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OBECNÍ ÚŘAD
Pozvánka 

na 10. veřejné zasedání Zastupitelstva obce 
Helvíkovice, které se koná v pátek 11.4. od 
19.h v sálku obecního úřadu.

Program:
 1. Závěrečný účet Obce Helvíkovice za r.2007
 2. Nákup a prodej pozemků
 3. Různé

Obec Helvíkovice nabízí k pronájmu 
byt č.2 v podkroví domu č.p. 165 
v Helvíkovicích o velikosti 60 m2. 

Doba pronájmu od 1.6.2008 do 31.5.2010. 
Žádosti budou přijímány na obecním úřadě do 
15.5.2008. Žadatelé musí splňovat limity prů-
měrného měsíčního příjmu. U samostatně žijící 
osoby se jedná o 0,8 násobek průměrné měsíční 
mzdy za národní hospodářství zveřejněné ČSÚ 
a u osoby s dalšími členy domácnosti nesmí prů-
měrný měsíční příjem přesáhnou 1,5 násobek.

Upozornění na místní poplatky:
Do 28.2.2008 byl splatný
- poplatek za psa za r.2008  ve výši 100,- Kč za 
prvního psa, 200,- Kč za každého dalšího psa
Do 30.6.2008 je splatný
- poplatek za odpady za r.2008 ve výši 350,- Kč 
za 1 občana nebo 1 rekreační chalupu

VÝZVA
na obecní úřad přicházejí stále častěji připo-
mínky, které upozorňují na nepořádek v okolí 
některých domů, stodol, dílen a na soukro-
mých pozemcích. Žádáme proto občany, aby 
do 30. dubna provedli úpravy a úklidy v okolí 
domů, odstranili nepořádky ze svých parcel 
a tím pomohli zlepšit celkový vzhled naší obce 
a životní prostředí nás všech!

Výsledek našeho společného snažení bude 
zveřejněn v příštím čísle Helvíkovického zpra-

vodaje (i ve fotografi ích).
Zveřejněni budou ti občané, kteří si nevzali 

naší výzvu k srdci a pro lepší vzhled naší obce 
neudělali nic. 

L.Dvořáková

V sobotu 26.4. se uskuteční SBĚR STARÉHO 
ŽELEZA po obci. Připravte nepotřebné železo 
před svůj dům, k cestě, případně nahlaste při-
pravený železný šrot na OÚ.

Soutěž obcí ve třídění odpadů za rok 2007

Obec Helvíkovice se zapojila do I. roční-
ku soutěže obcí Pardubického kraje ve sběru 
využitelných a nebezpečných složek komunál-
ních odpadů. Soutěž vyhlásil Pardubický kraj 
ve spolupráci se společností EKO – KOM a.s. 
a probíhala v průběhu celého roku 2007.

Soutěže se mohla zúčastnit každá obec, která 
je zapojena v systému EKO-KOM. Naše obec 
se umístila na krásném 19. místě v kategorii 
obcí do 500 obyvatel a v absolutním pořadí na 
46. místě z celého Pardubického kraje. 

Hodnocení obcí proběhlo podle následujících 
kritérií:

- celková výtěžnost sběru papíru, plastů, bílé-
ho skla, barevného skla a nápojových kartonů 
v roce 2007 v přepočtu na jednoho obyvatele 
obce (kg /obyvatel/rok) 

- celková výtěžnost sběru nebezpečných odpa-
dů v roce 2007 v přepočtu na jednoho obyvatele 
obce (kg /obyvatel/rok)

Obce soutěžily ve třech kategoriích podle 
počtu obyvatel. Byly připraveny odměny pro tři 
nejlepší v každé kategorii:  

1. místo 70 000.- Kč + 9 nádob na tříděný sběr 
dle vlastního výběru

2. místo 35 000.- Kč + 6 nádob na tříděný sběr 
dle vlastního výběru

3. místo 20 000.- Kč + 3 nádoby na tříděný 
sběr dle vlastního výběru

Přibližná cena 1 nádoby na tříděný odpad je 
11 tis.Kč.
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Do soutěže se v Pardubickém kraji zapojilo 
celkem 405 obcí. 

Z toho v kategorii 
do 500 obyvatel 249 obcí
500 – 5 000 obyvatel 139 obcí
nad 5 000 obyvatel 17 obcí.

Pro dokreslení naší snahy o čisté okolí a zdravé 
životní prostředí uvádím množství vytříděných 
odpadů v roce 2007 v naší obci:

papír 1,200 t
plast 4,037 t
sklo barevné 5,760 t
nápojové kartony 0,052 t
kovy 1,700 t
Celkem 12,749 t. Z toho vyplývá, že bylo se-

bráno v průměru 29,58 kg tříděného odpadu na 
1 občana za rok. 

Dále bylo vytříděno:
nebezpečných odpadů 2,544 t
elektroodpadů 0,500 t
tj. v průměru 7,06 kg na 1 občana za rok.

V roce 2007 občané Helvíkovic vyprodukova-
li také celkem 92,869 t směsného komunálního 
odpadu. To znamená, že na každého obyvatele 
připadlo 215,47 kg směsných odpadů za rok. 
Množství odpadů se však výrazně snížilo oproti 
roku 2006 kdy z celkového množství směsných 
odpadů 114,007 t připadalo na každého obyva-
tele 266,99 kg směsných odpadů za rok. V po-
rovnání těchto roků je jasně vidět, že se vyplatila 
změna systému sběru komunálního odpadu. 
Veřejně přístupný kontejner byl umístěn do od-
padového dvora a občané si za výhodnou cenu 
pořídili nové popelnice. Ukládání komunálního 
odpadu je tak lépe kontrolováno.

Výsledky v soutěži obcí Pardubického kraje 
jasně ukazují, že občané naší obce jsou zod-
povědní ve třídění odpadů. Děkujeme všem, 
kteří důsledně třídí své odpady za jejich snahu 
a pochopení.                                               

 V. Dittertová

VYBRANÉ VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH:
I.  soutěžní skupina - obce do 500 obyvatel
Název obce Počet Celkové pořadí  Pořadí v soutěži 
 obyvatel ve skupině bez ohledu na velikost obce
Obec Pustina, okr. Ústí n.Orl. 69 1 3
Obec Rohoznice, okr.Pardubice 246 2 5
Obec Budislav, okr.Svitavy 435 3 9
Obec Helvíkovice 431 19 46
Obec Pastviny 316 111 210
Obec Kameničná 352 122 227
Obec Česká Rybná 378 164 294
Obec Hejnice 208 198 341
Obec Písečná 473 215 364

II. soutěžní skupina – obce o velikosti 500 – 5000 obyvatel
Název obce Počet Celkové pořadí  Pořadí v soutěži 
 obyvatel ve skupině bez ohledu na velikost obce
Město Sezemice, okr. Pardubice 3231 1 1
Obec Opatovice n.L., okr. Pardubice 2218 2 2
Obec Pomezí, okr. Svitavy 1046 3 7
Obec Kunvald 1018 38 87
Obec Lukavice 1105  72 163
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Obec Klášterec n.Orl. 925 109 275
Obec Líšnice 748 113 286
Obec Záchlumí 802 123 321
Obec Dlouhoňovice 781 128 345

III. soutěžní skupina – obce o velikosti nad 5 000 obyvatel
Název obce Počet Celkové pořadí  Pořadí v soutěži 
 obyvatel ve skupině bez ohledu na velikost obce

Město Letohrad, okr. Ústí n.Orl. 6202 1  4
Město Lanškroun, okr. Ústí n.Orl. 9807 2 6
Město Chrudim, okr. Chrudim 23385 3 17
Město Žamberk 6017 8 49

Společenská rubrika
BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná 
životní jubilea:

DUBEN 2008
Popová Magda, č.p. 124 71 let
Grygarová Jaroslava, č.p. 68 60 let
Matyáš Josef, č.p. 123 60 let
Jeništa Jiří, č.p. 10 71 let
Prausová Erika, č.p. 104 71 let

KVĚTEN 2008
Chaloupková Oldřiška, č.p. 126 78 let
Janušová Květoslava, č.p. 48 72 let
Pirkl Jan, č.p. 86 85 let
Holubář Bohuslav, č.p. 83 78 let

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
27.1. se narodila Simona Zezulková do č.p. 
134.

Přejeme ji hodně zdraví, lásky a šťastné dětství.

VZPOMÍNÁME
10.1. zemřel pan Ladislav Praus z č.p. 104 ve 

věku 85 let
21.2. zemřela paní Anežka Blažková z č.p. 

20 ve věku 84 let.
VD

O ČEM SE POVÍDÁ,
O ČEM SE MLUVÍ

Česká republika vstupuje do Schengenu
Dne 21.12.2007 se Česká republika stala sou-

částí tzv. schengenského prostoru a zrušila kon-
troly osob na hranicích, které ji dělí od soused-
ních států. Rozšířením schengenského prostoru 
o Českou republiku a dalších 8 států Evropské 
unie (Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, 
Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko) vzroste 
počet schengenských států z 15 na 24. Rozší-
ření schengenského prostoru ještě více ulehčí 
cestování po Evropě. 

Vstup České republiky do Schengenu nezna-
mená pouze možnost překračovat hranice se 
sousedními státy bez kontrol i mimo současné 
hraniční přechody a jejich provozní dobu, i když 
právě to je nejviditelnějším znakem Schengenu. 
Členství ČR v Schengenu se odrazí i v práci poli-
cejních a justičních orgánů, ve vízové politice 
ČR či ve způsobu zajištění bezpečnosti a veřej-
ného pořádku.
Co znamená Schengen?

Schengen je nejčastěji používán jako zkráce-
né označení tzv. schengenského prostoru – úze-
mí států, na jejichž společných hranicích nejsou 
vykonávány hraniční kontroly a které chybějící 
hraniční kontroly vyvažují komplexně pojatým 
systémem opatření v mnoha oblastech. Hrani-
ce je možné překračovat na jakémkoliv místě 
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a v kteroukoli denní či noční hodinu. Ochrana 
hranic se soustředí na tzv. vnější schengenské 
hranice (pozemní hranice, mezinárodní letiště 
a mořské přístavy) a je doprovázena úzkou spo-
luprací členských států v policejních, justičních, 
vízových a dalších záležitostech včetně přísných 
pravidel ochrany osobních údajů. 

Dějiny schengenské spolupráce se zača-
ly psát v roce 1985 v Schengenu, do té doby 
neznámém městečku v Lucemburku v blízkosti 
francouzských a německých hranic. Právě zde 
podepsali představitelé pěti států (Německo, 
Francie, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko) 
tzv. Schengenskou dohodu. Svou iniciativou 
tak rozhodli o postupném zrušení kontrol na 
svých společných státních hranicích a položili 
základní kámen pro postupně se prohlubující 
schengenskou spoluráci. Cíl schengenské spo-
lupráce byl dosažen v březnu 1995, kdy se ote-
vřel schengenský prostor volného pohybu bez 
kontrol na vnitřních hranicích pro sedm států 
Evropského společenství. K pěti původním sig-
natářům se totiž mezitím připojilo Španělsko 
s Portugalskem. V následujících letech se přidá-
valy další státy. Kontrolní stanoviště na hranič-
ních přechodech uvnitř zvětšujícího se společ-
ného prostoru tak postupně zrušilo Rakousko 
s Itálií, Řecko, Finsko, Švédsko, Dánsko, Nor-
sko, Island. 

ČR v Schengenu: Co to znamená?
Po vstupu ČR do schengenského prostoru 

nedojde ke zrušení hranic, jak se někdy mylně 
uvádí, ale nebudou pouze prováděny hraniční 
kontroly na stávajících hraničních přechodech 
ani jiná opatření zaměřená proti nedovolenému 
překračování státních hranic mimo hraniční 
přechody (tzv. zelené hranice). Absence kontrol 
na vnitřních hranicích umožní prakticky volný 
pohyb osob přes pozemní hranice se sousedními 
státy. Boj s přeshraniční kriminalitou a nelegál-
ní migrací se bude opírat o posílené prostředky 
mezinárodní policejní spolupráce. České orgá-
ny budou využívat Schengenský informační 
systém obsahující záznamy vkládané všemi 24 
schengenskými státy.

ČR v Schengenu: Hlavní změny
• překračování pozemních hranic bez hranič-

ních kontrol a bez zastavení
Hranice ČR se sousedními státy budeme moci 

překračovat v jakémkoli místě a v jakoukoli den-
ní či noční hodinu, tedy i mimo současné hranič-
ní přechody a jejich provozní dobu. Budete však 
muset stále dodržovat pravidla týkající se povin-
nosti prokázat v případě potřeby svou totožnost 
platným občanským průkazem nebo cestovním 
pasem během pobytu v jiném státě EU. 

Při projíždění státními hranicemi v autě /auto-
buse/vlaku, nebude nutné zastavit ani snižovat 
rychlost (pokud nebude doprava omezena míst-
ní úpravou). Ze silničních hraničních přechodů 
postupně zmizí všechny překážky bránící plynu-
lému provozu. Na komunikacích protínajících 
státní hranice a v blízkosti stávajících hranič-
ních přechodů budou provedena odpovídající 
opatření spočívající zejména v instalaci nového 
dopravního značení a v odstranění zátarasů, 
závor nebo odbavovacích buněk. 

• volné cestování po 24 státech Schengenu
Odstranění hraničních kontrol se bude týkat 

všech vnitřních hranic rozšířeného schengen-
ského prostoru, tj. všech hranic mezi starými 
a novými schengenskými státy a mezi novými 
schengenskými státy navzájem. Volné překra-
čování hranic bez hraničních kontrol tak bude 
možné na česko-polské či česko-německé hra-
nici nebo na rakousko-slovinské či litevsko-
lotyšské hranici. Odstraněním kontrol dojde ke 
zkrácení doby pro cestování po Evropě – ať už 
autem, autobusem, vlakem, letadlem či trajek-
tem.  

• ukončení přítomnosti policistů na hraničních 
přechodech podél celé hranice se sousedními státy

Po celnících, kteří opustili pozemní hraniční 
přechody v souvislosti se vstupem ČR do EU 
v květnu 2004, tak hraniční přechody opustí 
i policisté. 

• zachování přítomnosti policie v příhraničí
Policie sice přestane provádět hraniční kon-

troly na celém úseku pozemních hranic, její 
početní zastoupení v příhraničních regionech 
však zůstane zachováno.

5



• bezvízové cestování po Schengenu pro cizince 
s povoleným pobytem na území ČR

Občané třetích zemí, kteří jsou držiteli plat-
ného povolení k dlouhodobému nebo trvalému 
pobytu na území ČR, budou moci až 3 měsíce 
cestovat po území Schengenu bez toho, aby 
museli žádat o vízum. 
ČR v Schengenu: Co se nezmění

Vstupem ČR do Schengenu se řada součas-
ných pravidel i povinností nemění. Patří mezi ně 
například:

• cestování s platným cestovním dokladem 
(platný průkaz/doklad totožnosti nebo cestovní 
pas), u občanů třetích zemí cestovní pas a příp. 
vízum,

• ponechání hraničních kontrol osob a zboží 
na mezinárodních letištích při letech z/do zemí 
mimo Schengen,

• absolvování hraniční kontroly při cestování 
do států Evropské unie, které nejsou součástí 
Schengenu (Velká Británie, Irsko, Kypr, Bul-
harsko a Rumunsko),

• omezení pohybu přes hranice v národních 
parcích a v národních přírodních rezervacích 
(např. zákaz pohybu mimo vyznačené stezky 
apod.),

• množstevní omezení pro převoz alkoholic-
kých nápojů a tabákových výrobků mezi jed-
notlivými státy EU a při cestování do/ze třetích 
zemí,

• ohlašovací povinnost v jiných státech EU/
Schengenu při pobytu přesahujícím daným stá-
tem stanovené období,

• podmínky pro vydávání pracovních povo-
lení pro cizince v ČR i pro občany ČR v jiných 
státech,

• podmínky pro vydávání dlouhodobých víz 
a povolení k pobytu na území ČR,

• pravidla pro cestování se psy, kočkami 
a fretkami,

• pravidla pro převoz veterinárního zboží, 
předmětů kulturní hodnoty, zbraní, střeliva 
a výbušnin, návykových látek a léků, odpadu 
a fi nančních prostředků.  

Z publikace vydané Ministerstvem vnitra
 vybrala V. Dittertová

Aby nehořelo aneb protipožární abeceda

autor Václav Šubrt

Určitě mnohým z vás více či méně obrazně 
řečeno přejede mráz po zádech, uslyšíte-li náhle 
v ulicích jekot sirén požárních automobilů.

Příčin, které mohou vést ke vzniku požáru, je 
až neskutečně mnoho. Zaměříme se především 
na ty příčiny, které jsou typické a nejvíce zaplňu-
jí požární statistiky. 

C- Cigareta
Poučení pro občany kuřáky: Nepodceňuj-

te nebezpečí neuhašených nedopalků, byť je 
odhazujete ve venkovním prostředí. Jestliže si 
náruživý kuřák nemůže v suchém lese kouření 
opravdu odpustit, radím, aby nedopalky nezhá-
šel nohou, ale rukou o kmen stromu, kámen 
nebo pařez, kdy se může dostatečně přesvědčit, 
že došlo k úplnému zhašení. Nikdy nevyhazujte 
nezhašené nedopalky z dopravních prostředků. 
Je velký omyl domnívat se, že nedopalky uhas-
nou při delším letu vzduchem. Každá zapálená 
cigareta, odložená na okraj popelníku, ztrácí ve 
své části odhořívající nad popelníkem postup-
ně svoji váhu. Když pak do popelníku odpadne 
určitá část oharku cigarety, její zbytek se převáží 
a skulí kamsi mimo popelník. 
D – Děti

Již dítě nad jeden rok věku, které dokáže 
chodit, je schopno otočit kohoutem plynového 
sporáku, dvou- až tříleté dítě již dokáže zapálit 
zapalovač nebo i zápalku, čtyřleté dítě může 
již vědomě zapalovat kupř. prskavku na stro-
mečku, pěti- až desetileté děti si již dokáží bez 
dozoru rodičů rozdělat vlastní ohníček nebo 
vyzkoušet, jak rychle hoří zapálená stařina trávy 
anebo jak hezky letí z okna zapálená vlaštovka. 
Zhruba v deseti až dvanácti letech zaznamená-
váme zejména u chlapců první pokusy o kouře-
ní, třinácti- až patnáctiletí chlapci již zkouší své 
chemické znalosti výrobou rachejtlí, třaskavých 
kuliček a jiné podomácky vyrobené zábavné 
pyrotechniky, jejichž použití však často nebývá 
zábavné.
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E – Elektrospotřebiče
Připravujete-li potraviny, ať již v troubě nebo 

na vařiči, věnujte práci trvalou pozornost. Jste-li 
v bytě sami, neodcházejte pokud možno z míst-
nosti, zpravidla kuchyně, kde se potraviny při-
pravují. Nezačínejte v jiné místnosti s jinou 
činností. Pamatujte, že přídavný spotřebič 
v koupelně (teplomet) slouží k vyhřívání prosto-
ru, nikoliv k sušení prádla. Sušit hořlavé věci, 
zejména oděvy na akumulačních kamnech, se 
nevyplácí. Nedělejte to ani krátkodobě, kdy 
hodláte mít sušení pod kontrolou. Nesušte věci 
ani těsně před kamny. Používáte-li doma nebo 
na pracovišti nástěnných nebo i stolních lam-
piček bez krytu žárovek, dbejte, aby se žárovka 
nedostala do styku s hořlavou látkou. Dávejte 
pozor, aby se volně visící textilie (záclony, závě-
sy) nacházely v dostatečné vzdálenosti od sví-
tidla. Jedete-li na dovolenou, před odchodem 
z bytu dobře zkontrolujte, zda jsou všechny spo-
třebiče vypnuty. Máte-li hospodářství, dbejte, 
aby v prostorách pro uskladnění sena a slámy 
byla instalována pouze svítidla s předepsaným 
ochranným krytem.
G – Garáže

Garáž využívejte především k tomu, k čemu 
je určena, tedy ke garážování vašeho vozidla, 
udržujte ji v čistotě a vyvarujte se údržbářským 
a opravářským pracím a sladování nadměrné-
ho množství hořlavin uvnitř garáže. V garáži 
je dobré mít přenosný hasicí přístroj vhodný 
pro hašení vozidla (ne vodní). K požáru např. 
v motorové části vozidla může dojít i z technické 
příčiny, kterou jste sami nezavinili. 
K – Komíny, kouřovody a kamna na pevná 
paliva

Pro dobrý pocit, že vaše komíny jsou bezpeč-
né, dbejte těchto rad: Přesvědčte se, zda jejich 
konstrukce odpovídá projektové dokumenta-
ci. Máte-li starší komín, dbejte o jeho stavební 
údržbu. Komín nad střechou musí být řád-
ně vyspárován, na půdě vyspárován a pokud 
možno i omítnut. Do komínového zdiva nesmí 
zasahovat ani k němu těsně přiléhat žádné hoř-
lavé stavební prvky – konstrukce krovu, stropů, 
obložení apod. Půdní prostor v okolí komína 

zachovávejte v čistotě, nikdy na půdě neskla-
dujte seno a textilní materiál. Zkontrolujte 
spolehlivost zajištění komínových vymetacích 
a vybíracích dvířek. Zajišťujte pravidelné čiš-
tění používaných komínů. I když právní před-
pisy připouští, abyste čištění vlastních komínů 
prováděli i sami, doporučuji zajišťovat tuto čin-
nost prostřednictvím odborně způsobilé oso-
by – kominíka. Při používání kamen na pevná 
paliva, včetně kamen krbových je nutné postu-
povat podle průvodní dokumentace. Pokud jde 
o bezpečnou vzdálenost kamen a kouřovodu od 
hořlavých materiálů doporučuji dodržovat tyto 
minimální vzdálenosti – 80 cm od hořlavých 
stavebních prvků i od zařízení (např.hořlavého 
nábytku), při hořlavé podlaze nehořlavou pod-
ložku přesahující kamna před dvířky min. o 60 
cm, po stranách o 30 cm a vedoucí za kamny 
pod kouřovodem až ke stěně. Nelze-li dodržet 
80 cm od hořlavé stěny nebo nábytku lze použít 
ochranné zástěny s azbestovou výplní. Je tře-
ba se vyvarovat předsoušení dřeva za kamny 
a nepořádku v okolí kamen.Nepřenášet žhavé 
uhlí z jedněch kamen do druhých za účelem roz-
dělání ohně. 
O – Ohníčky

Majitelé a uživatelé lesa by měli vědět, že klest 
je třeba spalovat v místech s hliněným podkla-
dem, tj. na okrajích lesních cest, lesních mýti-
nách, v ostrůvcích nebo pásech listnatého lesa. 
Samozřejmě klest nelze spalovat nikde v době 
extrémního sucha, kdy je jakákoliv manipu-
lace s otevřeným ohněm zakázána předpisem 
veřejnoprávního orgánu. Tento zákaz platí pro 
jakékoliv rozdělávání ohňů i mimo les, např. 
na soukromých zahradách. Není-li tento zákaz 
vyhlášen, pak předpisy  o požární ochraně spa-
lování zahradního odpadu (plevel, listí), pokud 
je spalován na jednom požárně bezpečném mís-
tě (na hromadě) nezakazují. Tím však není nik-
terak dotčena možnost porušení předpisů týka-
jících se životního prostředí, příp. sousedských 
vztahů. Pokud jde o předpisy požární ochrany, 
výslovný zákaz se týká pouze vypalování porostů 
(tj. plošné vypalování stařiny trávy a křovisek). 
Pálení ohníčků na soukromých pozemcích je 
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ovšem možné pouze na protipožárně dokonale 
zabezpečených místech, ohništích obložených 
kameny, dostatečně vzdálených od hořlavých 
částí staveb, např. kůlen, altánů. Shrneme-li 
vše uvedené, dojdeme k závěru, že pouhé roz-
dělávání ohníčku na zahradě, není-li v daném 
území všeobecný zákaz, není přestupkem podle 
předpisů o požární ochraně. Toto neplatí tehdy, 
dojde-li od ohníčku z důvodu špatného zabezpe-
čení k požáru. Potom se jedná o přestupek pod-
le zákona o požární ochraně, za který lze uložit 
pokutu ve výši až 25 000 Kč. Při vzniku škody 
velkého rozsahu se může jednat o trestný čin.
S – Svíčka

Při výpadku elektrického proudu v bytě je 
nutné umístit svíčku na bezpečné místo. Tedy 
do kovového stojanu a tak, aby plamen nemohl 
přijít do styku s hořlavým materiálem. Dbejte na 
to, aby nad plamenem svíčky byl dostatečný vol-
ný prostor. Svíčky musí být umístěny na rovné 
podložce zabraňující jejich překocení. 
V – Vypalování porostů

Na rozdíl od rozdělávání ohníčků, které je na 
vyhrazených místech povoleno, je vypalování 
porostů všeobecně zakázáno. Vypalování zna-
mená spalování suché trávy a křovisek na ploše, 
nikoliv na hromadě. Právě v tom spočívá jeho 
nebezpečnost. Stačí prudší závan větru a oheň 
se vymkne kontrole a rozšíří se tak, že se jeho 
uhašení nedá zvládnout. Od vypalování vzniká 
každoročně obrovský počet požárů. Vypalování 
je podle zákona o požární ochraně samostatným 
přestupkem, za který může být fyzické osobě 
uložena pokuta ve výši až 25 000 Kč. 

 
Publikaci vydalo Nakladatelství Milan Horák 

REGO v r. 2004.      Z textu vybrala V. Dittertová

Jména, svátky, pranostiky
V těchto měsících mají svátek:

MARCELA - svátek slaví 20. dubna. Svátek 
mají Marcela a Hugo. V občanském kalendá-
ři dnes slaví svůj svátek Marcela. Je ženským 

protějškem jména Marcel (16. ledna). Obě jmé-
na jsou římského původu, patří starému rodu 
Marcellů. Jedná se vlastně o zdrobnělinu jmé-
na Marcus, odvozeného od boha války Marse. 
Základem slova pak je prastaré řecké marnamai 
- „bojuji“. První Marcela, o níž se dnes zmíníme, 
žila v Kristově době. Přátelila se s Lazarem, kte-
rého Ježíš vzkřísil z mrtvých, a s jeho sestrami 
Marií a Martou. Přijala novou křesťanskou víru 
a rozhodla se, že ji bude šířit. Přeplavila se lodí 
do Galie, kde prováděla misionářskou službu 
u barbarů. 

MONIKA - svátek slaví 21. května. Svátek 
mají Monika, Ondřej a Rejčka. V občanském 
kalendáři má dnes svůj svátek Monika. Toto 
jméno má skutečně nevšední původ - jedná se 
o prastaré fénické jméno s významem „bohy-
ně“. Dnešní světice je patronkou křesťanských 
žen a matek, lidé se k ní modlí za záchranu 
dětských duší. Narodila se kolem roku 332 
v Tagaste (Alžírsko) a vstoupila do manžel-
ství s Patriciem, s nímž měla tři děti. Nejstarší 
z nich byl pozdější světec Augustin, který jí dělal 
velké starosti. „Syn tolika slz se nemůže ztra-
tit,“ řekl jednou milánský biskup Ambrož, když 
opět zoufale prosila Boha, aby napravil jejímu 
výstřednímu synovi život. Její prosby byly sku-
tečně vyslyšeny, Augustin cestu k Bohu našel, 
a navíc se stal jedním z největších křesťanů všech 
dob. Avšak matka se toho již nedožila, zemřela 
roku 387 v Ostii (Itálie). Její ostatky odpočíva-
jí v Římě a také v klášteře Arrouaise v severní 
Francii. Augustin později ve svých překrásných 
Vyznáních vyjádřil své matce dík. Římský kalen-
dář slaví Moniku 27. srpna. 

Pranostiky na duben:
Ať si Duben sebelepší bývá, přec ovčákovi hůl 

zasněžívá.
Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
Teplé deště v dubnu – teplé dny v říjnu.
Prší – li na 1.dubna, bude mokrý květen.

Pranostiky na květen:
Jestliže v máji neprší, tehdy to červen převrší.
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Když se v máji blýská, to si sedlák výská.
Máj li déšť nedá, červen se předá.
Prší – li na 1. máje, bývá málo žita a sena.
Svatý Florián (4.květen) si může ještě nasadit 

sněhový klobouk.
Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy 

veta.
připravila L.Dvořáková

ZE ŽIVOTA V OBCI

http://knihovnahelvikovice.wz.cz

je adresa www stránek knihovny, na kte-
rých naleznete vždy aktuální informace o 
dění v knihovně.
Šablonu webu vytvořila Knihovna města 
Hradec Králové a zdarma ji poskytuje k uží-
vání širokému okruhu malých knihoven.

Dne 23.2.2008  pořádala  MŠ ve spolupráci s 
První pomocí KNOFLÍKOVÝ  PLES.

Zúčastnilo se 42 dětí a 25 dospělých. Poděko-
vání patří PP za pomoc při organizaci, p.R.Kou-
kolovi za zajištění hudby a rodičům za pěkné 
ceny do tomboly.

Další zdařilou akcí byl již tradiční DĚTSKÝ 
MAŠKARNÍ  KARNEVAL, který se konal 
16.3.2008. Celkem se zúčastnilo 60 dospělých 
a 62 dětí.

Poděkování patří Klubu žen za pomoc při 
organizaci a výborné domácí cukroví, p. R. Kou-
kolovi za zajištění hudby. Za hodnotné ceny do 
tomboly rodičům, členkám KŽ a sponzorům.

 
 
Dodatečné poděkování patří p. J.Bednářové 

za částku 200 Kč na zakoupení knih dětem do 
mateřské školy.

Anna  Janebová,  ředitelka mateřské školy
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ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
 
Mateřská škola Helvíkovice vyhlašuje ZÁPIS 

DĚTÍ k předškolnímu vzdělávání v mateřské 
škole na školní rok 2008/2009.

Zápis se koná ve středu 
21.5.2008 od 10.00  do  12.00 hodin.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě 
žádosti rodičů ředitelka mateřské školy.

Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou 
vyzvednout  v mateřské škole.

Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí 
o přijetí nebo nepřijetí dítěte do mateřské školy.

Bližší informace o zápisu poskytne Anna  
Janebová, ředitelka MŠ, telefon 465 614 147.

 
Podle § 34 odst.4 školského zákona se před-

nostně přijímají děti v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky s místem 
trvalého pobytu v obci, která příslušnou mateř-
skou školu zřizuje.

Anna Janebová -ředitelka MŠ

Informace z MŠ:
ÚPLATA  ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský 
zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 
Sb.,o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ 
mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský 
zákon §123 odst.2).

Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané 
období stanovena na 250 Kč měsíčně (vyhláška 
č.14 §6 odst.2).

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástup-
ce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo 
fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje 
a pobírá dávky pěstounské péče(vyhláška č.14 
§6 odst.3).

Rodiče, kterých se týká osvobození, podají 
v mateřské škole žádost o osvobození na přísluš-
ném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé 

čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního pří-
platku.

O osvobození v konkrétních případech roz-
hoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon 
§ 164 odst.a).

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Výše stravného je stanovena ve stravovacím 

řádu mateřské školy.

ZPŮSOB PLATBY 
Úplata za předškolní vzdělávání a stravování 

dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou 
pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí roz-
počtu mateřské školy.

Opakované neuhrazení těchto plateb v mateř-
ské škole je považováno za závažné porušení 
provozu mateřské školy a v konečném důsled-
ku může být důvodem pro ukončení docházky 
dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb. 
školský zákon §35 odst.1d).

EVIDENCE  DÍTĚTE
Při nástupu dítěte do mateřské školy předají 

rodiče učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém 
bude vyplněno: 

jméno a příjmení dítěte
rodné číslo
státní občanství a místo trvalého pobytu
jméno a příjmení zákonného zástupce
místo trvalého pobytu a adresa pro doručová-

ní písemností a telefonické spojení.
Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidel-

ném očkování doplní do Evidenčního listu dět-
ský lékař a to před nástupem dítěte do mateřské 
školy.

Rodiče nahlásí mateřské škole každou změnu 
ve výše uvedených údajích (zejména místo trva-
lého pobytu a telefon).

Informace o dětech jsou důsledně využívá-
ny pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné 
orgány státní správy a samosprávy a pro potře-
bu uplatnění zákona č.106/1999 Sb. o svobod-
ném přístupu k informacím.

Anna Janebová - ředitelka MŠ
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Blížily se moje 75. narozeniny a já se těšila na 
setkání s přáteli a zavzpomínání na mladá léta. 
Bohužel, člověk míní, osud mění! Místo plánova-
ná oslavy mě odvezla RZP do nemocnice. Jsem 
moc ráda, že vše dobře dopadlo a já se mohla sejít 
s milou společností a dodatečně moje narozeniny 
oslavit.

Poděkování patří zástupcům různých složek 

v obci a sousedům. Celkem nás bylo 13. Bylo to 
moc pěkné posezení, na které budeme s manželem 
dlouho vzpomínat. Škoda, že náš zdravotní stav 
nám nedovoluje navštěvovat akce, na které jsme 
tak rádi chodili. 

Poděkování také patří p. Marii Tomšové, která 
si na mě vzpomněla. Velice mě to potěšilo. Uteklo 
mládí, zůstaly jen vzpomínky!

Anna Stejskalová

PODĚKOVÁNÍ

Upozornění a inzerce
Kulturní výbor 

Obecního úřadu v Helvíkovicích 
zve všechny občany – důchodce

v neděli 11. května od 14,00 hod. na
BESEDU S DŮCHODCI

do sálku obecního úřadu. 
Zajištěn je kulturní program 

a tradiční občerstvení.

Sbor dobrovolných hasičů 
připravuje na sobotu 31. května 2008

KÁCENÍ MÁJE 
a PŘEDVEDENÍ ZÁSAHU SDH

Bližší informace budou na plakátech.

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, OBÁLKY 
A POHLEDNICE, celé sbírky, větší množství i pozů-
stalost po sběrateli. Platím v hotovosti, nejvyšší možné 
ceny.                                    Informace na tel. : 724 229 292.

11



Klub žen Helvíkovice pořádá zájezd na

KONCERT JAKUBA SMOLÍKA
ve středu 14. května do Rychnova n. Kn.

Jakub Smolík je populární zpěvák, který vyprodává 
sály po celé republice. Jeho známými hity jsou : Jen 
blázen žárlí, Až se ti jednou bude zdát, Lásko stůj při 
mě, Tátův sen a další.
Odjezd na koncert je 14.5. v 18.00 hod. od obecního 
úřadu. Cena pro členky KŽ 100 Kč. Cena pro ostatní 
250 Kč (200 Kč = vstupenka, 50 Kč = doprava). 
Přihlášky se zaplacením ceny jsou přijímány na OÚ 
do konce dubna.

PROBOUZENÍ BROUČKŮ
se uskuteční ve čtvrtek 17. dubna 2008. 
Sraz v 17 .00 hodin u mateřské školy.

Těší se na Vás Brouk Pytlík, Ferda Mravenec, 
berušky a další. Startovné  20 Kč. Občerstve-
ní  zajištěno.

Srdečně Vás zvou MŠ a První pomoc

Klub žen požádá v pátek 9. KVĚTNA 2008

ZÁJEZD DO POLSKA
Program : 
1. Dopoledne návštěva tržnice v KUDOWA- 
ZDROJ
2. Odpoledne posezení v GOSPODARST-
WU RYBNEM, kde připravují smažené 
pstruhy, kapry a jiné ryby, které si mohou 
návštěvníci sami ulovit nebo si je tam koupit.
Je možné si zde zakoupit i okrasné dřeviny za 
velmi výhodné ceny.
3. Návštěva poutního místa Vambeřice
Odjezd do Polska v 7,00 hod. od obecního 
úřadu, návrat do 18 hod. 
Cena pro členky KŽ 100 Kč, pro nečleny KŽ 
150 Kč.
Přihlášky se zálohou přijímá paní Popová do 
konce dubna.
                                                      

Klub žen zve všechny spoluobčany i děti
ve středu 30.dubna 2008 na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE
v prostorách parčíku za obecním úřadem od 
18 hodin. Pro zájemce budou připravena gri-
lovaná kuřata a posezení při harmonice.
V případě nepříznivého počasí se akce přesu-
ne do sálku OÚ.

TJ Sokol Líšnice pořádá v sobotu 19.4.2008
Turistický pochod  <Líšnický puchýř>
VII. ročník: Cestou k táboru ve stopách husitů. Trasy 
8-16-32 km, pěšky i na kolech! Start sokolovna Líš-
nice 8:00-10:00. Cíl tamtéž do 17:00, startovné 20 
Kč. Každý účastník obdrží oplatek a čaj na trase. U 
sokolovny bude připraveno posezení s možností 
občerstvení. Na malé i velké turisty se těší pořada-
telé!
Orlické hory tady máme,
krajem rádi chodíváme,
s radostí a bez nudy,
každým rokem jinudy.

HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 2/2008, IX. 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 2.4.2008, datum vydání 7.2.2008. Uzávěrka příštího čísla 30.5.2008, Helvíkovický zpravodaj č. 3/2008 vyjde 5.6.2008. 
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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Obec Helvíkovice nabízí k prodeji přímoto-
py v ceně 150,- Kč za 1 kus. Bližší informace 
na OÚ. 


