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Dne 11.8.2006 se konalo 23. veřejné zasedá-
ní zastupitelstva obce
 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE:
Zastupitelstvo obce schválilo

1. Sepsání nájemních smluv na pronájem 
bytů pro příjmově vymezené osoby ve víceúče-
lovém objektu s vybranými žadateli: Vábrová 
Markéta, Hušková Alicja, Felcmanová Věra.

- Karta 3 volných bytů ve víceúčelovém 
objektu byla zveřejněna 16.6.2006. Do stano-
veného termínu 31.7. bylo podáno 7 žádostí 
o byt. Jedna žádost byla vyřazena, protože 
nesplňovala podmínky stanovené obcí. Jed-
na žádost byla žadatelkou stažena, protože 
po prohlídce bytu usoudila, že je pro ni a její 
dva syny byt malý. Zastupitelstvo posuzovalo 
zbylých 5 žádostí. Podle pravidel stanovených 
obcí byly jednotlivým žadatelům přiděleny 
body podle délky trvalého bydliště v Helvíkovi-
cích, počtu členů současné žadatelovi domác-
nosti, dosavadního způsobu bydlení, zdroje 
příjmů a podle stanoviska zastupitelstva obce. 
Třem žadatelům s nejvyšším počtem bodů 
byly přiděleny byty a sjednána s nimi nájemní 
smlouva na dobu 2 let. Nájemné bylo stanove-
nou podle podmínek daných MMR ČR ve výši 
50 Kč/1 m2, tj. celkem 3 000 Kč měsíčně. 

2. Zadání změny č. 1A Územního plánu obce 
Helvíkovice.

- Dne 27.2.2006 usnesením z 20. veřejného 
zasedání rozhodlo zastupitelstvo obce o poří-
zení Změny č. 1A územního plánu obce Helví-
kovice. Změny č. 1A budou řešeny v k.ú. Hel-
víkovice a obsahují pouze 1 lokalitu, ve které 
dojde ke změně funkčního využití zemědělské 
plochy na plochu občanské vybavenosti se 
záměrem realizace výstavby autobazaru (vedle 
ČSPHM). Projednání návrhu bylo oznámeno 
veřejnou vyhláškou, vyvěšeno na úřední des-
ce obce a MěÚ Žamberk. Veřejné projednání 
se konalo 13.3.2006. Krajský úřad Pardubic-

kého kraje, odbor strategického rozvoje, jako 
nadřízený orgán územního plánování prověřil 
dosavadní postup pořizování a ve svém stano-
visku ze dne 26.6.2006 konstatuje, že z hledis-
ka zákonného postupu nemá připomínek.

3. Spisový a skartační řád Obce Helvíkovice.
- Upravuje chod spisové služby a postup 

při vyřazování dokumentů Obecního úřa-
du a Obce Helvíkovice, vychází ze zákona č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

4. Zřizovací listinu příspěvkové organizace 
obce „Mateřská škola Helvíkovice“ s účinností 
od 1.9.2006.

- Z důvodu změny umístění mateřské školy 
byla provedena změna zřizovací listiny. Nové 
sídlo organizace je Helvíkovice č.p. 165. Sou-
části organizace jsou Mateřská škola a Školní 
jídelna mateřské školy – výdejna. Nemovitý 
majetek se MŠ předává do správy, movitý 
majetek do výpůjčky (zahrada, nebytové pro-
story v č.p. 165).

Z DALŠÍCH INFORMACÍ
1. Obec uzavřela s Pozemkovým fondem 

ČR smlouvu o bezúplatném převodu pozem-
ku par.č. 19/9 o výměře 7 260 m2 (na Skále). 
Pozemek bude v souladu s územním plánem 
obce rozdělen na stavební parcely.

2.  23.9. proběhlo v obřadní síni Městského 
úřadu v Žamberku vítání 9 nových občánků 
obce Helvíkovice. 

UPOZORNĚNÍ 
na platbu místních poplatků:

Do 30.6. byl splatný poplatek za odpady za 
r. 2006: 300,- Kč za 1 občana nebo 1 rekreační 
chalupu.

Poplatníky, kteří ještě poplatek neuhradi-
li žádáme, aby úhradu provedli co nejdříve 
v hotovosti na obecním úřadě nebo si zde 
mohou vyzvednout složenku k úhradě. Pod-
le čl. 6 obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 
o poplatku, může obec zvýšit včas nezaplace-
ný poplatek až o 50 %.
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O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb 
do zastupitelstva obce

Helvíkovice
 Starosta obce Helvíkovice podle § 29 zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 
o z n a m u j e :

 
1. Volby do zastupitelstva obce se uskuteční
 v pátek 20.10.2006 
 od 14,00 hodin do 22,00 hodin 
 a v sobotu 21.10.2006 
 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
 
2. Místem konání voleb
 ve volebním okrsku č. 1
 je sálek v budově obecního úřadu, Helví-

kovice 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 Čes-
ké 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 líst-
ky i ve volební místnosti.

 
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu 
hlasování ve volební místnosti je každý povi-
nen uposlechnout pokynů předsedy okrskové 
volební komise.
 
 V Helvíkovicích dne 2.10.2006

 
MVDr. Petr Šalanský, starosta

 Zpráva z evidence obyvatel:
Během srpna a září 2006 se narodilo 1 dítě, 

k trvalému pobytu v obci se přihlásil 1 občan, 
nikdo se neodhlásil. 

K 30.9.2006 je v obci přihlášeno k trvalému 
pobytu 428 obyvatel.

 
     

  

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná 
životní jubilea:

Říjen 2006
Tomšová Marie, č.p. 2 82 let
Šafářová Eva, č.p. 32 75 let

Listopad 2006
Planíková Květoslava, č.p. 139 70 let
Kudrová Hana, č.p. 96  83 let

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
6.8. se narodil Adam Krejsa do č.p. 108
Přejeme mu hodně zdraví, lásky a šťastné dět-
ství.

VD

    

HELVÍKOVICE PŘED VOLBAMI DO 
ZASTUPITELSTVA 2006

Vážení spoluobčané, vážení voliči,
Od roku 1991, kdy se naše obec oddělila 

od Žamberka, stojíme po bezmála šestnác-
ti letech před v pořadí již pátými volbami do 
zastupitelstva naší obce. Dosud nebylo zvy-
kem, aby kandidáti před volbami oslovovali 
své voliče.

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
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Jako Sdružení nezávislých kandidátů pod 
názvem „Nezávislí pro Helvíkovice“ zastá-
váme názor, že situace před letošními volba-
mi vyžaduje, abychom Vás seznámili s jakými 
plány jde naše sdružení do letošních voleb a co 
bychom v případě našeho zvolení chtěli pro 
obec udělat.

Co budeme v případě našeho zvolení pro-
sazovat, co chceme?

1. Řešit záležitosti obce veřejně, na veřej-
ných zasedáních zastupitelstva, při spolkové 
činnosti a na tradičních setkáních občanů. 
Chceme obec bez laciné a zákulisní lidovosti, 
nabízené občanům v jejich soukromí. Chceme 
vesnici bez anonymních pomluv a špinavostí. 

2. Využít dosavadních zkušeností někte-
rých našich kandidátů z práce v zastupitelstvu 
v případě jejich zvolení. Chceme, aby naši 
mladší kandidáti mohli takovéto zkušenosti 
získat a kvalifi kovaně pracovat v samosprávě 
naší obce v budoucnosti.

3. Zajistit maximální vyrovnanost  hos-
podaření obce při splácení úvěru a zároveň 
vytvářet podmínky pro investiční akce. Zlepšit 
zajišťování fi nančních dotací. 

4. Podporovat růst počtu obyvatel obce 
cestou získávání a prodeje stavebních pozem-
ků s inženýrskými sítěmi pro rodinné domy 
v souladu s územním plánem obce, zejména 
v lokalitě Na skále.

5. Pokračovat ve změnách skladby obecního 
majetku tak, aby majetek obce při co nejmen-
ších opravách a údržbě dával možnost získání 
fi nancí z pronájmu.

6. Chceme rozšiřovat podporu činnosti 
spolků, zejména SDH, MS a Klubu žen.

7. Z výčtu potřebných investičních akcí chce-
me v příštím volebním období zadat, započít 
a dle možností částečně nebo úplně dokončit: 
přípravu výstavby ČOV, úpravu středu obce, 
rekonstrukci některých hlavních komunikací, 
opravu zdi kolem hřbitova, rozšíření a opravy 
veřejného osvětlení, vybudovat další odpado-
vý dvůr u mostu na Popluž.

8. Při zajišťování běžného chodu obce 

a služeb pro občany změnit dosavadní přístup 
k místním fi rmám, zejména při zimní údrž-
bě komunikací, v odpadovém hospodářství 
a údržbě veřejných prostranství. Při správě 
a údržbě obecního majetku a ve službách pro 
obec zaměstnávat především naše občany. 

Sdružení nezávislých kandidátů 
„Nezávislí pro Helvíkovice“:
Petr Šalanský, Vábrová Monika, Koukol 
Roman, Vábrová Markéta, Holubář Vladi-
slav, Kotyzová Marcela, Svoboda Marian 

Vážení spoluobčané,
V nadcházejících komunálních volbách se 

chceme ucházet o Vaši podporu a právo zastu-
povat Vaše zájmy v dalších čtyřech letech. Člá-
nek v minulém zpravodaji byl ohlédnutím za 
minulým obdobím. V tomto čísle vám chceme 
přiblížit náš volební program a naše priority. 
Sdružení nezávislých kandidátů „ZA OBEC 
KRÁSNĚJŠÍ“, je sdružení převážně mladých 
odhodlaných lidí, kterým záleží na tom, aby 
naše obec byla krásnější a lépe se v ní žilo. Naší 
prioritou je spokojenost občanů a dynamický 
rozvoj obce.

V našem volebním programu pro nadchá-
zející volební období jsou tyto záměry:

1) Dokončit plánovaná protipovodňová 
opatření na Závodí.

2) Běžně udržovat místní komunikace 
v provozuschopném stavu ve všech ročních 
obdobích.

3) Dokončit úpravu veřejného prostranství 
ve středu obce

- upravit a vybavit prostory za novou budo-
vou tak, aby sloužily jako malé sportoviště pro 
starší děti a místo pro konání veřejných spole-
čenských akcí venku

- provést parkovou úpravu na pozemku před 
Tedlovými

- vybudovat parkoviště pro motorová vozi-
dla za budovou bývalé hasičárny.
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4) Vybudovat inženýrské sítě pro rodinné 
domky na obecních pozemcích Na Skále.

5) Podporovat činnost občanských sdružení 
v obci, podporovat tradiční akce konané pro 
veřejnost.

6) Splácet úvěr u České spořitelny.
7) Usilovat o získávání dotací na výše uve-

dené projekty.

Sdružení nezávislých kandidátů 
„Za obec krásnější“:
Karel Bek, Roman Gábriš, Jiří Ulrich, 
Milan Bednář, Ludmila Dvořáková

Obecní knihovna v novém…
Obecní knihovna je opět v provozu. Přes 

prázdniny byla přestěhována do nových pro-
stor, provozní doba a služby zůstávají stejné 
jako dříve. Otevřeno je tedy každou středu 
od 16 do 18 hodin a kromě půjčování knih 
můžete využít přístup k internetu nebo se 
zúčastnit dalších akcí:

18. 10. 2006 od 16 hodin: Čtení pro 
nejmenší spojené s kreslením na téma pře-
čteného textu. 

Rodiče, babičky a dědečkové, přiveďte své ra-
tolesti do knihovny. Dětem přečteme pohádku 
a zatímco budou kreslit obrázek, vyhledáte si 
v knihovně zajímavé čtení pro sebe. Dětskými 
obrázky potom vyzdobíme knihovnu. 

Listopad – prosinec 2006
Soutěž o nejhezčí plakát „Můj zvířecí 

miláček“ pro ty co už umějí číst a psát.
Máte doma pejska, kočičku nebo jiné 

zvířátko? Představte ho ostatním a vyhrajte 
dárek. Popište vašeho zvířecího miláčka na 
plakátku o formátu A3. Co by měl plakát ob-
sahovat:

• Obecné informace: druh zvířete, jeho 

ZE ŽIVOTA V OBCIZE ŽIVOTA V OBCIZE ŽIVOTA V OBCIZE ŽIVOTA V OBCI

stručný popis, kde žije ve volné přírodě, jakou 
péči potřebuje, jaké má vlastnosti apod.

• Informace o tom vašem miláčkovi: jak se 
jmenuje, jak jste k němu přišli, proč právě on 
je ten nej…, co všechno umí, co je na něm za-
jímavého

• Obrázek nebo fotku vašeho zvířátka
• Jméno a věk autora plakátku

Vyhledat informace a připravit plakátek 
si můžete přímo v knihovně každou středu. 
Hotové plakátky je třeba přinést do knihovny 
nejpozději do 29. 11. 2006. Všechny plakátky 
budou vystaveny v knihovně. Tři nejhezčí 
práce budou odměněny drobným dárkem, 
který potěší i vaše zvířátko. Hodnotit plakátky 
může kdokoliv, kdo knihovnu navštíví. Výsled-
ky vyhlásíme v lednu 2007.

Nevybrali jste si z nabízeného? Máte ná-
pad jak využívat možnosti naší knihovny? 
Nebyl by zájem například o kurzy angličtiny? 
Navrhněte co by vás zajímalo. Přijďte přímo 
do knihovny nebo pište na knihovna.helvikov-
ice@orlicko.cz.

Vaše nová knihovnice Petra Pospíšilová

Myslivecké sdružení DUBINA 
Helvíkovice – Kameničná pořádá
v sobotu 25. listopadu 2006 

TRADIČNÍ POSLEDNÍ LEČ.
Bohatá tombola, myslivecká kuchyně, 

prodej jídel přes ulici.
Předprodej vstupenek s místenkou 

od 1. listopadu u p. Béni.

Klub žen pořádá 28. října 2006
ZÁJEZD DO POLSKA 
na trhy do KLODZKA.

Odjezd od obecního úřadu v 7.00 hodin. 
Cena pro členky KŽ a děti do 15 let 70 Kč, 
pro ostatní 100 Kč. Přihlášky se zálohou 
přijímá paní Popová do 20.10.2006.
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Obecní úřad Helvíkovice 
zve všechny své občany na již tradiční

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU,

které se koná počátkem doby adventní tj. 
v neděli 26. listopadu od 16 hodin.

PROGRAM: 
1) kulturní vystoupení
2) občerstvení 
      – bramboráky, svařené víno, grog

Klub žen Helvíkovice 
zve všechny občany na

VÝSTAVU PALIČKOVANÉ KRAJKY
do klubovny v budově obecního úřadu

ve dnech voleb tj. 20. a 21. října.
Výstava je otevřena:

20.10. od 14.00 h do 20.00 h
21.10. od 8.00 h do 11.00 h.

PODZIM JE TU!
Opět pro vás, milé 

děti, mateřská škola, 
Klub První pomoc a 
Klub žen připravily 
2 akce.

DRAKIÁDA
se bude konat 

v úterý dne 10.10. od 16.00 hodin, 
sraz u mateřské školy.

Zakončení bude na Statku u Krtka – p. 
Ročka v Helvíkovicích. Zde vás také bude 
čekat malé překvapení – ukázka seskoku 
padákem.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zveme děti 
i dospělé.

BROUČKIÁDA
Uspávání broučků se bude konat 

dne 26.10.2006, sraz v 16,30 hodin 
u mateřské školy.
Startovné 10 Kč.

Zakončení bude na Statku u Krtka – 
p. Ročka.
Bohaté občerstvení, diskotéka pro malé 
i velké, příjemné posezení.

Na děti čeká Ferda 
Mravenec s Beruškou, 
Brouk Pytlík a další.
Moc se na vás těšíme!
Prodej kuřat, klobás.

                              Za MŠ 
            Anna Janebová
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PŘIPRAVUJEME:
Na 26.12. od 16 hodin 

Vánoční koncert v kapli sv. 
Antonína. Kostel bude pro 
veřejnost otevřen od 15. do 
17. hodin. 

Na 28.12. Vánoční posezení při svíčkách.
Na 28.12. Kuchařskou soutěž o Řád 

zlaté vařečky. Podrobné propozice budou 
zveřejněny v příštím čísle Helvíkovického 
zpravodaje.

PŘEHLED AKTIVIT 
V NOVÉ TĚLOCVIČNĚ 

VE VÍCEÚČELOVÉM OBJEKTU 
V HELVÍKOVICÍCH

Orientální tance
Orientální tance pro ženy a dívky. V pří-
padě zájmu bude kurz rozšířen o lekce pro 
maminky a dcerky.
Schůzky: pondělí 18,30 – 19,30 h
Vedoucí: Markéta Matějčíková 

Tai-či – pokročilí
Tai-či – na cestě k vyrovnanosti. Prohlubo-
vání a zdokonalování sestavy „24 cviků sty-
lu Yang“ pro ty, kdo chtějí víc, než cvičení. 
Lekce jsou doplňovány klidovými medita-
cemi a čikung. 
Schůzky: úterý 17,30 – 19,00 h
Vedoucí: František Radvan

Orientální tance
Cesta k ženství pomocí orientálních tanců 
a meditací.
Schůzky: středa 17,30 – 19,00 h
Vedoucí: Mgr. Šárka Andrová

Zdravotní cvičení
Zdravotní cvičení žen při hudbě pro méně 
náročné.
Schůzky: středa 19,00 h – 20,00 h
Vedoucí: Ludmila Dvořáková

KOUPÍM RODINNÝ DŮM k trvalému bydlení 
v Helvíkovicích a okolí. Telefon 739 267 766.

Pozvánka
na 24. veřejné zasedání Zastupitelstva 
obce Helvíkovice, které se koná v pátek 
13.10.2006 od 18.h v kanceláři obecního 
úřadu.
Program: 1.Rozpočtové opatření č. 2/2006
                      2.Různé

Cvičení pro vás musí být zába-
va, nikoliv nutné zlo! Při zdravot-
ním cvičení žen s hudbou se scházíme kaž-
dou středu v 19 hodin v nové tělocvičně.
Přijďte mezi nás!             Ludmila Dvořáková

Milé ženy a dívky  
- chcete pocítit radost z pohybu?
- zvýšit ohebnost a vytvarovat tělo?
- povzbudit sebedůvěru?

Pak přijďte mezi nás a tančete s námi

ORIENTÁLNÍ TANCE!!
Maminky - nenechávejte plačící dcerky 
doma a vezměte je s sebou!!

Scházet se budeme pravidelně každé pon-
dělí v 18:30 h v nové zrcadlové tělocvičně 
v Helvíkovicích, začínáme 2.10.2006.
Těší se na Vás Markéta Matějčíková a ostat-
ní tanečnice

UPOZORNĚNÍ A INZERCEUPOZORNĚNÍ A INZERCEUPOZORNĚNÍ A INZERCEUPOZORNĚNÍ A INZERCE
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KOUPÍM RODINNÝ DŮM k trvalému bydlení v Helvíkovicích a okolí. Telefon 739 267 766.

HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 5/2006, 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 2.10.2006, datum vydání 4.10.2006. Uzávěrka příštího čísla 24.11.2006, Helvíkovický 
zpravodaj č. 6/2006 vyjde 1.12.2006. Příspěvky jednotlivých autorů jsou ponechány v původním znění a nejsou 
jazykově ani fakticky upravovány. Sazba a tisk: Tiskárna David Kerschbaum, Hluboká 140, Žamberk.

Výstava vzácného souboru litografi í k poctě 95. výročí vzniku muzea 
Městské muzeum Žamberk vydalo u příležitosti 95. výročí svého vzniku ve spolupráci s panem Johnem 

Marmadukem Parishem soubor litografi í panství Žamberk. 
Ne každé město se může pochlubit bohatým souborem obrazů, které dokladují jeho podobu v 1. čtvrtině 

19. století. Žamberské panství zdokumentoval na přání barona Johna Parishe v roce 1822 Martin Tejček. 
Vznikl jedinečný soubor 12 obrazů, v němž je ztvárněn z různých pohledů Žamberk, lovecké zámečky v okolí 
Klášterce nad Orlicí a Litic, krajina v blízkosti Zemské brány, několik obrazů je věnováno zřícenině hradu 
Litice, dále zde najdeme údolí u Helvíkovic, pohled od obce Líšnice a celnici v Bartošovicích s pohledem do 
protilehlé strany Orlických hor na  kladskou vesnici Marienthal (Niemojów).

Autor souboru Martin Tejček se narodil 11. listopadu 1781 v Praze, v letech 1801–1815 se učil kresbě 
a malbě na pražské akademii u Josefa Berglera mladšího a Ludvíka Kohla. Podílel se na vybudování 
litografi cké dílny Antonína Machka v Praze, která byla úředně povolena 14. dubna 1821. Patřila mezi čtyři 
takto specializované dílny v Čechách. Jako první se však zaměřila pouze na uměleckou tvorbu. V r.1822 se 
Tejček s Machkem rozešli a Martin Tejček se ještě v témže roce stal místoředitelem Litografi ckého institutu 
ve Vídni. Tehdy zřejmě nakreslil, vyryl a vytiskl také soubor litografi í panství žamberského. V r.1828 se již 
trvale usadil v Praze a zde 21. března 1849 zemřel.

Popisy k jednotlivým 12 obrazům vytvořil ing. Jiří Slavík, pracovník Národního památkového ústavu, 
pracoviště Pardubice. Barevné reprodukce jsou složeny do souboru, jeho cena je 180,- Kč. Soubor je 
k dostání pouze v sídle žamberského muzea. 

Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si vzácný soubor barevných litografi í v originále ve výstavních 
prostorách žamberského muzea, nebyl vystaven více než 65 let. Litografi e panství Žamberk budou 
ke shlédnutí v muzeu pouze do 15. října 2006. 

                                       Ing. Jiří Slavík, PhDr. Marie Otavová


