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U příležitosti 120. výročí založení SDH v Helvíkovicích se 23.5. konalo cvičení 26. okrsku SDH.
Soutěž zahájil dechový orchestr ZUŠ ze Žamberka.
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Číslo 3/2009

OBECNÍ ÚŘAD
Dne 17.4. 2009 se konalo 16. veřejné zasedání zastupitelstva obce.
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:
1. Změnu funkční plochy pro bydlení na
pozemku par. č. 1202/11 v k. ú. Helvíkovice na žádost vlastníka pozemku p.Hubeného
a schvaluje pořízení změny č. 2A Územního plánu
Helvíkovice. Současně schvaluje spolupracujícího
zastupitele MVDr. Petra Šalanského. Obec bude
požadovat úhradu vynaložených nákladů v souvislosti s pořízením změny č. 2 + 2A UP Helvíkovice
po navrhovatelích těchto změn.
2. Na základě stanoviska dotčeného orgánu
ochrany životního prostředí – KrÚ Pardubice,
odboru ŽPZE, které požaduje posouzení vlivů
koncepce na životní prostředí (Změny č. 2 UP
Helvíkovice a v ní navrhovaných nových ploch
pro průmyslovou výrobu a přeložky silnice I/11)
bude zpracována dokumentace „Posouzení
vlivů na životní prostředí“. Bude oslovena osoba
s příslušnou autorizací. Úhrada na zpracování
„posouzení“ nebude požadována po investorovi
využívající nově navržené funkční plochy (průmysl
3a a 3b).
3. Vyhlášení veřejné zakázky formou zadání
výzvy třem zájemcům na akci „Pracoviště Czech
POINT“ a budou vyzvány k podání nabídky
a k prokázání splnění kvaliﬁkace tyto ﬁrmy:
1. ASC HB a.s., Kladská 78, 500 03 Hradec
Králové
2. Future Line s.r.o., Radka Chlubnová,
Kolínská 295, 288 01 Nymburk
3. IndiGO group s.r.o., Ing. Miroslav Preclík,
Panská 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
4. Jmenuje pro otevírání a hodnocení nabídek
veřejné zakázky „Pracoviště Czech POINT“ tyto
členy hodnotící komise:
1. MVDr. Petr Šalanský
2. Ludmila Dvořáková
3. Jana Bednářová.
5. Prodej pozemku par.č. 1334/13 v k.ú.
Helvíkovice, výměra 646 m2, druh zahrada, za
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prodejní cenu 50,- Kč za 1 m2 panu Vladimíru
Pánkovi, Helvíkovice Houkov 8.
6. Prodej pozemku par.č. 1334/16 v k.ú.
Helvíkovice, výměra 550 m2, druh zahrada, za
prodejní cenu 50,- Kč za 1 m2 manželům B. + Z.
Kumpoštovým, Líšnice 43.
7. Zřízení bezplatného věcného břemene na
právo chůze a jízdy na pozemcích par.č. 44/1
a 48/2 v k.ú. Helvíkovice ve prospěch všech
vlastníků nemovitostí č.p. 124 na stavební par.č.
183 a pozemku par.č. 44/3.
8. Zveřejnění záměru prodeje pozemků par.č.
16/13, 16/9 a stav. par.č. 193 vše v k.ú. Helvíkovice.
ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE:
1. Žádost p. Šiffela o umístění solární elektrárny na pozemcích parc. č. 993/1, 997 a 1003/1
v k.ú. Helvíkovice.
Dne 18.5.2009 se konalo 17. veřejné zasedání
zastupitelstva obce
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:
1. Závěrečný účet a výsledek hospodaření obce
za rok 2008 s výhradou.
2. Rozpočtové opatření č. 1/2009 ve výši
663 500,- Kč.
3. Zhotovitelem zakázky na akci „Pracoviště
Czech POINT“ ﬁrmu ASC HB a.s., Kladská 78,
500 03 Hradec Králové, která byla vybrána na
základě doporučení hodnotící komise. Pověřuje
starostu vypracováním objednávky a podepsáním
smlouvy.
4. Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2009 o výkonu
některých činností obecní policie mezi městem
Žamberk a obcí Helvíkovice, kdy se touto smlouvou zároveň ruší veřejnoprávní smlouva o výkonu
některých činností obecní policie mezi městem
Žamberk a obcí Helvíkovice uzavřená dne
14.07.2005.

Upozornění na místní poplatky:
Do 30.6. je splatný:
- poplatek za odpady za rok 2009 ve výši 350,Kč za 1 občana nebo 1 rekreační chalupu.

Soutěž obcí ve třídění odpadů „O perníkovou
popelnici“ za rok 2008
Obec Helvíkovice se i letos zapojila do soutěže
obcí Pardubického kraje ve sběru využitelných
a nebezpečných složek komunálních odpadů.
Soutěž vyhlásil Pardubický kraj ve spolupráci se
společností EKO-KOM a.s.
Naše obec se umístila v kategorii obcí do 500
obyvatel na 12. místě. V absolutním pořadí ze
všech kategorií jsme byli na 37. místě z celkem
405 přihlášených.
Nejlepší ve všech kategoriích:
město nad 5 000 obyvatel
1. místo Město Žamberk
obec 500 – 5000 obyvatel
1. místo Obec Opatovice nad Labem
obec do 500 obyvatel
1. místo Obec Čenkovice.
V porovnání s rokem 2007 se naše umístění v
této soutěži zlepšilo o 7 míst. Je to důkaz toho, že
naši občané jsou zodpovědní ve třídění odpadů a
víc využívají kontejnery na tříděný odpad v obci.
Všem za jejich snahu děkujeme.
V. Dittertová

VOLBY DO EP
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
do Evropského parlamentu
v obci Helvíkovice
Starosta obce Helvíkovice podle § 32 odst.
2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se
uskuteční
v pátek 5.6.2009 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a v sobotu 6.6.2009 od 8,00 hodin do 14,00
hodin.
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 do úterý 2. června 2009. 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.
HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístky pro volby do Evropského parlamentu jsou vytištěny samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici – celkem 33
lístků.
Hlasovací lístky jsou voličům distribuovány nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde
k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že
nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební
komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích
lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz,
obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Ve volební místnosti volič po obdržení úřední
obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí do
prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku.
Pokud se volič neodebere do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. V tomto prostoru vloží volič
do úřední obálky jeden hlasovací lístek politické
strany, politického hnutí nebo koalice, pro něž
se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může
přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témž hlasovacím
lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce
vloženo několik hlasovacích lístků.
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Po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí
do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně,
zastoupení není přípustné.
HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ
VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost.
Požadavky je možno nahlásit na telefon číslo
465 612 527.

Matyášová Stanislava, č.p. 121
Oulický Ladislav, č.p. 27
Stejskal Václav, č.p. 35
Januš Václav, č.p. 48
Šindelářová Miluše, č.p. 22
Šnajdr Jindřich, č.p. 81

60 let
85 let
81 let
71 let
74 let
75 let

Červenec 2009
Šnajdrová Anna, č.p. 81
Blažková Anna, č.p. 36
Dobeš Jaroslav, č.p. 16
Malinová Anežka, č.p. 127
Kysilka František, č.p. 119

71 let
84 let
75 let
76 let
79 let
V.Dittertová

VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který
je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku,
pro který je tento seznam veden. Volič si o vydání
voličského průkazu musel požádat do 21.5.2009.
SEZNAMY VOLIČŮ
Upozorňujeme voliče, že v případě, že se přestěhovali po 26. dubnu 2009, zůstanou nadále
zapsáni v seznamu voličů v místě svého předešlého pobytu, protože po tomto datu již není možné měnit seznam voličů z důvodu změny trvalého pobytu.Tento volič může volit v místě svého
původního pobytu nebo na voličský průkaz, o který si požádal do 21.5.2009 v místě svého nového
pobytu.
V. Dittertová

Společenská rubrika
BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná životní
jubilea:
Červen 2009
Pinkasová Božena, č.p.135
Kolář Jaroslav, č.p. 8
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75 let
65 let

Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi.
V tomto roce si připomínáme 20. výročí od smrti
Karla Kroula a 10. výročí od smrti Jana Kroula.

✞ 11.12.1999

✞ 5.6.1989
Rodina Kroulova

O ČEM SE POVÍDÁ,
O ČEM SE MLUVÍ
Program „Zelená úsporám“
Program Zelená úsporám ji koncipován jako
program, který umožňuje realizovat širokou řadu
opatření na snížení spotřeby energie a zvýšené
využívání obnovitelných zdrojů energie. Podpora
se nabízí vlastníkům rodinných domů.
Na obecním úřadě je k dispozici podrobná příručka obsahující všechny informace potřebné

k podání žádostí z jednotlivých oblastí programu.
Tato příručka obsahuje:
oblasti a podoblasti podpory programu, ve
kterých je možno žádat o dotaci včetně nastavení
výše podpory
seznam odborných dodavatelů a seznam
výrobků a technologií
proces podání žádosti
popis příloh, které je nutno k žádosti připojit
způsoby kontroly vynaložení prostředků dotace
kontakty
deﬁnice pojmů a zkratek
tabulky s veličinami pro posouzení vlastností
obytných domů.
Všechny tyto informace jsou občanům k dispozici ve formě kopie příručky, kterou lze na požádání na obecním úřadě zhotovit. Na stránkách našeho zpravodaje uvádíme podrobně pouze potřebné
kontakty:
Krajské pracoviště Státního fondu životního
prostředí Pardubice, Pernerova 168, 530 02 Pardubice
Jitka Dosoudilová, tel. 466 265 420,
mail: jitka.dosoudilova@sfzp.cz
Tomáš Goga, tel. 466 924 858
mail: tomas.goga@sfzp.cz
Dita Heřmanská, tel. 466 260 725
mail: dita.hermanska@sfzp.cz
Martin Škoda, tel. 466 265 584
mail: martin.skoda@sfzp.cz
Krajské pracoviště je pro veřejnost otevřeno
v úterý a ve středu 8.30-12.00 h a 13.00-17.00 h.
V ostatní dny je návštěva možná po domluvě.
Linka „Zelená úsporám“ 800 260 500. Provoz
běží ve všední dny od 7.30 h do 16.30 h. Dotazy je
možno zasílat rovněž na dotazy@zelenausporam.
cz.
Pro potřebu získání informací jsou k dispozici
stránky www.zelenausporam.cz a www.sfzp.cz.
Další kontakty
Kontakty na banky zapojené do administrace
žádostí a vyplácení podpory a kontakty na další poradenská místa Programu jsou uvedena na
www.zelenausporam.cz.
MVDr. Petr Šalanský
starosta

Digitalizace TV vysílání
Po bezproblémovém ukončení analogového
TV vysílání z vysílače Praha Žižkov čeká letos
na podzim přechod na digitální TV vysílání také
Plzeňsko a znovu Prahu a Střední Čechy. Celý
proces digitalizace bude ukončen v létě roku
2012.
V souvislosti s digitalizací vyvstává mnoho otázek. Nabízíme Vám odpovědi na ty nejčastější:
Jaké jsou výhody digitální televize?
Výhodou digitálního vysílání je především skutečnost, že divák získá širší programovou nabídku.
Signál je také mnohem více odolný proti různým
vlivům počasí apod. U digitálního šíření neexistuje např. šum.
Jsou nějaké nevýhody?
Základní „nevýhodou“ digitálního vysílání je
nutnost pořídit si digitální přijímač. Bez něj není
možné na klasický televizor s analogovým tunerem
digitální signál přijímat. Digitálním přijímačem se
myslí buď set-top-box, tedy jakýsi převodník signálu, který se zapojuje mezi anténu a analogový
televizor, nebo televizor se zabudovaným digitálním tunerem, který má set-top-box už „v sobě“.
V případě nekvalitního signálu může docházet
k negativním vlivům, jako je např. tzv. kostičkování - obraz se bude rozpadat.
Kdy je reálné, že celá Česká republika bude pokryta pozemním digitálním signálem?
Pokud bude dodržen technický plán přechodu
zemského analogového televizního vysílání na
zemské digitální televizní vysílání vydaný jako
nařízení vlády č. 161/2008 v květnu 2008, měla
by být Česká republika pokryta do konce roku
2012. Vysílací síť 1 pro veřejnoprávní vysílání
by měla dosáhnout 95% pokrytí obyvatelstva už
v roce 2010. Podle tohoto harmonogramu je Česká republika rozdělena na třináct samostatných
oblastí podle dosahu velkých vysílačů, z nichž se
bude digitálně vysílat.
Po úplném vypnutí zemského analogového televizního vysílání a přechodu na digitální příjem
televizního signálu by měli diváci v České repub5

lice přijímat pozemní cestou téměř 20 televizních
programů. Ještě více jich naladí prostřednictvím
jiných druhů digitálního vysílání: přes satelit,
kabel nebo IPTV. Tyto služby jsou ale placené
(s výjimkou volně přijímaných satelitních stanic,
ale většina českých programů kvůli autorským
právům na satelitu svůj signál kóduje a divák si
musí koupit přístupovou kartu).
Termíny vypnutí zemského analogového
televizního vysílání v územní oblasti z vysílačů
velkého výkonu podle Technického plánu přechodu
Obec: Helvíkovice
Okres: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický kraj
Územní oblast: Trutnov
Termíny vypnutí zemského analogového
televizního vysílání v územní oblasti
z vysílačů velkého výkonu podle
Technického plánu přechodu
ČT 1
červen 2011
ČT 2
srpen 2009
TV NOVA
červen 2011
TV PRIMA
červen 2011
Datum úplného vypnutí zemského
analogového televizního vysílání v územní
oblasti podle Technického plánu přechodu
11. 11. 2011
Všechny termíny vycházejí z Technického plánu přechodu, podle kterého se vypínají analogové
a zapínají digitální vysílače. Uvedené termíny je
nutné brát jako orientační, protože v praxi často
dochází k překryvu vysílačů. V konkrétních případech tak může být příjem analogového vysílání
možný i po omezenou dobu po uvedeném termínu.
Páteří kampaně zůstávají webové stránky www.digitalne.tv a bezplatná infolinka
800 90 60 30.
z webových stránek digitalne.tv
vybrala V. Dittertová
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Pranostiky, přísloví, tradice
LETNICE – nebo také svatodušní svátky
Až do 2. vatikánského koncilu se svatodušní
svátky – Letnice slavily v katolické církvi po dva
dny a svatodušní pondělí bylo zasvěceným svátkem. O těchto dvou dnech bylo možné také žehnat
křestní vodu, křtít a biřmovat. V mnoha zemích
(Německu, Rakousku, Maďarsku, Belgii, Lucembursku, Nizozemsku, Švýcarsku, Dánsku, Irsku,
Řecku) je Svatodušní pondělí volným dnem.
Výpočet data slavení svatodušních svátků je
závislý na výpočtu data Velikonoc, který se však
liší v západní a východní církvi. Letnice připadají
na 50. den slavnosti zmrtvýchvstání Páně t.j. na
50. den po Velikonocích. Pro následující roky Letnice připadají na tyto dny :
V roce 2009 ....... na 31. května
V roce 2010 ........na 23. května
V roce 2011.........na 12. června
V českých zemích se letnice slavily od příchodu křesťanství, avšak ještě dlouho poté v lidové
zbožnosti přetrvávají pohanské obyčeje, byť naroubované na nové náboženství, jak dokládá i kronikář Kosmas, když roku 1092 píše o knížeti Břetislavu II., že vyháněl ze země čarodějníky, věštce
a pohanské hadače. Kníže vykořenil podle Kosmy
též „obyčeje pověrečné, které vesničané posud
polo pohané o Letnicích v outerý nebo ve středu
zachovávali, přinášejíce dárky ke studánkám, oběti zabíjeli a zlým duchům obětovali.“

Pranostiky :
SVATODUŠNÍ NEDĚLE
- O svatém Duše choď ještě v kožiše
- Déšť o Letnicích – slunce na Boží tělo (14.6.)
- Prší-li o svatém Duše, bývá po něm málo suše
- Svatý Duch přinese plný pytel much
SVATODUŠNÍ PONDĚLÍ
- Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu
- Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na
sena
připravila L. Dvořáková

ZE ŽIVOTA V OBCI
Poděkování
Děkuji všem členům SDH i dalším občanům za
pečlivou přípravu okrskové soutěže v požárním
sportu, která proběhla v sobotu 23. května na cvičišti před statkem U krtka.
Družstvu mužů i žen ještě
jednou blahopřeji ke shodnému umístění na 2. místě.
Naše obec byla takto dobře reprezentována.
Bohužel musím ale konstatovat, že názor na pořádání takovéto, pro obec
významné akce, nebyl zdaleka jednotný. Ještě před
konáním soutěže byla 22.
května nejmenovanou osobou kontaktována Poli-

cie ČR Žamberk s oznámením, že na louce před
statkem U krtka bude pořádána nepovolená akce.
Podle mého názoru je takovýto přístup mimo veškeré komentáře. Každý má právo na svůj názor,
věřím, že drtivá většina názorů na tuto akci byla
jistě pozitivní.
MVDr. Petr Šalanský, starosta
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ROZKVETLÁ OBEC
Připomínáme všem majitelům zahrádek a rozkvetlých balkónů vyhlášení soutěže „ROZKVETLÁ OBEC“.
Máte-li zájem se do soutěže zapojit, předejte
vlastní snímky zahrady nebo balkónu do 15.9.2009
na Obecní úřad v Helvíkovicích – viz. informace v
Helvíkovickém zpravodaji č. 2/2009.
Pořadatel soutěže pořídí snímek pouze na Vaše
vyžádání.
Porota bude v obou kategoriích hodnotit snímky podané v klasické či elektronické podobě.
Těšíme se na hojnou účast naši spoluobčanů.
Kulturní výbor obce

OSLAVY
50. NAROZENIN MŠ
Mateřská škola v Helvíkovicích slaví 50. narozeniny a zve všechny bývalé žáky, učitelky i provozní
zaměstnance.
Letos 1. září uplyne 50 let od vzniku mateřské
školy v Helvíkovicích.
K připomenutí tohoto výročí připravuje mateřská škola ve spolupráci s obecním úřadem

zábavné sobotní odpoledne
na 12. září 2009.
Pro účastníky je připravena výstava fotograﬁí
a prací dětí, prohlídka nové mateřské školy, zábavný program pro děti i dospělé, prodejní stánky
s občerstvením a suvenýry.
Časový harmonogram bude upřesněn v příštím
Helvíkovickém zpravodaji a na plakátech.
Co nejsrdečněji jsou zváni všichni bývalí i současní žáci mateřské školy i jejich rodinní příslušníci.
Prosíme všechny rodiče bývalých žáků, aby je o
tomto termínu a možnosti informovali !!!!
Přijeďte, přijďte, těšíme se na Vás
Pořadatelé

POUŤOVÁ MŠE SVATÁ
bude v kapli v Helvíkovicích
v neděli 7.6.2009 od 15.00 hodin.

VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
se uskuteční v pátek 26. 6. 2009 od 17.00 h u
obecního úřadu v Helvíkovicích.

HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 3/2009, X. 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 28.5.2009, datum vydání 2.6.2009. Uzávěrka příštího
čísla 29.7.2009, Helvíkovický zpravodaj č. 4/2009 vyjde 4.8.2009. 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.
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