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OBECNÍ ÚŘAD

Dne 11. 4. 2008 se konalo 10. veřejné 
zasedání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce schválilo :
1. Závěrečný účet obce a výsledek hospodaře-

ní obce za rok 2007 bez výhrad.
2. Rozpočtový výhled obce na roky 2008 

– 2010.
3. Nákup pozemkové parcely č. 59/11 v k.ú. 

Helvíkovice o výměře 421 m2 za cenu 50,- Kč za 
1 m2 od p.Jiřího Matyáše, Helvíkovice 147.

4. Nákup pozemkové parcely č. 59/12 v k.
ú.Helvíkovice o výměře 396 m2 za cenu 190,- Kč 
za 1m2 od p. Zdeňka Šiffela, Helvíkovice 141. 

Pozemky od p. Matyáše a p. Šiffela leží vedle 
hřbitova a budou upraveny na parkoviště pro 
návštěvníky hřbitova. 

5. Měsíční odměny členů zastupitelstva navý-
šené podle nařízení vlády č. 79/2008 od 1.4. 
2008.

6. Zveřejnění pronájmu bytu č.2 v č.p. 165.
7. Zveřejnění prodeje obecních pozemků par.

č. 48/3, 1620 a 1462/2 vše v k.ú. Helvíkovice za 
cenu 50,- Kč za 1m2. 

8. Dopravní značení na obecní komunikaci 
mezi č.p.68 a č.p. 74 – omezení rychlosti na 20 
km/h.

9. Závěry z porady starostů dne 3.4.2008 na 
MěÚ v Žamberku ohledně vypracování technic-
ké studie na přeložku I/11 – obchvat Žamber-
ka.

Zastupitelstvo obce neschválilo :
1. Prodej pozemků parc.č. 135/1, 135/2, 

135/3 a stav.parc.č. 218 v k.ú. Helvíkovice spol. 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. 
Jedná se o stavební pozemek, na kterém leží čer-
pací stanice na Ostrově a přilehlé pozemky. 

Zastupitelstvo obce uložilo :
1.Starostovi uzavřít nájemní smlouvu na byt 

č.2 v č.p. 165 s vybraným žadatelem. 
2. Starostovi zajistit dopravní značení u č.p. 

68 a č.p. 74 a ořezání živého plotu u č.p. 68.
3. Starostovi zajistit opravu krajnic komuni-

kace od mostu k Popluží po č.p.84.

DALŠÍ INFORMACE z práce obecního 
úřadu:

- S manželi Hubenými byla podepsána kup-
ní smlouva na prodej 3 stavebních pozemků 
z majetku obce v lokalitě Na Skále. Hodnota 
pozemků činí 1 650 870 Kč.

- S manželi Kvačkovými a panem Vyhnálkem 
byla podepsána kupní smlouva na prodej budo-
vy bývalé školy a přilehlého pozemku za cenu 
1 850 000 Kč.

- 15.3. bylo provedeno prokácení poškozené-
ho lesního porostu podél silnice II/310. Dřevo 
bylo použito na postavení přístřešků v parčíku 
za obecním úřadem a využije se i na stavbu altá-
nu před obecním úřadem. Z těžby a pořezu bylo 
prodáno 5m3 palivového dřeva za cenu 2000 Kč 
a dále 0,5 m3 modřínových fošen za cenu 2 363 
Kč.

- Za obecním úřadem v parčíku byly postave-
ny dva přístřešky a zhotoveno 10 stolků, které 
budou využívány při kulturních akcích.

- S fi rmou KOREKT byla sepsána smlouva 
na opravu místních komunikací. Opravy budou 
provedeny v červenci l.r.

- S Lesy ČR bylo jednáno o úpravách řečiště 
potoka uvnitř zástavby od Šreibrových k řece. Je 
dohodnuto, že Lesy ČR připraví letos akci pro-
jekčně a provedena bude v příštím roce.

- Od 10.4. je u obce zaměstnán na poloviční 
úvazek pan Bodnár na veřejně prospěšné práce. 
Na jeho mzdu přispívá úřad práce ze státních 
a evropských dotací.

- Podle přesně stanovených kritérií proběhl 
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výběr žadatele o uvolněný obecní byt v č.p. 165. 
Ze 4 žadatelů získali nejvyšší počet bodového 
ohodnocení manželé Janebovi. Nájemní smlou-
va s nimi bude uzavřena od 1.7.2008 na dobu 
určitou 2 roky.

- Proběhlo výběrové řízení na přidělení veřej-
né zakázky na zpracování investičního záměru 
a projektové dokumentace na akci „Kanaliza-
ce Helvíkovice“. Nabídku zaslaly společnosti 
PROIS, a.s. Hradec Králové, VIS s.r.o. Hradec 
Králové a VAK Jablonné n.Orl. a.s. Na zákla-
dě posouzení nabídek byla zakázka v celkové 
hodnotě 380 800,- Kč přidělena uchazeči VIS 
– Vodohospodářsko – inženýrské služby, spol. 
s r.o. Hradec Králové. O dotaci na zpracování 
dokumentace pro územní řízení bude požádán 
krajský úřad.

UPOZORNĚNÍ NA MÍSTNÍ POPLATKY:
Do 30.6. je splatný

poplatek za odpady za r. 2008 
ve výši 350,- Kč za 1 občana 
nebo 1 rekreační chalupu.

Sběr elektrozařízení
Obec Helvíkovice uzavřela smlouvu se spo-

lečností ASEKOL s.r.o. Praha o zapojení obce 
do projektu sběrných boxů „E-box“, ekologic-
kého a ekonomického řešení sběru vyřazených 
elektrozařízení. Obec zdarma získala sběrný 
box, který je určen k umístění do interiéru. Je 
veřejně přístupný ve víceúčelovém objektu, 
hned vedle hlavního vchodu. 

Cílem tohoto způsobu zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení je poskytnout občanům 
možnost odevzdat použitá drobná elektro-
zařízení přímo v místě bydliště a zároveň tím 
rozšířit povědomí o nutnosti zpětného odběru 
a recyklace drobných elektrozařízení. Jedná se 

o zařízení jako jsou například nefunkční kal-
kulačky, telefony, drobná počítačová vybave-
ní – klávesnice, myši, discmany, walkmany, 
MP3 přehrávače, dálkové ovladače, mikro-
fony, kamery, fotoaparáty, DVD přehrávače, 
adaptéry, nabíječky, radiopřijímače, radiobu-
díky, baby sittery, časové spínače. 

Např. mobilní telefon je nejcennějším dru-
hem elektroodpadu a jedním z nejvýnosnějších 
zdrojů drahých kovů. Jejich hodnota v každém 
mobilu je přibližně jeden dolar – jde zejména 
o zlato. Podle společnosti Asekol, se bohužel jen 
málokterý mobil opravdu dostane k recyklaci, 
i když jsou mobilní telefony vůbec nejčastěji 
obnovovaným elektrospotřebičem. Ročně jej 
vymění každý čtvrtý Čech. Více než 70 % lidí 
navíc mobil nevyřadí kvůli nefunkčnosti. 

Sběrná nádoba není určena k odkládání 
baterií, úsporných žárovek a zářivek. Použité 
zářivky je možné zdarma odevzdat v prodejnách 
kde se tento sortiment prodává. Stejným způso-
bem je možné využít povinnosti prodejců „elek-
tro“ – „vyměnit starý za nový“ a při nákupu 
modernějšího spotřebiče odevzdat starý v pro-
dejně. Jedná se např. o pračky, myčky, mraz-
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ničky, chladničky, sporáky, vysavače, žehličky, 
fritovací hrnce a další. 

Nepotřebné elektrozařízení, které odkládá-
te, musí obsahovat všechny konstrukční části 
a součástky, aby bylo možné zajistit jeho kom-
pletní ekologické zpracování, využití nebo 
odstranění a aby se zabránilo úniku nebezpeč-
ných látek ohrožujících lidské zdraví. Nekom-
pletní spotřebiče jsou považovány za odpad a 
náklady spojené s jejich recyklací a odstraněním 
jdou k tíži obce, následně se promítají do poplat-
ku za odpady. 

Využíváním sběrného boxu napomáháme 
k ochraně životního prostředí a úspoře pří-
rodních zdrojů. Náklady spojené s odvozem 
a následným zpracováním vyřazených elek-
trozařízení nese v plné výši společnost Asekol 
s.r.o. Za zajištění zpětného odběru elektrozaří-
zení poskytne společnost Asekol obci fi nanční 
odměnu, která je závislá na množství sebraných 
elektrozařízení.

VD

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

Červen 2008
Pinkasová Božena, č.p. 135 74 let
Šreibr Josef, č.p. 60 60 let
Oulický Ladislav, č.p. 27 84 let
Stejskal Václav, č.p. 35 80 let
Januš Václav, č.p. 48 70 let
Šindelářová Miluše, č.p. 22 73 let
Šnajdr Jindřich, č.p. 81 74 let

Červenec 2008
Šnajdrová Anna, č.p. 81 70 let
Blažková Anna, č.p. 36 83 let
Dobeš Jaroslav, č.p. 16 74 let
Labudík Dušan, č.p. 73 60 let
Malinová Anežka, č.p. 127 75 let
Kysilka František, č.p. 119 78 let

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
25.3. se narodila Jindřiška Richtrová do č.p. 2.
Přejeme ji hodně zdraví, lásky a šťastné dětství.

VD

Dne 19.6.2008 by oslavil 
pan Adolf Michalička z č.p. 115 

100. výročí narození.

16.5. od jeho úmrtí uplynulo již 27 let. Kdo jste 
ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

Rodina Michaličkova
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O ČEM SE POVÍDÁ,
O ČEM SE MLUVÍ

V minulém čísle Helvíkovického zpravoda-
je byli občané vyzváni k odstranění nepořádků 
v okolí svých domů, stodol, dílen a na soukro-
mých pozemcích. Kolem většiny domů vykvet-
ly zahrádky, trávníčky jsou osekané, keříčky 
upravené. Tyto naše spoluobčany chválíme 
a děkujeme jim (viz foto). K úklidu přispěli i 
místní hasiči, kteří v sobotu 26.4. zorganizovali 
sběr starého železa. 

Bohužel to, co spoluobčanům nejvíce vadí 
a co bylo kritizováno na veřejném zasedání 10. 
srpna 2007 se ani v měsíci dubnu 2008 nezmě-
nilo. Zřejmě tito lidé mají rozdílný vkus a názor 
na to, co je upravené prostranství a co je nepo-
řádek. Asi jim vyhovuje denně se dívat na rezaté 

železo, staré pneumatiky, neurovnané haldy 
dřeva, rezavé díly starých zemědělských strojů, 
stará jízdní kola, několik let neposekanou trávu, 
která zapleveluje okolní pozemky.

Místa, která krášlí naší obec i ta neupravená, 
jsou zdokumentována a jsou přílohou obecní 
kroniky s popisem místa i majitele.

L. Dvořáková
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Přečetli jsme za vás:

V poslední době je stále více diskutována 
otázka cen potravin ve vztahu k dění na světo-
vém trhu se zemědělskými produkty. Současný 
vývoj, zejména po loňské sklizni rozhodující 
měrou ovlivnil zejména ceny obilovin a návazně 
ceny dalších produktů. Často v této souvislosti 
byla zmiňována situace na potravinovém trhu 
v Asii, zejména v Číně. Aktuálně v poslední době 
došlo k prudkému nárůstu cen rýže z důvo-
du jejího nedostatku na trhu. Často slýcháme 
jednoduchý závěr: Číňané začínají mít peníze, 
nestačí jim jen miska rýže, chtějí jíst něco lep-
šího a skupují zemědělskou produkci ve světě 
a proto ceny rostou.

Jaký však je profi l čínského zemědělství při 
podrobnějším pohledu?
Čína s populací 1,3 miliardy lidí, z nichž 940 

milionů žije na venkově je i nadále rozhodující 
agrární rozvojovou zemí světa. Zemědělský 
sektor nejen, že zajišťuje potravinovou bezpeč-
nost a je základem pro existenci a rozvoj většiny 
obyvatelstva této země, ale je i zdrojem příjmů 
a živobytí pro populaci na venkově. Zajištění 
potravinové bezpečnosti zůstává i nadále nej-
vyšší prioritou čínské vlády. Čínská ekonomika 
roste v poslední době rychlým tempem. Zároveň 
však vzrůstá nebezpečí, že čínské zemědělství 
s tímto tempem neudrží i nadále krok. Narůs-
tající objem dovozů zemědělských produktů je 
prvním varovným signálem, že k tomuto nebla-
hému jevu již dochází, chudý venkov nemůže 
uživit bohatší populaci ve městech. 

Ještě v roce 1978 čínské zemědělství vytvá-
řelo 28% hrubého domácího produktu země 
a poskytovalo zaměstnání více než 70% obyva-
telstva. V dalších letech se jednostranně rozvíjel 
průmysl. Ještě v roce 2005 však podíl agrárního 
sektoru na tvorbě HDP činil 12,5% a v zeměděl-
ství pracovalo 43% zaměstnaného obyvatelstva. 

Stále platí, že i v budoucnu zůstane zeměděl-
ství jedním z hlavních pilířů čínské ekonomi-
ky. Zemědělská produkce v Číně pochází pře-
vážně z rodinných farem. V zemi je přibližně 
252 milionů farmářských rodin, které většinou 
produkují své plodiny na výměře menší než půl 
hektaru. Velkou nevýhodou jsou nedostatečné 
vodní zdroje. Na hlavu zde připadá jen jedna 
čtvrtina průměrného množství vody než jinde ve 
světě. Z 504 milionů zaměstnaných lidí, žijících 
na venkově v roce 2005, pracovalo zhruba 300 
milionů na malých farmách, v lesnictví, rybolo-
vu a v chovu domácích zvířat. Vzhledem k roz-
lehlosti země zemědělství trpí velkými rozdíly 
v úrovni produkce podle jednotlivých regionů. 
Nejdůležitějšími plodinami jsou pšenice, rýže 
a kukuřice a dále produkce řepkového semene. 
Čína je největším světovým producentem i spo-
třebitelem bavlny. Produkce bavlny pochází ze 
60% ze stovky velkých státních farem. Zároveň 
je zřejmé, že na venkově je stále vysoká skrytá 
nezaměstnanost. Podle některých odhadů je 
na venkově 150 milionů lidí nezaměstnaných. 
Zároveň existuje velký rozdíl mezi příjmy na 
venkově a ve městech. Denní příjem farmáře 
dosahuje maximálně 1,3 USD na hlavu (20,90 
Kč podle posledního kurzu USD). U 150-200 
milionů farmářů denní příjem činí méně než 
jeden USD. V průměru je příjem na hlavu ve 
městech 3,2x vyšší. V příjmech pouze měst-
ského obyvatelstva při tom existují nebetyč-
né rozdíly. Přepočtený roční příjem na hlavu 
ve městech dosahoval v roce 2001 necelých 
14.000,- Kč zatímco u farmářů pouze necelých 
5.000,- Kč. O pět let později to bylo ve městech 
něco málo přes 21.000,- Kč ale pouze asi 6.600,- 
Kč na venkově. Převaha velmi malých farem, 
omezené zdroje vody a omezená plocha kvalitní 
zemědělské půdy bude přinášet převahu dovo-
zu zemědělských produktů nad jejich vývozem. 
Převaha dovozu zemědělských produktů nad 
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jejich vývozem započala v roce 2001 a stále se 
zvyšuje. Samotný dovoz se nyní ročně zvyšuje 
přibližně o 20%. 

Z časopisu EURO magazín 
vybral MVDr. Petr Šalanský 

TISKOVÉ INFORMACE 
PARDUBICKÉHO KRAJE

S náměstky ministrů dopravy 
a fi nancí o R35

27.května se uskutečnilo na ministerstvu 
dopravy pracovní jednání vicehejtmana Roma-
na Línka s prvním náměstkem ministra dopravy 
Jiřím Hodačem a náměstkem ministra fi nancí 
Jiřím Kubínkem. Tématem jejich jednání byl 
stav připravenosti a příprava realizace rychlost-
ní komunikace R35, včetně forem a času jejich 
fi nancování. 

„Náměstkem ministra dopravy mi bylo potvr-
zeno, že po zpřesnění harmonogramu přípravy 
celého úseku R35 bude nejdéle v září tohoto 
roku předložen vládě aktualizovaný seznam 
prioritních dopravních staveb, kde se R35 opět 
objeví. Počítá se s tím, že nejdéle v první polovi-
ně roku 2010 bude dokončen první úsek R35 od 
dálnice D11 k Opatovicícm, včetně křižovatky 
I/37. Ve stejném čase by měl být dokončen čtyř-
pruh spojující krajská města Pardubice a Hradec 
Králové a také třetí patro křižovatky u Opatovic. 
V letech 2011 až 2016 by pak měla proběhnout 
realizace celého úseku R35 od Opatovic až po 
hranice kraje u Moravské Třebové, přičemž sou-
částí stavby by měly být i připravované přiva-
děče,“ přiblížil výsledky jednání Roman Línek 
a pokračoval: „Jako forma fi nancování se nabízí 
využití evropských fondů a vyloučena není ani 
metoda PPP, kterou je dnes připravována např. 
dálnice D3 do Jižních Čech. O podrobném har-
monogramu a konkrétní formě fi nancování či 

jejich kombinaci by měla rozhodnout vláda také 
ještě v letošním roce,“ doplnil Línek.

Vedle klíčové R35 hovořil Roman Línek 
s náměstky také o dalších dopravních stavbách 
v kraji. Například o plavebním stupni Přelouč, 
s jehož realizací ministerstvo dopravy i nadále 
počítá. 

Pardubický kraj podpoří přípravu cyklostez-
ky mezi Pardubicemi a Hradcem Králové

Rada Pardubického kraje schválila návrh na 
vstup kraje do sdružení na přípravu Cyklostezky 
mechu a perníku, která propojí města Pardubice 
a Hradec Králové. 

„Použijeme stejný model jako v případě cyk-
lostezky mezi Pardubicemi a Chrudimí, kde je 
první etapa již připravena a v případě, že bude 
letos přidělena evropská dotace, začne se i sta-
vět,“ řekl krajský radní odpovědný za oblast ces-
tovního ruchu Miloslav Macela. 

Zatímco v případě této cyklostezky se spolu 
s Pardubickým krajem sdružila města Chrudim 
a Pardubice, u Cyklostezky mechu a perníku 
budou partneři čtyři – vedle Pardubického kra-
je i města Pardubice, Hradec Králové a Králo-
véhradecký kraj. Náklady cyklostezky dlouhé 
cca 23 km se odhadují na 118 mil. Kč. Podle 
„záborového elaborátu“ bude trasou dotčeno 
kolem 450 pozemkových parcel, z toho 315 ve 
vlastnictví soukromých subjektů, zbytek mají 
kraje, obce atd. Větší část trasy povede podél 
řeky Labe, kromě úseku mezi Němčicemi a Par-
dubicemi, kde studie připouští několik variant 
včetně přímého vedení přes obec Ráby. 

„Stezka se bude stavět po etapách. Trasa je 
rozdělena na 4 úseky, které je možno realizovat 
samostatně. Spolu s partnery budeme shánět 
všechny dostupné dotační prostředky, k tomu je 
nutné mít připravenou projektovou dokumen-
taci,“ dodal Macela. 

Úsek mezi Hradcem Králové a Pardubicemi 
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se stane součástí plánované Labské stezky smě-
řující z Krkonoš podél Labe až do Hamburgu. 
V současné době již existuje úsek vybudovaný 
městem Pardubice na hrázích protipovodňo-
vé ochrany až do Rábů. Podobné cyklostezky 
jsou známé i ze zahraničí, např. podél Dunaje 
v Rakousku či Rýna v Německu, kde na ně nava-
zuje řada penzionů, restaurací a dalších služeb. 

Kateřina Nohavová
tisková mluvčí Pardubického kraje

tel: 466 026 185, 606 652 564 
e-mail: katerina.nohavova@pardubickykraj.cz

Jména, svátky, pranostiky
V těchto měsících mají svátek :
Pavla  ( 22. 6.) je ženskou podobou slova Pau-

lus - tedy malý. Malá nemusí být Pavla postavou, 
ale hlavně se to užívalo i jako zdrobnělina - tře-
ba „ty moje malá“ - nebo „naše maličká udělala 
první krůček“ - čili je to jméno něžné a mazlivé. 
Den byl věnován mučednici Paule, která byla 22. 
června r. 305 v Malaze ukamenována pro šíření 
křesťanské víry. Nebo  snad byla malá potvůrka?

Zdeňka (23. 6.) je to ženská varianta jména 
Zdeněk. Toto jméno údajně nabylo obliby po 
první světové válce, kdy se šlágrem stala píseň 
Zdeničko má. Nicméně toto jméno je slovan-
ského původu, je zdrobnělinou jména Zdeslav, 
Zdeslava a je odvozeno od slovesa dělati, sděla-
ti, udělati - tedy někdo, kdo se udělal slavným, 
kdo se proslavil.  

Ivan (25. 6.) je ruský, resp. staroslověnský 
přepis latinské varianty jména Jan - není to tedy 
jméno původem ruské, jak se mnozí domnívají.  
V pravoslavném kalendáři bylo ovšem světců, či 
jinak proslavených Ivanů velmi mnoho - a jelikož  
dětí se rodilo hodně a většinou bývaly pojmeno-
vány po světci, v jehož den se narodily, případně 

po tatínkovi či dědečkovi - je Ivanů naseto. I my 
jsme měli svého Ivana, byl jím poustevník,  kte-
rý žil ve druhé polovině devátého století v údolí 
Berounky, a živil se mlékem ochočených laní. 
Údajně pocházel z mocného a bohatého rodu, 
ale dal přednost duchovnímu životu v lůně pří-
rody. Prý si ho oblíbil kníže Bořivoj a jeho žena 
Ludmila. Po smrti byl pak pochován na břehu 
loděnického potoka, kde nejprve vznikla kaple 
Sv, Jana pod Skalou, později velký kostel. Býva-
lo to velmi oblíbené poutní místo. Pojedete-li na 
Karlštejn - je to kousek.  

Ladislav (27. 6.) má královské jméno slo-
vanského původu. Původně znělo Vladislav - 
tedy někdo, kdo slavně vládne, nebo je slavným 
vládcem, ale pro některé národy byla skupina 
po sobě jdoucích souhlásek „VL“ nevyslovitel-
ná. Tak vznikl Ladislav. Jeden se stal dokonce 
svatým. Byl to Ladislav Uherský, který se naro-
dil roku 1040 v Polsku a pocházel z rodu Arpá-
dovců. Na uherský trůn usedl v r. 1044 a zasadil 
se o upevnění křesťanství v Uhrách a postavení 
uherské koruny v Evropě. Samozřejmě, však to 
také nebyl žádný hodný králíček, nýbrž velmi 
krutý válečník. 

Cyril a Metoděj ( 5. 7.)   Napřed něco jazy-
kovědy - jméno Cyril vzniklo z řeckého Kyrios 
- tedy pán - Kyril by v tomto případě bylo něco 
jako páníček, nebo páneček - avšak nebylo to 
původní jméno tohoto světce - to znělo Konstan-
tin - což  znamená stálý, pevný, konstantní. Jmé-
no druhého, Metoděj, vzniklo z řeckého Metho-
dos - tedy metoda, způsob zkoumání, bádání, 
cesta za něčím, způsob poznání - jak příhodné, 
že? Konstantin se stal Cyrilem až po příchodu 
na Moravu,  kam byli vysláni  byzantským císa-
řem Michalem III. na žádost knížete Rostilava. 
A jak jsme se hezky ve škole učili: „chodili zemí 
moravskou a kázali řečí slovanskou, prostému 
lidu srozumitelnou“ (viz A. Jirásek a všechny 
učebnice dějepisu). 
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Pravda ovšem je, že tehdy se slovanské jazyky 
od sebe zas až tak nelišily. Nicméně - oba bratři, 
pocházející ze Soluně (řec. Thessaloniki) neje-
nomže kázali, ale též vytvořili nové písmo, které 
nazvali cyrilicí - a které se užívá do dnes. Z toho-
to písma se následně vyvinula i azbuka (ve sta-
roslověnštině“ az“ znamená „já“ a „buky“ zase 
„čtu“; sousloví „azbuka“ tedy znamená „já čtu“. 
Písmenka se nazývají „bukvy“). Mimochodem, 
staroslověnština se stále užívá jak při mších řec-
kokatolických, tak i pravoslavných.

 
PRANOSTIKY NA ČERVEN :
- Je-li červen mírný nebude v prosinci mráz sil-

ný.
- Medardův déšť čtyřicet dní prší.
- Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto 

potom přicházívá.
- Jak červen teplem září, takový bude i měsíc 

září.
- 1.6. Pěkné počasí tohoto dne slibuje úrodný 

rok.
- 12.6. Svatá Tonička mívá často uplakaná 

očička. 
-  24.6. Na svatého Jána otvírá se létu brána.
- 27.6. Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl 

trvá.
- 29.6. Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude 

mnoho myší, urodí se hodně hub.

PRANOSTIKY NA ČERVENEC :
- Jaký červenec, takový leden.
- Svatá Anna, chladna zrána.
- Když dne ubývá, horka přibývá.
- Nebyl-li červen dostatečně deštivý, dodá vodu 

až červenec a přidá ještě mnohé bouře.
- 4.7. Svatý Prokop, zelí okop!
- 10.7. Prší-li na sedm bratří, sedm neděl stře-

cha neoschne.
- 20.7. Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpo-

ledne podzim.

- 25.7. Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě 
sněhu. Je-li teplo na Jakuba, bude zima na 
vánoce.

připravila L.Dvořáková

ZE ŽIVOTA V OBCI

LOUČÍME SE
 
Dobré ráno,milé děti,
školní rok ten strašně letí.
 
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
líbí se nám celý svět.
 
Měli jsme se tady rádi,
byli jsme tu kamarádi.
 
Teď se spolu rozloučíme,
ve škole se uvidíme.
 
Měj se krásně školičko,
zasteskne se maličko!
 
A po kterých dětech se nám bude stýskat?
Do ZŠ odchází 9 dětí:
BEKOVÁ KATEŘINA
CUPÁK KAMIL  -  Žamberk
GALBAVÝ MARTIN
HUŠKOVÁ NIKOLKA
KALOUS PATRIK
KOPECKÁ LEONKA
ŠŤOVÍČEK ADAM
ULRICH DANIEL
ŽABKOVÁ MICHAELA
 
21.5.2008 jsme navštívily s dětmi 1.třídu ZŠ 

u paní učitelky Dorčincové. Naši bývalí před-
školáčci měli z tohoto setkání upřímnou radost.
Předvedli nám, co se už naučili a ve škole vládla 
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velmi milá atmosféra. Dětem se ve škole moc 
líbilo.

 

Jsem moc ráda,že jsem mohla a můžu být 
s těmito malými lidskými bytostmi, které ještě 
vracejí, co člověk dává. Je vidět jak z nejistého 
dítěte na začátku docházky do mateřské školy 
odchází do ZŠ samostatný, zdravě sebevědomý, 
sebejistý jedinec působící na své okolí, který je 
ochoten nejen přijímat, ale také dávat. Je scho-
pen se dále rozvíjet, učit se a aktivně čelit pro-
blémům, které život přináší. Všechno,co dítě 
v tomto věku prožije a ze svého okolního pro-
středí, ať už rodinného či mimorodinného, pře-
vezme, je trvalé.

Všechny tyto základní zkušenosti jednou 
zhodnotí a uplatní. V předškolním věku jsou 

děti již velice chápavé, plné nadšení učit se 
a poznávat svět kolem sebe, chtějí s námi hovořit 
o svých přáních, pocitech, zážitcích. V každém 
z nich se najde něco dobrého, ale záleží jen na 
nás dospělých, jak k nim budeme přistupovat 
a utvářet jejich osobnost. Je jen na nás, zda chce-
me být pouze autoritou, kterou je nutno poslou-
chat a respektovat, nebo zda budeme partne-
rem, kterého děti přijmou mezi sebe do světa, 
který budeme společně vytvářet. S nimi můžete 
vytvořit svět, kde ještě platí, že ten kdo ubližuje 
ostatním má být potrestán a ten kdo potřebuje 
pomoc si o ni může kdykoliv říci a ví, že se najde 
někdo, kdo podá pomocnou ruku.

Máme to štěstí, že nám děti ještě vracejí, co 
jim dáváme. Lásku, kterou jim vyšlete oplatí 
upřímností, otevřeností a neskrývanou radostí.

 
DOBŘÍ   RODIČE  DÁVAJÍ SVÝM 
DĚTEM KOŘENY A KŘÍDLA.
KOŘENY PROTO, ABY VĚDĚLY,
KDE JSOU DOMA,
A KŘÍDLA PROTO,
ABY MOHLY ODLETĚT
A VYZKOUŠET SI TO,
CO SE NAUČILY.
                                  (B.Youngsová)

PERLIČKY Z MŠ NA ZÁVĚR
Dítě: ,,Já  už  jsem těžká jako ženská.“ 

(Šárka  Krejsová)
 
Do MŠ přišla na zástup mladá paní učitelka. 
Dítě se schovalo pod stůl.
Učitelka: ,,Proč se nechceš představit?“
Dítě : ,,Já se nepůjdu představit, já se paní uči-
telky moc bojím.“
Učitelka :,,A proč?“
Dítě: ,,Protože je moc hezká!“

(Davídek Frau)

Šťastné a spokojené dítě v MŠ
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Dítě sedí u kadeřnice.
Dítě: ,,Ty vole, to jsem ale frajer!“
Učitelka: ,,Copak je to za slovíčko? Kde jsi to 

slyšel?“
Dítě: ,,To říká taťka, když se mu líbí účes od 

kadeřnice.“
  
Dítě: ,,To je dobrá svačinka, viďte paní učitel-

ko?“
„Také byste si dala, že jo?“
Učitelka : ,,To bych si dala, ale bohužel mám 

jenom obědy.“
Dítě (dobrácky): ,,No právě, ale to nevadí já 

bych Vám dal.“
(Ondrášek  Žabka)

Hezkou dovolenou plnou slu-
níčka a krásných zážitků
Vám všem přeje A. Janebová
ředitelka  mateřské školy

 

Z PRÁCE HASIČŮ

SDH Helvíkovice se v sobotu 24.5. zúčastnil 
okrskového cvičení 26. okrsku, které se usku-
tečnilo při příležitosti oslav 135 let založení 
sboru v Žamberku. Soutěže v požárním útoku 
se ve II. kategorii mužů zúčastnila dvě družstva 
za naši obec. Ve výsledném pořadí družstvo pod 

vedením Romana Koukola zvítězilo, družstvo 
pod vedením Jiřího Žabky st. skončilo na 4. 
místě. Na 4. místě se umístilo také družstvo žen 
ve II. kategorii, pod vedením Marcely Žabkové. 
V doprovodném programu profesionálové ze 
Žamberka předvedli zásah při požáru automo-
bilu, novou požární techniku. Bylo vystaveno 
i historické hasičské vozidlo. Pro pobavení 
všech přítomných proběhla klání v požárním 
útoku smíšených družstev. Každou obec repre-
zentovalo 1 družstvo ve složení 4 muži a 3 ženy. 
Vítězství jsme měli na dosah, ale nakonec nápa-
ditější byli zástupci Líšnice a nám zůstalo i tak 
dobré druhé místo.

O týden později, v sobotu 30.5. připravil SDH 
Helvíkovice akci pro spoluobčany – Kácení máje 
spojené s ukázkou požárního zásahu výjezdové 
jednotky. Bylo to pouze námětové cvičení, které 
má veřejnosti přiblížit práci hasičů, ale ke sku-
tečnému výjezdu zásahové jednotky došlo hned 
v pondělí 2.6. Ve 4,30 h se obcí rozléhal zvuk 
sirény a v zápětí jelo naše vozidlo s 3 člennou 
posádkou pomáhat zlikvidovat požár kouřo-
vodu u kotelny ve společnosti DEKWOOD na 
Popluží. 

SDH Helvíkovice si zaslouží poděkování za 
dobrou reprezentaci naší obce. Věřím, že pod 
vedením nového starosty spolku, kterým je od 
letošního roku Mirek Felcman bude sbor v aktiv-
ní činnosti dále pokračovat.

V. Dittertová 
 

Na neděli 15.6. pro vás Katolická obec 
a Kulturní výbor Obce Helvíkovice připravily

Koncert v kapli Sv. Antonína
Odpolední program:

od 15.00 h mše svatá
od 16.00 h koncert skupiny Korálky ze Žam-
berka

Vstupné dobrovolné
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Finanční podporu až do výše 50 tisíc korun 
mohou na svůj projekt získat mladí lidé ve věku 
od 16 do 26 let v sedmém ročníku úspěšného 
programu „Make a Connection – Připoj se“, 
který v České republice společně realizuje Na-
dace rozvoje občanské společnosti (NROS) 
a společnost Nokia. Na regionální úrovni 
(v Pardubickém, Královéhradeckém a Li-
bereckém kraji) program mediálně podporu-
je Občanské sdružení Altus. 
Program je určen na podporu dobrovolných 
aktivit mladých lidí, kteří mají chuť svým 
projektem pomoci komunitě, ve které žijí. 
Zájemci se mohou se svým programem při-
hlásit nejpozději do 30. června 2008 vyplně-
ním jednoduchého formuláře, v němž spe-
cifi kují cíl projektu, cílovou skupinu, místo, 
termín realizace a zejména význam a přínos 
jejich projektu.

Kromě fi nančních prostředků na realizaci 
projektů absolvují mladí lidé, jejichž projekty 
získají fi nanční podporu, také několikadenní 

školení, kde se naučí, jak své projekty řídit, 
správně komunikovat v týmu a získají i řadu 
dalších důležitých informací. 
Veškeré informace o účasti v programu, včetně 
formuláře přihlášky projektu (žádost o grant) 
jsou k dispozici na www.pripojse.cz

Občanské sdružení Altus
Tovární 1112

537 01 Chrudim
www.altus.chrudimka.cz
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UPOZORNĚNÍ A INZERCE

Vakcinace psů proti vzteklině se uskuteční v pátek 27.6.2008 od 17.00 h u obecního úřadu 
v Helvíkovicích.

Program „Make a Connection – Připoj se“ 

bude opět nadělovat dobrovolníkům
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