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OBECNÍ ÚŘAD
Dne 8. 12. 2008 se konalo 14. veřejné 

zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:

1. Rozpočtové opatření č. 3/2008.
2. Rozpočtové provizorium na rok 2009.
3. Ceník na rok 2009.
4. Ceník služeb v obecní knihovně. 
5. Nákup pozemku stavební parcela č. 113/2, 

zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Helvíkovice, 
od ČR – ÚZSVM Hradec Králové za kupní cenu 
35.000,- Kč.

6. Záměr prodeje pozemku par.č. 1334/13, 
zahrada, v k.ú. Helvíkovice za prodejní cenu 
50,- Kč za 1 m2.

7. Znění Strategického plánu Leader Místní 
akční skupiny ORLICKO „Žijeme a chceme žít 
v pohraničí“.

8. Dodatky ke smlouvám s fi rmou EKOLA 
České Libchavy s.r.o. na svoz a odstraňování 
komunálního odpadu na rok 2009.

9. Plán společných zařízení v rámci kom-
plexní pozemkové úpravy v obci.
Zastupitelstvo obce neschválilo:

1. Prodej části obecní cesty par.č. 1479/2 v 
k.ú. Helvíkovice žadatelům manželům Droz-
dovým, Holice.

UPOZORNĚNÍ NA MÍSTNÍ POPLATKY:
Do 28.2.2009 jsou splatné:
- poplatek za psa za r. 2009 ve výši 100,- Kč za 
prvního psa, 200,- Kč za každého dalšího psa
- předplatné na Helvíkovický zpravodaj na rok 
2009 ve výši 54,- Kč (9,- Kč za 1 výtisk)

Termíny svozů odpadů v roce 2009
Svoz plastů a nápojových kartonů
Na určená stanoviště ukládejte pytle s plas-
tovým odpadem v těchto termínech: 
Úterý 
27.1., 24.2., 24.3., 21.4., 19.5., 16.6., 14.7., 
11.8., 8.9., 6.10.,3.11., 1.12.

Svoz nebezpečných odpadů 
Čtvrtek 19.3. a 27.8.

Svoz popelnic
Čtvrtek 
1.1., 8.1., 15.1, 22.1., 29.1., 5.2., 12.2., 19.2., 
26.2., 5.3., 12.3., 19.3., 26.3., 2.4., 16.4., 30.4., 
14.5., 28.5., 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 
3.9., 17.9., 1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 
5.11., 12.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 
17.12., 24.12., 31.12.

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:
Opakovaně zjišťujeme, že se v okolí stanoviště 

zvonů na tříděný odpad u příjezdové cesty ke 
hřišti vyskytuje nepořádek v podobě odloženého 
komunálního odpadu, volně v malých igeli-
tových pytlích. 

Důrazně upozorňuji, že pokud bude kdokoli 
při znečišťování tohoto veřejného prostranství 
přistižen, bude proti němu prostřednictvím obec-
ního úřadu zavedeno správní řízení u komise 
veřejného pořádku MěÚ Žamberk. V tomto 
správním řízení bude obec požadovat vyměření 
nejvyššího možného fi nančního postihu.

V obci je vytvořen dostatečně rozsáhlý sys-
tém shromažďování a svozu odpadů včetně ko-
munálního. Občané mají možnost komunální 
odpad ukládat do kontejneru v odpadovém 
dvoře nebo si zakoupit popelnici, která bude 
bezplatně vyvážena.

MVDr. Petr Šalanský, starosta 

Pozvánka na 15. veřejné zasedání 
Zastupitelstva obce Helvíkovice,

které se koná v pátek 6.2.2009 od 19,00 h 
v sálku obecního úřadu.

        Program:  Rozpočet na rok 2009
   Různé
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Společenská rubrika
BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná 
životní jubilea:

Únor 2009
Nutzová Marie, č.p. 11  81 let
Pop Pavel, č.p. 124  76 let
Kalous Jiří, č.p. 66  81 let
Vítek Josef, č.p. 24  70 let
Žabková Hana, č.p. 43  83 let

Březen 2009
Kroulová Růžena, č.p. 4  88 let
Jeništa Jaromír, č.p. 10  70 let
Krejčová Lidmila, č.p. 21  60 let

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
22. 12. 2008 se narodila Kateřina Smelá 
do č.p. 41.

Přejeme ji hodně zdraví, lásky a šťastné 
dětství.

Rekapitulace evidence obyvatel za rok 2008:
Počáteční stav k 1.1.2007 429
Přihlášeni do obce k trvalému pobytu  17
Narození 3
Odhlášeni z trvalého pobytu v obci 10
Úmrtí 3
Konečný stav k 31.12.2008 436

Věková struktura občanů k 31.12.2008:
  počet průměrný věk
Dospělí: Muži 181 44,66
 Ženy 183 45,10
Děti do 15 let Chlapci 41  5,90
 Dívky 31  5,13
Celkem  436 38,39 let

Výročí uzavření sňatku v roce 2008:
diamantová svatba – 60 let
Josef a Vědunka Vítkovi, č.p. 110
orchidejová svatba – 55 let
Václav a Oldřiška Chaloupkovi, č.p. 126
Václav a Anna Stejskalovi, č.p. 35
stříbrná svatba – 25 let
Jiří a Alena Krejsovi, č.p. 136
Jaroslav a Marie Tomšovi, č.p. 75

Přejeme jim hodně dalších společných let 
prožitých ve zdraví a pohodě. 

VD

O ČEM SE POVÍDÁ,
O ČEM SE MLUVÍ

Dopravní předpisy, které „otřásly světem“
Aneb jak ze zákona udělat frašku

Již na první pohled nesmyslné zákony le-
mují celou historii automobilismu. Některé 
z nich dávno zmizely, jiné ovšem platí dodnes. 
My Vám pro pobavení nabízíme osm snad 
nejpodivnějších vyhlášek na světě.

- Mezi lety 1865 a 1896 platil v Británii takz-
vaný „praporkový zákon“. Podle něj se mohly 
tehdejší automobily pohybovat maximální 
rychlostí 6,5 kilometrů v hodině. Navíc mu-
sel padesát metrů před každým vozem kráčet 
zřízenec s praporkem, aby varoval kolemjdoucí.

- V Arizoně je zakázáno řídit auto se zaváza-
nýma očima.

- V americkém Brewertonu je zakázáno jezdit 
po ulici v člunu.

- Na Floridě musí slon stojící na parkovišti 
platit stejné poplatky jako auto.

- V americkém státe Connecticut je rychlost 
pro cyklisty omezena na 110 kilometrů za 
hodinu.

- V americkém Harfordu je zakázáno 
přecházení přechodu po rukou.

- V Saudské Arábii ženy nesmí řídit auto. Mo-
hou ale pilotovat letadla.

- V americkém Illinois je zakázáno řídit auto 
bez volantu.
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Pár vtipů na konec pro zasmání:
Tak co, Pepo, co jsi vybral manželce k 

Vánocům?
Vkladní knížku.

Manželé právě zapíjejí příchod nového roku, 
když manželka zesmutní.

„Co je, co se Ti stalo?“ ptá se starostlivý 
manžel.

„Ale právě jsem si uvědomila, že mám všechny 
šaty od loňska,“ povzdechne si žena.

Ulicí se řítí motocyklista. V zatáčce dostává 
smyk a sráží mladíka na přechodu. Řidič, ještě 
notně opilý ze silvestrovské zábavy, se rychle 
zorientuje, vyskočí na motorku a mizí v dálce. 
Po chvíli k poškozenému chodci přibíhá policis-
ta, který byl svědkem nehody. V té chvíli vyjde 
najevo, že chodec je policistovi dobře známý 
kapesní zloděj. „Zapamatoval jste si jeho číslo?“ 
ptá se policista. „Nejen to, pane příslušníku. 
Mám dokonce jeho náprsní tašku ...“

připravila L.Dvořáková

Pranostiky, přísloví, tradice
Pranostiky na únor:

2.2. Na Hromnice musí skřivan vrznout, i 
kdyby měl zmrznout.

Na Hromnice kalužky, budou jablka i hrušky.
14.2. Na svatého Valentýna zamrzne i kolo 

mlýna.
24.2. Na svatého Matěje lidské srdce zahřeje, 

slunce pozře závěje.

Přísloví:
Je-li v únoru sucho a zima, bude horký srpen.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu 

půjde ke kamnům.
Mnoho mlh v únoru přináší toho roku mnoho 

deště.

Pranostiky na březen:
10.3. Čtyřicet mučedníků – čtyřicet mrazíků. 

Mrzne-li na den čtyřiceti mučedníků, přijde 
ještě čtyřicet ranních mrazíků.

19.3. Svatý Josef zháší světlo.
Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje do-

brý rok, prší-li nebo padá sníh, bude mokro 
a neúroda. Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá 
čtvrt roku.

Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.
27.3. Jaké počasí bude na svatého Rupre-

chta, takové bude i v červenci.

Přísloví:
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v červenci.

připravila L. Dvořáková

ZE ŽIVOTA V OBCI
VZPOMÍNKA NA MIKULÁŠE A VÁNOCE 2008

Sněží, sněží, mráz kolem běží......zpívali jsme 
si s dětmi zimní písničku a najednou začalo 
chumelit.

To bylo radosti! „Paní učitelko, koukejte, chu-
melí!“, volaly děti. Začalo být jako v pohádce. 
Posadili jsme se do komunitního kruhu (může 
mluvit jenom dítě, které má kamínek), zasnili 
jsme se a vzpomínali na mikulášskou a vánoční 
besídku. Hodný čert s Mikulášem navodili tu 
správnou předvánoční atmosféru, děti se nebály 
a dokonce se i s nimi vyfotografovaly. Domů 
odcházely plné dojmů s mikulášskou nadílkou 
přímo od čerta. 
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A už tu byla vánoční besídka, na kterou jsme 
se všichni moc těšili. A přijelo také naše kouzel-
né divadélko, které nás navštěvuje každý měsíc 
v mateřské škole.

Po vystoupení dětí jsme všichni čekali, až zaz-
voní zvoneček a Ježíšek nám nadělí dárky - a že 
jich letos bylo!

Děti prožívaly neskonalé štěstí a rodiče, 
babičky i dědečkové nad kávou a cukrovím se 
ve svých vzpomínkách vrátili do dětských let.

Velké poděkování patří všem skvělým 
rodičům za sponzorské dary mateřské škole dle 
svých fi nančních možností. Také děkuji panu 

V pondělí 28. prosince se uskutečnil již 
4. ročník kuchařské soutěže. Tentokrát 
bylo přihlášeno do soutěže 18 pokrmů – nejvíce 
v historii.

Soutěžilo se opět ve dvou kategoriích a to: 
I. kat. Bábovka
II. kat. Fazolová polévka
Porotu tvořili početní účastníci Posezení při 

svíčkách. Řád zlaté vařečky a zajímavé ceny si 
odnesly paní Eva Tomšová za bábovku a paní 
Jitka Ulrichová za fazolovou polévku.

Srdečně blahopřejeme a těšíme se na pátý 
ročník.

Po kuchařské soutěži pokračovala veselá 
zábava všech přítomných a vyvrcholením bylo 
divadelní představení J.Cimrmana „ AKT“, 
sehrané místními ochotníky ze Skály v režii 
pana Martínka. 

L. Dvořáková

Vl.Holubářovi za fi nanční dar, paní M.Popové 
za krásnou hračku-postavu Bořka stavitele, 
paní Vl.Bednářové za hračky, paní H.Jeništové 
za ušití oblečků na panenky, Konzumu Helvíko-
vice za fi nanční dar. Paní kuchařce pak za vyni-
kající občerstvení.

Celkem bylo vybráno 10 050 Kč. Veškeré 
doklady jsou k nahlédnutí v mateřské škole.

Rozcházeli jsme se za tmy, dětem se nechtělo 
domů. A nás zaměstnance provázel hřejivý 
pocit, že práce navíc, uznání rodičů a především 
vidět šťastné a spokojené děti těší dvojnásob.

Ještě jednou Vám všem moc děkuji!
Anna Janebová

SDH Helvíkovice zve občany na 

Josefovskou zábavu 
v Pohostinství U jelena v Helvíkovicích 

v sobotu 21.3.2009 od 20 hod. 
ve stylu country, hraje Stará vesta.

Klub žen a Mateřská škola v Helvíkovicích
srdečně zvou na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL,
který se uskuteční v neděli 22. března 2009 
od 13.30 hod. v sále Pohostinství U jelena.

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

Jsi mladý? Máš dobrý nápad? My podpoříme realizaci.

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnost 

Nokia ve spolupráci s regionálním partnerem Občanským 

sdružením Altus 28.1.2009 vyhlásila osmý ročník dobrovol-

nického programu Make a Connection – Připoj se. 

Pokud Ti je 16 – 26 let a máš alespoň 4 stejně staré kamarády, 

tak můžeš získat fi nanční podporu až do výše 50 tisíc korun. 

Za ně můžeš realizovat jakýkoliv veřejně prospěšný projekt. 

Je úplně jedno, jestli to budou benefi ční koncerty, opravy 

památek, organizování tábora, ochrana přírody nebo práce 

s hendikepovanými. Hlavní podmínkou je však dobrovolná 

práce, smysluplnost projektu a jeho využitelnost pro okolí, 

nikoliv jen pro členy týmu. 

… A navíc, pokud bude projekt tvého týmu podpořen, 

tak pro jednoho zástupce z týmu budou zorganizována 

několikadenní zážitková školení. Na nich získá základní in-

formace z řady oblastí, které úzce souvisejí s realizací nezis-

kových projektů, jako je například problematika propagace, 

teambuildingu či spolupráce s médii. 

Co máš udělat pro získání fi nančních prostředků? Vyplň 

jednoduchý formulář, který bude od konce ledna 2009 na 

stránkách www.pripojse.cz, v němž specifi kuj cílovou sku-

pinu, místo a termín realizace a zejména význam a přínos 

projektu. Svou žádost pak musíš elektronicky zaregistro-

vat na www.pripojse.cz a podepsanou žádost navíc odeslat 

nejpozději do úterý 31. března 2009 na adresu Nadace pro 

rozvoj občanské společnosti (NROS).

Potřebuješ poradit? Jestli Tvůj projekt je správně napsaný či 

jestli splňuje podmínky? Projdi si důkladně www.pripojse.cz 

a pokud odpověď na svou otázku nenajdeš, pošli své dotazy 

na adresu pripojse@nros.cz. Do pár dní Ti přijde odpověď. 

Uspěli už nějaké projekty v mém okolí? Určitě! Za sedm 

minulých ročníků bylo rozděleno do všech koutů Pardubic-

kého kraje okolo dvou milionů korun. Takže to zkus taky!

Roman Málek - Konzultant Občanského sdružení Altus, 

partner programu Make a Connection – Připoj se  pro Pardu-

bický kraj

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ na r. 2009
(zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí)

Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo 
v r. 2008 ke změnám okolností rozhodných pro 
vyměření daně nebo ke změně poplatníka (ná-
kup, prodej, dar, dědictví, výstavba, přístavba 
…), že jsou povinni nejpozději do 2.2.2009 po-
dat daňové přiznání.

Tiskopisy jsou k dispozici na Finančním 
úřadě v Žamberku (dále jen FÚ), tel. 465 678 
111, informace k elektronickému podání na-
leznete na http://cds.mfcr.cz. 

Od 1. 1. 2009 došlo vyhláškou Min. zemědělství 
č. 412/2008 Sb. k navýšení průměrné základní 
ceny zemědělských pozemků ve všech katastrál-
ních územích v působnosti FÚ v Žamberku. 
Novela zákona o dani z nemovitostí ruší 
osvobození od daně u novostaveb obytných domů
 a bytů a při zateplení staveb (dokončení v r. 
2008). Dále nabyly účinnosti nové obecně 
závazné vyhlášky u některých obcí.

Daňová povinnost se tak změní u většiny 
poplatníků, proto vyčkejte na doručení 
složenky.

Při změně průměrné ceny půdy, změně 
koefi cientů nebo stanovením místního koefi -
cientu obecně závaznou vyhláškou obce poplat-
ník daňové přiznání nepodává, daň přepočte FÚ 
a výsledek vyměření bude sdělen hromadným 
předpisným seznamem (k nahlédnutí na FÚ).

Složenky na daň z nemovitosti s novou výší 
daňové povinnosti budou distribuovány do 
splatnosti daně v obvyklých termínech (na 
přelomu dubna a května 2009).

Termín pro zaplacení celé daně z nemovitostí 
nebo první splátky je letos 1.6.2009.

Ing. Miroslav Buryška, ředitel FÚ v Žamberku

V obci Helvíkovice nebyla vydána obecně 
závazná vyhláška, která by zvyšovala koefi cient 
pro výpočet daně z nemovitostí. Ten je navýšen 
ze zákona z dosavadní sazby 0,6 na 1,0.

VD 
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ASPIDA 
– PARDUBICKÝ KRAJ!

Právě jsme vydali novou publikaci „Cestu-
jeme po Čechách - Pardubický kraj“!!!

Obsahuje informace nejen o známých místech 
tohoto kraje, ale i o méně známých městech, 
obcích, památkách, které mají pestrou historii 
a lze zde strávit dovolenou nebo výlet dle svých 
představ. Přijdou si na své milovníci koupání, 
cykloturistiky, turistiky, návštěvníci památek 
atd. Častokrát některé informace udivují i míst-
ní občany, kteří byli přesvědčeni, že své okolí 
znají velmi dobře. :-) Dále v této publikaci na-
leznete mapu památek, mapy cyklotras, mapu 
ČR, seznam měst a obcí, včetně kontaktů na 
úřady, tipy na výlety (u každého okresu či oblas-
ti), kontakty na památky (hrady, zámky, muzea, 
galerie...), některé restaurace, ubytovací ka-
pacity a podnikatelské subjekty, které v těchto 
místech působí.

Kde tyto publikace můžete získat? Distribuu-
jeme je na městské a obecních úřady, informační 
centra, veřejnosti přístupné památky, muzea 
a galerie, sportovní a kulturní centra, ZOO..... 
a každým rokem i na veletrzích a výstavách 
o cestování a turismu, kterých se pravidelně 
účastníme. Jsou to: Region tour a GO Brno, 
Tourism Expo – FLORA Olomouc, Ostravské 
výstaviště – Černá Louka. 

Tyto publikace si můžete objednat i na naší 
adrese: Aspida s.r.o., Černovická 13, 617 00 
Brno, e-mail: aspida@aspida.cz. Rádi vám 
tuto, ale i další vydané publikace zašleme.

Vydali jsme již skoro všechny kraje naší krás-
né ČR, chybí nám pouze Plzeňský a Karlovarský 
kraj. Každý kraj aktualizujeme po cca 3-4 letech, 
abychom vám poskytli aktuální informace.

K dispozici máme pro vás i on-line verzi 
nově vydaných publikací na našich webových 
stránkách: www.aspida.cz .

Neváhejte nám zavolat nebo napsat, své 

podněty a připomínky k těmto publikacím, či 
jejich on-line verzi. Jak se Vám líbí? 

Kolektiv fi rmy Aspida s.r.o., Černovická 13, 
Brno.

Tel/fax: 545 221 137, www.aspida.cz, e-mail : 
aspida@aspida.cz

Publikace Cestujeme po Čechách – Pardubický 
kraj je zdarma k dispozici na obecním úřadě. 

VD

Dům dětí a mládeže ANIMO Žamberk 
nabízí letní prázdninové pobyty:

ŠPANĚLSKO, Oropesa del Mar - pobyt se za-
jímavým programem - termín 2.7. – 13.7.2009: 

Oropesa del Mar - pobřeží pomerančového 
květu - nabízí čisté a průzračné moře, udržované 
pláže s jemným pískem, skály a zálivy

Ubytování: 4 lůžkové apartmány (2 + 2 + 
možnost 2 přistýlek), cca 150 m od moře, 
písečná pláž, pozvolně svažující se do moře

Stravování: polopenze v restauraci – formou 
švédských stolů

Doprava: klimatizovaným autobusem 
Během cesty k moři ve Francii prohlídka 

GRAND CANYONU na řece Verdon (koupání, 
projížďka na šlapadlech a 2. nocleh v motelu 
F1). Cestou zpět prohlídka BARCELONY a 
MONAKA (zde 9 hodin přestávka – koupání, 
odpočinek)

Doplňkový zábavný program pro děti i 
dospělé: orientální tance i pro začátečníky, coun-
try tance, soutěže, hry a výtvarné činnosti… 

Možnost výletů:
• Benicasim - karmelitánská výroba likérů
• Castellon - aquapark
• Peňiscola - hradní pevnost
• Valencie - moderní podmořské akvárium 
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Cena: 7.500,- Kč děti od 2 - 12 let, 8.950,- Kč 
od 12 let (za přistýlku se odečítá 500,- Kč)

V ceně zahrnuto: doprava klimatizovaným 
autobusem, 7 x ubytování, 7 x polopenze, 
lůžkoviny a počáteční úklid, zábavný program 
pro děti i dospělé, prohlídky Grand Canyonu, 
Barcelony, Monaka a Nice (zahrnuto není 
zdravotní pojištění pro zahraniční pobyt a proti 
stornu)

CHORVATSKO - Zaostrog, Makarská 
riviéra - termín 7.8. – 16.8.2009: 

Zaostrog - malebné městečko s průzračně 
čistým mořem, oblázkové pláže, kolorit hor s 
vinicemi a borovými lesy

Ubytování: ve 2 - 4 lůžkových pokojích (vlast-
ní sociální zařízení) a v 5-ti lůžkových apart-
mánech (sociální zařízení, kuchyňka, záchod) 
v novém ubytovacím zařízení „Villa Paškal“, 20 
metrů od moře 

Stravování: chorvatská kuchyně – polopenze, 
pitný režim

Pláž: s drobnými oblázky, pozvolně svažující 
se do vody, dlouhá asi 1,5 km, vroubená borovi-
cemi a olivovníky

Výlety: 
• na dalmacké ostrovy, fi shpiknik 
• město Makarská, Split
Cena: děti do 12 let 7.100,- Kč, ostatní 7.500,- Kč 
V ceně zahrnuto: doprava klimatizovaným 

autobusem, pojištění proti úpadu, 7 x uby-
tování, pobytová taxa, doplňkový zábavný pro-
gram pro děti i dospělé (soutěže, výtvarné tech., 
country a orientální tance) (zahrnuto není zdra-
votní pojištění do zahraničí a proti stornu)

V případě zájmu o letní pobyty OBRATEM 
kontaktujte DDM ANIMO Žamberk, paní Alenu 
Němcovou, telefon 465612741, 603876667 
(záloha 2.000 Kč na osobu v únoru 2009)

CENTRUM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
DLOUHOŇOVICE

Provozovatel: TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052, 
564 01 Žamberk, telefon: 465 613 304, 465 612 987, 
p. Vrkoč 602 407 529
Provozní doba CNO Dlouhoňovice:
Pondělí a středa  6,30 – 11,00 11,30-15,00h
a dále po telefonické domluvě. 

Ceník přijímaných odpadů k recyklaci nebo kom-
postování na středisku
Druh odpadu Měr.jednotka Cena bez DPH

Beton dle znečištění t 150,-– 200,-
Betonové panely s ocel.výstuží t 280,-
Cihly, tašky, keramické výrobky t 120,-
Asfaltové směsi t 200,- - 220,-
Směsné stav. a demoliční odpady t 140,-
Odpady ze zahrad  t 300,-
Kal ze septiků a žump t 300,-
Odpad z čištění kanalizace t 300,-

Ceník výrobků z recyklace a kompostování
Výrobek Měr.jednotka Cena bez DPH

Štěpky  t 150,-
Zemina I. kategorie t 84,-
Drť drcená směsná t 80,-
Drť drcená betonová t 100,-
Frézink t  84,-
Červenice (zemina) t 20,-
Zemina III. kategorie t 20,- 

 
Obec Helvíkovice 

prodá MODŘÍNOVÉ ŘEZIVO – FOŠNY.
Síla 5 cm, délka 5 m, 

průměrná šířka (využitelná) 25 cm. 
Celkové množství 1 m3, cena 3 500,- Kč.

HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 1/2009, X. 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 
28.1.2009, datum vydání 3.2.2009. Uzávěrka příštího čísla 25.3.2009, Helvíkovický zpravodaj č. 2/2009 vyjde 1.4.2009.
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.
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