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Dne 16.6.2006 se konalo 22. veřejné zasedá-
ní zastupitelstva obce

 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE:
Zastupitelstvo obce schválilo

1. Výsledek hospodaření obce za rok 2005 
a Závěrečný účet obce za rok 2005 bez vý-
hrad.

- Dne 30.5.2006 provedla pracovní skupi-
na Krajského úřadu Pardubického kraje pře-
zkoumání hospodaření obce za rok 2005. Se 
závěrečnou zprávou z přezkoumání hospoda-
ření obce se zastupitelstvo seznámilo a schvá-
lilo ji společně se Závěrečným účtem obce za 
rok 2005 bez výhrad. Závěrečný účet společně 
s přehledem o plnění rozpočtu za rok 2005 
a zprávou o výsledku přezkoumání hospoda-
ření obce byl zveřejněn na úřední desce obce.

2. Pravidla pro pronájem bytů pro příjmově 
vymezené osoby.

- Pravidla stanovují podmínky a způsob 
posuzování žádostí o uzavření nájemní smlou-
vy k bytům, které jsou ve vlastnictví Obce Hel-
víkovice. Tato pravidla vycházejí z podmínek 
stanovených Ministerstvem pro místní rozvoj 
ČR pro podprogram Podpora výstavby ná-
jemních bytů pro příjmově vymezené skupiny 
obyvatel. 

- Žadatelé o přidělení bytu musí splňovat 
limity průměrného měsíčního příjmu. U sa-
mostatně žijící osoby se jedná o 0,8násobek 
průměrné měsíční mzdy za národní hospodář-
ství 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 
písemné formě do 31.7.2006. Do 31.8.2006 
zastupitelstvo rozhodne o způsobu přidělení 
bytů. 

- Karta bytů (termín přijímání žádostí 
a bližší informace k bytům) byla zveřejněna 

na webových stránkách obce a na všech infor-
mačních tabulích v obci.

3. Odměnu SDH Helvíkovice 600,- Kč za 
umístění na 1. místě v okrskové soutěži hasič-
ských družstev, které se konalo 20.5. v Dlou-
hoňovicích.

Z DALŠÍCH INFORMACÍ
1. Obec uzavřela smlouvu o dílo s firmou 

Ing. Dušana Stejskala z Náchoda na dodávku 
a montáž elektrokotelny včetně přípravy pro 
připojení tepelného čerpadla pro vytápění 
víceúčelového objektu.

2. S Pozemkovým fondem ČR Ústí nad 
Orlicí obec uzavřela nájemní smlouvu na 
pronájem pozemku za prodejnou Konzumu.

3. AGS Bohemiastav a.s. dokončila stavbu 
víceúčelového objektu. Probíhá stěhování MŠ 
a knihovny a zařizování všech prostor. Od 1.9. 
bude objekt plně sloužit veřejnosti. Budova 
obecního úřadu byla vylepšena novou fasádou, 
nátěry oken a novým bezbariérovým vstupem. 

Zpráva z evidence obyvatel:
Během června až července 2006 se narodily 

4 děti, k trvalému pobytu v obci se přihlásilo 
10 osob, nikdo se neodhlásil, zemřel 1 občan. 

K 31.7.2006 je v obci přihlášeno k trvalému 
pobytu 426 obyvatel.

UPOZORNĚNÍ 
na platbu místních poplatků:

Do 30.6. byl splatný poplatek za odpady 
za r. 2006: 300,- Kč za 1 občana nebo 1 re-
kreační chalupu.
Poplatníky, kteří ještě poplatek neuhradili 
žádáme, aby úhradu provedli co nejdří-
ve v hotovosti na obecním úřadě nebo si 
zde mohou vyzvednout složenku k úhra-
dě. Podle čl. 6 obecně závazné vyhlášky č. 
2/2005 o poplatku, může obec zvýšit včas 
nezaplacený poplatek až o 50 %.
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Volby do zastupitelstva 
obce Helvíkovice,

konané ve dnech  20. a 21. října 2006.

Podle ustanovení § 67 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů sta-
novuje zastupitelstvo obce počet členů zastu-
pitelstva obce na nové volební období. Usne-
sením zastupitelstva obce Helvíkovice ze dne 
16.6.2006 bylo stanoveno, že zastupitelstvo 
obce vzešlé z voleb v říjnu 2006 bude sedmi-
členné.

Městský úřad Žamberk, odbor právní zve-
řejnil dle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 
491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o 
změně některých zákonů,

Seznam obcí,
ze kterých se kandidátní listiny pro volby do 

zastupitelstev obcí, 
konaných ve dnech 20. a 21. října 2006, 
podávají pověřenému městskému úřadu 

v Žamberku: 
Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňo-

vice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Kláš-
terec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, 
Pastviny, Záchlumí, Žamberk.

Kandidátní listiny se budou předávat na 
Městském úřadu v Žamberku, na odboru 
právním, v prvním poschodí, č. dveří 38.

Kandidátní listiny se předávají do 15. srp-
na 2006 do 16.00 hod.

Ministerstvem vnitra registrované politické 
strany a politická hnutí, jejichž činnost neby-
la pozastavena nebo jejich koalice, nezávislí 
kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů 
nebo sdružení politických stran nebo politic-
kých hnutí a nezávislých kandidátů (dále jen 
„volební strana“) mohou pro volby do zastu-
pitelstva obce Helvíkovice podat pouze jednu 
kandidátní listinu. Kandidátní listinu je třeba 
podat prostřednictvím zmocněnce volební 
strany nebo nezávislým kandidátem, jemuž 
bude městským úřadem potvrzeno její podá-
ní.

Členem zastupitelstva obce může být zvolen 
každý volič, který alespoň ve druhý den voleb 
(tedy 21.10.2006) dosáhl věku nejméně 18 
let a který je v den voleb v této obci přihlášen 
k trvalému pobytu a není zbaven způsobilosti 
k právním úkonům.

Tvoří-li volební stranu sdružení nezávislých 
kandidátů nebo nezávislý kandidát, připojí 
volební strana ke kandidátní listině petici po-
depsanou voliči podporujícími její kandidatu-
ru. V záhlaví petice a na každé její další straně 
musí být uveden název volební strany, název 
zastupitelstva obce, do kterého volební strana 
kandiduje a rok konání voleb. Vedle podpisu 
voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, 
datum narození a místo, kde je přihlášen k tr-
valému pobytu, jinak tento hlas pro podporu 
volební strany nelze započítat. Nezapočítávají 
se také podpisy kandidátů samých. 

 
Městský úřad Žamberk, odbor právní zve-

řejnil potřebný počet podpisů na peticích pro 
podporu kandidatury nezávislého kandidáta a 
volební strany tvořené sdružením nezávislých 
kandidátů kandidujících do zastupitelstva 
obce Helvíkovice dle ustanovení § 21 odst. 4 
zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupi-
telstev obcí a o změně některých zákonů.

Potřebné počty podpisů voličů zapsaných 
v seznamech voličů v Helvíkovicích:

Pro nezávislé kandidáty 5%, tj. 21 pod-
pisů a pro sdružení nezávislých kandidátů 
7 %, tj. 29 podpisů z celkového počtu 414 
obyvatel obce.

Náležitosti kandidátní listiny včetně vzoru 
kandidátní listiny a prohlášení kandidáta jsou 
uvedeny na webových stránkách Města Žam-
berka www.zamberk.cz nebo v tištěné podobě 
jsou k dispozici na obecním úřadě v Helvíko-
vicích. Na tiskopise „Prohlášení kandidáta“ 
je každý kandidát povinen stvrdit skutečnost, 
že souhlasí se svou kandidaturou, nejsou mu 
známy překážky volitelnosti (popř. že tyto po-
minou ke dni voleb) a že nedal souhlas k uve-
dení jeho osoby na jiné kandidátní listině. 
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Volební strana může na kandidátní listině pro 
volby do zastupitelstva obce Helvíkovice uvést 
maximálně 9 kandidátů. Věk kandidátů na 
kandidátní listině je třeba uvést platný v době 
podání kandidátní listiny, jeho případná aktu-
alizace ke dni voleb na hlasovacím lístku bude 
zajištěna městským úřadem. 

Osobou oprávněnou k podpisu kandidátní 
listiny volební strany zaregistrované Minis-
terstvem vnitra je třeba rozumět osobu uve-
denou ve výpisu z rejstříku politických stran 
a hnutí vedeného Ministerstvem vnitra, která 
je oprávněna za volební stranu jednat (= statu-
tární zástupce) a zmocněnec volební strany. 

Osobou oprávněnou k podpisu kandidátní 
listiny za sdružení nezávislých kandidátů je 
zmocněnec volební strany. 

Osobou oprávněnou k podpisu kandidátní 
listiny nezávislého kandidáta je tento kandi-
dát. 

Volební strana, s výjimkou nezávislého kan-
didáta, činí úkony ve volebních věcech pro-
střednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem 
ani jeho případným náhradníkem nemůže být 
kandidát. 

VD
     

  MOBILNÍ KONTEJNER 
NA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Rozpis přistavení kontejneru na 2. pol. 2006:

 U mostu Skála Houkov
 k Popluží
Červenec 8.-9.7 15.-16.7.
 22.-23.7.
Srpen 5.-6.8. 12.-13.8. 26.-27.8.
 19.-20.8.
Září 2.-3.9. 9.-10.9.
 16.-17.9.
Říjen 30.9.-1.10. 7.-8.10.
 14.-15.10.
 28.-29.10.
Listopad 11.-12.11. 4. - 5. 11. 18.-19.11. 
 25.-26.11.
Prosinec 9.-10.12. 16.-17.12.
Svoz nebezpečných odpadů se uskuteční 
v pátek 1.9., bližší informace na letácích.

Svoz popelnic
Od 1.7.2006 se změnil svozový den popelnic 

z pondělí na čtvrtek. V období červenec – září 
sudé týdny, od října každý týden. I přes slib 
zástupce firmy Ekola České Libchavy s.r.o., že 
bude zachován svoz popelnic v odpoledních 
hodinách, probíhá svoz v různou denní dobu. 
Upozorňujeme Vás, že den svozu – tj. čtvrtek 
je pro Ekolu závazný, ale hodina se odvíjí, dle 
jejich sdělení, od jejich aktuálních možností. 
Proto bude nejlepší, když popelnice přistavíte 
již ráno.

Tříděný odpad - plasty
Třídění odpadu je chválihodné, ale v po-

slední době je neustále přeplněný kontejner 
na plasty u obecního úřadu. Prázdné lahve se 
povalují po okolí, znečišťují prostředí.

Prosíme občany, aby v domácnostech více 
využívali přidělených pytlů, které se pravidel-
ně svážejí v daných termínech a nenosili plasty 
do kontejneru. Pytlů je na obecním úřadě do-
statek. 

VD

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná 
životní jubilea:

Srpen 2006
Hovadová Květoslava č.p. 24 87 let
Dostálek Vlastimil č.p. 31 71 let

Září 2006
Mík Zdeněk č.p. 37 72 let
Vítková Vědunka č.p. 110 83 let
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O ČEM SE POVÍDÁ,O ČEM SE POVÍDÁ,
O ČEM SE MLUVÍO ČEM SE MLUVÍ

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

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
3.6. se narodil Viktor Adámek do č.p. 155
12.7. se narodily David a Kristýna Kučero-

vi do č.p. 148
24.7. se narodila Charlotta Claudie Hudá-

ková do č.p. 94
Přejeme jim hodně zdraví, lásky a šťastné 

dětství.

VZPOMÍNÁME
6.7. zemřela Alice Béňová, z č.p. 64 ve věku 

68 let.
VD

    

ZAMYŠLENÍ NAD UPLYNULÝM VOLEB-
NÍM OBDOBÍM

Volební období se pomalu a jistě chýlí ke 
konci, nastává čas bilancování a proto mi vá-
žení čtenáři dovolte, abych vyjádřila svůj po-
hled na uplynulé čtyři roky.

Kandidovala jsem v roce 2004 za občanské 
sdružení pod názvem „Za obec krásnější“.
Troufám si říci, že se mnohé podařilo a že díky 
celému zastupitelstvu obce se mnohý koutek 
Helvíkovic stal skutečně krásnějším. Nově 
byl vybaven interiér knihovny, opravily se 
cesty, generálku dostala lávka přes Divokou 
Orlici, zmizela odporná skládka odpadků za 
budovou obecního úřadu, rozšířilo se veřejné 
osvětlení, každoročně jsou osekávány příko-
py, pravidelně je udržován hřbitov, podařila 
se rekonstrukce kuchyně, sociálního zařízení, 
šatny a sálku v budově obecního úřadu. Před 
otevřením je nové víceúčelové zařízení, které 
bude sloužit jak dětem tak dospělým. Bezpeč-
ná zahrada u mateřské školy čeká nejen na 
děti z MŠ, ale i na maminky s dětmi a seniory. 
Budova obecního úřadu má nový kabát, po 
vesnici jsou nové dopravní značky a vývěs-
ní skříňky. V mých budoucích plánech jsem 
ještě měla úpravu parčíku za zahradou MŠ, 

vybudování parkoviště za starou hasičárnou 
a úpravu parcely vedle Tedlových. K tomu vše-
mu jedno volební období nestačí. Podotýkám, 
že se zmiňuji pouze o akcích, které přispěly 
ke zkrášlení obce, ale stojí za to připomenout 
i nově vzniklé tradice jako je stavění a kácení 
máje, rozsvěcení vánočního stromu, posezení 
při svíčkách, pravidelné koncerty v kostele, 
kuchařská soutěž „O řád zlaté vařečky“, spo-
lečné vítání občánků. Za volební období se ve 
skutečnosti udělalo mnohem víc.

Všechna tato „zkrášlení“ stála peníze. Dota-
ce jsme sháněli kde se dalo a při podrobnějším 
studiu výsledků hospodaření za minulá léta 
zjistíte, že se jejich získávání často i dařilo. 
Přesto je obec v současné době zadlužena. 
V rámci současné ekonomické situace je však 
splácení dluhu zajištěno. Obci jako takové, 
ani občanům nic nehrozí. Obec i přes splátky 
bude mít vždy na základní provoz, zimní údrž-
bu, provoz mateřské školy, osvětlení, drobné 
údržby cest a obecního majetku. Nebudou 
však peníze na velké investice.

Co se týká mé osoby, byla jsem přesvědče-
na, že budu ještě jedno období kandidovat do 
zastupitelstva obce a pokud mě občané zvolí, 
budu se podílet na tom, aby obecní pokladna 
překonala tři roky, které budou, co se týká 
splátek nejnáročnější.

Dnes o tom přesvědčena nejsem. Nad svou 
další kandidaturou váhám a vedou mě k tomu 
nejen urážlivé anonymy, ale i tichý souhlas 
spoluobčanů s nimi. Člověk, který je píše je 
člověk nemocný. Něco ho trápí, na jeho dětství 
se někdo škaredě podepsal a on je teď nešťast-
ný, kope kolem sebe, ponižuje spoluobčany 
a všem těm lžím, které píše, bohužel sám věří.

Víc mě však trápí, že má pomocníky a po-
sluchače, kteří mu podávají hloupé zkreslené 
informace a dál pomluvy šíří. Mnoho našich 
spoluobčanů ví o koho jde. Dokáží je pojme-
novat, před členy zastupitelstva odsuzovat 
a přesto se s nimi dál baví, přijímají je doma, 
na oko jsou přátelé. 

Po celý jeden a půl rok jsem měla chuť ně-
komu na mnoho věcí odpovědět, uvést vše na 
pravou míru, ale nebylo komu. V únoru 2006 
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však anonym poukazuje na řadu problémů 
a podotýká, že prý to co píše, ve Zpravodaji ne-
najdete. Kéž by byl natolik čestný, do Zpravo-
daje vše napsal, aby bylo možné s ním diskuto-
vat. Zřejmě jej tedy čte a já mu odpovídám. 

Jsem obviňována z toho, že jsem si vytvoři-
la teplé místečko na obci, protože jsem chtivá 
peněz. Žádné teplé místečko jsem si nevytvo-
řila. Byla jsem před čtyřmi léty řádně zvolena. 
Výše platu místostarostky je dána Nařízením 
vlády č. 37/2003 Sb. Až do loňského roku jsem 
nepobírala ani základní plat, který mi náležel. 
Odmítla jsem jej. V loňském roce mi za mé 
nepřítomnosti zastupitelé obce odhlasovali 
základní plat v plné výši. Možné příplatky za 
každých 100 občanů neberu. Důkaz může 
poskytnout paní Šedová, bývalá předsedkyně 
finančního výboru.

Velice ráda toto místo postoupím komuko-
liv, kdo tuto „dobře placenou funkci“ bude 
v budoucnu vykonávat. To dnes vím jistě. 
Místostarosta v naší obce není uvolněný funk-
cionář, proto nemá ani pevně stanovenou pra-
covní dobu. (Tolik k výtce, že jsem byla viděna 
v úřední den na nákupech.)

Anonym mi vytýká, že obec koupila počí-
tač. Je to lež, žádný počítač nemám. Řadu lidí 
osočuje ze zpronevěry a obohacování se na 
úkor obce. Jedno pravdivé české přísloví pra-
ví „Zloděj vždy křičí chyťte zloděje“ – k tomu 
myslím není co dodat. O řádném zaplacení 
dřeva existují doklady, 
kdo nám prohrnuje sníh 
vědí nejlépe sousedé a ne 
někdo kdo žije uprostřed 
vesnice. To, že se staví 
mateřská škola pro mě 
a mé děti, tomu snad nikdo 
ani ve snu neuvěří.

V posledním pohozeném 
anonymu jsou hanlivě zmí-
něny „socialistické ženy“. 
Pod tímto názvem zde žád-
ná organizace neexistovala 
ani neexistuje. Pokud tím 
neznámý pisateli či pisatel-
ko myslíš Klub žen, tak tyto 

ženy si zaslouží jen úctu a poděkování za zdarma 
odpracované stovky hodin při úklidech po zed-
nících, malířích, natěračích, při úklidu čekáren 
a veřejných prostranství, organizování akcí pro 
děti. Dělat něco zdarma, ve prospěch obce – to 
asi není tvojí doménou. Ty sám nebo sama se ni-
čím takovým pochlubit nemůžeš, proto snižuješ 
zásluhy druhých.

K ostatním urážkám, které nepatří do slov-
níku služných lidí se vyjadřovat nebudu. Všeo-
becně otravuješ lidi a bereš jim chuť do práce.

Děkuji všem poctivým a čestným lidem 
v naší obci za pomoc a spolupráci. Jsem si vě-
doma, že nejsem bez chyby a mnohé se mohlo 
udělat lépe. Člověk sám nedokáže nic a nebýt 
Vás spoluobčanů, kteří jste pomohli prací či 
dobrou radou, nebyl by výčet akcí tak bohatý.

Věřím, že naši spoluobčané, kteří jsou tak 
nespokojeni s těmi, které před čtyřmi roky 
sami zvolili – trvale jmenovanými v anony-
mech, sestaví vlastní kandidátku a ukáží všem, 
jak se to má dělat.

Ludmila Dvořáková
 

SE STAROU ŠKOLIČKOU SE LOU-
ČÍME, DO NOVÉ SE MOC TĚŠÍME!

Loučení bylo smutné. Člověku se nechce 
ani věřit, že už je to 30 let, co jsem poprvé na-
stoupila jako učitelka do mateřské školy v této 
starší budově.
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Krásné vzpomínky na společně prožitá léta v bezvadném kolektivu mi nikdo nevezme. A to 
největší štěstí – DĚTI – mi zůstanou napořád!

Loučíme se s Tebou, stará školičko, bylo nám tu dobře, ale do nové se už moc těšíme!
V roce 2006 odešly do ZŠ 4 děti, k 1.9.2006 máme do mateřské školy přijatých 24 dětí, z toho 

19 dětí místních.
Velké poděkování patří všem rodičům za finanční příspěvky a brigádnickou pomoc při zařizo-

vání zahrady mateřské školy.

SRDEČNĚ VÁS VŠECHNY ZVEME NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ A PROHLÍDKU 
NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY 26.8.2006 OD 15.HODIN.

Hezkou dovolenou a 1. září 2006 se budeme těšit s dětmi naviděnou!
Anna Janebová, ředitelka mateřské školy

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní Jitce Ulrichové a paní Heleně Šiffelové za obětavou a poctivou práci, kterou obě 

vykonávaly s láskou po dobu pětiletého působení v mateřské škole. Jitce Ulrichové skončila pra-
covní smlouva na dobu určitou, Helena Šiffelová byla propuštěna pro nadbytečnost z důvodu jiné 
organizace stravování v nové školce. V nové práci Vám přeji hodně úspěchů!

Anna Janebová, ředitelka mateřské školy
PODĚKOVÁNÍ

Za spolupráci a podporu výstavby nové mateřské školy děkujeme představitelům obce, zastu-
pitelstvu, firmám, partnerům, místním spolkům, rodičům a příznivcům.

Velké uznání a poděkování zaslouží:
Pan Pecháček – stavbyvedoucí, AGS Bohemiastav a.s. Hradec Králové, Paní Bartošová – zá-

stupce firmy Benjamin s.r.o. Buchlovice, MVDr. Petr Šalanský – starosta,Paní Ludmila Dvo-
řáková – místostarostka, Paní Věra Dittertová – účetní, Místní spolky, Rodiče dětí z mateřské 
školy.                                                                                                            Anna Janebová, ředitelka mateřské školy
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UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme akcionáře společnosti VIKA 
Kameničná a.s., že se ve správní budově 
v Kameničné vyplácejí do 4.8.2006 dividen-
dy za r. 2005.
     

    
Z vyřazených věcí v MŠ a na OÚ 

NABÍZÍME KE KOUPI:
Psací stroj mechanický cena 50 Kč
Kamna na pevné palivo 300 Kč
Dřevěné prosklené dvoukřídlé vchodové dveře 
včetně zámků a klíčů 200 Kč
Další vyřazené drobnosti – skříňky, regály 
apod. lze zakoupit na burze dne 28.8. od 15 
do 17 hodin ve starých prostorách MŠ. Bližší 
informace na OÚ.

POZVÁNKA
na 23. veřejné zasedání Zastupitelstva obce 
Helvíkovice, které se koná v pátek 11.8.2006 
od 19,30 h v kanceláři obecního úřadu.
Program: 1. Pronájem bytů pro příjmově
      vymezené osoby
 2. Zadání změny č. 1A Územní-
      ho plánu obce Helvíkovice
 3. Různé

 
Obec Helvíkovice přijme brigádníka na 
vysekání trávy mezi stromky pod Popluží. 
Nástup ihned. Bližší informace na OÚ.

UPOZORNĚNÍ
Zájemci o práci kominíka přihlaste se 
do 21.srpna na obecním úřadě. Zajistíme 
p. Menclíka z Ústí nad Orlicí.

 Srdečně zveme 
 všechny spoluobčany
 v sobotu 26. srpna 2006 na

slavnostní otevření 
víceúčelového zařízení 

se zahradou
a myslivecký táborák 

„Loučení s létem“
Program:

15.00 vystoupení mažoretek, 
 projevy starosty obce a hostů
15.30 – 17 .00 prohlídka budovy
16.00 Loučení s létem 
 – myslivecká kuchyně
17.00 taneční zábava 
 – hraje skupina ASPEKT

Nabídka občanům a zaměstnancům 
místních firem a provozoven:
V novém víceúčelovém objektu za obecním úřadem 
je zřízena výdejna obědů. Obědy dovezené ze Škol-
ní jídelny v Žamberku budou předem objednaným 
strávníkům vydávány od 1.9.2006 v době od 12 do 
13 hodin. Cena oběda cca 50 Kč včetně dovozu, 
výběr ze 3 druhů. Zájemci o stravování hlaste se na 
obecním úřadě do 21.8.2006.

ZÁJEZD PRO DŮCHODCE
Kulturní výbor připravuje zájezd důchodců na 
úterý 12. září 2006 (Bohdaneč, Pardubice, 
Kunětická hora).
Upřesnění programu bude na pozvánkách a pla-
kátech.
Přihlášky na obecním úřadě do 30. srpna 2006.
Záloha pro důchodce 50 Kč, ostatní 100 Kč.

HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 4/2006, 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 31.7.2006, datum vydání 4.8.2006. Uzávěrka příštího čísla 27.9.2006, Helvíkovický zpravodaj č. 5/2006 
vyjde 4.10.2006. Příspěvky jednotlivých autorů jsou ponechány v původním znění a nejsou jazykově ani fakticky upravo-
vány. Sazba a tisk: Tiskárna David Kerschbaum, Hluboká 140, Žamberk.

UPOZORNĚNÍ A INZERCEUPOZORNĚNÍ A INZERCEUPOZORNĚNÍ A INZERCEUPOZORNĚNÍ A INZERCE
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