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Dne 19.12.2005 se konalo 19. veřejné zase-
dání zastupitelstva obce
 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE:
Zastupitelstvo obce schválilo

1. Rozpočtové opatření č. 2/2005
- Úprava rozpočtu obsahuje navýše-

ní příjmových a výdajových položek 
o 2486800,-Kč. Jedná se především o za-
pojení investiční dotace od MMR na byty 
ve víceúčelovém objektu ve výši 1 350 000 
Kč a schválení čerpání úvěru od ČS na 
stavbu v celkové částce 1 360 000 Kč. Dále 
obec obdržela neinvestiční dotaci od Kraj-
ského úřadu Pardubice na hospodaření 
v lesích ve výši 1 800 Kč (konkrétně na vy-
sázení stromků na pozemek pod Popluží).

- Rozpočet na rok 2005 zůstává vyrovnaný 
na straně příjmů a výdajů v celkové výši 
6 284 870 Kč.

2. Rozpočtové provizorium na rok 2006
- Do schválení řádného rozpočtu obce na 

rok 2006 má obec povinnost řídit se roz-
počtovým provizoriem. To bylo zpraco-
váno s ohledem na předpokládané příjmy 
a výdaje v 1. čtvrtletí roku 2006.

- Příjmy a výdaje jsou vyrovnané v celkové 
výši 900 tis. Kč.

3. Rozpočtový výhled na rok 2006 – 2008
- Novou povinností obce je stanovit rozpoč-

tový výhled hospodaření obce nejméně na 
3 následující roky. V rozpočtovém výhledu 
jsou uvedeny předpokládané příjmy a vý-
daje, které vycházejí ze skutečnosti minu-
lých let a nejdůležitější investiční akce.

- V roce 2006 je počítáno s dokončením 
investiční stavby víceúčelového objektu 
v hodnotě 8 mil. korun a v dalších letech 
s investiční výstavbou za 200 tis. korun.

4. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005 
o místních poplatcích

- Tato vyhláška upravuje vybírání místních 
poplatků, kterými jsou poplatek ze psů, 
poplatek za užívání veřejného prostran-
ství, poplatek ze vstupného a poplatek za 
provozovaný výherní hrací přístroj.

- Změna výše poplatku byla schválena pou-
ze u poplatku ze psů. Základní sazba po-
platku je od doby účinnosti nové vyhlášky 
100,- Kč za 1 psa za rok. Za každého další-
ho psa se poplatek zvyšuje o 100 %.

- Ostatní ustanovení vyhlášky zůstávají 
beze změny.

- OZV č. 1/2005 ruší vyhlášku č. 3/2004 
o místních poplatcích.

5. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005 
o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů

- Poplatníkem zůstávají i nadále fyzické 
osoby, které mají v obci trvalé bydliště a fy-
zické osoby, které mají ve vlastnictví stav-
bu určenou nebo sloužící k individuální 
rekreaci. 

- Sazba poplatku činí 300 Kč za 1 poplatní-
ka za 1 rok. Poplatek je stanoven na zákla-
dě kalkulace skutečných nákladů obce za 
předchozí rok na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu. Průměrné náklady 
na 1 poplatníka za rok 2004 činily 368,- 
Kč.

- OZV č. 2/2005 ruší vyhlášku č. 4/2004 
o místním poplatku za komunální odpady

- OZV č. 1/2005 a č. 2/2005 nabývají účin-
nosti dne 3.1.2006. 

6. Pronájem pozemku par.č. 1450/2 
- O pronájem obecního pozemku požádal 

p. Václav Tomeš,č.p.2, který je majitelem 
sousedního pozemku a tento bude využí-
vat jako zahradu. 

7. Složení inventarizačních komisí k provedení 
inventarizace majetku obce k 31.12.2005
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Z DALŠÍCH INFORMACÍ
1. Obyvatelé Houkova požádali o vybudová-

ní obecního vodovodu
- Zástupci majitelů domů na Houkově pí-

semně požádali o pomoc při řešení nedo-
statku vody ve využívaných studnách. 

- Povinností obce je postarat se o zásobová-
ní občanů vodou pouze v krizové situaci, 
ale ne trvale. Podle názoru SÚ Žamberk 
je zajištění pitné vody ke zkolaudovaným 
objektům povinností majitelů.

- Zastupitelé rozhodnou o pomoci ze strany 
obce po získání dalších informací.

2. Z důvodu vyšší bezpečnosti občanů v noč-
ních hodinách bude i nadále veřejné osvět-
lení svítit do 24.h a ráno od 5.h. Prosíme 
občany, aby poruchy na veřejném osvětle-
ní hlásily na OÚ.

3. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že cena Hel-
víkovického zpravodaje bude zachována 
ve výši 5,- Kč za 1 výtisk. Je v zájmu obce 
dodávat informace občanům a nést větši-
nu nákladů na tisk zpravodaje. 

TERMÍNY SVOZŮ ODPADŮ 
v obci Helvíkovice v roce 2006
SVOZ PLASTŮ A NÁPOJOVÝCH KARTONŮ
Na určená stanoviště ukládejte pytle s odpa-
dem v těchto termínech: 
úterý 3.1., 31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 23.5., 
20.6., 18.7., 15.8., 12.9., 10.10.,7.11., 5.12.

8. Zřízení věcného břemene na právo údržby 
a oprav kanalizace 

- Byla schválena Smlouva o zřízení věcného 
břemene na umístění kanalizace v majet-
ku manželů Hubených, Praha po pozemku 
obce par.č. 1433 PK na Skále.

9. Zřizovací listinu Mateřské školy Helvíkovi-
ce s účinností od 1.1.2006

- V souvislosti s novým školským zákonem 
č. 561/2004 Sb. musí obec upravit zřizo-
vací listinu své příspěvkové organizaci. 
Změna spočívá v úpravě odkazů na pří-
slušné zákony a předpisy.

- Hlavní účel organizace a ostatní ustanove-
ní zůstávají beze změny.

10. Skácení topolů na pozemku par.č. 200/13 
u mostu k Popluží

- Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny je možné stromy skácet 
jako samostatně stojící mimo les. Skácení 
bylo projednána na OŽPZ MěÚ Žamberk.

- Starosta vyzval 4 firmy, které se zabývají 
těžbou dřeva a podle jejich cenové nabídky 
bude rozhodnuto o přidělení zakázky.

- Vytěžený pozemek bude ještě v roce 2006 
zasázen novým porostem a převeden na 
lesní půdu.

11. Smlouvu o zajištění zpětného odběru a vyu-
žití odpadů z obalů s EKO-KOM, a.s. Pra-
ha 4 a Dodatek č. 1 k této smlouvě

- V souvislosti s novými zákony o obalech 
byla aktualizována smlouva o zajištění 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů. 

- Obec se touto smlouvou zavazuje v rámci 
provozování odpadového systému obce 
odebírat obaly od spotřebitelů za účelem 
využití nebo odstranění odpadů z obalů 
a dále zajišťovat recyklaci odpadu z obalů 
nebo jejich další využití v souladu se zá-
konem o obalech a zákonem o odpadech 
(třídění odpadů).

- Společnost se zavazuje zaplatit za to obci 
odměnu.
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SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ            
Čtvrtek 23.3. a Pátek 1.9.

SVOZ POPELNIC
Pondělí 
2.1.,9.1.,16.1,23.1.,30.1.,6.2.,13.2.,20.2.,27.
2.,6.3.,13.3.,20.3.,27.3.,3.4.,17.4.,1.5.,15.5.,
29.5.,12.6.,26.6.,10.7.,24.7.,7.8.,21.8.,4.9.,1
8.9., 2.10.,9.10.,16.10.,23.10.,30.10.,6.11.,1
3.1.,20.11.,27.11.,4.12.,11.12.,18.12., 25.12.

MOBILNÍ KONTEJNER NA KOMUNÁL-
NÍ ODPAD
Rozpis přistavení kontejneru na 1. pol. 2006:
 U mostu  Skála Houkov
 k Popluží
Leden 7.1.-8.1. 14.1-15.1.
Únor 4.2.-5.2. 11.2.-12.2.
Březen 4.3.-5.3. 11.3.-12.3. 
 18.3.-19.3.
Duben 1.4.-2.4. 8.4.-9.4. 
 15.4.-16.4.  18.4.-24.4.
Květen 29.4.-30.4. 6.5.-7.5.
 13.5.-14.5.
Červen 27.5.-28.5. 3.6.-4.6.
 10.6.-11.6.

OTEVÍRACÍ DOBA ODPADOVÉHO DVORA
leden – únor sobota 14 – 16 h
březen – listopad středa 16 – 18 h
   sobota 14 – 16 h
prosinec  sobota 14 – 16 h

Upozornění na místní poplatky 
splatné do 28.2.2006:
�� Poplatek za psa za rok 2006  100,- Kč
 2. a další pes  200,- Kč
�� Předplatné Helvíkovického zpravodaje 
 na rok 2006  30,- Kč

Zpráva z evidence obyvatel:
Během prosince 2005 a ledna 2006 se z trvalé-
ho pobytu v obci nikdo neodhlásil a přihlásili 

se 4 lidé. Narodilo se 1 dítě a zemřel 1 občan.
K 25.1.2006 je v obci přihlášeno k trvalému 
pobytu 416 obyvatel.

Shrnutí pohybu obyvatel za rok 2005:
Počet obyvatel k 1.1.2005: 410
Během roku se  přistěhovalo 14 osob
   odstěhovalo 9 osob
   narodilo 7 dětí
   zemřelo 7 občanů.
V obci se přestěhovalo 12 občanů.
K 31.12.2005 bylo hlášeno k trvalému pobytu 
v obci celkem 415 obyvatel.

VD

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná 
životní jubilea:

Únor 2006
Nutzová Marie č.p. 11 78 let
Pop Pavel č.p. 124 73 let
Kalous Jiří č.p. 66 78 let
Žabková Hana č.p. 43 80 let

Březen 2006
Kroulová Růžena č.p. 4 85 let
Blažková Anežka č.p. 20 83 let
Šeda Jan č.p. 1 60 let

VZPOMÍNÁME
15.12. zemřel Ladislav Šváb z č.p. 82 ve věku 
73 let.

Čest jeho památce!

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
13.1.2006 se narodila Eliška Vacíková 
do č.p. 21.
Přejeme ji hodně zdraví, lásky a šťastné dětství.

VD
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O Vánocích v naši kapli koncert byl
a všichni s radostí řekli, že se jim líbil.
Aby sváteční atmosféru kostelník naladil
i vonící kadidlo honem zapálil.
Koledy nám po kostele celou dobu zněly
a u krásného Betléma, skončil program celý.
Je to chválihodný zvyk, 
narození Boží v kostele oslavit.

Děkujeme za ten pořad „U rozžhavené svíce“,
který pro nás připravila obec Helkovice.
Pan starosta s Liduškou nás pěkně přivítali
a tancem dámy v černém s hudbou začínali.
Kuchařky tam předváděly samá mistrovská díla
a z těch dobrot i soutěž byla.
Guláše a pomazánky, vše výborné chuti,
výrobcům uznání, dáti nás nutí!
První 3 výherci hrnce dostali 
a ostatní čestné diplomy získali.
A těm pěkným kuchařinkám, 
co své jídlo chválí, s úsměvem chcem poděkovat, 
jak nás na něj zvali.
Vráťa jako elegán, provedl je středem,
takhle pěkně pobavit, to my nedovedem.

Stoly hezky nazdobené, i cukroví tam bylo,
radostná, přátelská pohoda, zkrátka pěkně milo.
Také harmonika k poslechu byla pozvána,
zpívalo se a tančilo do bílého rána.
Na všem jsme si pochutnali 
a budeme vzpomínat,
dá-li Pán Bůh, za rok zase, 
přijdeme se podívat!
Jaká bude další akce a co se tam stane
zajímat se možná budou, všichni vesničané.
A při tomto posezení hodně jsme se smáli,
závidět nám jistě mohou na blízku i v dáli.

Děkuje a všem Boží a lidskou přízeň přeje 
babička Kroulová z č.4.

Sdělení k anonymním plakátům
 Dne 25.1.2006 jsem spolu s paní mís-
tostarostkou Dvořákovou navštívil POLICII 
ČR, OOP Žamberk a podal jsem zde trestní 
oznámení na neznámého pachatele pro po-
dezření ze spáchání trestného činu křivého 
nařčení a přestupku rušení pokojného sta-
vu. Toto bylo pravděpodobně spácháno tím, 
že neznámá osoba vyvěšuje v obci Helvíkovice 
anonymní plakáty, obsahující křivá nařčení ze 
zpronevěry obecního majetku, namířená proti 
skupině občanů, z nichž někteří požívají práv 
veřejného činitele.
 Anonymy obsahují, kromě snůšky vesnic-
kých povídaček, lidově řečeno drbů, jejichž 
opodstatněnost mě nezajímá, také velice váž-
ná nařčení zastupitelů a dalších občanů ze 
zpronevěry obecního majetku. Uvedu jeden 
příklad za všechny. V posledním anonymu je 
uvedeno: …“Šalanský si nechal na úkor obce 
zaměřit cestu mezi Kubíčkovi a Houdkovi“ .
 Pravda je taková, že moje dcera, Mgr. Pe-
tra Pospíšilová, jako majitelka příslušných 
pozemků, za toto zaměření zaplatila firmě 
Geodes v.o.s. Jablonné nad Orlicí na fakturu 
číslo 04206, vystavenou 25.11.2004 10727,- 
Kč. A tak bychom mohli pokračovat, myslím 
však zcela zbytečně a nesmyslně, tak jako jsou 
nesmyslné a zbytečné i samotné anonymy.
 Z pochopitelných důvodů nemáme já, paní 
místostarostka a ani nikdo další ze zastupitelů 
nějaké bližší zkušenosti s řešením takovýchto 
situací. Požádali jsme proto policii o radu, jak 
postupovat dále. Bylo nám sděleno, že pokud 
bude mít obec trvalý zájem na vypátrání pa-
chatele, tak jako nyní, je policie schopna při 
včasném uvědomění použít i neběžných me-
tod sloužících ke zjištění pachatele.
 Mám za to, že celá situace začíná pomalu 
vypadat tak, že jakmile si tento náš anonymní 
trouba vzpomene, zamontuje do svých blábo-
lů kohokoliv z občanů a nikdo z nás si nemůže 
být jist, že ho to také nepostihne.
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 V této souvislosti bych Vás chtěl vyzvat 
– braňte se! Nebo chcete-li braňme se! Ne-
připusťme, aby se takovýto šlendrián stal 
trvalou součástí života naší obce. Vždyť svou 
obec všichni dobře známe a náš spisovatel po 
všech svých peripetiích už nemá až zas tak 
velký prostor ke kličkování. Odkud a jaké vě-
try tady foukají přece dobře víme. Za sebe i za 
celé zastupitelstvo Vám mohu slíbit, že pokud 
to bude v mých silách, udělám všechno proto, 
aby občané byli před podobnými útoky ochrá-
něni.  

MVDr. Petr Šalanský, starosta

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2005 
Zastupitelstvo obce se sešlo na společných 

zasedáních celkem 6x. Průměrná účast 9člen-
ného zastupitelstva činila 92,5 %. Průměrná 
účast občanů byla 4,88 lidí. Během roku od-
stoupila ze zastupitelstva obce paní Šedová, 
kterou nahradil Roman Koukol.

Z větších akcí, které přispěly ke zlepše-
ní kvality života občanů naší obce můžeme 
jmenovat:
- rozšíření veřejného osvětlení u kostela 
v nákladech 114 tisíc korun
- zřízení autobusové čekárny v Houkově, 
jejíž cena je díky bezplatné pomoci starosty 
obce, členek Klubu žen a občanů Houkova 
pouhých 14 200 korun
- generální oprava lávky u mostu přes Divo-
kou Orlici v hodnotě 333 126 korun
- zpevnění cest do Houkova a k firmě UNI-
KOVO asfaltovým obrusem v hodnotě 103 
000 korun
- asfaltový nátěr, kterým byl zpevněn úsek 
obecní cesty od p. J. Matyáše ke Šreibrovým za 
70 tisíc korun
- 2x za rok bylo opraveno zábradlí na po-
plužském mostě

- označení stezky pro chodce a cyklisty na 
chodníku podél silnice č. I/11
- umístění 13ti nových dopravních značek 
Dej přednost v jízdě a odstranění značek sta-
rých a poničených za 40 000 Kč
- započato bylo s výstavbou víceúčelového 
zařízení. Do konce roku bylo proinvestováno 
1 490 tisíc korun z přidělených dotací, 1 360 
tisíc z úvěru a 818 tisíc Kč z vlastních zdrojů 
obce.
 Za zmínku jistě stojí i kulturní a sportovní 
akce, které pro naše občany připravují jednot-
livé spolky a kulturní výbor obce:
Únor  Knoflíkový ples pro děti 
  – org. MŠ a První pomoc
   Maškarní ples pro dospělé 
  – org. Klub žen
Březen  Dětský karneval 
  – org. MŠ a Klub žen
  Josefovská zábava – org. SDH
Duben Pálení čarodějnic a stavění máje
  – org. Klub žen a myslivci
Květen Kácení máje – org. Klub žen a hasiči
  Zájezd do Polska, solných jeskyní
  – org. Klub žen
  Beseda s důchodci 
  – org. kulturní výbor obce
  Oslava MDD – org. MŠ a Klub žen
Červen Koncert v kapli sv. Antonína 
  – org. katolická obec, OÚ
Srpen Loučení s létem, táborák 
  – org. myslivci
Září Zájezd pro důchodce 
  – org. kulturní výbor obce
Říjen Zájezd do Polska na trhy 
  – org. Klub žen
  Broučkiáda pro děti 
  – org. MŠ a První pomoc
Listopad Zájezd do krytého bazénu 
  v České Třebové – org. OÚ
  Rozsvícení vánočního stromu 
  – org. kulturní výbor
  Poslední leč – org. myslivci
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  Výstava cukroví – org. Klub žen
  Společné vítání občánků – org. OÚ
Prosinec Posezení při svíčkách a vánočním
  punči – org. kulturní výbor
  Koncert v kapli sv. Antonína, výstava
  betléma – org. katolická obec a OÚ
 
 Všem organizátorům patří upřímné podě-
kování za jejich nezištnou snahu něco udělat 
pro druhé. 
 Na závěr mi dovolte, abych použila slova 
Jiřího Suchého a popřála všem lidem dobré 
vůle, aby jim ti, kteří dobrou vůli nemají, dali 
pokoj.

připravila L. Dvořáková

Řád zlaté 
vařečky
 28.12. pro-
běhla kuchařská 
soutěž „O řád 
zlaté vařečky“. 
Soutěže se zú-
častnilo 13 sou-
těžících ve dvou 
k a t e g o r i í c h . 
Početná porota složená ze všech přítomných 
POSEZENÍ při svíčkách rozhodla o absolut-
ních vítězích a držitelkách Řádu zlaté vařečky 
v roce 2005. Staly se jimi paní Dana Pinkaso-
vá v kategorii gulášů a paní Helena Šiffelová 
v kategorii pomazánek. 
 Na 2. místě v kategorii gulášů se umístil 
F.Dvořák, na 3. místě M.Popová. V kategorii 
pomazánek se na 2. místě umístila V. Ditter-
tová a na 3. místě M. Vábrová. Výhercům byly 
předány nerezové hrnce a všichni soutěžící 
obdrželi účastnické listy. Zpestřením bylo 
i vtipné vystoupení kuchařinek.
 Srdečně blahopřejeme a těšíme se na sou-
těž příští.

L. Dvořáková

MALÍ, VELCÍ I TI DŘÍVE NAROZENÍ,
PŘIJĎTE SE VŠICHNI VYDOVÁDĚT 

NA BOBECH, SÁŇKÁCH
 I NETRADIČNÍCH STROJÍCH 

– FANTAZII SE MEZE 
NEKLADOU.

11.2.2006 od 14.00 hodin
kopec u borovice

Občerstvení zajištěno.
Malé děti pouze s doprovodem.

Těšíme se na vás!
A. Janebová

Sbor dobrovolných hasičů Helvíkovice
srdečně zve na

Josefovskou zábavu
v pátek 17.3.2006 od 20 hodin 

v Restauraci U Jelena.
K tanci hraje J. Plevák.

UPOZORNĚNÍ A INZERCEUPOZORNĚNÍ A INZERCE
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MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ
Klub žen v Helvíkovicích 

zve všechny mladé i ty dříve narozené na 
tradiční

IV. Maškarní ples,
který se koná 

v sobotu 25. února od 20 hodin 
v sále Obecního úřadu v Helvíkovicích.

Diskotéková hudba 80. let, 
domácí kuchyně,občerstvení, tombola.

HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 1/2006, VII. ročník, dvouměsíčník. Vydává Obec Helvíkovice, registr MK 
ČR E 12731, telefon 465 612 527, e-mailová adresa: ouhelvikovice@orlicko.cz. Náklad 160 výtisků. Cena 5,- Kč. 
Uzávěrka tohoto čísla dne 27.1.2006, datum vydání 1.2.2006. Uzávěrka příštího čísla 24.3.2006, Helvíkovický 
zpravodaj č. 2/2006 vyjde 1.4.2006. Příspěvky jednotlivých autorů jsou ponechány v původním znění a nejsou 
jazykově ani fakticky upravovány. Sazba a tisk: Tiskárna David Kerschbaum, Hluboká 140, Žamberk.

Dětský 
maškarní karneval

se uskuteční

v neděli 19. března 2006 od 13,30 h 
v sále Pohostinství U Jelena 

v Helvíkovicích.

Pro děti jsou připraveny hry, soutěže, 
bohatá tombola, domácí cukroví.

OSTEOPOROTICKOSTEOPOROTICKÉ É MINIMUM MINIMUM 
•  Osteoporóza - „řídnutí kostí“ -- nemoc postihující kosti a způsobující jejich snadnou lámavost
•  Základ pevných a zdravých kostí se vytvoří do 25.-30. roku věku
•  Po 30. roce kostní hmoty již jen postupně ubývá
•  Osteoporóza může postihnout ženy i muže, obvykle po 45.-50. roce věku
•  Riziko pro ženy je výrazně vyšší
•  Nejčastější obtíží, kterou vás osteoporóza postihuje, jsou zlomeniny způsobené i relativně malým 

násilím a následné omezení vašich každodenních aktivit
•  Nejčastější osteoporotickou zlomeninou je zlomenina krčku kosti stehenní, předloktí nebo kom-

presivní zlomeniny obratlů
•  Největší pravidelné úbytky kostní hmoty postihují ženy, a to v menopauze a po ní
•  Již probíhající úbytek kostní hmoty však můžete správnou životosprávou významně zpomalit (pra-

videlný přísun vápníku)
•  Osteoporóze se tedy můžete účinně bránit prevencí a v případě postižení ji lze také úspěšně léčit
•   Klíčovými faktory pro prevenci osteoporózy jsou zdravý životní styl, dostatečný přísun vápní-

ku, vitaminu D a dalších minerálů a pravidelný pohyb.

Zapište si do kalendáře...
OSTEOPOROSA (odvápnění kostí) DENZITOMETRICKÉ MĚŘENÍ HUSTOTY 

KOSTNÍ TKÁNĚ NA POLIKLINICE V ŽAMBERKU
16. 3. 2006 máte možnost si nechat přeměřit na periferním denzitometru hustotu kostní tkáně. 
Jedná se o spolehlivou metodu, která osteoporosu vyloučí, případně potvrdí. Vyšetření je bezbo-
lestné, celkově trvá asi 5 minut. Cena vyšetření : 100,- Kč.

Objednání k vyšetření v ordinaci ortopedie na poliklinice v Žamberku je nezbytné 
- tel. 465 613 000 nebo 465 676 840, nebo osobně v ordinaci. 

MUDr. Miloš Jansa


