
HelvíkovickýHelvíkovický

Foto M. Dušek

Číslo 1/2010



OBECNÍ ÚŘAD
Dne 29.1.2010 se konalo 21. veřejné zase-

dání zastupitelstva obce 

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozpočet obce na rok 2010 v celkové výši 

4 910 000,- Kč na straně příjmů i výdajů.
2. Hospodaření MŠ za rok 2009. Hospodářský 

výsledek - ztráta ve výši 2 674,70 Kč bude uhrazen 
z rezervního fondu MŠ.

3. Vedení účetnictví příspěvkové organizace 
MŠ Helvíkovice ve zjednodušeném rozsahu pod-
le § 13a zákona č. 563/1991 Sb. a § 9 vyhlášky 
č. 410/2009 Sb., od 1. 1. 2010.

4. Výsledek inventarizace majetku obce 
k 31. 12. 2009. Majetek obce je v celkové účetní 
hodnotě 60 940 322,39 Kč. 

5. Vyhlášení veřejné zakázky formou zadá-
ní výzvy na akci „Rekonstrukce hřbitovní zdi“. 
Budou vyzvány tyto fi rmy: OKAM s.r.o. Láz-
ně Bohdaneč, UNITIP s.r.o. Hradec Králové, 
REKOS s.r.o. Žamberk, RACIO s.r.o. Častolovice. 
Pro otevírání a hodnocení nabídek veřejné zakáz-
ky „Rekonstrukce hřbitovní zdi“ byla jmenována 
hodnotící komise ve složení:

MVDr. Petr Šalanský, Ludmila Dvořáková, Jana 
Bednářová, Věra Dittertová, Vratislav Matyáš.

6. Vyhlášení veřejné zakázky formou vydání 
výzvy na akci „ Komunikace Skála II“. Budou 
vyzvány tyto fi rmy: KOREKT s.r.o. Brno, MADOS 
MT s.r.o. Lupenice, STRABAG a.s. Rychnov 
n. Kn., AGILE s.r.o. Vysoké Mýto. Pro otevírání 
a hodnocení nabídek veřejné zakázky „ Komuni-
kace Skála II“ byla jmenována hodnotící komise 
ve složení: MVDr. Petr Šalanský, Ludmila Dvořá-
ková, Vladislav Holubář, Miroslav Felcman, Věra 
Dittertová.

7. Sjednání mandátní smlouvy s fi rmou Foren-
ta s.r.o. Ústí nad Orlicí na provedení výběrového 
řízení a stavební dozor na akce „Rekonstrukce 
hřbitovní zdi“ a „Komunikace Skála II“. 

8. V souvislosti s komplexními pozemkový-
mi úpravami a v souladu se stanoviskem sboru 
zástupců by schváleny mimo jiné místní a pomíst-
ní názvy, plán společných zařízení, návrh uspořá-

dání pozemků v k.ú. Helvíkovice. Byly schváleny 
změny katastrálních hranic s k.ú. Kameničná, 
Slatina n.Zd., Záchlumí a Bohousová. Katastrální 
území obce se tím zvětší o 3064 m2.

9. Zastupitelstvo obce vydává souhlas k výstavbě 
malé fotovoltaické elektrárny 35,2 kW na pozem-
ku par.č. 1281/1 v k. ú. Helvíkovice (na Houkově 
u č.p. 8) pro potřeby jednání o možnosti připojení 
FVE pro ČEZ. 

10. Zaslání fi nančního daru 5 000,- Kč na re-
publiku Haiti na pomoc postiženým zemětřesením 
(přes občanské sdružení ADRA).

Další informace z diskuse na veřejném 
zasedání:

- Při jednání sboru zástupců ustanoveného ke 
komplexní pozemkové úpravě Helvíkovice, které 
se konalo dne 27.1.2010 na OÚ, zástupce pozem-
kového úřadu předložila plánovaný časový har-
monogram řízení o KPÚ Helvíkovice. V březnu to-
hoto roku se předpokládá vystavení návrhu nového 
uspořádání pozemků (po dobu 30 dnů na pozem-
kovém úřadě a obecním úřadě). Následně pozem-
kový úřad svolá závěrečné jednání, na kterém 
zhodnotí výsledky pozemkové úpravy a účastníky 
seznámí s návrhem, o kterém bude rozhodnuto. 
Po vydání prvního a druhého rozhodnutí (spolu 
s vyhotovením digitální katastrální mapy) budou 
mít vlastníci možnost požádat o vytyčení hranic 
v terénu dle nové mapy. 

- S Policií ČR bylo projednáno umístění do-
pravní značky „Zákaz vjezdu nad 5t“ s dodatkovou 
tabulkou 100m na křižovatku u č.p. 65 ve směru 
k mostu na Popluží. 

- Krajský úřad Pardubice vydal veřejnou 
vyhlášku, kterou ruší územní rozhodnutí na 
stavbu „Fotovoltaická elektrárna 8,2 MW“ na 
pozemcích par.č. 276/3 a 280 v k.ú. Helvíkovice 
pro společnost ENERGO Helvíkovice a.s. Praha 
a věc vrací Stavebnímu úřadu Žamberk k novému 
projednání. 

- Webové stránky obce www.helvikovice.cz 
jsou již znovu v provozu a v novém provedení. 
Zveřejňujeme tam mnoho zajímavých informací 
i odkazů. V nabídce Fotogalerie jsou umístěny 
historické fotky z archivu obce. Prosíme všechny 
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spoluobčany, kteří vlastní historické snímky naší 
obce, aby pokud chtějí, poskytli fotografi e obec-
nímu úřadu ke zveřejnění. Fotografi e po skenování 
ihned vrátíme.

UPOZORNĚNÍ NA MÍSTNÍ POPLATKY:
Do 28.2.2010 jsou splatné:
- poplatek za psa za rok 2010 ve výši 100,- Kč za 

prvního psa, 200,- Kč za každého dalšího psa
- předplatné na Helvíkovický zpravodaj na rok 

2010 ve výši 54,- Kč (9,- Kč za 1 výtisk) 

Upozorňujeme majitele pozemků
na možnost do 28.2.2010 požádat o změnu 

územního plánu obce Helvíkovice. Po tom-
to datu zastupitelstvo obce požadavky posoudí 
a rozhodne o jejich zařazení do změny ÚPO 
č. 3. Změna územního plánu je dlouhodobý proces 
(cca 1,5 roku). Další změna územního plánu bude 
probíhat nejdříve za 2 roky po ukončení změny 
č. 3. Po tuto dobu nebude možné měnit určení jed-
notlivých lokalit. 

VD

Termíny svoz  v obci Helvíkovice v roce 2010

M síc
Svoz

popelnic 
tvrtek

Svoz plast
a

nápojových
karton

st eda

Svoz
nebezpe ných

odpad
tvrtek

leden 7,14,21,28 27
únor 4,11,18,25 24

b ezen 4,11,18,25 24 18
duben 1,15,29 21
kv ten 13,27 19
erven 10,24 16

ervenec 8,22 14
srpen  5,19 11 26
zá í 2,16,30 8
íjen 7,14,21,28 6

listopad  4,11,18,25 3
prosinec 2,9,16,23,30 1,29

Otevírací doba odpadového dvora
leden-únor sobota 14-16 h

b ezen-listopad st eda 16-18 h
sobota 14-16 h

prosinec sobota 14-16 h

Upozorňuji, že termíny svozu plastů a nápojových kartonů (středa) jsou již dnem, kdy Ekola 
odpady odváží. Na určená stanoviště proto odpady odkládejte den předem.                  VD
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Výsledky hospodaření obce Helvíkovice za rok 2009 v Kč

Název položky: Skutečné příjmy Skutečné výdaje
Daně z příjmu  3 690 561,09 
Poplatky (odpady,pes,správní)  189 867,-
Daň z nemovitostí  491 849,52
Přijaté dotace   569 752,-
 Z toho 16 500,- ze SR na volby do EP
  46 300,- ze SR na výkon státní správy
  71 014,- ze SR na zřízení pracoviště Czech POINT
  50 000,- od MMR na vodovod na Skále
  35 938,- od Úřadu práce na VPP
  100 000,- od krajského úřadu na úroky z úvěru
  250 000,- od krajského úřadu na projekt kanalizace v obci
Pronájem pozemků, psí útulek  28 688,-  10 956,-
Lesní hospodářství  3 300,- 1 636,-
Vnitřní obchod(Orlicko), Cest.ruch  80 000,-  12 372,-
Silnice a pozemní komunikace  -  1 082 420,-
Pitná voda   -  476 673,-
Odpadní vody   68 204,-  580 648,30
Mateřská škola  -  200 000,-
Základní škola   -  123 240,-
Knihovna,kronika,zpravodaj, kultura  7 272,-  46 580,-
Tělovýchova a zájmová činnost  -  31 483,-
Bytové hospodářství  111 000,-  16 535,-
Nebytové hospodářství (sálek,tělocvična)  46 120,-  193 850,-
Veřejné osvětlení  -  89 899,-
Pohřebnictví,kaple  4 220,-  32 718,-
Komunální služby(obecní majetek)  744 270,-  1 803 589,-
Komunální odpady  46 513,-  340 282,-
Veřejná zeleň   -   146 532,30
Požární ochrana  -  33 674,-
Zastupitelstvo obce  -  478 957,84
Volby do Evropského parl.  -  14 530,10
Činnost místní správy  1 194,-  730 902,23
Finanční operace,úroky z úvěru  20 491,78   329 066,20
Celkem  6 103 302,39 Kč   6 776 543,97 Kč
    t.j. 88,8 % rozpočtu t.j. 100,2 % rozpočtu

Počáteční zůstatek na bankovních účtech k 1.1.2009  1 647 585,80 Kč
Konečný zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2009   574 340,22 Kč
Konečný zůstatek úvěrového účtu u ČS k 31.12.2009  6 014 604,70 Kč
  
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ AKCE FINANCOVANÉ V ROCE 2009:
Inženýrské sítě Skála  - komunikace  74 tis. Kč
 - vodovod 477 tis. Kč
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Projekt na kanalizaci v obci  541 tis. Kč
Chodník od Pohostinství k staré hasičárně a altánu 791 tis. Kč
Zástěna u zvonů na odpad za starou hasičárnou 28 tis. Kč
Projekt a žádost o dotaci na opravu hřbitovní zdi 28 tis. Kč
Tepelné čerpadlo do víceúčelového objektu 652 tis. Kč
Zřízení pracoviště Czech POINT  84 tis. Kč
Nákup pozemku (u Unikovo)  452 tis. Kč
Ošetření lipové aleje, sečení příkopů 70 tis. Kč
Zimní údržba komunikací   138 tis. Kč
Opravy místních komunikací  50 tis. Kč
Dotace spolkům na jejich činnost (KŽ,SDH,První pomoc,TJ)  20 tis. Kč
Přestupky občanů řešené Přestupkovou komisí MěÚ Žamberk  15 tis. Kč
Odchyt volně pobíhajících psů a umístění do útulku 10 tis. Kč
Oslava výročí mateřské školy  10 tis. Kč
Splátky jistiny úvěru, úroky z úvěru 805 tis. Kč  

ROZPOČET OBCE HELVÍKOVICE NA ROK 2010
v tis. Kč

Název položky: Příjmy Výdaje
Daně z příjmu  2 755  -
Poplatky (odpady, pes, správní)  191  -
Daň z nemovitostí  560  -
Přijaté dotace (na výkon státní správy)  152,3  -
Pronájem pozemků, psí útulek 25  5,5
Lesní hospodářství 10   5
Vnitřní obchod (Orlicko)  -   20
Silnice a pozemní komunikace  -   775
Pitná voda    -  - 
Odpadní vody  (stočné)   69   15
Mateřská škola   -  200
Základní škola    -   138
Knihovna,kronika,zpravodaj,kultura  7,5  39
Tělovýchova a zájmová činnost  -  36,5
Bytové hospodářství   111,7  -
Nebytové hospodářství   50  140
Veřejné osvětlení   -  62
Pohřebnictví, kaple   5,5 1 171
Komunální služby   912    115
Komunální odpady  50  345
Veřejná zeleň    -   79
Požární ochrana   -  15
Zastupitelstvo obce   -  472
Činnost místní správy   1  620
Finanční operace, pojištění, úroky z úvěru  10  157
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Celkem rozpočet 4 910 4 410
Splátky úvěru    500
Celkem  4 910 4 910

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PLÁNOVANÉ VÝDAJE V ROCE 2010:
Výstavba komunikace u stavebních pozemků na Skále  600 tis.
Rekonstrukce hřbitovní zdi – přední a západní část  1 115 tis.
Dokončení změny územního plánu obce č. 2 50 tis.

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná životní 
jubilea:

Únor 2010
Nutzová Marie, č.p. 11 82 let
Pop Pavel, č.p. 124 77 let
Kalous Jiří, č.p. 66 82 let
Vítek Josef, č.p. 24 71 let
Dvořáková Ludmila, č.p. 103 65 let
Žabková Hana, č.p. 43 84 let

Březen 2010
Kroulová Růžena, č.p. 4 89 let
Jeništa Jaromír, č.p. 71 71 let
Matyáš Jiří, č.p. 147 60 let
Urbánková Jaroslava, č.p. 128 70 let
Doleček František, č.p. 29 65 let

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
25.11.2009 se narodil Dominik Švercl do č.p. 

136.
Přejeme mu šťastné dětství.

Rekapitulace evidence obyvatel za rok 2009:
Počáteční stav k 1.1.2009 436
Přistěhování  25
Narození  5
Odstěhování 24
Úmrtí  3
Konečný stav k 31.12.2009 439

Věková struktura občanů k 31.12.2009:
  počet průměrný věk
Dospělí Muži 183 45,05
 Ženy 184 46,13
Děti do 15 let Chlapci  40  5,98
 Dívky  32  5,56
Celkem  439 39,06 roků

VÝROČÍ UZAVŘENÍ SŇATKU V ROCE 2009:
30.10. oslavili manželé Bohuslav a Marie 

Holubářovi, č.p. 83 orchidejovou svatbu – 55 let 
společného života.

Přejeme jim mnoho dalších let prožitých společně 
ve zdraví a pohodě. 

V.Dittertová

VZPOMÍNÁME
15.1. uplynulo 5 let ode dne 

kdy nás navždy opustil 
pan Miroslav Blažek. 

Vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu manželka.

Společenská rubrika
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O ČEM SE POVÍDÁ,
O ČEM SE MLUVÍ

Nabídka Hotelu MAS Sezimovo Ústí a Oblast-
ního spolku ČČK Hradec Králové na Rekondiční 
pobyty pro seniory, rodiče s dětmi a dárce krve:

Už čtvrtým rokem společně nabízíme v rámci 
národního projektu ZDRAVÉ STÁRNUTÍ nava-
zující sociální službu rekondičních pobytů pro 
seniory s chronickými obtížemi pohybového apa-
rátu. Jedná se o rekondiční pobyty určené pro 
spoluobčany ve věku od 55 let. Cílem pobytů je 
celkové zlepšení zdravotního stavu, úleva obtíží, 
podpora pozitivních sociálních vazeb a podpora 
duševní pohody. Projekt je pořádán za podpory 
ministerstva zdravotnictví. Za uplynulé čtyři roky 
našich služeb využilo již více než 3 000 klientů. 

Rekondiční pobyty, jejichž pořadatelem je Hotel 
MAS Sezimovo Ústí a odbornými garanty Oblast-
ní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové 
a Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Hradec 
Králové, zahrnují rekondičně – rehabilitační a akti-
vizační procedury, jako jsou masáže, termozábaly, 
hydroterapii, cvičení v bazénu, rehabilitační cvi-
čení, společenské programy, besedy s tématikou 
zdravého životního stylu nebo fakultativní výlety. 
Program byl sestaven odbornými lékaři a fyziote-
rapeuty a je individuálně přizpůsobován potřebám 
klientů.

Rekondiční pobyty pro rodiče s dětmi je určen 
rodičům s dětmi ve věku do 11 let včetně. Součástí 
pobytu je i plavecká škola, speciálně přizpůsobená 
pro děti předškolního a mladšího školního věku. 

Za zdravím, odpočinkem a poznáním s námi 
mohou jet i dárci krve a jejich rodiny. Rekondič-
ně-relaxační pobyty s masážemi, termozábaly, 
fi tness, cvičením v bazénu a fakultativními výlety 
pro ně připravujeme především jako poděkování. 
V programu jsou besedy i společenské večery. 

Bližší informace získáte na našich webových 
stránkách www.rekondicnipobyty.cz.

Cena za 8 dní pobytu se pohybuje od 3 000,- Kč 
do 5 000,- Kč. Do ceníku lze nahlédnout na OÚ 
v Helvíkovicích.

Příspěvek našeho občana:
Po dlouhé době Vám chci napsat pár řádků do 

zpravodaje. Psala jsem také do Orlických novin 
o zničené popelnici. V novinách byl článek na 
téma „Chcete napsat do řádků důvěry?“ Jaké bylo 
moje překvapení, že mi článek uveřejnili. Ráda se s 
Vámi o tuto příhodu v krátkosti podělím. 

Ve čtvrtek 3. prosince v ranních hodinách byla 
zničena autem popelnice. I když jsem pojištěna, 
bohužel žádnou náhradu jsem nedostala, poně-
vadž viník nebyl zjištěn. Musela jsem koupit 
popelnici novou. Bohužel zničenou popelnici jsem 
měla už třikrát, ale vždy jsme se s viníkem dohodli. 
Byli to slušní lidé. 

Další nepříjemná věc se stala s lavičkou u řeky. 
Byla vyvrácena a zničena. Komu překážela?!

Chtěla bych moc poděkovat panu starostovi 
a panu Fr. Dvořákovi za uklizení a odstranění zni-
čené lavičky a přislíbení nové. Těším se až na ní 
budeme u řeky se sousedkami a vnoučaty a prav-
noučaty pod stromem zase sedávat.

Předem děkuji a přeji Vám všem hodně zdraví.
Anna Stejskalová

Pranostiky, přísloví, tradice
2. února je svátek Hromnic

Pranostiky praví : 
- Na Hromnice zima s létem potkává se 
- Na Hromnice musí skřivánek vrznout i kdyby 

měl zmrznout
- Na Hromnice jasná noc – bude mrazů ještě moc
- Když o Hromnicích sněží, nebývá jaro daleko
Toho dne se v kostele světily před mší svíce, 

kterým se říkalo hromničky. Lidé si takto vysvě-
cené „hromničky“ zapalovali při bouřích, modlíce 
se při tom k Bohu za odvrácení možné pohromy. 
V den Hromnic se nesmělo šít ani nic přešívat. Mělo 
se zato, že jehla přitahuje „boží posly“ blesky.

3. února má svátek Blažej
Na svatého Blažeje se v chrámech udělovalo 

„svatoblažejské požehnání“, při němž kněz kladl 
dvě posvěcené svíce, svázané křížem pod hrdlo 
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tomu, komu požehnání uděloval. Takové požeh-
nání mělo chránit před krčními chorobami a obec-
ně před zlem.

Na Benecku se světil chléb a kousek z něj se 
zastrkoval do střechy stavení, aby nechytla.

Podle počasí se předpovídalo zdraví lidí. Pokud 
ráno na svátek sv. Blažeje svítilo sluníčko, mělo 
zdraví v následujících měsících sloužit především 
mladým lidem a dětem. Polední slunce předvídalo 
zdraví dospělých a slunečné počasí k večeru zas 
lidem starým.

MASOPUST je doba od Tří králů do Popeleční 
středy (tj. středa, která následuje po masopustním 
úterý). Nejznámější a zároveň nejveselejší jsou 
poslední dny masopustu, spojené s radovánkami 
a hodováním. O masopustních radovánkách se 
u nás dochovaly písemné zprávy již ze 13. století. 
Tehdy býval masopust poněkud hlučnější a roz-
pustilejší než dnes. Veselil se bohatý i chudý, pán 
i slouha, mistr i tovaryš. Každý jedl masopustní 
šišky a koblížky, vesele popíjel, zpíval a tančil.

TUČNÝ ČTVRTEK 
O tučném čtvrtku bývala k obědu vepřová peče-

ně se zelím a knedlíky. Na tučný čtvrtek si každý 
měl dopřát tolik piva a mastného jídla co snesl.

MASOPUSTNÍ NEDĚLE
Masopustní neděli se také říkalo neděle taneční. 

Hned po obědě vyhrávali hudebníci na návsi a zva-
li tak k muzice do hospody.

MASOPUSTNÍ PONDĚLÍ
Na masopustní pondělí se pokračovalo v tanci. 

To byl tzv. „mužovský bál“. Na takovou zábavu 
neměla svobodná chasa přístup a musela se spoko-
jit s přihlížením. Hudebníci pilně hrávali, protože 
furianští sedláci na nějakou tu zlatku nehleděli.

MASOPUSTNÍ ÚTERÝ (letos 23. února)
Masopustní úterek býval svátečním dnem. Byl to 

také tolik očekávaný den maškar, jichž bylo všude 
plno. V průvodu maškar bývaly fi gury nejrůznější-
ho druhu. Čím byla maska pitvornější, tím budila 
větší pozornost. Hlavní postavou byl většinou ša-

šek, na Moravě medvěd. U každého stavení hudba 
zahrála dva až tři kousky. Maškary byly většinou 
odměňovány koblihami, vejci, uzeným masem. 
Masopust byl zakončen tradičním „pochováním 
basy“, které symbolizovalo na 40 dní konec taneč-
ních a hudebních veselic.

POPELEČNÍ STŘEDA, následuje po maso-
pustním úterý. Tento den se světí popel z ratolestí 
– kočiček, jež byly posvěceny minulého roku na 
Květnou neděli. Tímto popelem dělá kněz věřícím 
na čele kříž, říkajíc při tom slova: „Pomni člověče, 
že prach jsi a v prach se navrátíš“. Tímto obřadem 
se připomíná pomíjivost tohoto života a nutnost 
pokání. Jiné názvy pro tuto středu jsou černá, ška-
redá, smetná.
Pranostiky praví:

- Popeleční středa, kdo nemá kožíšek promrzne 
až běda.

- Bude-li ve Středu popeleční vítr nebo vichr, po 
celý půst větrno bude.

- Březen bez vody, duben bez trávy.
- Kolik březnových mlh, tolik červnových lijáků.
 

 Z Velké knihy lidových obyčejů a nápadů 
 vybrala L. Dvořáková

ZE ŽIVOTA V OBCI

SDH Helvíkovice zve občany na

 JOSEFOVSKOU ZÁBAVU
do Pohostinství u Jelena v Helvíkovicích

v sobotu 20.března 2010
 Ve stylu country hraje „STARÁ VESTA“.

Připravujeme
Na 1. a 2. dubna 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU, 
na které si budete moci prohlédnout různé 
techniky zdobení velikonočních vajíček, tradič-
ní velikonoční pečivo s recepty, jarní dekorace.
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Klub žen a Mateřská škola v Helvíkovicích
srdečně zvou na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL,
který se uskuteční v neděli 21. března 2010 
od 14,00 hod. v sále Pohostinství U jelena.

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

V úterý 29. prosince se uskutečnil již 5. roč-
ník KUCHAŘSKÉ SOUTĚŽE. 

Hodnoceno bylo celkem 11 pokrmů a soutěžilo 
se opět ve dvou kategoriích.

I. kategorie: VÁNOČKA
II. kategorie: BRAMBOROVÁ POLÉVKA
Řád zlaté vařečky si tentokrát odnesly paní 

Miluše Šindelářová za vánočku a paní Dagmar 
Holubářová za bramborovou polévku. Poro-
tu tvořili všichni účastníci Posezení při svíčkách 
a vánočním punči.                 Srdečně blahopřejeme.

Další ceny si odnesly paní Věra Michaličková 
za nejhezčí ROZKVETLOU ZAHRADU a paní 
Ludmila Dvořáková za ROZKVETLÉ OKNO. 
Tato soutěž byla vyhlášena v březnu 2009 a zveřej-
něna v Helvíkovickém zpravodaji č. 2. Škoda, že 
se jí zúčastnilo tak málo občanů, i když soutěž byla 
připomenuta znovu ve zpravodaji č. 5 a termín 
předložení fotografi í a tím i uzávěrky soutěže byl 
prodloužen. Vždyť v naší obci máme tolik krásných 
zahrádek a rozkvetlých oken od jara až do zimy.

 L.D.

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
a Obecní úřad Helvíkovice 

VYHLAŠUJÍ

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
- Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, 

dětské)
- Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
- Látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte 

nám odřezky a zbytky látek)
- Domácích potřeb - nádobí bílé i černé, sklenič-

ky- vše nepoškozené
- Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštá-

řů a dek
- Obuvi – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, 

matrace, koberce – z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se 

transportem znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
Ve dnech 1.3.2010 (pondělí) a 3.3.2010 (stře-

da) v době od 8h do 17 h v sálku Obecního úřa-
du v Helvíkovicích.

Věci prosíme předávejte zabalené do igelitových 
pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezis-
ková organizace, která poskytuje sociální služ-
by pro občany z okraje společnosti – materiální 
pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování 
i pracovní příležitost.

Více na www: diakoniebroumov.org

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203 (Diakonie) 
nebo 465 612 527 (obecní úřad).
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Zprávy z naší školičky
Poslední měsíc v roce 2009 přinesl dětem 

v mateřské škole spoustu radosti.
Darovat a být obdarován je to pravé štěstí ...
Čas hrozně rychle letí. 
Většinou nemá nikdo na nic čas. Měli by-

chom se umět někdy zastavit a prožít vzácné 
chvíle se svými dětmi. A to se nám jako každý 
rok podařilo na mikulášské a vánoční besíd-
ce.

Chvíle strávené přímo s dětmi jsou tím 
pravým balzámem a pro spokojenost těch 
nejmenších stojí za to zapomenou na ostatní 
problémy, které život přináší.

Zavzpomínali jsme na mikulášskou besíd-
ku. Dokonce přišel i krásný anděl. Děti 
s nadšením přednášely, zpívaly a nejenom 
že se s hodným čertem, Mikulášem a andě-
lem vyfotografovaly, ale dokonce je pozvaly 
na příští rok. Je dojemné vidět slzy u babi-
ček, které jsou šťastné, když vidí, co už se 
ten jejich malý človíček ve školce naučil. 
A nebo ve shonu před vystoupením vám 
řekne Hanička Flekrová: „Paní učitelko, 
musíme ještě počkat na mojí starou prababič-
ku Flekrovou. Slíbila mi, že přijde, i když ji bolí 
nohy. Mám ji moc ráda!“

A najednou se ji rozzáří očička. „Paní učitelko, 
představte si, prababička přišla!“ A vánoční besíd-
ka mohla začít. K tomu myslím není co dodat.

Dobrá nálada všech zúčastněných a slova chvály 
byly příjemnou odměnou. 

Děkuji touto cestou 
všem rodičům za sponzor-
ské dary mateřské škole 
dle fi nančních možností na 
Vánoce, příznivcům školky, 
sponzorům a v neposlední 
řadě i našemu zřizovateli 
– obci. Když se daří spolu-
práce, tak výsledek stojí za 
to – a to je dobrá atmosféra 
školy a šťastné děti.

S dětmi jsme také 
navštívily velice pěknou 
vánoční výstavu v míst-
ní knihovně a co na to 
samotné děti?!
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„Paní učitelko, koukejte, to jsou staré lyže! A ty 
staré sáně! A ten medvěd! – Údiv učitelky: „Líbily 
by se vám?“ Děti: „Tak to ani náhodou!“

Začaly jsme si s dětmi vyprávět jak to bylo dříve 
a děti s nadšením poslouchaly. Byl to pro ně emoč-
ní silný zážitek.

Dano Smetanová a Moniko Vábrová, děkuje-
me vám za instalaci takové výstavy. A poděkování 
také patří šikovným členkám Klubu žen za krásné 
adventní věnce a svícny, které vyrobily.

A pár perliček na konec:
Dítě (Přemeček): „Já jsem někdy pitomec, pro-

tože zlobím. Nechci půjčit hračku.“
Dítě: „To zívání mě štve.“
Dítě (Terezka): „U nás byla oslava a rodiče 

vymýšleli blbosti a byla legrace.“
Dítě (Hanička): „Paní učitelko, já chci jít posled-

ní domů, chci tady být hodně dlouho. Mě se tady 
moc líbí!“

Anna Janebová, ředitelka MŠ

Mateřská škola 
spolu s První pomocí Helvíkovice

zvou všechny děti a dospělé na

II. Dětský pyžamový ples
v sobotu 27. 2. 2010 

na sálku obecního úřadu.
Začátek ve 14.00 hodin.

Vstupné: děti – 10 Kč, dospělí – 20 Kč
Soutěže, tombola, tanec, občerstvení.
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Upozornění, inzerce

Kraj uvádí v život nový systém pohotovost-
ních služeb

Pardubický kraj změnil systém lékařské služ-
by první pomoci, a to při zachování stávajícího 
rozsahu a dostupnosti lékařské péče. 

Tzv. pohotovostní ambulantní služby nahra-
dily v krajských nemocnicích současný způsob 
poskytování lékařské služby první pomoci (LSPP). 
K úpravě současného systému vedly kraj dlouho 
diskutovaná nejednotnost, fi nanční náročnost 
a nedostatečné personální zajištění. 

Zajištění těchto pohotovostí probíhá ve spo-
lupráci se sdruženími praktických lékařů pro 
dospělé a pro děti a dorost. Na přechodné období 
je služba zajištěna také ve třech ambulancích v 
odlehlých či horských oblastech kraje (Červená 
Voda, Hlinsko a Polička), kde se na jejím fi nanco-
vání podílejí místní samosprávy. V Pardubicích je 
nadále v činnosti ordinace pohotovosti pro dospě-
lé na sídlišti Dubina. 

Pardubický kraj zároveň postupně posiluje 
zdravotní záchrannou službu, hodlá rozšířit počet 
stanovišť a posádek v odlehlých částech a součas-
nou síť doplní, případně upraví tak, aby byla akut-
ní přednemocniční péče zajištěna v celém kraji.

Jedním z důvodů reorganizace pohotovostí jsou 
dlouhodobé personální problémy se zajištěním 
pohotovostní služby, o čemž nakonec svědčí dosud 
neúspěšná jednání ředitele Litomyšlské nemocni-
ce s praktickými lékaři.

„Systém LSPP se přežil. Cílem nového řešení 
je sjednocení fi nancování, kvalitnější a bezpeč-
nější péče pohotovostních ambulantních služeb,“ 
vysvětluje radní pro zdravotnictví Markéta Taube-
rová. „Pacienti již budou mít zcela jasnou předsta-
vu, na koho se v případě náhlého zhoršení zdra-
votního stavu obrátit. Pohotovostní ambulantní 
služby v nemocnicích disponují potřebnou kapa-
citou vyšetřovacích zařízení a metod, odborné 
zázemí příslušného oddělení a v dosahu jsou také 
ústavní lékárny,“ dodává. 

Podle hejtmana Pardubického kraje Radko 
Martínka jsou změny přínosem především z hle-

diska komplexní péče o pacienty. Nové řešení 
zajistí rychlé a důkladné vyšetření pacienta a spolu 
s posílením rychlé záchranné služby tvoří základ 
budoucí zdravotní péče typu Emergency. Krajská 
samospráva si přístupu praktických lékařů, kteří 
poskytují pohotovostní služby, velice váží a vyslo-
vuje jim i touto cestou poděkování.

Uvedené změny v systému pohotovostních 
ambulantních služeb v Pardubickém kraji podpo-
řili i zástupci České lékařské komory.

Přehled PAS v jednotlivých městech našeho 
kraje včetně ordinační doby najdete na webo-
vých stránkách Pardubického kraje.

Mgr. Ivan Hudeček
vedoucí oddělení komunikace 

Kanceláře hejtmana Pardubického kraje

Lékařská služba první pomoci byla v Žam-
berku od 1.1.2010 zrušena. 

Nahrazuje ji LSPP v nemocnici v Ústí nad 
Orlicí. 

LSPP pro děti 
- na dětském oddělení tel. 465 710 191
LSPP pro dospělé 
- na neurologickém odd. tel. 465 710 192
ordinační doba: Po - Pá 17 - 21 h
                                So, Ne, Svátky 9 - 18 h 

Lékařská služba první pomoci je také v nemoc-
nicích Pardubice, Chrudim, Litomyšl a na polikli-
nice Svitavy.
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LSPP ve stomatologii zajišťuje o sobotách, 
nedělích a svátcích (provozní doba 8 – 11 hodin) 
Oblastní stomatologická komora se sídlem v Lito-
myšli dle rozpisu v jednotlivých zubních ordina-
cích regionu (V. Mýto, Choceň, Č. Třebová, Ústí 
n.O., Lanškroun, Letohrad, Králíky, Žamberk, 
Svitavy, M. Třebová, Litomyšl, Polička)

Střídají se zubní lékaři ve svých ordinacích 
z území okresů Ústí nad Orlicí a Svitavy. 

Rozpis služeb na únor – oblast Lanškroun 
– Letohrad – Králíky – Žamberk

6. – 7.2. MUDr. Vlasta Karásková, Letohrad, 
U Dvora 815, tel. 465620358

13. – 14.2. MUDr. Zdeňka Kobzová, Lan-
škroun, 5. května 2, tel. 465322897

20. – 21.2. MUDr. Helena Krčálová, Žamberk, 
nám. Gen. Knopa 837, tel. 465676824

27. – 28.2. MUDr. Miroslav Mareš, Žamberk, 
nám. Gen. Knopa 837, tel. 465613103                VD

VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ KONCEPCE ZDRA-
VOTNICTVÍ: 

Jde nám o bezpečnost pacientů a kvalitu 
poskytované péče 

Veřejné projednávání Koncepce zdravotnic-
tví Pardubického kraje se koná v úterý 9. února 
2010. Radní zodpovědná za zdravotnictví Marké-
ta Tauberová zve občany kraje v 16 hodin do sálu 
Zastupitelstva Pardubického kraje, kde se lidé 
mohou seznámit s tím, jaké priority si stanovila 
krajská samospráva ve zdravotnictví v následují-
cích třech letech a jak si představuje kvalitní péči 
o pacienty. 

Využijte veřejného projednávání, kde se můžete 
zeptat na vše, co vás ve zdravotnictví zajímá. 

Návrh koncepce zdravotnictví projedná ve čtvr-
tek 18. února 2010 krajské zastupitelstvo. 

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ na r. 2010
(zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí v platném znění)

Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo 
v r. 2009 ke změnám okolností rozhodných 
pro vyměření daně nebo ke změně poplatníka 
(nákup, prodej, dar, dědictví, výstavba, pří-
stavba, kolaudace, změna užívání, digitalizace 
území, pozemkové úpravy, převody bytů do os. 
vlastnictví…), na termín pro podání daňového 
přiznání do 1.2.2010.

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

Změny v roce 2010, při kterých poplatník 
daňové přiznání nepodává:

- změna sazeb daně z nemovitostí 
novelou zákona o dani z nemovitostí dochází ke 

zdvojnásobení sazeb daně z nemovitosti, 
mimo orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovoc-

ných sadů, dále trvalých travních porostů, 
hospodářských lesů a rybníků s intenzivním 

a průmyslovým chovem ryb a staveb sloužících 
pro ostatní podnikatelskou činnost 
- ukončení osvobození novostaveb obytných 

domů a bytů ve vlastnictví fyzických osob
pokud má poplatník u staveb kolaudovaných 

před r. 2007 podáno daňové přiznání 
s uvedením osvobození, ukončení osvobození a 

přepočet daně provede FÚ
- změna a vydání nových obecně závazných 

vyhlášek obcí

Nová daňová povinnost bude sdělena hromad-
ným předpisným seznamem (k nahlédnutí na FÚ 
v květnu 2010).

Složenky na daň z nemovitosti s novou výší 
daňové povinnosti budou rozeslány počátkem 
května 2010, termín pro zaplacení celé daně 
z nemovitostí nebo první splátky je 31.5.2010.

 
Ing. Miroslav Buryška

ředitel Finančního úřadu v Žamberku
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
A SPOLEK DOBROVOLNÝCH LÍŽAŘŮ 

KUNVALD
Vás srdečně zvou na

C O U N T R Y   B Á L
v sobotu 27. 2. 2010 od 20 hodin 

v Sokolovně Kunvald, vstupné 69,90 Kč
hraje WEJVRAT

předtančení Western Gang a Country energies

občerstvení a ohnivá voda zajištěna
tombola

Stylové country oblečení vítáno! 

ww. wejvrat.cz         www.hasicikunvald.cz 

SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO
vydalo další fi lm na DVD, 

tentokrát s názvem Mozai-
ka času – Králická pevnostní 
oblast. Film přibližuje historii 
i současnost předválečné-
ho pevnostního systému na 

Králicku nazývaného Králická pevnostní oblast. 
Diváci se seznámí s obdobím těsně před vypuk-
nutím II.světové války, kdy se vláda tehdejšího 
Československa snažila vybudovat systém obrany 
republiky před předpokládaným napadením ze 
strany fašistického Německa a právě na Králicku 
vznikal nejkompaktnější obranný systém na celé 
republikové hranici. Divák bude mít příležitost 
poznat nejen vypjaté politické období prostřed-

nictvím dobových záběrů, ale zároveň se seznámí 
s technickým řešením výstavby a vyzbrojení jed-
notlivých typů opevnění. V neposlední řadě bude 
divák zatažen do osudů vojáků připravených brá-
nit Československo na území dnešního Králicka 
a pozná jaký je osud těchto staveb v současnosti. 
Film je určen nejen pro širokou veřejnost a hos-
ty regionu, ale zejména pro školy a školní mládež 
s cílem přispět k pochopení naší novodobé histo-
rie. Film produkovala společnost FTV production 
za fi nanční podpory Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Glacen-
sis. Pro případné zájemce je DVD zdarma k dispo-
zici v Infocentru Žamberk (info@orlicko.cz).

Miroslav Wágner 
- předseda Sdružení obcí Orlicko

RNDr. Antonín Fiala 
- manažer Sdružení obcí Orlicko

Mladí lidé mají možnost získat fi nance 
na svoje projekty

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) 
a společnost Nokia ve spolupráci s regionálním 
partnerem Občanským sdružením Altus otevírají 
devátý ročník dobrovolnického programu Make 
a Connection – Připoj se. V loňském ročníku bylo 
podáno v kraji šestnáct projektů a z toho jich bylo 
třináct podpořeno v celkové výši 297.815 Kč. To 
už je důvod, proč se zamyslet a nevyužít této zají-
mavé nabídky.

Pokud Ti je 16 – 26 let a máš alespoň 4 stejně 
staré kamarády, tak můžeš získat fi nanční pod-
poru až do výše 30 tisíc korun. Za ně můžeš re-
alizovat jakýkoliv veřejně prospěšný projekt. Je 
úplně jedno, jestli to budou benefi ční koncerty, 
opravy památek, organizování tábora, ochrana 
přírody nebo práce s hendikepovanými. Hlavní 
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podmínkou je však dobrovolná práce, smyslu-
plnost projektu a jeho využitelnost pro okolí, niko-
liv jen pro členy týmu. 

Navíc, pokud bude projekt tvého týmu podpo-
řen, tak pro jednoho zástupce z týmu budou zor-
ganizována několikadenní zážitková školení. Na 
nich získá základní informace z řady oblastí, které 
úzce souvisejí s realizací neziskových projektů, 
jako je například problematika propagace, team-
buildingu či spolupráce s médii. 

Co máš udělat pro získání fi nančních 
prostředků?

Vyplň jednoduchý formulář, který bude od kon-
ce ledna 2009 na stránkách www.pripojse.cz, v 
němž specifi kuj cílovou skupinu, místo a termín 
realizace a zejména význam a přínos projektu. 
Svou žádost pak musíš elektronicky zaregistrovat 
na www.pripojse.cz a podepsanou žádost navíc 
odeslat nejpozději do konce března 2010 na adresu 
Nadace pro rozvoj občanské společnosti (NROS).

Potřebuješ poradit?
Jestli Tvůj projekt je správně napsaný či jestli 

splňuje podmínky? Projdi si důkladně www.pri-
pojse.cz a pokud odpověď na svou otázku nena-
jdeš, pošli své dotazy na adresu pripojse@naros.
cz. Do pár dní Ti přijde odpověď. 

Uspěly už nějaké projekty v mém okolí?
Určitě! Za osm minulých ročníků bylo rozděle-

no do všech koutů Pardubického kraje okolo 2,3 
milionů korun. Takže to zkus taky!

Přejeme mnoho úspěchů při podávání projektů
Roman Málek, Občanské sdružení Altus

KOVOOBRÁBĚNÍ
Petr Kalous
Helvíkovice 154

Brousíme brusle, 
nože, nůžky

Telefon 465 611 444
Mobil 607 629 711

Honební společenstvo Helvíkovice 
upozorňuje

• Výplata nájemného pro členy honebního spo-
lečenstva proběhne 18.2.2010 od 15.00 h do 17.00 
h na Obecním úřadu Helvíkovice a 25.2.2010 od 
15.00 h do 17.00 h na Obecním úřadu Kamenič-
ná.

• Valná hromada členů honebního společenstva 
se uskuteční dne 2.3.2010 od 17.00 h na sálku 
Obecního úřadu Helvíkovice. Program: Hospoda-
ření HS – Změna stanov – Různé

MVDr. Petr Šalanský, starosta HS

HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 1/2010, XI. 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 1.2.2010, datum vydání 5.2.2010. Uzávěrka příštího 
čísla 26.3.2010, Helvíkovický zpravodaj č. 2/2010 vyjde 31.3.2010. 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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