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Zastupitelstvo Obce Helvíkovice přeje do roku 2012 
všem občanům pevné zdraví, štěstí, spokojenost 

a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
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OBECNÍ ÚŘAD
Dne 26.10.2011 se konalo 9. řádné veřejné 

zasedání zastupitelstva obce Helvíkovice.

Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo 
a schválilo:

1. Opatření obecné povahy č. 1/2011, kterým 
vydává Změnu č. 2 a 2A Územního plánu obce 
Helvíkovice pro k. ú. Helvíkovice.

2. Zadání nového územního plánu Helvíkovice.
3. Mandátní smlouvu s ing. Janem Duškem, 

Přelouč na akci „Koordinátor BOZP na staveništi 
na akci Kanalizace Helvíkovice“.

4. Zajištění projektové dokumentace na do-
movní kanalizační přípojky zhotovitelskou fi rmou 
KVIS Pardubice a.s. Projektanti navštívili všechny 
domy, které budou připojeny na kanalizaci a při-
pravují podklady pro kanalizační přípojky.

5. Zahájení výběrového řízení na poskytovatele 
úvěru na stavbu „Kanalizace Helvíkovice“. 

Z celkových nákladů stavby kanalizace po 
obci 25,595 mil. Kč činí dotace MZe 45 %, tj. 
11,518 mil. Kraj poskytl dotaci 2,3 mil. Kč tj. 9 %. 
Obec uhradí 11,777 mil. Kč tj. 46 %, z toho bude 
čerpat úvěr asi 9 mil., úroky z úvěru do 4 % jsou 
dotované z MZe. Stavba kanalizace byla zahájena.

6. Sjednání smlouvy o dílo na zimní údržbu ko-
munikací v období 11/2011 – 4/2012 s p. Jiřím 
Matyášem, Helvíkovice č.p. 147 a p. Lukášem 
Krejsou, Helvíkovice č.p. 136. Následně p. Krejsa 
odstoupil od své nabídky a smlouva s ním nebyla 
uzavřena. Zimní údržbu veřejných cest a chodníků 
bude zajišťovat pan Jiří Matyáš a pan Milan Bed-
nář. Rozhodnutím zastupitelstva se nebudou udr-
žovat stezky kolem Vábru a „Šuplík“ a chodníky 
od I/11 k altánu a v Sádku.

7. Na základě veřejnoprávní smlouvy s měs-
tem Žamberk získala Městská policie Žamberk 
pravomoci na kontrolu dodržování předpisů 
v našem katastru. Vybrané pokuty za nedodržo-
vání rychlosti jsou příjmem města Žamberk, ale 
služba je pro naši obec zdarma. Zvyšují se poža-
davky občanů na snížení rychlosti na místních 
komunikacích, je to krok zvyšující bezpečnost 
občanů.

VD

Pozvánka 
na 10. veřejné zasedání 

zastupitelstva obce Helvíkovice,
které se koná ve středu 14.12.2011 od 18.00 h

 v sálku obecního úřadu.
Program: 

Rozpočtové provizorium 2012
Rozpočtové opatření č. 4/2011
Vyhláška o poplatku za odpady
Smlouvy na likvidaci odpadů v r. 2012 a další

Náležitosti spojené s povolováním ká-
cení dřevin a keřů samostatně rostoucích 
mimo les

Vzhledem k tomu, že se stále objevují nejasnos-
ti v souvislosti s kácením dřevin a keřů, uvádíme 
přehled základních náležitostí postupu při povo-
lování tohoto kácení. Celý postup upravuje zákon 
č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny a vy-
hláška k tomuto zákonu č. 395/92 Sb. Příslušným 
orgánem ochrany přírody pro povolování kácení 
je obec, která povolení vydává ve správním řízení 
formou rozhodnutí podle § 8, odst. 1 zákona pro-
střednictvím svého obecního úřadu. Za dřeviny 
a keře rostoucí mimo les se dle zákona (§ 3, písm. 
g) považují „strom či keř rostoucí jednotlivě i ve 
skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech 
na pozemcích mimo lesní půdní fond“. Dle vý-
kladu zákona se toto vztahuje i na ovocné stromy 
v zahradách. Podle ustanovení § 9, odst. 1 lze ulo-
žit přiměřenou náhradí výsadbu s následnou péčí 
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po dobu 5 let, jako kompenzaci ekologické újmy 
vzniklé pokácením dřevin. Obecně je možno povo-
lovat kácení v době vegetačního klidu to je od 1.10. 
do 31. 3., pokud se nejedná o mimořádné situace 
spojené s bezprostředním ohrožením života nebo 
majetku. Rozhodnutí o povolení ke kácení je dle 
ustanovení vyhlášky třeba pro stromy, jejichž ob-
vod kmene ve výšce 130 cm nad terénem je větší 
než 80 cm a u keřů je třeba toto povolení, pokud 
plocha keřů přesahuje 40 m2. Všechna rozhodnu-
tí nabývají právní moci 15 dnů po jejich doručení 
účastníkům, v této lhůtě se lze proti rozhodnutí 
odvolat, rovněž je možno se odvolání vzdát.

Pro přehlednost uvádíme posloupnost jednot-
livých kroků, potřebných pro vydání rozhodnutí:

1. Podání žádosti o povolení ke kácení.
Tato žádost musí obsahovat jméno a příjmení 

žadatele, doložení vlastnického nebo nájemního 
vztahu k pozemkům a dřevinám, jichž se žádost 
týká a to formou výpisu z listu vlastnictví. Nájem-
ce pozemku musí vždy doložit písemný souhlas 
majitele pozemku. Dále obsahuje specifi kaci dře-
vin (druh, počet stromů nebo plochu keřů, obvody 
kmenů) včetně schematického situačního náčrtu 
do katastrální mapy. Důležitou součástí žádosti je 
zdůvodnění žádosti. Formuláře jsou k dispozici na 
obecním úřadě, rovněž lze zde získat kopii katas-
trální mapy a výpis z listu vlastnictví.

2. Kontrola náležitostí žádosti.
Po zaevidování žádosti se provede kontrola úda-

jů s  důrazem na písemný souhlas majitele pozem-
ků, u žádostí podaných uživateli pozemků a stano-
ví se okruh účastníků řízení a oznámení o zahájení 
správního řízení.

3. Nařízení místního šetření.
Stanoví se termín místního šetření zpravidla 

na místě samém ve spojení s ústním jednáním 
o posouzení důvodů ke kácení přímo v terénu. 
Ve sporných případech je možno uložit zajištění 
odborného posudku.

4. Ukončení správního řízení.
Vydání rozhodnutí o povolení nebo nepovolení 

kácení.

Pokud jde o měřítka, kterými se má orgán 
ochrany řídit při povolování kácení, případně při 
posuzování jiných zásahů do krajiny, jsou tato 

stanovena v § 4 odst. 1 zákona a týkají se zejména 
vztahu k průběžnému kontrolování a dodržování, 
případně doplňování Územního plánu systému 
ekologické stability krajiny. Územní plán systému 
ekologické stability krajiny je pro dané území po-
vinným dokladem a je součástí územně plánovací 
dokumentace. Zajišťuje uchování a reprodukci 
přírodního bohatství, vytváří základ pro mnoho-
stranné využívání krajiny. Při jeho průběžném 
hodnocení je uloženo orgánům ochrany příro-
dy spolupracovat s vodohospodářskými orgány, 
ochrany zemědělského půdního fondu a státní 
správou lesního hospodářství. Ochrana vlastního 
systému ekologické stability krajiny je povinně 
zákonem uložena všem vlastníkům a uživatelům 
pozemků, obcím i státu. Vytváření této stability 
zákon defi nuje jako veřejný zájem.

MVDr. Petr Šalanský 

Na obecním úřadě jsou již připraveny k vy-
zvednutí ZNÁMKY NA POPELNICE na rok 
2012.

Otevírací doba odpadového dvora:

V sobotu 24.12.2011 a 31.12.2011 
bude dvůr uzavřen.

Náhradní termín úterý 27.12.2011 
od 14.00 do 16.00 h.

Běžný provoz bude znovu od soboty 7.1.2012
od 14.00 do 16.00 h.
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Informace o zavedení elektronických 
občanských průkazů     

V rámci naplnění požadavků zákona č. 227/2009 
Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., kterými se mění zákon 
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění 
pozdějších předpisů dojde od 01.01.2012 k vydávání 
nových typů občanských průkazů se strojově čitelný-
mi údaji a občanských průkazů se strojově čitelnými 
údaji a s kontaktním elektronickým čipem (dále jen 
„e-OP“). 

V souvislosti s touto změnou bude možné na-
bírat žádosti o vydání e-OP pouze na příslušném 
úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad 
Žamberk), a to pouze za osobní účasti žadatele. Po-
řizování žádostí bude na Městském úřadu Žamberk 
zajišťováno na stávajícím technickém zařízení pro 
agendu e-pasů. To znamená, že žadatel e-OP nebude 
již potřebovat pro vydání tohoto nového dokladu fo-
tografi i a vyplněnou žádost, protože vyfotografování 
a vyplnění žádosti bude provedeno zaměstnancem 
městského úřadu za účasti žadatele. Upozorňujeme, 
že poplatky za vystavení e-OP zůstávají stejné. Pouze 
žadatel o občanský průkaz s kontaktním elektronic-
kým čipem zaplatí správní poplatek ve výši 500 Kč. 
Držitelé stávajících občanských průkazů nejsou po-
vinni si své občanské průkazy vyměnit a tyto jim platí 
do doby vyznačené v jejich občanském průkazu.

Vzhledem k těmto skutečnostem proběhne ne-
zbytná technologická odstávka systému CDBP, a to 
v termínu od 23.12.2011 od 16:00 hodin s tím, že 
provoz agendy e-pasů a nově agendy e-OP bude ob-
noven 2.01.2012 od 06:00 hodin.

V době odstávky systému CDBP bude však možné 
vydávat cestovní pasy bez strojově čitelných údajů 
a bez nosiče dat s biometrickými údaji, tzv. pasy typu 
„blesk“.

Dále upozorňujeme, že nejzazší termín k podání 
žádosti o vydání e-pasu je stanoven na 19.12.2011. 
Poslední podání žádosti o stávající typ občanské-
ho průkazu bude možné do 14.12.2011, a to pouze 
u Městského úřadu Žamberk.

Další Vaše dotazy Vám rádi zodpoví zaměstnanci 
úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, 
a to na telefonních číslech: 465 670 221, 465 670 
223, 465 670 224.                                

Ing. Marcel Klement, 
vedoucí odboru správního a dopravy

 Převzato ze Žamberských listů č. 20

Společenská kronika
BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná ži-
votní jubilea:

Prosinec 2011
Richtr Ladislav, č.p. 19  80 let
Pinkas František, č.p. 135  78 let
Holubářová Marie, č.p. 83  79 let
Chaloupka Václav, č.p. 126  83 let
Ryšavá Jiřina č.p., 111  65 let
Vostřelová Jaroslava č.p., 109 70 let

Leden 2012
Stejskalová Anna č.p., 35  79 let
Kopecký Otto č.p., 39  74 let
Kalousová Božena č.p., 66  77 let

29.8.2011 popřál zástupce kulturního výboru 
paní Květoslavě Hovadové z č.p. 24, nejstarší ob-
čance naší obce, ke krásnému životnímu jubileu 
92 let. 

VZPOMÍNÁME
11.11.2011 zemřel pan Josef Matyáš z č.p. 38 ve 
věku 76 let.                                       Čest jeho památce!

    
 
VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
27.9. 2011 se narodil Daniel Křenek do č.p. 120
11.11.2011 se narodil Ondřej Havlíček do č.p. 
116

Přejeme jim šťastné dětství.
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Manželé Ladislav a Marie Richtrovi z č.p. 19 
oslavili 28.10.2011 50. výročí společného života. 

Srdečně blahopřejeme. 
Člověk člověku v životě je vším.
Nejvíce láskou, kterou nechce zpět.
Žijeme dny své s jejím tajemstvím,
které je chvíli domov, chvíli svět.
J. Noha                                                                                VD

ZE ŽIVOTA V OBCI

Kulturní výbor obce Helvíkovice 
zve všechny občany na tradiční 

POSEZENÍ PŘI SVÍČKÁCH 
ve středu 28.12.2011 od 16.oo h 

na sálku OÚ. 

V průběhu zábavy proběhne pod záštitou paní 
starostky 7. ročník kuchařské soutěže „O řád 
zlaté vařečky“ a vystoupení zástupce divadelní-
ho spolku Na Skále.

Srdečně zveme všechny občany k přátelskému 
posezení k zakončení roku i účasti na kuchařské 
soutěži. A pokud neuvaříte své soutěžní jídlo, 
přijďte ochutnat výrobky druhých. O hodnotné 
ceny je postaráno.

Soutěž „O řád zlaté vařečky“

Soutěže se může zúčastnit každý občan Helví-
kovic. Kuchařská soutěž bude probíhat ve 2 kate-
goriích:

1. Segedínský guláš – soutěžící dodá cca 2 litry 
guláše

2. Nádivka – přinést cca 0,5 kg

Výrobky do soutěže je nutné přinést mezi 15. 
a 16. hodinou v den soutěže do kuchyňky u sálku 
OÚ. 
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ADVENT 2011
Podle několikaleté tradici, která se v naší obci 

dobře vžila, jsme v neděli 27. listopadu přivítali 
letošní Advent a vstoupili tak do období očeká-
vání závěru roku 2011. Všem zúčastněným ak-

térům skvěle připraveného programu i dobrého 
pohoštění patří mnoho poděkování za jejich píli a 
obětavost. Jmenovitě pak patří poděkování Klubu 
žen Helvíkovice za přípravu rovněž již tradiční vá-
noční výstavy, která se všem co ji navštívili, velice 
líbila. Z této kulturní akce přinášíme několik ilu-
stračních fotografi í.

MVDr. Petr Šalanský
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Pravda, jestliže píšeme o „našem“ letišti není to až tak přesné, neboť letiště vždy bylo prezentováno jako 
„žamberecké“, ale pravdou zůstává, že podstatná část nynější přistávací dráhy je na katastru naší obce. 
V průběhu několika minulých týdnů bylo jednáno s Aeroklubem Žamberk o zřízení věcného břemene na 
obecní pozemky, zařazené do plochy letiště z důvodu ochrany letového provozu a obecně z důvodu za-
jištění jeho provozu do dalších let. V průběhu těchto jednání nám věnoval zástupce Aeroklubu pan Mi-
roslav Sklenář jeden výtisk Almanachu Aeroklubu Žamberk 1945 – 2005, vydaného tedy ke 40. výročí 
založení tohoto spolku. Knížečka obsahuje mnoho zajímavých informací o počátcích létání v Žamberku 
a jeho okolí. Text je doprovázen 162 dobovými a současnými fotografi emi s obsáhlým komentářem. 
Almanach je k dispozici čtenářům v naší obecní knihovně.                                              MVDr. Petr Šalanský

CO VÍME O NAŠEM LETIŠTI

NÁZORY, ZAJÍMAVOSTI
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PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Jednou ze stálic v našich kritických diskuzích 
o dění u nás v České kotlině je co se to stalo s na-
ším zemědělstvím, jaký je jeho současný stav a 
jaký bude jeho další osud. Pokud jde o osud mys-
lím, že bez křišťálové koule to asi nepůjde, pokud 
se nejvyšší zemědělský úřad ve státě bude vládou 
obsazovat stylem máme modrý oblek a k němu 
musí být modré ponožky, ale máme jen tlusté zim-
ní, nevadí, je sice 15. července a tak sem s nimi. 
Co se ale stalo a jak to v současnosti vypadá o tom 
jistě vypovídají níže uvedená čísla, prezentovaná 
na konferenci delegátů Zemědělského svazu Čes-
ké republiky 27.10.2011 ve Žďáru nad Sázavou. 
Uvádím jejich zkrácený přehled. 

Vývoj stavů hospodářských zvířat v ČR (v tisí-
cích kusů).

kategorie zvířat/rok 1989 2001 2011 k 1.4.

Skot celkem 3480 1582 1344

z toho krávy 1248 611 551

Prasata celkem 4685 3470 1749

z toho prasnice 312 288 112

Drůbež celkem 32479 28865 21250

z toho slepice 15699 6999 6137

Vývoj stavů skotu v tisících kusů na 100 ha ze-
mědělské půdy.

rok/stát ČR Německo Rakousko Dánsko Nizozemí

1993 2512 15897 2334 2115 4629

2009 1356 12897 2026 1621 3998

2009/1993 54,0% 81,0% 87,0% 77,0% 86,0%

Vývoj stavů prasat v tisících kusů na 100 ha ze-
mědělské půdy.

rok/stát ČR Německo Rakousko Dánsko Nizozemí

1993 4599 26075 3820 10870 13991

2010 1846 26604 3137 12873 12108

2010/1993 40,1% 102,0% 82,0% 118,0% 86,0%

Vývoj hrubé zemědělské produkce v ČR v ce-
nách pro rok 1989 v milionech Kč.

1936 80 946

1970 79 451

1989 108 633

2001 76 135

2010 odhad 66 000

Pozn.: V roce 1936 patřla ČR k nejvyspělejším zemím po 
Německu a Francii.

Rostlinná a živočišná produkce v roce 2009 v 
evropském srovnání v EUR/ha.

Pořadí rostlinná 
produkce

pořadí ž i v o č i š n á 
produkce

1. Nizozemí 5646 1. Malta 7200

2. Malta 5100 2. Nizozemí 4499

3. Belgie 2220 3. Belgie 2776

4. Kypr 2108 4. Kypr 2176

5. Itálie 1871 5. Dánsko 1889

6. Řecko 1713 6. Lucembursko 1168

7. Německo 1237 7. Německo 1160

8. Francie 1191 8. Itálie 1080

9. Slovinsko 1166 9. Slovinsko 1032

10. Dánsko 1053 10. Finsko 926

EU-15 1050 EU-15 904

11. Portugalsko 1034 11. Rakousko 896

12. Španělsko 995 12. Irsko 801

EU-27 972 13. Francie 764

13. Rakousko 845 EU-27 756

14. Lucembursko 718 14. Řecko 706

15. Rumunsko 613 15. Portugalsko 705

16. Švédsko 563 16. V. Británie 671

17. Maďarsko 559 17. Švédsko 645

18. Polsko 553 18. Španělsko 561

19. ČR 545 19. Polsko 531

20. Finsko 541 20. ČR 451

EU-12 536(RV) 
395(ŽV)

21. Slovensko 421

Potud tedy suchá řeč čísel statistických zdrojů 
Evropské komise. Údaje o stavech zvířat hovoří 
jistě samy za sebe, vývoj zemědělské produkce 
od předválečného roku 1936 řekněme mnohé na-
značuje a konečně tabulka s údaji o produktivitě 
nás staví do ne zcela dobré pozice pro konkuren-
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ci se zemědělstvím západních států. Index mezi 
1. a 19. místem u rostlinné produkce má hodnotu 
10,43 krát a u živočišné produkce má index mezi 
2. a 20. místem hodnotu 9,97 krát, vždy více nebo 
méně, podle toho, jak se to vezme. Jak je možné, 
že naše produkce na jednotku plochy ať rostlinná 
nebo živočišná je na 19. respektive na 20. místě? 
Naskýtají se různé otázky, je to způsobeno dotační 
politikou, máme o tolik vyšší náklady, způsobují to 
rozdílné klimatické podmínky, máme špatný zpra-
covatelský průmysl, spoléháme se na nedotknutel-
nost zemědělců jako živitelů národa nebo jsme byli 
a jsme nešikovní vyjednavači a obchodníci? Ostat-
ně každý nechť si vytvoří pro výše zmíněné diskuze 
na tuto problematiku svůj názor. 

MVDr. Petr Šalanský
PODĚKOVÁNÍ

Obec Helvíkovice společně v zastoupení Občan-
ského sdružení Diakonie Broumov děkuje touto 
cestou všem, kteří se podíleli na charitativní sbír-
ce použitého ošacení pořádané ve dnech 17. – 19. 
10.2011. O případných akcích tohoto typu budete 
včas informováni.                      MVDr. Petr Šalanský

Zprávy z  naší školičky
VÁNOCE - nejkrásnější 
svátky v roce

 
VÁNOČNÍ  PŘÁNÍ
 Vánoce kouzla svá otvírají,
lidé se zase víc rádi mají.
Kéž láska v trvalku promění se,
světlo a klid v duších rozhostí se.
Přejme si, ať se dál máme rádi,
ať se s námi štěstí kamarádí.
 
Vírou a nadějí žijme svůj čas,
krásně žít přáním je každého z nás.
Netřeba zlaťáků, kdo srdce máš,
dost už jsi bohatý, když lásku dáš.
Svět bude místem, kde radost je žít,
když se v něm budeme víc rádi mít.
 
Svátky klidu, jak víme, byly, jsou a budou svátky 

radosti a lásky. Těší se na ně děti, rodiče, dospělí 
i starší lidé.

Na Vánoce se všichni  vracejí domů, ke své rodi-
ně. Štědrý večer se svou neopakovatelnou a přitom 
stále pohádkovou atmosférou dojímá malé i velké.

A proč jsou nejhezčími svátky v roce? Protože 
si lidé připomínají narození Ježíška, který učil lidi 
dobru, moudrosti a lásce mezi sebou, lásce k pří-
rodě.

Říká se, že jeho láska a moudrost byla darem 
pro všechny. Proto se lidé na Vánoce obdarovávají 
z lásky nejen dárečky, ale především tím, že jsou 
k sobě milí a pozorní.

Za celý kolektiv mateřské školy Vám všem přeji 
krásné prožití vánočních svátků a v novém roce ať 
Vás provází láska, spokojenost a především zdraví.

Anna Janebová
 PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem rodičům, kteří přispěli svými spon-

zorskými dary dětem na vánoční  besídku.
Anna  Janebová -ředitelka mateřské školy

Upozornění, inzerce
Kraj zmodernizoval 
webový portál

Pardubice (25. 11. 2011) – 
Zmodernizovaná tvář, uživa-
telsky přívětivější menu, jedno-
dušší přístup k nejhledanějším 
informacím, ale také zasílání 

aktuálních zpráv na email. To je nová podoba 
portálu Pardubického kraje, který má za sebou 
dva měsíce pilotního provozu. 

„Při tvorbě nové podoby portálu jsme se inspirovali 
v připomínkách uživatelů a využili jsme služby Google 
Analytics. Analýza nám ukázala, které informace 
jsou na portálu Pardubického kraje nejvyhledáva-
nější,“ uvedl hejtman Radko Martínek. Na základě 
toho vzniklo nové menu, které řadí uživatele do cí-
lových skupin. Najde se v něm občan, podnikatel, 
obec, nestátní nezisková organizace či novinář. 
„Chtěli jsme rovněž zjednodušit přístup žadatelům 
o dotace a příspěvky. V hlavním menu se proto ob-
jevuje sekce Dotační programy a granty, kde jsou 
na jednom místě k nalezení dotace krajské, státní, 
ale i evropské. Do této doby byly roztříštěny po jed-
notlivých odborech,“ upřesnil hejtman Martínek. 
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S využitím nového menu se uživatel dostane k nej-
vyhledávanějším informacím v průměru o dva kli-
ky rychleji. „Do popředí se dostaly veřejné zakázky 
či úřední deska, což potvrzuje naši snahu být maxi-
málně transparentní,“ dodal Martínek.

Uživatelé mají nově možnost každé úterý a čtvr-
tek odebírat novinky z Pardubického kraje na email. 
Stačí se pouze na webových stránkách přihlásit 
k odběru. Novinkou je rovněž vyhledávání odpově-
dí na chatu hejtmana podle témat či anketní otázky, 
na které mohou občané odpovídat. Web nabízí také 
zábavu v podobě Magazínu Pardubického kraje či 
tipů na výlet. Kromě toho si lidé mohou zahrát on-
-line hru „Znáte Pardubický kraj?“.

Žamberecko řešilo připomínky 
k jízdním řádům

Žamberk (29. 11. 2011) – Velkou účast starostů 
mělo setkání náměstka hejtmana Pardubického kraje 
pro dopravu, dopravní obslužnost a investice Jana Ti-
chého v úterý 22. listopadu 2011 s představiteli obcí ve 
správním obvodu ORP Žamberk. Jednání se týkalo 
nových autobusových jízdních řádů, podle kterých se 
v Pardubickém kraji bude jezdit od 11. prosince letoš-
ního roku. 

Starostové, kteří byli v posledních měsících aktivně 
zapojeni do procesu optimalizace veřejné dopravy v Par-
dubickém kraji, měli možnost posledních připomínek k 
navrženým jízdním řádům autobusových linek. Jakmile 
nový systém veřejné dopravy začne fungovat, budou mít 
měsíc na další připomínky tak, aby jejich podněty mohly 
být zapracovány do první změny jízdních řádů v březnu 
příštího roku. „Chceme od vás slyšet váš názor na nově 
vedené linky autobusů a jejich jízdní řády,“ řekl na setkání 
náměstek Tichý. „Případné drobné změny, na kterých se 
domluvíme, budeme moci zapracovat ještě před 11. prosin-
cem. Po zavedení nových jízdních řádů vás pak požádáme o 
zpětnou vazbu a pomoc při vyladění celého systému veřejné 
dopravy.“

Do následné diskuze se zapojili všichni před-
stavitelé obcí, kteří na jednání byli přítomni. Řada 
z nich potvrdila, že jejich dosavadní připomínky už byly 
vyřešeny a do nových jízdních řádů zapracovány. To je 
případ Helvíkovic, Jablonného nad Orlicí či Žamberku, 
jehož starosta prohlásil, že z hlediska četnosti spojů, 
jejich návaznosti a tarifních podmínek se nový systém 
jeví jako zlepšení pro cestující. Na jednání se ale vyskytly 
i připomínky, které byly v mnoha případech vyřešeny na 

místě. Například zástupce Těchonína, který kvitoval vyře-
šení spojení do Mladkova při cestách k lékaři, si stěžoval 
na absenci odpoledního školního spojení z Jablonného. 
Podle přítomných zástupců firmy Oredo, která dopravu 
v kraji organizuje, bude prověřena možnost vést další 
autobusový spoj v požadované době na trase z Jablon-
ného přes Těchonín do Studené. Ten by se mohl objevit 
už v prosincovém termínu, případně v dalším nejbližším 
možném. 

Při další připomínce, tentokrát z Pastvin, bylo 
rozhodnuto vyjít vstříc požadavku na zastavování 
autobusu na zastávce „U kanálu“. Příslib rychlé-
ho řešení dostali i představitelé Kunvaldu, kam by 
měly jet autobusy ze Žamberka odpoledne o půl páté 
a pak o půl sedmé. Kunvaldští by přitom chtěli spojení po 
17. hodině. V tomto případě se bude prověřovat možnost 
posunutí pozdějšího spoje o hodinu dřív, což by případně 
platilo už od nového jízdního řádu v prosinci. Zajímavou 
možnost řešení navrhlo Oredo v případě připomínky 
obce Studená. Místní upozornili na vypuštění dopoled-
ního spojení s Jablonným nad Orlicí. To bylo z návrhu 
jízdního řádu skutečně vypuštěno, a to pro minimální 
zájem cestujících. Organizátor dopravy ale navrhl do-
časné zajištění spojení jednou týdně velkým autobusem 
s tím, že z dlouhodobého hlediska by situace mohla být 
řešena takzvanou „třetí vrstvou dopravy“, tedy využitím 
vozidel sociálních služeb, radiobusy či taxislužbou. 

Na jednání náměstka Tichého se starosty ale ne-
přišly na přetřes jen jízdní řády. Hovořilo se napří-
klad i o novém pojmenování zastávek, se kterým 
přišli z obce Písečná. „Ačkoliv jednání v Žamber-
ku bylo složité, nakonec jsme snad všem vyšli vstříc 
a cestující na Žamberecku budou s novým systémem ve-
řejné dopravy spokojeni,“ konstatoval na závěr náměstek 
hejtmana Tichý.

Vážení občané, v neděli 11. prosince 2011 se 
mění jízdní řády meziměstských autobusů a 
vlaků v Pardubickém kraji. Aktuální jízdní řády 
najdete na webových stránkách www.oredo.cz 
v sekci jízdní řády. Pro potřeby obcí a občanů 
Pardubického kraje byly také zřízeny dvě in-
formační linky (466 030 708, 466 026 866), na 
kterých budou zástupci Oreda připraveni od-
povídat na Vaše dotazy a připomínky k jízdním 
řádům. Linky budou v provozu každý pracovní 
den od 8 do 18 hodin. Ve stejném čase se na ně 
dovoláte i v neděli 11. prosince 2011.
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Komplexní 
nabídka pojišt ní 

• životní pojišt ní 
• penzijní p ipojišt ní
• cestovní pojišt ní 
• autopojišt ní
• pojišt ní majetku ob an

       
       

 
 

    

Ing. Marie Buryšková, Šedivská 838, Letohrad
Po, St, t  13:30 – 17:30,  Út, Pá  9:00 – 13:00
Tel.: 461 100 605, 721 444 297, e-mail: m.buryskova@seznam.cz
www.zastupci-allianz.cz/marie.buryskova

S vámi od A do Z

NAŠE KVALITNĚ SÁDKOVANÁ A OPRACOVANÁ RYBA NA VÁŠ VÁNOČNÍ STŮL
TRADIČNÍ PRODEJ KAPRŮ A PSTRUHŮ 
NA PSTRUHÁRNĚ U BÝVALÉ MOSILANY
BUDE ZAHÁJEN 19.12.2011 OD 9 DO 17 HODIN
PRODEJ PROBĚHNE V TOMTO ČASE DO 23.12.2011

            24.12.2011 SE BUDE PRODÁVAT OD 9 DO 12 HODIN

POZVÁNKA NA PLAVÁNÍ
Svaz postižených civilizačními chorobami a Územní organizace svazu diabetiků v Žamberku zvou 
své členy, jejich rodinné příslušníky i ostatní spoluobčany na plavání do krytého plaveckého bazénu 
v České Třebové, které se uskuteční: 

Prosinec 2011 - 17.12.2011,  

Leden – únor – březen 2012 - 7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 3.3., 17.3.

Je to vždy v sobotu s pobytem v bazénu od 8.30 do 9.45 hodin. Odjezd autobusu je z Masarykova 
náměstí v Žamberku v 7.30 hodin se zastávkou u Divišova divadla, U silnic (proti Penny), u bývalé 
jídelny Elitexu a u nádraží ČD. 
Cena: členové 50,-, ostatní 100,-, děti do 7 let 30,- Kč.

Všichni jste srdečně zváni
Marek Rybár, místopředseda organizace, vedoucí zájezdů
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Místní ak ní skupina ORLICKO INFORMUJE

Mikroregion Orlicko již  dlouhodob  prosperuje díky systematické podpo e a p sobení Místní  ak ní
skupiny Orlicko v regionu. Uplynulé období bylo spojeno s širokým spektrem úsp ch  a aktivit, které si
Vám nyní dovolujeme prezentovat.

Jedná se jak o p íjem žádostí do IV. vyhlášené výzvy k p edkládání žádosti o dotaci z programu Leader,
tak o získání podpory pro unikátní projekt v oblasti sociálních služeb na Orlicku. 

P ÍJEM ŽÁDOSTÍ DO IV. VÝZVY UKON EN

Do 10.  8.  2011 p ijala  v rámci  letošní  IV.  výzvy k p edkládání  projekt  Místní  ak ní  skupiny  ORLICKO celkem 60 žádostí  o
podporu projektových zám r  z programu LEADER. Z 60 podaných projekt  vybrala výb rová komise 35 žádostí. Mezi nimi 5
žádostí obcí, 17 žádostí neziskových organizací a 13 žádostí podnikatel . Celkem bylo na projekty žadatel  rozd leno 11 046 864
K .

Mezi namátkou vybranými úsp šnými projekty mohou být jmenovány nap . následující: Sportovní areál ervený Potok, Vlastní
mobilní prostor a technika pro po ádání akcí v Prost ední Lipce, Po ízení požární st íka ky, nebo Vytáp ní ve farní budov . Z
projekt  podnikatel  a  obcí  jmenujeme  nap .  Rekonstrukce  místních  komunikací,  Revitalizace  h išt ,  Rozvoj  provozovny
truhlá ské dílny,  nebo Stavební  úpravy pastevního areálu.  Seznam všech podpo ených projekt  naleznete  na internetových
stránkách Místní ak ní skupiny www.mas.orlicko.cz.

Další žadatelé mají šanci ješt  v     p íštích dvou letech  

Neúsp šní žadatelé, p ípadn  další zájemci o podporu svých projekt  budou mít možnost podat své žádosti o podporu již ješt
v p íštích dvou letech a tak na realizaci dalších projekt  není pozd .

UNIKÁTNÍ PROJEKT P INESE REGIONU ZLEPŠENÍ OB ANSKÉ VYBAVENOSTI I SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Zkvalitn ní  zázemí  a  vybavenosti  organizací,  ešících  pot eby  osob s handicapem a senior  je
p edm tem projektu v hodnot  více než 2,5 milionu korun,  jehož realizace bude zahájena na
podzim letošního roku.

Do projektu jsou zapojeni celkem t i partne i na úrovni místních ak ních skupin (dva na území
Královehradeckého kraje a jeden na území kraje Pardubického) a t i partne i na úrovni organizací
zapojených do pé e o handicapované a seniory. 

A co region Orlicka získá: 

regionální p j ovna pom cek provozovaná Oblastní Charitou Ústí nad Orlicí rozší í svou nabídku o celkem 8 kus
specielních pom cek pro handicapované

v obci Kameni né bude vybudováno tábo išt  se zázemím pro rekreaci a volno asové aktivity d tí s handicapem 

Další vybavení pro sportovní vyžití osob s handicapem bude po ízeno také pro Stacioná  Nona v Královehradeckém kraji.

Mimo to bude v  rámci  projektu  provedeno rozsáhlé  mapování  ubytovacích  kapacit  z  hlediska  jejich  vhodnosti  pro  služby
handicapovaným ob an m. Jednotlivým provozovatel m budou nabídnuty vzd lávací a školící služby v oblasti tvorby nabídky
pro tuto cílovou skupinu.

O možnosti zapojení do projektu se m žete bezplatn  informovat v kancelá i MAS Orlicko.

Všechny  informace  o  innosti  Místní  ak ní  skupiny  Orlicko  a  informace  o  dalších  výzvách  se  také  dozvíte  z dalšího  ísla
Zpravodaje MAS, který bude ke konci roku distribuován p es informa ní centra a kancelá e obcí na území Orlicka.

HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 6/2011, XII. 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 5.12.2011, datum vydání 9.12.2011. Uzávěrka příštího 
čísla 27.1.2012, Helvíkovický zpravodaj č.1/2012 vyjde 3.2.2012. 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.

Obec Helvíkovice nabízí k prodeji starší dřevěné stoly 
o rozměru 145 x 60 cm. Cena 100 Kč za 1 kus. 

Bližší informace na OÚ.


