Helvíkovický

ZPRAVODAJ

ročník XII.

DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE

Číslo 1/2011

OBECNÍ ÚŘAD
Dne 17.12.2010 se konalo 2. řádné veřejné zasedání zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo obce mimo jiné schválilo:
- Ceník na rok 2011 - sazby všech poplatků zůstávají beze změny. Od 1.1.2011 je pouze navýšena sazba
za pronájem společenských místností na OÚ –
- kuchyň, bar a klubovna
600,- Kč za 1 akci pro místní občany
1300,- Kč za 1 akci pro ostatní
- sálek 400,- Kč za 1 akci pro místní občany
700 ,- Kč za 1 akci pro ostatní
Dne 26.1.2011 se konalo 3. řádné veřejné zasedání zastupitelstva obce Helvíkovice
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozpočet obce na rok 2011 v celkové výši
6 700 000,- Kč na straně příjmů i výdajů.
2. Hospodaření MŠ za rok 2010. Hospodářský výsledek – ztráta ve výši 19 538,71 Kč bude uhrazena z rezervního fondu MŠ.
3. Výsledek inventarizace majetku obce k 31. 12.
2010.
4. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2011
o místním poplatku za provoz systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
5. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2011
o místním poplatků ze psů.
6. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2011
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
7. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 4/2011
o místním poplatku ze vstupného.
Všechny vyhlášky byly upraveny z důvodu změny
zákonných předpisů, ale sazby poplatků a jejich
splatnosti zůstaly zachovány. Nové vyhlášky jsou
účinné od 1.2.2011.
Zastupitelstvo obce zrušilo své rozhodnutí ze dne
25.3.2010 o pořízení změny č. 3 Územního plánu
obce Helvíkovice. Podle stavebního zákona má
obec povinnost zpracovat do r. 2015 zcela nový
územní plán. Z časových důvodů (změna ÚP je
záležitost na cca 2 roky) a z důvodu ﬁnanční úspory (na pořízení nového ÚP je možné čerpat dotaci
od kraje), nebude změna stávajícího územního
plánu, označená č. 3 dále připravována, ale po
dokončení změny č. 2 a 2a bude přikročeno k realizaci nového ÚPO. Požadavky majitelů pozemků
na změny ÚP, podané v roce 2010, budou v novém
ÚPO posouzeny a případně zapracovány.

Výsledky hospodaření obce Helvíkovice za rok 2010 v Kč
Název položky:
Daně z příjmu
Poplatky (odpady,pes,správní)
Daň z nemovitostí
Přijaté dotace
Pronájem pozemků
Lesní hospodářství
Vnitřní obchod (Orlicko)
Silnice a pozemní komunikace
Pitná voda
Odpadní vody
Mateřská škola
Základní škola, Gymnázium
Knihovna,kronika,zpravodaj, kultura
Tělovýchova a zájmová činnost
Bytové hospodářství
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Skutečné příjmy
3 699 306,50
189 412,610 408,94
1 435 364,28 233,12 066,13 274,58 106,7 757,111 600,-

Skutečné výdaje
6 660,36 121,887 498,722 936,240 000,153 880,64 682,26 485,-

Nebytové hospodář.(sálek,tělocvična)
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví,kaple
Komunální služby(obecní majetek)
Komunální odpady
Veřejná zeleň
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Volby, Sčítání lidu
Činnost místní správy
Finanční operace,úroky z úvěru
Celkem

52 260,32 875,19 410,633 240,46 750,50
1 242,6 373,39
6 957 678,33 Kč
t.j. 100,33 % rozpočtu

96 432,69 827,1 184 806,269 997,52
322 442,58 152,50
18 661,446 914,53
41 755,30
715 343,54
386 704,50
5 749 297,89 Kč
t.j. 98,53 % rozpočtu

Nejdůležitější akce financované v roce 2010:

Rekonstrukce hřbitovní zdi, obnova zeleně a pomníčků ......................................................1 167 tis. Kč
Inženýrské sítě Skála
- komunikace ............................................................................... 460 tis. Kč
- kanalizace .................................................................................. 710 tis. Kč
Oprava propustku na křižovatce k Popluží, zábradlí .............................................................. 286 tis. Kč
Změna územního plánu, Posouzení vlivu na živ.prostředí ...................................................... 92 tis. Kč
Zimní údržba komunikací
..................................................................................... 90 tis. Kč
Opravy místních komunikací
..................................................................................... 57 tis. Kč
Pasport komunikací
.................................................................................... 27 tis. Kč
Opravy veřejného osvětlení
..................................................................................... 21 tis. Kč
Dotace spolkům na jejich činnost (KŽ,SDH,První pomoc,TJ) ................................................ 20 tis. Kč
Přestupky občanů řešené Přestupkovou komisí MěÚ Žamberk ............................................... 13 tis. Kč
Lavičky, květináče na hřbitov
..................................................................................... 12 tis. Kč
Splátky jistiny úvěru, úroky z úvěru ................................................................................... 732 tis. Kč
Na výše uvedené investiční i neinvestiční akce obdržela obec v roce 2010 dotace v celkové výši 1 435 tisíc Kč.
Nejdůležitější dotací byla dotace od SZIF na rekonstrukci hřbitovní zdi ve výši 798,4 tis. Kč. Opravu
musela nejdříve obec zaﬁnancovat ze svých prostředků a následně předložit SZIF velké množství dokladů k vyúčtování. Pak už jsme jen čekali na libovůli úředníků, kteří nám těsně před vánočními svátky zaslali dárek – převedli dotaci z evropských a částečně i státních fondů na účet obce. V letošním roce bude
obec znovu pokoušet štěstí k získání dotace na druhou část rekonstrukce hřbitovní zdi.
Neméně významnou dotací byla v loňském roce částka 300 tis. Kč od ministerstva pro místní rozvoj na
výstavbu inženýrských sítí na Skále. Výstavba sítí v této lokalitě, jak jistě všichni víte, probíhá po etapách již několik let. V roce 2011 snad bude, tak jak je v plánu, dokončena a novým majitelům pozemků
nebude nic bránit ve výstavbě rodinných domků. Finanční prostředky obce se pak budou moci použít i
na jiné, neméně potřebné akce, třeba na rekonstrukci veřejného osvětlení od Popluží, přes Závodí až ke
hřišti a dále na výstavbu nového veřejného osvětlení.
Pro úplnost uvádím výčet další dotací, přijatých v roce 2010:
152 300,- Kč ze státního rozpočtu na výkon státní správy a na školství
100 000,- Kč od kraje na úroky z úvěru (přijatého na stavbu víceúčelového objektu v r. 2006)
48 405,- Kč ze státního rozpočtu na volby a SLDB
36 233,- Kč od úřadu práce na mzdu veřejně prospěšného pracovníka.
VD
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Rozpočet obce Helvíkovice na rok 2011
Název položky:
Daně z příjmu
Poplatky
Daň z nemovitostí
Přijaté dotace
Pronájem pozemků, psí útulek
Lesní hospodářství
Vnitřní obchod (Orlicko)
Silnice a pozemní komunikace
Pitná voda
Odpadní vody
Mateřská škola
Základní škola, Gymnázium
Knihovna,kronika,zpravodaj,kultura
Tělovýchova a zájmová činnost
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví, kaple
Komunální služby
Komunální odpady
Veřejná zeleň
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Finanční operace, pojištění
Celkem rozpočet
Splátky úvěru
Zapojení části zůstatku BÚ z min.roku
Celkem

Příjmy
3 230
190
600
126,1
25
7
22
60
7,5
111,6
50
13,5
1 254
47
1,3
5
5 750
950
6 700

v tis. Kč
Výdaje
6
5
14
2 378
966
237
153
47
36
130
346
3
237
345
32
20
445
646
154
6 200
500
6 700

Nejdůležitější plánované výdaje v roce 2011:
Výstavba inženýrských sítí u stavebních pozemků na Skále 3 390 tis.
Osvětlení přechodu pro chodce u Konzumu
15 tis.

DALŠÍ INFORMACE:


Po ukončení pozemkových úprav v obci byla
na Pozemkovém úřadu v Ústí n. Orl. projednána realizace plánu společných zařízení. Několik
základních informací:
 podle porostní mapy bude probíhat zalesnění určených pozemků – zajistí a náklady hradí majitelé pozemků
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protierozní opatření k zajištění řádného odtoku vody z krajiny (drenáže) bude hradit obec
s přispěním dotačních prostředků
liniové výsadby stromů kolem cest bude také
zajišťovat obec
navržená síť cest podle plánu společných
opatření – nejdůležitější je od Popluží k Žamberku – v budoucnu bude provedena v šíři 6m



s pojezdovou rychlostí 30 km/h, v provedení
asfaltobeton za cenu cca 4 mil. Kč za 1 km.
Druhou v pořadí bude zpevnění cesty od Sypaniny ke Kameničné, v šíři 5 m, v provedení
asfaltobeton nebo stříkaný asfalt. Pozemkový
úřad podle nových zpřísněných pravidel nemůže v roce 2011 čerpat dotaci na výstavbu
těchto cest (tak jak to bylo třeba v Kameničné), vše bude zajišťovat obec s dotačními prostředky. PÚ Ústí n.O. nezaručuje ani projekční a dotační součinnosti s obcí. O dotaci bude
obec usilovat v letech 2012 - 2014.
Helvíkovický zpravodaj v roce 2011 – zastupitelstvo zvážilo ﬁnanční náklady na zpravodaj
v barevném provedení. Vzhledem k tomu, že
zpravodaj je vydáván pouze v počtu 150 ks, došlo by téměř k dvojnásobnému zdražení a to by
pro předplatitele nebylo zajímavé. Proto bude i
nadále zpravodaj vydáván v černobílém provedení. V plně barevném zpracování je k dispozici na webových stránkách obce www.helvikovice.cz. Pro pestrost názorů uvítáme ke zveřejnění příspěvky od občanů.



Práci správce odpadového dvora od 1.1.2011
vykonává pan Jiří Vábr.
Znovu děkujeme panu K.Blažkovi, který práci správce odpadového dvora vykonával velice zodpovědně a s velkým zaujetím. Svým vzorným přístupem ke třídění a správnému využívání odpadů ušetřil obci hodně peněz za uložení
odpadů na skládce.

Termíny svozů v obci Helvíkovice v roce 2011
Svoz plastů a nápojových
Svoz nebezpečných
kartonů
odpadů
středa
čtvrtek
Ukládejte v úterý
leden
6,13,20,27
26
únor
3,10,17,24
23
březen
3,10,17,24,31
23
17
duben
14,28
20
květen
12,26
18
červen
9,23
15
červenec
7,21
13
srpen
4,18
10
25
září
1,15,29
7
říjen
6,13,20,27
5
listopad
3,10,17,24
2,30
prosinec
1,8,15,22,29
28
Otevírací doba odpadového dvora
leden-únor
sobota 14-16 h
březen-listopad
středa 16-18 h
sobota 14-16 h
prosinec
sobota 14-16 h
Měsíc

Svoz popelnic
čtvrtek
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Upozornění na místní poplatky
Do 28.2.2011 jsou splatné tyto poplatky:
- poplatek za psa ve výši 100 Kč za prvního psa,
200 Kč za každého dalšího psa
- předplatné Helvíkovického zpravodaje ve výši 54
Kč za 6 výtisků
Do 31.3.2011 je splatné stočné ve výši 10Kč/1m3
spotřebované vody v roce 2010.

Občanské sdružení Diakonie Broumov - nezisková
organizace, která poskytuje sociální služby
pro občany z okraje společnosti,
společně s obcí Helvíkovice

VYHLAŠUJE
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
 Letního a zimního oblečení (dámské, pánské

dětské)
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 Látek (minimálně 1m2)
 Domácích potřeb - nádobí bílé i černé, sklenič-

ky- vše nepoškozené
 Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a

dek
 Obuvi – veškeré nepoškozené

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se
transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční v týdnu
od 21. do 25. 3. 2011
na Obecním úřadě v Helvíkovicích.
Ve dnech 21.3. a 23.3. od 8.00 do 17.00 hodin,
v ostatní dny po předchozí domluvě
Místo ukládání věcí: sálek OÚ
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. 224 316 800, 224 317 203 – Diakonie Broumov,
www.diakoniebroumov.org
tel. 465 612 527 – Obecní úřad Helvíkovice
VD
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Bezpečnost na silnici č. I/11
Na základě písemné žádosti občanů bydlících
v okolí autobusové zastávky Popluží, obdržené
obecním úřadem dne 15.12.2010 a dalších ústních připomínek na skutečnost ohledně bezpečnosti chodců (zejména dětí) jsme se tímto problémem zabývali na 1. i 2. veřejném zasedání. Zastupitelstvo uložilo v této záležitosti úkol pro mne
(starostku) jednat s dotčenými orgány (ŘSD Pardubice, Krajský úřad Pardubice, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, SÚS Ústí nad Orlicí). Návrh
v písemné podobě od občanů Helvíkovic zněl:
1) Snížení nejvyšší rychlosti na 70 km/h
2) Zákaz předjíždění v úseku čerpací stanice Olbena až rodinný dům č.p. 118
3) Umístění přechodu pro chodce na úrovni autobusové zastávky Popluží.
Dne 10.ledna 2011 jsem navštívila Dopravní inspektorát (DI) Ústí nad Orlicí p. Kaplana a sdělila
jsem požadavek občanů, následně jsme si domluvili na další den prohlídku místa samého. První
návrh zněl, aby se další značkou otevřela obec cca
na úrovni rodinného domu č.p.63 a ukončení obce
u domu č.p. 96. Bylo mi sděleno, jelikož se jedná o
silnici I.třídy, že všechny změny budou provedeny
pouze se souhlasem Krajského úřadu odboru dopravy v Pardubicích. Následné jednání se všemi
zástupci dotčených orgánů proběhlo na obecním
úřadu dne 18.1.2011. Z tohoto setkání vzešlo konečné stanovisko schvalujících úřadů:
Umístění svislého velkoplošného dopravního značení na svítivě zeleném podkladu se značkou „Jiné
nebezpečí“ s dodatkovou tabulkou „Zastávka
BUS“, „Nejvyšší povolená rychlost 70“ a vodorovné značení „Pozor chodci“.
Pro toto značení byly osloveny následující ﬁrmy,
pro zajímavost přikládám i jejich cenovou nabídku:
Název ﬁrmy

Svislé
značení 2ks

Vodorovné
značení 2ks

LORENC
Rychnov n. K.

23 388 Kč bez DPH

30 110 Kč bez DPH
termoplast

Jast s.r.o.
21 248 Kč bez DPH
Doudleby n.Orl.

7 950 Kč bez DPH
barva

MADOS

stříkané barvou 120 Kč/m2
termoplast 550-650 Kč/m2

22 268 Kč bez DPH

Tyto náklady budou placeny obcí, jelikož jsou na
základě našeho požadavku. Jednáno bude s ﬁrmou s nejnižší cenovou nabídkou.
Přechod pro chodce v současné době nepřipadá z
hlediska nadřízených orgánů v úvahu a pokud by se
dále o něm uvažovalo, tak za podmínek, které podléhají přísným normám ČSN (na náklady obce vypracovat projekt s chodníkem jak na jedné straně tak i na
druhé straně vozovky, osvícený přechod atd.).
Jana Kolářová

Společenská rubrika

BLAHOPŘÁNÍ
Často ráda vzpomínám na krásné, nezapomenutelné chvíle prožité v mateřské škole s obětavou
a milou, dlouholetou kuchařkou
paní HANOU ŽABKOVOU.
Svoji práci milovala a výborná kuchařka to byla! Dokázala poradit, ale také pohladit
po duši nejen děti, ale i dospělé. Pro děti ve školce byla milovanou babičkou, pro nás druhou mámou. Ani se mi nechce věřit, že 28.2.2011 oslaví
85. narozeniny.

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná životní jubilea:
ÚNOR 2011
Nutzová Marie, č.p. 11
83 let
Pop Pavel, č.p. 124
78 let
Vítek Josef, č.p. 24
72 let
Žabková Hana, č.p. 43
85 let
BŘEZEN 2011
Kroulová Růžena, č.p. 4
90 let
Jeništa Jaromír, č.p. 10
72 let
Urbánková Jaroslava, č.p. 128 71 let
Šeda Jan, č.p. 1
65 let

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
Blahopřejeme k narození nového občánka Jakuba
Tomeše dne 9.12.2010 do č.p. 2.
Věková struktura obyvatel naší obce
K 31.12.2010 měla naše obec 446 obyvatel, z toho
shodou okolností byl stejný počet dospělých mužů
i žen a to po 185. Z dětí bylo 41 chlapců a 35 děvčat. Průměrný věk obyvatel naší obce činí 39,19
let. Průměrný věk dospělých mužů je 45,12 let, u
žen tento věk činí 46,95 let.
Rekapitulace evidence obyvatel za rok 2010:
Počáteční stav k 1.1.2010
439
Přistěhování
16
Narození
6
Odstěhování
12
Úmrtí
3
Konečný stav k 31.12.2010
446

K tomuto krásnému životnímu jubileu bych ji
chtěla popřát hodně štěstí, lásky, mnoho zdraví
a ještě hodně radosti z vnoučat a pravnoučat.
Roky letí, ale krásné vzpomínky zůstávají!
Anna Janebová

Dne 7.3.2011 oslaví naše milovaná maminka
paní Růžena Kroulová 90. narozeniny.
K tomuto vzácnému jubileu jí přejeme hodně zdraví, spokojenosti a
lásky, kterou po celý život kolem
sebe rozdávala. Přejeme si, aby
ještě dlouho byla mezi námi (do
sta let) a aby jí neopustil životní
optimismus.
Za lásku, vychování a obětavost děkují z celého
srdce děti a jejich rodiny.
Dokud máš maminku, dobře ti je,
musíš si jí považovat dokud žije,
až jedenkrát maminku ztratíš,
tu ničím v světě nenahradíš,
všechno ztracené máš.
Až jedenkráte Vaše oči maminko zhasnou,
zůstaneme se vzpomínkou na Vás krásnou.
Těžko jste nás vychovala,
lásce, pravdě učívala.
Maminko děkujem Vám.

VD
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PRANOSTIKY:
MASOPUST
Masopust je starý lidový svátek, jehož počátky sahají až do tajemných pohanských dob. Není
svátkem církevním i když se řídí církevním kalendářem. Masopust začíná 6.ledna, svátkem Tří králů a končí v úterý před Popeleční středou. V dřívějších dobách bývalo vyvrcholením masopustního
veselí právě toto úterý. Tehdy chodíval vesnicí masopustní průvod maškar. Lidé v maskách obcházeli stavení s veršovanými říkadly za bujarého veselí a zpěvu. Maškary byly odměňovány koblihami a samozřejmě také kořalkou pro zahřátí. A podle místních zvyků třeba uzeným nebo klobásou či
vejci a dokonce i obilím či penězi.
Tradiční maskou v průvodu byla maska medvěda. Medvěd byl tehdy považován za symbol plodnosti. A tím, že si s ním hospodyně zatančila, se
symbolicky přenesla nejenom na ženu ale také na
celé hospodářství. Jinou tradiční maskou byla kobyla a nebo bába s nůší. Obvyklé byly také masky
žida s rancem na zádech, kominíka se žebříkem,
ženicha s nevěstou, slaměného či vojáka. Průvod
zpravidla doprovázeli muzikanti.
Masopustní zábava, která následovala po masopustním průvodu trvala vždy jen do půlnoci a končila „pochováváním basy“, které symbolizovalo
na 40 dní konec všech zábav a tancovaček. Popeleční středa byla tak prvním dnem půstu, který trval do Velikonoc. Datum Popeleční středy se určuje tak, že se odečte od data Velikonočního pondělí
40 dní bez nedělí. Název Popeleční středa je odvozen od tzv. „udílení popelce“. „Popelcem“ se nazýval popel z loňských ratolestí jehněd, které byly
posvěceny na Květnou neděli minulého roku. Tímto popelem dělal při bohoslužbě kněz věřícím na
čelo znamení kříže. V dnešní době se tradice masopustních průvodů a zábav pomalu vrací. Ale ne
ve stejné podobě. V nových netradičních maskách
se odráží dnešní život a dnešní zvyky. A vzhledem
k pracovnímu týdnu se nedodržuje ani masopustní úterý a tak masopustní průvod a následující masopustní zábava bývá některou, zpravidla poslední, sobotu před Popeleční středou.
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Masopust na slunci – pomlázka u kamen.
Krátký masopust – dlouhá zima.
Jaké jest masopustní úterý taková bude Veliká noc.
Bude-li v úterý masopustní neb středu (Popeleční)
vítr nebo vichr, tehdy celý půst větrný bude.
Vláďa Martínek

Ze života v obci
DIVADELNÍ SPOLEK NA SKÁLE
spolu s OBCÍ HELVÍKOVICE,
KLUBEM ŽEN a SDH
pořádá 26.ÚNORA

HELVÍKOVICKÝ MASOPUST 2011
na nějž jsou zváni všichni občané Helvíkovičtí
(děti pouze v doprovodu rodičů)
a který bude zahájen

PRŮVODEM MASEK

a z toho důvodu svolává nejhlavnější maska
na 13,00 hod.
- sraz MASEK u č.p. 6 (truhlárna Preclíkovic) Na
Skále a
- sraz NEMASEK tamtéž (to je těch co nechtějí a
nebo nesmí jít za masku a přesto se chtějí toulat s
průvodem obcí),
kde bude k mání DIVADELNÍ PUNČ a něco dobrého k zakousnutí a ve 13,20 se, se svolením naší
paní starostky, vydá neprozkoumanou, bláznivou
a zajisté i strastiplnou cestou naší obcí, kde při zastávkách bude rozdávat smích, radost a hlavně
sílu k úrodě všelikého druhu pro tento rok a bude
(vážení sousedé jistě prominou malé zpoždění)
ve
ve
ve
v
v
v
v
v
v

13,30 - u Michaličků č.p. 115 a
14,00 - u Hlavsů č.p. 151 a
14,30 - u Kroulů č.p. 4 a
15,00 - u Smetanů č.p. 28 a
15,30 - u Blažků č.p. 36 a
16,00 - u Křenků č.p. 166 a
16,30 - u bytovky č.p. 136 a
17,00 - u obecního úřadu a
17,30 průvod jisto jistě skončí a všech-

ny masky (tedy ty z nich, které budou usnášení
schopné) i nemasky, ale i všichni ostatní sousedé budou vítáni v útulném prostoru našeho sálku v budově obce kde se koná

MASOPUSTNÍ ZÁBAVA

a tam bude pečlivě připraveno náležitě bohaté zabijačkové občerstvení a to
- masíčko obzvláště vypečené s přílohou jakou si
nikdo nedokáže představit a
- ovárek náležitě horký a voňavý a
- polévka zabijačková náležitě vařící a
- kroupy a to správně propečené a
- tlačenčička s cibulí a octem a
- prejt se zelím a bramborem a toho všeho do sytosti a
- pivínko co kdo snese a
- kořalečka a to každá, kterou kdo má rád a
- groček horký a silný dle libosti a
- vínečko červené i bílé, svařené i správně vychlazené
a pro ty, kteří z povinnosti nebo z přesvědčení neholdují ničemu z výše uvedeného bude připraveno
- výborné kafíčko - černé či se smetanou či tajnou
přísadou a
- voda vodička - čirá, ochucená či bublinková a
- tekuté ovoce - stoprocentní či ředěné
- a čajíček - černý, zelený i ovocný a pro všechny
ještě i
- živá hudba pro taneček dle schopností, povinností či potřeb a
- ve 21,00 – se bude, za světel divadelních lamp,
hudby a ohňostroje basa pochovávat (na paměť
toho, že až do Velikonoc všeliké zábavy pro období
půstu zakázány jsou) a tím letošní
HELVÍKOVICKÝ MASOPUST skončí (pokud nebude skandovaným potleskem a vyvoláváním požadováno pokračování) a vy, kteří se cítíte ošizeni, že
masopustní průvod nezavítal také k vám, (vzhledem k tomu, že není v silách průvodu projít celou
obec najednou) vězte, že příští rok masopustní
průvod začne na druhém konci obce a letos jste vítáni v průvodu i na zábavě.

Klub žen a Mateřská škola v Helvíkovicích
srdečně zvou na

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ KARNEVAL,
který se uskuteční v neděli 20. března 2011 od
14.00 hodin v sále Pohostinství U jelena. Pro
děti jsou připraveny hry, soutěže, bohatá tombola a domácí cukroví.

PŘIPRAVUJEME
Klub žen společně s výtvarným kroužkem
připravuje, na 15. – 17. dubna
VELIKONOČNÍ VÝSTAVU,
která se uskuteční v knihovně.

Sbor dobrovolných hasičů Helvíkovice
zve všechny místní i přespolní na

JOSEFOVSKOU ZÁBAVU,

která se tradičně uskuteční
na sále Pohostinství U jelena
v sobotu 19. března od 20.00 hodin.
Bohatá tombola, slosovatelné vstupenky –
mimořádné výhry.
K tanci a poslechu hraje BETTY z Letohradu
Vstupenky v předprodeji od 7.3.2011
na obecním úřadě.
Vstupné v předprodeji a na místě
do 20h 60,- Kč, na místě po 20h 80,- Kč.

Vláďa Martínek
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Ohlédnutí
Pobavili jsme se a teď jenom vzpomínáme na příjemné posezení při svíčkách a voňavém vánočním punči, které pro nás připravil kulturní výbor při
OÚ v Helvíkovicích. Součástí programu byla kuchařská soutěž „O řád zlaté vařečky“, které se tentokrát zúčastnilo 15 soutěžících.
V I. kategorii – SLANÉ PEČIVO získala 1. místo Eva Tomšová, 2. místo Jitka Ulrichová a 3. místo Daniela Richtrová. Ve II. kategorii – SULC
nebo ASPIK se na 1. místě umístila
Dagmar Holubářová, na 2. místě Marta Venclová a na 3. místě Dagmar Kubíčková. Všechna naše kuchařinky si odnesly hodnotné ceny. Porotu tvořili všichni přítomní a věřte, že hodnotit nebylo snadné.
Všechny pokrmy byly vynikající.
„Třešničkou na dortu“ bylo vystoupení našich ochotníků ze Skály. Komedie z jejich vlastní tvorby „Andělka“ byla vhodným zpestřením tohoto podvečera. Je chvályhodné, že si naši občané a chalupáři takto aktivně dokáží vyplnit svůj volný čas a ještě pobaví sousedy. Nu a na závěr, jak je našim zvykem se besedovalo a zpívalo za doprovodu harmoniky pana Grygara.
Ludmila Dvořáková
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Zprávy z naší školičky
Mateřská škola Helvíkovice dle zákona č. 561/2004
Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším,
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) §
34 vyhlašuje

ZÁPIS

k docházce do mateřské školy v Helvíkovicích
na školní rok 2011/2012, který se koná dne
19.4.2011 v mateřské škole od 8 do 12 hodin.
Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
pro následující školní rok si vyzvedněte v
měsících leden – duben v mateřské škole.
Úplata (školné) v naší mateřské škole činí 300 Kč
za měsíc od 1.9.2011 do 31.8.2012.
Těšíme se na Vás!
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Zápis dětí do mateřské školy na následující školní
rok probíhá od ledna do dubna v tom kalendářním
roce, ve kterém následující školní rok začíná.
Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v
průběhu roku.
Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti
rodičů ředitelka mateřské školy. Přihlášku dítěte
do MŠ a Evidenční list dítěte si rodiče mohou
vyzvednout v mateřské škole. Po ukončení zápisu
obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí
dítěte do mateřské školy.
Mateřská škola může přijmout pouze dítě,
které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci.
Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí
o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy,
vyzvednou si informace o provozu mateřské školy
a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní
termín dítěte do mateřské školy.
CO DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
POTŘEBUJE
– převlečení na zahradu
– náhradní oblečení - spodní prádlo, ponožky,
punčocháče, tepláky

– při nepřízni počasí pláštěnku a vhodnou obuv
– bačkůrky (pantoﬂe zakázány z bezpečnostních
důvodů)
– spící děti pyžamko (prosíme o výměnu aspoň
jednou týdně)
– dětský zubní kartáček
– dětskou zubní pastu
– kapesník nebo papírové kapesníčky
– hrníček na pitný režim
Do sauny - batůžek, župan nebo osušku, pitíčko.
Čas prožitý v mateřské škole by měl být pro dítě
radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých
základů do života a vzdělávání. Je důležité
probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se
kolem sebe, naslouchat a objevovat i získat odvahu
ukázat co všechno už samo umí, zvládne, dokáže.
Velmi důležitá je také spolupráce s rodinou. Ta se
nám daří společnými akcemi, na které se děti vždy
velmi těší.
DESATERO PRO RODIČE
1. Pro dítě je nejdůležitější vytvoření laskavé
atmosféry, rodiče by měli dítě povzbuzovat a ne
kritizovat, v žádném případě nepoužívat násilí!
2. Rodič a dítě musí spolupracovat, přičemž rodič
se má ve větší míře přizpůsobovat aktivitám dítěte
než naopak.
3. Dítě se má co nejvíce nacházet v prostředí, kde
se něco děje. Tehdy si také více zapamatuje.
4. Dítěti je třeba klást přiměřené cíle – úspěch
dítěte je pro něho největším pozitivním
ovlivněním, oceněním.
5. Rodič má pro dítě používat především pozitivní
příklady.
6. Když je dítě soustředěné na určitou činnost,
rodiče by jej neměli přerušovat.
7. Úlohy, cvičení a hry je třeba s dítětem co nejvíce
opakovat.
8. Dítěti je zapotřebí dávat užitečné úlohy,
pomáhat mu hledat a rozvíjet nové zájmy (rozvoj
kreativity).
9. Dítěti je potřebné věnovat přímou pozornost
- dítě cítí, že rodič jej sleduje (poslouchá) tehdy,
když se na něj přímo dívá.
10. Rodič musí být vůči dítěti otevřený, musí
11

připustit, aby se dítě mohlo bez obav vyjádřit k
libovolné věci a cítilo, že rodič je v první řadě jeho
chápavým a tolerantním partnerem.
DĚTSKÉ DVACATERO PRO RODIČE
1. Nerozmazlujte mě. Vím dobře, že bych nemělo
dostat všechno, oč si řeknu - já vás jen zkouším.
2. Nebojte se být přísní a pevní. Mám to raději,
cítím se bezpečněji.
3. Nedovolte, abych si vytvořilo špatné návyky.
Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.
4. Nedělejte ze mě menšího než jsem. Nutí mně to,
abych se choval nesmyslně jako ,,velký“.
5. Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na
veřejnosti. Daleko víc na mě působí, když se mnou
promluvíte v klidu a v soukromí.
6. Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy.
Nabourává to můj smysl pro hodnoty.
7. Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že
vás nemám rádo. Nejste to vy, koho nenávidím, ale
vaše moc, kterou se cítím ohroženo.
8. Nechraňte mě před všemi následky mého jednání,
potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.
9. Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným
poraněním a bolístkám. Dokážu se s nimi
vyrovnat.
10. Nesekýrujte mě. Muselo bych se bránit tím, že
budu ,,hluchý“ a budu dělat ,,mrtvého brouka“.
11. Nedávejte ukvapené sliby. Pamatujte, že se
cítím mizerně, když se sliby nedodržují.
12. Nezapomínejte, že se vždycky nedokážu
vyjádřit tak, jak bych chtělo. Nejsem proto někdy
zcela přesné a nebývá mi rozumět.
13. Nepokoušejte nadměrně mou poctivost.
Dostanu strach a pak lžu.
14. Nebuďte nedůslední. To mě pak úplně mate.
15. Neříkejte, že mě nemáte rádi, i když někdy
dělám hrozné věci.
16. Nesmějte se a neříkejte, že můj strach a
moje obavy jsou hlouposti. Pro mne jsou hrozivě
skutečné a hodně pro mě znamená, že se mi
snažíte porozumět.
17. Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a
bezchybní. Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to
tak není.
18. Nikdy si nemyslete, že je pod vaší důstojnost
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se mi omluvit. Po upřímné omluvě se můj vztah k
vám stává ještě vřelejší.
19. Nezapomínejte, jak rychle dospívám. Je těžké
držet se mnou krok, ale prosím - snažte se.
20. Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůstat bez
spousty lásky a laskavého porozumění, ale to vám
snad ani říkat nemusím, že ne?
Anna Janebová, ředitelka mateřské školy

Mateřská škola Helvíkovice
spolu s První pomocí připravuje na měsíc únor

ZÁVODY NA BOBECH

Sledujte plakáty.
Těšíme se na Vás. MŠ spolu s První pomocí

Mateřská škola Helvíkovice
spolu s První pomocí připravuje pro děti

DĚTSKÝ PYŽAMOVÝ PLES

V sobotu dne 19.2.2011 od 14.00 hodin
na sálku obecního úřadu.
Pro děti jsou připraveny soutěže, tanec, tombola.
Těšíme se na Vaší účast v pyžamech!
MŠ spolu s První pomocí

PODĚKOVÁNÍ
Ještě jednou děkuji všem rodičům za sponzorské
ﬁnanční dary na hračky pro děti na vánoční
besídku. Poděkování také patří šikovné mamince
paní Janě Zezulkové ml. za výborné perníčky v
podobě Mikuláše a čerta, které nám věnovala na
mikulášskou besídku. Bylo jich kolem 100 kusů.
Moc díky!
Anna Janebová

Upozornění, inzerce
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice
uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení
Evropské komise v jeden společný rok. Náklady
na sčítání lidu jsou v České republice přibližně
250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho
obyvatele, což je při tomto způsobu sčítání částka v Evropské Unii obvyklá).

Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou
řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí
informační technologie, ale také se zkušenostmi z
předchozích sčítání:
· Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově
tak přibude např. dotaz na registrované partnerství.
· Český statistický úřad při sčítání lidu 2011
žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví
ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších
věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost
využívat osobní počítač a připojení k internetu.

· Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo
prostřednictvím datových schránek.
· Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů
pracovníci České pošty.

Základní údaje a termíny sčítání lidu
26. února 2011
Začíná fungovat call centrum
pro veřejnost, na bezplatnou linku 800 87 97 02 se
mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od 8:00 do 22:00.
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do
schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané
domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6.
března.
Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude možné ověřit v každé obci na úřední desce. Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude předkládat při návštěvě
v každé domácnosti společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty.
7. března 2011
Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře.
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami:
· Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní)
· Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
· Oranžový domovní list (ten dostanou pouze
majitelé nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro
všechny členy domácnosti. Formuláře vám komisaři předají osobně proti podpisu.
Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým
způsobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři
3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ
(pokud vyberete tuto možnost, předá vám komi13

sař předtištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí)
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže.
25./26. března 2011
Půlnoc z 25. na
26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání.
Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
26. března 2011 V tento den je možné začít
odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jakou formu formuláře odevzdáte.
a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet. Od rozhodného okamžiku
bude možné na www.scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře on-line.
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové formuláře, které Vám přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích
najdete vpravo dole u čárového kódu dva unikátní kódy. Těmi se na www.scitani.cz přihlásíte, otevře se vám váš formulář a můžete začít vyplňovat.
V závěru kliknete na tlačítko odeslat. Po odeslání
obdržíte automatické potvrzení o tom, že formuláře byly statistikům v pořádku doručeny.
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line
vyplnění potřeba Adobe Acrobat verze 9.0 a vyšší. Pokud máte na svém počítači nižší verzi, bude
přímo na stránkách, kde se formuláře vyplňují,
odkaz na bezplatné stažení potřebné vyšší verze
Acrobatu.
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na
osobním odevzdání formulářů, přijde komisař v
domluvený čas formuláře vyzvednout. To je také
okamžik, kdy vám pomůže s vyplněním, pokud o
tuto pomoc požádáte.
c) Odeslání poštou
Formuláře odešlete v obálce s předtištěnou adresou P.O.Boxu, kterou jste obdrželi od sčítacího komisaře.
14. dubna 2011 Do tohoto dne mají všichni
podle zákona odevzdat formuláře – ať už je budou
odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osob14

ně předávat sčítacímu komisaři.
20. dubna 2011 Končí činnost call centra s
bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého
statistického úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat informační email info@scitani.cz.
Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a
sebrat formuláře, ale také pomoci každému, kdo
nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít
sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě
jsou komisaři připraveni nechat si údaje např. od
nemocného, staršího či nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.

Historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím
vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel tvořily už ve středověku, kdy sloužily panovníkům k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém území je považován soupis
majetku litoměřického kostela z roku 1058, který
je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II.
Za významný mezník pak lze označit rok 1753,
kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie o
každoročním sčítání lidu. Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území soustátí.
Rozsah informací i kvalita dat se začala významně
zvyšovat od roku 1869, kdy se uskutečnilo první
moderní sčítání lidu na našem území. Jediné sčítání, které se v novodobé historii Československa
nekonalo, bylo v roce 1940 kvůli 2. světové válce.

Jak sčítání pomáhá
Pevně věříme, že do řady situací, ve kterých se
výsledky sčítání používají, se vůbec nedostanete, ale přesto, člověk nikdy neví… K čemu se
tedy výsledky používají a jak se promítne vyplnění či nevyplnění sčítacího listu do vašeho běžného života?
· Hasiči Informace ze sčítání lidu budou velmi
důležité pro hasiče a další složky integrovaných

záchranných systémů. Poskytují informace,
kolik je v kterém domě bytů, z čeho jsou nosné
zdi, z jakého materiálu jsou domy postaveny, na
jaké přípojky jsou připojeny (např. plyn), jak je
dům vysoký, kolik má pater. To vše potřebují
záchranáři znát, aby mohli lidem v daném domě
co nejrychleji pomoci. Zároveň jsou data ze
sčítání velmi důležitá při zpracování krizových
a evakuačních plánů.
· Povodně Data ze sčítání jsou důležitým
nástrojem k tvorbě protipovodňových opatření
a jsou také důležitá při operativních zásazích a
evakuacích při všech přírodních živlech. Jenom
sčítání lidu ukazuje, kolik v kterých oblastech
žije lidí, jaká je jejich věková struktura a zároveň
jaké jsou jejich domy a z čeho jsou postaveny
– tedy jak dlouho například dokážou řádění
přírodního živlu odolat.
· Dopravní obslužnost Podle informací, jak
často a kam lidé cestují za prací či do školy, se
sestavují tzv. mapy dojížďky, podle kterých se
plánuje dopravní obslužnost v ČR – tedy kolik
je kde potřeba autobusů, vlaků či tramvají a jak
často mají jezdit.
· Školy a školky Podle dat ze sčítání (a
navazujících projekcí obyvatel) lze snadno
vypočítat, ve kterých lokalitách budou v
příštích letech školní či předškolní děti a kolik
jich bude. Získáme tak informace, jaká bude
nutná kapacita tříd ve školkách a školách
případně, kde bude potřeba školky otevírat, a
kde rozhodně není dobrý nápad školku či školu
zavřít.
· Péče o seniory Data ze sčítání umožní
naplánovat kapacity v domovech důchodců,
hospicích a dalších sociálních zařízeních pro
seniory.
· Vakcíny pro očkování dětí Ministerstvo
zdravotnictví podle dat ze sčítání plánuje,
kolik má objednat očkovacích vakcín pro děti
v České republice. Data ze sčítání jsou klíčová
především pro správné počty vakcín.
· Nabídka a poptávka na pracovním trhu
Údaje o sčítání lidu přinesou podrobné
informace, jak je v kterých místech ČR
kvalifikovaná pracovní síla.

· Peníze z EU Evropská unie bude členským
zemím nově přerozdělovat unijní peníze a
dotace pouze podle výsledků sčítání lidu v roce
2011. Země, která dodá nekvalitní, neúplné
či chybné údaje, se může připravit o desítky
milionů eur z evropské pokladny.
· Část výnosů z daní, která připadne
obcím Ministerstvo financí využívá data ze
sčítání (průběžně upravovaná o aktuální
demografickou statistiku) k přerozdělení podílu
výnosu z daní, který připadne obcím. Čím více
osob je v obci sečteno, tím větší má obec nárok
na peníze.
· Naši poslanci v EU Evropská unie aktuálně
zvažuje, že by podle výsledků sčítání lidu 2011
ve všech zemích EU přepočítala mandáty v
Evropském parlamentu.
· Hluk Data ze sčítání jsou důležitá při
posuzování hlukové zátěže a při tvorbě
hlukových map, které ukazují, jaká část obyvatel
je (a nebo v případě nových projektů může být)
zasažena nadměrným hlukem. Podle těchto
map se pak připravují protihluková opatření a
zároveň slouží jako podklad pro žádosti o dotace
na protihluková opatření.
· Faktické bydliště Poprvé v historii sčítání
zjistí tzv. faktické bydliště, tedy místo, kde lidé
skutečně žijí. Trvalé bydliště je v rámci EU české
specifikum s velkým problémem – na adrese
trvalého bydliště se zdržuje stále méně lidí a
vůbec už tyto adresy neodpovídají tomu, kde
lidé skutečně žijí.
Faktické bydliště je velmi důležitou informací
pro starosty, kteří tak poprvé oficiálně zjistí,
kolik lidí skutečně v jejich obci bydlí bez ohledu
na to, zda jsou tam hlášeni. V rámci EU se
bude posuzovat faktické bydliště a podle počtu
fakticky bydlících lidí (nikoliv trvale hlášených)
se také budou rozdělovat evropské dotace obcím
na stavbu kanalizací, opravu silnic apod.
· Živnostníci, podnikatelé a firmy získají
díky sčítání velmi dobrý přehled, ve kterých
lokalitách budou lidé potřebovat jejich služby.
Ondřej Kubala, tiskový mluvčí
projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Z informací ČSÚ vybrala V.D.
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Informace z finančního úřadu
Daňová složenka končí
Projekt „daňové složenky“, který česká daňová
správa spustila v roce 2006, v letošním roce
končí. Daňoví poplatníci byli v minulých letech
zvyklí, že daňovou složenku, která umožňovala
zaplacení daně bez úhrady poplatku za převod
peněz, pravidelně dostávali, pokud se jich týkala
daň z nemovitostí. Daňovou složenkou však bylo
možné zaplatit jakoukoliv jinou daň, protože
byla dostupná jak na ﬁnančních úřadech, tak na
pobočkách České pošty.
Od 1. ledna 2011 se situace mění a to v tom
smyslu, že daňoví poplatníci sice pro zaplacení
daně z nemovitostí složenku obdrží poštou, ale
poplatek za převod peněz budou muset uhradit
ze svého. V tomto případě už nepůjde o barevně
odlišnou daňovou složenku, ale o klasickou
složenku typu „A“, která je běžně dostupná na
všech pobočkách České pošty. Zrušení této služby
daňovým poplatníkům přinese státní pokladně
roční úsporu ve výši cca 46,5 mil. Kč.
Ing. Miroslav Buryška, ředitel FÚ Žamberk

Pozvánka na plavání
únor – březen 2011
Svaz postižených civilizačními chorobami a
Územní organizace svazu diabetiků v Žamberku
zvou své členy, jejich rodinné příslušníky i ostatní
spoluobčany na plavání do krytého plaveckého
bazénu v České Třebové, které se uskuteční od
8.30 do 9.45 hod. vždy v sobotu v termínech:
05.02., 19.02., 05.03., 19.03. 2011.
Odjezd autobusu je v 7.30 hod. z Masarykova
nám. v Žamberku se zastávkou u Divišova divadla,
U silnic – naproti Penny, u bývalé jídelny Elitexu a
u nádraží ČD.Cena: členové 50,- Kč, ostatní 100,Kč, děti do 7 let 30,- Kč.
Srdečně zvou:
Miroslav Vondřich, předseda DIA a SPCCH
Marek Rybár, místopředseda SPCCH Žamberk
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Začala poslední etapa
výměny řidičských průkazů
Majitelé řidičských průkazů vydaných do 31. 12.
2000 měli za povinnost vyměnit si je do konce
minulého roku. Tuto výměnu však nestihlo více
než 260 000 řidičů. Více něž třetina držitelů
nevyměněných průkazů je ve věku 30 - 40 let. Dále
jsou v tomto počtu zahrnuti lidé, kteří se rozhodli,
že již po zbytek života řídit nebudou. Tito řidiči
však mají povinnost řidičák vrátit zpět na příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Majitelé nevyměněných průkazů mohou zažádat
o výměnu i v tomto roce, ovšem musí počítat s
tím, že již není bezplatná. Zaplatit budou muset
správní poplatek za vydání. I nadále však platí
možnost zrychlené výměny řidičáku, která je
zpoplatněna ve výši 500 Kč. Taková výměna
pak trvá pět pracovních dní místo kalendářních
dvaceti.
Výměna řidičských průkazů však nekončí.
Prvního ledna začala poslední etapa, ve které se
vyměňují řidičské průkazy vydané mezi 1. lednem
2001 až 30. dubnem 2004. Jejich majitelé by si
je měli vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. Tato
povinnost se bude týkat celkem 1 067 012 řidičů.
„Radím těmto řidičům, aby nenechávali žádost o
výměnu na poslední chvíli. Vyhnou se tak dlouhé
čekací době, která postihla desetitisíce lidí, kteří
nechali výměnu ke konci roku 2010,“ podotýká
šéf resortu dopravy Vít Bárta.
Teprve završením třetí etapy bude proces obměny
řidičských průkazů skončen. Po 1. lednu 2014
bude v České republice platný pouze typ tzv.
evropského průkazu.
Podle informací Ministerstva dopravy připravila V.D.

PSTRUHÁRNA ŽAMBERK
U BÝVALÉ MOSILANY OZNAMUJE:

„prodej ryb nepřerušen“
KAŽDOU SOBOTU 0O 9.00 DO 12.00 HOD.
V OSTATNÍ DNY LZE ODBĚR RYB DOHODNOUT
TELEFONICKY NA ČÍSLECH
605180090 NEBO 724187497, PŘEDEM
DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU.

Chcete si správně protáhnou záda
a všechny části těla?

PŘIJĎTE SI
S NÁMI ZACVIČIT

Vás srdečně zve
na vyprávění Marka Ceruly…

„Indie jinak“
doprovázené promítáním fotograﬁí pořízených
při putování po Indii.
Ve čtvrtek 10.2.2011 od 18:00 h
v sále obecního úřadu v Helvíkovicích.
Součástí přednášky bude ochutnávka čajů
a čokolád.
Vstupné dobrovolné!
Těšíme se na Vás!
www.narayena.gajatri.net

do tělocvičny v Helvíkovicích.
Neděle od 17,30 h do 18,30 h
POWER JOGA
pod vedením Lenky Cvikové.

Pondělí od 17,00 h do 18,00 h
PILATES
s Annou Mlynářovou.
Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie.

Pronajmu byt 2+kk
po kompletní rekonstrukci (2010)
v obci Helvíkovice č.p. 40.
Obytná plocha 54m2, přízemí.
Nájemné 6 000 Kč + 2300 Kč energie.
Vratná kauce ve výši 1,5 násobku nájemného.
Volné od 1. února 2011.
kontakt: tel. 774 122 689
(volat po 16 hodině)

PŘEDNÁŠKA O ZMĚNÁCH v zákoně
č. 361/2000 Sb. o silničním provozu

SDH Helvíkovice pořádá v pátek dne 18.2.2011 přednášku na téma změny zákona č. 361/2000 Sb. o
provozu na pozemních komunikacích. Lektorem bude pan Jan Kubias z autoškoly v Kostelci nad Orlicí.
Přednáška se uskuteční od 18 hodin v sálku obecního úřadu. Těšíme se na bohatou účast.
Téma přednášky je velice široké. Jednou ze zajímavých informací může být „ohodnocení“ drobných
přestupků. Jen pro zamyšlení:

Body a pokuty v roce 2011
Od 1. ledna musí mít každý řidič v autě lékárničku s novým obsahem. Za porušení této povinnosti
mu hrozí pokuta až 2 000 korun na místě, stejně jako za řadu drobných přestupků proti bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu. Za některé přestupky hrozí navíc i trestné body. Z MF DNES vybíráme
přehled tzv. „bodového systému“, tak jak platí k 1. lednu roku 2011 (přehled bodů platí pro běžné řidiče,
profesionálům hrozí vyšší sankce).
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Body a pokuty v roce 2011
Přestupek
Řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič
přivodil užitím alkoholu nebo jiné návykové látky
Odmítnutí vyšetření, zda při řízení nebyl ovlivněn alkoholem
nebo návykovou látkou
Řízení bez příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského
oprávnění
Neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení nehody
policistovi, nedovolené opuštění místa nehody, neprodlené
nevrácení se na místo po poskytnutí či přivolání pomoci nebo
ohlášení nehody – při nehodě, při níž někdo zemřel, byl zraněn,
nebo vznikla škoda převyšující na některém z vozidel částku
100 000 Kč
Zavinění dopravní nehody, při níž někdo zemřel nebo byl těžce
zraněn
Řízení bezprostředně po požití alkoholu nebo po užití jiné
návykové látky či v době, po kterou je řidič ještě pod jejich vlivem
a) alkohol nad 0,3 promile nebo návyková látka
b) alkohol 0,3 promile a méně
Zakázané předjíždění
Řízení řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz
Zakázané vjíždění na železniční přejezd
Zakázané otáčení, jízda v protisměru nebo couvání na dálnici
Řízení vozidla technicky nezpůsobilého k provozu tak, že
ohrožuje ostatní
Řízení bez platného posudku o zdravotní způsobilosti
Překročení dovolené rychlosti o 40 km/h a více v obci nebo o
50 km/h a více mimo obec
Nedání přednosti v jízdě
Neumožnění chodci na přechodu bezpečné přejití vozovky nebo
ohrožení chodce na cestě, kam řidič odbočuje či vjíždí na místo
ležící mimo silnici, při otáčení a couvání
Nezastavení před přechodem pro chodce, pokud je řidič povinen
to udělat
Držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového či
záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení
vozidla
Překročení dovolené rychlosti o 20 km/h a více v obci nebo
o 30 km/h a více mimo obec
Překročení dovolené rychlosti o méně než 20 km/h v obci nebo
o méně než 30 km/h mimo obec
Jízda bez připoutání bezpečnostním pásem nebo bez ochranné
přilby (na kole)
Jízda bez dětské autosedačky nebo s nepřipoutanými dětmi
Porušení povinnosti o osvětlení vozidla (denní svícení)
Porušení zákazové nebo příkazové značky (kromě překročení
rychlosti, zákazu zastavení a stání)
Neoprávněné zastavení nebo stání na parkovišti pro invalidy
Zavinění nehody, při níž je někdo zraněn
Zavinění nehody, při níž na některém z vozidel vznikne škoda
převyšující 100 000 Kč

Počet
bodů

Bloková
pokuta

Pokuta
ve sp.řízení

Zákaz
řízení

7

-

25 000 – 50 000

1-2 roky

7

-

25 000 – 50 000

1-2 roky

7

-

25 000 – 50 000

1-2 roky

7

do 1 000

2 500 – 5 000

1-6 měsíců

7

trestný čin – vězení až 10 let

6
3
6
6
6
6

2 500
-

10 000 – 20 000
10 000 – 20 000
5 000 – 10 000
5 000 – 10 000
2 500 – 5 000
5 000 – 10 000

6-12 měsíců
6-12 měsíců
6-12 měsíců
6-12 měsíců
1-6 měsíců
6-12 měsíců

5
5

-

5 000 – 10 000
5 000 – 10 000

6-12 měsíců
6-12 měsíců

5
4

2 500

5 000 – 10 000
2500 – 5 000

6-12 měsíců
1-6 měsíců

4

2 500

2 500 – 5 000

1-6 měsíců

3

2 500

2 500 – 5 000

1-6 měsíců

3

1 000

1 500 – 2 500

-

3

2 500

2 500 – 5 000

1-6 měsíců

2

1 000

1 500 – 2 500

-

2
2
1

do 2 000
do 2 000
do 2 000

1 500 – 2 500
1 500 – 2 500
1 500 – 2 500

-

1
-

do 2 000
do 1 000
-

1 500 – 2 500
5 000 – 10 000
25 000 – 50 000

1-2 roky

-

do 1 000

2 500 - 5 000

1-6 měs.

Miroslav Felcman, starosta SDH
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V roce 2011 podpoĜí MAS ORLICKO další
projekty a vydá zpravodaj
I v roce 2011 bude Místní akþní skupina ORLICKO pĜispívat k
rozvoji regionu Orlicko a v rámci jedné prodloužené výzvy
mezi vhodné žadatele rozdČlí víc než 10 miliónĤ korun.
S podpoĜenými žadateli, i jejich zkušenostmi, seznámí ve
zpravodaji.

Hlavní aktivitou Místní akþní skupiny ORLICKO (MAS ORLICKO) bude i v roce 2011
realizace dotaþního programu s názvem „LEADER“.
PrávČ z tohoto programu bylo v loĖském roce podpoĜeno celkem 32 projektĤ. Mezi nimi
15 projektĤ neziskových organizací (napĜ. vybavení divadelního souboru v Lipce, RAFT
KLUBU Gymnázia v LetohradČ nebo Vojensko – historického klubu ERIKA), 6 projektĤ obcí
(napĜ. obnova veĜejného prostranství v Klášterci nad Orlicí nebo vybudování Skateparku
v LetohradČ) a 11 projektĤ drobných podnikatelĤ (napĜ. modernizace truhláĜských
provozoven v Jamném nad Orlicí, Jablonném nad Orlicí nebo obci BystĜec)
Se zkušenostmi podpoĜených žadatelĤ i podpoĜenými projekty se obþané budou moci
seznámit ve zpravodaji MAS ORLICKO. První þíslo bude vydáno bČhem února a zdarma
distribuováno jak v informaþních centrech a na jednotlivých obcích Orlicka, tak v kanceláĜi
MAS ORLICKO.
Které projekty a v jakém rozsahu budou podporovány v roce 2011 na to jsme se
zeptali manažerky sdružení, Ivany Vanické:
„U neziskových organizací budeme podporovat zkvalitĖování zázemí pro þinnost aktivních
spolkĤ na Orlicku, a to dotacemi ve výši až 90% z celkových nákladĤ. Mezi pĜíjemci z Ĝad
bude
podpora
zamČĜena
na
projekty
podnikatelĤ
podnikatelských
subjektĤ
v dĜevozpracujícím prĤmyslu (dotace až 60%) a projekty zamČĜené na modernizaci
zemČdČlských podnikĤ (dotace 40 – 60%). V neposlední ĜadČ budou, podobnČ jako
v minulých letech, podporovány projekty obcí, jejichž pĜedmČtem bude zkvalitĖování
základní i doprovodné infrastruktury (dotace až 90%).“
A kdy budou žadatelé moci zaþít pĜedkládat své žádosti?
„PĜedpokládáme, že výzvu k pĜedkládání žádostí vyhlásíme bČhem jara letošního roku.
PĜíjem žádostí potom plánujeme na období od poloviny þervna do poloviny þervence. Své
projektové zámČry však mohou potenciální žadatelé konzultovat v kanceláĜi MAS
prĤbČžnČ“, doplnila ještČ Ivana Vanická. Na závČr uvedla, že všechny aktuální informace
mohou pĜípadní žadatelé najít na webových stránkách sdružení.
Místní akþní skupina ORLICKO
Divišova 669
564 01 Žamberk
www.mas.orlicko.cz
tel.: 465 611 150

Místní akční skupina ORLICKO rozšiřuje členskou základnu. Pro další rozvoj naší činnosti hledáme
nové aktivní členy z řad podnikatelů, neziskových organizací i občanů. Více informací naleznete na našich webových stránkách www.mas.orlicko.cz.
MAS ORLICKO je občanské sdružení se sídlem v Žamberku,
které podporuje rozvoj venkova na Orlicku a zajišťuje administraci programu LEADER.
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PEDIKÚRA, MANIKÚRA
Helvíkovice 136

NEHTOVÁ MODELÁŽ

Mokrá pedikúra

Žamberk, Masarykovo nám. 146

Ošetření zarostlých nehtů
Masáž nohou i rukou
* Modelace gelem nebo akrylem
Peeling nohou
* Velký výběr barevných gelů
Lakování nehtů
* Bohaté zdobení
P.Shine (Japonská manikúra)
* Parafínové zábaly
Přírodní manikůra
Pedikúru možno provést u Vás doma!!!

Dagmar Kubíčková
Objednávky telefonicky :

Možno zakoupení dárkových poukazů

773 254 919
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