
Číslo 1/2008



ANKETA
OBRACÍME SE NA VŠECHNY MLADÉ 
DO TŘICETI LET, 
pomozte nám vytipovat nejdůležitější investič-
ní akce, které by se měly v naší obci uskutečnit 
v příštích pěti letech. Chceme využít možnosti 
požádat prostřednictvím místní akční skupiny 
Orlicko o dotaci z Programu Leader.
Veškeré náměty zasílejte do 15.2. na e-mailovou 
adresu ouhelvikovice@orlicko.cz nebo vhoďte 
do schránky na OÚ. 
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OBECNÍ ÚŘAD
Dne 13.12.2007 se konalo 8. veřejné zasedání 
zastupitelstva obce. Na tomto zasedání bylo 
schváleno:
1. Rozpočtové provizorium pro rok 2008.
2. Dohody o změně katastrálních hranic mezi 

obcemi Helvíkovice a Záchlumí a mezi ob-
cemi Helvíkovice a Kameničná. V rámci po-
zemkových úprav v obci dochází ke zvětšení 
katastru obce Helvíkovice o 1,1 ha na dolním 
konci obce. Na žádost Povodí Labe bude hra-
nici katastru tvořit levý břeh Divoké Orlice. 
Na druhé straně k.ú. předává obec Kamenič-
ná naší obci 4 254 m2, jedná se o část cesty 
pod Hůrkou. 

3. Ceník na rok 2008. Pro rok 2008 bylo navýše-
no předplatné na Helvíkovický zpravodaj na 
54,- Kč za 6 výtisků. Zvýšil se také poplatek 
za umístění reklamních tabulí na území obce. 
Místní podnikatelé budou zvýhodněni 50%ní 
slevou. 

4. Pronájem části pozemku par.č. 1462 o ve-
likosti 260 m2 za cenu 1,- Kč za 1 m2 za rok 
panu V. Huškovi, č.p. 63.

5. Dodatky ke smlouvě s fi rmou EKOLA České 
Libchavy s.r.o. na svoz a odstraňování komu-
nálního odpadu z obce na rok 2008.

Dne 25.1.2008 se konalo 9. veřejné zasedá-
ní zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce 
schválilo:
1. Rozpočet obce na rok 2008 v celkové výši 

7 745 000,- Kč na straně příjmů i výdajů. 
2. Hospodaření MŠ za rok 2007. Hospodářský 

výsledek ve výši 38 289,85 Kč bude převeden 
do rezervního fondu MŠ a částečně použit na 
úhradu ztráty z minulých let. 

3. Prodej budovy č.p. 40, stavebního pozem-
ku par.č. 115 a pozemku par.č. 48/1 vše v 
k.ú. Helvíkovice za celkovou prodejní cenu 
1 850 000,- Kč. Dům budou žadatelé přesta-
vovat na byty.

4. Pro prodej stavebních pozemků na Skále jed-
notnou zálohu ve výši 100 000,- Kč za jeden 
pozemek. Podmínkou vrácení zálohy je zko-

laudování rodinného domu na pozemku do 
deseti let od data podpisu kupní smlouvy.

5. Prodej stavebních pozemků na Skále par.č. 
19/17, 19/18 a 19/19 vše v k.ú. Helvíkovice 
za prodejní cenu 370,- Kč za m2.

6. Inventarizaci majetku obce k 31.12.2007. Cel-
ková hodnota majetku obce je 58 605 078,63 
Kč. 

DALŠÍ INFORMACE
 

Z PRÁCE OBECNÍHO ÚŘADU:
-  Ve spolupráci s městem Žamberk bylo zapo-
čato jednání o přípravě obchvatu I/11 smě-
řující k vyvedení dálkové dopravy mimo naší 
obec. Pro obec zatím z jednání vyplývá úkol 
požádat o změnu územního plánu obce. Tech-
nickou studii bude provádět SUDOP Praha a 
fi nancovat by ji mělo město Žamberk. Další 
informace jsou v přiloženém letáku, který ob-
drželi občané Žamberka.

-  Ve fi rmě REDEA Žamberk proběhlo jedná-
ní o aktivním zapojení obce do pracovních 
skupin MAS Orlicko s cílem zviditelnit obec 
v přípravě získávání dotací pro obec z tohoto 
zdroje v příštích letech. 

-  Dne 14.1 se sešli předsedové spolků se zástup-
ci obce, aby vyhodnotili kulturní a sportovní 
akce roku 2007 a společně si naplánovali rok 
2008. Zhodnocení akcí za rok 2007 je podkla-
dem pro přidělení fi nančních prostředků na 
činnost v roce 2008. 
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Název položky: Skutečné 
příjmy

Skutečné 
výdaje

Daně z příjmu 2 841 590,63 -
Poplatky (odpady,pes,správní)  186 257,- -
Daň z nemovitostí  305 359,60 -
Přijaté dotace (z KrÚ, ÚP)  156 320,- -
Pronájem pozemků, psí útulek  25 994,50  3 875,60
Lesní hospodářství  9 300,-  25 471,-
Silnice a pozemní komunikace  -  282 738,10
Pitná voda  -  168 556,-
Odpadní vody  42 580,-  12 536,70
Mateřská škola  -  220 000,-
Základní škola  -  110 760,-
Knihovna,kronika,zpravo-
daj, kultura 

4 505,- 34 571,54

Tělovýchova a zájmová činnost  -  19 608,-
Bytové hospodářství  108 000,- -
Nebytové hospodářství
(škola,tělocvična) 76 753,- 164 366,79

Veřejné osvětlení  -  63 000,89
Pohřebnictví,kaple  5 100,-  5 653,63
Komunální služby 
(obecní majetek) 

108 158,- 348 588,-

Komunální odpady  31 422,-  286 858,50
Veřejná zeleň  -  126 169,60
Požární ochrana  -  17 790,50
Zastupitelstvo obce  -  420 029,77
Činnost místní správy  1 318,-  589 231,07
Finanční operace,úroky z úvěru  6 775,10  450 277,30
Splátky úvěru  -  700 000,-

Celkem Kč 3 909 432,83 4 050 082,99 

 t.j. 97,9 % 
rozpočtu

t.j. 89,0 % 
rozpočtu

OBEC HELVÍKOVICE
Rozpočet na rok 2008 

Název položky: Příjmy Výdaje
Daně z příjmu 3 050  -
Poplatky (odpady,pes,správní)  190  -
Daň z nemovitostí  420  -
Přijaté dotace 
    (z kraj.úřadu na stát.správu)  45,4  -
Pronájem pozemků, psí útulek  25  4
Lesní hospodářství  2  15
Silnice a pozemní komunikace  -  895
Pitná voda  -  350
Odpadní vody  45  40
Mateřská škola  -  200
Základní škola  -  110
Knihovna,kronika,zpravodaj,kultura  7,5  41
Tělovýchova a zájmová činnost
   (dotace spolkům) -  34
Bytové hospodářství  108  -
Nebytové hospodářství  45  205
Veřejné osvětlení  -  680
Pohřebnictví, kaple  5,5  8,5
Komunální služby
   (prodej školy,stav.pozemků) 3 564  540
Komunální odpady  31  320
Veřejná zeleň  -  260,5
Požární ochrana  -  15
Zastupitelstvo obce  -  460
Činnost místní správy  -  589,5
Finanční operace, splátky úvěru, pojištění  6,6 2 977,5

7 545 7 745
Zapojení části zůstatku z r.2007  200
Celkem rozpočet 7 745 7 745

Výstavba inženýrských sítí na Skále – vodovod, 
elektro, chodník 

1 250 tis.

Úprava středu obce  500 tis.

Běžné opravy a zimní údržba komunikací  200 tis.

Tepelné čerpadlo k víceúčelovému objektu  200 tis.

Nákup pozemku na parkoviště vedle hřbitova  60 tis.

Změna územního plánu obce  50 tis.

Nejdůležitější plánované výdaje v roce 2008:

Výsledky hospodaření za rok 2007 v Kč

Počáteční zůstatek na bankovních účtech 
k 1.1.2007     738 653,10 Kč
Konečný zůstatek na bankovních účtech 
k 31.12.2007     538 516,71 Kč
Konečný zůstatek úvěrového účtu u ČS 
k 31.12.2007  9 014 612,70 Kč
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Nejdůležitější akce fi nancované v roce 2007:
Inženýrské sítě Skála I. 
 - komunikace ................................................. 40 tis. Kč
 - vodovod ..................................................... 169 tis. Kč
Opravy místních komunikací .............................. 100 tis. Kč
Informační radar u silnice I/11 .............................. 81 tis. Kč
Dřevěná kolna v parečku za OÚ ............................ 65 tis. Kč
Nákup malého traktoru 
(2.splátka 39 tis. Kč v r.2008) ................................ 45 tis. Kč
Zimní údržba komunikací ..................................... 40 tis. Kč
Projekt na opravu komunikace 
od Popluží do Žamberka ....................................... 38 tis. Kč
Nákup pozemku na komunikaci 
ke stav.pozemkům za Béňou ................................. 34 tis. Kč
Ošetření lipové aleje .............................................. 33 tis. Kč
Těžba dřeva u silnice II/310, pořez dřeva, 
frézování pařezů .................................................... 33 tis. Kč 
Změna č. 1 územního plánu obce .......................... 20 tis. Kč
Dotace spolkům na jejich činnost 
(KŽ,SDH,První pomoc,TJ) ................................... 17 tis. Kč
Přestupky občanů řešené 
Přestupkovou komisí MěÚ Žamberk....................... 8 tis. Kč
Odchyt volně pobíhajících psů 
a umístění do útulku ................................................ 4 tis. Kč
Splátky jistiny úvěru, úroky z úvěru .................. 1 114 tis. Kč

Upozornění na místní poplatky
Do 28.2.2008 jsou splatné:
-  poplatek za psa za r.2008 ve výši 100,- Kč za 

prvního psa, 200,- Kč za každého dalšího psa
-  předplatné na Helvíkovický zpravodaj na rok 

2008 ve výši 54,- Kč (9,- Kč za 1 výtisk)

Termíny svozů odpadů 
v roce 2008
Svoz plastů a nápojových kartonů
Na určená stanoviště ukládejte pytle s plasto-
vým odpadem v těchto termínech: 
Úterý 
1.1., 29.1., 26.2., 25.3., 22.4., 20.5., 17.6., 15.7., 
12.8., 9.9., 7.10.,4.11., 2.12.

Svoz nebezpečných odpadů 
Čtvrtek 20.3. a 28.8.

Svoz popelnic
Čtvrtek 3.1.,10.1.,17.1,24.1.,31.1.,7.2.,14.2.,2
1.2.,28.2.,6.3.,13.3.,20.3.,27.3., 
3.4.,17.4.,1.5.,15.5.,29.5.,12.6.,26.6.,10.7.,24.
7.,7.8.,21.8.,4.9.,18.9., 
2.10.,9.10.,16.10.,23.10.,30.10.,6.11,13.11.,
20.11.,27.11.,4.12.,11.12.,18.12., 25.12.

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

Třídění bílého skla
Jistě jste si mnozí všimli, že koncem loňského 
roku se u obecního úřadu objevily nové kontej-
nery na třídění odpadů – bílé zvony na bílé sklo. 
Tyto nové zvony budou umístěny do každého 
hnízda zvonů na tříděný odpad v obci, tj. na 
Skále, u obecního úřadu, v odpadovém dvoře a 
nově také za mostkem před fotbalovým hřištěm. 
Na tomto novém stanovišti, které jste dosud vy-
užívali pouze na ukládání pytlů s plastovým od-
padem, budou umístěny zvony i na další tříděný 
odpad, modrý na papír, žlutý na plasty a zelený 
na barevné sklo. Žádáme občany o pečlivost a 
zodpovědnost při třídění všech odpadů. Nyní 
nově o třídění barevného a bílého skla. 
Za bílé sklo považujeme čiré, bezbarvé sklo. 
Jde například o zavařovací sklenice, lahve od 
sirupů a kečupů, skleničky, nevratné lahve od 
některých alkoholických nápojů apod.
Za barevné sklo označujeme zelené, hnědé a 
jinak barevné sklo, které není čiré. Prosím ne-
zapomeňte také odstranit z lahví a sklenic jejich 
kovové nebo plastové uzávěry. Vhazování barev-
ných lahví do kontejnerů na bílé sklo znehodnotí 
celý jeho obsah. Do zvonů na sklo dále rozhodně 
nepatří porcelán, keramika, varné sklo, zrcadla, 
drátosklo, autosklo, žárovky a zářivky, lahvič-
ky od léčiv. Kvalitní třídění odpadů chrání naši 
přírodu a je důležité i při stanovení odměny za 
třídění odpadů, kterou obec následně obdrží od 
společnosti EKO-KOM a.s. Praha.
 VD
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Společenská rubrika
BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná ži-
votní jubilea:

ÚNOR 2008
Nutzová Marie  č.p. 11 80 let
Pop Pavel č.p. 124 75 let
Kalous Jiří  č.p. 66 80 let
Žabková Hana  č.p. 43 82 let

BŘEZEN 2008
Kroulová Růžena  č.p. 4 87 let
Blažková Anežka  č.p. 20 85 let

 

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
30.11. se narodil Matěj Havlíček do č.p. 116.

Přejeme mu hodně zdraví, 
lásky a šťastné dětství.

Rekapitulace evidence obyvatel za rok 2007:
Počáteční stav k 1.1.2007 ........................... 427
Přihlášeni do obce k trvalému pobytu  .......... 16
Narození  ....................................................... 5
Odhlášeni z trvalého pobytu v obci ............... 16
Úmrtí ............................................................. 3
Konečný stav k 31.12.2007 ........................ 429 
 obyvatel.
Věková struktura občanů:
Dospělí Muži počet 178
 prům.věk 44,42
 Ženy počet 178
 prům.věk 45,26
Děti do 15 let Chlapci počet 42 prům.věk 5,07
 Dívky počet 31 prům.věk 5,65
Celkem počet 429
 prům.věk  38,12 let

V roce 2007 oslavili dva manželské páry zlatou 
svatbu:  Jindřich a Anna Šnajdrovi, č.p. 81
 Pavel a Magda Popovi, č.p. 124
Přejeme jim ještě mnoho společných let proži-
tých ze zdraví a pohodě. 
 VD

O ČEM SE POVÍDÁ,
O ČEM SE MLUVÍ

Informace ke změně zákona o dani z nemo-
vitostí provedená zákonem o stabilizaci veřej-
ných rozpočtů
V rámci daňové reformy byl schválen zákon č. 
261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 
Část pátá tohoto návrhu zákona obsahuje Změ-
nu zákona o dani z nemovitostí, která nabývá 
účinnosti dnem 1.1.2008.
Místní koefi cient
V rámci výkonu samostatné působnosti mají 
obce možnost dle vlastní úvahy rozhodnout o 
stanovení místního koefi cientu podle § 12 zá-
kona o dani z nemovitostí. Obec pro všechny 
nemovitosti, které jsou předmětem zdanění na 
celém jejím území, stanoví pouze jeden koefi ci-
ent v rozpětí 2, 3, 4 nebo 5 a tímto koefi cientem 
se vynásobí daňová povinnost poplatníků. Jde o 
výlučnou pravomoc obce, místní koefi cient sta-
noví obec obecně závaznou vyhláškou. 
Obec Helvíkovice nevydala obecně závaznou 
vyhlášku o stanovení místního koefi cientu a tím 
nenavýšila daň z nemovitostí. 

Úprava koefi cientů v malých obcích
V roce 2008 se poprvé uplatní nové koefi cienty, 
které upravují základní sazbu daně v malých ob-
cích. Dosavadní koefi cient 0,3 v obcích do 300 
obyvatel a koefi cient 0,6 v obcích do 600 oby-
vatel jsou zrušeny a nahrazeny koefi cientem 
1,0, který doposud měly pouze obce s počtem 
600 - 1000 obyvatel. Pro všechny obce do 1000 
obyvatel se tak od zdaňovacího období 2008 sta-
noví koefi cient 1,0. 
Základní sazba daně 1 Kč za 1 m2 se týká obyt-
ných domů a jejich příslušenství, bytů a ostat-
ních samostatných nebytových prostorů a v 
omezené míře stavebních pozemků; defi nice 
stavebního pozemku pro účely daně z nemovi-
tostí je stanovena v § 6 odst. 3 zákona o dani z 
nemovitostí.
V praxi to znamená, že poplatník u uvedených 
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nemovitostí místo dosavadních 0,30 Kč nebo 
0,60 Kč za 1 m2 zaplatí 1 Kč za 1 m2 , tzn. z rodin-
ného domu o zastavěné ploše 100 m2 namísto 
dosavadních 30 Kč nebo 60 Kč bude roční daň 
ze staveb činit 100 Kč. 
 Pokud jde o rekreační objekty a jejich pozem-
ky, na základě této změny koefi cientu nedojde k 
žádné změně, protože koefi cient 1,0 se nevzta-
huje ani na rekreační chalupy ani na pozemky.
Podle § 13a odst. 2 písmeno c) zákona o dani 
z nemovitostí, změna koefi cientu nezakládá 
povinnost poplatníka daně podat daňové při-
znání nebo dílčí daňové přiznání.

Podle informací z Finančního úřadu 
v Žamberku připravila V. Dittertová

 
V ORDINACI LÉKAŘE 
NEPLAŤTE VÍC, NEŽ MUSÍTE
Od 1.1.2008 lidé platí regulační poplatky u lé-
kaře. A ukazuje se, že mnohdy jsou pacienti lépe 
informováni o tom, co platit mají, než lékaři. Že 
u některých lékařů nedostatky jsou, připouští i 
mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt. 
Někde je totiž praxe taková, že lékař požaduje 
zaplacení poplatku i tam, kde ho vybírat ze zá-
kona nesmí a vznikají konfl ikty mezi pacientem 
a lékařem. 
Ministerstvo zdravotnictví doporučilo lékařům, 
aby v každé čekárně, ať už praktického nebo 
ambulantního specialisty, či zubaře, visel leták, 
který seznámí s tím, co se platí a co ne. 
DOTAZ NENÍ DRZOST
Mnohé nesrovnalosti lze odstranit tím, že se lé-
kařů budou lidé ptát, jaký poplatek platit a také, 
zda léky, které nám předepisují, jsou s doplat-
kem nebo bez doplatku a zda není lepší, zejmé-
na u levných léků, si je koupit přímo v lékárně 
bez poplatku. 
PROHLÍDKA MŮŽE BÝT RŮZNÁ
Základní pravidlo zní: platíme vždy, když jsme 
při návštěvě lékaře klinicky vyšetřeni. Jestliže 
se lékař podívá pacientovi do krku, prohmatá 
uzliny, už to je klinické vyšetření, za které platí-
me. Do klinického vyšetření patří např. změření 

krevního tlaku, svléknutí pacienta do půl těla a 
prohlídka kůže, a také anamnéza, kdy se lékař 
ptá na nemoci, které prodělali předkové pacien-
ta.U specialisty většinou platíme vždy, protože 
specialista nás musí vyšetřit. Například jdeme-
li ke kožnímu lékaři, za klinické vyšetření už se 
považuje prohlédnutí kůže pouhým pohledem. 
„Nám už pohled ukáže, o jaký typ nádoru může 
jít, zda se mění mateřská znaménka nebo ne, 
jaké anomálie kůže má,“ vysvětluje profesorka 
Jana Hercogová, přednostka Dermatovene-
rologické kliniky pražské Fakultní nemocnice 
Bulovka. Podobně je tomu například u očního 
lékaře. Třicet korun zaplatíme, i když si jdeme 
napsat brýle, protože lékař nás musí vždy vy-
šetřit. Týká se to například změření nitroočního 
tlaku, stanovení počtu dioptrií apod.

NEPLATÍME KDYŽ: 
klinické vyšetření není provedeno
jde o preventivní prohlídku (u praktika 1x za 2 roky)
jde o laboratorní a diagnostické vyšetření, např. od-
běr krve, vyšetření moče, rentgen, magnetickou re-
zonanci atd.
při vystavení receptu na lék bez klinického vyšetření
chceme podrobný výpis dokumentace nebo potvrze-
ní žádosti o podporu při ošetřování nemocného člena 
rodiny, stejně jako o její ukončení
telefonicky konzultujeme náš zdravotní stav s léka-
řem a nebo když si jdeme pouze pro výsledky vy-
šetření
jdeme na očkování hrazené částečně nebo zcela z 
veřejného zdravotního pojištění nebo na očkování 
placené státem
při ochranném léčení nařířízeném soudem
při léčbě infekčního onemocnění
hemodialýze
vyšetření lékařem transfúzní služby při odběru krve, 
plazmy nebo kostní dřeně
je občan v hmotné nouzi s potvrzením od sociálky, 
které nesmí být starší 30 dnů. Pozn.: pokud si ale 
jdeme pro nějaké potvrzení, například na řidičský 
průkaz, zbrojní pas a lékař nás prohlédne, což by měl 
vždy, pak neplatíme 30korunový poplatek, protože 
tato služba není hrazena z veřejného pojištění a lékař 
ji účtuje zvlášť, většinou jde o 100 až 500 korun.



7

ZÁCHRANKA SE NEPLATÍ
 „Záchranná služba se neplatí,“ zdůrazňuje 
Cikrt. Za lékařskou službu první pomoci a zub-
ní pohotovost ale platíme, a to 90 korun. Ta je 
většinou v nemocnicích v době od 17 do 7 ho-
din ráno druhého dne a po celé víkendové nebo 
sváteční dny.
ZA NÁVŠTĚVU DOMA 30 KORUN
Pokud praktický lékař přijde za pacientem 
domů, protože to jeho zdravotní stav vyžaduje, 
platí se poplatek 30 korun, ne 90. Nejde totiž o 
pohotovost.

Václav Pergl, Právo18.1.2008 
z článku vybrala V.Dittertová

DO ŠKOLY ANO ČI NE?
 
Vstup dítěte do první třídy by měl být v jeho 
životě šťastným krokem tím správným smě-
rem, což vyžaduje spolupráci MŠ, rodiny, od-
borníků a ZŠ.
 
ROK NAVÍC V MŠ
Odkladem školní docházky dítě získá velkou 
šanci - může „dohnat“co mu schází, získat nové 
dovednosti a dozrát. K tomu všemu potřebuje 
podporu a pomoc. Někdy stačí každodenní čin-
nosti -verbální zdatnost dítěte můžeme zdoko-
nalit častějším předčítáním příběhů a vyprávě-
ním. Jemnou motoriku lze rozvíjet skládáním 
skládanek, modelováním, navlékáním korálků. 
Soustředění posílíme tak, že nebudeme dítě za-
hlcovat podněty, ale budeme mu poskytovat čas 
vždy na jednu konkrétní činnost, kterou přesně 
vymezíme. Když dítě sleduje televizi, přitom sní-
dá, současně se obléká do školky a občas odběh-
ne k nějakým hračkám je stále velmi roztěkané, 
nemá příležitost nic dokončit, vše mu dlouho 
trvá a na nic se úplně nesoustředí - pokud bude 
každou činnost vykonávat samostatně, pomůže 
mu to naučit se systematicky pracovat.
Ve školce se pracuje ve skupinkách, doma by se 
rodiče měli individuálně věnovat tomu, co dítě 
potřebuje a udělat si na něj čas.

Mnozí rodiče se domnívají, že by mateřská ško-
la měla jejich děti naučit číst, psát, počítat ...To 
však spadá do náplně práce základní školy.
Mateřská škola se musí zaměřit na rozvoj so-
ciálních dovedností - zvládání různých spole-
čenských rolí, respektování autority, spoluprá-
ce, dodržování předem dohodnutých pravidel 
chování, na rozvoj sebeobslužných dovedností, 
komunikace, rozvoj hrubé a jemné motoriky, 
rozvoj smyslů. Jedním z úkolů mateřské školy je 
připravit dítě pro školu, nikoli ji nahradit. Pro-
to klademe hlavní důraz na nácvik pozornosti, 
soustředěnosti dětí, na správné sezení při práci, 
na dovednost práci dokončit, vedeme je k tomu, 
aby si uměly poradit v přiměřeně nestandard-
ních situacích, aby své vědomosti a dovednosti 
uměly odpovídajícím způsobem aplikovat v re-
álných situacích.
PhDr.M.Horázná (ředitelka MŠ speciální-Pra-
ha) zdůrazňuje, že je důležité, aby děti byly v 
psychické pohodě a zbytečně se nestresovaly. ,,Z 
praxe víme, že si děti nové informace, návyky a 
dovednosti nejlépe osvojují, když jsou v pohodě, 
spokojené, požadavky, které na ně klademe,jsou 
přiměřené jejich věku i zdravotnímu stavu, jsou 
rozmanité, smysluplné a dítě při nich může zažít 
úspěch. Úspěšný školní začátek závisí na dosa-
vadním vývoji dítěte. Biologická i rozumová, 
citová a sociální zralost spolu tvoří komplexní 
dovednost, kterou někteří psychologové nazý-
vají způsobilost pro školu“.
PhDr.Lenka Krejčová z pražského DYS -centra 
připomíná, že děti mají ve škole strávit mnoho 
let, proto je důležité správně načasovat oka-
mžik, kdy zahájí novou etapu života v podobě 
školní docházky.
Na nás dospělých pak leží velký úkol - pomoci 
dětem k tomu, aby byl jejich start co nejlepší!

 CHCEŠ-LI MÍT UŽITEK HNED,
VYSAĎ OBILÍ.
CHCEŠ-LI MÍT UŽITEK ZA 20 LET,
VYSAĎ STROM.
ALE MYSLÍŠ-LI NA BUDOUCNOST,
VYCHOVEJ DOBŘE MLADÉHO ČLOVĚKA. 

ředitelka MŠ A. Janebová
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 Jména, svátky, pranostiky 

SVATÝ VALENTÝN
14. únor se nám dostal do podvědomí jako svá-
tek zamilovaných. Dnes patří mezi nejrozšíře-
nější svátky na celém světě. Rozšířil se z Itálie, 
Francie a Anglie. Dárky jsou všude poměrně 
jednotné - nejen zamilovaní, ale třeba i rodiče 
dětem dávají sladkosti, květiny, šperky a samo-
zřejmě přáníčka.

Sv. VALENTÝN VE SVĚTĚ
V Anglii byli lidé přesvědčeni, že 14. února si 
ptáci volí své partnery. Zejména holubi a holu-
bice, kteří jsou známí tím, že se páří na celý svůj 
život jen s jedním partnerem, podobně jako la-
butě. Proto jsou holubi používáni i jako symbol 
věrnosti.
Ve Francii a Belgii bývalo zvykem losovat 
chlapce a dívku, Valentýna a Valentýnu, kteří 
pak spolu žili po celý rok jako snoubenci. Pozdě-
ji se tento zvyk ujal i v Americe. 
Ve Skotsku podle staré tradice se na skotských 
slavnostech hrála také velmi zajímavá valen-
týnská hra. Její pravidla byla velmi jednoduchá. 
Dívky napsaly svá jména na kousky papíru, kte-
ré se hodily a zamíchaly v klobouku. Následně 
přišli chlapci, kteří si z klobouků tahali dívčí 
jména a s lístečkem jim samozřejmě připadla i 
dívka toho jména. Jedna verze hry je, že pár spo-
lu musel protančit celou noc, druhá pak, že pár 
spolu byl až do dalšího losování, tedy celý rok 
až do dalšího svatého Valentýna. Podle jiného 
skotského zvyku se vaším „Valentýnem“ nebo 
„Valentýnkou“ stane první člověk, do kterého 
ten den náhodou narazíte na ulici. 
Ve Spojených státech má posílání nejrůzněj-
ších přání velmi dlouhou tradici. Při osidlování 
Ameriky byly z Anglie dováženy i sbírky zamilo-
vaných básniček, které pánové posílali dámám 
formou dopisu.
Australští obchodníci byli v době zlaté horečky 
každoročně zahlcováni objednávkami „valentý-
nek“ v ceně mnoha tisíců liber. V Austrálii byli 

totiž náhle zbohatlí zlatokopové ochotni platit 
nehorázné sumy za pečlivé propracované na-
voněné valentýnské fi gurky vyrobené ze saténo-
vých polštářků a ozdobené květinami, malova-
nými škeblemi a vzácným ptačím peřím. 
V Itálii se dříve touto dobou konal „jarní festi-
val“ pod širým nebem. Mladí lidé se shromaž-
ďovali v okrasných parcích, poslouchali hudbu 
a četli básně a pak korzovali se svým „Valentý-
nem“ nebo „Valentýnkou“ parkem. 
První valentýnská přáníčka byla vyrobena v 
devatenáctém století. Přání se malovala ručně 
na papíře ze zámoří a zdobila se ornamenty, 
korálky, mořskými škeblemi, sušenými květi-
nami, šiškami a různými bobulemi a semínky. 
Valentýn je opředen spoustou pověstí, zvyků, 
tradic a váže se k němu řada magických rituálů, 
které mají zajistit opětování citů. Někteří věří, že 
pomůže namazat ráno toust máslem a posypat 
ho skořicovým cukrem, čímž se prý zvýší pravdě-
podobnost, že dotyčný ještě ten den najde part-
nera na valentýnský večírek. Dříve se také věři-
lo, že svobodná dívka si vezme za muže chlapce, 
kterého čtrnáctého února spatří jako prvního. 
Dnes už asi nikdo nezjistí, jestli jsou opodstat-
něné či nikoli, ale každopádně není nic špatného 
na tom, dát svému okolí alespoň jednou za rok 
najevo, že vám na nich záleží a darovat, alespoň 
kvůli jejich radosti, když už ne kvůli pověsti o sv. 
Valentýnovi, malý dáreček či přáníčko. 

Lásky není nikdy dost, budiž tedy 14. únor vzo-
rem pro všechny další dny v roce.

Nejlepším a nejčastějším vyjádřením lásky a 
přátelství jsou, byly a budou květiny. A každá 
květina něco vypovídá, každá něco znamená. 
Proto lze vybírat květinu nejen podle toho, 
která se nám líbí, ale i podle toho, co říká. 

BEZ nenech mě dlouho čekat

BLEDULE musím s tebou mlu-
vit beze svědků

FIALA toužím po tobě
CHUDOBKA hodně ště stí
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JIŘINKA popřej mi více tr-
valé lásky

KAKTUS naše ště stí bylo krát-
ké,trvalo jen okamžik

KARAFIÁT BÍLÝ nenechávej mne 
v nejistotě

KARAFIÁT ČERVENÝ trápí mne tvé otálení
KOPRETINA tvá krása je jen pýchou
KONVALINKA mám tě ve svém srdíčku
KOSATEC tichá voda břehy mele
LILIE skromnost, nevinnost
MACEŠKA trápíš mě

NARCIS ŽLUTÝ i když jsme se pohádali, 
stále na tebe myslím

PETRKLÍČ kdo je pánem tvé-
ho srdce

RŮŽE BÍLÁ nadevše je čisté svědomí
RŮŽE RUDÁ náležím zcela tobě
RŮŽE RŮŽOVÁ jsi krásná
RŮŽE ŽLUTÁ závist, mlčení, nevěra
SASANKA chci se s tebou setkat
SNĚŽENKA tvé oči nelžou
TULIPÁN pýcha předchází pád
TULIPÁN ŽLUTÝ mám tě dost

VELIKONOCE – SVÁTKY JARA
Velikonoce jsou spojovány s jarem, to proto že 
opravdu časově spadají do tohoto ročního obdo-
bí (Boží Hod velikonoční je vždy první neděli po 
jarním úplňku).
-  asociaci můžeme vidět v tom, že na jaře se 

zem probouzí k životu
-  pohanské národy slavily v tomto období, kdy 

znovu ožívá příroda, svátky plodnosti
-  křesťanské velikonoce v tomto svátku oslavují 

Kristovo zmrtvýchvstání, které otvírá cestu k 
životu pro každého člověka

Posledním postním dnem, který předchází Ve-
likonočnímu týdnu je Květná neděle. Ta připo-
míná slavný vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma 
před židovskými velikonočními svátky, kdy ho 
zástupy nadšeně vítaly a mávaly palmovými ra-
tolestmi. V krajích, kde palmy rostou, se v tento 
den světí jejich listy. U nás je nahradily větvičky 
jívy – kočičky, které se světily v kostele. Vrbové 
pruty byly dlouhé a držely se vysoko, aby i obi-
lí hodně vyrostlo. Ochranná moc kočiček byla 
údajně silná – dokázaly vyléčit i bolení v krku a 
různé vnitřní neduhy. Proto se kočičky polykaly, 
nebo se z nich dělaly obvazy.
O Květné neděli se věřilo, že lidé v tento den ro-
zumějí řeči rostlin a poznají, na kterou nemoc se 
bylinka hodí. Mohou prý nalézt čarovné koření 
na všechny nemoci.

Pranostiky na únor
-  Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje.
-  Svatý Radko (7.2.) – na poli hladko.
-  Když záhy taje, na dlouho neroztaje.

Pranostiky na březen
-  O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
-  Zima, kterou Tomáš nese, dlouho ještě námi 

třese.
-  Březnové slunce má krátké ruce.
-  Na Vlastimila (17.3.) pohoda – na kobzole 

(brambory) úroda.
 Připravila L.Dvořáková

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Mezinárodní den žen býval v Československu 
dnem plným oslav. V 90. letech byl však jako 
komunistický pozůstatek zatlačen do pozadí a 
nahrazen Dnem matek. Z kalendáře nám tak 
zmizel den, který je připomínkou boje generací 
žen za politickou a ekonomickou emancipaci, 
boje, jenž se odehrával ještě před pouhými pár 
desítkami let…
Mezinárodní den žen je příběhem obyčejných 
žen vytvářejících historii. Má kořeny ve stale-
tých bojích za spoluúčast na veřejném životě a 
za sociální změnu směrem k zrovnoprávnění s 
muži.
 V roce 1975 byl mezinárodní den žen ofi -
ciálně uznán Organizací spojených národů a v 
důsledku toho jej přijaly mnohé národní vlády. 
Přestože má většina Čechů z minulosti MDŽ 
spojeno s bujarými podnikovými oslavami, kte-
ré ženy nachystaly a muži si je užívali, celosvěto-
vě je tento den i dnes vnímán jako příležitost pro 
artikulaci problémů a požadavků žen. 
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ZE ŽIVOTA V OBCI

VZPOMÍNKA NA VÁNOČNÍ BESÍDKU
Čas vánoční už je za námi, ale vzpomínky na 
vánoční besídku v mateřské škole nám nikdo 
nevezme. Těšení se na besídku, rodiče, prarodi-
če a rozzářená očička dětí plná očekávání mluví 
za vše. Co jim asi Ježíšek přinese? A díky Vám 
– skvělým rodičům - byl opravdu štědrý! 
Ještě jednou patří velké poděkování Vám všem 
za sponzorské dary mateřské škole, které jste 
věnovaly dle svých fi nančních možností. 
Děkuji také manželům Ulrichovým za dvě pěk-
né hračky.

Celkem bylo vybráno  ...................14 698,50 Kč 
z toho :   od Klubu rodičů  ................1548,50 Kč
                   od p. Holubáře  .........................200 Kč
                   od rodičů celkem:  ................ 12 950 Kč

Manželé MARKOVI  ............................4000 Kč
p. KLOFÁTOVÁ  ..................................4000 Kč
Manželé MATYÁŠOVI  ........................1000 Kč
Manželé ŽABKOVI .............................  1000 Kč
Manželé ŠŤOVÍČKOVI  .........................500 Kč
Manželé BEDNÁŘOVI  .........................500 Kč
Manželé BEKOVI  .................................400 Kč
Manželé SVOBODOVI .........................  400 Kč
p.DURCHÁNKOVÁ  .............................250 Kč
Manželé KOVÁŘOVI  ............................200 Kč
p.MITVALSKÝ  .....................................200 Kč
Manželé FLEKROVI .............................  100 Kč
p.GALBAVÁ  ..........................................100 Kč
p.KUBÍČKOVÁ  .....................................100 Kč
Manželé POSPÍŠILOVI ........................  100 Kč
Manželé KAVKOVI  ...............................100 Kč

ZAKOUPENO BYLO:
Hračky z MAKRA  ............................. 1874,- Kč
Truck,štěně  ........................................ 777,- Kč
Hračky -Konzum u polikliniky  .......... 2022,- Kč
Elektro-digitální fotoaparát, karta ....4 658,- Kč 
od Markových
Hračky -Konzum Helvíkovice  ........... 2 038,-Kč

Balíčky na Mikuláše  .........................392,50 Kč
Hračky-NOMILAND  ....................... 2 937,-Kč
celkem ........................................  14 698,50 Kč

Veškeré doklady k nahlédnutí v mateřské škole.
Těším se na další výbornou 
spolupráci s Vámi - rodiči!

 Anna Janebová-ředitelka MŠ
 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

ŘÁD ZLATÉ VAŘEČKY
28.12. se uskutečnil již 3. ročník kuchařské sou-
těže „O řád zlaté vařečky“. Soutěže se zúčast-
nilo 8 soutěžících ve dvou kategoriích. Početná 
porota, složená ze všech přítomných „Posezení 
při svíčkách“, rozhodla o absolutních vítězkách 
a držitelkách Řádu zlaté vařečky v roce 2007.
Staly se jimi paní Eva Tomšová v kategorii zel-
ňačka a paní Věra Michaličková v kategorii 
bramborový salát. Výhercům na prvních třech 
místech v jednotlivých kategoriích byly předá-
ny hodnotné ceny a všechny účastnice obdržely 
účastnické listy.
Srdečně blahopřejeme a těšíme se na soutěž 
příští, kdy jednou z kategorií budou nakládané 
houby.

Ludmila Dvořáková
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Upozornění a inzerce
Klub žen v Helvíkovicích zve 

všechny příznivce dobré zábavy 
mladé i dříve narozené na tradiční 

VI. MAŠKARNÝ PLES, 
který se koná v sobotu 1. března 2007 

od 20.hod. v sále Obecního úřadu 
v HELVÍKOVICÍCH.

Diskotéková hudba, občerstvení, tombola.

Klub žen a Mateřská škola 
v Helvíkovicích srdečně zvou na 

 
 

který se uskuteční v neděli 16. března 2008 
od 13:30 hod. v sále Pohostinství U jelena.

Pro děti jsou připraveny soutěže, 
hry, bohatá tombola, domácí cukroví.

SDH Helvíkovice zve občany na 

Josefovskou 
zábavu 

v pohostinství U jelena 
v Helvíkovicích 

v sobotu 15. 3. 2008 od 20 hod. 
ve stylu country, 

hraje STARÁ VESTA

Obce Pardubického kraje mohou získat show za 100.000 korun
Města a obce v Pardubickém kraji nyní mají jedinečnou možnost získat od Českého rozhlasu Par-
dubice show v hodnotě 100.000 korun v soutěži, kterou pro ně pardubický rozhlas připravil. Stačí 
pomocí SMS nebo korespondenčního lístku přihlásit město nebo obec do natáčení rozhlasového 
pořadu Posvícení. 
„Obec, která získá v procentuálním přepočtu k počtu obyvatel nejvíce hlasů, vyhrává a Český rozhlas 
Pardubice pro ni uspořádá show v hodnotě 100.000 korun,“ říká manažer marketingu a PR ČRo Par-
dubice Radim Jelínek. „Procentuální přepočet jsme volili proto, aby velká města nebyla zvýhodněna a 
šanci na vítězství měla i sebemenší vesnička,“ dodává Radim Jelínek. Konečný termín pro přihlašo-
vání měst a obcí do natáčení rozhlasového Posvícení je stanoven na 15. února 2008. 
 Český rozhlas Pardubice vysílá pořad „Rozhlasové posvícení“ od dubna 2006. V něm každý 
týden navštěvuje 2 obce Pardubického kraje a natáčí v nich. Od jara roku 2006 tak odvysílal již na 
200 pořadů, které představují obce kraje a mapují život v nich. Posvícení přináší zajímavosti a pře-
devším dobré zprávy z různých koutů Pardubického kraje, aby jeho obyvatelé poznali život i v těch 
nejmenších obcích kraje.
„Po téměř dvou letech existence Rozhlasového posvícení jsme chtěli obnovit zájem obcí a jejich obyva-
tel o pořad a proto jsme vyhlásili soutěž s velmi lákavou cenou, o kterou se musejí zasloužit právě sami 
obyvatelé obce či města,“ vysvětluje Radim Jelínek. „Zúčastnit se mohou i obce a města, ve kterých 
jsme Posvícení již natáčeli,“ upřesňuje Radim Jelínek. 
Předpokládaný termín show ve vítězné obci či městě je na přelomu jara a léta. 

Ing. Radim Jelínek, Český rozhlas Pardubice, T: 603 243 773, 466 500 619
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upravovány. Sazba a tisk: Tiskárna David Kerschbaum, Hluboká 140, Žamberk, tel. 465 613 578 
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Upozornění a inzerce
V současné době působí na území mikroregionu 
Orlicko, v jehož katastru se nachází také obec 
Helvíkovice občanské sdružení „Místní akční 
skupina Orlicko“. V tomto roce se Místní akční 
skupina (ve zkratce MAS) připravuje na podání 
žádosti o dotaci z Evropské unie. V případě, že 
tuto dotaci získá, bude v následujících letech z 
těchto prostředků poskytovat dotace jednotli-
vým obcím, občanským sdružením a podnika-
telům v zemědělství a lesnictví, které si podají 
žádost.
Zastupitelstvo obce uvítá podněty od občanů na 
investice, které by obec potřebovala nejnutněji. 
Jedná se o období let 2009 – 2013. Podněty po-
dávejte písemně na OÚ do 15. února.

INFORMACE PRO PODNIKATELE 
V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ:
V minulých dnech jste obdrželi dopis, v kterém 
Vás starosta obce informoval o dotacích z Pro-
gramu Leader. Informační schůzky pro podni-
katele v zemědělství a lesnictví se konají od 18 
hod. v jednacím sále zastupitelstva města Žam-
berka a to v těchto dnech:
20. 2.  pro živnostníky a společnosti 
 hospodařící v lesích
28. 2.  pro podnikatele v zemědělství. 

TJ Sokol Líšnice pořádá v sobotu 19.4.2008
Turistický pochod 

Líšnický 
puchýř
VII. ročník: Cestou k táboru ve stopách hu-
sitů. Trasy 8-16-32 km, pěšky i na kolech!
Start sokolovna Líšnice 8:00-10:00
Cíl tamtéž do 17:00, startovné 20 Kč
Každý účastník obdrží oplatek a čaj na tra-
se U sokolovny bude připraveno posezení s 
možností občerstvení Na malé i velké turisty 
se těší pořadatelé!

Upozornění občanům:
Závady na veřejném osvětlení hlaste na OÚ Helví-
kovice tel. 465 612 527 nebo na tel. 603 534 323. 

ZTRATILA SE MI ZÁPADOSIBIŘSKÁ LAJKA 
– světle rezatá jako srnčí zvěř. Kdo jste ji viděl 
volejte prosím tel. 776 625 578 nebo 603 342 
616 – Kaška Jiří, Záchlumí 106.

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY,
OBÁLKY A POHLEDNICE, 
celé sbírky, větší množství i pozůsta-
lost po sběrateli. Platím v hotovos-
ti,nejvyšší možné ceny. 
Informace na tel. : 724 229 292
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Samostatné listy A5 vložené do 
zpravodaje: 

Seznam telefonních účastníků v 
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