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Číslo 2/2010

OBECNÍ ÚŘAD
Dne 25.3.2010 se konalo 22. veřejné zasedání
zastupitelstva obce
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:
1. Rozpočtový výhled na roky 2011 - 2013.
Výhled obsahuje hrubý přehled příjmů a výdajů v budoucích letech, v každém roce plánované
investice ve výši 1,5 – 2 mil. korun na výstavbu
infrastruktury u stavebních pozemků na Skále
a na výstavbu a rekonstrukci veřejného osvětlení
po obci.
2. Pořízení změny č. 3 Územního plánu Helvíkovice. Obec bude požadovat úhradu vynaložených
nákladů v souvislosti s pořízením změny č. 3 ÚP
Helvíkovice po navrhovatelích těchto změn. Do
změny č. 3 ÚP Helvíkovice budou zařazeny níže
uvedené změny:
1. Žádost Jany Kubíčkové a Naděždy Vavřičkové – výstavba FVE na pozemcích par.č.
1204/2 a par.č. 1204/1 (na Skále).
2. Žádost Jiřího Ročka– venkovské bydlení na
pozemcích par.č. 77 PK (před č.p. 49) a par.č.
980 PK (proti Kovoobrábění Kalous).
3. Žádost Zdeňka Šiffela – venkovské bydlení
na pozemku par.č. 59 PK (zadní část pozemku
vedle kostela).
4. Žádost Tomáše Frýby – venkovské bydlení
na části pozemku par.č. 785 PK (vedle cesty za
č.p. 96) .
5. Žádost Tomáše Kubíčka – venkovské bydlení na části pozemku par.č. 1163/1 PK (vedle
stavebních pozemků na Skále).
6. Žádost Jaromíra Šedy – území venkovského
bydlení na části pozemku par.č. 98 PK (vedle
odlehčovacího kanálu).
7. Návrh obce – rekreační plocha na pozemcích par.č. 1385/21 PK, 1385/3 PK, 1383 PK,
1384 PK, 1385/4 PK, 1385/9 PK, 1385/22 PK
(vše v lokalitě Houkov).
3. Výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce hřbitovní zdi“. Dodavatelem stavby byla
vybrána společnost BROMACH s.r.o. Praha 3.
Tato ﬁrma předložila nejnižší cenovou nabídku
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na rekonstrukci severní a západní strany, celková
hodnota díla 1 017 152,- Kč. Zeď bude postavena
z lícových pálených červených cihel v termínu květen – srpen 2010.
4. Smlouvu o provozování vodohospodářského
majetku s VAK Jablonné n.Orl. a.s. Nově postavené obecní vodovody předá obec společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. k využívání za roční nájemné ve výši 22 755,- Kč.
ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE:
1. Zařazení následujících žádostí do změny č. 3
Územního plánu Helvíkovice:
a. Žádost Vladimíra Pánka – zařazení pozemku par.č. 1281/1 (Houkov vedle domu č.p.8)
do plochy pro výrobu a skladování – pro
výstavbu FVE. FVE jako technické zařízení
obytného objektu může být umístěna ve stávající ploše venkovského bydlení.
b. Žádost Jiřího Ročka – zařazení pozemku
par.č. 71 PK (vedle hřbitova) do plochy městského bydlení.
c. Žádost Zdeňka Šiffela – zařazení pozemků par.č. 993/1, 997 a 1003/1 (pod Sypaninou) do plochy pro výrobu a skladování – pro
výstavbu FVE.
d. Žádost Jana Sklenáře – zařazení pozemku par.č. 455/16 PK (na Homoli) do plochy
rekreace.
e. Žádost Josefa Hubeného – zařazení pozemku par.č. 1202/5 (na Skále) do plochy vesnického bydlení.
f. Žádost Jany Kubíčkové – zařazení pozemku
par.č. 1385/21PK (na Houkově) do plochy pro
bydlení.
g. Žádost Milana Bednáře – zařazení pozemku par.č. 847 PK (nad č.p. 63) do plochy venkovského bydlení.
DALŠÍ INFORMACE:
- Od května l.r. se bude opravovat severní
a západní strana hřbitovní zdi. Upozorňujeme
všechny nájemce hrobů, že by bylo vhodné uklidit zimní výzdobu hrobů nejpozději do 20. dubna. Koncem dubna bude vyčištěno místo pro ukládání odpadů (věnců, kytek) a nebude již možné po

dobu rekonstrukce hřbitovní zdi tento odpad na
hřbitově ukládat.
- Výsledky ankety vyhlášené v Helvíkovickém
zpravodaji č. 1/2010 a na webových stránkách
obce: Na otázku Co se stříbrnými smrky u přední
strany hřbitovní zdi? odpovědělo 59 lidí, z toho:
• Smrky skácet a vysadit nové
- 27 hlasů (46 %)
• Smrky ponechat a větve ořezat do výše 2,5 m
– 32 hlasů (54 %)
- Připomínáme občanům, že na obecním úřadě
jsou k dispozici služby pracoviště Czech POINT,
ze kterého mohou získat úředně ověřený výpis z
Katastru nemovitostí, Rejstříku trestů, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a služba
konverze dokumentů.
VD

UPOZORNĚNÍ NA MÍSTNÍ POPLATKY:
Do 28.2.2010 byl splatný:
- Poplatek za psa za rok 2010 ve výši 100,- Kč za
prvního psa, 200,- Kč za každého dalšího psa
- Předplatné na Helvíkovický zpravodaj na rok
2010 ve výši 54,- Kč (9,- Kč za 1 výtisk)
Do 31.3.2010 bylo splatné:
- Stočné za rok 2009 ve výši 10,- Kč za 1 m3 spotřebované vody
Do 30.6.2010 je splatný:
- Poplatek za odpady za rok 2010 ve výši 350,Kč za 1 občana hlášeného k trvalému pobytu nebo
1 rekreační chalupu.
VD

Žádost o umístění schránek
Vzhledem k problémům při doručování listovních a reklamních zásilek žádáme vlastníky a uživatele objektů, v jejich vlastním zájmu,
o zřízení doručovacích schránek označených jménem a číslem domu umístěných na hranici jejich
pozemku. Česká pošta do neoznačených schránek
nedoručuje. Za označenou schránku se považuje
i schránka umístěná na označeném domě.
Zároveň žádáme majitele volně pobíhajících
psů o umístění zvonku na hranici pozemku.
V dobré výře umístěná označená schránka

uprostřed dvora, kde volně pobíhá pes a zvonek je
u dveří domu, je pro každého doručovatele velký
problém a stres.
Děkuji vám za spolupráci.
Marie Mihulková, vedoucí Pošty Žamberk

Klub žen a Mateřská škola v Helvíkovicích pořádají
ve dnech 1. a 2. dubna

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
V KNIHOVNĚ,
na které můžete shlédnout velikonoční kraslice zdobené
různými technikami, tradiční velikonoční pečivo a pokrmy, velikonoční dekorace. Zakoupit lze malé občerstvení
nebo perníčky.
Výstava bude otevřena ve čtvrtek i v pátek:
dopoledne od 9 do 11 h
odpoledne od 14 do 18 h.

SDH Helvíkovice uskuteční
v pátek 9.4.2010 od 16.h
SBĚR STARÉHO ŽELEZA po obci.
Připravte nepotřebné železo před svůj dům,
k cestě, případně nahlaste připravený železný
šrot do 8.4. na obecní úřad.

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR 2010
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne
5.2.2010 byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve
dnech 28. a 29. května 2010.
Při volbách do Poslanecké sněmovny PČR může
volič hlasovat na voličský průkaz, a to nejen v
jakémkoli volebním okrsku na území ČR, ale také
v jakémkoli zvláštním volebním okrsku u zastupitelského úřadu v zahraničí (např. při zahraniční
dovolené, při zahraničním studijním či pracovním
pobytu). Voličské průkazy vydávají obecní úřady
v místě trvalého pobytu voliče, popř. zastupitelské
úřady, je-li volič s bydlištěm v zahraničí již zapsán
ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského
úřadu.
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Voliči mohou v období od 8. února 2010 do
pátku 21. května 2010 podávat písemné žádosti
o vydání voličského průkazu – s ověřeným podpisem voliče (v případě, že volič žádost obecnímu
úřadu nepodal osobně). O vydání voličského průkazu lze požádal také osobně (osobním předáním
písemné žádosti přímo na obecním úřadě) a to
nejpozději do středy 26. května 2010.
Voličské průkazy se mohou voličům vydávat od
čtvrtka 13. května 2010 a to osobně voliči, nebo
osobě s písemnou plnou mocí voliče.
V obci Helvíkovice bude tradičně místem konání voleb sálek v budově obecního úřadu.
Volby do Parlamentu ČR se uskuteční v pátek
28. května od 14.00 h do 22.00 h a v sobotu 29.
května od 8.00 h do 14.00 h.
Hlasovací lístky budou každému voliči
dodány nejpozději do úterý 25. května 2010. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
VD

Společenská rubrika
BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná životní
jubilea:
DUBEN 2010
Popová Magda, č.p. 124
Jeništa Jiří, č.p. 10

73 let
73 let

KVĚTEN 2010
Chaloupková Oldřiška, č.p. 126
Dušek Miloslav, č.p. 104
Janušová Květoslava, č.p. 48
Rychlínek Antonín, č.p. 89
Pirkl Jan, č.p. 87
Knopová Anna, č.p. 55
Šreibrová Marta, č.p. 60
Holubář Bohuslav, č.p. 83

80 let
72 let
74 let
65 let
87 let
70 let
60 let
80 let

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
29.1.2010 se narodila Adéla Andršová do č.p. 170.
Přejeme ji šťastné dětství.
VD
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Pranostiky, přísloví, tradice
APRÍL (1.4.)
Tento zvyk, ač není původem českou tradicí, se
u nás zabydlel a zdomácněl.
O původu aprílových žertíků není mnoho zápisů, ale jsou prameny, podle kterých smích, tropený
z nachytaných lidí, vznikl původně z veselé nálady, že po nevlídné zimě se žezla ujalo usměvavé
jaro. První písemné sdělení o aprílu u nás pochází z roku 1690. Na konci 18. století byly zprávy o
„aprílovém vyvádění“ už častější. Tento den, stejně jako 30. dubna, bývalo zvykem častovat známé
a příbuzné „aprílem“. Dnes se takovým žertíkům
říká „kanadské žertíky“.
SV. VOJTĚCH (23.4.)
Pocházel z jednoho z nejmocnějších rodů –
Slavníkovců. Narodil se kolem r. 957, po vyléčení z
těžké nemoci ho otec předurčil pro církevní život.
Vzdělání získal v Čechách a Magdeburku. Dne 19.
února 982 byl zvolen v Levém Hradci za účasti
Boleslava II. druhým pražským arcibiskupem. V
roce 988 byl nucen opustit zemi a odešel do Itálie. Na žádost českého knížete se roku 992 vrátil
do Čech, kde významně přispěl k založení prvního
mužského kláštera v Čechách.
V předvečer tohoto svátku chodívala děvčata do
lesa, aby si chytila mládě divokého holuba. Protože tento úkol nepatřil mezi lehké, dávala děvčata přednost koupi těchto mláďat u hajných nebo
u dřevařských dělníků. Mládě divokého holuba
muselo být samečkem, holubice se děvčatům k
jejich účelu nehodila.
Holoubka si děvče odneslo domů tajně, aby
o něm nikdo nevěděl. Ve své komůrce jej pečlivě
opatrovala, krmila tak dlouho, dokud neuměl
holoubek létat. Když se holoubek naučil létat,
vstalo děvče časně ráno, dokud ještě všichni spali,
a šlo s ním do „černé kuchyně“ pod komín. Zde se
s ním ještě naposledy pomazlilo, pravou rukou jej
podrželo na ňadrech a levou, ve které drželo rukáv
košile, učinilo tři kruhy ve vzduchu a vyhodilo
holoubka do výše. Ten, pokud již létat uměl, vylétl
komínem pryč. Při tom čarování děvče říkalo :

Vylítni holoubku,
komínem ven!
Jen si mne, Jeníčku,
jen si mne vem.
Ulítni holoubku,
na svou skálu!
Jak já tě Jeníčku,
přec dostanu!
Neviděl-li nikdo nic z toho, co se pod komínem
dělo, a nepotkal-li nikdo čarující děvče, dosáhla
dívčina všeho, po čem její srdce prahlo.
SV. JIŘÍ (24.4.)
Svatý Jiří se narodil ve 3. století n.l. v urozené
rodině. Křesťanskou víru zdědil po svém otci, který byl umučen.
Podle lidové víry se tento den otevírala země.
Proto se neměla toho dne pít voda ze studní, protože prý byla jedovatá. V tento den vylézali hadi a
štíři, aby pak trápili po celé léto.
Den sv. Jiří býval pro Slovany prvním dnem
koupání v přírodě. Slunce ohřívalo zemi blahodárnými paprsky, po nichž toužila děvčata už o Smrtné neděli, když vynášela smrtku ze vsi.
Čtyřlístek nalezený před sv. Jiřím se vyznačoval
čarovnou mocí. O kouzelném jetelíčku se říkalo:
„Jetelinka o čtyřech listech na milost, o pěti na
děti, o šesti na štěstí, o sedmi na smrt“.

Pranostiky:
- Dubnový sníh pole hnojí a déšť požehnání přináší.
- Co si duben zazelená, květen mu to spálí.
- Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
- O svatém Vojtěchu, chladno dobytčeti i člověku.
- O svatém Vojtěchu před zimou pod střechu.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
– Filipojakubská noc (30.4.)
Pálení čarodějnic patří doposud k velmi živým
zvykům. Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. květen
bývala jednou z magických nocí, kdy prý měly zlé síly
větší moc než jindy, tuto noc se prý otevírala země,
ukrývající četné poklady. Lidé věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na sabat.

Čarodějnice se před sabatem potíraly kouzelnými mastmi, které jim umožňovaly létat na koštěti.
Věřilo se, že symbol zla „ďábel“ má moc škodit
prostřednictvím lidí, nejčastěji starých žen. Ty se
ve středověku často stávaly obětí „honů“ na čarodějnice. Spousta nevinných žen tak skončily svůj
život na hořící hranici.
Lidé se chránili před mocí temných sil nejrůznějšími praktikami. Před vrata domu i chléva se
pokládaly narýpané drny, protože se věřilo, že
čarodějnice, která chtěla vstoupit dovnitř, musela
spočítat všechna stébla, což do rána, kdy její moc
pominula, nestihla. Stavení se kropilo svěcenou
vodou. Před vrata na dvůr se zapichovaly pruty a
pichlavé trní, aby se čarodějnice poranila.
Na ochranu před čarodějnicemi se na kopcích
pálily ohně. Postupně se z výročních ohňů stalo
„pálení čarodějnic“.
Z Velké knihy lidových obyčejů a nápadů
vybrala L. Dvořáková

Vybráno z kroniky
Z historie honitby Helvíkovice a Mysliveckého sdružení „Dubina“ Helvíkovice-Kameničná
V současnosti jsou k dispozici v listinné podobě
dokumenty svědčící o vývoji myslivosti v naší obci
za období od 1.1.1939 do 31.12.1961.
• 1.1.1939 – 31.1.1945 je nájemcem honitby
baron Charles Parish. Výměra honitby činí 1.090
ha před arondací. Po arondaci je pronajímáno
412 ha za 2.500,- K ročně. Honebním starostou je
pan Filip František Helvíkovice 111, později pan
Kalous Josef Helvíkovice 114.
• Od 1.2.1945 na 9 let bez 2 měsíců, to je do
31.12.1953, uzavřena nová pachtovní smlouva,
nájemcem je pan Filip František Helvíkovice 111.
Nájemné činí 900,- K ročně. Smlouva je uzavřena
10.10.1944 a podepsána honebním starostou panem Josefem Kalousem Helvíkovice 114.
• 3.12.1950 se pan František Filip veřejnou
vyhláškou vzdává pronájmu honitby ve prospěch
vznikající společnosti Dubina Helvíkovice. Vyhláš5

ka je vyvěšena na úřední desce obce Helvíkovice
14 dnů, do 17.12.1950.
• 17.12.1950 ve 20 hodin se v úřadovně MNV
koná ustavující schůze společnosti Dubina Helvíkovice. Zapisovatel Šreibr František uvádí, že byly
přečteny a podepsány stanovy společnosti.
• 20.12.1950 vydává honební společenstvo Helvíkovice předběžný souhlas k pronájmu honitby
společnosti Dubina. Na základě účasti na ustavující schůzi je sestaven seznam členů společnosti
čítající 11 členů.
• 9.3.1951 Jednotný svaz českých zemědělců,
místní skupina Helvíkovice prohlašuje, že nemá
námitek proti založení společnosti Dubina.
• 10.3.1951 žádá společnost Dubina ONV
Žamberk o schválení společnosti. Současně je o
souhlas požádán OMS Žamberk a JSČZ okresní
sekretariát Žamberk.
• 16.4.1951 schvaluje OMS Žamberk společnost Dubina s poznámkou, že pan Hovad František Helvíkovice 2 musí ukončit své dosavadní
členství ve společnosti Březina Záchlumí.
• 7.5.1951 doporučuje ustavení společnosti
JSČZ okresní sekretariát Žamberk.
• 11.6.1951 vydává ONV Žamberk výměr, ve
kterém schvaluje stanovy společnosti Dubina
Helvíkovice se 6 dalšími podmínkami (12 členů,
přiměřený počet členů musí být zemědělci, členové bez loveckého lístku si ho musí opatřit do 6-ti
měsíců, po uzavření smlouvy oznámit jméno hospodáře, hlásit změny v osobách představenstva
společnosti a dodržovat plán odstřelu schválený
ONV).
• Od 1.1.1952 do 31.12.1961 je zpětně dne
7.6.1952 uzavřena pachtovní smlouva na pronájem honitby mezi honebním společenstvem
Helvíkovice, zastoupeným honebním starostou
panem Adolfem Michaličkou a společností Dubina, zastoupenou předsedou panem Filipem Františkem. Honitba pronajata v původní výměře před
arondací 1062 ha za 3.400,- Kč ročně. Propachtování oznámeno veřejnou vyhláškou od 18.4.1952
do 3.5.1952. Smlouva schválena ONV v Žamberku dne 2.12.1952.
Myslivost v Kameničné byla historicky navázána
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na přičlenění ke Slatině nad Zdobnicí. Po delimitaci okresů, kdy Slatina nad Zdobnicí připadla do
okresu Rychnov nad Kněžnou a honitba nemohla
zasahovat na dva okresy, byly honební pozemky v
katastru Kameničné připojeny k honitbě Helvíkovice.
V dalších letech byla potom honitba pronajata
Mysliveckému sdružení „Dubina“ HelvíkoviceKameničná . Pouze v období od roku 1975 do roku
1992 byla honitba včleněna do honitby Žamberk
pronajaté Mysliveckému sdružení „Lověna“
Žamberk. Došlo i ke sloučení obou mysliveckých
sdružení. Bylo vytvořeno Myslivecké sdružení
„Hůrka“ Žamberk. Sloučení honiteb i mysliveckých sdružení bylo nedobrovolné a došlo k němu
pod tlakem tehdejších politických orgánů. V současnosti je honitba o rozloze 1.390 ha opět pronajata Mysliveckému sdružení „Dubina“ Helvíkovice-Kameničná.
MVDr. Petr Šalanský

Ze života v obci
JAK DOPADLO BATIKOVÁNÍ?
Ráda bych se s vámi podělila o zhodnocení a
nadšení z výtvarné akce, která se uskutečnila v
březnu.
Batikování má veřejnost uložené v paměti jako
„vyvazování sluníček“ na tričko a jeho následné obarvení. Fantazie batikujících výtvarnic ale
hodně pokročila a mě napadlo uspořádat tenhle
minikurz, abych zájemcům ukázala, že motivy
na textiliích lze vytvářet mnoha dalšími způsoby. Například mačkáním, uzlováním, skládáním,
šitím, sypáním, s pomocí vidličky či kolíčků, sava
atp. Tak mohou naše oděvy, ale i závěsy, ubrusy,
potahy, zdobit kromě sluníček třeba proužky, kostičky, geometrické obrazce, i zcela abstraktní „ﬂeky“ a mapy.
Na plakáty a pozvánky dlouho nikdo neodpovídal, takže jsem několik lidí oslovila ještě osobně.
Opravdu to vypadalo, že se akce neuskuteční. Že
by v naší obci nikdo nechtěl vyzkoušet něco netradičního? Lidičky, nestyďte se! Přijďte a uvidíte.
Buď vás to nezaujme a půjdete zase domů, nebo

vás to nadchne a zůstanete. Odreagujete se, přijdete na jiné myšlenky, navážete kontakty a ještě se
něco naučíte. K mému překvapení se akce nakonec
opravdu konala. A ještě se nad očekávání vydařila.
Čtěte dále:
Některé dámy se zpočátku poptávaly, zda bude
nutné dorazit i druhý den. Určitě ne! Účast je dobrovolná, každý si může cokoliv vyzkoušet a nebo
to kdykoliv „zabalit“. Začala jsem rozbalovat po
stole batikované ukázky. (Připravila jsem si samozřejmě ty nejhezčí, abych všechny nalákala). „Týjo,
to je krásný!“ „Jaks tohleto udělala?“ „Hele, tohle
bysme si mohli zkusit!“ Výborně. Lákání mám
úspěšně za sebou. Jdeme na to. Mé žákyně začaly
skládat a vyvazovat dečky a povlaky na polštářky.
Největším hitem bylo vyvazování hrášků a kolíčkování ...
Příprava barvící lázně, vaření, míchání, ustalování. A už se rozvazuje první dílo. Objevují se
první motivy. Žlutobílé kroužky na oranžovém
cípů. „Týjó! Hezký! Uká!“ Všichni zvědavě a s
napětím sledují, „co z toho vyleze“. Bílé korále

na modrém pruhu. „To je krása!“ První povlak je
na světě. A opravdu vydařený. Těšení a nadšení
všech se zvyšuje. „To jsem zvědavá, co z toho vyleze mně!“ ozývá se. Ve volných chvilkách ujídáme
z vynikajících koláčů a obložených chlebů, o které
se postarala E. Marková. Čas letí, dečky a povlaky přibývají, ustalovací kyblíky se plní. A už nikdo
nemluví o tom, že by snad zítra neodrazil. Cítím
se moc dobře. Už nemám takovou trému, daří se a
panuje báječná atmosféra.
Skládací sušák jsme nakonec kompletně zaplnili originálními výtvory. Vznikla ještě spousta krásných triček, sukně, tílko, kalhoty, kraťasy, ubrus,
šála i pytlík na poklady.
Přeji všem absolventkám hodně zdaru v dalším tvoření a vás všechny zvu na akci s názvem
VÝROBA RUČNÍHO PAPÍRU, která se uskuteční
v květnu.
Chtěla bych moc poděkovat obci za velkou podporu. Velice si vážím její vstřícnosti k lidem, kteří
chtějí něco podnikat.
Lída Matyášová
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VYHLÁŠENÍ VÝTVARNÉ
A FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
Mateřská škola spolu s OÚ Helvíkovice vyhlašují výtvarnou a fotograﬁckou soutěž pro děti i
dospělé na téma
,,NAŠE VESNICE OČIMA DĚTÍ
A DOSPĚLÝCH“
I. Kategorie - výtvarná
- věková kategorie - předškolní věk
- školní věk
- dospělí
II. Kategorie - fotograﬁcká
-věková kategorie - školní věk
- dospělí

Mateřská škola spolu s První pomocí
zve všechny děti a dospělé na

PROBOUZENÍ BROUČKŮ
v pátek 23.4.2010. Sraz v 15.30 hodin
u mateřské školy.
Opět se na Vás těší Ferda Mravenec, Brouk
Pytlík, Beruška a další. Při plnění úkolů si jistě
všichni užijeme hodně legrace! Broučci, těšíme
se na Vás!
Občerstvení zajištěno.

PODĚKOVÁNÍ
Máte svoje oblíbené místo?
Proč máte rádi svoji vesnici?
Co se Vám nelíbí?
Co naši vesnici chybí?
Výtvarné i fotograﬁcké práce označené jménem
a příjmením, věkem a bydlištěm odevzdávejte do
konce srpna 2010 do MŠ nebo na OÚ. Vyhodnocené práce budou odměněny a vystaveny široké
veřejnosti.

Děkujeme všem rodičům a sponzorům, kteří
přispěli do tomboly na Dětský pyžamový ples, který se konal 27.2.2010 a Dětský maškarní karneval
21.3.2010.
Poděkování také patří První pomoci, Klubu žen,
Vráťovi Matyášovi st., Marcele Kotyzové, Alici
Huškové a Romanu Koukolovi za jejich pomoc
při zajišťování těchto akcí. Vaši pomoci si velice
vážíme! Radostné vyprávění dětí v mateřské škole
mluví za vše!
Za mateřskou školu - Anna Janebová
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!!! VOLÁME DO ZBRANĚ !!!

Kulturní výbor Obce Helvíkovice
zve všechny občany
v neděli 9. května od 14,30 hodin
před budovu OÚ na

Mobilizace - V pohostinství U jelena
v Helvíkovicích
v sobotu 24.4.2010 v 19.00 h.

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ
PŘEMÍSTĚNÉ PAMĚTNÍ DESKY
Františka Hanyka

Divadelní spolek Na Skále

DÍVČÍ VÁLKA

na budovu Obecního úřadu v Helvíkovicích.

Klub žen a Myslivecké sdružení Dubina
v Helvíkovicích zvou všechny spoluobčany na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
A STAVĚNÍ MÁJE
30. dubna 2010 od 18 hodin
v prostorách parčíku za obecním úřadem.
Pro zájemce budou připravena
grilovaná kuřata
a posezení při harmonice.
V případě nepříznivého počasí
se akce přesune do sálku OÚ.

Klub žen pořádá ve čtvrtek 13. května 2010

CELODENNÍ ZÁJEZD
DO POLSKA
Program: dopoledne - návštěva tržnice
v Kudowa Zdroj,
odpoledne - Medzygorze
(vodopád, kostel, dřevořezby),
večeře - Pastviny U Mostu
Přihlášky u p. Popové do 30.dubna.

Kulturní výbor Obce Helvíkovice
zve všechny občany – důchodce
v neděli 9. května 2010 od 15. hodin
do sálku v budově OÚ na

BESEDU S DŮCHODCI
Kulturní program a tradiční občerstvení
je zajištěno.

Sbor dobrovolných hasičů Helvíkovice
připravuje na sobotu 29.5.2010

KÁCENÍ MÁJE
a námětové cvičení
Bližší informace na plakátech.

Občanské sdružení Diakonie Broumov a
Obecní úřad Helvíkovice děkují všem dárcům,
kteří přispěli na sbírku použitého ošacení
pořádanou ve dnech 1.3.2010 a 3.3.2010.
Diakonii Broumov bylo předáno více jak
200 pytlů ošacení a jiných potřeb.

9

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
Za podpory obce, se již 2. rokem pravidelně scházíme na kurzu Angličtiny pro nejmenší, který je pozvolný úvod do angličtiny založený na písničkách a příbězích pro malé děti ve věku od tří let výše. Kurz
je vhodný pro předškolní výuku angličtiny, kde nezáleží na tom, jak dlouhá (nebo krátká) je hodina.
Kocour Cookie a jeho kamarádi pomáhají dětem přivyknout novému jazyku a vyvinout si k němu pozitivní vztah. Od dětí se nečeká příliš brzy, že budou mluvit anglicky, i když jsou k mluvení vedeny a
povzbuzovány, když se samy mluvit rozhodnou. Kurz není pouze jazykový. Jsou zde zahrnuty různorodé
činnosti zaměřené na celkový rozvoj dítěte. Na úvodní kurz navazují i kurzy pro školáky (1.-2. třída),
kde se děti seznamují s příběhy, jejichž protagonisty jsou již známé postavičky z úvodního dílu Cookie
and friends, a kde se již také setkají se cvičeními připravujícími děti na čtení a psaní.
Lída Šťovíčková

ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Ředitelka mateřské školy Helvíkovice po dohodě se zřizovatelem vyhlašuje dle zákona 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním vzdělávání (školský zákon), podle §34

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA ŠK. ROK 2010/2011.
Zápis se bude konat v mateřské škole dne
27.4.2010 od 8 do 12 hodin. Žádosti o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok přijímáme do 26.dubna 2010. Přihlášky si
vyzvedněte v mateřské škole. Bližší informace o
zápisu poskytne Anna Janebová - ředitelka MŠ tel. 465 614 147.
10

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 pomoci - vždyť školka je jejich
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.

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 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).

UPOZORNĚNÍ, INZERCE
PEDIKÚRA, MANIKÚRA
MODELÁŽ NEHTŮ
DEPILACE VOSKEM
PARAFÍNOVÉ ZÁBALY
HELVÍKOVICE, BYTOVKA 136
DAGMAR KUBÍČKOVÁ
TEL.: 773 254 919

SE SOKOLEM NA ROZHLEDNY
T.J. Sokol Žamberk Vás srdečně zve
24. dubna 2010 na turistický výšlap
pod názvem
„SE SOKOLEM NA ROZHLEDNY“.
Jedná se o dvě trasy:
Pro dospělé: 16 km dlouhá trasa vede přes Zákopanku do Kunvaldu a zpět údolím Rokytenky,
kolem domku Prokopa Diviše, městského muzea,
zakončená na Rozálce.
Pro děti: 4 km dlouhá trasa vede směr koupaliště
Pod Černým lesem, s úkoly, které děti budou plnit
při procházení Zámeckým parkem, zakončená
soutěžemi u Tyršovy rozhledny.
Start: 9:00 – 11:00 od sokolovny v Žamberku
Cíl: 10:30 – 16:00 u Tyršovy rozhledny
Odpoledne u Tyršovy rozhledny:
od 14:00 – 16:00 hod. hraje skupina Wejvrat, v
průběhu odpoledne vystoupí taneční country skupina ALABAMA.
Na tuto akci Vás srdečně za T.J.Sokol Žamberk
zve Marie Mihulková

Ve středu 2.června 2010 od 15.h.
na sálku v budově obecního úřadu
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
vystaveného návrhu
nového uspořádání pozemků po pozemkových úpravách v Helvíkovicích.

připravila Anna Janebová, ředitelka MŠ
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Nové a moderní vybavení pro Vaši provozovnu
Dotace pro dřevozpracující podniky a živnostníky !

Výzva „JARO – 2010“
MAS ORLICKO vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí
o dotaci z programu LEADER.
Podpora je zaměřena především na nákup strojů, zařízení, technologií a vybavení provozoven s celkovými náklady do 1 000 000 Kč. Dotace je poskytována ve výši
60% ! O podporu mohou žádat především dřevozpracující podniky s méně než 10 zaměstnanci a
ročním obratem méně než 2 mil. euro (mikropodniky) a dále živnostníci v dřevozpracujícím průmyslu (pilařská výroba, zpracování dřeva a výroba nábytku).
Příjem žádostí probíhá do 30.4.2010.
Více informací na webových stránkách www.mas.orlicko.cz a v sídle MAS
(Divišova 669, 564 01 Žamberk).
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Dotace na rozvoj činnosti neziskových organizací
Výzva „JARO – 2010“
MAS ORLICKO vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci z programu
LEADER.
O podporu mohou žádat neziskové organizace působící v území MAS ORLICKO.
Podporovány jsou následující aktivity:
1) nákup souboru vybavení pro činnost spolků (nákup nábytku, sportovního náčiní, dětské hřiště
s příslušným vybavením, sociální zázemí, vybavení klubovny, doprovodné stravovací zařízení …) a
drobné stavební úpravy s celkovými náklady do 170 000 Kč (dotace 90%).
2) nákup vybavení nebo stavební investice v rámci ekonomické činnosti neziskových organizací s
celkovými náklady do 500 000 Kč (dotace 40 – 60%).
Příjem žádostí probíhá do 30.4.2010.
Více informací na webových stránkách www.mas.orlicko.cz a v sídle MAS (Divišova 669, 564 01
Žamberk).
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
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