
vystoupí v sobotu 23. srpna 2008 v 16 hodin v Helvíkovicích

Číslo 4/2008



OBECNÍ ÚŘAD
Dne 9. 6. 2008 se konalo 11. veřejné zasedá-

ní zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Pořízení Změny č. 2 ÚPO Helvíkovice. 

Majitelé pozemků mají možnost o poslední změ-
ny územního plánu žádat nejdéle do 10.8.2008. 
Řádná aktualizace ÚPO bude provedena opět 
za 2 roky. 

2. Rozpočtové opatření č. 1/2008
3. Nákup pozemku par.č. 991/17 v k.ú. 

Helvíkovice o výměře 156 m2 za cenu 150,- 
Kč za 1 m2 od paní Marty Hollé, Rychnov nad 
Kněžnou.

4. Prodej pozemku par.č. 1462/2 v k.ú. 
Helvíkovice o výměře 301 m2 za cenu 50,- Kč za 
1 m2 p.Vladimíru Huškovi, Helvíkovice 63.

5. Prodej pozemků par.č. 48/3 o výměře 502 
m2 a par.č. 1620 o výměře 14 m2 v k.ú. Helvíko-
vice za cenu 50,- Kč za 1 m2 p. Vladislavu 
Holubářovi, Helvíkovice 136.

6. Zadání zpracování projektové dokumen-
tace na rekonstrukci chodníku u I/11 v úseku 
od staré hasičské zbrojnice k Pohostinství 
U Jelena.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Změnu ÚPO dle žádosti DEKWOOD s.r.o. 

Helvíkovice 23.

DALŠÍ INFORMACE z práce obecního 
úřadu:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR připravuje 
opravu mostu přes Divokou Orlici na silnici I/11 
v Helvíkovicích. Stávající most bude odstraněn, 
na nové konstrukci mostu budou provedeny 
oboustranné veřejné chodníky. Provoz přes 
most bude zcela uzavřen. Silniční doprava včet-
ně pěšího provozu bude odděleně vedena po 
provizorním mostě umístěném vlevo stávajícího 
mostu. Silniční provoz bude řešen jednosměr-
ně, řízen bude světelnou signalizací. Stavba 
bude probíhat v roce 2009 v délce 5-8 měsíců. 
V této souvislosti upozorňujeme občany, že 

na tuto dobu dojde ke ztížení dopravní situace 
v centru obce, což bude v budoucnu nahrazeno 
zlepšením spojení do Žamberka pro pěší i pro 
motoristy a přispěje ke zvýšení bezpečnosti na 
křižovatce u mostu. 

- Pokračuje spolupráce s fi rmou VIS s.r.o. 
Hradec Králové. Tato fi rma zpracovává podkla-
dy pro získání územního rozhodnutí na stavbu 
tlakové kanalizace v celé obci s napojením na 
ČOV v Žamberku u odbočky do Polska. Pokud 
se uskuteční tento záměr bude potřeba vynaložit 
cca 14 mil. Kč s DPH. V případě vybudování 
vlastní ČOV v naší obci by náklady činily přibliž-
ně 25 mil Kč. Celou stavbu bude nutno připravit 
k realizaci nejlépe do skončení platnosti výjimky 
na vypouštění odpadních vod do Divoké Orlice, 
tj. do 31.3.2013. 

- Obec obdržela dotaci ve výši 200 tis. Kč od 
MMR ČR na úpravu veřejných prostranství 
v centru obce. Práce byly zahájeny a budou 
dokončeny nejpozději do 20.8.2008. Jedná se 
1. etapu úprav, v příštím roce se počítá s dokon-
čením úprav kolem staré hasičské zbrojnice, 
vybudováním chodníku k Pohostinství U Jelena 
a započetím oprav hřbitovní zdi. Všechny tyto 
úpravy spadají do rámce úkolů, které si zastu-
pitelstvo stanovilo na počátku tohoto volebního 
období.

Upozornění na místní poplatky:
Do 30.6. byl splatný
- poplatek za odpady za r. 2008 ve výši 350,- 
Kč za 1 občana nebo 1 rekreační chalupu.

Pozvánka na 12. veřejné zasedání 
Zastupitelstva obce Helvíkovice,

které se koná v pátek 15.8.2008 od 19,30 h 
v sálku obecního úřadu.

Program:
1. Změny územního plánu obce
2. Nákup pozemku
3. Různé
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SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
se koná ve čtvrtek 28.8.2008. 

Bližší informace na letácích, 
které dostanete do domácností.

STAVEBNÍ ODPADY
To jsou odpady vznikající při zřizování, údrž-

bě, rekonstrukci a odstraňování staveb, které 
nazýváme „stavební a demoliční odpady“. Jako 
jeden z druhů odpadů produkovaných lidskou 
činností představují velmi značnou část produk-
ce všech odpadů (zhruba jednu čtvrtinu). Stejně 
jako u ostatních druhů odpadů spočívá řešení 
nakládání s nimi zejména v minimalizaci jejich 
vzniku, ale také v jejich využívání pro následnou 
stavební, případně jinou výrobu. 

Stavební a demoliční odpady mohou být při 
vhodném nakládání významným zdrojem úspor 
prvotních surovin těžených v přírodě zejména 
v podobě cihlářských hlín, štěrkopísků, písků 
a stavebního kamene. Po procesu recyklace 
mohou opět sloužit jako plnohodnotné materi-
ály ve stavebnictví. Recyklací tohoto materiálu 
vzniká hodnotná stavební surovina, jejíž kvali-
ta je srovnatelná s původní surovinou, ale cena 
je výrazně nižší.

Obyvatelé Helvíkovic, občané z okolních obcí 
i podnikatelé mohou předávat stavební odpad 
vzniklý při stavební činnosti přímo do Centra 
nakládání s odpady v Dlouhoňovicích (směrem 
na Písečnou), kde je vybudována recyklační 
plocha. Stavební a demoliční odpady přebírané 
v CNO Dlouhoňovice nesmí obsahovat nebez-
pečné látky, např. zeminy znečištěné ropnými 
látkami, azbest, apod. 

Odstranění stavebního odpadu si fyzické 
osoby (občané), popř. podnikající osoby zajistí 
u oprávněné osoby na vlastní náklady, a to dle 
platného ceníku. Ceny stavebních odpadů při 
velikosti do 40 x 40 cm se pohybují od 60,- Kč do 
240,- Kč vč. DPH za 1 tunu. Za odpady větších 
frakcí nad 40 x 40 cm a nebo odpady smíšené s 
plastem, dřevem, kovem, zeminou zaplatíte od 

240,- Kč do 330,- Kč vč. DPH za 1 tunu. Ceny 
jsou dle druhu odpadu.

Odpad vzniklý při zřizování, údržbě, rekon-
strukci a odstraňování staveb je vymezený sku-
pinou 17 v Katalogu odpadů, proto stavební 
odpad není komunálním odpadem. Místní 
poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů (poplatek za odpa-
dy), který je vybírán v souladu s obecně závaz-
nou vyhláškou Obce Helvíkovice č.1/2006 není 
určen na nakládání se stavebním odpadem.

Upozorňujeme, že odpad vzniklý při sta-
vební činnosti fyzických osob (občanů) není 
vzhledem ke své vysoké měrné hmotnosti 
vhodný pro odkládání do nádob na komunál-
ní odpad (popelnic).

Zajistíme-li recyklaci alespoň části staveb-
ních odpadů, bude pozitivním výsledkem men-
ší zatížení životního prostředí, a to ve formě 
snížení produkce odpadů a také snížením obje-
mu vytěžených primárních nerostných surovin. 
Protože jsou stavební recykláty považovány 
za kvalitní druhotnou surovinu, neměly by na 
skládkách zabírat místo jiným odpadům, jejichž 
využití je mnohem obtížnější.

Provozní doba CNO Dlouhoňovice:
PO  7 - 11 hod. 11.30 - 15 hod.
ST 7 - 11 hod. 11.30 - 15 hod.

Z obecně závazné vyhlášky Obce Helvíko-
vice č. 2/2003 o systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem: 
Čl. 6 Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti 

občanů, bude odkládán do zvláš´t přistavených 
velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, 
které budou odvezeny na náklady fyzické osoby 
(občana), na řízenou skládku oprávněnou oso-
bou. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz 
tohoto odpadu a jeho uložení na řízenou skládku 
vlastními prostředky, popř. jiným způsobem, a to 
v souladu s platnými právními předpisy. 

VD 
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Společenská rubrika
BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná 
životní jubilea:

Srpen 2008
Hovadová Květoslava, č.p. 24 89 let
Dostálek Vlastimil, č.p. 31 73 let
Matyáš Vratislav, č.p. 121 70 let

Velice mě potěšila návštěva všech, kteří si na 
mě u příležitosti mých 80. narozenin vzpomně-
li a přišli mi popřát – děkuji zástupcům OÚ 
M. Vábrové a D.Smetanové za kulturní výbor, 
A. Kučerové a J. Hostinské za První pomoc, 
V.  Matyášovi a V.  Kolářové za Konzum, A.  Micha-
ličkovi a V. Kroulovi za SDH, věrné kamarádce 

Září 2008
Béňa Ladislav, č.p. 64  71 let
Mík Zdeněk, č.p. 37  74 let
Vítková Vědunka, č.p. 110 85 let

VD

A. Knopové, milým sousedům, modelářům, býva-
lému zaměstnavateli Rieter Žamberk a věrnému 
kamarádovi L. Durchánkovi. Bylo to moc milé 
a hezké posezení.

Ještě jednou děkuji.
Václav Stejskal

Poděkování
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O ČEM SE POVÍDÁ,
O ČEM SE MLUVÍ

Klevetivci se zase ozývají

V nedávné době jsem byl osočen, že z dobro-
volných příspěvků a poplatků v kostele jsem si 
v loňském roce koupil auto. Velmi se mě dotklo 
to, že tyto „zaručené zprávy“ šíří lidé, kteří zdar-
ma pro obec nic neudělali. O pořádek a údržbu 
společně s manželkou pečujeme podle svého 
nejlepšího svědomí a myslím, že návštěvníci 
kaple jsou spokojeni. Funkce kostelníka place-
na není. Pro informaci dávám čtenářům přehled 
o příjmech a výdajích za posledních deset let, co 
kostelníka dělám.

Výdaje:
Koberec před oltář 2 681 
Svíčky, poduška  377
Ubrusy na oltáře 3 030
Pletivo do věže  170
Světlo do věže + kabel  236
Podušky na lavice 5 661
Svícny na obětní stůl  900
Stojany na rakve  1 800
Křížová cesta, svícny 2 850
Koberec hlavní + 2 běhouny 4 285
Svícen – paškál  112
Židle 4 ks + podušky 4 180
Halogenové světlo 
+ kabel na osvětlení kostela 250
Vázy 6 ks  998
Barvy na nátěr dveří a oken 1 058
Zaplynování varhan a oltáře 4 522
Žaluzie do věže 3 486
Elektrické vyzvánění 26 463
Okapové svody 1 700
Barvy na nátěry  160
Výdaje celkem 64 919 Kč

Celkový příjem z dobrovolných darů činil 
26 769 Kč. Obec poskytla fi nanční prostředky 
ve výši 36 900 Kč, Fara Žamberk 1 250 Kč.

Vratislav Matyáš

VÝZVA 
K PODPISOVÉ AKCI

Vážení spoluobčané,
Dárcovství krve je nenahraditelné pro mnoho 

občanů. Každý občan v průměru za život dosta-
ne 4x trasfúzi krve. Krev se používá při opera-
cích, léčení zhoubných nádorů krve a pro výro-
bu léčiv na posílení obranyschopnosti těla atd.

V období let 2002-2006 ubylo z 360 000 aktiv-
ních dárců v ČR 83 279 dárců a přibylo 21 589 
nových dárců krve. V současné době by bylo tře-
ba získat 100-150 tisíc nových dárců krve.

Dárcovství krve je vysoce humánní. Dárci 
tak pomáhají všem kteří potřebují krev, plaz-
mu nebo kostní dřeň. Sdružení dárců krve není 
nakloněno formě dárcovství za úplatu, ale je 
názoru, že by dárci měli být osvobozeni od něk-
terých poplatků ve zdravotnictví. Proto sdružení 
dárců krve jedná s poslanci různých politických 
stran z PČR o novele zákona ve zdravotnictví. 
Dle našeho názoru by měli být v tomto případě 
aktivní dárci osvobozeni od poplatků a pasivní 
dárci, kteří již dávat krev nemohou z věkových 
či zdravotních důvodů, již darovali krev nejmé-
ně 40x, rovněž osvobozeni.

Sdružení dárců krve v České republice navrhuje 
na srpnové zasedání Poslanecké sněmovny nove-
lu zákona a chce ji podpořit Petičními listinami.
Námi navržený zákon a jeho schválení PČR 
by měl napomoci k získávání nových dárců.
Občané starší 18 let, kteří s tímto souhlasí, 
mohou do 6. srpna připojit svůj podpis na petič-
ní listinu. Podepsat ji můžete na Obecním úřadě 
v Helvíkovicích.

Petici můžou podepsat občané starší 18 let, 
kteří si uvědomují důležitost dárcovství krve pro 
život a zdraví všech potřebných občanů.

Sdružení dárců krve všem spoluobčanům 
přeje hodně zdraví s přáním, aby naši krev 
nikdy nepotřebovali. Předem děkujeme za vaši 
podporu.

Jaroslav Kotrman
Sdružení dárců krve

tel: 774 376 540
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Naše potraviny jsou zdravější

Jménem nevládních organizací v zemědělství 
a potravinářství – Agrární komory ČR, Potravi-
nářské komory ČR, Hospodářské komory ČR 
a Zemědělského svazu ČR Vás vyzýváme k pod-
poře našeho zemědělství, českých potravin 
a potravinářských výrobků. Pomůžete sami 
sobě!
České zemědělství stále prochází snižováním 

svého rozměru, což i Vy s určitostí zazname-
náváte zvláště na vesnicích. Tento trend má za 
následek, že v řadě zemědělských komodit pře-
važuje dovoz nad domácí produkcí. Dovezené 
potraviny nejsou vždy tak kvalitní, jak je prezen-
továno. Ostatně toto tvrzení dokazují i výsledky 
kontrol.

Zmíněné nevládní organizace bojují alespoň 
za udržení dosavadního rozsahu zemědělství, 
ze kterého vyplývá zajištění dostupných a kva-
litních potravin a potravinářských výrobků pro 
spoluobčany. 

Naše potraviny jsou kvalitní a zdravé! Hno-
jíme o 40 % méně a používáme o 50 % méně 
chemie ve srovnání se zeměmi EU 15. Máme 
přísnější normy.

Podpořte nás! Podpoříte své zdraví, podpoří-
te naši krajinu, podpoříte náš venkov, podpoříte 
zaměstnanost a tradice. Uchováme si tak spo-
lečně naší českou produkci zdravých potravin. 
Kupujte české potraviny.

Počet nálezů reziduí cizorodých látek v našich 
potravinách živočišného původu neustále klesá

Z desetitisíců vyšetření bylo: 
- v roce 1998 zachyceno 1,21% nevyhovují-

cích vzorků
- v roce 2002 to bylo 0,34%
- v roce 2006 již jen 0,15%.
I potraviny rostlinného původu jsou přísně 

chráněny.
Například při použití pesticidů u pěstování 

jablek musí naši pěstitelé dodržovat přísnější 
normy: 

- nižší povolené dávky

- delší ochranné lhůty od posledního postřiku 
(průměr v ČR 29 dní, v Polsku 13 dní)

- dohledatelnost produkce až k pěstiteli.
Všímejte si při koupi potravin země původu, 

neorientujte se pouze podle ceny, vyhledávejte 
u svého prodejce další informace, poptávejte 
kvalitní zboží – buďte pozorný zákazník!
České potraviny = nejlepší investice do 

zdraví!
Agrární komora ČR, 

Hospodářská komora ČR, 
Potravinářská komora ČR

TISKOVÉ INFORMACE 
PARDUBICKÉHO KRAJE

Žádost o spolupráci
Pardubický kraj připravuje 
v tomto roce realizaci projektu 

Rodinné pasy Pardubického kraje. Princip pro-
jektu je založený na systému poskytování slev 
v komerční i nekomerční sféře pro rodiny Par-
dubického kraje alespoň s jedním dítětem do 
18 let. Na základě vystaveného Rodinného pasu 
v podobě plastové karty budou rodiny čerpat 
nejrůznější slevy.

Rád bych Vám nabídl účast v projektu rodin-
ných pasů. Rádi Vás zařadíme do příslušných 
databází a budeme propagovat Vaši společnost 
během aktivit projektu, pokud poskytnete 
držitelům rodinných pasů při nákupu vašeho 
zboží či služeb slevu podle Vašeho uvážení. Výše 
slevy záleží na Vás a typu Vašeho podnikání, je 
pouze Vaším rozhodnutím.

Pardubický kraj se bude snažit zahrnout 
do slevového systému co největší rozsah 
nabízených výhod v oblasti kultury, sportu, 
volnočasových aktivit, ale i klasických nákupů 
a dalších služeb komerčního charakteru. Výhody 
budou moci nabízet společnosti a subjekty jak 
privátního, tak veřejného sektoru.

Webové stránky – Rodinné pasy Pardubick-
ého kraje – budou informovat rodiny, posky-
tovatele slevového systému i veřejnost o pro-
jektu, ale i o tom, jakým způsobem je možné 
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provést registraci rodin, registraci nových 
poskytovatelů služeb apod. V případě jakýchko-
liv dotazů se obracejte na koordinační centrum: 
Rodinné Pasy P.O.BOX 24, 530 02 Pardubice, 
tel.: 543 211 254, email: pardubice@rodin-
nepasy.cz. Pomozte i Vy podpořit rodiny s dětmi 
a zapojte svou společnost do projektu Rodinné 
pasy Pardubického kraje. Jsme přesvědčeni, že 
zvýšená návštěvnost Vám poskytovanou slevu 
nahradí a zároveň může být zapojení do pro-
jektu zajímavou formou propagace.

Miroslav Macela, 
člen Rady Pardubického kraje

Jména, svátky, pranostiky

15. srpna slaví svůj svátek Hana.
Původ jména je hebrejský, znamená milosti-

plná, milostná, líbezná, něžná, nádherná. Ten, 
kdo si vezme Hanu za ženu rozhodně nepro-
hloupí.

Domácké podoby: Hanka, Hanička, Hanči, 
Handa, Handulka, Hanýžka.

Pranostika: Rosí-li v srpnu hodně tráva, pěk-
né počasí se očekává.

Helena slaví svátek 18. srpna.
Jméno je řeckého původu, znamená světlo, 

zářící pochodeň. Ne nadarmo se sluncem pro-
zářené Řecko nazývá v řečtině Hellas.

Domácké podoby: Helča, Helenka, Hela, Hel-
ka, Heluška, Helička.

Pranostika: Světici Helence pletou ženci věn-
ce.

19.8. slaví svátek Ludvík.
Jméno je původu germánského a má význam 

slavný bojem. V dávné době to bylo jméno hlav-
ně šlechticů a králů.

Jiné formy toho jména jsou Luděk nebo 
Alois.

Pranostika: Od Ludvíka krále bouřek je namá-
le, o Augustině táhnou již zimní sáně.

4. září mívala svátek Rozálie.
Její jméno je latinského původu. Znamená 

růže, růžová.
Domácké podoby: Rózička, Rozka, Rózinka, 

Rozárka.
Pranostika: Dotkne – li se Rozálie květů, 

Lucie (13.12.) jimi vyzdobí okna napořád.

24.9. slaví svůj svátek Jaromír.
Jméno je slovanského původu a znamená 

slavný silou, bujností, silný bojovník. 
Domácí podoba je Jára, Jarka, Mirek.
Pranostika: Na svátek Jaromíra namnoze 

babské léto se začíná.

připravila L.Dvořáková

ZE ŽIVOTA V OBCI

Příznivce dobré nálady zveme do Helvíkovic
v sobotu 23. srpna od 16 hodin na 

koncert nejmenší 
slovácké dechovky 

ŠOHAJI.
Jako host vystoupí 

lidový vypravěč Jožka Černý z Hodonína. 
Koncert se koná v prostranství 

za Obecním úřadem v Helvíkovicích 
za každého počasí.

Občerstvení zajištěno. 
Vstupné 100 Kč.

Po akci následuje
tradiční myslivecký táborák 

„LOUČENÍ S LÉTEM“.
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Zájezd pro důchodce 
a ostatní zájemce

je připraven na čtvrtek 18.září 2008.
PROGRAM:

 - odjezd v 6,00 h z Helvíkovic
 - plavba lodí po Baťově kanále od Spytihněvi 
    do Napajedel (1 hodina)
 - prohlídka hřebčína s průvodcem
 - plavba zpět
 - 13,30h oběd (grilované makrely, pstruzi, 
    žebírka, kabanos)
 - Velehrad, prohlídka lapidária, baziliky
 - návrat do 20,00 h

Přihlášky na obecním úřadě každé pondělí 
a středu do 10.září.
Cena ( jízdné, vstupy na loď a do hřebčína)
pro místní důchodce – 100 Kč, pro ostatní 
místní občany – 150 Kč , pro cizí – 350 KčU

HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 4/2008, IX. ročník, dvouměsíčník. Vydává Obec Helvíkovice, 
registr MK ČR E 12731, telefon 465 612 527, e-mailová adresa: ouhelvikovice@orlicko.cz. Náklad 
150 výtisků. Cena 9,- Kč. Uzávěrka tohoto čísla dne 30.7.2008, datum vydání 4.8.2008

Uzávěrka příštího čísla 26.9.2008, Helvíkovický zpravodaj č. 5/2008 vyjde 3.10.2008.
Příspěvky jednotlivých autorů jsou ponechány v původním znění a nejsou jazykově ani fakticky 
upravovány. Sazba a tisk: Tiskárna David Kerschbaum, Hluboká 140, Žamberk, tel. 465 613 578.

UPOZORNĚNÍ A INZERCE

Prodám zahradu v zástavbové části obce 
Helvíkovice – směr Kameničná. Krásné 
místo, jižní strana, snadný přístup. Vhodné 
též jako stavební parcela. Rozloha 1641 m2, 
cena 270 Kč/m2. Telefon 724 207 047.

Upozornění

Zájemci o práci kominíka 
přihlaste se do 20.8. 
na obecním úřadě. 

Zajistíme p. Menclíka z Ústí n.Orl.

foto k zájezdu - Velehrad
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