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Příjemné prožití svátků velikonočních
a s dlouho očekávaným jarem hodně zdraví,
lásky a vzájemného porozumění
Vám přeje Zastupitelstvo Obce Helvíkovice.

březen - duben

dvoumìsíèník

roèník VII
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Dne 27.2.2006 se konalo 20. veřejné zasedání zastupitelstva obce

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE:
Zastupitelstvo obce schválilo
1. Rozpočet obce na rok 2006 v celkové výši
11 940 000 Kč na příjmové i výdajové části.
- Vyrovnaný rozpočet počítá s čerpáním úvěru sjednaného u ČS a.s. ve výši 8 600 tis. Kč.
Největší část výdajů (9 519 tis. Kč) představuje dokončení stavby víceúčelového objektu
a jeho vybavení. Podrobný rozpis rozpočtu
a skutečné hospodaření obce v roce 2005 uvedeno dále.
2. Hospodaření MŠ Helvíkovice za rok 2005.
Ztráta ve výši 39 047,91 Kč bude hrazena z rezervního fondu MŠ a z provozní dotace obce na
rok 2006
- Záporný výsledek hospodaření byl způsoben navýšením provozních nákladů.
3. Pronájem pozemku par.č. 60/2 o výměře
37 m2 manželům Ivě a Milošovi Zářeckým,
Helvíkovice 143 za cenu 1,- Kč/1m2/rok.
- Jedná se o pozemek v těsném sousedství
domu manželů Zářeckých, kteří ho chtějí využívat jako zahradu.
4. Zařazení stavby autobazaru na pozemku
par.č. 500 PK do změny č. 1A ÚPO a souhlasí
se záměrem stavby.
- Pan Václav Havlíček z Líšnice podal žádost
o zařazení stavby autobazaru na pozemku par.
č. 500 PK do územního plánu obce. Autobazar by byl umístěn vedle benzínové čerpací
stanice paní Stejskalové. Bude proveden jako
oplocená zpevněná plocha ve stávající výškové
úrovni, s vyštěrkovaným podložím. Stavby občanské vybavenosti na tomto pozemku budou
provedeny tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů povrchové vody a tato voda
neohrožovala dům paní Kudrové, č.p. 96.
- Změna č. 1A územního plánu obce bude zařazena do projednávané změny č. 1.
5. Zřizovací listinu jednotky Sboru dobrovol2

ných hasičů obce Helvíkovice podle zákona
č. 226/2005 Sb.
- V souvislosti se změnou vyhlášky č. 226/
2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek
požární ochrany byla vystavena nová zřizovací
listina Jednotky SDH s účinností od 1.3.2006.
6. Zřizovací listinu Klubu žen Helvíkovice.
- Klub žen pracuje jako samostatný spolek,
nemá však právní subjektivitu a zřízení přísluší
obci.
- Obec všechny spolky v obci podporuje příspěvkem na činnost podle počtu
připravených akcí pro veřejnost. V roce 2006
vyplatí celkem 10 200,- Kč.
7. Obec Helvíkovice nemá zájem o převod pozemku par.č. 1482 v k.ú. Helvíkovice z vlastnictví ČR do vlastnictví obce. Zastupitelstvo obce
zastává názor, že pozemek by měl být prodán
majitelům domu č.p. 11 (Nutzovi).
- Pozemek ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření ÚZSVM Hradec Králové, je přístupovou cestou k domu č.p. 11.
Z DALŠÍCH INFORMACÍ
1. Podle nařízení vlády č. 50/2006 Sb. měly být
od 1.3.2006 navýšeny odměny za výkon funkce členů zastupitelstva obce. Na návrh starosty zastupitelstvo toto navýšení jednohlasně zamítlo. Odměny zůstávají v současné výši pod
hranicí stanovenou nařízením vlády.
2. Obec uzavřela smlouvu s ﬁrmou Benjamín
s.r.o. Buchlovice na vybavení nových prostor
MŠ ve víceúčelovém objektu a na dodání a instalaci herních prvků na zahradu MŠ v parečku, v celkových nákladech 500 tis. Kč. Vzhledem k velkému rozsahu objednávky poskytla
ﬁrma Benjamín obci slevu ve výši 16,5 % z ceny dodávky.
3. V průběhu března bylo provedeno pokácení
topolů na obecním pozemku u mostu k Popluží. Práci provedla ﬁrma pana Vladimíra Neuberta z Letohradu, která byla vybrána na základě nejvýhodnější cenové nabídky. Celkem
bylo vytěženo 95,25 m3 dřevní hmoty v hodnotě 57 555,- Kč. Náklady na těžbu a odvoz dřeva
jsou 21 536,- Kč.
4. Se společností A TREND, s.r.o. Ústí nad

Orlicí obec uzavřela Dohodu o účasti v projektu „Získaná praxe jako příležitost uplatnit se
na trhu práce pro absolventy s ÚSV a ÚSOV“.
Praxe je sjednána na dobu 24 týdnů bez ﬁnančních nákladů pro obec. Praktikantka na obecním úřadě získává zkušenosti od 6.2.2006.
5. Firma pana Haupta z Lukavice provede počátkem dubna ošetření lipové aleje u hlavní
silnice I/11.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ
Obce Helvíkovice
za rok 2005 v Kč
Název
Skutečné
položky:
příjmy
Daně z příjmu
2 425 260,Poplatky
(ze psů,správní)
14 826,Poplatek za odpady 119 715,Daň z nemovitostí 277 144,Přijaté dotace
1 563 513,Pronájem pozemků 40 278,50
Lesní hospodářství
- prodej palivového
dřeva
10 128,- vysázení nových
stromků pod Popluží
Silnice a pozemní komunikace
- náhrada od pojišť. 11 184,- zimní údržba
komunikací
- opravy komunikací
- oprava lávky u mostu u I/11 - stavba čekárny u zastávky
na Houkově
- nové dopravní značení
Odpadní vody
- stočné
26 338,- rozbory odpadních vod
Základní a Mateřská škola
- příspěvek na provoz
ZŠ v Žamberku
5 920,- příspěvek na provoz MŠ
Zpravodaj, knihovna,
kronika
4 740,-

Skutečné
výdaje
1 975,-

11 107,152 516,10
154 984,50
353 906,20
16 209,50 436,4 746,-

112 320,190 000,35 554,50

Akce pro důch.,dary
k živ.výročí,vítání obč.
Tělovýchova
Kulturní akce
Dotace spolkům na činnost Veřejné osvětlení
- dokončení rozšíření
sítě u kostela
- opravy, elektrická energie Pohřebnictví, kaple
- pronájem hrobů
1 120,- opravy kaple
a pomníčku,hřbitov
Veřejná zeleň
Komunální odpady
- odměna za tříděný
odpad
24 637,40
- likvidace odpadů
Správa obecního majetku
- pronájem nebytových
prostor
63 348,- prodej pozemků
34 900,- pronájem parketu,
reklam.tabule
7 800,- sdružení obcí Orlicko
- nákup pozemků
na Skále na rozš.IS
- správa majetku
- stavba víceúčelového
objektu
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Místní správa
- prodej drobného
vyřaz.majetku
14 783,- přestupky občanů
řešené MěÚ Žam.
- vitríny na chodbě
obecního úřadu
- obecní úřad
Finanční operace (úroky
a popl.z banky)
5 089,50
Celkem

13 751,19 861,95
6 144,50
13 800,-

29 409,47 489,90
5 685,29
42 849,50

294 078,70

12 518,97
15 226,61 350,68 695,50
3 672 666,50
1 800,313 452,-

4 200,21 217,580 338,29
27 780,-

4 650 724,40 6 336 068,40
t.j. 98,98 %
rozpočtu

t.j. 100,81 %
rozpočtu
3

Počáteční zůstatek na bankovních účtech
k 1.1.2005
700 290,82 Kč
Konečný zůstatek na bankovních účtech
k 31.12.2005
375 708,22 Kč
Z úvěrového účtu u ČS a.s. vyčerpáno
1 360 761,40 Kč

ROZPOČET OBCE HELVÍKOVICE
na rok 2006 v tis. Kč
Název položky:
Příjmy
Daně z příjmu
2 350
Poplatky (za odpady,
ze psů,správní)
135
Daň z nemovitostí
280
Přijaté dotace
37,7
Pronájem pozemků
25
Lesní hospodářství
(topoly u Popluží)
20
Silnice a pozemní
komunikace
Odpadní vody
(stočné,rozbory)
30
Mateřská škola
(běžný provoz)
Základní škola
(přísp.ZŠ Žamberk)
Zpravodaj, knihovna,
kronika
5
Důchodci,životní výročí,
vítání obč.
Tělových. (kabiny fotbalu) Kulturní akce, zájezdy
Dotace spolkům na činnost Veřejné osvětlení
Pohřebnictví, kaple
3
Veřejná zeleň
Komunální odpady
20
Správa obecního majetku
- Prodej pozemků
363
- Pronájem nebyt.prostor 60
- Pronájem ost. majetku 8,3
- Stavba víceúčel.objektu
+ vybavení
- Příprava inž.sítí na Skále - Sdružení obcí Orlicko
4

Výdaje
1,5
22
180
1
200
110
25,8
12
19,8
5
11
40
2
35
308
10
9 519
500
15

- Správa majetku
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Místní správa (obecní úřad) Finanční operace (banka) 3
3 340
Čerpání úvěru
od ČS a.s.
8 600
Celkem rozpočet
11 940

30,5
15
316
555,4
6
11 940

11 940

ODPADY
– plasty a nápojové kartony
Od počátku letošního roku je možné ukládat
nápojové kartony (krabice od džusů apod.) do
světlých plastových pytlů společně s běžnými
plasty nebo nadále odděleně tj. plasty do světlých pytlů a nápojové kartony do červených
pytlů. Záleží na rozhodnutí občanů. Do zvonů
na plasty se mohou odkládat plasty a nápojové
kartony společně. Svoz je také společný – každý měsíc plasty i nápojové kartony. Světlé pytle obdrží občané po zaplacení poplatku za odpady (6 ks na 1 osobu na 1 rok). Červené pytle
na nápojové kartony jsou na obecním úřadě
k dispozici v libovolném množství.
ZPRÁVA Z EVIDENCE OBYVATEL:
Během února a března 2006 se z trvalého
pobytu v obci odhlásilo 5 osob, přihlásil se 1
člověk. Narodilo se 1 dítě a zemřel 1 občan.
K 29.3.2006 je v obci přihlášeno k trvalému
pobytu 412 obyvatel.
VD
Zpráva o bezpečnostní situaci
v katastru obce Helvíkovice
Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Helvíkovice obsahuje údaje za období od 1.ledna
2005 do 31.prosince 2005. Ve zprávě jsou uvedeny údaje čerpané z podkladových materiálů
vedených v elektronické podobě na zdejším
Obvodního oddělení Policie ČR v Žamberku.
V katastru obce Helvíkovice došlo v uvedeném období k deseti trestným činům, pěti přestupkům a dvaceti dopravním nehodám.

Na úseku preventivní činnosti byly příslušníky Obvodního oddělení Policie ČR Žamberk
prováděny kontroly objektů v rámci obchůzkové služby a prováděn dohled nad silničním
provozem, nad dodržováním pravidel silničního provozu a dodržování veřejného pořádku.
I v roce 2006 bude Policie ČR provádět výše
uvedené činnosti s cílem co nejvíce eliminovat
protiprávní jednání občanů a snažit se pomoci
občanům, kteří tuto pomoc potřebují, proto je
v tomto ohledu důležitá spolupráce s příslušnými obecními úřady, kterým tímto děkuji za
dosavadní spolupráci a věřím, že i nadále bude
naše spolupráce alespoň taková, jako do současné doby.
pprap. M. Klášterecký
npor. R. Tomáš
policejní inspektor
vedoucí oddělení
Policie České republiky,
Obvodní oddělení, Žamberk
UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ!
Od 19.3.2006 ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. mimořádně změnilo jízdní řády autobusů platné
od 11.12.2005. Několik spojů bylo uspíšeno o
5-10 minut. Přehled autobusů projíždějících
přes Obec Helvíkovice si upravte u těchto spojů:
Směr Helvíkovice – Žamberk,
odjezd ze zastávky u mostu:
spoj Č2 + v 5,21 h
dříve v 5,26 h
spoj Č2 + v 6,31 h
dříve v 6,36 h
spoj Č2+
v 7,16 h
dříve v 7,26 h
spoj Č2+
v 11,21 h
dříve v 11,26 h
spoj Č2+
v 13,21 h
dříve v 13,26 h
spoj Č2+
v 15,21 h
dříve v 15,26 h
spoj Č2+
v 17,21 h
dříve v 17,26 h
spoj Č2+
v 19,21 h
dříve v 19,26 h
Směr Žamberk – Helvíkovice,
odjezd z autobusového nádraží:
spoj Č2+
v 6,50 h
dříve v 6,40 h
spoj Č1+
v 15,15 h
dříve v 15,20 h.
Opravené tabulky autobusových spojů jsou
k dispozici na obecním úřadě.

VD

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná
životní jubilea:
Květen 2006
Chaloupková Oldřiška
Janušová Květoslava
Pirkl Jan
Holubář Bohuslav

č.p. 126
č.p. 48
č.p. 86
č.p. 83

76 let
70 let
83 let
76 let

VZPOMÍNÁME
18.2. zemřela Tereza Hlavsová z č.p. 151 ve
věku 19 let.
Čest její památce!
VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
3.2. se narodil Matěj Roček do č.p. 87.
Přejeme mu hodně zdraví, lásky a šťastné dětství.
VD

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali všem spoluobčanům Helvíkovic za projevenou soustrast po
smrti naší Terezky.
Hlavsovi, č.p. 151

Často se stává, že informace, které
získáváme ze sdělovacích prostředků nejsou
úplné nebo neobsahují právě to, co by nás zajímalo. Zemědělství rozhodně patří k odvětvím,
které je pro nás stále aktuální a jeho osud nám
není lhostejný. Třeba jenom proto, že naše
obec patří k venkovu, i když to do města máme
co by kamenem dohodil.
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Pro informaci občanů jsme vybrali z 9. čísla
časopisu Agrospoj, které vyšlo 6.3.2006 zkrácený přehled o vývoji trhu se zemědělskými výrobky za rok 2005 v porovnání s rokem 2004,
jak jej předkládá Agrární komora ČR.
Celkový vývoj cen v roce 2005:
Ceny zemědělských výrobců byly v roce 2005
v úhrnu nižší o 9,2% než v roce 2004. Ceny
rostlinných výrobků se snížili o 25%, ceny
živočišných výrobků vzrostly o 0,4%.
l vývoj cen zemědělských výrobců směřuje
k nerovnosti ve vztahu k ostatním odvětvím
národního hospodářství.
l meziroční pokles cen rostlinných výrobků
o 25% nemá srovnatelné paralely.

Vývoz hovězího masa klesl o 12,0%, zatímco
dovoz stoupl v roce 2005 téměř dvojnásobně.
Dovoz živého skotu klesl o 21,2% a vývoz se
zvýšil o polovinu. Cena mléka se v roce 2005
nezměnila a činila v listopadu 2005 8,17 Kč za
litr. Zahraniční obchod s mlékem vykázal za
období leden až říjen 2005 aktivní bilanci díky
vysokému vývozu syrového mléka a smetany.
l trvá pokles stavů skotu, s výjimkou stavů
krav bez tržní produkce mléka.
l výroba hovězího masa trvale klesá, od roku
1998 se snížila o 35% a přestali jsme být soběstační.
l u mléka nastává tlak na snižování ceny
a hrozba penále za překročení výrobní kvóty.
AK ČR oba tyto problémy intenzivně řeší.

Obiloviny:
Nabídka obilovin převýšila poptávku o necelých
17%. Cena potravinářské pšenice po sklizni
činila cca 2500,- Kč/t a cena krmné pšenice
kolísala kolem hodnoty 2200,- Kč/t. Cena
kukuřice činila v průměru 2500,- Kč/t.
l je třeba počítat s tím, že produkce 8 mil. tun
bude v případě standardního počasí běžná a že
problémy s jeho užitím a cenou budou trvalé.

Drůbeží maso a vejce:
l výroba vajec se trvale snižuje, od roku 1998
klesla o 33%. Samozásobení vejci činí 26,4%.
l u vajec jsme se stali dovozovou zemí, od
roku 2003 dovoz vajec značně převyšuje jejich
vývoz.
l od roku 1998 vzrostla výroba drůbežího
masa o 32%. Tato výroba se trvale zvyšuje.
Vybral MVDr. Šalanský P.

Vepřové maso:
Produkce vepřového masa stále klesá. V roce
2005 se výroba snížila o 14,2%. Porážková váha
prasat se snižuje. Oproti roku 2004 se dovoz
vepřového masa v roce 2005 zvýšil o 58,3%.
V roce 2005 celková nabídka převyšovala poptávku o 2,5%.
l od roku 2002 výroba vepřového masa klesá,
v roce 2005 se tento pokles zrychlil. Alarmující je pokles výroby o více jak 10% a dál snižuje
naši soběstačnost ve výrobě vepřového masa a
zvyšuje přebytky obilovin.
Skot, hovězí maso a mléko:
U jatečních býků byl zaznamenán cenový
růst o 4,4%, u jatečních krav o 7,2% a u
jatečních jalovic o 7,9%. U jatečních telat
došlo k meziročnímu poklesu ceny o 21,2%.
Jateční býci třídy A se vykupovali v ceně 40,83
Kč za 1 kg v živém a 75,38 Kč za 1 kg v mase.
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VELIKONOČNÍ SVÁTKY, jimiž si křesťané připomínají ukřižování a zmrtvýchvstání
Ježíše Krista, jsou stěžejními slavnostmi církevního roku. Jsou pohyblivé, protože v roce
325 Nicejský sněm rozhodl, že velikonoční
neděle se bude slavit první neděli po prvním
jarním úplňku. Několikadenním oslavám dala
jméno „velká“ noc ze soboty na neděli, kdy
vstal Kristus z mrtvých.
Pojďme si připomenout některé z tradic
provázejících pašijový týden, ke kterému
se vztahuje i mnoho
lidových pověr. Řada
obřadů vyjadřuje také
radost z příchodu
jara.

KVĚTNÁ NEDĚLE - Připomíná příjezd
Krista do Jeruzaléma, kde ho lidé vítali zelenými ratolestmi.
MODRÉ PONDĚLÍ- Modré podle látky,
která se v kostele na oltáři v ten den vyvěšuje.
ŠKAREDÁ STŘEDA - Den, kdy Jidáš zradil Krista. Podle lidového obyčeje se nesmíte
škaredit a mračit, jinak se budete mračit po
všechny středy v roce.
ZELENÝ ČTVRTEK - Den poslední večeře
Páně, při níž se Ježíš loučil s apoštoly; zelený
podle zeleniny, kterou jedí židé v tento den.
Podle tradice, když zazní zvony naposledy, si
máte zacinkat penězi, aby se Vás držely celý
rok.
VELKÝ PÁTEK - Den ukřižování Ježíše
Krista. Na velký pátek se podle pověstí otvírala
země, aby ukázala své poklady. Na souš vycházeli vodníci a proháněli se na koních. Poklad
označovalo světýlko nebo kvetoucí nebo zářící
kapradí, otvor ve skále, ze kterého vycházela
záře.
BÍLÁ SOBOTA - Před kostely se zakládá
tzv. nový oheň (pálení Jidáše). Bílá se nazývá
podle oděvu těch, kteří byli v tento den křtěni.
Na Bílou sobotu se také uklízelo, bílilo, pekly
se mazance i velikonoční beránci, pletly se pomlázky z vrbového proutí nebo se vázaly březové metličky a zdobila se vajíčka.
VELIKONOČNÍ NEDĚLE (Boží hod velikonoční) - Den vzkříšení Ježíše Krista. Ve Východních Čechách dal hospodář kus svěceného
mazance, vejce a víno poli, zahradě a studni,
aby byla úroda, voda a dostatek ovoce.
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ - Z církevního hlediska už není významné. Považuje se
za kolední den; chlapci chodí dům od domu
za děvčaty se spletenou pomlázkou, většinou
z vrbového proutí, zdobenou stuhami, jež má
předat životodárnou mízu stromů, z nichž
byla upletena. Hospodyně nabízejí kraslice,
jež jsou symbolem života.
LIDOVÉ ZVYKY:
ŘEHTAČKY- Nahrazují zvony, které na Zelený čtvrtek utichají až do soboty (odlétají do
Říma).

OMÝVÁNÍ VODOU- Na Velký pátek se mnozí omývají, aby byli chráněni před nemocemi.
Nemělo by se hýbat zemí, nesmí se ani prát
prádlo.
ZDOBENÍ STROMKŮ- Na Velikonoční neděli se zdobívají stromky nebo větvičky břízy
stuhami- přinášejí tak zdraví a štěstí.
TYPICKÉ POKRMY
LÍTO- Rašící proutek jívy se vložil do upečeného kynutého bochánku, na němž byly na
pentlích navěšeny vejdunky.
NÁDIVKA- Lidé věřily, že nádivka má velkou
moc. Dávalo se do ní několik druhů masa, vejce, houska a přidávaly se mladé kopřivy.
JEHNĚČÍ PEČENĚ- Podávala se na Boží hod
velikonoční k obědu. Velikonoční beránek byl
symbolem mírnosti a čistoty.
BERÁNEK- Pečivo ve tvaru beránka nahrazovalo jehněčí pečeni v chudších rodinách.
JIDÁŠE- Pečivo z mouky a medu ve tvaru válečku, které symbolizuje provaz, na kterém se
Jidáš oběsil. Peče se na Zelený čtvrtek.
MAZANEC- Je symbolem slunce, zadělává se
na Bílou sobotu.
V Krkonoších vyráběly hospodyně ptáčky.
Pokud máte na ptáčky chuť, upečte si je s námi.
Potřebujete: 500g polohrubé mouky, 40g droždí, 50g tuku, 150g cukru, 2 žloutky, 1 vejce,
špetku soli a mléko.
Postup: Z trochy mléka, droždí a lžičky cukru
uděláme kvásek. Ze všech přísad s přidáním
vlahého mléka uděláme těsto a necháme vykynout. Z kousků těsta vyválíme silnější válečky
a na nich uděláme uzel. Na kratším konci vytvarujeme hlavičku se zobáčkem, po stranách
zapíchneme sušené borůvky nebo hřebíček
jako očička. Druhý delší konec představuje
ocásek, na který se vidličkou vytisknou peříčka. Ptáčky před pečením potřeme rozšlehaným vejcem. Ptáček musel mít po upečení
zvednutý zobáček, pokud mu hlavička klesla,
sousedky říkaly: „ Ta to neumí, peče chcíplý.“
Připravila Dvořáková L.
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Děkujeme
sponzorům, kteří přispěli hodnotnými dary do
tomboly na Dětský maškarní karneval uskutečněný v neděli 19.3.2006 v Helvíkovicích. Byli to:
Klub žen Helvíkovice, DIBAQ a.s., SRPŠ při
mateřské škole, ENVIRMINE, spol.s r.o., SET
servis Zdeněk Šiffel, SMETANA Antonín – NÁPOJE, Velkoobchod s nápoji – Gita Šindelářová, rodiče dětí z MŠ
VD

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ DĚTÍ DO MŠ
Dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním .... vzdělání § 34.
Zápis k docházce do Mateřské školy v Helvíkovicích na školní rok 2006/2007 se koná
18.5.2006 od 8-10 hodin v mateřské škole.
Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělání pro příští školní rok si vyzvedněte v měsících březnu-květnu.
Úplata (školné) v naší mateřské škole činí
200 Kč za měsíc od 1.1.2006 do 31.8.2006.
Dle § 183 téhož zákona se rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ provádí ve správním řízení
a odvolávacím orgánem je krajský úřad, prostřednictvím MŠ.
Těšíme se na Vás!
Anna Janebová, ředitelka mateřské školy

DO ŠKOLY ANO, ČI NE?
Vstup dítěte do první třídy ZŠ by měl být
v jeho životě šťastným krokem tím správným
směrem, což vyžaduje spolupráci MŠ, rodiny,
odborníků a ZŠ. A v tom může i mateřská škola rodičům při rozhodování hodně pomocivždyť školka je náš druhý domov!
Již několik let se naše mateřská škola věnuje
spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a se speciálním pedagogem. Ještě před
zápisem do první třídy projdou některé děti ve
spolupráci s PPP testy školní zralosti, na které
navážou pohovory s rodiči na základě hodnocení testů. Tato diagnostika spolu s dalšími
hodnoceními a záznamy o dítěti z MŠ pomůže
rodičům rozhodnout se o případném odkladu
školní docházky.
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Mnozí psychologové potvrzují, že právě
předškolní věk je pro rozvoj dítěte nejdůležitější, po šestém roce věku škola a společnost
osobnost dítěte jen dolaďuje. Po takovém konstatování by mělo stoupnout sebevědomí učitelek mateřských škol.
Sebevědomí, ale také pocit odpovědnosti. Tu základní mají ale bez pochyby rodiče.
Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu
a pomáhá rodičům v péči o dítě. Nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové
aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.
Proto je spolupráce MŠ s rodiči tak důležitá!
A ještě pár slov k odkladu školní docházky.
ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ
DOCHÁZKY
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku
tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte,
odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky
lze odložit nejdéle do zahájení školního roku,
v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Při zápisu do prvního ročníku základní
škola informuje zákonného zástupce dítěte o
možnosti odkladu povinné školní docházky.
Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná
tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně
v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky
na následující školní rok.
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu
povinné školní docházky, doporučí zároveň
zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte
v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.
(Dle § 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon.)
připravila Anna Janebová, ředitelka MŠ

Mateřská škola ve spolupráci s dalšími složkami v obci připravuje
tyto akce:
Ferda na silnici
- spolupráce s POLICIÍdatum bude upřesněn na plakátech
Probouzení broučků - 30.4.2006 - opět
se setkáte s Ferdou mravencem, Broukem
Pytlíkem, Beruškou při plnění úkolů a jistě si
všichni užijeme hodně legrace!
Broučci, těšíme se na Vás!
Ferda a zápalky – 3.6.2006 - spolupráce
s HASIČI
Výlet do Prahy – 10.6.2006 - s dětmi
a rodiči ke dni dětí
Ferda u vody - spolupráce s PRVNÍ POMOCÍ – bude se konat v červenci, datum bude
upřesněn
Na všechny tyto akce Vás srdečně zveme!
Za mateřskou školu Anna Janebová

Mateřská škola ve spolupráci s Klubem žen
Vás srdečně zvou na

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
spojenou s prodejem keramiky
z dílny p. Prausové ze Žamberka.
Výstava bude otevřena
ve dnech 13.4. a 14.4 2006
od 9 do12 hod a od 13 do 17 hod.
v knihovně v Helvíkovicích.
Za zapůjčené věci na výstavu, které budeme vybírat do 10.4.2006 v MŠ, předem děkujeme!
SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ KRASLICE!

Zveme všechny spoluobčany a děti
dne 30.4.2006 na

Probouzení broučků
sraz před OÚ v 16 hodin

Stavění máje
a pálení čarodějnic
v prostorách parečku za obecním úřadem od 19. hodin. Pro zájemce bude připraveno bohaté občerstvení,
grilovaná kuřata a posezení
při harmonice.

Kulturní výbor Obce Helvíkovice připravuje
na neděli 14. května od 14 hodin

BESEDU S DŮCHODCI
na sálku obecního úřadu.
Zajištěn kulturní program
a tradiční občerstvení.

Klub žen pořádá ve čtvrtek 11. května 2006

Zájezd do Polska na trhy
do KUDOWA ZDROJ.
Odjezd v 7. hodin od MŠ. Cena pro členky
KŽ 70 Kč, pro ostatní 100 Kč. Přihlášky se
zálohou přijímá paní Popová do 30. dubna.
17.3. proběhla tradiční akce SDH Helvíkovice – Josefovská zábava s velmi malou účastí návštěvníků. Tímto děkujeme všem sponzorům, kteří tuto akci podpořili a pomohli tím SDH zábavu uspořádat bez ztráty. Sponzoři:
Obecní úřad Helvíkovice, VIKA Kameničná a.s., SET
servis Zdeněk Šiffel, Truhlárna Preclík, Pivovar Kanec
Žamberk, Sklad nápojů Šindelářová, DIBAQ a.s., Manželé Borkovi, Kožená galanterie Charfreitagová Žamberk,
Výroba limonád Smetana, Koberce Stejskal Žamberk,
Farma Bednářovi, Dolní dvůr Šedová, UNIKOVO Svoboda s.r.o., ENVIRMINE s.r.o., Truhlárna Žabka, Kovoobrábění Kalous, členové SDH.

Za SDH Jiří Vábr
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UPOZORNĚNÍ A INZERCE
Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o
provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání.
Pro informaci občanů přinášíme přehled o tom, jaké sankce nás čekají po 1.7.2006 při porušení
předpisů o provozu na pozemních komunikacích. Tento výčet není úplný, uvádíme nejzávažnější a obvykle nejčastěji se vyskytující porušení předpisů.
(Připravil MVDr. P.Šalanský)
přestupek/trestný čin
řízení motorového vozidla
bez držení příslušné
skupiny řidičského
oprávnění
řízení vozidla ve stavu
vylučujícím způsobilost,
který si řidič přivodil
požitím alkoholického
nápoje nebo jiné návykové
látky, při zjištění alkoholu
v těle řidiče ve výši nad
0,3 ‰ nebo užitím jiné
návykové látky
odmítnutí řidiče podrobit
se na výzvu dechové
zkoušce ke zjištění, není-li
ovlivněn alkoholem
odmítnutí řidiče podrobit
se na výzvu lékařskému
vyšetření ke zjištění, neníli ovlivněn alkoholem
v případě, že dechová
zkouška byla pozitivní
způsobení dopravní
nehody porušením
povinností řidiče, při které
došlo k usmrcení nebo
těžké újmě na zdraví
způsobení dopravní
nehody, při které došlo
k hmotné škodě na
některém vozidle nebo
přepravovaných věcech
převyšující částku
50000 Kč, neprodlené
nezastavení nebo
neohlášení nehody,
nedovolené opuštění
místa dopravní nehody
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počet
bodů

pokuta ve správním
řízení

zákaz činnosti

bloková
pokuta

7

25000-50000
odnětí svobody do 1
roku

1-2 roky
zákaz činnosti 1rok10 let

----

7

25000-50000
odnětí svobody až do
tří let

1-2 roky

----

7

25000-50000

1-2 roky

----

7

25000-50000

1-2 roky

----

7

25000-50000

1-2 roky

----

7

2500-5000

1-6 měsíců

----

řízení vozidla
bezprostředně po požití
alkoholického nápoje
nebo v takové době po
požití alkoholického
nápoje, po kterou je řidič
ještě pod jeho vlivem
zakázané předjíždění
vozidla
řízení vozidla po zadržení
řidičského průkazu
překročení povolené
rychlosti o 40 km/h
v obci nebo o 50 km/h
mimo obec
neumožnění chodci na
přechodu nerušené a
bezpečné přejití vozovky
ohrožení chodce na
komunikaci, na kterou
řidič odbočuje, ohrožení
chodce při odbočování na
místo mimo komunikaci a
při vjíždění na komunikaci
nebo při otáčení a couvání
řízení vozidla, které není
registrováno nebo užívá
jinou registrační značku,
jež mu byla přidělena
držení telefonního
přístroje v ruce při řízení
vozidla
překročení povolené
rychlosti o 20 km/h
v obci nebo o 30 km/h
mimo obec
porušení povinnosti
být za jízdy připoután
bezpečnostním pásem
nebo užít ochrannou
přilbu
překročení povolené
rychlosti o méně než
20km/h v obci a o méně
než 30 km/h mimo obec
nezatavení vozidla před
přechodem pro chodce
v případech, kdy je řidič
povinen tak učinit
porušení povinnosti
použít dětskou
autosedačku

6

10000-20000

6 měsíců-1 rok

----

6

10000-20000

6 měsíců-1 rok

----

6

5000-10000

6 měsíců-1 rok

----

5

5000-10000

6 měsíců-1 rok

----

4

2500-5000

1-6 měsíců

2500

4

2500-5000

1-6 měsíců

2500

4

5000-10000

6 měsíců-1 rok

3

1500-2500

1-6 měsíců

1000

3

2500-5000

1-6 měsíců

2500

2

1500-2500

----

2000

2

1500-2500

----

1000

3

2500-5000

2

1500-2500

1-6 měsíců

----

----

2500

2000
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VÝZVA OBČANŮM
Vyzýváme občany, kterým byla způsobena nějaká škoda na majetku při zimní údržbě komunikací, aby se do 30.4.2006 přihlásily se svými požadavky na obecním úřadě.
Jednotlivé případy budou zastupitelstvem posouzeny a v oprávněných případech budou škody uhrazeny.
MVDr. Petr Šalanský, starosta

POZOR!
V k.ú. Helvíkovice se provádí očkování lišek.
V této oblasti jsou položeny návnady s očkovací látkou proti vzteklině lišek v době od
13.4.2006 do 18.4.2006.
Dodržujte tyto pokyny:
• nedotýkejte se návnad
• nepoužívejte k výkonu práva myslivosti lovecké psy
• v případě potřísnění očkovací látkou, která je v plastikovém obalu uvnitř návnady, vyhledejte lékaře
• poučte své děti

Hledám spolehlivou osobu na hlídání 1,5 ročního syna 3x týdně. Telefon 608 175 233.

PRO TY, KTEŘÍ VĚDÍ, ŽE ZDRAVÍ KAŽDÉHO JE V JEHO RUKOU NABÍZÍM:

THAJSKOU MASÁŽ - energetická tlaková masáž
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

základem je pročištění energetických drah a jejich bloků
stimuluje energetické dráhy v těle
působí na vnitřní orgány
harmonizuje energetická centra - čakry
působí blahodárně na psychiku
thajská masáž je vlastně meditací
je vynikající prevencí a prostředkem k dosažení dobré fyzické kondice
a psychické pohody

KLASICKOU MASÁŽ
l

regenerační

l

rekondiční

l

částečnou nebo celkovou

HELENA ŠIFFELOVÁ, HELVÍKOVICE 141,
MOBIL: 777 64 97 59
HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 2/2006, VII. ročník, dvouměsíčník. Vydává Obec Helvíkovice, registr MK ČR E 12731, telefon 465 612 527, e-mailová adresa: ouhelvikovice@orlicko.cz.
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