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březen - duben

dvoumìsíèník roèník VIII

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA:
4. veřejné zasedání zastupitelstva se konalo 26.3.2007. Bylo projednáno a schváleno:
• Prodej pozemku parcelní č. 19/23 o výměře 47 m2 manželům V. a B. Kroulovým, Helvíkovice 112 za prodejní cenu 50 Kč/m2.
• Zveřejnění prodeje 6 stavebních pozemků
na Skále za cenu 370 Kč/m2.
• Zveřejnění prodeje pozemku parcelní
č. 274/36 o výměře 635 m2 za cenu 200 Kč/m2.
• Rozpočtové opatření č. 1/2007 o posílení
rozpočtu MŠ na rok 2007 o 40 tisíc korun.
• Finanční dar starostovi obce ve výši 6000
Kč měsíčně jako dorovnání příjmu na úroveň
uvolněného člena zastupitelstva.
• Starostovi obce bylo uloženo odstranit stanoviště pro kontejnery u mostu k Popluží do
6.4.2007 s umístěním tabule o zákazu skládky
odpadů.
Informace z práce obecního úřadu:
• Byl zahájen výběr tří firem na předložení
cenové nabídky na zasíťování pozemků v etapě výstavby Skála I.
• MŠ požádala o grant ve výši 48 tis. Kč na
úpravu prostoru za zahradou MŠ z programu
ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT.
• Myslivecké sdružení Dubina požádalo
o grant z fondu PHILIP MORIS ČR ve výši
333 000 Kč na údržbu veřejné zeleně a úpravu veřejných prostranství v obci. Tyto práce
budou v případě získání dotace provedeny ve
spolupráci s obcí.
• Obec požádá MMR ČR o dotaci na úpravu
veřejného prostranství z PODPORY OBNOVY VENKOVA ve výši 445 tis. korun.
• U firmy HT ROAD bylo zadáno zpracování
studie na rekonstrukci komunikace od Popluží
k hranici katastru obce u Špitálky.
• VIKA Kameničná a.s. provizorně opravila
komunikaci do Houkova.
• Bylo prodáno palivové dřevo z těžby u silnice na Kameničnou. 12,50 m3 kulatiny bylo
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pořezáno a uloženo u obecního úřadu a bylo
provedeno odstranění pařezů po těžbě.
• Geodetická firma OLGEO Olomouc zahájila práce na pozemkových úpravách přímo
v terénu.
• ŘSD Pardubice budou požádány o provedení vodorovného dopravního značení v podobě vodícího proužku na krajnici I/11 v úseku
před restaurací U Jelena.
• Firma Petr HLADKÝ provede chemické
ošetření krovů v kapli proti dřevokaznému
hmyzu.
Na veřejném zasedání bylo přítomno 5 členů zastupitelstva a pouze 8 občanů. Účast
občanů na veřejných zasedáních je trvale velmi nízká.
V této souvislosti vyzývám všechny občany
k účasti na veřejných zasedáních zastupitelstva, přijďte se seznámit s řešenými problémy, přijďte dát hlavy dohromady k veřejnému
řešení obecních záležitostí.
starosta obce

ZPRÁVA Z EVIDENCE OBYVATEL:
Během března se z trvalého pobytu v obci
odhlásila 1 osoba. K 26.3.2007 je v obci přihlášeno k trvalému pobytu 428 obyvatel.
VD

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná
životní jubilea:
Duben 2007
Popová Magda, č.p. 124
Kopecká Marie, č.p. 39
Jeništa Jiří, č.p. 10
Prausová Erika, č.p. 104

70 let
65 let
70 let
70 let

Květen 2007
Chaloupková Oldřiška, č.p. 126
Janušová Květoslava, č.p. 48
Pirkl Jan, č.p. 86
Holubář Bohuslav, č.p. 83
Michalička Adolf, č.p. 115

77 let
71 let
84 let
77 let
65 let

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
9.1. se narodila Veronika Bednářová do
č.p. 74.
Přejeme ji hodně zdraví, lásky a šťastné dětství.
VD

O ČEM SE POVÍDÁ,
O ČEM SE MLUVÍ
Vážení spoluobčané.
Nejsem si zcela jist, zda následující problematika úplně zapadá do rubriky „ O čem se
povídá, o čem se mluví“. Myšlenka na otevření
nové rubriky v našem zpravodaji mne pronásleduje už nějaký čas. Jsou témata, která zajímají většinu z nás, nebo by nás měla zajímat
a chcete-li , některá nás mohou i začít pronásledovat a nadělat nám určité starosti.
Nově by se mohla část našeho obecního
zpravodaje jmenovat například „ Veskrze
obyčejné věci neobyčejné“. Takovými normálními a obyčejnými věcmi, které se pokradmu
a pomaloučku stávají věcmi neobyčejnými
mohou být například krajina, ovzduší, počasí,
voda a co já vím co ještě. Napoprvé zkusme
třeba vodu.
„Veskrze obyčejná voda – neobyčejná“
Záležitosti s podzemní a povrchovou vodou
nás přepadly v novém roce v podobě zániku
povolení na čerpání vody téměř odevšad i naopak v podobě zániku povolení na vypouštění
odpadních vod někam a jak a kolik. Jednoduše
další a další papíry na studny a žumpy nebo
septiky zbudované před tím a tím rokem, nebo
naopak po něm. Nikdo dohromady neví jak

na to, aby měl všechno v pořádku a tak dále
a dále.
Podívejme se však na sladkou vodu poněkud zblízka. Sladké vody je na světě asi 40,35
milionů km3. Pro srovnání vody v oceánech
je asi 1,36 miliardy km3. Voda v oceánech
představuje asi 97% a jen 3% je na světě vody
sladké. Ve věčném sněhu a ledu je zhruba 78%
světových zásob sladké vody. Významnými
zásobárnami sladké vody jsou také jezera
a bažiny. V řekách je pouze 0,015% zásob
sladké vody. Mechanicky vzato, bez přítoku
vody ze srážek, které se nevsáknou a bez pramenů z podzemí (z koloběhu vody v přírodě)
by řeky odtekly zhruba za 13 dnů. Voda, která nás nyní nejvíce zajímá, podzemní voda,
vznikající vsakováním srážek, má objem asi
8 milionů km3. Je to, kromě ledu a sněhu druhá největší zásoba a činí asi 22% z celkového
objemu sladké vody na světě. Jestli je to mnoho nebo málo, nevím. Když si ale představíme, že jde o krychlové kilometry vody, může
to být obludné číslo. Zajímavostí je, že asi
polovina této světové zásoby podzemní vody
se na Zemi nachází v hloubkách pod hranicí
800 m, takže čerpání těchto vod není zdaleka
snadné, neřkuli výhodné. Voda se do podzemí dostává průsakem za podmínek, daných
aktuálními poměry počasí, povahou pokryvu
krajiny, geologickým složením hornin a tvarem zemského povrchu. V našich zemích se
do podzemí dostává asi 3% z objemu srážek
a ve svém souhrnu je tato voda potom představována souhrnným množstvím, které následně vystupuje na zemský povrch v podobě pramenů. Konkrétně je to v Čechách asi 38 m3 za
sekundu (38 000 litrů/s), na Moravě asi 13
m3/s a na Slovensku asi 40 m3/s. Všimněme
si zde prosím jak jsme se nenápadně a pokradmu dopracovali od výše uvedených 8 milionů
km3 světových zásob podzemní sladké vody
k číslům v řádu desítek tisíc litrů (desítkám
kubíků) pro naše krajiny. Docela obyčejná
voda se pomalu a nenápadně stává neobyčejnou, v budoucnu možná velice vzácnou. Bezesporu si podzemní vody zaslouží ochranu jako
velice zranitelný a těžko obnovitelný zdroj
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našich životních potřeb. Bez používání ropy
vydržel člověk tisíce let, bez vody se naše existence počítá na dny. Již před mnoha léty byly
vyhrazeny chráněné oblasti přirozené akumulace vod v následujícím výčtu. Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory,
Šumava, Žďárské vrchy, Brdy, Krušné hory,
Novohradské hory, Vsetínské vrchy, Žamberská pahorkatina, Slavkovský les, Severočeská
a Východočeská tabule, Poličská a Třeboňská
pánev a kvartér řeky Moravy.
Novela č. 20/2004 Sb., kterou se mění zákon
o vodách č. 254/2001 Sb. a kterou Parlament
České republiky přijal v prosinci 2003, trpí sice
příslovečnou chorobou kostrbatosti některých
paragrafů, jako mnoho jiných zákonů, ale
nepřichází však samoúčelně. Naopak přispívá
k ochraně vod jako důležitého přírodního
zdroje, jak to vyžadují podmínky civilizované
společnosti 21. století.
V doplňku k tomuto článku vkládáme do
zpravodaje přehled důležitých informací
o možnostech kontaktů s Městským úřadem
v Žamberku pro potřebu vyřízení úředních
formalit týkajících se daného tématu. Dále pak
souhrn informací o konkrétních povinnostech
občanů stanovených výše uvedeným zákonem.
MVDr. Petr Šalanský, starosta
Podrobné informace o postupu jak získat
povolení na odběr podzemních vod ( legalizace
studní) a také povolení na vypouštění odpadních vod jsou obsaženy na webové stránce
Ministerstva zemědělství ČR na adrese www.
zanikpovoleni.cz
Jelikož všichni občané nemají přístup
k internetu, uvádíme dále přehled povinností,
které je nutno splnit v případě odběru podzemních vod a rovněž přehled povinností pro
vypouštění odpadních vod.
Místem pro vyřízení všech potřebných
formalit je pro naší obec vodoprávní úřad na
Městském úřadu Žamberk, budova pošty.
Zde se vyřizují záležitosti týkající se studní a
čerpání vody ze řeky, septiků nepřipojených
na obecní kanalizaci a domovních čističek.
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Odpovědnými pracovnicemi zde jsou:
Jana Moravcová, tel. 465 670 264
Ing. Simona Chmelíková, tel. 465 670 268
Úřední doba: pondělí a středa 8.00 - 12.30
a 13.30 - 17.00 a čtvrtek 8.00 – 11.00 hodin
Záležitosti spojené s výstavbou nebo provozováním žumpy jsou v kompetenci Stavebního úřadu v budově radnice v Žamberku, zde jsou odpovědnými pracovníky:
Roman Šťovíček, tel. 465 670 341
Iveta Dušková, tel. 465 670 342
Úřední doba je stejná jako v předešlém
případě.
Odběr
Odběr podzemních a povrchových vod
Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, musí mít pro takovou činnost
povolení příslušného správního orgánu, tzv.
vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona nebo podle předchozích právních
předpisů.
Povolení k odběru povrchové vody není třeba, pokud fyzická osoba k odběru pro vlastní
potřebu nevyužívá zvláštního technického
zařízení, pro jehož provoz je třeba dodávat
elektrickou, mechanickou nebo jinou energii.
Povolení k odběru není rovněž potřeba,
pokud je odebraná voda dodávána třetí osobou
jako „zboží“ (např. vodárenskou společností, která si pro svoji činnost povolení zajišťuje
sama, apod.).
Vodoprávní úřad je část obecního/městského/krajského úřadu (většinou se jedná
o odbor životního prostředí), který má na starosti vodní hospodářství. Podle druhu a způsobu užívání povrchových nebo podzemních vod
jsou v prvním stupni příslušní k rozhodování
buď obecní/městské nebo krajské úřady.
Povrchová voda je voda, která se přirozeně
vyskytuje na zemském povrchu (řeky, potoky,
rybníky, jezera, voda v odstavných ramenech
vodních toků, apod.), popř. po přechodnou
dobu může téci i pod povrchem (např. zatrubněný potok), nebo naopak v nadzemních vedeních (např. akvadukt).
Podzemní voda je voda, která se přirozeně

vyskytuje pod zemským povrchem v zemských
dutinách a zvodnělých vrstvách. Podzemní
voda se může jímat ve studních či vrtech (typy
studní: kopaná studna, vrtaná studna, zářezy
apod.).Povolení k přímému odběru podzemních nebo povrchových vod se může dotýkat
např. následujících subjektů:
O drobných živnostníků – zahradnictví,
myčky, čištění ulice apod.
O fyzické osoby v zemědělských usedlostech – dobytek, chov drobného zvířectva,
zalévání, mytí apod.
O zemědělců – zavlažování, napájení zvířat
O rybníkářů – odběr vody pro napouštění
rybníků, sádek, líhní, vodních nádrží
O provozovatelů
veřejných koupališť
(napouštění)
O provozovatelů
lyžařských
areálů
(zasněžování = výroba sněhu vodními děly)
O fyzických osob – odběr podzemní vody
(pitné či užitkové účely); odběr povrchové
vody (zalévání, WC, apod.)
O a dalších.
Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu bez příslušného povolení, vystavuje se
sankčnímu postihu (pokutě), která může činit
v případě:
O fyzické osoby až 50 000 Kč
O právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000 000 Kč
Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost
těch povolení k odběru povrchových nebo
podzemních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001.
Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí
i nadále.
Povolení vydaná do 31. prosince 2001,
která nabyla právní moci až po 31.12.2001,
jsou také stále platná.
Právní moc by měla být vyznačena na konkrétním povolení. V případě pochybností
o datu nabytí právní moci je třeba obrátit se
na příslušný vodoprávní úřad, resp. na orgán,
který povolení vydal.
Zánik povolení k odběru podzemních nebo
povrchových vod se tedy nevztahuje na:

povolení vydaná od 1.1.2002
povolení, která byla sice vydaná do
31.12.2001, ale právní moci nabyla až po
31.12.2001
O povolení k odběrům podzemních vod ze
zdrojů určených pro individuální zásobování
domácností pitnou vodou.
O
O

Vypouštění
Vypouštění odpadních vod
Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod
povrchových nebo podzemních, musí mít
povolení příslušného správního orgánu, tzv.
vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona nebo podle předchozích právních
předpisů.
Povolení není potřeba, pokud jsou odpadní
vody likvidovány (např. odváděny do veřejné
kanalizace nebo vyváženy ze žumpy apod.)
kanalizační společností, která má povinnost
zajistit si pro svou činnost příslušné povolení.
Vodoprávní úřad je část obecního/městského/krajského úřadu (většinou se jedná
o odbor životního prostředí), který má na starosti vodní hospodářství. Podle druhu a způsobu užívání povrchových nebo podzemních vod
jsou v prvním stupni příslušní k rozhodování
buď obecní/městské nebo krajské úřady.
Odpadní voda je voda, která byla použitá
v obytných, průmyslových, zemědělských,
zdravotnických nebo jiných stavbách, dále
voda použitá v zařízeních nebo dopravních
prostředcích, a má změněnou jakost (tzn.
složení nebo teplotu). Může to být i jiná voda
odtékající z výše uvedených staveb nebo zařízení či dopravních prostředků, pokud může
ohrozit jakost povrchových nebo podzemních
vod. Jedná se např. o vodu z WC, myčky, pračky apod.
Povolení k vypouštění odpadních vod do
vod podzemních nebo povrchových vod se tak
může dotýkat např. následujících subjektů:
O drobných živnostníků – předčištěné
odpadní vody (např. vody z technologie, myčky aut, penziony, malé čistírny odpadních vod
apod.);
5

obcí - čistírny odpadních vod;
fyzických osob – domovní čistírny
odpadních vod apod.;
O a dalších.
Ten, kdo vypouští odpadní vodu do vod
povrchových nebo podzemních bez příslušného povolení, vystavuje se sankčnímu postihu
(pokutě), která může činit v případě:
O fyzické osoby až 50 000 Kč
O právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000 000 Kč
Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost
těch povolení k vypouštění odpadních vod
do v od povrchových nebo podzemních, která byla vydána a nabyla právní moci do 31.
prosince 2001.
Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí
i nadále.
Povolení vydaná do 31. prosince 2001,
která nabyla právní moci až po 31.12.2001,
jsou také stále platná.
Právní moc by měla být vyznačena na konkrétním povolení. V případě pochybností
o datu nabytí právní moci je třeba obrátit se
na příslušný vodoprávní úřad, resp. na orgán,
který povolení vydal.
Zánik povolení k vypouštění odpadních
vod se tedy nevztahuje na:
O povolení vydaná od 1.1.2002
O povolení, která byla sice vydaná do
31.12.2001, ale právní moci nabyla až po
31.12.2001.
O
O

ZE ŽIVOTA V OBCI
Zpráva ﬁnančního výboru
Vážení spoluobčané,
Dne 22. března se sešel finanční výbor a
k projednání jsme měli připraveny ze strany
zastupitelstva tyto hlavní body
1. rozpočtové opatření 1/2007 - navýšení
výdajů o částku 40.000 Kč na věcnou režii pro
mateřskou školu
2. doporučení ceny 350 – 400 Kč/ m2 za prodej prvních 6 stavebních parcel na Skále
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3. podpora pro schválení finanční odměny
pro starostu obce
4. prodej pozemku panu Kroulovi za
50 Kč/ m2
5. žádost o prodej pozemku dřevozpracujícímu závodu
k bodu 1 – Na veřejném zasedání dne
26.1.2007 měl finanční výbor připomínku
k výši výdajů mateřské školy v rozpočtu 2007.
Částku 130 tis. Kč jsme pokládali za nízkou
a nepodloženou. Nyní se jedná o přesun financí z jiných položek a hledání rezerv pro pokrytí
navýšených nákladů. A to vždy znamená rozkolísání rozpočtu. Jsou to taková „škatulata
hýbejte se.“
Finanční výbor navrhuje panu starostovi
a paní ředitelce mateřské školy, aby spolu zrevidovali nároky školky na výdaje.
k bodu 2 – Pro finanční výbor je nemožné
doporučit jakoukoli cenu pro prodej pozemků
na Skále. Na projekt zasíťování a následného
prodeje stavebních parcel na Skále jsme se
rozhodli našim spoluobčanům sdělit následovné – nedoporučujeme zahájení tohoto
projektu. Nebyl předložen dostatečný způsob
finančního krytí zasíťování pozemků, nejsou
záruky dokončení stavby, doposud není záruka prodeje všech parcel, které by měly přinést
požadované finanční prostředky. Upozorňujeme na možnost dalšího zadlužení obce.
k bodu 3 – Zde jsme doporučili, aby MVDr.
Petr Šalanský objasnil důvod mimořádné
finanční odměny starosty na veřejném zasedání zastupitelstva občanům.
k bodu 4 – Při geodetickém zaměření parcel
na Skále bylo zjištěno, že pozemek využívající
p. Kroul ve skutečnosti nevlastní. Pan Kroul
požádal o odkoupení tohoto pozemku. Tento
prodej doporučujeme, včetně dohodnuté ceny
50 Kč/ m2 .
k bodu 5 – Doporučujeme další jednání
s firmou DEKWOOD o ceně k prodeji pozemku č. 274/36.
Dále bychom chtěli reagovat na názor
MVDr. Petra Šalanského, že obec není zřízena

pro občany proto, aby se chovala jako podnikatelský subjekt a přerozdělovala prostředky
získané od státu do podoby finančního zisku.
To je obecná rétorika proti které se nedá nic
vytknout. Chovat se tržně neznamená přivádět
obec do nesnází se zákonem, ale naopak získávat pro obec co nejvíce, chovat se hospodárně
a dobře nakládat s přidělenými prostředky.
Vážení spoluobčané, doporučujeme Vám
účast na veřejných schůzích, kde se rozhoduje
o naší obci.
Váš finanční výbor
Příspěvek občana:
V minulých dnech došlo k přepadení benzínové pumpy v Helvíkovicích. Chtěl bych očistit
jméno jak svoje, tak mých nejbližších.
Na svoji obhajobu můžu říct, že nejhorší je
někoho spojovat s krádeží a nemocí mého otce,
což se v Helvíkovicích děje dnes a denně. Chci se
bránit, jako pan starosta v loňském roce se bránil proti útokům na sebe a svoji rodinu (nejhorší
je pomluva).
Je jednoduché někoho očernit a pomluvit
a zkazit život dotyčnému a všem nejbližším.
Nikdo si nedokáže představit, čím si procházejí mí nejbližší a jak je to jednoduché někoho
pomluvit.
Myslím si, že vesnické tamtamy a obsluha
na benzínové pumpě nerespektují zásadu presumpce neviny, která je v našem trestním řádu
zakotvena jako vůbec jedna z předních a stěžejních zásad trestního řízení.
Na závěr chci napsat, že proti svědectví
obsluhy na benzínové pumpě se budu bránit
a podám na dotyčnou trestní oznámení.
Pro HELVÍKOVICKÝ zpravodaj
Patrik DVOŘÁK, Helvíkovice 78
1.3.2007

INFORMACE PRO OBČANY:
• K četným dotazům ohledně spalování
organických zbytků ze zahrad (staré listí, tráva apod.) uvádíme, že obec žádným způsobem

tuto činnost neomezuje. Pouze upozorňujeme,
že je vhodné v rámci respektování dobrých sousedských vztahů pálit tyto materiály tak, aby
nebyli obtěžováni vaši sousedé. Podrobnější
vysvětlení této problematiky bude obsaženo
v některém z dalších čísel zpravodaje.
• Obecní úřad obdržel elektronickou cestou,
prostřednictvím webové stránky obce, upozornění na volné pobíhání psů (jmenovitě je
uvedeno psi Kovářových a Žabkových). Toto
upozornění obsahuje vyjádření obavy, že by
psi mohli někoho pokousat. V této souvislosti
upozorňuji, že podle ustanovení příslušných
právních předpisů jsou všichni držitelé domácích zvířat, psy nevyjímaje, povinni zajistit,
aby jimi chovaná zvířata nevstupovala na cizí
pozemky. Na veřejných prostranstvích se jmenovitě psi mohou pohybovat jen pod dozorem
svých majitelů.
starosta obce

Velikonoce
Velikonoce jsou písní lidství, napsal v časopise Pod Zvičinou malíř Quido Roman Kocian. Velikonoce s českou lidovou tradicí v sobě
mají romantiku a kouzlo. Každý rok se v té
době plaše otevírá jaro. Z rezavého síťoví
loňské trávy se proklubávají květy modrého
jaterníku, fialek, zvonky petrklíčů a u vody
poupata blatouchů. A pokaždé před těmito
svátky, oslavujícími nový život, se v nás ozývá
touha po dětství, touha znovu prožít všechno,
co Velikonoce naplňuje a provází.
Dnes si je těžko dovedeme představit bez
barevných vajíček, pomlázky, čokoládových či
pečených beránků a zajíčků, rozkvetlých snítek. Pro křesťany představují vrchol liturgického roku, protože jim připomínají ukřižování
a zázrak zmrtvých vstání Ježíše Krista a zřejmě právě proto jsou obestřeny řadou zajímavých tradic, zvyků a symbolů.
Malování kraslic patří ke starodávným
slovanským zvykům. O tom jak vznikla malovaná vajíčka, vypráví lidová legenda z Blešna
u Hradce Králové.
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Když Ježíš se svatým Petrem přišli do jednoho statku a poprosili hospodyni o kousek
chleba, neměla ve stavení ani skývu. Seběhla
do kurníku a přinesla vejce, která upekla v teplém popelu. Když pocestní odešli, chtěla smést
odhozené skořápky. Jaké bylo její překvapení,
když uviděla, že se proměnily ve zlato. Později
dávala vejce i jiným pocestným, ale žádná skořápka se ve zlato neproměnila. A tak alespoň
rozdávala vejce žlutě obarvená na výroční den
návštěvy oněch pocestných.
A na závěr několik rad:
- Středě před Božím hodem velikonočním
se říká škaredá středa. Ten den se nemračte,
jinak se budete škaredit po všechny středy
v roce.
- O Zeleném čtvrtku zacinkejte penězi,
budou se Vás po celý rok držet.
- Pokud se na Velký pátek ráno při východu slunce umyjete v potoce, budete po celý rok
zdraví jako rybička.
- Když na Velký pátek spolknete devět
kamínků, vykuchaných z kohouta zabitého na
Zelený čtvrtek, budete mít zaručeno, že nebudete trpět bolestmi žaludku.
- Když ráno při vstávání šlápnete na železnou podkovu, připravenou u postele, budete
mít po celý rok zdravé nohy.

Veselé Velikonoce.
PRANOSTIKY
Zelený čtvrtek bílý – léto teplé.
Prší-li prvního května – má být celý rok pěkně.
Prší-li o velikonočním Hodu – bude v létě
nouze o vodu.
Když je na jaře hodně pavučin, bude horké
léto.
Na 4. května připadá svátek svatého Floriána a lidová pranostika říká, že sv. Florián
si ještě může nasadit sněhový klobouk. Jiné
pranostiky souvisejí spíše s osobou sv. Floriána, protože podle povětrnosti předpovídají
množství ohňů. Je-li větrno, je mnoho ohňů
a taky deště. Tento světec je považován za patrona hasičů, ochránce domu proti ohni a vodě.
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Důvěra ve světcovu moc ochraňovat před
ohněm i vodou je zřejmě založena na faktu, že
zemřel mučednickou smrtí ve vodě. Žil na přelomu 3. a 4. století.
Připravila L. Dvořáková
Mateřská škola ve spolupráci s Klubem žen
Vás srdečně zvou na

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
do knihovny v Helvíkovicích.
Výstava bude otevřena ve dnech 5. a 6. dubna
vždy od 13 do 17 hodin.
Za zapůjčené věci na výstavu, které budeme
vybírat na OÚ ve středu 4. dubna
předem děkujeme.
Zveme všechny spoluobčany i děti
v pondělí 30.4.2007 na

v prostorách parečku za obecním úřadem
od 19 hodin. Pro zájemce budou připravena
grilovaná kuřata a posezení při harmonice.
V případě nepříznivého počasí
se akce přesune do sálku OÚ.
Pořádá Klub žen a myslivci.
Kulturní výbor Obce Helvíkovice připravuje
na neděli 13. května od 14 hodin

BESEDU S DŮCHODCI

na sálku obecního úřadu. Zajištěn je kulturní program a tradiční občerstvení.
Klub žen pořádá
ve čtvrtek 10. května 2007

ZÁJEZD DO POLSKA
na trhy do Kudowa Zdroj.
Odjezd v 7 hodin od obecního úřadu.
Cena pro členky 70 Kč, pro ostatní 100 Kč.
Přihlášky se zálohou přijímá paní Popová
do 30. dubna.

Dětský
maškarní
karneval
V neděli 18.3. se v nově otevřeném Pohostinství U Jelena uskutečnil dětský karneval, který
tradičně připravila mateřská škola společně s Klubem žen a spolkem První pomoc. Zúčastnilo
se 41 dětí a 49 dospělých, všem moc chutnalo domácí cukroví. Především děti se pobavily při
soutěžích a vystoupení kouzelníka. Děkujeme sponzorům, kteří přispěli hodnotnými dary do
tomboly. Byli to: Klub žen, DIBAQ a.s., SRPŠ při MŠ, ENVIRMINE spol. s r.o., SET SERVIS
Zdeněk Šiffel, SMETANA Antonín – Nápoje, obec, rodiče dětí z MŠ.
VD
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Sbor dobrovolných hasičů, První pomoc
a mateřská škola
zvou děti i dospělé na

Kácení máje a oslavu MDD
v sobotu 2.6. od 17. hodin
za budovou obecního úřadu.
Pro děti jsou připraveny hry, soutěže
a předvedení hasičské techniky.
Večer – posezení při muzice, občerstvení.
Poděkování sponzorům
Dne 16.3.2007 proběhla v místním hostinci U Jelena tradiční Josefovská zábava. Sbor
dobrovolných hasičů v Helvíkovicích srdečně
děkuje všem sponzorům, kteří tímto způsobem přispěli ke zdaru této akce a podpořili tak
činnost našeho sboru v obci. Věříme, že sboru
zachovají přízeň i do dalších let.
Výbor SDH v Helvíkovicích

Upozornění a inzerce
Upozornění pro občany:
Při práci obecního úřadu se opakovaně
stává, že zejména pracovníci služeb jako jsou
poštovní doručovatelé, VAK Jablonné nad
Orlicí a.s., pracovníci telekomunikací a další
dodavatelé zásilek opakovaně poukazují na to,
že obytné domy v naší obci nejsou na mnoha
místech řádně označeny popisnými čísly.
Proto připomínám občanům, že podle ustanovení zákona č.128/2000 Sb., zákon o obcích
ve znění pozdějších předpisů stanoví v § 31
následující povinnosti pro občany:
• Budova musí být označena popisným číslem.
• Samostatnými popisnými čísly se neoznačují
vedlejší budovy, které jsou součástí jednoho
celku, například garáže u domů a drobné
stavby.
• Objekty pro rekreaci se označují evidenčními
čísly.
• Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popis10

ným či evidenčním číslem bude budova
označena, každé takové číslo musí být
v rámci části obce jedinečné.
V § 32 výše uvedeného zákona se dále stanoví:
• Vlastník nemovitosti je povinen na svůj
náklad označit budovu číslem určeným
obecním úřadem a udržovat je v řádném
stavu. Barvu a provedení čísel může určit
obec.
PŠ
Obec Helvíkovice
vyhlašuje
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.

prodej obecních pozemků:
Jedná se o stavební pozemky v k. ú.
Helvíkovice určené k zastavění rodinnými
domky v lokalitě na Skále:
výměra
Pozemek parcelní číslo 19/11
1 018 m2
Pozemek parcelní číslo 19/12
1 031 m2
Pozemek parcelní číslo 19/13
1 129 m2
Pozemek parcelní číslo 19/17
1 149 m2
Pozemek parcelní číslo 19/18
1 221 m2
Pozemek parcelní číslo 19/19
1 281 m2
Prodejní cena 370,- Kč/1 m2.
Na pozemky bude zaveden přívod elektrické
energie a vodovodní řád. Se zahájením výstavby inženýrských sítí se počítá v roce 2008.
Přístup ke stavebním pozemkům je ze stávající
komunikace.
NA SKÁLE
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smČr Hradec Králové

stávající zástavba
stavební pozemky

smČr
Kameniþná

1

smČr
Žamberk

Bližší informace
na OÚ Helvíkovice,
tel.: 465 612 527

Prodej medu a propolisu
celoročně – levně, od vlastních včelstev.
p. Krejčí, Helvíkovice u letiště,
č. tel. 777 756 394.
Obecní úřad Helvíkovice nabízí všem občanům a místním firmám

MOŽNOST ODBĚRU OBĚDŮ.
Výběr ze 3 druhů, cena 50 Kč za oběd. Výdej
do jídlonosičů i na místě.

TJ Sokol Líšnice pořádá
v sobotu 21.4.2007
Turistický pochod

Líšnický puchýř
VI. ročník: Kolem „Vejdových lip“ k dělostřeleckému valu z dob válek o Slezko.
Trasy 8-16-32 km, pěšky i na kolech!
Start u sokolovny od 8 do 10hodin, návrat
tamtéž do 17 hodin.
Startovné 20 Kč.
Každý účastník obdrží oplatek a čaj na trase. U sokolovny bude připraveno posezení
s možností občerstvení.
Na malé i velké turisty se těší pořadatelé!

SPORTOVNÍ HRY
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

„O POHÁR
STAROSTY MĚSTA“
Zveme Vás na
11. ročník žamberských sportovních her
zdravotně postižených občanů,
které se uskuteční
v sobotu 19. května 2007
v prostorách AUTOKEMPINKU
v Žamberku Pod Černým lesem
(tradičně vzadu, za chatkami)
Začátek her je ve 13.30 hodin
Přijďte prožít pěkné sobotní odpoledne
jako soutěžící nebo jako diváci.
Za výbor SPCCH v Žamberku srdečně zve:
Miroslav Vondřich
- předseda ÚO diabetiků, předseda ZO
SPCCH v Žamberku
Marek Rybár
- místopředseda ZO SPCCH v Žamberku
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Tiskové zprávy Pardubického kraje:
Informační centrum pro oběti domácího násilí: Institut vykázání se využívá
Již v šestnácti případech využila policie v Pardubickém kraji institut desetidenního vykázání pachatele domácího násilí z obydlí. Institut vykázání na dobu deseti dnů umožnil zákon
135/2006 Sb. V případě vykázání násilné osoby ze společného obydlí tak již nemusí osoba
ohrožená domácím násilím vyhledávat útočiště u přátel, příbuzných případně v azylovém domě,
ale zůstává doma. Po vyhlášení vykázání by měla ohrožená osoba začít podnikat kroky, které
vedou k zastavení domácího násilí. Pomoc obětem domácího násilí koordinují krajská intervenční centra. „Řešení je velmi individuální, většinou dochází k rozvodu. Jsou i případy, kdy se
oba dohodnou na podmínkách společného soužití. V každém případě je zdrojem pomoci sama
osoba ohrožená. Úloha Intervenčního centra spočívá v pomoci naplánovat jednotlivé kroky a
jejich postupnou realizaci a dále poskytovat poradenství a zprostředkování potřebné návazné
pomoci. Oběti domácího násilí nemají tendenci mstít se, ale hledají co nejjednodušší způsob,
jak zajistit bezpečí a klid sobě a svým dětem.“ uvedla Petra Toušková, vedoucí Intervenčního
centra pro Pardubický kraj. „Naši činnost usnadňuje dobrá spolupráce s okresními soudy a Policií ČR.“ dodala Toušková. Intervenční centrum pro oběti domácího násilí pro Pardubický kraj
zřídilo a provozuje pardubické občanské sdružení SKP – CENTRUM.
SKP-CENTRUM, Bělehradská 513, 530 09 Pardubice
kontaktní osoba: Petra Toušková, tel. 777 772 131

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY,
celé sbírky, větší množství i pozůstalost po
sběrateli.
Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny.
Informace na tel.: 724 229 292.

HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 2/2007, VIII. 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 28.3.2007, datum vydání 3.4.2007. Uzávěrka příštího čísla 28.5.2007, Helvíkovický
zpravodaj č. 3/2007 vyjde 4.6.2007. 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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