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OBECNÍ ÚŘAD
Dne 15.9.2010 se konalo 25. veřejné zasedání
zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozpočtové opatření č. 2/2010 ve výši
540 000,- Kč. Rozpočet na letošní rok byl v příjmové
části upraven o přidělenou dotaci na výstavbu
inženýrských sítí, navýšení daňových příjmů
a příjmů z pronájmu. Ve výdajové části byla tato
částka využita na navýšení nákladů na investiční
akce (inž. sítě, dokončení oprav na hřbitově, zábradlí u mostku k Popluží) a na další drobné
výdaje.
2. Dodatky ke smlouvám o nájmu bytů v č.p.
165. Pronájem 3 bytů pro příjmově vymezené
osoby ve víceúčelovém objektu se vždy schvaluje na dobu dvou let. Všichni stávající nájemci
požádali o prodloužení nájemní smlouvy a splňují
podmínky pronájmu.
3. Smlouvu s Městem Rychnov nad Kněžnou na
poskytnutí příspěvku na provozní náklady v MŠ
Láň. Na žádost rodičů obec sjednala s Městem
Rychnov n.Kn. umístění 1 dítěte se zdravotním
omezením ve speciální mateřské škole.

DALŠÍ INFORMACE:
1. Firma Bromach s.r.o. ukončila rekonstrukci
hřbitovní zdi. Obec nyní předloží SZIF Hradec
Králové vyúčtování k proplacení dotace ve výši
90 % nákladů.
2. Staveniště v sídlišti Na Skále bylo předáno
dodavateli stavby ﬁrmě Agile s.r.o. pro výstavbu
komunikace a části kanalizace. S rychnovským
muzeem byla uzavřena smlouva na provedení
archeologického posouzení výkopu při stavbě IS.
3. Na Krajském úřadu v Pardubicích se
uskutečnilo seznámení zúčastněných obcí
s obsahem vyhledávací studie na trasy přivaděče
z R 35 přes Choceň do Žamberka. Existuje několik
variant řešení, ke kterým se vyjadřují zúčastněné
obce.
4. Obec zahájila zpracování změny č. 3 územního
plánu obce. Do této změny bude zapracována
nová digitální mapa vzešlá z digitalizace území
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po dokončení pozemkových úprav. Za účasti
pořizovatele ÚPO a architektky ing. Vaníčkové
proběhlo jednání a prohlídka lokalit v souvislosti
se změnami.
5. Byla dokončena pasportizace místních
a účelových komunikací. Jedná se o přesné určení
komunikací, rozdělení podle důležitosti, určení
jejich šířky, délky a povrchu.

Omluva
Obec Helvíkovice se tímto omlouvá rodině
Stejskalových za nevhodně zvolený postup při
úpravách na hřbitově, které se týkaly hrobu
č. 14.
MVDr. Petr Šalanský, starosta

PROČ RECYKLUJEME
Aneb co s vysloužilými elektrickými spotřebiči
Ročně se v ČR vyprodukují tisíce tun odpadu
z elektrických a elektronických výrobků. Velká část
z nich bohužel končí na skládkách komunálního
odpadu nebo ve volné přírodě. Přitom se většina
vysloužilých zařízení dá recyklovat a použít při
výrobě dalších produktů. Recyklací šetříme
přírodu i její zdroje.
Obec Helvíkovice ve spolupráci s ﬁrmou
ASEKOL rozšířila služby pro občany v rámci
projektu E – Box. Na stávající sběrnou
nádobu, která je umístěna ve vstupní chodbě
víceúčelového objektu, před vstupem do MŠ,
byla nově instalována schránka sloužící ke sběru
baterií a akumulátorů. Kromě ekologického
a ekonomického řešení sběru vyřazených
drobných elektrozařízení bude nyní stejnou
formou vyřešen i sběr baterií a akumulátorů.
E-Box je určen pro sběr drobných
elektrozařízení jako jsou:
telefony, hračky, herní konzole, přehrávače,
rekordéry, ovladače, počítačová příslušenství,
nabíječky, adaptéry, videokamery, kalkulačky,
fotoaparáty a jiné max. rozměru 27 x 28 cm.
E-box obsahuje oddělenou část pro sběr
akumulátorů a baterií.

Do E-boxu nevhazujte: osvětlovací zařízení,
zářivky, žárovky, úsporky.
Elektrozařízení větších rozměrů (televize,
videa, DVD, domácí kina, reproduktory, počítače)
můžete předávat 2x za rok při sběru nebezpečných
odpadů.
VD

Volby do zastupitelstva
obce Helvíkovice,
konané ve dnech 15. a 16. října 2010
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR v obci Helvíkovice
Starosta obce Helvíkovice podle § 29 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva obce Helvíkovice a do
1/3 Senátu PČR se uskuteční
v pátek 15.10.2010 od 14,00 h do 22,00 h
a v sobotu 16.10.2010 od 8,00 h do 14,00 h
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, cestovním dokladem České republiky nebo průkazem
cizince o povolení k pobytu).
4. Hlasovací lístky budou každému voliči
dodány nejpozději do úterý 12. října 2010. 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 29.9.2010
MVDr. Petr Šalanský
starosta

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ
Voličem je občan obce za předpokladu, že
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18
let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému
pobytu a jde o státního občana ČR nebo občana
členského státu EU, pokud požádal o zápis do
dodatku stálého seznamu voličů. Požádat o zápis
do dodatku stálého seznamu voličů může volič na
Obecním úřadě v Helvíkovicích do středy 13. října
2010 do 16,00 hodin.
Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič ve volební místnosti
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků,
kde může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví
sloupce před názvem volební strany pouze jednu
volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této
volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku
v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce,
který má být v obci volen. V Helvíkovicích volíme
7 členů zastupitelstva.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z
kterékoli volební strany, nejvýše však 7 kandidátů.
3. Kromě toho lze oba způsoby kombinovat,
a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další
kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny
ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas
jednotlivě označeným kandidátům. Z označené
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volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá
do počtu volených členů zastupitelstva obce.
Pokud je na volebním lístku označena více
než jedna volební strana nebo více jednotlivých
kandidátů, než je stanovený počet (7), bude takový
hlas neplatný.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani
volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací
lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek
přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas
neplatný.
Hlasování do přenosné volební schránky
Ve volební místnosti volič hlasuje osobně,
zastoupení není přípustné. Pokud se volič ze
závažných, zejména zdravotních důvodů, nemůže
do volební místnosti v době voleb dostavit, může
požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost. V takovém případě vyšle okrsková
volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou
volební schránkou. Své požadavky mohou voliči
uplatnit na telefonním čísle 465 612 527.

Volby do Senátu
Parlamentu ČR
Ve dnech 15. a 16. října 2010 se společně s volbami do zastupitelstev obcí konají ve vybraných
obvodech i volby do 1/3 Senát Parlamentu ČR.
Všechny podmínky pro hlasování jsou shodné
s volbami do zastupitelstvev obcí (plnoletost, státní občanství, dodání hlasovacích lístků voličům).
Pouze pro volby do Senátu PČR je možné vydat
voličský průkaz. Voliči, který nebude moci volit
ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je
zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský
průkaz. Volič může požádat o vydání voličského
průkazu písemným podáním nejpozději do 8. října
2010. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech
voleb do Senátu PČR k hlasování ve volebním
okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou
volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič
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přihlášen k trvalému pobytu. Volební obvod č. 46
(včetně Helvíkovic) je necelý okres Ústí nad Orlicí.
Ve volbách do Senátu PČR se hlasovací lístky
nijak neupravují. Volič vloží jeden hlasovací lístek
pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat, do
úřední obálky žluté barvy, kterou obdrží ve volební
místnosti.
Druhé kolo voleb do Senátu PČR
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb do Senátu,
konaném ve dnech 15. a 16. října 2010, nadpoloviční
většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo
voleb. Hlasování bude probíhat ve dnech 22. a 23.
října 2010 ve stejném čase jako při konání prvního
kola voleb, tj. v pátek 22.10. od 14.00 h do 22.00 h a
v sobotu 23.10. od 8.00 h do 14.00 h. Volební lístky
pro druhé kolo voleb budou vydávány ve volební
místnosti ve dny voleb.
VD

OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM VOLEBNÍM OBDOBÍM
Čtyři roky uplynuly jako voda a mnozí se ptají,
co se vlastně v té naší obci změnilo. Členové zastupitelstva se na veřejných zasedáních sešli s
občany celkem 25 krát. Řešily se záležitosti složité
i drobnosti, týkající se každodenního života nás
všech. Zmizely potupné anonymy z dob minulých
a k práci na obecním úřadě byl větší klid. Postupně
se měnil i vzhled naší obce.
- V zadní části parčíku byly postaveny přístřešky,
sklad zahradního nábytku, zhotoveny zahradní
lavičky a stolky. Vytvořil se tak pěkný prostor pro
kulturní akce venku, který slouží jak dětem tak
i dospělým.
- Před mateřskou školou bylo rozšířeno parkoviště,
vybudován chodník v Sádku a přístupová cesta ke
skladu zahradního nábytku.
- V Sádku na obecní parcele byl postaven altán
a zbudovány přístupové chodníčky, zakoupeny
lavičky a odpadkové koše.
- Na paloučku za starou hasičárnou byly
položeny žlabovky, opraven odtokový kanál, zbudován chodník, instalovány informační tabule
s lavičkami.

- Celkovou rekonstrukcí prošel chodník od Pohostinství u Jelena směrem k OÚ.
- Opraven a natřen byl stožár na sušení hadic.
- Ve středu obce byla vysázena řada okrasných
keřů, založeny záhony růží a skalniček.
- Vedle hasičské zbrojnice byla zhotovena
zástěna pro zvony na tříděný odpad.
- Pro vytápění víceúčelového objektu bylo instalováno tepelné čerpadlo.
- Pro snadnější údržbu veřejných prostranství
byl zakoupen malotraktor.
- Zakoupeny a rovnoměrně rozděleny po obci
byly další zvony na tříděný odpad.
- Na kapli sv. Antonína byla ošetřena věž proti
dřevokaznému hmyzu.
- Zrestaurovány byly dva kříže – na Vimperku
a na parcele p. Matyáše.
- Jsou připraveny projekty na výstavbu kanalizace po celé obci, rekonstrukci veřejného osvětlení
na Dolním konci a rozšíření veřejného osvětlení
od Kroulových ke Kučerovým.
- Na obecním úřadě bylo zřízeno pracoviště
Czech POINT.
- Je připraven projekt na rekonstrukci místní
komunikace od Popluží k letišti.
- Opravena a zpevněna byla komunikace do
Houkova.
- Zakoupen a upraven byl pozemek pro komunikaci za Beňovými.
- Opravena a zpevněna byla komunikace na
Závodí kolem domu paní Kotyzové.
- Zakoupen byl pozemek podél levé strany
hřbitovní zdi na budoucí parkoviště.
- Zrekonstuovaná byla severní a západní část
hřbitovní zdi včetně brány. Rozsáhlou úpravou
prochází prostranství podél čelní zdi v levé části
hřbitova, kde jsou přemístěny pomníky osobností
souvisejících s historií obce.
- Na sídlišti Skála I byl prodloužen vodovod
a komunikace, instalováno veřejné osvětlení.
- Na sídlišti Skála II byl položen vodovod,
proběhlo výběrové řízení na stavbu kanalizace
a komunikace. S pracemi se má začít v nejbližší
době s tím, že do konce listopadu bude předána
hotová 1.etapa.
- Pravidelně je osekáván trávník na hřbitově,

příkopy, pečováno je o pořádek v autobusových
čekárnách. U řeky Na Obci, u potoka vedle
odlehčovacího kanálu a pod Poplužím přibyly
nové lavičky.
- Trvají i tradiční kulturní akce, které byly zavedeny již v minulém volebním období.
Shrneme-li dohromady čtyři roky uplynulého
volebního období, není toho málo co se vykonalo.
Ne všechno, co jsme měli v plánu, se uskutečnilo,
ani všechna Vaše přání nebyla realizována. Buď
chyběly ﬁnanční prostředky nebo čas. V současné
době na vše musí být projekty, stavební povolení, vyjádření různých institucí a to vše navyšuje
konečnou cenu díla. Nutno doplnit, že obec
z různých grantů a programů, na které byly dobře
zpracované podklady získala dotaci v celkové
výši 2 036 015,- Kč a 843 000,- Kč máme ještě do
konce roku obdržet.
Každoroční čerpání rozpočtu bylo pravidelně
zveřejňováno v Helvíkovickém zpravodaji. Na
závěr zajímavost: Za odchyt psů bylo ve čtyřletém
období z obecní pokladny proplaceno 20 000,- Kč
a za řešení přestupků 44 000,- Kč.
Za vykonanou práci patří všem nynějším
členům zastupitelstva poděkování a těm budoucím přeji hodně trpělivosti, nových nápadů
a umění naslouchat oprávněným a konstruktivním přáním občanů.
L. Dvořáková

NAŠE OBEC PŘED VOLBAMI
DO ZASTUPITELSTVA 2010
Vážení spoluobčané, vážení voliči,
ani jsme se nenadáli a stojíme před v pořadí
již šestými volbami do zastupitelstva naší obce.
V tomto smyslu Vás oslovuji, tak jako před
čtyřmi léty za kandidátku Sdružení nezávislých
kandidátů „Nezávislí pro Helvíkovice“. Naše
kandidátka je ve složení Petr Šalanský, Monika
Vábrová, Roman Koukol, Vladislav Holubář,
Martin Planík, Marcela Kotyzová, Alena Krejsová
a Stanislava Kailová.
V minulém období se někteří zástupci našeho
sdružení podíleli na práci v zastupitelstvu. Do jaké
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míry se nám to, co jsme slíbili před minulými volbami podařilo splnit, ponechám na Vašem hodnocení. Výčet investičních akcí, započatých projektů
a vůbec všeho dění ve vsi za uplynulé období je
předmětem jiného článku v tomto čísle zpravodaje.
Chtěl bych Vás touto cestou seznámit s plány
našeho sdružení, se kterými jdeme do voleb 2010.
Co chceme, co budeme v případě našeho zvolení
prosazovat?
1. Prvořadým pro nás zůstává veřejné řešení
obecních záležitostí na zasedáních zastupitelstva
a dalších setkáních občanů a spolkové činnosti.
Chceme, aby noví zastupitelé, na základě dobrého
morálního kreditu ze svého civilního života v minulosti i současnosti, věnovali svůj mandát na
skutečnou práci pro obec. Nepřipustíme skrývání
snahy prosazení osobních zájmů pod roušku
všeobecné prospěšnosti pro obec. Chceme, aby
zastupitelé jednali čestně a otevřeně i když jim
to může přinést problémy. Naopak nechceme
připustit vnášení pošpiňování a podezíravostí
a opakované podávání nesmyslných podnětů při

jednáních zastupitelstva. Jedině tak udržíme dobré jméno naší obce i pro naše okolí.
2. Zastáváme názor, že naši noví mladší kandidáti by měli dostat příležitost získat zkušenosti
s prací v samosprávě. V tomto vidíme jistotu
dlouhodobé dobré perspektivy pro řízení chodu
obce a její další rozvoj.
3. Dle vývoje v rozpočtovém určení daní
a daňových příjmů obce udržet co nejvyšší úroveň
investiční činnosti do staveb pro rozvoj obce.
Půjde zejména o rekonstrukci veřejného osvětlení
na Dolním konci a výstavbu nové větve u Kroulových. Pokračování odkanalizování celé obce.
Přípravu stavby nového mostu na Popluž a prosazení důkladnější opravy komunikace k letišti.
4. Jako doposud preferovat při práci pro obec
a zadávání zakázek naše občany a místní ﬁrmy.
5. I nadále podporovat místní spolky. Míru
stávající podpory výrazně zvýšit v případech, kdy
se spolky podílí na kulturním vyžití občanů nebo
reprezentují obec.
Za sdružení nezávislých kandidátů „Nezávislí
pro Helvíkovice“
MVDr. Petr Šalanský

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
v nadcházejících volbách se
chceme ucházet o Vaší podporu
a právo zastupovat Vaše zájmy
v dalších čtyřech letech.
V našem sdružení nezávislých
kandidátů jsou jak kandidáti, kteří
prokázali své schopnosti v minulém volebním období tak i noví,
odhodlaní, kterým záleží na tom,
aby se v naší obci žilo pokojně
a stále lépe. Naší prioritou je spokojenost občanů a dynamický rozvoj obce.
Ve volebním programu pro nadcházející období jsou tyto záměry:
1) Dokončit připravované a rozpracované
investiční akce (inženýrské sítě k obecním stavebním pozemkům Na Skále, rekonstrukce veřejného
osvětlení na Dolním konci a ke Kučerovým).
2) Usilovat o dotaci na celkovou rekonstrukci

místní komunikace od Popluží k letišti a na rekonstrukci 2. části hřbitovní zdi.
3) Běžně udržovat místní komunikace v provozuschopném stavu ve všech ročních obdobích.
4) Podporovat rozvoj spolkové činnosti a záj-
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mových kroužků pro děti, získávat nově příchozí
obyvatele pro zapojení ve spolcích a veřejném
životě v obci.
5) Splácet úvěr u České spořitelny.
6) Vytvořit podmínky pro zapojení všech
občanů do dění obce (účast na veřejných schůzích,
podávání podnětů a oprávněných připomínek).
Kandidáti Sdružení nezávislých kandidátů
„Pro obec“:
Jana Bednářová, Miloslav Dušek, Miroslav Felcman, Martin Havlíček, Anna Mikulášová, Jaroslava Urbánková, Jitka Ulrichová, Jiří Vábr.

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
28.8.2010 se narodil Adam Žabka do č.p. 149.
Přejeme mu šťastné dětství.
VD

Kdo byl milován, nemůže být zapomenut
Dne 16.9.2010 jsme vzpomněli s velkou bolestí
1. výročí úmrtí mého manžela pana Václava
Stejskala z Helvíkovic. S láskou vzpomínají
manželka Anna a dcery s rodinami.

Společenská rubrika
BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná životní
jubilea:
Říjen 2010
Tomšová Marie, č.p. 2
Kalousová Marta, č.p. 60
Šafářová Eva, č.p. 32
Koukol Jaroslav, č.p. 31
Vítková Hana, č.p. 24
Listopad 2010
Planíková Květoslava, č.p. 139
Matyáš František, č.p. 52
Divíšková Marie, č.p. 31
Richtrová Marie, č.p. 19
Kudrová Hana, č.p. 96
Křenková Eva, č.p. 120

86 let
86 let
79 let
70 let
71 let

74 let
70 let
70 let
72 let
87 let
65 let

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Pranostiky, přísloví, tradice
Posvícení
Už máme posvícení, za dveřmi v síni.
Jdeme pro řezníka, ať bije svini.
Voda se vaří, z měděnce skáče
a zejtra zas budem dělat koláče.
A co jich napečem, to po dvou pecích,
ty je pak rozneseš, Vašku po strejcích.
Když přijdeš do domu dej pozdravení:
že je zvem oba dva na posvícení.
Škoda, že to posvícení
aspoň třikrát za rok není!
(ze Slovácka)
Posvícení v Helvíkovicích je 10.10.2010
POSVÍCENSKÁ MŠE SVATÁ v kapli svatého
Antonína v Helvíkovicích se uskuteční v neděli
10. října ve 13 hodin.
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Pranostiky:
- Mlhy v říjnu, sněhy v zimě.
- Je-li svatý Havel (16.10.) teplý, bude svatý Marcel
(30.10.) studený.
- Listopadová mlha zhasíná slunce.
- Na svatého Josafata (14.10.) lepší kožich nežli
vesta.
- Počasí o svaté Alžbětě (19.11.) předpovídá, jak
bude v létě.

Symboly podzimu
- jsou brambory, řepa, víno, zrající ovoce.
Jednou z charakteristických podzimních plodin
jsou BRAMBORY.
Brambory patří v našich krajích díky své
chuti a dostupnosti mezi nejčastěji využívané
plodiny již mnoho let. Evropany byly objeveny
počátkem 16. století a nejdříve byly dovezeny do
Španělska a odtud se postupně rozšířily po celé
Evropě. Na některých místech byly považovány
za pouhé krmivo pro dobytek, jinde zase patřily za
vyhledávanou pochoutku. Brambory často mírnily

bídu a hlad jak v době válek, tak v létech neúrody.
Při sklizni brambor byl na poli viděn hospodář
s pluhem a sehnuté ženy s dětmi, které z vyoraných
brázd sbíraly do košíků brambory a odnášely je na
kraj pole, aby je tam vršily na hromadu nebo je
házely rovnou do pytlů. Kluci zas snášeli zaschlou
nať na místo, kde si večer rozdělali ohýnek a v něm
upekli několik brambor. Pečené brambory, i když
mnohokráte z části spálené, patřívaly k největším
pochoutkám i pasáčků dobytka, které zároveň
teplá brambora zahřála při hlídání kravek na stále
chladnější pastvině.
Když se jí nové brambory, mají se prý otevírat
ústa, aby příští rok vyrostly ještě větší.
Z Velké knihy lidových obyčejů a nápadů
vybrala L. Dvořáková

Ze života v obci
V době voleb 15. a 16.10.2010 bude v klubovně
v budově obecního úřadu výstava obrazů.
Přijďte se podívat.

ŽENY STŘEDNÍHO A STARŠÍHO VĚKU
PŘIJĎTE MEZI NÁS !!!
Pravidelné cvičení
zdravotních cviků při hudbě začíná
ve středu 20. října 2010 v 19, 30 hod.
v místní tělocvičně.
Cvičení je účinnou prevenci proti bolestech
v zádech, chřipkám a dalším onemocněním
horních cest dýchacích, přispívá k celkové
pohodě v dobré náladě.
20. října se na Vás těším. L. Dvořáková
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ZÁJEZD DO POLSKA
Klub žen v Helvíkovicích pořádá
ve středu 27. října 2010 zájezd

do Polska do Kudowy Zdroj na trhy
Odjezd v 7 hod. od Obecního úřadu
v Helvíkovicích. Na zpáteční cestě se zastavíme
na obědě u pana Drašnara v Novém Městě nad
Metují.
Cena:
pro členky KŽ a děti do 15ti let 70,- Kč,
pro ostatní 100,- Kč.
Přihlášky se zálohou přijímá paní Popová
do 20.10.2010

Obecní úřad v Helvíkovicích zve občany
na již tradiční

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU,
které se koná začátkem doby adventní
t.j. v neděli 28. listopadu 2010 od 16. hodin.
Program :
1. Vánoční koledy – vystoupí žáci ZUŠ P. Ebena
ze Žamberka
2. Hra o narození Ježíška
3. Tradiční občerstvení (čerstvé bramboráky,
svařené víno)

Myslivecké sdružení DUBINA
Helvíkovice – Kameničná
pořádá v sobotu 27. listopadu 2010

TRADIČNÍ POSLEDNÍ LEČ
K tanci a poslechu hraje pan Plevák.
Pro návštěvníky je připravena bohatá tombola,
myslivecká kuchyně.
Prodej jídel přes ulici od 19 hodin.
Předprodej vstupenek s místenkami začíná
v kanceláři OÚ v Helvíkovicích od 15. listopadu.

Na 28. prosince připravuje kulturní výbor obce

POSEZENÍ PŘI SVÍČKÁCH
s kuchařskou soutěží
„O ŘÁD ZLATÉ VAŘEČKY“
Kuchařská soutěž bude probíhat ve 2
kategoriích:
I. kategorie: slané pečivo
II.kategorie: aspik (sulc).
Podrobné propozice budou zveřejněny
v příštím čísle Helvíkovického zpravodaje.

DRAKIÁDA
Dobré ráno, milé děti,
íp letí?
čípak dráček nejlíp
apírový,
Ten můj, ten je papírový,
ak to ví?
kam poletí, kdopak
Leť si dráčku leť,
obleť celý svět.

Klub žen pořádá 28. listopadu 2010

PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVU
od 14.00 hod. do 18.00 hod. v prostorách
vestibulu a knihovny v Helvíkovicích.
Na výstavě lze shlédnout vánoční dekorace,
zakoupit levné adventní věnce, vánoční svícny,
perníčky.

Mateřská škola spolu s První pomocí
pořádá tradiční

Drakiádu
dne 14.10.2010 od 15,30 hodin.
Sraz u mateřské školy.
Občerstvení zajištěno.
Srdečně zveme děti i dospělé.
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Vyhlášení výtvarné a fotografické soutěže
„Naše vesnice očima dětí a dospělých“
K 30.8.2010 bylo odevzdáno celkem 15
výtvarných prací od dětí předškolního a školního
věku. Škoda, že se soutěže nezúčastnil žádný
dospělý.
Děkuji všem dětem, které se do této soutěže
zapojily. Práce budou vystaveny široké veřejnosti
při volbách a všichni účastníci odměněni. Bude
také vybrána nejlepší práce z předškolní a školní
kategorie.
A. Janebová

moc děkuji manželům Smetanovým. Za odměny
paní Mgr. E. Adámkové.
Z vyprávění dětí a rodičů patří broučkiáda
k těm akcím, na které se nedá zapomenout. Šťastné
děti mluví za vše, když s napětím sledují pohádku
O kominíkovi Kryštofovi a posvícenské huse
v podání p. Gajdošové s dcerou z divadélka Úsměv.
A na školkové zahradě to byl pro broučky
opravdový ráj – dětem se vůbec nechtělo domů!
A proto Vám všem, kteří svůj čas nelitujete
věnovat dětem, patří velký dík!
Velice si této spolupráce vážíme!
Za mateřskou školu Anna Janebová

Zprávy z naší školičky
Uspávání broučků
V pátek 24.9.2010 jsme od rána v naší školičce
nevykládali o ničem jiném než o těšení se na
odpoledne na setkání s broučky, plnění úkolů,
odměny a divadlo. Prohlíželi jsme si knížku Hmyz
na dosah ruky – to byste koukali, jaké znalosti děti
mají!
A že se opět akce vydařila!
Počasí nám přálo, vládla příjemná atmosféra.
Žít šťastně, to znamená neztrácet humor,
dělat každodenní maličkosti s láskou a těšit se
i z malých, náhodných radostí – a tou radostí
bylo vidět šťastný úsměv na tváři všech broučků,
berušek, motýlků …
„Jé podívejte, Ferda už je tu!“
„A kde je Brouk Pytlík?“
„Jé, paní učitelka jako mandelinka!“
„To je krásná beruška!“
Celkem se sešlo 70 broučků, berušek, motýlků,
40 dospělých, 22 učinkujících. A také jedna velká,
krásná beruška ze Žamberka.
Občerstvení nám zajistil Klub žen – jmenovitě
L. Dvořáková, V. Michaličková, H. Gabrišová,
V. Dittertová, D. Smetanová. Na výborných
kuřatech od pana F. Dvořáka si pochutnali všichni.
A také párky v rohlíku od berušky dětem moc
chutnaly. Za kofolu, kterou děti dostaly zdarma,
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A na závěr PERLIČKY z naší školičky
Dítě: „Maminka sedí v práci a dává korunky. To
je sranda, co?“
Učitelka: „Dneska pro Tebe přijde babička.“
Dítě: „Já to vím, ty magore!“
Učitelka: „Dnes bude služba …“
Dítě: „Na nás se v Rychnově učitelky vysraly!
My jsme si sami museli vybírat službu.“
Dítě: „Učitelko, to je PLDEL, co? Říkal na
záchodě kluk.“
Dítě: „Já jsem radši, když pro mě chodí mamka.
Taťka mi kupuje zmrzlinu a mě je pak zima.“
Dítě: „Každý říká, že jsem chytrý a mě se to
nelíbí a už mě to štve!“

Dítě: „Maminka si musí dát s taťkou kořalku,
a každý den. Moc jim chutná.“
Učitelka: „To asi každý den ne! Jenom, když je
nějaká oslava.“
Dítě: „Jo, každý den. Ale babička s dědou jenom
pivo. A ne každý den.“
A. Janebová

UPOZORNĚNÍ, INZERCE
Výměna řidičských průkazů
Vážení občané,
kdo vlastníte řidičské průkazy vydané od
1. ledna 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
znění pozdějších předpisů a zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), 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 totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní
pas), dále pak jednu fotograﬁi o rozměrech 3,5 x
4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost.
Nový řidičský průkaz Vám bude vystaven do 20
dnů ode dne podání žádosti, popř. do 5 pracovních
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,

a to od příslušného obecního úřadu s rozšířenou
působností (Městský úřad Žamberk) a tato pokuta
Vám může být uložena, i když nebudete řídit
motorového vozidlo.
Nenechávejte tuto výměnu na poslední chvíli,
protože ke konci měsíce srpna roku 2010 ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností
Žamberk, zbývalo vyměnit celkem ještě 1538
řidičských průkazů, proto se vyhněte zbytečným
frontám na našem úřadu na konci roku 2010
a dostavte se včas splnit tuto svoji povinnost.
Pokud držitel řidičského průkazu podléhajícího
povinné výměně nehodlá v budoucnosti řídit
motorová vozidla, nemusí žádat o výměnu jeho
řidičského průkazu za nový. V takovém případě je
však třeba, aby se vzdal svého řidičského oprávnění
ve smyslu § 94 odst. 2 a 4 zákona č. 361/2000
Sb., o silničním provozu. Vzdání se řidičského
oprávnění musí být provedeno písemně a musí
obsahovat: jméno a příjmení držitele řidičského
oprávnění, adresu jeho trvalého pobytu, datum
a místo jeho narození, rodné číslo a datum udělení
řidičského oprávnění (je uvedeno v řidičském
průkazu). Vzdání se řidičského oprávnění musí
být vlastnoručně podepsáno držitelem řidičského
oprávnění a v případě, že je doručováno poštou,
musí být podpis úředně ověřen. Současně musí
být odevzdán řidičský průkaz.
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 vedoucího odboru správního a dopravy
Městský úřad Žamberk

Zájemci o kominické služby
– přihlaste se do 15.10. na obecním úřadě.
Zajistíme p. Menclíka z Ústí nad Orlicí.

2. hrozí Vám pokuta až do výše 30.000 Kč,
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