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èíslo 2
2004

      bøezen - duben dvoumìsíèník roèník V

Příjemné prožití svátků velikonočních
a s novým jarem hodně zdraví,

lásky a vzájemného porozumění vám všem přeje
Zastup itelstvo obce Helvíkovice.
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Dne 23.2.2004 se konalo 8. veøejné
zasedání zastupitelstva obce

NEJDÙLE�ITÌJŠÍ  INFORMACE:
Zastupitelstvo obce schválilo

1. Rozpoèet obce na rok 2004 v cel-
kové výši na pøíjmové i výdajové èásti
3 000 000 Kè (podrobný rozpis dále).

2. Obecnì závaznou vyhlášku è. 1/
2004 o zrušení OZV o stanovení závaz-
ných podmínek k zajištìní veøejného po-
øádku. Se zmìnou zákonù nemù�e obec
ovlivnit prùbìh a ukonèení veøejných
produkcí. Vyhlášku o veøejném poøádku
nahrazuje øada zákonù a vyhlášek. Vy-
hláška nabývá úèinnosti dne 1.4.2004.

3. Pronájem obecních pozemkù par.è.
173/1 a par.è. 173/6 a nebytových pro-
stor v budovì evid. è. E7 TJ Sokol Helví-
kovice. Fotbalový oddíl po�ádal o pro-
nájem kabin u fotbalového hø i štì
a pøilehlých pozemkù. Zastupitelstvo
souhlasí s pronájmem od 1.3.2004 na
dobu 15 let za celkové nájemné 100 Kè
za rok. Fotbalový oddíl bude na základì
vyúètování hradit spotøebu vody, elek-
tøiny a sjedná po�ární pojistku budovy.
Pronájem byl zveøejnìn na úøední desce
obce v dobì od 9.2. do 23.2.2004.

5. Zadání dodávek stavebních prací fir-
mì REKOS �amberk na pøestavbu OÚ
v termínu zhotovení do 30.4.2004. V roz-
poètu na letošní rok bylo vyèlenìno 600
tis. Kè na modernizaci prostor v 1. patøe
budovy OÚ.

6. Vytì�ení døevní hmoty na lesním po-
zemku par.è. 199/2. MìÚ �amberk vy-
dal povolení na skácení cca 50m2 po-
ros tu topolù.  Bìhem dubna bude
pozemek osázen novým porostem.

7. Výs ledky inventarizace majetku

obce k 31.12.2003. Pøi kontrole majetku
nebyly zjištìny závady v evidenci ani v
zabezpeèení majetku. Celková hodno-
ta majetku obce je 44 595 087,19 Kè
(z toho témìø 30 mil.Kè hodnota pozem-
kù). Sepsány pohledávky z místních po-
platkù a úhrad a z vydaných faktur
v celkové výši 16 132,80 Kè. Závazky
obce z neuhrazených pøijatých faktur
v celkové výši 22 240,70 Kè.
Z DALŠÍCH ZAJÍMAVOSTÍ:
l Probaèní a mediaèní slu�ba ÈR Ústí
nad Orlicí nabídla mo�nost výkonu tres-
tu obecnì prospìšných prací ve prospìch
obce. Obec o zajištìní místa k výkonu
trestu projevila zájem.
l Obec se zapojila do projektu Pøíroda
èlovìku - èlovìk pøírodì. Jeho cílem je
pøipomenout obèanùm nutnost tøídìní
komunálního odpadu a nutnost ochrany
�ivotního prostøedí.
l Firma Zápalka Plzeò, která se zabývá
výrobou a prodejem reklamních zápalek,
po�ádala o u�ití obecního znaku a foto-
grafií z obce na vydání sbìratelské ko-
lekce zápalek. Obec souhlasila a objed-
nala nìkolik kusù na propagaèní úèely.
l Na obecním úøadì probìhlo ústní jed-
nání Stavebního úøadu �amberk a maji-
telù pozemkù ve vìci stí�nosti pana Jiøí-
ho Matyáše na výs tavbu oplocení
a u�ívání cesty par.è. 1468.
l Pracovnice finanèního odboru Krajské-
ho úøadu Pardubice provedly 2.2. pøe-
zkoumání hospodaøení obce za rok 2003.
l Zástupci obce na spoleèné schùzce
s pøedstaviteli všech spolkù a organiza-
cí v obci projednali plánované akce v
roce 2004 (pøehled zveøejnìn v minulém
zpravodaji). Podle poètu veøejných akcí
v minulém roce byla spolkùm pøislíbena
dotace na èinnost. V roce 2004 bude roz-
dìleno 30 tis. Kè.
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ROZPOÈET OBCE HELVÍKOVICE
NA ROK 2004
(v tis. Kè)
Název polo�ky: Pøíjmy Výdaje
Danì z pøíjmu 2 165 -
Poplatky 114 -
Daò z nemovitostí 314 -
Pøijaté dotace 35,3 -
Pronájem pozemkù 25 0,5
Lesní hospodáøství 25 5
Silnice a pozemní
komunikace - 260
Pitná voda - vodovod - -
Odpadní vody
- kanalizace 23 401
Úprava drobných
vodních tokù - -
Mateøská škola - 200
Základní škola �amberk - 100
Zpravodaj, knihovna,
kultura 6 65,5
Tìlovýchova a zájmová
èinnost - 110
Veøejné osvìtlení - 105
Pohøebnictví, kaple 2 27
Veøejná zeleò - alej 0,7 30
Komunální odpady 20 220
Správa obecního majetku 73 589
Po�ární ochrana - 25
Zastupitelstvo obce - 260
Místní správa, dary spolkùm - 575
Finanèní operace 5 27

2 808 3 000
Zapojení èásti zùstatku
bank.úètu    192

Celkem rozpoèet 3 000 3 000

NEJDÙLE�ITÌJŠÍ PLÁNOVANÉ VÝDAJE
V ROCE 2004:
Pøístavba kuchynì a soc.zaø.v budovì
OÚ 600 tis.
Oprava lávky u mostu u I/11 100 tis.

Kanalizace (stará hasièárna-Pohostinství)
400 tis.

Nové informaèní tabule 25 tis.
Úprava venkovních prostor u kabin u
høištì 50 tis.
Zpevnìní cesty, nové mostky 100 tis.
Nové brány na høbitovì 25 tis.
Rozšíøení veøejného osvìtlení   70 tis.

Vyvìšeno: 7.2.2004 Sejmuto: 23.2.2004

Zpráva z evidence obyvatel:
Bìhem února a bøezna 2004 se z trva-

lého pobytu v obci odhlásilo 7 obèanù,
1 obèan zemøel a 4 se k trvalému poby-
tu pøihlásili.

K 31.3.2004 je v obci pøihlášeno k tr-
valému pobytu 406 obyvatel.

VD

ZKUŠENOSTI S LIKVIDACÍ ODPADU V OBCI
ZA 1. ÈTVRTLETÍ ROKU 2004

1) Hodnotíme-li zkušenosti s provozem
odpadového dvora, lze konstatovat, �e
si obèané zvykli na pravidelnou oteví-
rací dobu a ve dvoøe je poøádek.

Provozní doba odpadového dvora je v
mìsících

bøezen a� listopad - ka�dou støedu od
16 do 18 hodin - ka�dou sobotu od 14 do
16 hodin

prosinec a� únor - ka�dou sobotu od
14 do 16 hodin.

2) S mobilním pøistavováním kontej-
neru na dolní konec a na Skálu byly
znaèné problémy. Kontejnery byly vli-
vem špatné komunikace pøistavovány
nepøesnì. Z toho dùvodu chceme pro
pøíští tøi mìsíce pøevá�ení zjednodušit a
kontejnery budou pøistavovány následov-
nì:
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Dolní konec: 24. a 25. dubna
Skála: 1. a 2. kvìtna

22. a 23. kvìtna
29. a 30. kvìtna
26. a 27. èervna
3. a 4. èervence

Houkov: 31.3. a� 4.4.

3) U tøídìného odpadu nám vznikají
problémy s tím, �e mnozí obèané pøivá-
�ejí pytle s plastem na stanovištì v ji-
nou dobu ne� jsou stanovené dny. Psi
pytle roztrhají a plasty se válejí v okolí,
co� nepøispívá k pìknému vzhledu obce.
Proto se opìt obracíme na spoluobèany
s prosbou - Dodr�ujte termíny svozu plas-
tù. Na urèená stanovištì ukládejte pytle
s plastovým odpadem v tìchto termí-
nech: støeda 28.4., 26.5., 23.6., 21.7.,
18.8., 15.9., 13.10., 10.11., 8.12.

Novì jsou zavedeny èervené pytle na
nápojové kartony, které budou svá�eny
s nebezpeènými odpady 2x roènì.

Pytle na plasty i èervené pytle na ná-
pojové kartony budou do rodin pøedává-
ny pøi placení poplatkù za odpady. Ti
obèané, kteøí poplatek za odpady zapla-
tili v lednu a v únoru letošního roku si
mohou pytle vyzvednout  dodateènì
v úøední dny na obecním úøadì.

4) Omlouváme se obèanùm, kteøí vèas
neobdr�eli informaèní leták o svozu ne-
bezpeèných odpadù 25.3. Problémy na-
staly s distribucí, i proto je v dnešním
zpravodaji zveøejnìna potøeba obecní-
ho poslíèka. Pøíští svoz nebezpeèných
odpadù se uskuteèní ve ètvrtek 2. záøí
2004. Respektujte pøi svozu nebezpeè-
ných odpadù upozornìní EKOLY Èeské
Libchavy: Odpady odlo�ené na stano-
vištích pøed pøíjezdem sbìrných vozidel
nebudou odvezeny!

LD

Stavební práce v budovì obecní-
ho úøadu

V souèasné dobì se v budovì obecní-
ho úøadu provádí rozsáhlá adaptace.
V 1. poschodí se rozšiøuje kuchyò, bu-
duje nové sociální zaøízení, šatna, pro-
vádí se rekonstrukce elektroinstalace, pøí-
vodu vody i odpadù. Celá akce by mìla
být ukonèena do konce dubna a pøebu-
dované prostory budou jistì slou�it všem.

Proto se obracíme na spoluobèany
s �ádostí o pomoc pøi úklidových pracech.
Rádi uvítáme ka�dou pomocnou ruku.

LD

BLAHOPØEJEME našim spoluobèanùm,
kteøí oslaví významná �ivotní jubilea:

Duben 2004
Roèek Jiøí 60 let
Kvìten 2004
Chaloupková Oldøiška 74 let
Bla�ek Miroslav 79 let
Pirkl Jan 81 let
Holubáø Bohuslav 74 let

Vzpomínáme
2.2.2004 zemøela Amálie Pirklová

z è.p. 86 ve vìku 79 let.
Èest její památce!

. VD
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Dìtský maškarní karneval
V nedìli 21.3. si místní dìti i dìti

z okolí zadovádìly na ji� tradièním dìt-
ském karnevale. K poslechu i tanci za-
hrála hudba Radka Plháka z Dolní Èerm-
né.  Pro 57 pøí tomných dìt í byla
pøipravena øada soutì�í a her, bohatá
tombola i domácí cukroví, soutì� o tøi
nejhezèí masky ve dvou kategoriích. Or-
ganizátory akce byl Klub �ena a Mateø-
ská škola.

Dìkujeme všem, kteøí se podíleli na
pìkné akci urèené našim dìtem.

Za pøíjemné prostøedí a dobrou obslu-
hu patøí dík zamìstnancùm Pohostinství
U Jelena a man�elùm Borkovým.

Za ceny do tomboly dìkujeme spon-
zorùm, kterými jsou:

FITMIN a.s.
ENVIRMINE spol.s r.o.
SET servis Zdenìk Šiffel
Nápoje - Antonín Smetana
Obecní úøad
Velkosklad s nápoji - p. Šindeláøová
Family Frost, spol. s r.o.
Èlenky ÈÈK
Èlenky Klubu �en a rodièe dìtí z MŠ
Kamarádky z Klubu dùchodcù ze �am-

berka.

ZPRÁVY Z MATEØSKÉ ŠKOLY
Rozpoèet - èerpání

Obec na úhradu provozních výdajù do-
stává od státu (KÚ) dotaci na �áka, kte-
rá však èiní pouze èást provozních vý-
dajù školského zaøízení. Výši této dotace
ovlivòuje poèet �ákù školy, proto jsme
velice rádi, �e k nám dojí�dìjí dìti ze

�amberka. Školné se vybírá 120 Kè mì-
síènì za 1 dítì. Za rok 2003 èinila dota-
ce od KÚ 22 121 Kè. Všechny obce se
vìtším èi menším objemem finanèních
prostøedkù podílejí na provozních výda-
jích školy. Obec Helvíkovice pøispìla na
provozní výdaje èástkou 210 tis.Kè. Vý-
daje MŠ v roce 2003 v celkové výši
1 124 000 Kè byly uhrazeny z tìchto pøí-
jmù:
dotace státu 848 tis.Kè
dotace obce 210 tis.Kè
školné 23 tis.Kè
stravné 75 tis.Kè.
Pøíjmy celkem 1 156 000 Kè.

Zvláštní pozornost musí øeditelka ško-
ly vìnovat bezpeènosti �ákù a zamìst-
nancù školy, s èím� souvisí vynakládání
prostøedkù na údr�bu a modernizaci ško-
ly rovnì� z prostøedkù zøizovatele -
obce. Objemovì vyšší výdaje jsou zpra-
vidla za pronájem (5 320 Kè mìsíènì p.
Šiffelovi), další výdaje jsou na údr�bu a
opravy, revize zaøízení (elektroinstala-
ce, didaktická technika, tìlovýchovné
zaøízení). Proto se obec sna�í získat
finanèní prostøedky na výstavbu nové
mateøské školy a tím získat budovu ve
svém vlastnictví. Smlouva o pronájmu
souèasných prostor mateøské školy je
sjednána do èervna 2006.

Kontroly
Pokud si nìkdo myslí, �e kdy� jsme

od roku 2003 samostatný právní subjekt,
�e se nás kontroly netýkají, je na veli-
kém omylu. Opak je pravdou - ÈŠI, KÚ,
PÚ, OÚ, KHS, VZP, OSSZ, Finanèní
úøad. V roce 2003 byly na mateøské ško-
le provedeny kontroly a veškeré revize
elektroinstalace, elektrospotøebièù, di-
daktické techniky, revize tìlovýchovné-
ho zaøízení, kontroly KHS (povolila vy-
jímku na vnitøní zaøízení do roku 2005),
kontrola VZP (bez závad), mimoøádná
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kontrola OSSZ (bez závad), kontrola ha-
sících pøístrojù. Byla provedena inven-
tarizace majetku, skladových zásob, po-
kladny, cenin za rok 2003 (bez závad).
Dále jsme povinni dodr�ovat veškeré
obecnì závazné právní pøedpisy Èeské
republiky, pøíkazy, pokyny, smìrnice
MŠMT ÈR a vyhlášky, naøízení, smìrni-
ce a usnesení Obce Helvíkovice. Orga-
nizace musí kdykoliv na po�ádání umo�-
nit zøizovateli pro potøeby kontroly volný
pøístup k majetku, úèetní a majetkové
evidenci, vnitøním pøedpisùm, veškeré
korespondenci a výstupùm z èinnosti
organizace, výpisùm z bankovních úètù
apod., pokud toto není v rozporu se spe-
ciální právní úpravou.

A na závìr ještì pár slov.
Nejvíce si cením spokojenosti dìtí,

které rády chodí  do naš í mateø ské
školy, dùvìry rodièù a obce, kterou jsme
si u nich za ta léta získaly. Díky panu
starostovi, paní místostarostce a všem
èlenùm zastupitelstva školka funguje dál
pro klid rodièù. Va�me si toho a neza-
bývejme se malichernostmi.

A. Janebová, øeditelka MŠ

Podìkování
Prostøednictvím zpravodaje bych chtì-

la moc podìkovat všem - Romanu Kou-
kolovi (topení, hudba), Danì Smetano-
vé (úklid), zamìstnancùm MŠ, ÈÈK - Evì
Kroulové a Jarušce Hostinské, TJ Sokol -
man�elùm Hovadovým a Monice Krou-
lové za to, �e se pøi mém náhlém one-
mocnìní zhostili uspoøádat KNOFLÍKO-
VÝ  PLES a tím nezklamali naše nejmenší
- dìti.

Za pìknou tombolu dìkuji rodièùm,
zamìstnancùm MŠ, èlenkám Klubu �en,
ÈÈK.

Anna Janebová

Podìkování
Milá paní Planíková,
dìkujeme Vám za Vaši pomoc a obì-
tavost pøi dlouhodobém zástupu. Ku-
chaøka jste byla skvìlá!
Ještì jednou díky!
Za kolektiv MŠ
                                    A. Janebová

POZVÁNÍ
Mateøská škola Helvíkovice Vás srdeè-

nì zve na tyto akce:
7.4.2004 Velikonoèní výstava v knihov-
nì od 16 do 18 hodin.

- nìkteré vìci prodejné - spolupráce s
keramickou dílnou v Helvíkovicích

- soutì� pro dìti O nejkrásnìjší kraslici
- kraslice i jiné výrobky (zapùjèení)

pøineste do MŠ do 5.4.2004
16.4.2004 Návštìva divadla v Rychno-
vì nad Knì�nou - Koncert Pavla Bobka

- vstupenka + autobus 180 Kè
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- odjezd v 18 hod od MŠ
- pøihlášky do 7.4. v MŠ

17.4.2004 Výlet do Hradce Králové
- návštìva Hvìzdárny a Obøího akvária
- odjezd ve 13 hodin od MŠ, návrat

kolem 19 hodiny
- dìti MŠ zdarma, ostatní - dìti 120 Kè

- vstupné + autobus - dospìlí 200 Kè -
vstupné + autobus
22.4. DEN  ZEMÌ - malování na asfalt -
Moje kytièka
5.6. 2004 Celodenní výlet do ZOO Lešná

PØIHLÁŠKY DO MATEØSKÉ ŠKOLY
na školní rok 2004/2005 si vyzvednì-
te do 30.4.2004. Tìšíme se na vás.

 A. Janebová

Co nového u myslivcù?
5. bøezna 2004 se sešli myslivci na

výroèní schùzi, aby zhodnotili svoji èin-
nost za uplynulý rok.

Myslivecké sdru�ení Dubina Helvíko-
vice - Kamenièná má 21 øádných èlenù.
Jejich èinnost spoèívá v èinnosti spolko-
vé a èinnosti myslivecké.

V èinnosti spolkové uspoøádali mysliv-
ci s dìtmi MŠ z Helvíkovic a z Kame-
nièné vycházku do pøírody s besedou
o pøírodì, zvìøi a myslivosti. Pohoštìní

u táboráku fi-
nanènì zajisti-
li. Dalšími ak-
cemi byla
soutì� ve støel-
bì s  t áborá-
kem, Louèení
s létem s mys-
l iveckou ku-
chyní pro ve-

øejnost v srpnu, Poslední leè v listopadu,
lesní brigáda u Parischových lesù a zho-
tovení ptaèích budek.

V èinnosti myslivecké se èlenové za-
mìøují na práce v honitbì, na stavbì
a opravách mysliveckých zaøízení, po-
sedù, kazatelen a krmelcù.

Seno do krmelcù si ka�dý èlen MS
zajiš�uje sám. Sdru�ení pro zimní pøikr-
mování zajistilo 8q ovsa, 8q jeèmene
a obilní odpady od a.s. VIKA Kameniè-
ná. Souèástí myslivecké èinnosti jsou
i ozdravná opatøení pro srnèí zvìø, kdy
jsou do krmných zaøízení pøidávány
medikované granule.
V roce 2003 bylo uloveno:
Srnèí zvìø 15 srncù

9 srn
10 srnèat
2 srny sra�eny autem
1 srna uhynula

Èerná zvìø 3 lonèáci
5 selat
1 lonèák byl sra�en autem

Vysoká zvìø 1 laò
Mufloní zvìø 1 muflonka
Drobná zvìø 3 zajíci na spoleèném

honu 15.11.
Kaèeny 4 ks
Škodlivá zvìø 12 lišek

2 kuny
1 jezevec byl sra�en autem

František Dvoøák

PROVOZ  VEØEJNÉ  INTERNETOVÉ  STANICE
ZAHÁJEN

1.dubna loòského roku jsem pøijala
nabídku stát se knihovnicí v Helvíkovic-
ké knihovnì. Obec Helvíkovice zøídila
zcela novou moderní a krásnou knihov-
nu v prostorách bývalé školy è.p. 40.
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Knihovna záskala nové vybavení vèet-
nì poèítaèe. Byly to nekoneèné hodiny
práce ne� se podaøilo vše uvést do pro-
vozu. Ráda bych podìkovala èlenkám
Klubu �en, paní Vábrové, Smetanové,
Venclové, Køenkové a Dittertové za po-
moc pøi úklidu a inventuøe knih. Knihov-
na spolupracuje s Mìstskou knihovnou
v �amberku,  která poskytuje naš í
knihovnì volný výbìr kní�ek, dle zájmu
obmìòujeme kní�ky zhruba po 4 mìsí-
cích. K dnešnímu dni je zaregistrováno
34 ètenáøù, knihovna vlastní 1174 kní-
�ek, ze �amberka je zapùjèeno 278 kní-
�ek. Bìhem roku 2003 bylo vypùjèeno
391 kní�ek. Ji� je v provozu také inter-
net, dìti mají mo�nost zahrát si na poèí-
taèi hry a v neposlední øadì v knihovnì
poøádáme pøednášky a besedy, ale i vý-
stavy. Knihovna je otevøena ka�dou
støedu od 16 do 18 hodin. V pøípadì zá-
jmu lze provoz rozšíøit i na sobotu dopo-
ledne.

Tìším se na setkání s vámi.
Monika Koukolová, knihovnice


Pøedvelikonoèní doba trvá od února.

Po celé období se v køes�anské liturgii
pou�ívá fialová barva kajícnosti, poká-
ní a duchovního rozjímání. Z kostelù jsou
odstraòovány kvìtiny, hlavní oltáøní ob-
raz se pøekrývá rouškou, na viditelné
místo se staví køí� - symbol ukøi�ování.

Prvním dnem období pùstu je takzva-
ná Popeleèní støeda, které se døív øíkalo
Bláznivá èi Adamùv den. Své souèasné
jméno dostala v 10. století a to podle
popelce, jen� se v støedeèní mši udìlo-
val vìøícím na znamení pokání. Popel
ze spálených jívových ratolestí vysvì-

cených o loòské Kvìtné nedìli symboli-
zoval ochotu zmìnit se. Zprvu jím byli
oznaèováni pouze veøejní kajícníci, od
11. století pak všichni vìøící.

Po Popeleèní støedì pøichází První ne-
dìle postní. Nìkdy bývá oznaèována
jako Èerná, proto�e v ten den �eny uklá-
daly do truhel a skøíní pestré šaty a oblé-
kaly si èerné plédy, zástìry a šátky. Podle
pokrmu z namoèeného a usma�eného
hrachu se jí v Èechách také pøezdívalo
Puèálka. Ta se podávala jako hlavní chod
a zahajovala jídelníèek v rodinách chu-
dých i bohatých.

Druhá nedìle získala pøízvisko Pra�ná.
K jídlu toti� hospodynì pøipravovaly další
tradièní postní pokrm - pra�mo. Šlo o pra-
�ené nedozrálé obilí, které bylo ve své
dobì stejnì oblíbené jako dnešní pop-corn.

Asi nejzajímavìjší pøídavek pøiøkli naši
pøedkové Tøetí nedìli postní, kdy� jí za-
èali øíkat Kýchavná. Údajnì na poèest
v tento den slou�ené mše, která ve støe-
dovìku zapudila epidemii smrtelné ne-
moci projevující se kýcháním. Ta dala
vzniknout povìøe, �e kolikrát èlovìk
o této nedìli kýchne, tolik rokù �ivota
mu zbývá. Lidé také vìøili, �e tøi rychlá
kýchnutí za sebou zajistí pevné zdraví.
O sto šest proto šòupali tabák a v 18.
století si mezi sebou zaèali vymìòovat
tabatìrky a kapesníèky.
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Nedìle ètvrtá se nazývá Dru�ebná.
Mláde� se mohla po práci sejít na návsi
a veselit se. Dru�bové se �enichy na-
vštìvovali domácnosti, kde chtìli o ve-
likonoèní pomlázce po�ádat o nevìstu.

Pøedposlední postní nedìle nese název
Smrtná a je spojena s lidovým obyèe-
jem vynášení Morany, Smrtky èi Moøe-
ny.

O poslední z postních nedìlí - Kvìtné,
která letos pøipadá na 4. duben, si vìøící
pøipomínají Kristùv vjezd do Jeruzaléma
a jeho ví tání palmovými ratolestmi.
O tomto víkendu se svìtily vìtvièky jívy,
které lidé zasouvali za domácí køí�e,
zabodávali do polí, ukládali do sklepù.
Pøisuzovala se jim moc odhánìt od domu
zlo, oheò i èarodìjnice, chránit úrodu,
zapuzovat myši a èistit potraviny. Kdo
spolkl tøi svìcené koèièky, tomu se prý
po celý rok vyhýbaly boles ti v krku
a zimnice. Poslední postní nedìli prová-
zel zvyk vymetat zelenými ratolestmi
ze stavení neøest. Také se nesmìlo péct,
proto�e by se zapekl kvìt a neurodilo
by se ovoce.

Po Kvìtné nedìli pøichází Pašijový tý-
den, plný tajemných zkazek a povìstí.
Podle lidové povìry se pøi ètení pašijí
otevírá zemì s poklady.

pøipravila L. Dvoøáková

Koleda s hádankou
Vzkázala mnì kejklovaèka,
vzteklá hraèka,
vzkázala mnì kejklovat.
Vzkázala mnì Barbora,
abych pøišel do dvora,
�e mnì koupí
trendìmendì
hudli pudli
za dva groše zázvora.

Za dva groše zázvora,
za tøi groše tvarohu,
abych pøišel s kejklovaèkou
vzteklou hraèkou
zakejklovat nahoru.

Hádej poprvé: Co je to kejklovaèka?
Hádej podruhé: Kdo ji vymyslel?
A nìco navíc: pøeèti si velikonoèní ko-
ledu nìkolikrát za sebou nahlas a pak
se vsaï s kamarádem, kdo ji (bez chy-
by!) odkoleduje nejdøív!

.

Co je to vlastnì strom?
Zelené listí, vìtve a kmen nad zemí

a koøeny, které kotví strom v pùdì. Co
potøebuje strom k �ivotu? Vodu a �iviny
pøijímá pomocí koøenù z pùdy. Zelenými
èástmi pøijímá strom energii sluneèního
záøení a oxid uhlièitý – ten je pro zelené
rostliny dùle�itý jako pro nás jídlo.

Stromy jsou nedílnou souèástí prosto-
ru, ve kterém �ijeme – okrasné, ovoc-
né, umìle vysazené i planì rostoucí. Jaký
význam stromy vlastnì mají? Jsou pro nás
zdrojem døeva – na topení, na výrobu
papíru, nábytku, hraèek a dalších vìcí.
Nìkteré stromy jsou zdrojem ovoce.
Stromy jsou nám u�iteèné i jinak ne�
jen produkcí døeva a plodù. Napøíklad
v horkých letních dnech nám poskytují
stín. Vìdci zjistili, �e stín stromu je mno-
hem chladnìjší ne� stín sluneèníku, ne-
bo� ten pouze pasivnì odrá�í sluneèní
záøení, zatímco strom aktivnì odpaøuje
vodu. Stromy zlepšují ovzduší také tím,
�e produkují kyslík (ten my dýcháme)
a pohlcují oxid uhlièitý, který my vyde-

(Správné  odpovìdi: Kejklovaèka je ve-
likonoèní øehtaèka, autorem koledy je
Josef Èapek, z knihy Povídejme si, dìti)
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chujeme,  vypoušt íme do vzduchu
z komínù a z výfukù aut. Koruny stromù
také zachycuj í  prach a t lumí hluk
z dopravy.

Stromy a jejich porosty tu nejsou jen
samy pro sebe, ale jsou domovem pro
celou škálu �ivoèichù. Chodí  vám
v zimì na lùj ke krmítku strakapoud? Pak
vìøte, �e se tu dr�í i díky dostatku vzrost-
lých a starých stromù v okolí, proto�e
jinde ne� v dutinì vykotlané ve kmeni
stromu strakapoud nezahnízdí. Celá øada
ptákù hnízdí ve vìtvích stromù. Také
spousta druhù hmyzu je vázána na stro-
my. Hmyz je zase potravou tìch ptákù
a tak bychom mohli pokraèovat dál.

Stromy nejsou jen rostliny, ale odpra-
dávna mìly pro èlovìka symbolický vý-
znam a v lidské duši vzbuzují tì�ko sdì-
litelné obsahy. Stromy byly odpradávna
uctívány a pova�ovány za sídlo duchù a
za spojení mezi zemí a nebem. �ivotní
cyklus a dlouhovìkost stromù nám pøipo-
míná nezdolnost �ivota. Stromy bývají
vysazovány v upomínku historicky i �i-
votnì významných událostí – staèí jen
zapátrat v kronikách a pamìtech.

Uznejte, �e si stromy zaslou�í naši
pozornost a péèi. Snad bychom jim moh-
li odpustit, �e z nich obèas padá listí èi
jehlièí, které zanáší okapy,  trávníky
a chodníky. V souèasné krajinì není jed-
noduché najít pro stromy místo a starat
se o nì tak, aby mohly potìšit mnoho
lidských generací, poskytovat stín, úle-
vu a útìchu. Který strom je ten Váš? Ten
co rodí sladké ovoce nebo ten, v jeho�
vìtvích jste si v dìtství hráli? Vyberte
ve svém okolí stromy nebo stromoøadí,
které si zaslou�í péèi a ochranu, proto-
�e jsou krásné a u�iteèné. A všechny je
pøihlaste do soutì�e ……

Petra Pospíšilová

Obec Helvíkovice vyhlašuje soutì�:

„O nejoblíbenìjší strom v Helvíkovicích“
Vá�ení obèané, najdìte ve svém oko-

lí strom, který je vám z nìjakého dùvo-
du sympatický a pøihlaste jej do soutì�e
o nejoblíbenìjší strom v Helvíkovicích.
Mù�e to být jakýkoliv strom rostoucí na
území obce. Písemné návrhy podávejte
na Obecním úøadì nejpozdìji do konce
kvìtna.

Návrh by mìl obsahovat:
- urèení lokality kde se navr�ený strom

nebo stromoøadí nachází (místní název,
popis místa, náèrtek)

- druh a pøibli�né stáøí stromu
- dùvod, proè strom navrhujete
- fotografii èi obrázek stromu
- jméno navrhovatele

Doruèené návrhy budou vystaveny
bìhem mìsíce èervna v Obecní knihov-
nì. Tam budete moci odevzdat hlas nej-
lepšímu návrhu. Strom, který získá nej-
vìt š í poèet  hlasù bude vyhlášen
nejoblíbenìjším stromem v Helvíkovi-
cích (výsledky soutì�e budou uveøejnì-
ny ve zpravodaji). Vítìzný návrh bude
pøihlášen do celostátní soutì�e Strom
roku poøádané Nadací  Partners tví
(www.stromzivota.cz), kde je mo�né zís-
kat prostøedky na péèi o stromy. Malá
výstavka v knihovnì bude rozšíøena in-
formacemi o historii památných stromù
v naší obci. Navrhovatel vítìzného stro-
mu bude odmìnìn drobnou cenou.

Stromy se tìší na vaše návrhy. Budou
se jistì pøedhánìt ve svì�esti své jarní
zelenì!
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Kulturní výbor Obce Helvíkovice
srdeènì zve na

PLAVÁNÍ
v Krytém bazénu v Èeské Tøebové

v pátek 9.4. 2004.
Odjezd od MŠ v 16 h, pravdìpodob-
ný návrat do 19,30 h.
Poplatek se vybírá v autobuse:
Místní - dospìlí 35 Kè

- dìti a duchodci 20 Kè
- dìti do 6 let 15 Kè

Cizí - dospìlí 70 Kè
- dìti a duchodci 50 Kè
- dìti do 6 let 40 Kè

Kulturní výbor Obce Helvíkovice
pøipravuje na

9. kvìtna 2004 od 14 hodin
BESEDU  S DÙCHODCI

v Restauraci U Jelena.

LEVNĚ  PRODÁM
- nové menší světle modré umyvadlo
- kovovou postel s žíňovými matracemi
- malá kamínka PETRY.
Bližší informace na OÚ.

Klub žen připravil
ZÁJEZD DO POLSKA

ve čtvrtek 6.5.
Odjezd od MŠ v 6,30 h.

Cena pro členky KŽ  60 Kč
         pro ostatní  80 Kč.

Přihlášky se zálohou přijímá
p. Popová do 20. dubna.

V sobotu 29.kvìtna vás zveme na
ODPOLEDNE PLNÉ ZÁBAVY

Program: od 16 hod. soutì�e
dìtí, oslava MDD

myslivecký táborák
v 18 hodin kácení máje

hudba k tanci i poslechu.

POZVÁNKA
na 9. veøejné zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovi-
ce, které se koná 23.4.2004 od 19,30 h v sálku
obecního úøadu.
Program: Výsledek hospodaøení obce za rok 2003

Rùzné

Obec Helvíkovice hledá zájemce,
který by byl ochoten vykonávat práci

OBECNÍHO POSLÍÈKA.
Jedná se o roznášení Helvíkovického
zpravodaje a pošty OÚ v katastru
obce za úplatu.
Bli�ší informace podá p. Dittertová na
OÚ.

Zveme všechny spoluobèany
30.dubna od 18. hodin na

STAVÌNÍ MÁJE,
slavnostní ZASAZENÍ DVOU LIP

a PÁLENÍ ÈARODÌJNIC
v prostorách pareèku za obecním

úøadem.
Pro zájemce bude pøipraveno bohaté
obèerstvení, grilovaná kuøata v 18 a ve
20 hodin.
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TJ Sokol Helvíkovice - fotbalový oddíl v rámci zakládání �ákovského dru�stva
VYPISUJE NÁBOR roèníkù 1990, 1991, 1992 a mladších.
  Akce se bude konat 17.4.2004 (sobota) od 14.00 hod. na høišti v Helvíkovi-
cích.
  Náboru se mù�e zúèastnit ka�dý z uvedené vìkové skupiny se zájmem o
fotbal a ti, kteøí mají základní fyzické a technické pøedpoklady pro tento sport.
Budoucí tréninky povedou zkušení trenéøi z øad bývalých hráèù Helvíkovic na
tamním høišti, s veškerým vyu�itím zbrusu nových šaten.
  S Vašimi dotazy se obracejte na telefon 724 235 440.
  Tìšíme se na dlouholetou spoleènou práci i zábavu!
  Za TJ Sokol Helvíkovice
                                                        Jiøí Hovad, pøedseda fotbalového oddílu

TJ Sokol Líšnice pořádá
v sobotu 24. dubna2004

III. ročník pochodu

„Líšnický puchýř“
start: 8 - 10 hodin od místní sokolovny

trasy: 8 - 16 km pěš ky i na kole
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
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