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NEJDÙLEITÌJŠÍ INFORMACE
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA:
1.Zmìny návrhu územního plánu obce
Po veø ejném proj ednávání návr hu
úze m ní ho pl á nu obce Hel ví kovice
a zapracování nìkolika pøipomínek obèanù byl návrh pøedloen k dalšímu projednání ke Krajskému úøadu Pardubického kraje. V prùbìhu èervence a srpna
k nìmu pøedloí dotèené orgány svá stanoviska a koneèná verze územního plánu obce bude schválena na veøejném
zasedání zastupitelstva ke konci srpna.
2.Nákup pozemku od p. Šiffela
Za cenu 120 Kè za 1 m2 obec odkoupí
od pana Šiffela èást zahrady MŠ o výmìøe 398 m2. I nadále však MŠ mùe
vyuívat celou zahradu, tak jako dosud.
3.Pøestavba v budovì obecního úøadu,
ceny za pronájem
Poèá tke m èe rvna byl a dokonèena
modernizace 1. poschodí budovy v celkových nákladech 660 tis. Kè. Všem
zájemcùm je k dispozici novì zaøízená
a rozšíøená kuchyò, bar, klubovna, zrenovovaný sálek a nové sociální zaøízení v 1. poschodí. Pøístup do spoleèenských prostor je samostatným vchodem
ze zadní strany budovy. Po modernizaci
prostor k pronájmu se zastupitelstvo rozhodlo od 1.7.2004 mírnì zvýšit cenu
nájemného. Platné sazby za 1 akci za
pronajaté nebytové prostory:
- kuchyò, bar, klubovna - 500 Kè pro místní obèany; 1 000 Kè pro cizí nájemce
- sálek - 300 Kè pro místní obèany; 500
Kè pro cizí nájemce
- pronájem všech prostor - 500 Kè pro
místní spolky.
4.Plnìní plánovaných akcí na rok 2004
- Panu Kroulovi z Hejnic bylo zadáno
zhotovení vývìsních skøínìk. Kovové
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èásti pøipraví firma UNIKOVO p. Svoboda. Instalovány budou bìhem srpna.
- Firm u U NIKO VO jsme poádali
o pøedloení cenové nabídky na opravu
další èásti lávky pøes Divokou Orlici,
která by mìla být provedena do konce
roku.
- Byla provedena oprava místních komunikací poloením asfaltového obrusu
v úseku od sídlištì po mostek u Šreibrových, pøed odpadovým dvorem a èást
cesty do Houkova v celkových nákladech 78 tis. Kè.
- do konce roku bude ještì provedeno
posílení elektroinstalace k veøejnému
osvìtlení u kostela a rozšíøeno veøejné
osvìtlení u sídlištì
5.Vytvoøení místa na veøejnì prospìšné
práce
Obec poádala Úøad práce Ústí nad
Orlicí o poskytnutí finanèního pøíspìvku na vytvoøení míst veøejnì prospìšných
prací pro nezamìstnané. Obec chtìla
zamìstnat na dobu 2-3 mìsícù 1-2 lidi.
Úøad práce se dosud nevyjádøil.
6.Údrba veøejných ploch
Firma Centep Rokytnice v Orl.h. provedla oseèení pøíkopù a neudrovaných
ploch po obci. Obec za to uhradila cca
7 tis .Kè. ádáme obèany, aby dbali
o pravidelnou a øádnou údrbu svých pozemkù a tím šetøili i obecní peníze.

Zpráva z evidence obyvatel:
Bìhem èervna a èervence 2004 se
z trvalého pobytu v obci odhlásili 2 obèané a 1 dítì se narodilo.
K 27.7.2004 je v obci pøihlášeno k trvalému pobytu 402 obyvatel.

UPOZORNÌNÍ NA MÍSTNÍ POPLATEK
Do 30.6. byl splatný poplatek za ukládání odpadu za rok 2004 ve výši 250,Kè za 1 obèana obce nebo 350,- Kè za

1 rekreaèní objekt. Prosím obèany, kteøí
dosud nezaplatili, aby tak uèinili nejpozdìji do 20.8.2004.
Na obecním úøadì jsou pøipraveny
k vyzvednutí plastové pytle na tøídìný
plastový odpad z domácností. V roce
2004 má kadá osoba po zaplacení poplatku za odpady nárok na 6 ks pytlù.
PØISTAVOVÁNÍ KONTEJNERU
na smìsný komunální odpad:
Dolní konec: 31.7. a 1.8.
28. a 29. srpna
25. a 26. záøí
23. a 24. øíjna
20. a 21. listopadu
18. a 19. prosince
22. a 23. ledna 2005
Skála:
7. a 8. srpna
4. a 5. záøí
2. a 3. øíjna
30. a 31. øíjna
27. a 28. listopadu
21. a 22. prosince
29. a 30. ledna 2005
Houkov:
25. a 29. øíjna

VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
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konané ve dnech 11. a 12.6.2004
Výsledky v obci Helvíkovice
Poèet oprávnìných volièù
327
Poèet volièù, kteøí se zúèastnili voleb
125 t.j. 38,23 %
Poèet platných hlasù
125
Výsledky hlasování pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici:
è. 1 SNK sdruení nezávislých a Evropští demokraté
14 hlasù
11,2 %
è. 4 Èeská strana sociálnì demokratická
12
è. 6 Obèanská demokratická strana
29
23,2 %

è.16 Dìlnická strana
1
è.17 Strana práce 1
è.18 Balbínova poetická strana
1
è.20 Køesan.a demokrat.unie-Èeskoslov.
strana lidová
17
13,6 %
è.21 Pravý Blok-str.za Odvolatelnost
politikù
2
è.22 Strana zdravého rozumu
3
è.23 Unie liberálních demokratù
3
è.24 Komunistická strana Èech a Moravy
23
18,4 %
è.25 Strana venkova - spojené obèanské
síly
1
è.26 Strana za ivotní jistoty
3
è.30 Viktor Koený - Obèanská federální demokracie
1
è.31 Republikáni Miroslava Sládka
1
è.32 Nezávislí
13
10,4 %
Volební úèast
Poèet
Zúèastnilo
volièù
se voleb:
Èeská republika
8 283 485 2 346 010
Pardubický kraj
406 458
119 500
Okres Ústí n.Orl.
109 744
33 431
amberk 4 793
1 510

celkem
v%
28,32
29,40
30,46
31,50
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Informace o kvalitì a mnoství odpadních vod vypouštìných do Divoké Orlice
v naší obci
Naše obec má na výjimku povoleno
vypouštìt bez èištìní do Divoké Orlice
z kanalizace odpadní vody do konce
roku 2008. Toto povolení vydal ještì
bývalý okresní úøad v roce 2000. Kvali3

ta vypouštìné vody je pravidelnì 2x roènì kontrolována, vzorky odpadní vody
vyšetøuje pro obec laboratoø EKO-LAB
amberk s.r.o. Vyšetøení odpadní vody
za léta 2001 - 2004 ukazuje, e povolené limity zneèištìní obec vyuívá z 1/4
a z 1/2:
ukazatel BSK-5
povoleno 200mg/l
vypouštìno 40-50mg/l
ukazatel CHSK-Ca
povoleno 400 mg/l
vypouštìno 90-120mg/l.
Tato kvalita vypouštìných vod je obcí
dodrována. Limit mnoství vypouštìných odpadních vod obec rovnì dodruje. Na povolených 8 200m3 je za rok
vypouštìno 3 500 - 4 700 m3.

aneb O èem se povídá,
o èem se mluví

VÍTÁME NOVÉ OBÈÁNKY OBCE:
2.7. se narodil Filip Kubíèek, do è.p. 136.
Pøe je m e m u hodnì zdraví, lásky
a šastné dìtství.

Obecní úøad obdrel dotaz od paní
Krejsové z è.p. 136, týkající se provozu
na fotbalovém høišti. Dotaz zní: „Obèany by zajímalo k èemu se mùe fotbalové høištì vyuívat. Je zde tolik omezení , e dìti i m ístní m láde t am u
nechodí.“
Souhlasíme s paní Krejsovou v tom, e
jak provozní øád, tak tabule na høišti urèitým zpùsobem omezují volné vyuívání høištì. Ani nám se tato omezení
nelíbí, ale všechna vyplývají ze stíností
a poadavkù obèanù bydlících v sousedství høištì.
Zastupitelstvo obce, jako kolektivní
orgán, povauje míru takto vzniklých
omezení provozu za maximální a další
opatøení nebudou pøíjímána. Zvolené
øešení plnì respektuje i poadavky uplatnìné spoluobèany.
Na vybudování høištì v jiné lokalitì
nemá obec finanèní prostøedky a v dohledné dobì je ani nebude mít. Pokud
je bude mít, nebude snad potøebnìjší
výstavba èistièky odpadních vod nebo
opravy místních komunikací?
Na druhé stranì myslím, e by naše
dìti nebo mláde nemìlo odradit od sportování to, e musí zazvonit u paní Hanykové v è.p. 37 a oznámit jí, e si jdou
na høištì zahrát. Høištì je udrované
a bude dobøe bude-li i vyuívané.
Ke sportování mohou naše dìti a mláde v plné míøe vyuívat i høištì za
obecním úøadem, které je volnì pøístupné stále.

VD

Ludmila Dvoøáková, místostarostka

MVDr. Petr Šalanský, starosta

BLAHOPØEJEME našim spoluobèanùm,
kteøí oslaví významná ivotní jubilea:
Srpen 2004
Hovadová Kvìtoslava

85 let

Záøí 2004
Planík Josef
Nùnová Marie
Mík Zdenek
Vítková Vìdunka
Matyášová Anna
Nutz Ladislav

65
77
70
81
86
84
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let
let
let
let
let
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nominování Lipové aleje v Helvíkovicích do celostátní ankety Strom roku Èeské republiky 2004.

Jak dopadla anketa?
Anketa se týkala výstavby víceúèelového zaøízení a byla zveøejnìna v minulém Zpravodaji.
Z 327 obèanù od 18 let se jich ankety
zúèastnilo 131 t.j. 40,06 %. Ostatním
obèanùm je zøejmì jedno, co se v obci
dìje, na co se jejich peníze vynakládají. Ze 131 spoluobèanù se 22 vyslovilo
proti výstavbì a 109 obèanù pro výstavbu víceúèelového zaøízení v obci.
Anke tu lze c elk ov ì hodnot it jako
úspìšnìjší oproti anketì minulé, kdy se
zastupitelstvo obce tázalo na to, zda
v obci zavést plyn, èi nikoliv. Tehdy se
anketních lístkù vrátilo pouze 25.
L.Dvoøáková

ANKETA
„O nejoblíbenìjší strom v Helvíkovicích“
ztroskotala, nebo nebyl doruèen
ádný návrh. Proè?
Nemáme rádi stromy vùbec a nebo
jsme si je oblíbili
natolik, e nedokáeme vybrat ten nej...?
Do celostátní soutìe Strom roku poøádané nadací Partnerství byla tedy pøihlášena LÍPOVÁ ALEJ lemující hlavní
silnici v naší obci.

Váení pøátelé stromù,
dovolte, abychom Vám podìkovali za
Vaši úèast v anketì Strom roku 2004.
Velmi si váíme jakékoliv aktivity spojené s péèí o stromy a proto bychom s
Vámi velmi rádi i nadále spolupracovali, pøestoe se Váš návrh neprobojoval
mezi letošní finalisty.
Porota nejvíce zohledòovala pøíbìhy
stromu a po dlouhém rozhodování vybrala tìchto 12 návrhù:
1. Dub u dvora Skalkov - Støedoèeský
kraj
2. Mníšecká alej - Støedoèeský kraj
3. Jírovce v Dolních Knìekladech Jihoèeský kraj
4. Kaštanovník z Doupovských hor Karlovarský kraj
5. Buk lesní v Budlínì - Ústecký kraj
6. Rohanùv buk - Liberecký kraj

Poèátkem èervence nám došla odpovìï:
Nadace Partnerství, program Strom ivota dìkuje Obci Helvíkovice, starostovi panu MVDr. Petru Šalanskému za
5

7. Skalický dub u Smiøic - Královéhradecký kraj
8. Šestikmenná lípa - Pardubický kraj
9. Pavlovický buk - Kraj Vysoèina
10. Bøek v Tvaroné - Jihomoravský kraj
11. Jilm - Strom splnìných pøání - Olomoucký kraj
12. Tìšanská lípa - Zlínský kraj
Se všemi dvanácti návrhy se mùete
podrobnì seznámit na našich webových
stránkách a zapojit se do hlasování. Jistì
mezi finalisty najdete strom, který roste
nedaleko Vašeho bydlištì nebo Vám bude
prostì sympatický a rozhodnete se podpoøit jej svým hlasem. Všichni, kteøí budou hlasovat pomocí dárcovské sms mají
šanci získat ve slosování hodnotné ceny.
Více informací na www.stromivota.cz,
dále na èíslech 542 422 761 a 608 002
789 nebo v kanceláøi Nadace Partnerství.
Do pøíštích roèníkù ankety i do ostatních stromových aktivit Vám pøejeme
hodnì štìstí!
Na další spolupráci se za program
Strom ivota tìší
Nadace Partnerství, program Strom ivota, Panská 7, Brno 602 00
Nadace Partnerství u deset let napomáhá stimulovat aktivní úèast obèanù na
zlepšování ivotního prostøedí v ÈR. Je
souèástí mezinárodního konsorcia nadací Environmental Partnership for Central
Europe a v souèasné dobì nejvìtším soukromým zdrojem financí pro podporu ekologických projektù obcí a nevládních organizací v Èeské republice.
Nadace Partnerství vyhlašuje veøejnou
sbírku povolenou Ministerstvem vnitra:

Adoptujte strom!
Ne kadý se mùe aktivnì podílet na
ochranì pøírody a výsadbì stromù. Kadý, komu není lhostejný osud naší kraji6

ny a prostøedí ve mìstech, však mùe
pomoci.
Uvítáme jakoukoliv èástku, kterou se
rozhodnete podpoøit výsadbu stromù.
Prùmìrná èástka, která pokryje náklady na vypìstování jedné sazenice a následnou péèi o strom do vìku, kdy ji
bude samostatný, je 200 Kè.
Mùete se stát i pravidelným podporovatelem programu.
Dar vyšší ne 1000 Kè je odeèitatelný
od daòového základu. Rádi vám pošleme potvrzení.
Peníze všech dárcù jsou shromaïovány na samostatném úètu pro stromy,
který je spravován Nadací Partnerství.
Z tìchto penìz jsou podporovány projekty neziskových organizací a místních samospráv na výsadbu stromù v Èeské republice.
Kadý, kdo podpoøí výsadbu stromù,
obdrí originální certifikát. Všem dárcùm
je umonìna aktivní úèast pøi výsadbì.
Jména dárcù jsou uveøejnìna na internetu a ve výroèní zprávì Nadace Partnerství.
Finanèní pøíspìvky je moné posílat
na úèet Strom ivota u Nadace Partnerství èíslo: 606794001/2400 u eBanky,
Jánská 1/3, 602 00 Brno.
VD

NABÍZÍME
dvìma enám monost pøíleitostného výdìlku
pøi úklidu po akcích v budovì obecního úøadu.
Bliší informace na OÚ v úøední dny.
UPOZORNÌNÍ
Zájemci o práci kominíka pøihlašte se
do 10.srpna na obecním úøadì. Bude
zajištìn p. Menclík z Ústí nad Orlicí
a pøesný termín zveøejníme vèas.

TJ SOKOL Helvíkovice - fotbalový oddíl zve všechny děti, malé
i velké na sobotní

DÌTSKÉ

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
plné sportovních her a soutěží, které
se koná 28. srpna ve 14 hodin
na fotbalovém hřišti
v Helvíkovicích. Doporučujeme sportovní oblečení a dobrou náladu.

Kulturní výbor Obce Helvíkovice
pøipravuje na úterý 21.9.
Zájezd pro dùchodce
na Vysoèinu a Chrudimsko.
PROGRAM:
- Zderaz u Proseèe na Vysoèinì V pískovcových skalách jsou vytesány svìtnièky, lavièky, odpoèinková
místa. V jednom skalním domeèku je
minimuzeum. Ještì pøed 60, 70 lety
zde ili lidé s domácími zvíøaty.
- Nové Hrady - prohlídka restaurovaného zámku
- Slatiòany - výbìh s koòmi, obìd
v restauraci MONACO
- Chrudim - muzeum loutek, volno ve
mìstì
- Døevìnný kostelík ve Velinách - prohlídka
Muzeum loutek lze zamìnit s prohlídkou zámku ve Slatiòanech. Zde je
novì zpøístupnìná kuchyò, kde se
vaøilo pro 100 lidí, udírna a kotelna
+ koòské muzeum.
Pøihlášky na zájezd budou pøijímány
do 10.záøí na OÚ v úøední dny se zálohou 50 Kè.

TJ Sokol Helvíkovice fotbalový oddíl
vypisuje nábor chlapcù roèní kù 1992 a
1998 pro ákovské fotbalové drustvo mladších ákù a pøípravek.
Akce se bude konat 4.9.2004 (sobota)
od 14.00 hod. na høišti v Helvíkovicích.
Náboru se mùe zúèas tni t kadý
z uvedené vìkové skupiny se zájmem
o fotbal a ti, kteøí mají základní fyzické a technické pøedpoklady pro
tento sport.
Je moné se pøijít podívat a pøihlásit
i na trénincích ákù konaných od
22.srpna v úterý a ve ètvrtek od 17h.
Budoucí tréninky povedou zkušení trenéøi z øad bývalých hráèù Helvíkovic
na tamním fotbalovém høišti, s veškerým vyuitím zbrusu nových šaten.
S Vašimi dotazy se obracejte na telefon 724 235 440.
Tìšíme se na dlouholetou spoleènou
práci i zábavu!
Za TJ Sokol Helvíkovice Jiøí Hovad,
pøedseda fotbalového oddílu

LOUÈENÍ S LÉTEM,
tak nazvali m yslivci z MS
Dubina Helvíkovice - Kameničná posezení u táboráku s tancem a živou
hudbou, s bohatou mysliveckou kuchyní a dobrou
zábavou.
Všechny své přátele a příznivce srdečně zvou
28.srpna od 18. hod. do parčíku za Obecním úřadem v Helvíkovicích.
(grilovaná kuřata v 18. a ve 21. hodin)
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Tisková informace Krajského úøadu
Pardubického kraje

V Pardubickém kraji máme rysy

a bobra

V jarních mìsících probíhalo na území Pardubického kraje kadoroèní sèítání zvìøe. Toto sèítání musí podle zák ona o my sl i vos ti pr ovádìt kadý
uivatel honitby (osoba, která v honitbì
hospodaøí) a to v jednotném termínu,
který urèuje krajský úøad. Z dùvodù objektivnosti se mùe sèítání zúèastnit
i dritel (vlastník) honitby.
Sèítání zvìøe má zásadní význam pro
vypracování mysliveckých výkazù a plánù a je výchozím podkladem pro hospodaøení v honitbách. Provádí se jednotnì
a výsledky ze sèítání se po sèítacích
úsecích hlásí v urèenou hodinu uivateli honitby, co má omezit zapoèítání
nìkterých kusù dvakrát, øekl Zdenìk Janoušek z oddìlení zemìdìlství Krajského úøadu Pardubického kraje.
Z výsledkù sèítání vyplývá, e nejpoèetnìji je v kraji zastoupena zvìø srnèí
napoèítáno bylo 21 518 kusù. Zvìøe jelení tu ije 472 kusù (z toho 207 kusù
v oborách), danèí 667 kusù (v oborách
358 kusù) a mufloní 1 146 kusù (v oborách 260 kusù). Seèteno bylo také napø.
2 494 kusù zvìøe èerné, 18 915 zajícù
polních, 1 157 jezevcù, 2 739 lišek obecných, 11 317 baantù, 3 890 kachen divokých a 6 009 holubù høivnáèù. Mezi
rarity urèitì patøí dva kusy rysa ostrovida a jeden bobr evropský.

Støední odborná škola a Støední odborné
uèilištì automobilní
Dukla 313, 562 01 Ústí nad Orlicí
Telefon: 465 521 127,
e-mail: skola@skola-auto.cz
NABÍDKA ekologické likvidace vyøazených
automobilù
Od 1. kvìtna 2004 musí všichni majitelé aut,
vyøazovaných z evidence motorových vozidel na Odborech dopravy podle § 37 odst.
1 zákona è. 188/2004 Sb. o odpadech, doloit doklad o pøevzetí vozidla k ekologické
likvidaci získaný od osoby, která je k takové
likvidaci oprávnìna.
Naše organizace je dritelem souhlasu Krajského úøadu Pardubického kraje è.j. OEPZ/
9647/04/MO k ekologické likvidaci automobilù. Povolení zpracovávat autovraky mají
v Pardubickém kraji pouze dvì organizace.
V souèasné dobì je stanovena zavádìjící
cena likvidace ve výši 900,- Kè vèetnì DPH
za úplné osobní vozidlo. Tato cena bude platit do 30. záøí 2004. Dle poadavku zákazníka také provedeme odtah vozidla do našeho areálu za smluvní cenu.
Pøíjem vozidel je v kanceláøi odbytu. Zde
také zákazníkovi vystavíme doklad o pøevzetí vozidla k ekologické likvidaci.
Provozní doba je pondìlí a pátek od 6.00
do 14.30 hod.
Pøípadné dotazy zodpoví na telefonním èísle
465 521 133 náš pracovník Lukáš Vavøín.
Adresa provozovny:
SOŠ a SOU automobilní
Tøebovská 348
562 01 Ústí nad Orlicí
Vìøíme, e Vaše pøípadná spolupráce s námi
povede k oboustranné spokojenosti.
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