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OBECNÍ ÚŘAD
Dne 22.7.2010 se konalo 24. veřejné zasedání 

zastupitelstva obce 
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:

1. Rozpočtové opatření č. 1/2010 ve výši 
665 000,- Kč. Obec obdržela dotaci od Pardubic-
kého kraje na úroky z úvěru ve výši 100 000,- Kč, 
navýšeny byly daňové příjmy od FÚ a příjem za 
prodej pozemků. Příjmy budou použity na opra-
vu propustku na místní komunikaci k Popluží 
v souvislosti s opravou na I/11, na zřízení paspor-
tu komunikací v obci, na úhradu poplatku za při-
pojení odběrných míst u stavebních pozemků na 
Skále a další drobné výdaje. 

2. Výsledek výběrového řízení na stavbu „Tech-
nická infrastruktura Helvíkovice Skála“. Dodava-
telem stavby byla vybraná společnost AGILE spol. 
s r.o. Ústí nad Orlicí. 

3. Prodej pozemků par.č. 16/9 a 16/13, druh 
zahrada za cenu 50,- Kč za 1 m2 a stavebního 
pozemku par.č. 193 za cenu 370,- Kč za 1 m2 
Zemědělskému družstvu Kameničná. Jedná se 
o pozemky pod domem č.p. 94 na Skále a okolní 
zahrady.

4. Vyjmutí lokality u Krejčových z navrhované 
zóny pro průmysl v návrhu změny ÚP č. 2 + 2A. 
Plocha bude využita podle dosavadního ÚP.

DALŠÍ INFORMACE:
- Krajský úřad povolil navýšení kapacity MŠ 

Helvíkovice z 25 na 28 dětí od 1.9.2010.
- Těžení štěrkopísku z Divoké Orlice bude do 

budoucna možné provádět pouze se souhlasem 
Povodí Labe. Každý zájemce si těžení štěrkopísku 
projedná sám a uhradí Povodí Labe příslušný 
poplatek. Bližší informace podá p. Suchodol 
z pracoviště Žamberk tel. 602 126 914.

- Na dotaz obce bylo fi rmou Lesy ČR sděleno, 
že rekonstrukce vtoku Kamenskýho potoka do 
řeky Divoké Orlice na Ostrově proběhne až v roce 
2011. 

- Na 3 místa po obci byly umístěny nové lavičky 
– u řeky „Na obci“, u Kamenskýho potoka a u řeky 
za mostem k Popluží. Oprava lavičky proběhla

i v autobusové zastávce na Skále, zastávky byly vy-
bíleny a opravena v nich rozbitá okna. Škoda jen, 
že poměrně často, zásahem vandalů, přichází tato 
práce nazmar.                                                              VD

Informace o výstavbě inženýrských sítí na Skále
Jak je shora uvedeno, byl 22.7.2010 na veřejném 

zasedání schválen výsledek výběrového řízení na 
dodavatele výstavby inženýrských sítí na Skále. 
Byla vybrána fi rma AGILE s.r.o. s nejnižší ceno-
vou nabídkou ve výši 3.989.752,- Kč. Předmětem 
dodávky stavebních prací je výstavba komunikace 
odbočující mezi stavební pozemky z  komunikace 
od truhlárny ke Kroulovým čp. 112. Komunikace 
bude mít dvě odbočky k rohovým stavebním 
pozemkům a pokračovat bude až ke Svitákovým, 
kde naváže na stávající komunikaci. Druhou částí 
dodávky bude položení kanalizace, která bude 
v budoucnu sloužit pro odkanalizování všech 
12 stavebních pozemků v sídlišti na Skále. Tato 
kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci 
u Hlavsových. Zároveň zde bude položen kabel 
pro veřejné osvětlení. Stavba bude rozdělena do 
dvou etap, v letošním a příštím roce. Letos budou 
provedeny práce v objemu 1.000.000,- Kč. Zbytek 
bude fi nancován z rozpočtu r. 2011. V letošním 
roce má obec na výstavbu těchto inženýrských sítí 
přislíbenu dotaci od MMR ČR ve výši 300 tis. Kč. 
V roce 2009 obdržela ze stejného zdroje dotaci 
50 tis. Kč. 

Další úpravy inženýrských sítí v této lokalitě 
budou spočívat ve výměně a posílení vodovodního 
řádu od truhlárny ke Kroulovým, tuto stavbu pro-
vede a bude hradit VAK Jablonné nad Orlicí a.s.  
Stavbu elektrorozvodů NN pro přípojky jednot-
livých stavebních parcel provede a bude hradit 
ČEZ Distribuce a.s.

Dokončení těchto stavebních prací na 
inženýrských sítích na Skále bude znamenat 
ukončení zasíťování nového sídliště s tím, že všech 
6 zbývajících obecních stavebních pozemků bude 
plně připraveno k prodeji. Obci se tak otevírá 
možnost získat za prodej pozemků v budoucnu 
cca 2,1 mil. Kč. Dosavadní příjmy obce za prodej 6 
pozemků v tomto sídlišti činí 2,8 mil Kč. 

MVDr. Petr Šalanský, starosta
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UPOZORNĚNÍ NA MÍSTNÍ POPLATKY:
Do 30.6.2010 byl splatný:
- Poplatek za odpady za rok 2010 ve výši 350,- 
Kč za 1 občana hlášeného k trvalému pobytu 
nebo 1 rekreační chalupu.

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPA-
DŮ proběhne ve čtvrtek dne 26.8.2010 v době 
mezi 15,30 h a 16,40 h a bude proveden zastáv-
kovým způsobem. Odpady odložené na stanoviš-
tích před příjezdem sběrných vozidel nebudou 
odvezeny. Druhy přebíraných odpadů: baterie vše-
ho druhu, oleje, plechovky od barev, rtuťové zářiv-
ky a výbojky, zbytky ředidel, čistící hadry, rtuťové 
teploměry, pesticidy, fotochemikálie, léky, nádoby 
se zbytky škodlivin, vyřazené televizory a lednice, 
osobní pneumatiky bez disků. Bližší informace na 
letáku, který dostanete do domácností.  

Jaký je přínos zpětného odběru život-
nímu prostředí

Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspo-
ří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři 
měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osob-
ního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzni-
ku odpadní vody z deseti sprchování. Tato zjištění 
přinesla analýza dopadu sběru a recyklace televizí 
a monitorů na životní prostředí, jejíž vytvoření ini-
ciovala nezisková společnost ASEKOL.

Výsledek studie, která je celosvětově unikátní, 
jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektroza-
řízení je pro životní prostředí přínosný. Třídění a 
recyklace elektroodpadu probíhá v ČR již pět let. 
Za tu dobu se sebralo k recyklaci 1 302 222 tele-
vizorů a 694 238 monitorů. Nezisková společnost 
ASEKOL, která zpětný odběr televizí, monitorů a 
dalších elektrozařízení zajišťuje, se rozhodla zjis-
tit jeho konkrétní dopady na životní prostředí. V 
rámci Fondu ASEKOL proto loni byla částkou 
0,27 mil. Kč podpořena analýza LCA (Life Cycle 
Assessment) Ing. Marie Tiché ze společnosti MT 
Konzult. „Třídění a recyklace se obecně považují za 
činnosti příznivé pro životní prostředí a za jednu z 

hlavních cest k udržitelnému rozvoji. Nyní jsme 
schopni přínos zpětného odběru vyčíslit konkrét-
ně. Díky sběru a recyklaci elektrozařízení dochází 
k významnému snížení emisí skleníkových plynů, 
úspor energie a surovin,“ říká jednatel společnosti 
ASEKOL Mgr. Jan Vrba.

Sběr a recyklace televizí a monitorů v ČR 
doposud uspořily 298 276 MWh elektřiny, což je 
například roční spotřeba domácností Královéhra-
deckého kraje. Využitím 7690 tun uhlí by se parní 
lokomotivou pětkrát objel svět. Primární suroviny, 
které se díky recyklaci nemusí vytěžit, váží více než 
Eiffelova věž. Úspora téměř 1,5 mil. m3 vody se 
rovná denní spotřebě obyvatel města Brna a blíží 
se objemu desátého největšího jezera na světě, 
Ontarijského jezera. Snížením emisí skleníkových 
plynů o 79 722 tun CO2 ekv. se maže roční pro-
dukce 40 tisíc osobních aut. Dále se uspořilo téměř 
6 milionů litrů ropy a snížila produkce nebezpeč-
ných odpadů o 301 983 tun.

Převzato z časopisu Moderní obec
VD

Volby do zastupitelstva 
obce Helvíkovice

Ve dnech 15. a 16.října 2010 se budou konat 
volby do zastupitelstva obce. Každý občan obce, 
starší 18 let, má právo kandidovat do zastupitel-
stva obce nebo se stát členem sdružení nezávislých 
kandidátů.

Kandidátní listiny se podávají registračnímu 
úřadu – Městskému úřadu Žamberk právnímu 
odboru, ve druhém poschodí, č. dveří 38 paní 
JUDr. Jitce Kubové do 10. srpna 2010 do 16,00 
hodin. 

Na podporu kandidatury musí být ke kandidát-
ním listinám přiloženy petice s podpisy občanů 
obce. Pro nezávislé kandidáty 5%, tj. 23 podpisů 
a pro sdružení nezávislých kandidátů 7 %, tj. 32 
podpisů z celkového počtu 446 obyvatel obce.

Vzory kandidátních listin i petice jsou k dispozi-
ci na obecním úřadě nebo na MěÚ Žamberk.

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

Srpen 2010
Divíšková Ludmila, č.p. 71 65 let
Matyášová Marie, č.p. 147  70 let
Hovadová Květoslava, č.p. 24 91 let
Dostálek Vlastimil, č.p. 31  75 let
Matyáš Vratislav, č.p. 121  72 let

Září 2010
Béňa Ladislav, č.p. 64  73 let
Mík Zdeněk, č.p. 37  76 let
Huška Vladimír, č.p. 92  60 let
Vítková Vědunka, č.p. 110  87 let

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
22.6.2010 se narodila Carin Nika Hudáková do 
č.p. 35.                                  Přejeme ji šťastné dětství.

VZPOMÍNÁME
14.6.2010 zemřel pan Jiří Kalous z č.p. 66 ve věku 
82 let.                                                 Čest jeho památce!

VD

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozlou-
čit s panem Josefem Dvořákem. Děkujeme za 
projevená slova soustrasti a květinové dary.

Jarmila Dvořáková s rodinou

 

Děkujeme všem za projevenou soustrast a účast 
na pohřbu pana Jiřího Kalouse.

Rodina Kalousova

Pranostiky, přísloví, tradice
S létem se pojí mnohé křesťanské svátky. Jed-

ním z nich je svátek Nanebevstoupení PANNY 
MARIE – 15.8.

Tento den býval u našich předků ve velké úctě 
a o tomto svátku nazývali pannu Marii Svatou krá-
lovnou.

V kostelech se světily květiny a semena. Seme-
na posvěcená na svátek Nanebevstoupení Pan-
ny Marie prý zaháněla bouřku, krupobití a také 
povodně.
PRANOSTIKY:

- Je-li na Nanebevzetí Panny Marie pěkně, 
nastane požehnaný podzimek a počasí bude příz-
nivé vinné révě.

- Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho 
radost vosy.

24.8. má svátek Bartoloměj.
Svatý Bartoloměj je jedním z Kristových učední-

ků. Žil někdy v 1. století a podle legend kázal slovo 
Boží v Malé Asii, na severu Indie a v Arménii, kde 
byl také zaživa stažen z kůže a poté podle jedné 
z legend sťat, podle jiné ukřižován hlavou dolů.

Byl patronem všech, kteří pracovali s kůží.
PRANOSTIKY:

- Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje.
- Bartoloměj svatý, odpoledne krátí.
- Fouká-li na Bartoloměje z Moravy, vorej sed-

láčku pomali. Fouká-li na Bartoloměje vítr z Čech, 
pak si sedláčku s oráním pospěš.

Symboly léta jsou bylinky, ovoce, med, perník, 
chléb a pečivo, pivo. 

Náhražkou včelího medu, kterého je prý letos 
nedostatek může být třeba velmi chutný BEZIN-
KOVÝ MED.

Suroviny: 30 květů z černého bezu, 5 lipových 
květů, 2 citróny, 1 pomeranč, 1 kg cukru, 1 l vody.

Postup:
Květy zbavíme zelených stonků, natrháme na 

malé kousky a zalijeme vodou. Přidáme olou-
pané a na plátky nakrájené citróny a pomeranč 
a celé povaříme 20 min. v 1 l vody. Poté odstavíme 
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a necháme 1 den louhovat. Druhý den přecedíme 
a propasírujeme. Do vzniklé šťávy přidáme cukr 
a vaříme tak dlouho až začne med houstnout. Hor-
ký med nalijeme do čistých sklenic.

Co možná nevíte? 
Propolis je přírodní látka, kterou vylučují pupe-

ny rostlin a stromů kvůli ochraně před plísněmi. 
Včely tuto látku sbírají a tmelí jí mezery v úle.

PROPOLISOVÁ MAST – je vhodná na hnisavé 
rány, hojení řezných ran (nikdy ji ale nedáváme 
na čerstvou ránu). Dále je vhodná na různá kožní 
onemocnění (ekzémy, plísně)

Suroviny: 100g sádla, 15g propolisu.
Postup:
100g sádla vložíme do smaltované nebo kera-

mické misky a rozpustíme ve vodní lázni kolem 
80oC. Mírně ochladíme a přidáme 15g propolisu. 
Zamícháme a opět zahřejeme, ale neuvádíme do 
varu. Takto připravenou „propolisovou mast“ pře-
fi ltrujeme do čisté, uzavíratelné nádobky, kterou 
pevně uzavřeme a uložíme do chladu.

 Z Velké knihy lidových obyčejů a nápadů 
 vybrala L. Dvořáková

Ze života v obci

Vítám tě na svět, děťátko milé,
dnes ráda bych ti dala do vínku
veselé s tátou prožité chvíle
a láskyplnou maminku.

V sobotu 17. července se uskutečnilo v obřad-
ní síni Městského úřadu v Žamberku slavnostní 
vítání nových občánků Helvíkovic. 

Starosta obce MVDr. Petr Šalanský, místosta-
rostka Ludmila Dvořáková a předsedkyně kultur-
ního výboru Monika Vábrová přivítali mezi občany 
Helvíkovic (zleva) Adélku Andršovou, Dominika 
Švercla, Adélku Pospíšilovou, Barborku Kalou-
sovou a Danielku Bekovou. 

Všem dětem byly předány upomínkové dárky 
a květiny.
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Kulturní výbor při OÚ v Helvíkovicích 
připravil pro občany

ZÁJEZD DŮCHODCŮ
v úterý 24. srpna 2010 

do výletního areálu Pěnčín 
(mezi Železným Brodem a Jabloncem n.N.)

Odjezd z Helvíkovic od OÚ v 6.30 hod.
PROGRAM: 

1. Prohlídka brusírny skleněných perlí 
 – možnost nákupu perlí, bižuterie, deček, 
 sponek, růženců a pod. v podnikové prodejně.
 2. Prohlídka kozí farmy a sýrárny 
– možnost nákupu kozích sýrů a dalších produk-
tů  z kozího mléka a masa v Kozím obchůdku
 3. Jízda vyhlídkovým vláčkem Pěnčín 
– Krásná - Černá Studnice
 4. Zemědělské muzeum

Obědvat lze v restauraci u Brusírny, na večeři 
se zastavíme v motorestu v Česticích. V případě 
nepříznivého počasí bude z programu vypuštěn 
vyhlídkový vláček a nahrazen prohlídkou zám-
ku Staré Hrady, kde straší od sklepa až po půdu 
a kde uvidíte, jak se lidem žilo za císaře pána. 

Cena zájezdu:
Místní důchodci + děti  200 Kč
Místní občané nedůchodci  250 Kč
Ostatní     350 Kč
V ceně jsou zahrnuty vstupy + doprava
Přihlášky na 0Ú od 5.8. do 15.8. 2010

MŠ spolu s Klubem žen Helvíkovice
zvou všechny děti a dospělé na tradiční

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
v pátek dne 24.9.2010. Sraz v 16.00 h u MŠ.

Startovné 20 Kč
Děti v podobě broučků, berušek mají vstup 
zdarma. Při plnění úkolů se na Vás těší všichni 
broučci. Občerstvení zajištěno, prodej kuřat.

ZAPOJTE SE DO VÝTVARNÉ A FOTOGRAFICKÉ  SOUTĚŽE
Na jaře letošního roku Mateřská škola spolu 
s OÚ Helvíkovice vyhlásila výtvarnou a foto-
grafi ckou soutěž pro děti i dospělé na téma

,,NAŠE VESNICE OČIMA DĚTÍ A DOSPĚLÝCH“
I. Kategorie - výtvarná  
- věková kategorie  - předškolní věk
   - školní věk
   - dospělí
II. Kategorie - fotografi cká 
-věková kategorie - školní věk
   - dospělí

Máte svoje oblíbené místo?
Proč máte rádi svoji vesnici?
Co se Vám nelíbí?
Co naši vesnici chybí? 

Výtvarné i fotografi cké práce označené jménem 
a příjmením, věkem a bydlištěm odevzdávejte 
do konce srpna 2010 do MŠ nebo na OÚ.
Vyhodnocené práce budou odměněny 
a vystaveny široké veřejnosti.
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Příspěvky občanů

Milí spoluobčané,
dostalo se mě do ruky první číslo Helvíkovic-

kého zpravodaje z roku 1999. Po přečtení jsem 
se rozhodla, že vám napíši pár řádků, abychom si 
připomněli jeho vznik. Tehdy dělal starostu p. Jiří 
Vábr a napadla ho myšlenka vytvořit zpravodaj, 
aby si tam lidé mohli napsat svůj názor.

Škoda, je to už 10 let od prvního vydání a proto 
si myslím, kdyby byl barevný, byl by mnohem lep-
ší. Jinak jsem se zpravodajem spokojena. 

Děkuji všem, kteří mají zásluhu na vydávání 
tohoto zpravodaje – především p. Věrce Dittertové 
– odpovědné redaktorce.               Anna Stejskalová

Zprávy z naší školičky

Ohlédnutí za školním rokem 2009/2010
Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo mateř-

skou školu 25 dětí ve věkovém složení 2,5 - 7 let.
Průměrná docházka byla 20 dětí, v měsících 

duben - květen 23 dětí.
Do ZŠ odchází 6 dětí, 2 děti mají odklad. Pro 

vstup do ZŠ jsou děti dobře připraveny, o čemž
svědčí pochvala od p. učitelek ze ZŠ. Byly usku-

tečněny dvě besedy s učitelkami ze ZŠ, rodiči 
a dětmi. Vládla zde příjemná atmosféra a děti se 
už do školy těší.

Poděkování také patří p. učitelce H. Lhotské, 
která obětavě dojíždí ze Žamberka 1x za 14 dní 
a vede logopedii na naší mateřské škole za účasti 
rodičů.

Mateřská škola uspořádala mnoho akcí pro děti 
ve spolupráci s OÚ a se všemi složkami v obci, za 
což jim všem patří velké poděkování.

Z těch nejvíce navštěvovaných – uspávání a pro-
bouzení broučků, drakiáda, dětský maškarní kar-
neval, dětský pyžamový ples, velikonoční výstava 
a další.

Každý měsíc do mateřské školy zavítá divadél-
ko s úsměvem, na které se děti už vždy velmi těší. 
Slavnostní a dojemné bylo pasování budoucích 
školáků za přítomnosti rodičů.

Velice pěkný byl zájezd pro děti a rodiče do 
Hradce Králové - plavba parníčkem, návštěva 
obřího akvária, návštěva hvězdárny. Ještě dlouho 
měly děti o čem vyprávět.

Také jsme pravidelně jezdili se staršími dětmi do 
solné jeskyně v Žamberku.

Na mateřské škole proběhly 4 kontroly.
Děkuji svým zaměstnancům a rodičům za veš-

kerou brigádnickou a fi nanční pomoc mateřské 
škole.

Školní rok 2010/2011 – změna od 1.9.2010
V souladu se zákonem č.561/2004Sb. o před-

školním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákonem 
č. 258/2000 Sb., Obec Helvíkovice povolila své 
příspěvkové organizaci MŠ Helvíkovice výjimku 
z počtu 25 na 28 dětí od 1.9.2010.

Toto zvýšení počtu dětí nebude mít vliv na újmu 
kvality výchovně vzdělávací práce školy a budou spl-
něny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.

Navýšení kapacity bylo způsobeno velkým pře-
visem poptávky v přijímacím řízení do MŠ.

Dne 27.4.2010 se v mateřské škole Helvíkovi-
ce uskutečnilo přijímací řízení pro nástup dětí do 
mateřské školy ve školním roce 2010/2011.

S přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým 
a organizačním podmínkám bude možné přijmout 
od 1.9.2010 28 dětí.

Z původně předaných 20 žádostí o přijetí do 
mateřské školy bylo k ukončení řádného termínu 
přijímacího řízení podáno 17 přihlášek.

Do ZŠ odchází 6 dětí, 2 děti mají odklad.
Do ukončení termínu podání přihlášek byly 

4 děti umístěny v mateřské škole v Žamberku.
Z důvodu naplnění kapacity nebyly přijaty 

4 děti.
Při posuzování žádosti zákonného zástupce 

dítěte postupovala ředitelka podle § 34 zákona 
č.561/2004 Sb. (školský zákon) - přednostně 
byly přijaty děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky a podle kritérií pro při-
jímání dětí k předškolnímu vzdělávání na zdejší 
mateřské škole.

Celkem k 1.9.2010 nastoupí do mateřské školy 
21 místních dětí,7 dětí ze Žamberka a okolí.
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AHOJ ŠKOLKO - ŠKOLA VOLÁ!
LOUČÍME SE

Dobré ráno, milé děti,
školní rok ten strašně letí.
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
líbí se nám celý svět.
Měli jsme se tady rádi,
byli jsme tu kamarádi.
Teď se spolu rozloučíme,
ve škole se uvidíme.
Měj se krásně školičko,
zasteskne se maličko.

A kdo se s námi loučí?
Zleva - TEREZKA MARKOVÁ, HANIČKA 
FLEKROVÁ, JIŘÍČEK KAVKA, ALEŠEK 
CUPÁK, JAKOUBEK ŠŤOVÍČEK, JIŘÍČEK 
SKALICKÝ

Máme to štěstí, že nám děti ještě vracejí, co jim 
dáváme. Lásku, kterou jim vyšlete oplatí upřím-
ností, otevřeností a neskrývanou radostí.

Budeme na Vás, milé děti, dlouho vzpomínat a ve 
vašich začátcích Vám přejeme mnoho úspěchů!

A na závěr Vám všem přeji hezké prožití dovolené 
a s dětmi se těšíme po prázdninách naviděnou!

Perličky z MŠ
Dítě: „Maminka je doma jenom na práci.“
Učitelka: „A tatínek?“
Dítě: „Ten si může hrát, chodit ke kamarádovi a 
tak.“
Učitelka: „Ale také určitě mamince pomáhá?“
Dítě: „To jo, ale jen někdy.“

Alešek Zezulka: „Nikolko, já Ti nachystám pyžamo 
na pyžamový ples, chceš?“ 
Nicollka Zablocki:“ Tak jó.“ (obejme ji)

Alešek Zezulka: „Já myslel, že je to fuj a ono to je 
mňam, mňam, mňam!“ (při svačince)

Hanička Flekrová: „Paní učitelko, příště raději budu 
v pohádce hrát ježibabu než Růženku!“
Učitelka: „A proč Haničko?“
Hanička: „Fuj, fuj, fuj PUSA!“

Anna Janebová - ředitelka MŠ
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UPOZORNĚNÍ, INZERCE

S poplatky ve zdravotnictví, jak jsou zavedeny, jsme nikdy ne-

souhlasili, nesouhlasíme a nebudeme souhlasit. Tzv. regulační 
poplatky nevyřešily žádné problémy, pouze přinášejí eko-

nomické problémy pro nemocné občany, což zvláště vynikne 

v souvislosti s neproplácením náhrady prvních tří dnů dočas-

ně práce neschopným zaměstnancům a ve vazbě s doplatky 

na léky, čímž se nízkopříjmové skupiny dostávají do značných 

potíží. O budoucnosti poplatků ve zdravotnictví rozhodoval, 

rozhoduje a bude rozhodovat Parlament ČR. 

Opatření Pardubického kraje mělo zmírnit sociální dopad na nemocné starší spo-

luobčany a rodiny s malými dětmi. Mělo vždy dočasný charakter a jeho smyslem bylo 

překlenout dobu, než parlament rozhodne o úplném zrušení poplatků. 

Proplácení poplatků jsme ukončili, abychom se nedopustili porušování evropských pra-

videl omezujících veřejnou podporu a nevystavili kraj hrozbě případných finančních po-

stihů.

Avízovaný požadavek Evropské komise proplácet poplatky všem zdravotnickým zaříze-

ním je nad ekonomické možnosti kraje. 

Občanům se omlouváme, ale žádná sociální pomoc nemůže být poskytována nezá-

konným způsobem a musí být v souladu s ekonomickými možnostmi kraje.

Proplácené poplatky nezatížily rozpočet Pardubického kraje, neboť jsme na ně 

ušetřili tím, že jsme například o 50 milionů korun snížili náklady na rekonstrukci budovy 

Krajského úřadu v Pardubicích.

PROPLÁCENÍ POPLATKŮ JSME ZASTAVILI,
DÁLE S NIMI NESOUHLASÍME

Radko Martínek 
hejtman Pardubického kraje

NABÍDKA DOPISNÍCH SCHRÁNEK 

 Firma Telin & Allebacker s.r.o. Žamberk, Orlická 
Kasárna 734 nabízí k prodeji dopisní schránky s 
uzáv rem, které je možné umístit jak na fasádu domu i
plotu, tak i jako samostatn  stojící. 
 Dopisní schránky jsou vyrobeny z pozinkovaného 
plechu st íkaného práškovou vypalovací barvou. Klapky 
jsou z hliníkového profilu, též upraveny práškovou 
vypalovací barvou. 
 Dopisní schránky je možné dodat i se st íškou proti 
pov trnostním vliv m.

Základní údaje : 
Rozm ry   ší ka 325 mm  

výška  390 mm 
     hloubka 100 mm 
Zámek s dv ma klí i, plastová neho lavá jmenovka 
Cena v etn  DPH (20%)  840,- K
Barva    šedá, béžová, kombinovaná s  
     pastelovou barvou 

DOPISNÍ  SCHRÁNKA  JE  K  NAHLÉDNUTÍ  NA 
OBECNÍM  Ú AD   V  HELVÍKOVICÍCH 

DOPISNÍ SCHRÁNKY JSOU K PRODEJI VE FIRM
Telin & Allebacker s.r.o.
Orlická kasárna 734 
ŽAMBERK
PRACOVNÍ DOBA 7.00 - 14.00 HOD.

T šíme se na Vaši návšt vu. Telin & Allebacker s.r.o. 

Výměna řidičských průkazů
Vážení občané, 
kdo vlastníte řidičské průkazy vydané od 1. led-
na 1994 do 31. prosince 2000, jste povinni do 
konce roku 2010 své doklady vyměnit, a to na 
základě zákona č. 229/2005 Sb., kterým se mění 
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve zně-
ní pozdějších předpisů a zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích a o změ-
nách některých zákonů (zákon o silničním provo-
zu), ve znění pozdějších předpisů. 
Výměna řidičských průkazů je osvobozena od 
správního poplatku. 
Na příslušný odbor správní a dopravy Městského 
úřadu Žamberk si vezměte platný doklad totož-
nosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), dále 
pak jednu fotografi i o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a 
řidičský průkaz, kterému končí platnost. Nový 
řidičský průkaz Vám bude vystaven do 20dnů ode 
dne podání žádosti, popř. do 5pracovních dnů po 
úhradě správního poplatků 500 Kč (za rychlejší 
vyřízení žádosti). 
Jestliže si nestihnete řidičský průkaz vyměnit 
včas, a to do konce roku 2010, tak:
1. s neplatným řidičským průkazem nesmíte 
řídit a příslušníci PČR nebo strážníci městské 
policie Vám mohou udělit blokovou pokutu až do 
výše 2.000 Kč, 
2. hrozí Vám pokuta až do výše 30.000 Kč, a 
to od příslušného obecního úřadu s rozšířenou 
působností (Městský úřad Žamberk) a tato poku-
ta Vám může být uložena i když nebudete řídit 
motorového vozidlo.
Nenechávejte tuto výměnu na poslední chví-
li, protože ke konci měsíce května roku 2010 ve 
správním obvodu obce s rozšířenou působností 
Žamberk, zbývalo vyměnit celkem ještě 1.868 
řidičských průkazů, proto se vyhněte zbytečným 
frontám na našem úřadu na konci roku 2010 
a dostavte se včas splnit tuto svoji povinnost. 
Další informace Vám rádi podáme na telefonickém 
čísle: 465 670 294 nebo e-mail: k.vsetickova@
muzbk.cz.
Rovněž další informace naleznete na internetových 
stránkách Ministerstva dopravy www.mdcr.cz. 

Ing. Marcel Klement
zástupce vedoucí odboru správního a dopravy

Městský úřad Žamberk
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Cestovní agentura Orlické hory a Podorlic-
ko připravila pro obyvatele regionu a turisty 
několik nevšedních zážitků. Až čtyři dny v týd-
nu můžete cestovat za krásami a zajímavostmi, 
které jen tak běžně v nabídce nenajdete.

Každou červencovou a srpnovou neděli je pro 
děti nachystáno pohádkové putování. 

Udělejte si neděli sami pro sebe a pošlete vaše 
děti s námi prožít pohádkový den. Uvidí říši skřít-
ků, vykoupou se s vodníkem Broumarem a stanou 
se účastníky pohádkového odpoledne na tábořišti 
Vochtánka.

Co musíte udělat? Zvednout telefon, zavolat na 
bezplatnou linku 800 10 15 20, nahlásit termín 
výletu, jméno a věk dítěte a místo odkud bude 
nastupovat.

Naši dispečeři Vám řeknou, aby si Vaše ratolest 
vzala plavky, ručník a malé pití. Vy jí potom celý 
den neuvidíte. 

Místa nástupu: Letohrad, Žamberk, Kunvald, 
Rokytnice, Pěčín, Javornice, Rychnov, Solnice, 
Dobruška, Opočno

Cena: 230,- Kč (celodenní dozor, soutěžní kar-
tičky, vstup na koupaliště, 2x jídlo + pití)

Věk: od 4 let dle samostatnosti dítěte a uvážení 
rodičů

Pokud dáte dohromady celou skupinu – tj. 14 
dětí, přijedeme pro Vás i na místo mimo jízdní řád! 
DOPRAVA ZDARMA !!!

Pro milovníky tradic a řemesel jsou zde 
prázdninové čtvrtky. 

Tuhle něco ochutnám, támhle zkusím něco 
vyrobit. Na vlastní oči, nosy i pusy vyzkoušíte pro-
dukty mistrů řemesel z Orlických hor a Podorlic-
ka. Čekají Vás nevšední exkurze v pražírně kávy, 
kovolitectví, pivovaru. Navštívíte muzeum želez-
nice a nádherné autentické dílny.

Výlet je určen pro 14 osob, pro které přijede-
me kamkoliv po regionu včetně Hradce Králové 
a Pardubic. Doprava je také do určitého počtu 
kilometrů zdarma

Cena: 349,- Kč (exkurze pražírna kávy + ochut-
návka, exkurze kovolitectví + dárek, exkurze pivo-
var s obědem a ochutnávkou, prohlídka muzea 
železnice, ochutnávka medoviny, exkurze dílny + 
nápoj, průvodce)

Tím ale nekončíme, dále pro Vás připravuje-
me výlet pro milovníky vojenské historie. Kam 
až dojely tanky? Střílelo se? To vše a mnohem 
více ze zákulisí války v česko-polském příhraničí 
si vyzkoušíte na vlastní kůži v bojovém vozidle s 
kusem žvance z polní kuchyně každé prázdnino-
vé úterý.

Jste zatvrzelí sportovci? Je libo naučit se na 
bruslích? Nebo se projet na kolech po nově upra-
vených cyklostezkách? To vše a mnohem více 
nabízí ve svém království Orlická cyklo a inline 
královna. Společně navštívíme jedno z nejimpo-
zantnějších muzeí v regionu – jak jinak než to 
řemesel v Letohradě a dále již budeme pokračovat 
sportovním výkonům vstříc – o červencových a 
srpnových sobotách.

Celý projekt podpořil Královéhradecký kraj!

Všechny informace: 
Cestovní agentura Orlické hory a Podorlicko

Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou

494 322 052, 774 125 014
sutova@dsohp.cz

Co se děje v létě v Orlických horách a Podorlicku?

10



Termín p íjmu žádostí o dotaci pro podnikatele 
v agroturistice a cestovním ruchu se krátí!  

MAS ORLICKO vyhlásila dne 7.7.2010 výzvu 
k p edkládání žádostí o podporu projekt  zam ených 
na rozvoj podnikání v oblasti agroturistiky a cestovního 
ruchu

Možnost podání žádosti  o dotaci ve výši až 60% z celkových zp sobilých náklad  na 
podporu svého projektu mohou konzultovat a p edkládat zájemci v kancelá i MAS ORLICKO 
v Žamberku až do 27. srpna 2010. P íjem žádostí následn  probíhá od 30.8. do 3.9.210.

Místní ak ní skupina ORLICKO  Web: www.mas.orlicko.cz
Ob anské sdružení    Adresa: Divišova 669, 564 01  Žamberk 
„ Pro venkov, jaký chceme“  Telefon: 465 611 150 

Dotace na rozvoj innosti neziskových organizací 

Výzva „LÉTO – 2010“ 

MAS ORLICKO vyhlásila dne 7.7.2010 výzvu k p edkládání žádostí o dotaci z programu 
LEADER.

O podporu mohou žádat neziskové organizace p sobící v území MAS ORLICKO. 

Podporovány jsou následující aktivity:
nákup souboru vybavení pro innost spolk  (nákup nábytku, sportovního ná iní, d tské 
h išt  s p íslušným vybavením, sociální zázemí, vybavení klubovny, doprovodné 
stravovací za ízení …) a drobné stavební úpravy s celkovými náklady do 170 000 K
(dotace 90%). 

P íjem žádostí probíhá do 3.9.2010.  
Více informací na webových stránkách www.mas.orlicko.cz a v sídle MAS (Divišova 669, 
564 01 Žamberk).

Tento inzerát je financován z Evropského 
zem d lského fondu pro rozvoj venkova: 
Evropa investuje do venkovských oblastí 
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HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 4/2010, XI. 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 30.7.2010, datum vydání 6.8.2010. Uzávěrka příštího 
čísla 27.9.2010, Helvíkovický zpravodaj č. 5/2010 vyjde 1.10.2010. 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.

Projekty podpo ené MAS ORLICKO slouží 
ob an m i podnikatel m na Orlicku 

V kv tnu byl v Klášterci nad Orlicí slavnostn  otev en
nový Skatepark. Nov  vybudované sportovišt  se 
zázemím je již druhým realizovaným projektem na území 
MAS ORLICKO podpo eným z programu Leader.  

V sou asné dob  je na Orlicku realizováno, nebo ukon eno celkem 18 projekt , mezi t mito 
projekty nap . po ízení boudek pro telata, vým na seda ek v Divišov  divadle, zkvalitn ní
zázemí ob anského sdružení CEMA, a mnohé další. 

Místní ak ní skupina ORLICKO  Web: www.mas.orlicko.cz
Ob anské sdružení    Adresa: Divišova 669, 564 01  Žamberk 
„ Pro venkov, jaký chceme“  Telefon: 465 611 150 

V týdnu od 16. do 20. srpna 2010 se v Helvíkovicích koná 
jazyková škola angličtiny pro děti

Prázdninová angličtina.

Výuka bude probíhat od 10.00 do 11.00 hod. 
v místní knihovně (za příznivého počasí na zahradě MŠ).

Pro děti ve věku 4 – 10 let jsou připraveny zábavné hry a soutěže v angličtině.

Předpokládaná cena za kurz je 300,- Kč.

Přihlásit se můžete do 13.8. u L. Šťovíčkové 
na e-mailové adrese:  stovickova@atlas.czstovickova@atlas.cz  nnebo na tel.: 732 500 958.

12


