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INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA:

5. veřejné zasedání zastupitelstva se 
konalo 18.5.2007. Na tomto zasedání bylo 
projednáno a schváleno:

• Naše obec byla začleněna do územní 
působnosti Místní akční skupiny Orlicko pro 
čerpání fi nančních dotačních prostředků EU
 z  Iniciativy LEADER.

• Byl schválen prodej obecního pozemku 
p.č. 274/36 o výměře 635 m2 v  k.ú. Helvíko-
vice  za cenu 130,- Kč /m2 fi rmě DEKWOOD 
s.r.o. Helvíkovice 23.

• Bez výhrad byl schválen závěrečný účet 
obce  a hospodářský výsledek obce za r. 2006.

• Zveřejnění prodeje  pozemku p.č. 1042/2 
v  k.ú. Helvíkovice o výměře 181 m2  za cenu 
200,-Kč/m2.

• Rekultivace části pozemku za mostem 
k Popluží mezi řekou a komunikací s fi nanční 
účastí obce do 2500,- Kč+DPH za sponzorské 
spoluúčasti fi rmy Jaromír Šeda Farma Dolní 
Dvůr.

• Po výběru dodavatele bude sekání příkopů 
zadáno Firmě CENTEP s.r.o. 

• Uzavření smlouvy s panem Janem Kubíč-
kem, Žamberk Draha 924 na 15-ti leté před-
kupní právo obce na část pozemku p.č. 981, 
který hodlá zakoupit. Obec by tento poze-
mek v budoucnu využila k vybudování místní 
komunikace. Záměr je v souladu s ÚPD obce.

• Starostovi bylo uloženo zpracování mapy 
pro letní údržbu ploch veřejné zeleně, příkopů 
a krajnic komunikací v obci.  

INFORMACE Z PRÁCE OBECNÍHO 
ÚŘADU:

• Bylo zrušen stanoviště kontejnerů u mostu 
k Popluži. Zbývající terénní úpravy budou 
provedeny při úpravě okolí kabin u hřiště.

• Pojišťovna Kooperativa uhradila škodu 
na vozidle fi rmy STAVOMONT s.r.o. Ústí 
n. Orlicí, která vznikla na obecní komunikaci 
k Popluži.

• V terénu byly zahájeny zaměřovací práce 
pro pozemkové úpravy v obci. Nejprve se 

budou zaměřovat obě silnice, vodní toky 
a pozemky ČD. 

• Obec dodavatelsky za úplatu provádí 
sekání trávy v areálu Povodí Labe a.s. na VD 
Pastvina I.

• Komisionelně bylo provedeno otevření 
nabídek na provedení stavby inženýrských sítí 
na stavbě Skála I. Další jednání o ceně bude ve-
deno s fi rmou  VAKSTAV Jablonné n. Orlicí.

• S pověřeným úřadem Žamberk byly 
projednány podmínky získání vyjímky na 
vypouštění nečištěných odpadních vod do 
řeky na dalších 5 let. 

• Pro ošetřování veřejné zeleně bude zak-
oupen zádový postřikovač v ceně do 2000,- Kč 
bez DPH.

• Podle dosavadních informací obec 
neobdrží v letošním roce dotace na stavbu te-
pelného čerpadla u víceúčelového objektu.

• Žádost o dotaci  ve  výši 333.000,- Kč 
z fondu  PHILIP MORRIS, kterou podalo MS 
Dubina pro obec na úpravu veřejných pros-
tranství nebyla vybrána.

• Obec obdrží dotaci z Programu obnovy 
venkova ve výši 100.000,- Kč na úhradu úroků 
úvěru.

• Za úhradu 7000,- Kč obec získala stu-
dii na úpravu veřejného prostranství v okolí 
obecního řadu od Ing. Arch. Davida Smyčky 
Semanín. Studie bude postupně realizována 
ve spolupráci obce a spolků. Tato cesta se jeví 
jako nejlevnější.

• S fi rmou ENVIMINE s.r.o. byl ukončen 
pronájem nebytových prostor v bývalé škole.

• U obecního úřadu byla dokončena 
přestavba kolny pro skladování zařízení do 
parečku a dalšího obecního majetku (stoly, 
židle apod.). Na stavbě se podílely SDH, MS, 
Klub žen a obec. Prozatímní odhad nákladů na 
stavbu činí cca  40 000,- Kč.   

NÁVŠTĚVA POSLANCE
Středu 23. května strávil pan ing. Miroslav 

Váňa, poslanec Parlamentu ČR za ČSSD 
v Helvíkovicích.

Se zájmem si prohlédl nové víceúčelové zaří-
zení s moderní mateřskou školou. Odpoledne 
navštívil fi rmy DEKWOOD s. r. o. a DIDAQ 
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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

a. s. Pan poslanec se zajímal o výrobu, úspěchy 
a problémy fi rem. Při besedě se zastupitel-
stvem obce nastínil možnosti čerpání dotací. 
Projevil zájem o kulturní život na vesnici, čin-
nost spolků, hospodaření s fi nančními pro-
středky a výstavbu obce.

ZPRÁVA Z EVIDENCE OBYVATEL:
Během dubna a května se k trvalému pobytu 

v obci přihlásili 2 lidé, 2 se odhlásili, narodi-
lo se 1 dítě a zemřel 1 občan. K 28.5.2007 je 
v obci přihlášeno k trvalému pobytu 428 oby-
vatel.                                                                                 VD

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná 
životní jubilea:

Červen 2007
Pinkasová Božena, č.p. 135 73 let
Oulický Ladislav, č.p. 27 83 let
Stejskal Václav, č.p. 35 79 let
Praus Ladislav, č.p. 104 85 let
Šindelářová Miluše, č.p. 22 72 let
Šnajdr Jindřich, č.p. 81 73 let

Červenec 2007
Blažková Anna, č.p. 36 82 let
Dobeš Jaroslav, č.p. 16 73 let
Kolářová Vlasta, č.p. 8 60 let
Kučera Miloslav, č. p. 107 60 let
Malinová Anežka, č. p. 127 74 let
Kysilka František, č. p. 119 77 let

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
9.4. se narodil Marcel Svoboda do č.p. 157
Přejeme mu hodně zdraví, lásky a šťastné 

dětství.

VZPOMÍNÁME
6.4. zemřel pan Emanuel Nun z č.p. 75 ve 

věku 84 let
Čest jeho památce!

Pomozte nám vyhrát
Obec Helvíkovice se zapojila do I. Ročníku 

SOUTĚŽE VE SBĚRU PAPÍRU, PLASTŮ, 
SKLA A NÁPOJOVÝCH KARTONŮ, kterou 
vyhlásil Pardubický kraj ve spolupráci se spo-
lečností EKO – KOM a. s.

Soutěž je vyhlášena na období od 1. ledna 
do 31. prosince 2007.

Obec soutěží ve třech kategoriích rozdělených 
podle počtu obyvatel. Hodnotit se bude podle 
předem daných kritérií, především podle ceno-
vé výtěžnosti sběru v přepočtu na jednoho oby-
vatele. Odměnou pro tři nejlepší bude fi nanční 
odměna a také nádoby na tříděný odpad. Vítěz 
získá částku 70 000 Kč a devět nádob, za druhé 
místo bude odměna  35 000 Kč a šest nádob na 
tříděný sběr a za třetí místo obec získá částku 
20 000 Kč a tři sběrné nádoby.

Třídění odpadů:
     Je v podstatě jednoduché, je také moderní 

a prospěšné, přináší výhody nejen ekologické, 
ale také ekonomické.

 Co kam patří?
Do modrých nádob můžete odhodit: 

noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní 
letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, 
papírové obaly (např. sáčky).

Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo 
jinak znečištěný papír, použité plenky a hygie-
nické potřeby.

Do zelených nádob můžete odhodit: lahve 
od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy 
– tabulové sklo.

Prosím nevhazujte: keramiku, porcelán, 
žárovky, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, tele-
vizní obrazovky.

Ještě v letošním roce budeme mít v obci 
k dispozici kontejnery na bílé a barevné sklo 
a bude nutné třídit sklo podle barvy. Tabulové 
sklo patří do kontejneru na sklo barevné.

Do žlutých nádob můžete odhodit: PET 
lahve od nápojů (prosím nezapomeňte je 
sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky 
a obaly z plastů, polystyren.
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Prosím, nevhazujte: linolea a výrobky 
z PVC, novodurové trubky, gumu, molitan, 
obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, 
chemikálie, barvy a pod.)

Sběr nápojových kartonů
Nápojové kartony lze ukládat do oranžo-

vých pytlů nebo mezi plasty.
LD

VÝHODY TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
- Třídění odpadu je moderní a prospěšné. Je 

to nejen ekologické, ale také ekonomické.
- Recyklací odpadů šetříme primární pří-

rodní zdroje.
- Tříděním odpadů nezatěžujeme přírodu 

zbytečným ukládáním odpadů na skládkách.
- Třídění odpadu sníží objem směsného 

odpadu v obci a obec tak ušetří za ukládání 
směsného odpadu na skládkách. To se odráží 
ve výši poplatku za odpady, který občan platí 
obci. 

- Za každé kilo vytříděného odpadu obdrží 
obec fi nanční odměnu od společnosti EKO-
KOM, kterou následně využije k péči o životní 
prostředí v obci. 

- Každý z nás svým chováním přímo ovliv-
ňuje další „život“ odpadu – pokud ho správ-
ně roztřídíme, umožníme tak jeho recyklaci 
a znovupoužití. Pokud ho vyhodíme do popel-
nice, odpad se uloží na skládce nebo se jinak 
bez dalšího využití zlikviduje. 
Jak se odpady následně znovu využijí?

Při recyklaci jsou zpracovány odpady na 
nové materiály.

Recyklace papíru
Vytříděný papír se zpracovává v papírnách, 

kde poslouží k výrobě nového papíru, přidává 
se do výrobní směsi ze dřeva. Papír je mož-
né takto recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. 
Z recyklovaného papíru lze například vyrobit 
novinový papír, sešity, lepenkové krabice, oba-
ly na vajíčka, toaletní papír apod.

Recyklace skla
Vytříděné sklo se vyčistí, rozdrtí a přidá do 

výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji 
se takto vyrábějí lahve na minerálky a pivo a 
jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom mno-
ho energie a surovin, sklo se dá takto používat 
vlastně donekonečna.

Recyklace plastů
Každý druh plastů je zpracováván jinou 

technologií, protože mají odlišné složení a 
vlastnosti. Z PET lahví se vyrábějí vlákna, 
která se používají jako výplň zimních bund a 
spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových 
koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábě-
jí fólie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový 
polystyren slouží k výrobě speciálních cihel 
nebo izolací. Ze směsi plastů lze vyrábět od-
padkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací 
dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod. 

Recyklace nápojových kartonů
Nápojové kartony je možné recyklovat dvě-

ma způsoby a to buď v papírnách, nebo na 
speciální lince. Papír tvoří většinu tohoto oba-
lu, takže je možné jej zpracovávat v papírnách 
stejně jako starý papír. Zbytky hliníku a polye-
tylenu lze využít přímo v papírně při výrobě 
páry nebo pro ohřev vody či dále zpracovat na 
palety apod.

Druhou možností je zpracování na speciální 
lince, kde se nápojové kartony rozdrtí a drť se 
za tepla lisuje do desek, které je možné použít 
např. jako stavební izolace. 

VD

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008
V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělání (školský zákon) 
a zákona č.258/2000 Sb. byla stanovena kapa-
cita MŠ v Helvíkovicích 25 dětí. Tyto počty se 
vztahují na přijetí dětí po dovršení tří let věku 
(výjimečně dvouleté – nástup matky do zaměst-
nání, studium), duševně, smyslově a tělesně 
zdravých. Organizace chodu zařízení při zvýše-
ném počtu dětí je zejména při pobytu dětí venku 
zajištěna překrýváním služeb obou učitelek tak, 
aby byla zajištěna bezpečnost dětí.

Dne 23. 5. 2007 proběhl v mateřské škole 
zápis dětí k předškolnímu vzdělání pro školní 
rok 2007/2008. K tomuto datu bylo podáno 8 
přihlášek. K 1. 9. 2007 bude přijato 7 nových 
dětí. Podle § 34 odst. 4 školského zákona byly 

ZE ŽIVOTA V OBCIZE ŽIVOTA V OBCIZE ŽIVOTA V OBCIZE ŽIVOTA V OBCI
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přednostně přijaty děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Další děti 
byly přijaty na základě kritérií stanovených mateřskou školou.
KRITÉRIA STANOVENÁ PRO PŘIJÍMÁCÍ ŘÍZENÍ DĚTÍ DO MŠ V HELVÍKOVICÍCH

1. Děti poslední rok před nástupem do ZŠ – místní (par. 185/ odst. 16)
2. Děti pracujících rodičů s trvalým pobytem v Helvíkovicích
3. Děti docházející na 4 hodiny denně s trvalým pobytem v Helvíkovicích
4. Děti mladší 3 let – 5x v měsíci s trvalým pobytem v Helvíkovicích
5. Děti dojíždějící ze Žamberka a okolí

Celkem k 1. 9. 2007 nastoupí do MŠ 22 dětí místních, 3 děti ze Žamberka.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

Anna Janebová, ředitelka MŠ 

HEZKY A SPOKOJENĚ SE NÁM V NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE ŽIJE

Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo mateřskou školu 25 dětí ve věkovém složení 2,5 – 6 
let. 5 dětí dojíždělo ze Žamberka, 20 docházelo místních. Průměrná docházka byla 19 dětí. Do 
ZŠ odchází 7 dětí. Pro vstup do ZŠ jsou dobře připraveny. Pro starší děti vedla ředitelka výtvarný 
kroužek, učitelka cvičení předškolních dětí. K velké spokojenosti rodičů se nám podařilo zajis-
tit logopedickou asistentku p. učitelku H. Lhotskou přímo v mateřské škole. Mateřská škola 
uspořádala plno akcí pro děti většinou o sobotách -  z těch nejvíce navštěvovaných – uspávání 
a probouzení broučků, drakiáda, dětský maškarní karneval, knofl íkový ples, velikonoční výsta-
va. Všechny tyto akce pořádá mateřská škola ve spolupráci se všemi složkami v obci – Klubem 
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žen, První pomocí, myslivci, SDH. Za to jim 
patří velké poděkování a věřím, že tato spolu-
práce bude pokračovat na takové úrovni jako 
doposud. Bez jejich brigádnické a fi nanční 
pomoci bychom nemohli tyto hojně navštěvo-
vané akce pořádat. 

Velice pěkná byla beseda s panem 
P. Lauterbachem z Městské policie, beseda 
s paní knihovníci P. Pospíšilovou spojená 
s prohlídkou knihovny. Každý měsíc pořádá-
me v mateřské škole pohádková představení 
divadla Úsměv – KRAKONOŠOVY POVÍ-
DAČKY.

12. 2. 2007 proběhla na mateřské škole kon-
trola České školní inspekce. Nebyly zjištěny 
závady.

26. 3. 2007 proběhla revize tělocvičného 
nářadí a náčiní.

Děkuji svým zaměstnancům a rodičům za 
veškerou pomoc mateřské škole. Přeji vám 
všem hezké prožití dovolené. A na závěr mi 
dovolte takové pohlazení na duši.

23. 5. 2007 naši mateřskou školu navští-
vil pan poslanec M. Váňa – cituji jeho slova 
zapsána v kronice MŠ: Za PS parlamentu ČR 
vyslovuji veliký obdiv nad krásným prostředím 
pro malé děti. S úctou Miroslav Váňa

A. Janebová
ředitelka MŠ

MŠ spolu s OÚ HELVÍKOVICE 
zvou všechny děti a dospělé na 

zájezd do ZOO 
DVŮR KRÁLOVÉ nad LABEM.

Dne: 10. června 2007 
Odjezd v 7:30 hod. od OÚ v Helvíkovicích.
Pro místní občany a děti MŠ doprava zdarma.
Místní: 
vstupné-dospělí 90 Kč
-děti, studenti 6 – 15 let důchodci 60 Kč
-děti, 3 – 5 let 20 Kč
Ostatní:
doprava  130 Kč
vstupné-dospělí 135 Kč
-děti, studenti 6 – 15 let, důchodci 85 Kč
-děti 3 – 5 let 30 Kč
Předpokládaný návrat kolem 17 hodiny. 
Přihlášky se zálohou přijímáme v mateřské 
škole a na OÚ do 6. 6. 2007

MŠ HELVÍKOVICE Vás zve na zájezd 
do Rychnova nad Kněžnou na pořad

10 LET – skupiny 
SCREAMERS /TRAVESTI SHOW/

Dne 19. 6. 2007
Odjezd v 17:30hod. od OÚ v Helvíkovicích

Vstupné 180 Kč + doprava 55 – 60 Kč
Přihlášky do 10. 6. 2007 v mateřské škole.

KDO MÁ RÁD ZÁBAVU, 
NEBUDE LITOVAT!

Na neděli 17. 6.
pro Vás Katolická obec a obecní úřad 

připravily

Koncert 
v kapli Sv. Antonína

v Helvíkovicích
Odpolední program:13:30 hod. mše svatá
14:30 hod. vystoupí se svým programem

hudební folková skupina DUO – ŤUK ze Žamberka
Vstupné dobrovolné
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HASIČI NA OKRSKOVÉM CVIČENÍ
V sobotu 19.5.2007 se naši hasiči  SDH Helví-

kovice zúčastnili na okrskovém cvičení v Líšnici. 
Za naší obec soutěžila dvě družstva mužů a jedno 
družstvo žen. Ve II. kategorii obsadili muži 3. a 8. 
místo. Družstvo žen ve druhé kategorii dosáhlo 
vynikajícího  výsledku v podobě prvního místa.

Děkuji touto cestou všem soutěžícím za 
vzornou reprezentaci naší obce. 

starosta obce

VÝSTAVBA PŘÍSTŘEŠKU PRO 
ULOŽENÍ OBECNÍHO MAJETKU

Za budovou obecního úřadu byla dokon-
čena přestavba přístřešku na uložení zařízení 
pro pořádání společenských akcí pod širým 
nebem. Vlastní přístřešek byl zároveň upraven 
pro stánkový prodej občerstvení. Předběžně 
vyčíslené náklady na stavbu za pomoci spolků 
ve výši cca 40.000,- znamenají výraznou úspo-
ru oproti provedení stavby dodavatelsky.

Děkuji  všem členům zúčastněných spolků 
i dalším občanům za vykonanou práci.  

starosta obce   

UPOZORNĚNÍ A INZERCEUPOZORNĚNÍ A INZERCEUPOZORNĚNÍ A INZERCEUPOZORNĚNÍ A INZERCE

Změna sídla operačního střediska 
Hasičského záchranného sboru Pardu-
bického kraje
Dne 1.4.2007 bylo v Ústí nad Orlicí zrušeno operační 
a informační středisko Hasičského záchranného sboru 
s ohlašovnou mimořádných událostí. Tísňová linka  byla 
z celého okresu Ústí nad Orlicí přesměrována na krajské 
operační a informační středisko do Pardubic. V Ústí nad 
Orlicí nadále zůstává územní odbor HZS. Pro občany se 
při ohlašování mimořádné události nic nemění, stále 
funguje jednotná telefonní  síť s tísňovým voláním 150 
a 112. 
Připomínám postup při oznámení mimořádné události:
1. adresa události (pokud možno co nejpodrobněji i 
s místními názvy)
2. druh události (požár, dopravní nehoda, živelná 
pohroma nebo jiná mimořádná událost)
3. bližší údaje o události potřebné pro jednotku 
(ohrožení a počet osob, charakter objektu atd.)
4. jméno osoby podávající zprávu, telefonní číslo a adre-
su odkud je voláno
5. obsluha provede zpětný dotaz na osobu podávající 
zprávu o události.

Velitel HZS Žamberk - Ing. Libor Dušek
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Sazba a tisk: Tiskárna David Kerschbaum, Hluboká 140, Žamberk.

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:
Pozemek parcelní číslo 19/11  výměra 1 018 m2 

Pozemek parcelní číslo 19/12  výměra 1 031 m2

Pozemek parcelní číslo 19/13 výměra 1 129 m2

Pozemek parcelní číslo 19/17 výměra 1 149 m2

Pozemek parcelní číslo 19/18 výměra 1 221 m2

Pozemek parcelní číslo 19/19 výměra 1 281 m2

Prodejní cena 370,- Kč/1 m2.
Na pozemky bude zaveden přívod elektrické en-
ergie a vodovodní řád. Se zahájením výstavby 
inženýrských sítí se počítá v roce 2008. Přístup ke 
stavebním pozemkům je ze stávající komunikace. 

Bližší informace na OÚ v Helvíkovicích,
tel. 465 612 527

KOUPÍM 
POŠTOVNÍ ZNÁMKY, 

celé sbírky, větší množství i pozů-
stalost po sběrateli. Platím v hoto-

vosti, nejvyšší možné ceny. 
Informace na tel.: 

724 229 292.

VAKCINACE PSŮ 
proti vzteklině 

se uskuteční  
v pátek 29.6.2007 od 17 do 18 hodin 

u obecního úřadu v Helvíkovicích. 

MĚSTO ŽAMBERK ve spolupráci s Jednotou 
bratrskou v ČR, Městským kulturním podnikem 
FIDIKO Žamberk, Městským muzeem Žamber-
ka a ZUŠ Petra Ebena Žamberk zve širokou ve-
řejnost na

GALAVEČER 
K 550. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 

JEDNOTY BRATRSKÉ
ve středu 20. června 2007 v 17 hod. 

v Divišově divadle v Žamberku

Jako host vystoupí: 
p. Radovan Lukavský, člen činohry Národního 
divadla v Praze - historický recitál p. Evald Ruc-
ký, biskup Jednoty bratrské, žáci ZUŠ Petra Ebe-
na Žamberk – hudební vystoupení

Vstupné dobrovolné

Galavečer je zároveň i vernisáží VÝSTAVY K 550. 
VÝROČÍ JEDNOTY BRATRSKÉ, která bude při 
této příležitosti instalována v předsálí Divišova 
divadla. Poté bude výstava, nad kterou převzali 
záštitu předseda Senátu PČR MUDr. Přemysl 
Sobotka, Ministerstvo kultury ČR i Rada Pardu-
bického kraje, přemístěna do Městského muzea 
Žamberk, kde bude přístupna veřejnosti od 21. 
června do 20.července 2007.


