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Číslo 5/2008

OBECNÍ ÚŘAD
Dne 15. 8. 2008 se konalo 12. veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Pořízení Změny č. 2 ÚPO Helvíkovice v
těchto oblastech:
a) Změna trasy plánované komunikace
v lokalitě č. 10.
b) Žádost Věry Hladké, Žamberk č.p. 830
o změnu funkční plochy z urbanistické zeleně
na území venkovského bydlení na pozemku
par.č. 164.
c) Změnu funkční plochy z urbanistické
zeleně na území venkovského bydlení na
pozemku par.č. 175.
d) Žádost Antonína Smetany, Helvíkovice
č.p. 28 o změnu funkční plochy z urbanistické zeleně do území městského bydlení
nebo území venkovského bydlení na části
pozemku par.č. (1090/1) PK.
2. Nákup pozemku par.č. 991/19 v k.ú.
Helvíkovice o výměře 283 m2 za cenu 200,- Kč
za 1 m2 od Jana Kubíčka, Žamberk Draha 924 se
závazkem obce zřídit na převáděném pozemku
nejpozději do 10 let veřejnou komunikaci.
3. Pronájem pozemku par.č. 218 a pozemku
par.č. 135/2 oba v k.ú. Helvíkovice o celkové
výměře 490 m2 za cenu 10,- Kč za 1 m2 za rok
společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlicí, a.s. na dobu neurčitou počínaje
1.1.2009.
4. Smlouvy o nájmu bytů v č.p. 165 na období
1.9.2008 – 30.8.2010 dle Pravidel pro pronájem
bytů pro příjmově vymezené osoby
a) byt č. 1 - nájemci manželé Anna a Jaromír
Janebovi
b) byt č. 2 - nájemce Věra Felcmanová
c) byt č. 3 - nájemce Alicja Hušková.
5. Umístění dopravního značení 20 km/h na
komunikaci par.č. 1466 a 1475/2 a dopravního
značení zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou
„Dopravní obsluze vjezd povolen“ na komunikaci par.č. 1467/1 v k.ú. Helvíkovice.
6. Vybudování a provozování fotovoltaické
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elektrárny společností ENERGY 21 a.s. Praha
3 na funkčních plochách průmyslové výroby
určených územním plánem obce Helvíkovice
– lokality č. 21 a č. 22.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Prodej části pozemku par.č. 1543/1 Martě
Hollé, Rychnov n.Kn. z důvodu umístění na
tomto pozemku čerpací stanice odpadních vod
v rámci výstavby kanalizace obce.
DALŠÍ INFORMACE z práce obecního úřadu:
- Probíhají pozemkové úpravy v k.ú. Helvíkovice. V současné době projednává Pozemkový úřad Ústí n.Orl. s jednotlivými vlastníky
pozemků jejich nároky a požadavky na nové
uspořádání pozemků. Soupis nároků vlastníků v obvodu komplexní pozemkové úpravy je
vyložen k nahlédnutí na Obecním úřadě v Helvíkovicích a na Pozemkovém úřadě Ústí nad
Orlicí v kanceláři č. 419 v době od 1.10. 2008
do 15.10. 2008. Známým účastníkům je zasílán
soupis nároků v písemné formě k odsouhlasení
a vrácení zpět na pozemkový úřad. K soupisu
nároků mohou vlastníci uplatnit námitky do
31. října 2008 u Pozemkového úřadu Ústí nad
Orlicí. Námitky projedná pozemkový úřad se
sborem zástupců, popřípadě s katastrálním
úřadem. Vlastníci musí být o vyřízení námitek
písemně vyrozuměni.
- Na veřejném projednání Strategického
plánu Leader MAS Orlicko bylo sděleno, že
pokud bude tato MAS vybrána, obdrží obce ve
Sdružení Orlicko v příštích 5 letech 22,26 mil.
Kč. Naše obec vzhledem k zodpovědnému přístupu k účasti a předání požadovaných podkladů pro MAS je vybrána v první skupině, která
by mohla obdržet dotace již v příštím roce a to
ve výši až 900 tis. Kč. V této souvislosti bylo
zadáno zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci chodníku od pohostinství po
starou hasičskou zbrojnici s úpravou přilehlého
veřejného prostranství a také zpracování projektové dokumentace na opravu hřbitovní zdi.
- Firma KOREKT DIPS s.r.o. Brno provedla
opravu místních komunikací.
- Firma STILMAT s.r.o. Žamberk provedla

stavbu chodníku u obecního úřadu, rozšíření
parkoviště před MŠ a úpravu přilehlých veřejných prostranství.
- Částečně svépomocí a dodavatelsky proběhla výstavba altánu u obecního úřadu s úpravou
celého pozemku. Celkové náklady akce dosáhly
400 tis. Kč, z toho však obec uhradila pouze 150
tis. Kč. Zbývající náklady byly hrazeny z dotace
od ministerstva pro místní rozvoj a bezplatnou
pomocí občanů. Za příkladnou pomoc děkujeme všem, kteří se podíleli.
- V přestupkovém řízení na Městském úřadu
v Žamberku probíhá projednávání přestupku
pana Rychlíka, který nechává volně pobíhat své
psy po obci.

P O Z VÁ N K A
na 13. veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Helvíkovice,
které se koná v pátek 24.10.2008 od 19,00 h
v sálku obecního úřadu.
Program:
1. Rozpočtové opatření č. 2/2008
2. Různé

Volby do Zastupitelstva
Pardubického kraje

a v sobotu 18.10.2008 od 8,00 hod. do 14,00 hod.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je sálek v budově obecního úřadu,
Helvíkovice 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 České
republiky (platným občanským průkazem nebo
cestovním dokladem České republiky).
4. Hlasovací lístky budou každému voliči
dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb.Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu
hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
V Helvíkovicích dne 1.10.2008
MVDr. Petr Šalanský, starosta

VOLEBNÍ STRANY
Pro volby do Zastupitelstva Pardubického
kraje byly Krajským úřadem Pardubického kraje zaregistrovány kandidátní listiny těchto politických stran, politických hnutí a koalic, kterým byla vylosována Státní volební komisí tato
volební čísla pro označení hlasovacích lístků:

konané ve dnech 17. a 18.října 2008

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje v obci Helvíkovice
Starosta obce Helvíkovice podle § 27 zákona
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční
v pátek 17.10.2008 od 14,00 hod. do 22,00 hod.

Název politické strany,
politického hnutí, koalice
podle abecedního pořadí
Česká strana sociálně demokratická
Dělnická strana – za zrušení
poplatků ve zdravotnictví
Demokracie
Koalice pro Pardubický kraj
Komunistická strana Čech a Moravy
Konzervativní koalice
Moravané
„Nezávislí starostové pro kraj“
Občanská demokratická strana

Vylosované
číslo
48
53
44
11
1
54
19
9
47
3

S.O.S. pro kraj
Sdružení pro republiku – Republikánská
strana Československa
SDŽ - Strana důstojného života
Strana drobných živnostníků a podnikatelů
Strana zdravého rozumu
Strana zelených
Volte Pravý Blok – stranu za snadnou a rychlou
ODVOLATELNOST politiků a státních
úředníků přímo občany, za NÍZKÉ daně,
VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI
byrokracie, SPRAVEDLIVOU a
NEZKORUMPOVANOU policii a justici,
REFERENDA a PŘÍMOU demokracii
WWW.CIBULKA.NET, kandidující s
nejlepším protikriminálním programem
PŘÍMÉ demokracie VY NEVĚŘÍTE
POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO
KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! – ale
i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom
měli jít tentokrát VŠICHNI k volbách, ale
– pokud nechceme být ZNOVU obelháni,
podvedeni a okradeni – NEVOLIT žádnou
parlamentní stranu vládnoucí (post)
komunistické kriminální fízlokracie!!!
– jež žádá o volební podporu všechny české
občany a daňové poplatníky, kteří chtějí
změnit dnešní kriminální poměry, jichž jsme
všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI
MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU
A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A
PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto
děkujeme za Vaši podporu!!!

8
33
37
4
32
18
42

Starosta obce Helvíkovice jmenoval zapisovatelkou okrskové volební komise č. 1 obce
Helvíkovice pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje paní Věru Dittertovou.
Upozorňujeme, že ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, mohou občané požádat
o to, aby mohli hlasovat mimo volební místnost.
Požadavky je možno nahlásit předem nebo
ve dny voleb na Obecní úřad Helvíkovice tel.
č. 465 612 527.
VD
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Společenská rubrika
BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná
životní jubilea:
Říjen 2008
Tomšová Marie, č.p. 2
Kalousová Marta, č.p. 60
Matyášová Milena, č.p. 123
Šafářová Eva, č.p. 32

84 let
84 let
60 let
77 let

Listopad 2008
Doleček Karel, č.p. 3
Planíková Květoslava, č.p. 139
Richtrová Marie, č.p. 19
Kudrová Hana, č.p. 96

65 let
72 let
70 let
85 let
VD

O ČEM SE POVÍDÁ,
O ČEM SE MLUVÍ
Máte pocit, že potřebujete vylepšit své
dovednosti při tvorbě či realizaci projektů?
Pak jsou následující řádky určeny právě
Vám…
Na základě partnerství Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje vznikl ojedinělý projekt s názvem Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK). Hlavním cílem tohoto
projektu je nejen zvýšení absorpční a administrativní kapacity regionu soudržnosti Severovýchod, ale zejména zvýšení schopností žadatelů
a příjemců kvalitně připravovat a úspěšně realizovat projekty spoluﬁnancované z evropských
fondů prostřednictvím Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod.
Nástrojem, kterým těchto cílů chceme dosáhnout, je poskytování asistence pilotním projektům při jejich přípravě, realizaci a administraci.
Poskytovatel asistence, jímž je na území Pardubického kraje Regionální rozvojová agentura
Pardubického kraje (RRA PK), bude recipročně prezentovat veřejnosti, resp. potenciálním
žadatelům, své zkušenosti z průběhu zpracoMísto

Pardubice

Ústí nad Orlicí

Žamberk

Svitavy

vání projektových žádostí a průběhu realizace pilotních projektů. Dojde tím k předávání
zkušeností dalším žadatelům nebo realizátorům projektů. K tomuto účelu budou zřízena
Informační centra projektu PAAK ve čtyřech
městech Pardubického kraje – v Pardubicích,
Ústí nad Orlicí, Žamberku a Svitavách. V nich
zájemci získají nejen potřebné rady, ale také
individuální asistenci. Pro veřejnost zde budou
dostupné veškeré informace o aktivitách projektu, informační brožury, propagační materiály
a souhrnné informace o pilotních projektech.
Chcete vědět o projektu víc? Nebo si chcete
vylepšit dovednosti při tvorbě a realizaci projektů v rámci Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod? Už od poloviny října
můžete navštěvovat Informační centra zřízená
pro tento účel.
Bližší informace ke konzultacím v Informačních centrech poskytuje Mgr. Renata Knollová
na tel. čísle 466 053 915 (Regionální rozvojová
agentura Pardubického kraje).
Partnerem projektu je Pardubický kraj, informace poskytuje Ing. Štěpánka Makarová - tel.
č. 466 026 307 a Mgr. Lucie Bisová - tel. č. 466
026 336.
Více o projektu PAAK a pilotních projektech
najdete na www.cep-rra.cz/paak

Harmonogram Informačních center projektu PAAK v Pardubickém kraji
Adresa
Termíny konzultací
sídlo Úřadu regionální rady regionu
1.12.08, 2.2.09, 6.4.09, 1.6.09, 3.8.09
soudržnosti Severovýchod-Územní
(dále viz www.cep-rra.cz/paak)
odbor realizace programu, Sukova
třída 1556, Pardubice, 2.patro
20.10.08, 15.12.08, 16.2.09,
sídlo OHGS, s.r.o. 17. listopadu 1020, Ústí
20.4.09, 15.6.09, 17.8.09 (dále
nad Orlicí zasedací místnost v 1. patře
viz www.cep-rra.cz/paak)
Městský úřad Žamberk Masarykovo
5.11.08, 7.1.09, 4.3.09, 6.5.09, 1.7.09,
náměstí 166, Žamberk
2.9.09 (dále viz www.cep-rra.cz/paak)
zasedací místnost v přízemí
19.11.08, 21.1.09, 18.3.09,
Multifunkční centrum Fabrika
20.5.09, 15.7.09, 16.9.09 (dále
Svitavy Wolkerova Alej 18/92,
viz www.cep-rra.cz/paak)
Svitavy místnost č. 3.03, 3.patro

Čas

12-16h.

12-16h.

12-16h.

12-16h.
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Pranostiky, přísloví
S historií jmen jste se setkávali v Helvíkovickém zpravodaji od počátku roku 2007. Od
tohoto čísla vedle pranostik oživíme čtenářům
některá stará, ale stále platná přísloví a přidáme
i něco pro zasmání.
Přísloví a pořekadla jsou krátké průpovědi s
mravním a etickým poučením, které se předávají z generace na generaci již po mnoho století. Nesou tak s sebou moudrost našich předků
a tvoří součást naší národní tradice. Již od
dětství nám pomáhají si uvědomovat základní
morální a lidské hodnoty.
Přísloví
Kozel nebezpečný zepředu, kůň zezadu, hlupák ze všech stran.
Hluchý co neslyší - dolže.
Počet hlupáků je nekonečný.
Můžeš se rozpůlit a vyčtou ti, že ses nerozčtvrtil.
Muset je nejlepší učitel.
Rány, jež způsobí slova, víc bolí než bodnutí
nože.
Všechno co ženy dělají, musejí dělat dvakrát
tak dobře jako muži, aby byly považovány z
polovic za tak dobré. Díky bohu to není těžké.
Přísloví – ptákoviny
V drahém těle drahý duch.
Neříkej HOP ani když přeskočíš. Nejdřív se
podívej do čeho jsi skočil.

„Jistě, Jeníčku. Tatínek má semínko a maminka
zahrádku.“ V tom Jeníček kývne hlavou a praví:
„Ano a soused má kolík.“
Manželčiny vlasy
Potkají se dva staří kamarádi: „Tak dlouho se
známe a já ještě neviděl tvou ženu. Je blondýnka
nebo brunetka?“ „Jo, to ti neřeknu, šla k holiči
a nevím, s jakou barvou vlasů se vrátí!“
Velkomyslné gesto
Jedna žena povídá druhé: „Dnes jsem měla
záchvat velkomyslnosti, darovala jsem jednomu rošťákovi 50 Kč.“ „A co na to váš manžel?“
„Poděkoval a šel do hospody.“

Pranostiky na říjen
- Po teplém září, zle se říjen tváří.
- Jestli sníh napadne toho měsíce a kolik dní
trvati bude, tak stálá zima bude.
- Sněží-li brzy v říjnu, bude krutá zima.
- V říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů.
- Mlhy v říjnu – sněhy v zimě.

Pranostiky na listopad
- Teplý říjen, studený listopad.
- Jestliže začátkem listopadu sněží, mívá pak
sníh výšku věží.
- Studený listopad, zelený leden.
- Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
- Když na den Dušiček jasné počasí panuje,
příchod zimy to oznamuje.

Vtipy
Donesení vody
Pepíček tráví prázdniny u dědečka na vesnici.
„Pepíčku mohl bys mi dojít k pumpě pro vodu?“
prosí ho jednou děda. „Jasně dědo,“ odvětí vnuk
a vydá se na cestu. Za tři hodiny se vrátí a dědeček se na něj zlobí: „Kde jsi tak dlouho trajdal?
Neřekl jsem ti, že mi máš dojít pro vodu?“ „Ale
vždyť ti ji nesu“, brání se hoch. „Já za to nemůžu,
že je nejbližší benzínka tak daleko!“
Jak je to s miminky
„Můžeš mě babičko vysvětlit, jak se rodí děti?“
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připravila L. Dvořáková

ZE ŽIVOTA V OBCI
Výstava svíček a předmětů
ozdobených ubrouskovou metodou
v klubovně v budově OÚ v Helvíkovicích
v pátek 17.10. od 14.0 do 18.00 h
a v sobotu 18.10.2008 od 9.00 do 11.00 h.

ŽENY STŘEDNÍHO A STARŠIHO VĚKU,
přijďte mezi nás!!
Pravidelné cvičení zdravotních cviků při hudbě začíná VE STŘEDU 8. října v 19.h v místní
tělocvičně.
Cvičení je účinnou prevencí proti bolestem v
zádech, chřipkám a dalším onemocněním horních cest dýchacích, přispívá k celkové pohodě
a dobré náladě. Obuv a podložku na cvičení si
vezměte s sebou. Po cvičení je pro zájemce připravena výroba drobných dekorací na vánoce,
besedy na zajímavá témata apod.
8. října se na Vás těším. L. Dvořáková
Klub žen v Helvíkovicích pořádá
ve středu 29. října 2008

Obecní úřad Helvíkovice zve občany na již
tradiční

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU,
které se koná počátkem doby adventní tj. v
neděli 30. listopadu 2008 od 16. hodin.
Při této příležitosti bude občanům předáno
do užívání upravené veřejné prostranství
před obecním úřadem.
Program:
1) kulturní vystoupení
2) prohlídka vánoční výstavy
3) tradiční občerstvení – čerstvé bramboráky, svařené víno, grog

Zájezd do Polska
do Kudowa Zdroj
Odjezd v 7 hodin od obecního úřadu.
Cena pro členky KŽ a děti do 15ti let 70 Kč,
pro ostatní 100 Kč.
Přihlášky se zálohou přijímá paní Popová
od členek do 15. října, u ostatních do 24.10.

Myslivecké sdružení DUBINA Helvíkovice
– Kameničná pořádá v sobotu 29. 11. 2008

Tradiční poslední leč.
Pro návštěvníky je připravena dobrá muzika,
bohatá tombola a myslivecká kuchyně, prodej jídel přes ulici.
Předprodej vstupenek s místenkou je od pondělí 17.listopadu u p. Béni v Helvíkovicích.

Klub žen pořádá 30.listopadu 2008

PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVU
od 14.00 do 19.00 hodin v prostorách knihovny v
Helvíkovicích. Na výstavě lze shlédnout vánoční
ozdoby, zakoupit adventní věnce a svícny. Z tohoto
důvodu se obracíme na spoluobčany o pomoc. Jistě
i ve vašich domácnostech se najdou vánoční ozdoby,
kterými se zdobily vánoční stromky v dobách minulých, ozdoby z různých materiálů, různých tvarů.
Pokud jste ochotni tyto ozdoby na výstavu zapůjčit,
předejte je prosím na OÚ v podepsané krabičce do
28. listopadu. Za váš zájem a ochotu předem děkujeme.
L.Dvořáková

Na 29. 12. připravuje kulturní výbor obce

Posezení při svíčkách s
Kuchařskou soutěží
„O řád zlaté vařečky“.
Soutěž bude probíhat ve 2 kategoriích:
I. kateg. Bábovka
II. kateg. Fazolová polévka
Podrobné propozice budou zveřejněny v
příštím čísle Helvíkovického zpravodaje
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UPOZORNĚNÍ A INZERCE
Podpořte ve volbách do Pardubického kraje i svou vesnici
Vážení občané. Volby do krajského zastupitelstva probíhají podobně
jako komunální volby. Rozdíl je ale v tom, že se tam za kandidáty nemohou přihlásit jednotliví občané, ale pouze politická hnutí a organizace.
Nedostanou se tam tudíž lidé z menších obcí a hlavně bez politické příslušnosti. V některých krajích, a také v Pardubickém, vznikla proto iniciativa starostů. My starostové z vesnic bychom chtěli prosazovat zájmy
našich občanů na místě, které má velký vliv na náš další život. Proto
kandidujeme do Zastupitelstva Pardubického kraje, aby náš hlas z vesnic
byl slyšet. V současné době hlasuje v zastupitelstvu PU kraje i za naše
venkovské zájmy 45 zastupitelů, ale převažují ti z města. Ten, kdo žije ve
městě sice vezme v úvahu naše problémy a z nich plynoucí požadavky, ale
pokud je nezná na vlastní kůži, protože na vesnici nežije, tak je nechápe a
nezná jejich tíži. Tím pádem je nepovažuje za tak důležité.
Naše kandidátka „Nezávislí starostové pro kraj“ je již zaregistrována
pod číslem 9. Pokud ji ve volbách upřednostníte, dáváte tak šanci tomu,
aby se u nás na vesnicích mohlo něco postupně změnit v náš prospěch,
ve prospěch všech „vesničanů“.
Krátce vám nastíníme náš volební program. V první řadě bychom
chtěli podporovat rozpočtové určení daní ve prospěch malých sídel.
Zjednodušeně řečeno: V Praze na občana dostávají cca 6 x více než my.
Budeme požadovat, aby se tento poměr zlepšoval ve prospěch vesnic a
malých měst. Sami víte, co všechno na vesnicích chybí a jaký je rozdíl
v občanské vybavenosti, infrastruktuře a službách oproti městům.
Dalším problémem, který trápí venkovany, je zlepšení dopravní
obslužnosti, zvýšit četnost autobusových spojů. Dále usilovat o zachování škol i v menších vesnicích. Podpora prodejen základních potravin, i

Vážení zahrádkáři,

pojízdných. Podpora zemědělské výroby, péče o venkovskou krajinu. A

PĚSTITELSKÁ PÁLENICE

řada dalších potřebných součástí k životu. Pokud vás zajímá volební program podrobněji, v poště vám přišly (nebo přijdou) naše volební noviny.
Rozhodněte se, zda k volbám nepůjdete a nic neovlivníte, nebo si vyberete
stranu „kamennou“, anebo to zkusíte nově se starosty z vesnic, kteří jsou

DLOUHOŇOVICE U ŽAMBERKA

v kampani 2008 přijímá
ovoce k pálení destilátů.
Destiláty ošetřujeme ultrazvukem.

s vámi dnes a denně na jedné lodi a chtějí totéž, chtějí důstojné podmínky
pro život na vesnici.
Kandidující starostové, ale hlavně obyvatelé vesnice

OVOCE PŘIJÍMÁME
KAŽDOU SOBOTU OD 15.00 HOD.

Další informace získáte na
tel. 607 838 392.

Navštivte informační server: www.emobile.cz
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