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  OBECNÍ ÚŘAD 
Dne 20.3.2012 se konalo 12. řádné veřejné za-
sedání zastupitelstva obce Helvíkovice. Zastu-
pitelstvo obce mimo jiné projednalo a schválilo:
 Rozpočtový výhled na roky 2013 – 2015. V r. 

2013 bude dokončena výstavba kanalizace po 
obci a zahájeno splácení úvěru na tuto stavbu, 
od r. 2015 jsou již plánovány další investiční vý-
daje ve výši 1 mil. Kč. 

 Opětovné vyhlášení výběrového řízení na veřej-
nou zakázku „Poskytnutí úvěru obci Helvíkovi-
ce na fi nancování akce Kanalizace Helvíkovice“. 

 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 k zabez-
pečení místních záležitostí veřejného pořádku 
- viz dále. 

 Na základě dodatku č. 1 ukončení smlouvy o 
dílo mezi Obcí Helvíkovice a Ing. Eduardem 
Žaludou, Praha 1 na zpracování územního plá-
nu obce Helvíkovice. Spolupráce bude ukon-
čena po dokončení etapy Průzkumy a rozbory. 
Na podzim l.r. bude vyhlášeno nové výběrové 
řízení na zpracovatele dalších etap, dokončené 
podklady budou plně využity. Krajský úřad pro 
velký převis žádostí letos nepřidělí obci dotaci 
na pořízení ÚPO, nová žádost bude podána v 
příštím roce. 

 Zřízení zemědělské komise. Předsedou komise 
určuje MVDr. Petra Šalanského a uložilo mu 
předložit návrh na složení komise do příštího 
veřejného zasedání.

 Zajištění projektové dokumentace na opravu 
cesty do Kusan. V rámci dokončení pozemko-
vých úprav přislíbil Pozemkový úřad fi nancová-
ní rekonstrukce této cesty. 

Upozornění na místní poplatky:
Do 29.2. byl splatný 
 poplatek za psa za rok 2012 100 Kč za 1 psa
 a předplatné na Helvíkovický 
 zpravodaj na r. 2012                60 Kč za 6 výtisků. 
Do 30.6. je splatný poplatek za odpady za rok 
2012 ve výši 400 Kč za 1 občana hlášeného k trva-
lému pobytu nebo za rekreační chalupu.
 VD

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,
k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku

Zastupitelstvo obce Helvíkovice se na svém za-
sedání dne 20.3.2012 usnesením z 12. řádného 
veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helví-
kovice usneslo vydat na základě § 10 písm. a) 
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále 
jen „vyhláška“): 

ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1 - Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
(1) Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření smě-
řujících k ochraně před hlukem v době nočního 
klidu, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, 
který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěv-
níků, vytváření příznivých podmínek pro život v 
obci Helvíkovice.
(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činnos-
tí, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, 
směřující k ochraně před následnými škodami a 
újmami způsobenými narušováním veřejného po-
řádku na majetku, jehož ochrana je ve veřejném 
zájmu, v zájmu chráněném obcí jako územním 
samosprávným celkem.
Čl. 2 - Vymezení činností, které by mohly naru-
šit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s 
ochranou bezpečnosti a majetku
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v 
obci, občanské soužití v obci nebo být v rozporu s 
ochranou bezpečnosti a majetku, je:
a) rušení nočního klidu,
b) užívání a provozování zábavní pyrotechniky a 
ohňostrojů.

ČÁST II. - HLUK (HLUČNÉ ČINNOSTI) 
                      A RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU
Čl. 3 - Noční klid 
(1) Noční klid je dobou od 22.00 hodin do 6.00 
hodin. V této době je každý povinen zachovat klid 
a omezit hlučné projevy. Rušení nočního klidu je 
přestupkem 1).
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Čl. 4 - Užívání pyrotechniky a ohňostrojů
(1) Užívání a provozování zábavní pyrotechniky 
a ohňostrojů je možno vykonávat pouze v čase od 
8.00 hodin do 20.00 hodin.
(2) Zákaz dle čl. 4 odst. 1 neplatí při oslavách kon-
ce roku tj. 31.12., nejdéle však do 3.00 hodiny ran-
ní dne 1.1. kalendářního roku a dále na ofi ciálních 
kulturních akcí konaných pod záštitou obce.

ČÁST III. - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ 
                       A ZÁVĚREČNÁ
Čl. 5 - Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně zá-
vaznou vyhláškou bude postihováno podle zákona 
č.200/1999 Sb., o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů nebo podle zvláštních předpisů.
 Čl. 6 - Kontrolní činnost
Dodržování této obecně závazné vyhlášky kontro-
lují dle platných právních předpisů Městská poli-
cie Žamberk, Policie ČR, členové zastupitelstva 
obce, členové kontrolního výboru a osoby pověře-
né zastupitelstvem pro tuto činnost.
Čl. 7 - Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 
dnem jejího vyhlášení z důvodu naléhavého obec-
ního zájmu.
MVDr. Petr Šalanský Jana Kolářová
místostarosta starostka

Vyvěšeno: 21.3.2012
1) § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb. o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

ZEMĚDĚLSKÁ KOMISE
(KOMISE PRO ZEMĚDĚLSTVÍ 

A ENVIROMENTÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI)

Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se zastupitelstvo obce roz-
hodlo zřídit, jako svůj poradní orgán, zeměděl-
skou komisi, obracím se Vás kdož mají zájem o 
řešení takovéto problematiky. Oznámit zájem o 
práci v komisi je možno, nejlépe do 30.4.2012, na 
obecním úřadě. 
 MVDr. Petr Šalanský

ODPADY
Vracím se ke stále více diskutovanému tématu, 
což jsou „odpady“, které jsou sváženy v rámci celé 
obce Helvíkovice. Každý občan (domácnost) má 
možnost pořídit si vlastní popelnici v rámci roč-
ního poplatku za komunální odpad, do které od-
kládá vzniklý komunální odpad vytříděný o složky, 
které se dají dále využít a recyklovat tj.plast, sklo, 
papír, kov, malé spotřebiče apod. nebo naopak o 
nebezpečné tj.chemické prostředky, barvy, pneu-
matiky apod.
V letošním roce došlo k navýšení poplatku za ob-
čana na 400 Kč/rok nebo rekreační objekt na úze-
mí obce. Platné maximum poplatku v současné 
době činí 500 Kč, poslanci uvažují o navýšení na 
1000 Kč za osobu nebo i bez omezení maximální 
výšky, nejvýše však do výše skutečně vynaložených 
nákladů. Každý svědomitý občan si musí uvědo-
mit, jak důležité je třídit odpad.
Pro srovnání uvádím výběr informací v číslech:
Náklady obce na odp. hospodářství v tis. Kč
 2009 2010 2011
Směsný komunální odpad 221,5 225,4 217,4
Nebezpečný odpad -
- mobilní sběr 2x/rok  16,3  18,5  7,9
Tříděný sběr plastu  87,4  73,3  71,8
Tříděný sběr skla  2,3  2,2  1,5 
 Tříděný sběr papíru  1,8  2,2  1,4 
Celkové náklady obce 340,3 322,4 306,6

Produkce odpadů v t 2009 2010 2011
Směsný komunální odpad 115,6 96,1 119,3
Plastové obaly  6,0  4,8  5,0
Sklo  5,8  5,6  3,2
Papír  1,4  1,6  1,4
Vyřazené elektrické zařízení  0,56  0,54  0,74

+ 27 televizorů
Občané mají možnost využít odpadový dvůr v 
otevírací době, ale přesto jsou občas nevytříděné 
odpady vyhozeny u brány odpadového dvora a 
nejsou nikoho. Upozorňuji, že v několika pytlích 
již byly nalezeny doklady směřující k osobě, které 
zřejmě odpad odhodila před bránu. Bude zaháje-
no řízení s možností uložení pokuty. 
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Otevírací doba odpadového dvora 
v měsících březen-říjen: 
středa 16 – 18 h  sobota 14 – 16 h
Po úhradě poplatku obdrží občan/majitel rekreač-
ního objektu 6ks pytlů na třídění plastů.
Ukládání plastů v pytlích na určená stano-
viště: 10.4., 8.5, 12.6, 10.7., 7.8., 11.9., 9.10., 
13.11., 11.12.
Na závěr vybírám umístění v soutěži pořá-
dané pro obce a města Pardubického kraje:
Naše obec v kategorii do 500 obyvatel z cca 280 
obcí se umístila:
2009 17. místo, 2010 13. místo, 2011 50. místo
I toto vypovídá, že třídění není nikdy dost! Více in-
formací naleznete na: www.ekontejnery.cz
 Jana Kolářová

ZMĚNA V OTEVŘENÍ 
ODPADOVÉHO DVORA

V SOBOTU DNE 5. KVĚTNA 2012 BUDE 
ODPADOVÝ DVŮR OTEVŘEN V DOBĚ 

OD 13.00 DO 15.00 HODIN.

Kanalizace Helvíkovice
V závěru loňského roku započala výstavba kana-
lizace po obci. V letošním roce budou práce za-
počaty zhruba v měsíci květnu. Před zahájením 
bychom chtěli vytvořit s dodavatelem stavby har-
monogram prací po obci, tyto informace budou 
vyvěšeny na vývěsce u Konzumu a dále na webo-
vých stránkách obce www.helvikovice.cz . V sou-
časné době probíhá výběrové řízení na poskytova-
tele úvěru.

Důležitá informace: 
Stavební úřad Žamberk vydal územní souhlas na 
zřízení domovních přípojek k jednotlivým stav-
bám. Projektová dokumentace k domovním pří-
pojkám je k dispozici na Obecním úřadě v Helví-
kovicích. Žádáme majitele nově napojovaných 
nemovitostí o převzetí této dokumentace po-
třebné k realizaci domovní přípojky. 
 Jana Kolářová

NOVÝ VÁNOČNÍ STROM
V uplynulých dnech bylo nutno skácet 
starý smrk u hasičské věže, neboť byl 
úplně uschlý. Pokusili jsme se zasa-
dit nový vzrostlý stříbrný smrk, který 
věnovala zdarma Agrokonzulta s.r.o. 
Žamberk. Při vlastní práci však došlo 
z důvodu špatného přístupu řidiče 
bagru ke značné ztrátě kořenového 
balu přesazovaného stromu. Uvidí-
me tedy, zda se celá akce podaří a 
nový smrk poroste nebo zda uschne. 
Zasazen byl do prostoru za starou ha-
sičskou zbrojnicí a pečovat by o něj 
měli členové mysliveckého sdružení 
„Dubina“. Zastupitelstvo obce také počítá s náhradním řešením v podobě postupného využití na 
vánoční stromy se smrky, rostoucími u staré části hřbitovní zdi, kterou velmi ohrožují. Pro posta-
vení vánočního stromu bude prozatím možno každoročně využívat stojan na májku, do kterého by 
byl zasazen některý ze stromů od hřbitovní zdi.                                                                                                  P.Š.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná život-
ní jubilea:

DUBEN 2012
Popová Magda č.p. 124 75 let
Kopecká Marie č.p. 39 70 let
Jeništa Jiří č.p. 10 75 let

KVĚTEN 2012
Chaloupková Oldřiška č.p. 126 82 let
Dušek Miloslav č.p. 104 74 let
Janušová Květoslava č.p. 48 76 let
Pirkl Jan č.p. 86 89 let
Knopová Anna č.p. 55 72 let
Michalička Adolf č.p. 115 70 let

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
 6.1.  Tereza Rousová  č.p. 167
 23.1.  Valentýna Šťovíčková  č.p. 156
 8.2. Mikuláš Mlynář č.p. 132
 24.2. Tereza Štefková Houkov č.p. 6
Slavnostní vítání nových občánků se uskutečnilo 
v sobotu 25.2. v obřadní síni Městského úřadu v 
Žamberku. Do života v obci přivítala paní starost-
ka Ondřeje Havlíčka, Terezku Rousovou a Daniela 
Křenka.                                                                         VD

VZPOMÍNÁME
Dne 25.dubna uplyne 1 rok 
od úmrtí naší drahé mamin-
ky paní Růženy Kroulové.
Ti, kteří jste měli rádi naši 
maminku, věnujte jí ještě ti-
chou vzpomínku. Nenahra-
dí nám ji žádné poklady svě-
ta, však v našich srdcích bude dál žít dlouhá léta.

S láskou vzpomínají děti s rodinami

„Život je cesta, 
na které ztrácíme ty, 
které milujeme“

23. května 2012 uplyne 5 let, 
kdy nás náhle opustil pan 
JIŘÍ ULRICH. 
Kdo jste ho znali, 
věnujte mu v tento den
 tichou vzpomínku.

Děkuje manželka Olga s rodinou.

Ze života v obci
Poděkování sponzorům 
Josefovské zábavy
Sbor dobrovolných hasičů Helvíkovice touto ces-
tou děkuje všem sponzorům, jakož i členům sboru 
a jeho příznivcům, kteří dary a příspěvky podpořili 
bohatou soutěž o ceny při pořádání tradiční Jo-
sefovské zábavy. Pochvalu zaslouží také hudební 
skupina FO3, která vytvořila skvělou atmosféru 
celého večera a udržela přítomné v tanci až do sa-
mého konce zábavy.                   Za SDH Jiří Vábr 

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ „DUBINA“ 
HELVÍKOVICE-KAMENIČNÁ
na tomto místě děkuje všem účastníkům besedy o 
životě lidí a lovu losů v ruském regionu Kamčatka-
-Magadan. Rovněž tak děkujeme protagonistovi 
večera za poutavé vyprávění při videu a promítání 
fotografi í.

Za MS Dr. Petr Šalanský, předseda
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Masopust 18.2.2012

Dětský maškarní karneval 25. 3. 2012Dětský maškarní karneval 25. 3. 2012

Velikonoční výstava 30.3. – 1.4.2012Velikonoční výstava 30.3. – 1.4.2012

Děkujeme všem pořadatelům za kulturní dění v naší obci, 
které přispívá k přátelskému setkání občanů i hostů z okolí
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Pálení a vypalování 
Zima nám končí, nastává jaro a pro některé z nás i vhodné podmínky pro pálení listí, různého dřevného 
a dalšího materiálu a vypalování suchých porostů (trávy). Pro tyto činnosti jsou stanoveny zákonem o 
požární ochraně č. 133/1985 Sb. v posledním platném znění povinnosti všem osobám.
a) Ve vlastním zájmu raději zapomeňte na vypalování suché trávy. Tuto činnost, nebezpečnou pro vznik 
rozsáhlých požárů, poškození zdraví, škod na majetku a škod na životním prostředí, přímo zakazuje § 
17 daného zákona – „Fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů“, jedná se o přestupek s poku-
tou až 25 tis. Kč. Tento zákaz platí podle § 5 i pro právnické a podnikající fyzické osoby.
b) Spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou osoby povinny oznámit územně příslušnému 
Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje (dále „HZS“), který může stanovit podmínky pro 
spalování nebo je přímo zakázat. Pálení Vám HZS zpravidla zakáže při pálení látek, jejichž hořením 
vznikají nebezpečné zplodiny; při nedodržení bezpečné vzdálenosti od lesa, budov a zařízení; za nepří-
znivých klimatických podmínek (vítr, sucho, inverze); při nezpůsobilosti dané osoby kontrolovat pálení 
a při dalších nepříznivých podmínkách. Předcházíte tím rovněž tomu, že někdo jiný nenahlásí Vaše 
pálení jako požár a dojde pak k planému vyhlášení poplachu a výjezdu jednotek PO a následně k Vašemu 
postihu. Často se toto stává při neohlášeném pálení klestí v lesích.
Pálení je nutné předem hlásit Krajskému operačnímu a informačnímu středisku HZS a to:
- na č. telefonu 950 570 112(113, 213), výjimečně i na 150.
- nově lze zveřejnit pálení na webových stránkách HZS Pardubického kraje na adrese:
http://www.hzscr.cz/clanek/paleni-v-pardubickem-kraji.aspx nebo vyhledat webové stránky HZS Par-
dubického kraje, vybrat záložku Služby pro veřejnost/Pálení a zde vyplnit formulář se základními údaji 
o pálení (Co, Kdy, Kde, Kdo).
Závěrem chci upozornit na to, že podstatnou část materiálu, který chcete pálit, můžete odvézt přímo na 
místo určené ke kompostování biologického odpadu u odpadového dvora v naší obci. Dále připomínám, 
že zákon o PO stanovuje každé osobě povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, a 
povinnost oznamovat územně příslušnému HZS každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, 
nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá.                                                                                                VD

Převzato ze Žamberských listů č. 5/2012

ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Mateřská škola Helvíkovice dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším, odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) podle § 34 vyhlašuje 

 
ZÁPIS 

k docházce do mateřské školy v Helvíkovicích  na školní rok 2012 /2013, který se  bude konat
v úterý 22.5. 2012 od 8 do 12 hodin v mateřské škole.

 
Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok si vyzvedněte v

mateřské škole. Úplata (školné) v naší mateřské škole činí 300 Kč  za měsíc.
Těšíme se na vás!

 
 Anna Janebová - ředitelka MŠ
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NÁZORY A ZAJÍMAVOSTI
ČÍM SE PLATILO

OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA?
Galerie nejen pro pamětníky.

Přinášíme druhý díl cyklu o platidlech od vzniku 
Československa a později České republiky. Druhá 
část je o platidlech od měnové reformy v roce 1953.

Tato bankovka platila zhruba 10 let od měnové re-
formy v roce 1953. Vytištěna byla v Moskvě.

Tato stokoruna platila od měnové reformy až do 
konce 60. let. Vytištěna byla rovněž v Moskvě.

Tato takzvaná státovka v hodnotě 1 koruny platila 
po měnové reformě jen pár let, než bylo dáno do 
oběhu dostatek mincí.

Bankovka 25 Kč platila v letech 1958 – 1971, au-
torem byl malíř Karel Svolinský.

Bankovka 10 Kč platila v letech 1961 - 1988
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Tato stokoruna je „rekordmankou“ mezi bankov-
kami, platila od roku 1961 téměř 32 let. Původně 
ji měla nahradit stokoruna s Klementem Gottwal-
dem, po pádu komunismu byla její platnost pro-
dloužena až do rozdělení Československa v únoru 
1993. 

Brunovský byl autorem této nechvalně známé 
stokoruny, platila v letech 1986 – 1993. V době, 
kdy se v Polsku, Maďarsku i SSSR začalo veřejně 
hovořit o zločinech stalinizmu si ČSSR dala „ma-
sového vraha“ na bankovku. 

V sérii bankovek od Albína Brunovského, které 
platily od poloviny 80. let, chyběla tato pětistovka. 
Měla vyjít v roce 1990, po pádu socializmu už to 
nestihla.

Speciálním platidlem v socialistickém Českoslo-
vensku byly tuzexové bony. Pokud občan získal 
zahraniční měnu (valuty), musel si je povinně vy-
měnit právě za bony. Za ně pak mohl nakupovat 
ve speciálních prodejnách Tuzex zahraniční nebo 
jiné nedostatkové či luxusní zboží. Ofi ciálně měl 
jeden bon hodnotu jedné koruny. Kdo ale neměl 
valuty, musel si je koupit od nelegálních překup-
níků - veksláků za několikanásobek ofi ciálního 
kurzu.

Oldřich Kulhánek 
„otec“ současných českých bankovek.
 Připravil MVDr. Petr Šalanský
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POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE

Občanské sdružení Diakonie Broumov - nezisko-
vá organizace, která poskytuje sociální služby pro 
občany z okraje společnosti – materiální pomoc 
sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní 
příležitost, společně s obcí Helvíkovice

VYHLAŠUJE SBÍRKU 
POUŽITÉHO OŠACENÍ 

 Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, 
dětské)

 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon 
 Látek (minimálně 1m2)
 Domácích potřeb - nádobí bílé i černé, sklenič-

ky- vše nepoškozené
 Péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
 Obuvi – veškeré nepoškozené
 Hraček – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, 
matrace, koberce – z ekologických důvodů, náby-
tek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transpor-
tem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční v týdnu od 23. do 27. 4. 
na Obecním úřadě v Helvíkovicích.
Ve dnech 23.4. a 25.4. od 8.00 do 17.00 hodin, 
v ostatní dny po předchozí domluvě. Místo 
ukládání věcí: sálek OÚ. Věci prosíme zabalené 
do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem. Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. 224 316 800, 224 317 203 
Diakonie Broumov, www.diakoniebroumov.org
tel. 465 612 527 – Obecní úřad Helvíkovice

OBEC HELVÍKOVICE,
kulturní výbor zastupitelstva, zve všechny 

občany – důchodce 
v neděli 13. května 2012 

od 15 hodin do sálku v budově OÚ na
BESEDU S DŮCHODCI

Kulturní program a tradiční občerstvení zajištěno

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ „DUBINA“ 
A KLUB ŽEN HELVÍKOVICE 
ZVE VŠECHNY OBČANY NA

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
A STAVĚNÍ MÁJE

v pondělí 30. dubna 2012 od 18 hodin 
v prostorách parčíku za obecním úřadem
Bohaté občerstvení je pro všechny připraveno. 

Grilovaná kuřata v 18 a ve 20 hodin. 
V případě nepříznivého počasí se zábava 

přesune do sálku na obecním úřadě.

KLUB ŽEN HELVÍKOVICE POŘÁDÁ 
VE ČTVRTEK 17. KVĚTNA 2012

celodenní zájezd 
POLSKO – KUDOWA ZDROJ

Odjezd autobusu od obecního úřadu v 7.00 hodin
Program: Nákupy na tržnici, odpoledne Karlov, 

Dinosauři, přírodní nádrž Radkov. 
Pravděpodobný návrat okolo 17. hodiny. 

Přihlášky se zálohou od 1. května u pí. Popové.
Cena zájezdu pro členky KŽ a děti 80 Kč, 

ostatní 120 Kč. 

PUTOVÁNÍ PO PERU
Besedu s panem Martinem Fojtíkem 

pořádá SDH Helvíkovice
V pátek 27.4.2012 od 19 hodin 

na sálku obecního úřadu

Sbor dobrovolných hasičů Helvíkovice 
zve širokou veřejnost na

KÁCENÍ MÁJE S OSLAVOU DNE DĚTÍ
v pátek 1. června 

od 16 hodin program pro děti – sraz u OÚ 
od 18 hodin kácení máje 

a přátelské posezení v parčíku
Občerstvení zajištěno
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SDH Helvíkovice uskuteční 
v pátek 25.5.2012 od 16.h 

SBĚR STARÉHO ŽELEZA 
PO OBCI

Připravte nepotřebné železo před svůj dům, 
k cestě.

Podmínkou sběru je předchozí 
nahlášení připraveného železného šrotu 

do 24.5. na obecní úřad.

 

MATEŘSKÁ   ŠKOLA  
spolu  s PRVNÍ  POMOCÍ   HELVÍKOVICE

pořádají tradiční
 

PROBOUZENÍ 
BROUČKŮ

 
v pátek dne 13.4.2012 od 16 hodin. 

Sraz   u  mateřské školy
 

Vstupné  20 Kč dospělí, 10 Kč  děti
 

Těší se na vás Ferda Mravenec, 
Brouk Pytlík, Berušky a ostatní broučci.

 
V případě nepříznivého počasí sledujte plakáty.

 

Líšnický puchý  2012 
 
 

TJ Sokol Líšnice po ádá v sobotu 21. 4. 2012 
Turistický pochod: Líšnický puchý  

XI. ro ník: Mistrovskou krajinou hor 
Trasy: 4-8-16-32 km p šky i na kolech, 44-66 km asfalt-kola 

Start: sokolovna Líšnice 8:00-10:00 
Cíl: tamtéž do 19:00, startovné 30 K  
Každý ú astník obdrží oplatek a aj  

U sokolovny bude p ipraveno posezení s možností ob erstvení 
Na malé i velké turisty se t ší po adatelé 

 
Informace 

www.pochody.cz     www.obeclisnice.cz 
 

 
Orlické hory tady máme 
krajem rádi chodíváme 
s radostí a bez nudy 
každým rokem jinudy 

Z Líšnice Oborou k Šedivci 
vyšlápnou pochodu p íznivci 
Mistrovskou krajinou hor 
krásného domova vzor 

VESELÉ VELIKONOCE
Příjemné prožití  jarních svátků, 

plno jarní pohody vám přeje kolektiv 
mateřské školy
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Automatické kotle Ekoscroll jsou ekologické kotle na spalování hn dého uhlí o ech 2 a peletek 

s možností spalování i kusového d eva.  
Kotle vyrábíme s litinovým vým níkem z litiny EN-GJL-200, nebo s plechovým vým níkem z 

kotlového plechu P265GH o síle 6 mm, o výkonech 18 až 150kW. 
ídící jednotka kotle s grafickým displejem zajištuje jednoduchou komfortní obsluhu, ídí 

automatické podávání paliva, erpadlo topného okruhu, erpadlo podlahového topení a erpadlo 
pro oh ev teplé užitkové vody. Dále je možné ídící jednotku doplnit idlem pro ekvitermní regulaci 
a idly pro ovládání ty cestného ventilu. ídící jednotku doporu ujeme p ipojit k prostorovému 
termostatu s týdením naprogramováním požadovaných teplot v domácnosti. 

Do kotl  se p idává jednou za 7 až 10 dn  v p echodném období na ja e a na podzim. V zim  je 
pr m rná doba p ikládání 2 až 5 dní. 

Kotel má speciální šnekový podava  s  retortovým oto ným ho ákem z litiny, který je p edm tem 
patentu.  

Na níže uvedeném obrázku si m žete porovnat náklady na vytáp ní podle druhu paliva.  
 / zdroj www.tzb-info.cz /. 
 

 
Kontakt:  www.ekoscroll.cz;  info@ekoscroll.cz;  tel: 734 574 589 
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_________________________________________________________________________________________________ 
Magdalena Navrátilová, tisková mluv í Pardubického kraje, Komenského nám stí 125, Pardubice 
Tel.  724 040 347, 466 026 626, fax: 466 611 218, www.pardubickykraj.cz , magdalena.navratilova@pardubickykraj.cz 

 
 
  
 
 
Darují krev, zdarma. Kraj p isp je na jejich ocen ní 
 
Ústí nad Orlicí (6. 2. 2012) – Pardubický kraj v letošním roce podpo í bezp ísp vkové 
dárce krve ástkou 100 tisíc korun. Dobrou zprávu sd lil v pond lí  radní Martin 
Netolický zodpov dný za zdravotnictví editeli Ú adu OS K Ústí nad Orlicí Ji ímu 
Preclíkovi.  Každý ze ty  oblastních spolk  eského erveného k íže obdrží 
z krajského rozpo tu 25 tisíc korun.  

P ísp vek kraje je ur en na každoro ní oce ování bezp ísp vkových dárc  krve, které 
provádí již od roku 1960  eskoslovenský, následn  eský  ervený k íž.  Pravidelní dárci 
obdrží Jánského plaketu, nebo Zlatý k íž, a to podle po tu odb r .  V lo ském roce 
p evzalo v Pardubickém kraji ocen ní 1638 dárc .  

„P ekvapilo m , jak velké množství lidí je opakovan   p ipraveno  poskytnout bezplatn  
cennou tekutinu a p isp t tak k záchran  druhého lov ka. Jen na Ústeckoorlicku je 
evidováno  616 dobrovolník , kte í mají na svém kont  stovky odb r ,“ uvedl radní pro 
zdravotnictví Martin Netolický. Pardubický kraj si váží t ch, kte í jsou ochotni nezištn  
pomáhat druhým a snaží se moráln  tyto dárce ocenit. „Transfuzní služba ve vysp lých 
zemích je založena na principu národní sob sta nosti   a bezp ísp vkového dárcovství.  
Symbolické ocen ní má spíše morální hodnotu, p esto je vyjád ením vd nosti za 
ob tavost a vytrvalost,“ dodal radní Martin Netolický.       

Osv ta dárcovství  je jednou z rozši ujících témat výuky první pomoci u d tí a mládeže s 
kterou za ínají v Ústí nad Orlicí. „Ty jsou mnohem p ístupn jší a zábavným zp sobem se 
jim dá vnuknout základní myšlenka tohoto projektu,  záchrana života a pomoc druhému. 
To, že seznamování se s principy ochrany zdraví je nejú inn jší u d tí školního v ku a 
mládeže, máme  ov eno dlouholetou praxí,“ p iblížil editel Preclík principy projektu, jímž 
p sobí na  širokou škálu d tí v eské republice již n kolik desítek let.  
 
 
 
P ehled ocen ných bezp ísp vkových dárc  krve v Pardubickém kraji za rok 2011 
medailemi profesora MUDr. Jana Jánského a Zlatým k ížem 
 

 Okres 
Ústí nad Orlicí 

Okres 
Chrudim 

Okres 
Svitavy 

Okres 
Pardubice 

BRONZ 
10 odb r  

236 106 120 190 

ST ÍBRO 
20 odb r  

186 72 105 155 

ZLATO 
40 odb r  

145 61 74 75 

ZLATÝ K ÍŽ 
80 odb r  

49 22 7 35 

Celkem 616 261 305 455 
Celkem 
Pardubický kraj 1 638 
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DOTACE PRO PODNIKATELE 
V OBLASTI AGROTURISTIKY A 

CESTOVNÍHO RUCHU 
 

Výzva – JARO 2012 
 

MAS ORLICKO vyhlásí výzvu k předkládání žádostí o dotaci z programu LEADER. 

 
O podporu mohou žádat (vhodnými příjemci dotace jsou): 

 svazky obcí (pouze fiche 7) 
 fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 

252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 
 nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu 
 nestátní neziskové organizace 

 
 

Konzultace a příjem žádostí 
Více informací na webových stránkách www.mas.orlicko.cz (sekce DOTACE) a 
v sídle MAS ORLICKO (Divišova 669, 564 01 Žamberk), kde si také můžete sjednat 
individuelní bezplatnou konzultaci Vašeho projektu. 
 
Příjem žádostí probíhá do 4. 5. 2012 !!! 
 

 

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI – JARO 2012 
 

Podpora fiche 7 je zaměřena na vybudování rozhleden, pěších a lyžařských tras a stezek, 
vinařských stezek, hippostezek a dalších tematických stezek mimo území lesů (do 50 %). 
Dotace je poskytována až ve výši 90 %. Doporučená výše dotace činí 300 000 Kč. 
 
Podpora fiche 8 je zaměřena na výstavbu a modernizaci malokapacitních ubytovacích zařízení 
(ubytovací zařízení, kempy, skupiny chat či bungalovů) a stravovacích zařízení, vybavení 
půjčoven sportovního vybavení, objektů a ploch pro sportovní vyžití. 
Dotace je poskytována až ve výši 60 %. Doporučená výše dotace činí 250 000 Kč. 
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GEODES v.o.s.
Česká 143, Jablonné nad Orlicí 561 64

nabízí

GEODETICKÉ PRÁCE
Zaměřování staveb, dělení pozemků, vytyčování 
hranic pozemků, geodetické práce ve výstavbě

Tel.: 604 253 620
email: geodesuo@email.cz

PRODÁM MED
květový nebo medovicový

balení 1 kg a 5 kg

PRODÁM PROPOLIS
K. Krejčí 

Helvíkovice 21 
telefon 734 821 696

Obec Helvíkovice nabízí k prodeji starší dřevěné stoly 
o rozměru 145 x 60 cm. Cena dohodou.
Bližší informace na tel. 465 612 527.


