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Dne 23.4.2004 se konalo 9. veøejné
zasedání zastupitelstva obce

NEJDÙLEITÌJŠÍ INFORMACE:
Zastupitelstvo obce schválilo
1. Zprávu o výsledku hospodaøení obce
za rok 2003 bez výhrad. Dne 2.2.2004
provedly pracovnice Krajského úøadu
Pardubice pøezkoumání hopodaøení obce
v roce 2003. Ve Zprávì o výsledcích pøezkoumání hospodaøení byl uveden následující závìr: Podle ustanovení § 7 písm.
a) vyhlášky è. 41/2002 Sb., o pøezkoumání hospodaøení územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí,
nebyly pøi pøezkoumání podle § 3 a 4
této vyhlášky zjištìny nedostatky.
2. Závìreèný úèet obce za rok 2003.
Zastupitelstvo odsouhlasilo stav závìreèného úètu k 31.12.2003 po finanèním
vypoøádání ve výši 908 657,38 Kè.
3. Ceník slueb na høbitovì a kalkulaci ceny stoèného pro rok 2004.
Pronájem pozemku na veøejném pohøebišti se skládá z ceny nájemného stanoveného vyhláškou a z kalkulace slueb.
Celkové nájemné zùstává oproti roku
2003 nezmìnìno t.j. za 1m2 za 1 rok 10
Kè (200 Kè za 1 hrob za 10 let).
Kalkulace na stoèné obsahuje náklady na sluby, opravy, výstavbu kanalizace a projektovou dokumentaci. Celková cena za 1 m3 spotøebované vody
za 1 rok zùstává i nadále 7 Kè.
4. Zmìnu pøedsedy stavebního výboru
- od 1.5.2004 p. Smetana
5. Pøíspìvek obce na digitalizaci povodòového území Nekoø - Litice n. Orl.
ve výši 3 200 Kè po uhrazení pøíspìvku
Pardubického kraje ve výši 60 tis. Kè.
Monitorovací program k zabezpeèení
horního roku Divoké Orlice pøedstavuje
celkové náklady 771 000 Kè. V souèas2

né dobì jsou hotové mapové podklady
v hodnotì 100 000 Kè. Na jejich zhotovení pøispívá Krajský úøad Pardubického
kraje a zúèastnìné obce.
6. Odloení osázení pozemku par.
è. 199/2 na podzim letošního roku. Vykácený pozemek pod Popluí nebylo moné osázet z dùvodu pozdního nástupu
objednané firmy Centep se štìpkovaèem.
7. Zmìnu návrhu územního plánu obce
u pozemku par.è. 156/1 na ádost paní
Doubravové.
Mìstský úøad amberk veøejnou vyhláškou oznámil projednávání návrhu
územního plánu obce Helvíkovice. Tato
vyhláška byla vyvìšena od 16.3. do
30.4.2004 a do 15.5. mohli obèané
a organizace nahlédnou na obecním úøadì do návrhu územního plánu a podávat
své pøipomínky. Svého práva vyuilo
nìkolik majitelù pozemkù a jejich pøipomínky zastupitelstvo projednalo. ádosti paní Doubravové na zmìnu vyuití jejího pozemku z louky na stavební
pozemek bylo vyhovìno.
Z DALŠÍCH ZAJÍMAVOSTÍ:
* Zemìmìøický úøad Praha veøejnou
vyhláškou oznámil, e v letošním roce
v období od 1.4. do 30.11. bude provádìt na území naší obce mìøické a stabilizaèní práce. Práce jsou provádìny ve
veøejném zájmu a jejich výsledkem je
údrba a obnova mìøických znaèek, jejich signalizaèních a ochranných zaøízení a zøizování nových bodù. Zamìstnanci ZÚ jsou oprávnìni vstupovat
i vjídìt v nezbytnì nutném rozsahu na
nemovitosti. Vlastníkùm a uivatelùm
nemovitosti se prokáí úøedním prùkazem. Zemìmìøický úøad ádá obèany,
aby byli nápomocni pøi provádìní uvedených prací.
* Povìøení èlenové zastupitelstva provedli bìhem kvìtna kontrolu vydaných

povolení ke kácení stromù a dodrení
naøízené náhradní výsadby za poslední
3 roky.
* Byla dokonèena výstavba kanalizace podél si lnice I /11 k Pohostinství
v celkových nákladech 550 tis. Kè. Asfaltový povrch na chodníku bude poloen za 2-3 mìsíce po slehnutí hlíny. Souè as nì by l a z hotov ena kanali zace
u obchodu a hodnota stavby pøefakturována Konzumu Ústí n.Orl.
* Na základì mnoících se stíností
na vyuívání fotbalového høištì dìtmi
a cizími lidmi rozhodlo zastupitelstvo
o umístìní informaèní tabule se zákazem
volného pohybu na høišti bez povolení
správce høištì. Provozní øád umoòuje
vyuití høištì pouze pro kopanou v rámci èinnosti fotbalového oddílu.

Zpráva z evidence obyvatel:

Bìhem dubna a kvìtna 2004 se z trvalého pobytu v obci odhlásili 4 obèané, 2
obèané zemøeli a 4 se k trvalému pobytu pøihlásili.
K 31.5.2004 je v obci pøihlášeno k trvalému pobytu 403 obyvatel.

UPOZORNÌNÍ NA MÍSTNÍ POPLATEK

Do 30.6. je splatný poplatek za ukládání odpadu za rok 2004 ve výši 250,Kè za 1 obèana obce nebo 350,- Kè za 1
rekreaèní objekt.
VD

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Evropský parlament je jedna ze z ákladních institucí
Evropské unie a souèasnì nejvìtší mnohonárodnostní parlamentní orgán na svìtì. Není svrchovaným zákonodárným orgánem, ale významnì se
podílí s Radou ministrù na projednávání

návrhù zákonù. Význam Evropského parlamentu a jeho vánost se postupnì zvyšuje. Po volbách by mìl mít celkem 732
èlenù. Poslanec Evropského parlamentu
je volen na dobu 5 let. Z Èeské republiky bude voleno celkem 24 poslancù.
Právo volit pøi volbách do Evropského
parlamentu na území Èeské republiky
má kadý obèan Èeské republiky, který
alespoò druhý den voleb dosáhl vìku 18
let, a obèan jiného èlenského státu Evropské unie, který alespoò druhý den
voleb dosáhl vìku 18 let a je po dobu
nejménì 45 dnù veden v evidenci obyvatel podle zákona è. 133/2000 Sb.
o evidenci obyvatel.

OZNÁMENÍ

o dobì a místì konání voleb do Evropského parlamentu v obci Helvíkovice
Starosta obce Helvíkovice podle § 32
odst. 2 zákona è. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o zmìnì
nìkterých zákonù,
oznamuje:
1. Hlasování ve volbách do Evropského parlamentu se uskuteèní
v pátek 11.6.2004 od 14,00 hodin do
22,00 hodin
a v sobotu 12.6.2004 od 8,00 hodin do
14,00 hodin.
2. Místem konání voleb v okrsku è. 1
je sálek v budovì obecního úøadu, Helvíkovice è.p. 3 pro oprávnìné volièe s
adresou místa trvalého pobytu v obci
Helvíkovice, èásti Helvíkovice a èásti
Houkov.
3. Oprávnìnému volièi bude umonìno hlasování poté, kdy prokáe svou totonost a státní obèanství Èeské republiky platným obèanským prùkazem nebo
cestovním pasem Èeské republiky.
4. Kadý oprávnìný voliè hlasuje osobnì, zastoupení není pøípustné.
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5. K zajištìní poøádku a dùstojného
prùbìhu hlasování ve volební místnosti
je kadý povinen uposlechnout pokynù
pøedsedy okrskové volební komise.
Ze závaných, zejména zdravotních
dùvodù, mohou obèané poádat o to, aby
je navštívili èlenové okrskové volební
komise v domácnosti a umonili jim tak
hlasovat mimo volební místnost. Poadavek je mono nahlásit pøedem nebo
ve dny voleb na telefon è. 465 612 527.
Starosta Obce Helvíkovice jmenoval
do funkce zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 11. a 12. èervna 2004
paní Vìru Dittertovou. Pøi první schùzce
okrskové volební komise byl tajnou volbou zvolen pøedseda této komise pan
Vojtìch Kroul, delegovaný KDU-ÈSL.
VD

BLAHOPØEJEME našim spoluobèanùm,
kteøí oslaví významná ivotní jubilea:
Èerven 2004
Pinkasová Boena
Koláø Jaroslav
Oulický Ladislav
Stejskal Václav
Šnajdr Jindøich

70
60
80
76
70

let
let
let
let
let

79
82
70
73
71
74

let
let
let
let
let
let

Èervenec 2004
Blaková Anna
Nùn Emanuel
Dobeš Jaroslav
Šafáø Václav
Malinová Aneka
Kysilka František
4

VZPOMÍNÁME
8.5.2004 zemøela JUDr. Drahomíra
Vábrová z è.p. 18 ve vìku 80 let
8.5.2004 zemøel St anis lav Koukol
z è.p. 118 ve vìku 89 let.
Èest její památce!
VD

aneb O ÈEM SE POVÍDÁ,
O ÈEM SE MLUVÍ
Z ÈINNOSTI OBECNÍHO ÚØADU:
V souèasné dobì se dokonèuje adaptace budovy obecního úøadu v celkových
nákladech 600 000 Kè, kterou se zkulturnily prostory vyuívané veøejností.
K nahlédnutí budou v období voleb do
Evropského parlamentu a pøi výstavì
mysliveckých trofejí.
Adaptace stávající budovy je I. etapou akce, kterou si zastupitelstvo dalo
do svého programu rozvoje obce. V II.
etapì chceme ke stávající budovì pøistavìt víceúèelové zaøízení a ve III. etapì provést venkovní úpravy okolí budovy OÚ a její pøístavby.
Ke zdùvodnìní tohoto zámìru zastupitelstva obce se vracím proto, e se
mezi obèany stále ozývá kritika na to,
e stavìt mateøskou školu je zbyteèné
vyhazování penìz. Moná, e si tito lidé
neuvìdomují, e stávající MŠ je pouze
v nájmu na omezenou dobu, e z hygienického hlediska není v ideálním prostøedí - komunikace ze dvou stran, e
v MŠ chybí skladovací prostory, e mladých rodin v obci stále pøibývá, e roènì platíme za prostory nájemné ve výši
65 tis. Kè atd.
Našim zámìrem však není stavìt mateøskou školu, nýbr postavit víceúèelo-

vé zaøízení. MŠ bude v této pøístavbì
zaujímat pouze 39 % plochy. 61 % ostatních prostor bude slouit obèanùm všech
vìkových kategorií. V pøízemí poèítáme s umístìním tìlocvièny, výdejny obìdù pro seniory, knihovny, zázemí pro vyuívání pareèku pøi veøejných akcích.
V I. poschodí bude MŠ, v podkroví 2 byty
+ 2 místnosti se sociálních zaøízením pro
podnikatele, pøípadnì 3 byty. Jeden byt
bude vyèlenìn pro správce a údrbáøe
obecních budov a jejich okolí.
Rozpoèet na celou akci èiní 8 milionù
korun. Èástku 4 mil. si obec musí vypùjèit, 1 milion je reálné získat z dotací
a 3 mil. je moné uhradit z bìných roèních rozpoètù obce. Pùjèka by byla splacena do roku 2010, na placení úrokù lze
opìt získat dotace.
Zastupitelstvo obce chce vdy prosazovat vùli a zájmy, co moná nejširšího
poètu našich obyvatel. Proto se na vás
obracíme s anketou, ve které se mùe
kadý z vás vyjádøit a øíci tomuto plánovanému zámìru své ANO nebo NE.
Vìøíme, e se ankety zúèastní kadý
obyvatel naší obce ve vìku od 18ti let.
Na Vás záleí zda chcete vyslovit svùj
názor anonymnì, nebo se pod nìj podepíšete.
Anketní lístky jsou pøílohou dnešního
zpravodaje, jsou k dispozici na obecním
úøadì nebo pøi volbách do Evropského
parlamentu.
Vyplnìné mùete vhodit do schránky
na OÚ kdykoliv do 15.6.2004, pøípadnì
svùj názor sdìlit osobnì èlenùm zastupitelstva.
Ludmila Dvoøáková

Tématický zájezd - BELGICKÁ OBEC
Zastupitelstvo naší obce umonilo dvì-

ma zástupcùm zúèastnit se tématického zájezdu „Belgická obec“ uskuteènìného ve dnech 8.-12.5.2004. Zájezd urèený pøedevším èlenùm zastupitelstva
a zamìstnancùm obcí pøipravila Cestovní kanceláø Marie Kvapilové Svitavy.
Byl zamìøen hlavnì na prezentaci belgické obce. Zájezdu se zúèastnily Vìra
Dittertová a Monika Vábrová.
Ráda bych Vám tímto èlánkem pøiblíila obec Lochristi, ivot v této obci
a další zajímavá místa, která jsme mìli
monost v prùbìhu zájezdu navštívit
a seznámit se s nimi.
Mìsteèko Lochristi s 20 tis. obyvateli
se nachází v kantonu Belgie, který se
nazývá Vlámsko. Ve mìstì sídlí firma
Volvo, je zde høebèín, zahradnictví pìstující 100 druhù rododendronù všech
barev a velikostí, zemìdìlské firmy smíšeného charakteru. Mìsto se vyznaèuje
velkým mnostvím zelenì, hezky upravenými domky se zahradami a nízkými
ivými ploty. V kvìtnu a øíjnu se zde
konají prodejní trhy kvìtin, které navštíví a 30 tis. lidí.
Ve velké zasedací místnosti na obecním úøadì nás pøivítal starosta obce
a jeden místostarosta. Starosta obce vyprávìl o chodu obce, financování a o
bìném ivotì ve mìstì.
Rada obce Lochristi má 25 èlenù a je
volena na dobu 6 let. Kandidáti vstupují
do voleb pod vedením 6 politických
stran. Volby jsou v Belgii povinné. Podle výsledku voleb si strany rozdìlují
i funkce. Starosta zastupuje vítìznou stranu - v Lochristi z øad liberálù, druhou
nejvìtší pozici získali køesanští demokraté. Starostu oficiálnì jmenuje král.
Starosta pracuje pro obec na plný pracovní úvazek. S rozhodováním mu pomáhá 6 místostarostù, kadý pro jinou
oblast èinnosti obce (sport, kultura, stavebnictví, sociální oblast, technické
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radnice obce Lochristi

sluby). Místostarostové pracují na 5 h
dennì. Obec je financována z místních
daní od obèanù a ze státních daní. Obec
si urèuje procenta ze státního rozpoètu
sama podle potøeb. Lochristi spravuje
oblast 4 mìst se 40 tis. obyvateli. Na
tuto oblast pøipadá 150 zamìstnancù
obce vèetnì školství a policie. Technické sluby (vodovod, kanalizace, odpady) obec zajišuje prostøednictvím soukromých spoleèností s majetkovou úèastí
obce. Starostovi tímto odpadá mnoho
bìných starostí z této oblasti. Nejvìtší
finanèní pøínos obec získává z majetkových podílù v energetických firmách.
Mohli jsme si prohlédnout plány pozemkù se zakreslením jejich plánovaného
vyuití - podobné jako naše územní plány. Obecní úøad byl velice modernì zaøízen, v prostorných kanceláøích byla
zákoutí s kvìtinami a malými vodotrysky. Na naše pomìry nezvyklé jsou po
obci místy otevøené kanalizaèní stoky.
Ve mìstì jsou 3 základní školy - státní,
svobodná katolická a obecná.
Souèástí prezentace belgi cké obce
Lochristi byla prohlídka církevní školky.
Byla to velice skromná døevìná budova
pro 25 - 29 dìtí ve vìku od 2,5 roku do 6
let. V Belgii není pøedškolní výchova
povinná, ale vìtšina rodièù dává dìti do
školky ji od jejich ranného vìku. Dìti
chodí do školky ráno v 8,30 h a odcházejí v 15,30 h. Nosí si s sebou malou
6

svaèinku, pití (vodu) dostávají ve školce, mohou si objednat obìd. Rodièe platí
pouze obìdy a mimoškolní akce (výlety). Veškerý provoz vèetnì mezd hradí
stát. Dìti ve školce nespí, obìd se dováí. S dìtmi pracují 2 uèitelky, dìti mají
k dispozici bìné hraèky a stavebnice,
tvoøí stejné obrázky a ruèní výrobky jako
u nás. Pro nejmenší dìti je instalován
malý záchod uvnitø místnosti na hraní,
vìtší chodí na jednoduché záchodky na
dvoøe školky. Celý objekt tvoøily dvì
malinké úzké šatny, dvì herny zarovnané hraèkami a pomùckami a malinká
jídelna s kuchyòkou. Okolí školky bylo
vydl ádìné, s m al ým pís koviš t ìm ,
s minimem travní plochy a zelenì. Mezi
náboenskou a bìnou školkou není jiný
rozdíl ne ve výuce náboenství. Nejstarší dìti se bìnì uèí základy poèítání
a psaní.
školka v obci Lochristi

Náš celkový dojem z navštívené školky: dìti jsou spokojené a veselé, ale prostøedí školky naše hygienické pøedpisy
nesplòuje. Prùvodkynì nám potvrdila, e
navštívená školka je bìný belgický
standard.
Souèástí zájezdu byla prohlídka belgických mìst Antverp a Bruselu. Brusel
je hlavní mìsto Belgie. ije zde 1mil.
obyvatel a je støediskem Evropské unie.
Sídlo evropského parlamentu je obrovská prosklená budova, která ještì není

dostavìná. Proto stávajících 626 poslancù evropského parlamentu je rozdìleno
po nìkolika pøilehlých budovách. Po
volbách v èervnu bude mít parlament
732 èlenù a dalších 20 tisíc úøedníkù
evropské komise. V Evropském parlamentu je zastoupeno 20 státù a jazykù a kadý z nich má právo mluvit vlastním jazykem. Evropskou èást mìsta pøedstavují
pøedevším moderní veliké prosklené budovy institucí. Brusel je známý nádhernou bruselskou krajkou, které jsou plné
obchùdky. Kadoroènì se na hlavním
námìstí poøádají obrovské kvìtinové
výstavy.
Pøi zpáteèní cestì jsme v Holandsku
navštívily mìsta Rotterdam, Den Haag
a Amsterdam.
Po celou dobu zájezdu jsme si se zástupci našich obcí sdìlovali zkušenosti z
práce v obcích. Nìkteré nápady jištì vyuijeme v Helvíkovicích. Zájezd byl po
vš ec h str ánká ch veli ce pouèný
a zajímavý. Dìkuji zastupitelstvu naší
obce, e nám umonilo jet. Vidìli jsme
pøepychové stavby, historické památky i
velkolepé objekty, které u nás nenajdeme. Na druhé stranì by se zástupci belgických obcí mìli pøijet podívat na kvalitní prostøedí a zázemí našich školek.
Vìra Dittertová

Oslavy 115. výroèí zaloení SDH
Helvíkovice

Hasièi z naší obce slavili ji 115. výroèí zaloení sboru. Pøi této pøíleitosti
byla v naší obci konána okrsková soutì v poárním sportu. Tato soutì dobrovolných hasièù v jejich dovednostech
se koná støídavì v jednotlivých obcích
okrsku a vdy po 5ti letech se vrací do
naší obce.
Letos se sjelo soutìit 19 drustev, co
je 133 soutìících. Rozhodcovský sbor

tvoøilo 16 rozhodèích rozdìlených do
nìkolika pracovišt. Po slavnostním nástupu ve 12.15 h starosta obce MVDr.
Petr Šalanský pøivítal všechny pøítomné
a oficiálnì zahájil celou akci. Dalším
pìkným pøíspìvkem bylo hezké vystoupení ambereckých maoretek pod vedením J. Hájka, které bylo odmìnìno
zasloueným potleskem. Poté se soutìící drustva za zpìvu pochodové písnì
odebraly na cvièištì na louku za Beòovými, kde po nezbytných upøesnìních
pravidel zaèala samotná soutì. Našim
ètyøem drustvùm se sice nepodaøilo
vyhrát, ale ani 2. místo muù v kategorii starších není špatným umístìním.
Ostatní mui a eny nemìli tu pøísloveènou kapku štìstí, ale vìøíme, e to
byla kompenzace za dobré poèasí, které nám po celou dobu soutìe pøálo. Celé
zápolení skonèilo asi v 16,30 h a pøi èekání na výsledky ji v prostoru pøed
obecním úøadem hrála taneèní hudba
a na novém parketu se ji bujaøe tanèilo. Výsledky byly vyhlášeny v 17,15 h a
celé zakonèení bylo opìt zpestøeno vystoupením maoretek a pokraèovalo pøátels kým posezení m a tancovaèkou.
I pøes chladné poèasí se zde sešlo mnoho pøátel a známých a vìøíme, e pøi
dalších oslavách na tuto tradici opìt naváeme. Celou akci sponzorsky podpoøili také naši pøíznivci. Zejména Obecní úøad Helvíkovice, pan Václav Bednáø,
pan Antonín Smetana, paní Gita Šindeláøová a svou prací ve prospìch spolku
mnoho obìtavých spoluobèanù.
Touto cestou výbor sboru dobrovolných
hasièù dìkuje všem kde se na této akci
podíleli a vìøíme, e vytvoøení pøíznivé
atmosféry pøi tomto setkání bylo odmìnou všem zúèastnìným.
Za výbor SDH Helvíkovice,
Vojtìch Kroul
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Myslivecké sdruení Dubina
Helvíkovice-Kamenièná pøipravilo

V neděli 13.června
pro Vás Katolická obec připravila

VÝSTAVU K MÌSÍCI MYSLIVOSTI,

Koncert v kapli v Helvíkovicích

která je otevøena
v pátek 11.6. od 14 h do 20 h
a v sobotu 12.6. od 8 h do 12 h
v klubovnì v budovì obecního úøadu.

Program odpoledne:
13,30 h mše svatá
14,30 h koncert ženského pěveckého
sboru Orlice - písně provedeny
v češtině a latině
Vstupné dobrovolné.

Knihovnice Vás zve:

ODPOLEDNE S POHÁDKOU
V KNIHOVNÌ
ve støedu 30.6.2004.
Pro pøedškolní dìti od 13,30 hodin.
Pro starší dìti od 15 hodin.
Seznámení se souèasnou i starší
kniní nabídkou zábavnou formou
TJ Sokol Helvíkovice - fotbalový oddíl
pøipravuje na sobotu 19.6.

Sportovní odpoledne
na fotbalovém høišti
pro dìti všech velikostí a vìku.
Bliší podrobnosti na plakátech.

Kulturní výbor Obce Helvíkovice
vás srdeènì zve na
zájezd do Prahy
do Branického divadla
na divadelní komedii R. Andersona

VÍŠ PØECE,
E NESLYŠÍM,
KDY TEÈE VODA
v nedìli 20. èervna 2004 od 17. hodin.
V reii P. Háši hrají: K.Fialová,
P. Nároný, J. Brejchová, D. Morávková, V. Vydra a J. Ptáèník
Poplatek za vstupné a dopravu:
Místní 250,- Kè Cizí 450,- Kè
Odjezd od MŠ ve 12,30 h.
Závazné pøihlášky s úhradou poplatku
na obecním úøadì.
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