluží (navýšení o 40 tis.). Ve výdajové části je rozpis
přijatých dotací na stanovený účel (stavba
a volby) a 40 tis. bude použito k navýšení
rozpočtu na opravy místních komunikací.
Rozpočet na rok 2006 zůstává vyrovnaný
na straně příjmů a výdajů v celkové výši
12 097 700 Kč.
2. Výsledek inventarizace majetku obce za rok
2005.
- K 31.12.2005 byla provedena řádná inventarizace majetku. Obec má majetek
v celkové hodnotě 49 165 410,61 Kč. Největší podíl (30 mil.) tvoří hodnota pozemků.
3. Termín přijímání žádostí o byty ve víceúčelovém objektu od 1.6. do 31.7.2006.
- Podmínky přidělování bytů stanovilo Ministerstvo pro místní rozvoj při přidělení
dotace ze státního rozpočtu na výstavbu
nájemních bytů. Žadatelé o přidělení bytu
musí splňovat limity průměrného měsíčního příjmu. U samostatně žijící osoby
se jedná o 0,8násobek průměrné měsíční
mzdy za národní hospodářství zveřejněné
ČSÚ a u osoby s dalšími členy domácnosti
nesmí průměrný měsíční příjem přesáhnout 1,5násobek. Průměrná mzda za národní hospodářství za rok 2005 zveřejněná
ČSÚ činila 19 030,- Kč.
- Žádosti budou přijímány ve stanovené
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písemné formě. Žádost bude obsahovat
záruku vložení ﬁnanční zálohy ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.
- Do 31.8.2006 zastupitelstvo rozhodne
o způsobu přidělení bytů
4. Správce víceúčelového objektu Františka
Dvořáka.
- O práci správce nové budovy vyslovilo zájem 6 občanů. Zastupitelstvo požadovalo
důchodce, který se lépe přizpůsobí požadavku obce na organizování práce. Správce bude pracovat na dohodu o provedení
práce. Bude vykonávat údržbu víceúčelového objektu a přilehlých veřejných prostranství.
5. Knihovnici Petru Pospíšilovou.
- Monika Koukolová požádala o ukončení
smlouvy.

Z DALŠÍCH INFORMACÍ
1. Státní fond životního prostředí ČR
Praha zaslal sdělení, že naše žádost o dotaci
na vytápění víceúčelového objektu tepelným
čerpadlem nebyla vybrána ke spoluﬁnancování z prostředků státu a EU v letošním
roce a bude zařazena do zásobníku projektů
ﬁnancovaných v letech 2007-2013. Obec ve
spolupráci s dodavatelem stavby připravila
další žádost o dotaci ze SFŽP, národního programu, ve kterém je poskytována státní dotace
ve výši 70 % nákladů.
2. Obec vlastní rožeň na opékání kuřat
(70 až 80 půlek), který je možné občanům za
poplatek půjčit. Zastupitelstvo obce rozhodlo,
že bude rožeň místním spolkům půjčován
zdarma, místním soukromým osobám
u příležitosti rodinných oslav za 200 Kč, při
komerčním využití 500 Kč. Pro cizí osoby je
poplatek rovněž 500 Kč. Všichni, kteří si rožeň
budou půjčovat jsou povinni složit zálohu
1000 Kč, která jim bude vrácena.
Za zhotovení rožně patří poděkování
p. F. Dvořákovi, za zhotovení jehel p. A. Smetanovi a za poskytnutí motorku p. Gabrišovi.
3. Okrsková volební komise pro volby do
PS Parlamentu ČR ve dnech 2.-3.6. bude
pětičlenná (minimální stanovený počet). Za

KSČM byla delegována paní Jaroslava Urbánková, starosta jmenoval zapisovatelku
Věru Dittertovou a další členy komise –
Vojtěch Kroula, Vratislava Matyáše a Jaroslavu Matyášovou. Předsedkyní volební komise
byla zvolena Jaroslava Matyášová.

Zpráva z evidence obyvatel:
Během března až května 2006 se narodily
2 děti, nikdo se nepřihlášil ani neodhlásil z
trvalého pobytu, zemřel 1 občan.
K 12.5.2006 je v obci přihlášeno k trvalému
pobytu 413 obyvatel.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
v obci Helvíkovice
Starosta obce Helvíkovice podle § 15
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek 2.6.2006
od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a v sobotu 3.6.2006
od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku
č. 1 je sálek v budově obecního úřadu,
Helvíkovice č.p. 3
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu
v obci Helvíkovice, části Helvíkovice
a části Houkov.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
4. Hlasovací lístky budou každému voliči
dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu
hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové
volební komise.
V Helvíkovicích dne 18.5.2006

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná
životní jubilea:
Červen 2006
Pinkasová Božena, č.p. 135
Oulický Ladislav, č.p. 27
Stejskal Václav, č.p. 35
Praus Ladislav, č.p. 104
Šindelářová Miluše, č.p. 22
Šnajdr Jindřich, č.p. 81

72 let
82 let
78 let
84 let
71 let
72 let

Červenec 2006
Matyášová Marie, č.p. 52
Mlynář Václav, č.p. 132
Blažková Anna, č.p. 36
Nun Emanuel, č.p. 75
Dobeš Jaroslav, č.p. 16
Malinová Anežka, č.p. 127
Kysilka František, č.p. 119

60 let
60 let
81 let
84 let
72 let
73 let
76 let

VZPOMÍNÁME
zemřel Jaroslav Žabka, z č.p. 43 ve věku 83
let.
Čest jeho památce!
VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
24.3. se narodil
Aleš Zezulka do č.p. 134
10.4. se narodil
Radim Pokorný do č.p. 74
Přejeme jim hodně zdraví,
lásky a šťastné dětství.
VD
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Poděkování
Chtěli bychom poděkovat zastupitelstvu
obce za gratulaci a květiny k naší stříbrné svatbě, za pěkné posezení s p. Vráťou
Matyášem a paní Smetanovou.
Děkujeme
Manželé Šafářovi

O ČEM SE POVÍDÁ,
O ČEM SE MLUVÍ
PODĚKOVÁNÍ ANNĚ A VÁCLAVU STEJSKALOVÝM ZA MNOHALETOU PRÁCI
PRŮVODCŮ V DOMKU PROKOPA DIVIŠE
V zastoupení Města Žamberka i Městského
muzea Žamberk děkuji tímto manželům Anně
a Václavu Stejskalovým v souvislosti se završením jejich práce v domku Prokopa Diviše za
jejich mnohaletou pomoc.
Na postu průvodců pracovali více než tři desítky let a propagovali osobnost evropského význa-
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mu, spjatou s dějinami Žamberka.
V této práci pokračovali po otci a ten
ji převzal od pana
Krále. Podíleli se
na bohaté kulturní nabídce města
i regionu. Jména
manželů
Stejskalových se trvale
zapsala do povědomí veřejnosti a historie žamberského muzea.
Práce průvodce je obětavou službou veřejnosti
a mohu s potěšením konstatovat, že Anna a Václav Stejskalovi tuto práci vykonávali rádi a byla
často oceňována pochvalnými zápisy v návštěvní
knize.
Během této práce jsme museli překonat nejeden těžký problém, spojený s výměnou a nátěry
šindelové střechy, výmalby interiérů, konzervací předmětů i nátěrem bleskosvodu. Byla realizována modernizace expozice podle návrhu
Ing. Ladislava Mergla a Město Žamberk bylo
nuceno řešit získání vlastnických práv k objektu
domku, který je zároveň jedinečným dokladem
lidové architektury. Naši průvodci museli být
připraveni zaujmout návštěvníky z okruhu odborníků i laiků, zodpovědět dotazy zvídavých
žurnalistů i zpřístupnit expozici cizincům. Byli
si vědomi toho, že se jméno premonstrátského
kněze a vědce Václava Prokopa Diviše stalo
jménem, které se vybaví snad každému, kdo
uslyší název města Žamberk.
Za celou dobu jejich práce jsem je viděla
nejšťastnější, když se v domku Prokopa Diviše uskutečnila návštěva pátera Halíka, který
byl oblečen do dobového kněžského roucha
a snažil se dětem vyprávět jako skutečný Prokop Diviš o svých pokusech a vynálezech, aby
jim tak přiblížil Divišův přínos ﬁlosoﬁi, medicíně, elektrotechnice a akustice. Radostné chvíle
jsme společně prožívali, když se nabídla skupina Brontosaurů realizovat podle přesných instrukcí pracovníků památkového ústavu pomoc
s výmalbou a obnovením hliněných výmazů této
roubené stavby.

Jako důkaz úcty a uznání mnohaleté práce
byl dne 23. 5. 2006 předán manželům Anně
a Václavu Stejskalovým Děkovný list. Byli zároveň pozváni do stálé expozice muzea, kde
jim u příležitosti oslav 95. výročí vzniku muzea
v Žamberku bude dne 23. září 2006 veřejně poděkováno za jejich osobitý vklad a přínos v propagaci regionu.
S úctou
Mgr. Marie Otavová
ředitelka Městského muzea Žamberk

UPOZORNĚNÍ
Ekola České Libchavy s.r.o. obecnímu
úřadu sdělila, že v souvislosti s nárůstem
výkonů společnosti dojde s platností od
1.7.2006 k následující změně:
Svozový den pondělí se mění na čtvrtek
(nadále v odpoledních hodinách).
Termíny jednotlivých svozů popelnic tedy
budou pro zbytek roku následující:
pondělí 12.6., 26.6.
čtvrtek 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9.,
5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 9.11.,
16.11., 23.11., 30.11., 7.12., 14.12., 21.12.,
28.12.
VD

NOVÝ ZÁKON
O SILNIČNÍM PROVOZU
Některé změny v zákoně o silničním provozu, které vejdou v platnost od 1.7.2006:
• Používání dětských zádržných systémů je
nově je nařízeno na všech kategoriích pozemních komunikací z hlediska ochrany života
a zdraví dítěte. Použití těchto zádržných systémů je omezeno tělesnou výškou dítěte do 150
cm a tělesnou váhou do 30 kg.
• Nově je možné zadržení řidičského průkazu Policií ČR, a to na místě spáchání přestupku. Po tomto zadržení bude probíhat správní
řízení o udělení sankce zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.
• Držitel řidičského oprávnění pozbývá ři-

dičské oprávnění dnem právní moci rozhodnutí, kterým mu byl soudem nebo správním
úřadem uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.
• Zavedení systému bodového hodnocení.
Řidičům jsou za vybrané přestupky a trestné
činy proti bezpečnosti provozu na pozemních
komunikací zaznamenávány body. Po dosažení 12 bodů dojde k tzv. „pozbytí“ řidičského
oprávnění, a to na dobu jednoho roku.
• Další změna se týká povinnosti provozovatele vozidla sdělit policii nebo správnímu
orgánu údaje potřebné k určení totožnosti
osoby, která vozidlo řídila v době spáchání
přestupku. Pokud toto povinná osoba nesdělí,
má se za to, že se protiprávního jednání dopustila sama.
• Zákaz používání jakýchkoliv technických
zařízení, které vedou k odhalení radarů (antiradar).
• Povinnost dávat znamení o změně směru
jízdy při předjíždění cyklisty nebo objíždění
chodce.
• Řidič motorového vozidla musí mít mimo
jiné u sebe doklad o zdravotní způsobilosti,
pokud jde o řidiče podle § 87 zákona o provozu na pozemních komunikacích (např.osoby
starší 60 let).
• Povinnost řidiče dát znamení o změně
směru jízdy při vyjíždění z kruhového objezdu, při vjezdu na kruhový objezd a při jízdě po
něm se znamení nedává.
• Povinnost mít celoročně rozsvícena obrysová a potkávací světla na motorovém vozidle.
• Povinnost řidičů, při tvorbě kolon na dálnici a rychlostní silnici o více jak dvou jízdních
pruzích, vytvořit mezi sebou před zastavením
vozidla jeden pruh široký nejméně 3,0 m pro
průjezd vozidel s právem přednostní jízdy.
• K měření rychlosti vozidel je oprávněna
i obecní policie, a to i s právem vozidla zastavovat.
• Nově se zavádí institut kauce, tj.záruky, že
se osoba (řidič) dostaví ke správnímu řízení
o přestupku.
• Cyklista mladší 18 let musí mít za jízdy
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nasazenou a připevněnou ochrannou přilbu
schváleného typu.
• Cyklista je dále povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým
světlem dopředu a zadní svítilnu červené barvy, která může svítit i přerušovaně.
• Vlastník nebo držitel domácích zvířat je
povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci.
• Držitelé řidičského oprávnění C, C+E
a C1+E, kteří řídí nákladní automobil převyšující hmotnost 7 500 kg a držitel oprávnění
D, D+E, D1 a D1+E, který řídí příslušné vozidlo, je povinen se podrobit psychologickému
a neurologickému vyšetření.
Výčet změn není samozřejmě úplný. Vzhledem k tomu, že změny jsou velmi rozsáhlé
a v některých případech zásadní, doporučujeme každému řidiči, aby se ve vlastním zájmu
seznámil s úplným zněním novely tohoto zákona a sledoval případné změny.
vybráno z příspěvku Ing. Klementa v ŽL č.
8/2006

PARDUBICKÝ KRAJ
Tisková informace 12. května 2006
POVODŇOVÉ ŠKODY NA PROGRAMU
JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE
Rada Pardubického kraje se seznámila
s přehledem škod, které v Pardubickém kraji
napáchala dubnová povodeň a zároveň uložila
vicehejtmanovi a radním za dopravu a životní
prostředí důsledně uplatňovat náhradu škod
ze státních fondů. Místopředseda Povodňové
komise Pardubického kraje Petr Šilar pak má
do konce června 2006 předložit radě komplexní zprávu o škodách na tocích a související infrastruktuře.
„Již dříve jsme konstatovali, že celkový odhad nákladů na obnovu majetku na území
Pardubického kraje činí cca 441 mil.Kč. V této
částce však nejsou zahrnuty škody na země6

dělských pozemcích, které spadají do trochu
odlišného režimu. Přehled škod na našem
území jsme předali státním orgánům v daném
termínu a budeme čekat na 15. květen. V tomto termínu by měla Vláda ČR jednat o tom, zda
kraje obdrží účelovou dotaci na obnovu škod
v majetku obcí a krajů, anebo zda budou řešeny v rámci programů ministerstev,“ řekl vicehejtman Roman Línek.
V Pardubickém kraji jsou největší škody na
komunikacích, mostech a navazující infrastruktuře. Nejvyšší náklady si vyžádá odstraňování sesuvu skalního masivu u Hřebečského tunelu. V současné době je část masivu již
odtěžena a je zaveden jednosměrný provoz
tunelem směrem na Moravskou Třebovou.
Oddělení komunikace s veřejností a vnějších
vztahů Krajského úřadu Pardubického kraje

Evidence hospodářských zvířat
V rámci sjednocování legislativy zemí Evropského společenství vstoupilo v platnost
dnem 9.7.2005 „ Nařízení Komise Evropského společenství“ č.21/2004. Z něho vyplývá,
že od 9.7.2005 povinnosti týkající se označování a evidence ovcí a koz stanovené zákonem
č.154/2000 Sb. (Plemenářský zákon), a jeho
prováděcími předpisy platí pro všechny jejich
chovatele bez rozdílu, kolik těchto zvířat daný
chovatel chová.
K tomuto opatření přistoupila Komise ES
po zkušenostech z některých zemí ES, kdy při
eliminaci nákazy BSE (nemoc šílených krav)
a klusavky ovcí došlo ke zbytečné likvidaci celých chovů z důvodu nedostatečné evidence
nezdokladovaného pohybu zvířat mezi chovateli. Znamená to tedy, že povinnost zaregistrovat svoje hospodářství u pověřené osoby,
zajistit označení zvířat, vést vlastní evidenci
a předávat údaje pověřené osobě (do ústřední evidence) platí i pro chovatele pouze jedné
ovce či kozy.
Pověřeným orgánem je Českomoravská
společnost chovatelů, a.s. (ČMSCH). Ten, jako
orgán pověřený vedením ústřední evidence,
chovateli přidělí pro každé jeho hospodářství

registrační číslo platné v rámci celé republiky.
Tato registrace se provádí na základě vyhlášky č.136/2004 Sb. formou vyplnění a předání
„Registračního lístku“, který chovatel obdrží
buď přímo na adrese ČMSCH, nebo u kontaktního pracoviště ČMSCH v Hradci Králové,
případně na webové stránce www.cmsch.cz.
Adresa ČMSCH:
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
útvar ústřední evidence
252 09 Hradišťko pod Medníkem
Telefon:
257 896 284 (p. Klímová)
Adresa kontaktního pracoviště ČMSCH:
Chovservis, a.s.
Zemědělská 897
500 03 Hradec Králové
Telefon:
495 404 157 (p. Knajﬂová)
Petr Šilar, člen Rady Pardubického kraje

ZE ŽIVOTA V OBCI

třetí nejlepší a získali jsme nejvyšší možný příspěvek -70 tisíc korun.
Realizace projektu pomůže vyřešit ztrátu
prostoru pro hry a výuku dětí z mateřské školy (vráceno majiteli), chybějící klidový koutek
pro maminky s dětmi a seniory. Chceme vybudovat otevřenou zahradu, kde bude umístěna
houpačka, tabule, stolky s lavičkami, duhový
domeček, skluzavka, koník a auto na pružině,
pískoviště, záhon s bylinkami i okrasné keře.
To vše by se nám bez pracovitých rukou rodičů dětí z MŠ, členek Klubu žen, První pomoci, hasičů a myslivců jistě nepodařilo.
Velkou pomocí v tak náročném díle jsou
sponzorské dary, které smluvně přislíbili rodiče Matyášovi čp.147, p.Klofátová, manželé
Stránských, manželé Planíkovi, Truhlářství
Žabka Jiří, ﬁrma Marek - zemědělská technika, MS Dubina, Sbor dobrovolných hasičů,
Klub žen, První pomoc a Sokol. Za dary předem děkujeme. Zatím jsme získali 22 500 Kč.
200 000 Kč poskytne obec a doufáme, že se
přidají i další!
Pokud se nám společnými silami vše podaří,
předáme veřejnosti dílo v hodnotě 305 500 Kč
při slavnostním otevření 26.8.2006.

Škola pro udržitelný život,
tak se nazývá společný grantový a asistenční program Nadace Partnerství a Střediska
ekologické výchovy SEVER realizovaného ve
spolupráci s ﬁrmou Toyota, Pojišťovnou České republiky a Ekocentrem PALETA.
Posláním programu je vzdělávání v oblasti
udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do
konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí.
Do programu se mohly přihlásit všechny
školy, které chtějí spolupracovat s obcí, aktivními občany a spolky na realizaci společných
projektů, které přispějí ke zlepšení stavu životního prostředí, zlepšení vztahu obce, školy
a veřejnosti.
K tomuto programu se přihlásila i naše mateřská škola a se svým projektem nazvaným
„BEZPEČNÁ ZAHRADA, KLIDOVÁ ZÓNA
PRO MAMINKY S DĚTMI A SENIORY“
jsme byli úspěšní. Projekt byl vyhodnocen jako

Připravily L.Dvořáková a A.Janebová

UPOZORNĚNÍ A INZERCE
Sbor dobrovolných hasičů v Helvíkovicích
zve děti i dospělé na

Kácení máje
a oslavu MDD
v pátek 2. června
Od 17. hodin – FERDA A ZÁPALKA
– soutěže pro děti každého věku,
ukázka hasičské techniky
Večer – posezení při muzice,
občerstvení
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OBEC HELVÍKOVICE
SPOLU S MATEŘSKOU ŠKOLOU
zvou srdečně všechny děti i dospělé

NA VÝLET ZA POZNÁNÍM
HISTORICKÉ PRAHY,
který se uskuteční v sobotu 10.června
2006, odjezd v 6 hod. od MŠ.
PROGRAM:
1. skupina: prohlídka historické Prahy
(vhodné pro školní děti)
- Prašná brána, Staroměstské náměstí,
Orloj, Národní divadlo, Karlův most, Kampa, ...
2. skupina: návštěva ZOO (vhodné pro
děti z MŠ)
Společně obě skupiny:
- Lanovka na Petřín, Petřínská rozhledna,
Bludiště a návštěva 3D kina Oskar Imax
Poplatek za zájezd pro místní občany 50 Kč
pro ostatní 330 Kč.
V poplatku je zahrnuta cesta autobusem a
vstup do kina Oskar Imax. Ostatní vstupy
si hradí každý sám.
Přihlášky přijímá Mateřská škola a Obecní
úřad Helvíkovice.

Na neděli 18.6.
pro vás Katolická obec a obecní úřad
připravili

KONCERT V KAPLI
V HELVÍKOVICÍCH
Odpolední program:
13:30 hod. mše svatá
14.30 hod. koncert
ženského pěveckého sboru DANDELION.
Vstupné dobrovolné.

VAKCINACE PSŮ
PROTI VZTEKLINĚ
se uskuteční v pátek 30.6.2006
od 16. do 17. hodin
u obecního úřadu v Helvíkovicích
MVDr. Petr Šalanský

POZVÁNKA
na 22. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice,
které se koná v pátek 16.6.2006 od 19,30 h v kanceláři obecního úřadu.
Program:
1) Výsledek hospodaření obce za rok 2005, Závěrečný účet
2) Pravidla pro pronájem bytů pro příjmově vymezené osoby

HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 3/2006, VII. 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 26.5.2006, datum vydání 1.6.2006.
Uzávěrka příštího čísla 28.7.2006, Helvíkovický zpravodaj č. 4/2006 vyjde 4.8.2006. 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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