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Příjemné prožití svátků vánočních,
do nového roku 2011 hodně zdraví,
vitality, štěstí, spokojenosti
přejí Jana Bednářová, Zastupitelstvo obce Helvíkovice a Věra Dittertová.
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Číslo 6/2010

Obecní úřad
PRO PŘIPOMENUTÍ:
Ve dnech 15. a 16. října 2010 se konaly volby do
zastupitelstva obce Helvíkovice
Zúčastnilo se celkem 71,23 % oprávněných voličů.

Výsledky hlasování pro jednotlivá sdružení nezávislých kandidátů:
Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí zvolení Jméno a příjmení
Počet hlasů
Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých
kandidátů „PRO OBEC“
1.
Jana Bednářová
159
2.
Miroslav Felcman
118
3.
Anna Mikulášová
116
4.
Miloslav Dušek
89
Volební strana č. 2 – Sdružení nezávislých
kandidátů „NEZÁVISLÍ PRO HELVÍKOVICE“
1.
Monika Vábrová
149
2.
Alena Krejsová
117
3.
Petr Šalanský
112
Jména a příjmení náhradníků:
Poř. náhradníka Jméno a příjmení
Počet hlasů
Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých
kandidátů „PRO OBEC“
1.
Martin Havlíček
92
2.
Jaroslava Urbánková
78
3.
Jitka Ulrichová
68
4.
Jiří Vábr
85
Volební strana č. 2 – Sdružení nezávislých
kandidátů „NEZÁVISLÍ PRO HELVÍKOVICE“
1.
Roman Koukol
88
2.
Vladislav Holubář
95
3.
Martin Planík
103
4.
Marcela Kotyzová
80
5.
Stanislava Kailová
46
Mandát nezískal nezávislý kandidát Jiří Matyáš
Počet hlasů 73
Okrsková volební komise obce Helvíkovice
zapisovatelka Věra Dittertová
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Dne 8.11.2010 se konalo ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice, na kterém nově zvolení členové zastupitelstva obce složili předepsaný slib a zvolili nové představitele
obce.

Zastupitelstvo obce zvolilo:
1. Starostou obce Helvíkovice
paní Janu Bednářovou.
2. Místostarostou obce Helvíkovice
MVDr. Petra Šalanského.
3. Předsedou ﬁnančního výboru
pana Miroslava Felcmana.
4. Předsedou kontrolního výboru
pana Miloslava Duška.
5. Předsedou kulturního výboru
paní Moniku Vábrovou.
Starosta a místostarosta budou funkci vykonávat
jako neuvolněný člen zastupitelstva obce.
Dne 23.11.2010 se konalo 1. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Členy výborů zastupitelstva obce:
Finanční výbor: Alena Krejsová, Jaroslava Urbánková, Martin Planík, Martin Havlíček
Kontrolní výbor: Jitka Ulrichová, Tomáš Kubíček
Kulturní výbor: Vratislav Matyáš, Dana Smetanová, Magda Popová, Ludmila Dvořáková,
Adolf Michalička, Anna Janebová, Eva Tomšová,
Dagmar Holubářová
2. Jednací řád zastupitelstva obce a Jednací řád
výborů zastupitelstva obce. Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání a průběh jednání, přijímání usnesení i kontrolu plnění
usnesení. Jednací řád výborů upravuje práci jednotlivých výborů. Podrobné znění jednacích řádů
je zveřejněno na www.helvikovice.cz.
3. Měsíční odměny zastupitelů:
Starostka....................................................15 660,- Kč
Místostarosta.............................................. 9 450,- Kč
Předseda výboru......................................... 1 060,- Kč
Člen zastupitelstva a zároveň člen výboru.....750,- Kč
Člen zastupitelstva .........................................460,- Kč
4. Rozpočtové opatření č. 3/2010 ve výši
180 000,- Kč. Rozpočet na letošní rok byl v pří-

jmové části upraven o přidělené dotace na volby,
na přípravu sčítání lidu v r. 2011 a na výkon práce veřejně prospěšného pracovníka od Úřadu práce. Také došlo k navýšení daňových příjmů a příjmu ze správních poplatků. Ve výdajové části byla
tato částka využita na vyrovnání nákladů na dotované akce, výstavbu inž. sítí na Skále a na dorovnání drobných výdajů.

Další informace:
1. Zastupitelstvo obce schválilo sjednání smlouvy o dílo na zimní údržbu komunikací v období 11/2010 – 4/2011 s p. Lukášem Krejsou,
Helvíkovice č.p. 136, tel. 731 578 862. Zimní
údržba je sjednána na obecní a přístupové cesty,
chodníky a posyp, zejména Poplužského kopce.
Práce pro Obec Helvíkovice je přednostní před
soukromým vyhrnováním.
2. Nově schválenou starostku Janu Bednářovou
určilo zastupitelstvo obce jako spolupracující osobu k jednání s MěÚ Žamberk ve věci pořízení změny územního plánu obce č. 2 a 2A a změny ÚPO č.
3. Zastupitelstvo zamítlo zpracování územní studie, kterou navrhla projektantka ing. A. Vaníčková na lokalitu určenou pro bytovou výstavbu za
Houdkovými. Územní studie by podrobně stanovila přesné rozdělení stavebních pozemků a inženýrských sítí závazně pro majitele pozemků, pro
obec by to představovalo zvýšené náklady.

UPOZORNĚNÍ
od firmy EKOLA s.r.o. České Libchavy
Vážení spoluobčané,
1. Upozorňuji majitele pozemků sousedících s
místními komunikacemi, aby zajistili ořez větví
stromů nebo keřů, které zasahují do cest a brání
bezpečnému průjezdu dopravních prostředků.
2. Na obecním úřadě jsou již k vyzvednutí známky
na popelnice na rok 2011. Firma Ekola upozorňuje všechny občany, aby již v lednu 2011 nádoby na
komunální odpad byly označeny. V případě, že nebudou známky na rok 2011 vylepeny, nemusí být
popelnice vysypány. Svoz popelnic zůstává ve čtvr-

tek 39x za rok, tj. v zimním období každý týden a
v letním období 1x za 14 dní. Svoz plastů se uskuteční v lednu ve středu 26. Termíny svozů na celý
rok budou zveřejněny v příštím čísle zpravodaje.
Jana Bednářová

KONTAKTY
NA OBECNÍ ÚŘAD HELVÍKOVICE
Telefon a fax: 465 612 527
e-mail: ouhelvikovice@orlicko.cz
www.helvikovice.cz
starostka Jana Bednářová
tel. 602 310 717
(soukromý tel. 736 153 676)
místostarosta
MVDr. Petr Šalanský
tel. 724 187 497
pracovnice OÚ Věra Dittertová tel. 737 717 897
Úřední dny pondělí a středa
8.00 h – 12.00 h 13.00 h – 17.00 h
budou zachovány i mezi vánočními svátky.

POZVÁNKA

NA 2. ŘÁDNÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se koná
v pátek 17.12.2010 od 19 hod
v sálku obecního úřadu.
Program bude upřesněn na vývěskách.

 ODPADOVÝ DVŮR bude v sobotu
25.12.2010 a 1.1.2011 UZAVŘEN. Náhradní otevírací doba bude ve středu 29.12.2010 od
14. do 16. hodin.
 Obec Helvíkovice nabízí práci správce odpadového dvora na dohodu o provedení práce od
8.1.2011. Bližší informace na OÚ.
Zájemci hlaste se na OÚ do 17.12.2010.
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Na webových stránkách obce je zveřejněna anketa

„Chcete změnit vzhled
Helvíkovického zpravodaje?“
Můžete zde vyjádřit svůj názor zda má být od
nového roku zpravodaj v barevném provedení
nebo vám současné černobílé zpracování vyhovuje. Prosím hlasujte. Svůj názor však můžete
vyjádřit i na obecním úřadě.
VD

Společenská rubrika
BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná životní jubilea:
Prosinec 2010
Richtr Ladislav
Pinkas František
Holubářová Marie
Chaloupka Václav
Koukolová Blanka
Vítek Josef

č.p. 19
č.p. 135
č.p. 83
č.p. 126
č.p. 31
č.p. 110

79 let
77 let
78 let
82 let
65 let
91 let

Leden 2011
Stejskalová Anna
Kopecký Otto
Kalousová Božena
Matyáš Josef

č.p. 35
č.p. 39
č.p. 66
č.p. 38

78 let
73 let
76 let
76 let

VZPOMÍNÁME
9.10.2010 zemřel pan Bohuslav Holubář z č.p. 83
ve věku 80 let.
Čest jeho památce!
VD
Děkujeme všem,
kteří se přišli naposledy
rozloučit s panem
Bohuslavem Holubářem.
Děkujeme za projevená slova
soustrasti a květinové dary.
Manželka s rodinou
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Pranostiky, přísloví, tradice
 PRANOSTIKY PRO PROSINEC
Studený prosinec - brzké jaro.
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají
nemocní.
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se
kruté zimy třeba báti.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
 PRANOSTIKY PRO LEDEN
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.
Leden jasný, roček krásný.
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Leden studený, duben zelený.
Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
Jak na Nový rok, tak po celý rok.
 ZAMYŠLENÍ
Od svatého Jana Evangelisty (27.12.) obrací se
Slunce k létu a zima k mrazům.
Všichni hledáme pravdu. Než vzdáleností od ní,
lišíme se spíše úhlem pohledu při jejím vnímání. Prochlazování může pokračovat, když Slunce
na obloze už bude stoupat. Ještě potrvá, než svými paprsky začne lechtat mrazy pod úhlem, který už nesnesou. Daný stav se může zatím prohlubovat, podmínky pro jeho změnu se však už tvoří.
Což platívá i pro úděl člověka. V tom tkví naděje i
pro tu nejzapeklitější svízel.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Už mnoho moudrých doporučovalo: „Žijte přítomností!“ Protože budoucnost se formuje právě
tím, co činíme v přítomném okamžiku. Pokud vězíme v minulosti, nebo se příliš upínáme k budoucímu a přítomností procházíme jako něčím, co nás
jen zrovna zdržuje od příchodu vysněného zítřku,
pokud tedy na své budoucnosti pracujeme tak, že
neustále jen napůl o ní sníme, stane se právě tím –
stane se snem, nikoli skutečností.
Výběr z Pranostiky a počasí s Jánem Zákopčaníkem

Ze života v obci
OBECNÍ KNIHOVNA
V říjnu jsem pro Vás připravila krátký test týkající
se naší knihovny a musím říct, že mě zklamalo, jak
málo čtenářů test odevzdalo. Tím spíše bych chtěla pogratulovat zvláště Lence Dittertové, která jediná vyplnila všechny otázky správně.
Správné odpovědi:
1) Knihovna v Helvíkovicích funguje již 90 let
(viz. níže)
2) Čtenáři si mohou půjčovat knihy a vyhledávat
informace na internetu
3) Domů si může čtenář odnést neomezené
množství knih
4) Knihy se půjčují na měsíc
5) Čtenář může dostat upomínku, pokud nevrátí
knihy ve stanoveném termínu
6) Akce, kterou pořádají každoročně knihovny
a při které děti v knihovně nocují je nazvána
Noc s Andersenem
7) Vstávat a cvičit! A próč? Protože je ráno, zaznívá ve Večerníčku Bob a Bobek
Vylosovaní výherci:
Lenka Dittertová, Helvíkovice 115
Alena Krejsová, Helvíkovice 136
Eva Zářecká, Helvíkovice 143
Všichni získávají hezké knížky. Gratuluji a přeji příjemné čtení.

A TEĎ NĚCO O ZDEJŠÍ KNIHOVNĚ,
VYPSANÉ Z KNIHOVNÍHO ZÁPISNÍKU.
Podle zákona z 22. července 1919 mají obce zříditi
a vydržovati veřejné knihovny, všemu obecenstvu
přístupné. Doba i nynější poměry toho žádají, aby
se pilně četlo a tak hojným výběrem knih by se zájem čtenářů podporoval.
První schůze knihovny se konala 11. března 1920.
Knihovní rada měla 4 členy a knihovníkem byl
zvolen pan Jan Filip. První knihy (100 svazků) zapůjčeny z Prahy. Knihovna byla ve škole.
Knihy jsou opatřeny nálepkami se značkou a čísly, knižními lístky a rozvrženy na knihy zábavné a
poučné. Byl vytvořen seznam. Knihy se půjčovaly

každou zimní neděli od 10 do 11 hodin dopoledne, později od 9.30 do 11.30 hodin. V roce 1923
bylo 51 čtenářů.
Pořádal se také ples ve prospěch knihovny a to v
hostinci pana Karla Hubáčka. Vstupné bylo 5 Kč.
Z plesu měla knihovna zisk téměř 1000 kč! Další
rok se ples pořádal v hostinci pana Faltejska.
Schůze v říjnu 1928 - Přítomnými usneseno, by
vybíral se poplatek z jedné vypůjčené knihy na 14
dnů 10 hal., za překročení této doby zaplatí každý
takový čtenář za knihu a týden 50 haléřů. Čtenář,
který by často knihy poškozoval, může býti i vyloučen z vypůjčování obecních knih. Dále usneseno
vybírati poplatek za čtenářskou legitimaci obnosem 1 Kč. Čtenář může si vypůjčiti nejvýše 3 knihy najednou.
1937 – Obecní knihovna má celkem 732 svazků, z
toho zábavných 588, poučných 144.
Zapsaných čtenářů 92, z nichž četlo 38. Knih vypůjčeno 396.
Zápis z 5. září 1950. Bylo usneseno, že po skončení polních prací, bude pokračováno v úpravě
knihovny, knih a seznamů z minulého roku, aby
bylo vše v pořádku připraveno pro začátek půjčování, které bude pravděpodobně zahájeno 1. listopadu.
Zápis o činnosti obecní knihovny v době okupace, od konce roku 1939 do roku 1945.
Několika slovy chci zachytit v jednatelské zprávě
proměny, které nastaly zničením naší státní svobody ve všech knihovnách, tedy i v naší.
V prvních dobách jsme dostali rozkaz, abychom
všechny knihy německých autorů, kteří nesouhlasí s nacistickým režimem ihned vyřadili, bylo jich
několik, ku příkladu od Landhota: Zajatci močálů,
Kaiser Vilém od Ludviga, které později bylo nutno
odevzdat na okresní úřad. Dále bylo na nás žádáno předložit četnické stanici v Žamberku úplné seznamy všech knih.
Nyní nadešlo rozhodnutí knihovní rady, která se
v této době skládala ze čtyř členů a to J. Lokajíčka, V. Myšáka, J. Kroula a V. Stejskala vybrat knihy všech našich spisovatelů, kteří by mohli přijít v
úvahu, že by nám je německé úřady mohli odebrat,
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byli to především knihy T.Q. Masaryka, Dr. E. Beneše, K. Čapka, A. Jiráska a jiných, čímž by mohla
být naše knihovna citelně ochuzena o nejlepší knihy. Po tomto vyřazení byly napsány nové seznamy,
které jsme předložili četnické stanici v Žamberku
a knihy takto vyřazené jsme nejdříve po dohodě s
p. ř. učitelem J. Faltusem uschovali na půdě místní školy.
Nyní následovali prohlídky knihoven, byly vyřazovány spisy T.Q. Masaryka, Dr. E. Beneše, knihy
autorů anglických, francouzských, literatura komunistická a po vstupu Ruska do války též literatura ruská. Seznamy vyřazovaných knih nám byly
předkládány stále častěji, což byli nuceni provádět čeští četníci, až nadešla doba, kdy byl zastřelen
protektor Haidrych a bylo vyhrožováno českým lidem nejhoršími tresty pro každou maličkost, která by porušovala německý režim, kterému záleželo
jen na podlomení českého sebevědomí, což nacisté viděli též v knihách a hrozilo, že dojde k prohlídkám všech míst, kde by se skrývali věci, které němci nemohli u jiných národů vidět. Tedy v této době
jsme nejlepší knihy ze školy odnesli a uschovali
u přítele p. J. Berana pekaře za mostem v Žamberku, který je ochoten až do konce války v úplném
pořádku uchovat, abychom je po tomto skrývání zase důstojně uložili zase v obnoveném našem
státě československém na jejich původní místo,
v místní obecní knihovně.
Tímto p. J. Beranovi projevuji za tehdejší knihovní radu plné zadostiučinění, neboť místní knihovna byla zachována skoro téměř tak, jako byla před
okupací.
Ten český člověk na výspě západní, národů slovanských, se tolik času o svá práva s němci musel prát
a nakonec tu stojíme hrdě jako přední stráž slovanů, která vydržela tak dlouho až slovanské národy
vystupují společně s největším bratrem Ruskem
do nových světových dějin s novým úsilím o lepšího člověka, kterého ve svých knihách nejlepší spisovatelé pomáhají vytvářet.
Budiž nadále naším heslem v knihovnách to nejlepší co může lidské duše v knihu vložit.
Zapsal Václav Stejskal, jednatel
Připravila Monika Havlíčková, knihovnice
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V neděli 26. prosince 2010,
v den svátku Svatého Štěpána,
zveme spoluobčany do kaple Svatého Antonína
v Helvíkovicích v 16 hodin na

Vánoční koncert,
ve kterém vystoupí žákyně ZUŠ Žamberk.
Kaple, kde je možné si prohlédnout starodávný
Betlém, bude otevřena od 15. do 17. hodin.

Kulturní výbor obce Helvíkovice
zve všechny občany na tradiční

POSEZENÍ PŘI SVÍČKÁCH
v úterý 28.12.2010 na sálku OÚ.
Program:
16.00 - Posezení při svíčkách
s kuchařskou soutěží
„O ŘÁD ZLATÉ VAŘEČKY“
18.00 - Ochotnický divadelní spolek Na Skále
s ukázkou vlastní tvorby „Andělka“
Malé pohoštění

Soutěž „O řád zlaté vařečky
Obce Helvíkovice“
Soutěže se může zúčastnit každý občan Helvíkovic. Soutěž probíhá při Posezení při svíčkách
28.12.2010 od 16,00 hodin. Kuchařská soutěž
bude probíhat ve 2 kategoriích:
1. kategorie: slané pečivo (cca 40 malých kousků)
2. kategorie: aspik –sulc (soutěžící dodá cca 0,5 kg).
Výrobky do soutěže je nutné přinést mezi 14. a 15.
hodinou v den soutěže do kuchyňky u sálku OÚ.
Označení jídel bude anonymní, pod číslem.
Způsob hodnocení: Po ochutnání hodnotí všichni účastníci „Posezení při svíčkách“ prostřednictvím hlasovacích lístků. Největší počet lístků odevzdaných pro soutěžní pokrm rozhodne o umístění na prvních třech místech jednotlivých kategorií.
Hodnotné ceny jsou připraveny pro první tři místa obou kategorií.

Sdružení nezávislých kandidátů „Nezávislí pro Helvíkovice“ pro volby do zastupitelstva obce tímto
děkuje všem občanům za podporu projevenou odevzdáním hlasů pro naše členy. Věříme, že tuto podporu můžeme očekávat i v průběhu volebního období při řešení záležitostí spojených s dalším rozvojem naší obce.
MVDr. Petr Šalanský

Zprávy z naší školičky
VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ OUTĚŽE
,,Naše vesnice očima dětí a dospělých“
Široká veřejnost mohla při volbách vyhodnotit výtvarné práce všech zúčastněných ,,malířů“. Děkuji všem, kteří se do této soutěže zapojili. Také děkuji obecnímu úřadu za pěkné ceny, které do této
soutěže věnoval.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

V předškolní kategorii zvítězil FILÍPEK KUBÍČEK s prací MÁM RÁD SVÉHO DĚDU, LÍBÍ SE
MI U NÁS DOMA.
Ve školní kategorii 7 - 10 let zvítězila MAGDALENKA KOLÁŘOVÁ s prací KOSTEL.
Ve starší kategorii 11 -14 let s největším počtem
hlasů zvítězila EVIČKA ZÁŘECKÁ s prací KOSTEL.
Poděkování také patří paní Elišce Markové a paní
Lídě Matyášové - vedoucím výtvarného kroužku
za společnou práci NAŠE OBEC.

VÁNOCE KOUZLA SVÁ OTVÍRAJÍ,
LIDÉ SE ZASE VÍC RÁDI MAJÍ.
KÉŽ LÁSKA V TRVALKU PROMĚNÍ SE,
SVĚTLO A KLID V DUŠÍCH ROZHOSTÍ SE.
PŘEJME SI, AŤ SE DÁL MÁME RÁDI,
AŤ SE S NÁMI ŠTĚSTÍ KAMARÁDÍ.
VÍROU A NADĚJÍ ŽIJME SVŮJ ČAS,
KRÁSNĚ ŽÍT PŘÁNÍM JE KAŽDÉHO Z NÁS.
NETŘEBA ZLAŤÁKŮ, KDO SRDCE MÁŠ,
DOST UŽ JSI BOHATÝ, KDYŽ LÁSKU DÁŠ.
SVĚT BUDE MÍSTEM, KDE RADOST JE ŽÍT,
KDYŽ SE V NĚM BUDEME VÍC RÁDI MÍT!

Veselé prožití svátků vánočních,
hodně štěstí, spokojenosti
a především zdraví v roce 2011
Vám všem za mateřskou školu přeje
Anna Janebová

Anna Janebová
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Tvorba našeho občana
Povídka
Milan Dušek
KOZEL ZAHRADNÍKEM
Restituční úředník Křen přecházel nervózně po
kanceláři a nebyl schopný se na nic soustředit. Když
zazvonil telefon, ihned ho zvedl a ohlásil se.
„Máš ty prachy, Křene?“
„Kde si je převezmete?“
„Jestli tě napadlo, zaplést do toho poldy, najdu způsob, jak ti znepříjemnit život. Tohle ti je jasný, že?“
„Nezdržujte to. Někdo sem přijde a...“
„Zavři hubu a poslouchej. Dáš je do obálky a dole v
hale ji zastrčíš za ten květináč s palmou po levý straně dámskýho WC. Přesně v deset.“
„Ale v hale bývá strážník městské policie,“ namítl.
„Nezapomeň, přesně v deset,“ ozvalo se ze sluchátka a volající zavěsil. Křen mrkl na hodinky. Do času
stanoveného vyděračem zbývalo dvacet minut. Překotně přemýšlel o tom, co musí vykonat. Ale skončí vydírání požadovanými deseti tisíci? Ke všemu se
nedozví, kdo peníze vyinkasoval... Co kdyby požádal strážníka v hale o spolupráci? Myšlenka se mu
okamžitě zalíbila. Nastříhané pásky z novin vsunul do obálky, zalepil ji a sedm minut před desátou
sjel výtahem do haly a zamířil rovnou k robustnímu strážníkovi s nazrzlými vlasy. Prozradil mu, že
se má stát obětí vydírání za čin, který nespáchal, a
že se rozhodl vyděrače spolu s ním dopadnout, to
mu jistě vynese víc než pochvalu a on, referent Křen
se osobně postará, aby se o jeho odvážném činu dozvěděla veřejnost.
„Můžete se na mě spolehnout,“ pravil horlivě strážník a vytáhl pendrek ze závěsníku na opasku. Křen
ho pochvalně poplácal po rameni, vsunul obálku za
květináč a nastoupil do výtahu. Klesl na židli ve své
kanceláři a byl spokojený sám se sebou. Přichystal
geniální past. Na něho si žádný gauner nepřijde...
Jeho myšlenky zpřetrhalo zvonění telefonu.
„Křene, chtěls mě podfouknout. Cena za moje
mlčení bude dvojnásobná. Dvacet táců do obálky a
tu uložíš na hřbitově pod vázu s kytkama na hrobě
8

svých rodičů. Ještě jeden podraz a je s tebou amen!“
„Ale já tolik nemám,“ namítl chabě.
„Nehodlám s tebou smlouvat. Buď dvacet táců,
nebo nepříjemnosti, po kterejch ti vstanou vlasy na
hlavě hrůzou.“
Křen pustil sluchátko na vidlici a rychle schodištěm
sestoupil do haly. Strážník se opíral o stěnu při dveřích a kroužil si pendrekem.
„Je mi líto, ale šly jen dvě ženské na záchod.“
„Ale on už to ví,“ řekl Křen zoufale.
„Copak?“
„Že jsem dal do obálky noviny. Právě volal. Chce
ještě víc a... Jak vypadaly ty ženy? Nebyla jedna
blondýnka kolem pětadvaceti?“
„Správně. Ta starší nastoupila do výtahu a jela nahoru. Určitě tady maká. Myslím, že v podatelně.“
„Ksakru!“ ulevil si Křen. „To znamená, že... Díky,
strážníku. Vyřídím to sám.“ Vyzvedl natrženou
obálku, zamířil ke schodišti. Vtrhl do podatelny, vykročil rovnou ke stolu asi třicetileté blondýnky Sovadinové, zamával obálkou. Pozvedla nechápavé
oči.
„O co jde, pane Křen?“
„Dobře to víte, ženská! Kdopak vás požádal, abyste
koukla do téhle obálky?“ spustil na ni zhurta.
„O čem to mluvíte, pane Křen?“
„Nedělejte ze mne idiota! Komu jste měla předat
peníze? A komupak jste brnkla, že jsou v tom noviny?“
„S někým si mě určitě pletete... Lído,“ pootočila se
k mladé brunetce, která je sledovala od regálu se
spisy, „potvrď mu, že jsem od příchodu nikam nevolala.“
„Kde jste byla?“ zavrčel.
„Nakoupit si, ale věděl o tom šéf.“
„Stavila jste se na WC v hale?“
„To se nesmí?“ zasmála se. Křen zrudl, naklonil se
přes stůl, sevřel Sovadinové rameno. Asi by ji i udeřil, kdyby se ve dveřích neobjevil šéf podatelny.
Křen se uchýlil do své kanceláře a přemítal, co si
počne. V tomhle rozpoložení ho zastihl šéf odboru. Chtěl vědět, co měl jeho výstup se Sovadinovou znamenat a z čeho ji obviňuje. Nezbývalo mu
nic jiného, než své jednání přijatelně vysvětlit. Starý pán se podivil, že něco takového chce řešit sám,
protože tohle je parketa policie. Má na kriminálce

známého. Než se Křen vzpamatoval, už vytáčel číslo. Uvědomil si, že kdyby se mu v tom snažil zabránit, mohlo by ho napadnout, že to má nějakou spojitost s úřadem.
Křen usedl do své audi a jel městem k budově policie.
„Vy jste pan Křen?“ zeptala se asi třicetiletá žena v
halence a riﬂích, která vyhlédla ze dveří kanceláře.
Když kývl, pohybem ruky ho pozvala dovnitř. „Inspektor Málek musel narychlo odjet. Požádal mě,
abych se vás ujala. Jsem inspektorka Dudová. Posaďte se a řekněte, o co jde.“
Nepovažují jeho případ za tak důležitý, aby se ho
ujal zkušený kriminalista? Napadlo ho, zda by jí neměl říct, že si to rozmyslel. „Je mi trapné o tom mluvit s vámi...“ Pomačkal prsty, zvedl k ní zkroušené
oči, v předstírání byl mistr nad mistry, potřeboval to
při jednání s klienty.
„Před třemi dny jsem vzal do auta asi pětadvacetiletou ženu. Blondýnku. No a ona mi nabídla...“ odmlčel se.
„Neostýchejte se. Jsem kriminalistka, neberte na
mě ohledy.“
„Prostě jsem jí propadl. Pak začaly ty telefony. Volal muž. Chtěl deset tisíc, nebo že dívka ohlásí znásilnění. O nic takového nešlo. Jenomže jsem ženatý
a mám dobré postavení v úřadě. Chápete můj problém?“
„Nejste první, kdo takhle nalítl. Podle Málka jste
se pokusil zadržet vyděrače sám a způsobil si další problémy.“
„Máte pravdu. Mohu se spolehnout na diskrétnost?“
„Pokud jde o nás, není co řešit. Teď bych ráda slyšela, co jste učinil, abyste pachatele dopadl. Snažte se vzpomenout si na všechny detaily, mohou být
důležité.“
Podle instrukcí vyzvedl z banky peníze a pak přemítal, zda učinil dobře, když se rozhodl pro spolupráci s kriminálkou. Před pátou opustil úřad, nasedl do
audi a přes město zamířil k hřbitovu. Uložil obálku
s dvaceti tisíci podle požadavku vyděrače a když pak
postával u hrobu svých rodičů, měl pocit, že ho někdo pozoruje. Ale viděl pouze starší ženu, která nedaleko čistila jiný hrob. Znervózňovalo ho, že tam
není nikdo z kriminálky. Co když se zpozdili, nebo

jsou opatření nedostatečná k tomu, aby vyděrače
zadrželi? Konečně si uvědomil, že má opustit hřbitov. Prošel bránou v okamžiku, kdy poblíž zastavil
vůz se znaky městské policie. K jeho překvapení z
něho vystoupil ramenatý strážník s nazrzlými vlasy.
„To je náhodička, pane referente, vás bych tu nečekal. Máme hlášky, že na hřbitově řádí vandalové.“
„Hmm,“ dostal ze sebe Křen a pokračoval k audi.
Náhle ho napadlo, jestli by strážníkovi neměl povědět o pasti na vyděrače, aby ji nějak nezkazil. Ale
strážník už byl u kaple, musel by za ním na hřbitov.
-----Strážník Bachura se snažil, aby mu neušel sebenepatrnější pohyb. Když spatřil starší ženu, skloněnou
nad hrobem a v pilné práci, chvíli ji sledoval, aby se
ujistil, že neprojevuje zájem o okolí. Pak se loudal
ke hrobu, kde předtím postával Křen. V okamžiku,
kdy nadzvedl levou rukou vázu s umělými květinami a pravou se zmocnil obálky, z té starší ženy kousek od něho se stala inspektorka Dudová.
„Kohopak v tom hrobě máte, strážníku?“
Bachura sebou škubl a jak se napřimoval a současně se otáčel po hlase, trvalo mu déle, než se streﬁl
obálkou do kapsy. „Hleďte si laskavě svýho, dámo.“
„Jsem z kriminálky, strážníku. Na něco jsem se vás
ptala?“ přiostřila hlas.
„Jsem tu taky služebně. Kvůli vandalům, co rozbíjejí náhrobky,“ plácal a horečně přemýšlel, jak by
mohl uniknout. Ale pak spatřil od kaple přicházet
dva muže.
Po výslechu Bachury, který se nadřízeným jevil jako
horlivý strážník, si kriminalisté mohli zajet i pro
jeho manželku Věru, kterou Křen a další identiﬁkovali. Bachura zneužíval svého postavení, aby svoji
manželku kryl. Vydírání podnikali téměř dva roky a
vyinkasovaná částka přesáhla půl milionu.
Pstruhařství Žamberk s.r.o.
Albertova 293
vás tímto zve k nákupu
vánočních kaprů a pstruhů,
který proběhne na Pstruhárně
v Žamberku u Mosilany
18. – 19. a 24.12. 2010 od 9.00 do 12.00 h
a 20. – 23.12.2010 od 9.00 do 17.00 h.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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Tisková zpráva
o provozu Lyžařské běžecké oblasti Buková
hora – Suchý vrch v sezóně 2010-2011.
Sdružení obcí Orlicko jako provozovatel si Vás dovoluje informovat o novinkách v provozu strojově upravovaných běžkařských tratí na Bukové hoře a Suchém vrchu v zimní sezóně 2010-2011. Technika na úpravu tratí je připravena a
čekáme na první sníh. Frekvence úpravy bude jednou týdně před víkendem a před svátky v celém rozsahu (všechny lyžařské tratě), jednou týdně, zpravidla ve středu, pak zkrácená úprava okolo Bukové hory a na Suchý vrch. Trasa Červenovodské sedlo – Suchý vrch bude upravována častěji díky
technice provozovatelů bufetu na Suchém vrchu. Novinkou
této sezóny v úpravě tratí je nová trasa z Hvězdy (sedlo od
silnice před Suchým vrchem) nad Červenou Vodou a Boříkovicemi až na křížení tras žluté a zelené směrem k Boudě
(U třech pánů) . Od 1.12.2010 by mělo být opět v provozu
Informační centrum a sociální zázemí na Červenovodském
sedle. Provoz předpokládáme až do konce zimní sezóny každodenně. Z důvodu dodržování podmínek dotace na výstavbu objektu bude omezen sortiment podávaného občerstvení. Převažovat budou teplé a studené nápoje a z jídla pouze balené potraviny. Prosíme o pochopení této situace, která
bude trvat až do konce roku 2015 a nemá, pokud nechceme
vrátit dotaci (9 mil.Kč), jiné řešení. Další novinkou provozu
běžkařských tratí je rozšiřování informovanosti o lyžařských
běžeckých trasách a o stavu jejich úpravy. Vedle již osvědčených kamer na sedle a na Suchém vrchu a uvádění informací
o úpravě běžeckých tratí jak na webech (např. www.orlicko.
cz, www.cenkovice.com nebo www.holidayinfo.cz), tak na teletextu ČT 1 a ČT 2 budeme v nejbližších měsících osazovat
nové mapy a směrovky, vydáme novou mapu běžkařských
tratí a zejména nabídneme nový systém v on-line sledování
úpravy tratí pomocí GPS. Tento systém umožní běžkařům
na hlavních informačních webech a na kamerách sledovat
aktuální informace, které tratě a v jaké době byly upraveny.
Poslední novinkou letošní sezóny bude zpoplatnění parkoviště na Červenovodském sedle. Sdružení obcí Orlicko počítá se sazbou 30 Kč za den. K tomuto nepopulárnímu opatření jsme byli nuceni přistoupit po letech hledání možných
zdrojů alespoň na částečné pokrytí nákladů přímo souviseních s provozem rolby při úpravě tratí. Tyto náklady se ročně pohybují okolo 500 tis.Kč a jsou z větší části hrazeny z
příspěvků části členských obcí Sdružení obcí Orlicko. Men10

ší část pak pokrývají příspěvky z reklamy ﬁrem Česká spořitelna a.s., Eurovia Vinci a.s., VAK Jablonné nad Orlicí a.s.
nebo VAKSTAV s.r.o. Věříme, že parkovné bude pochopeno
ze strany uživatelů lyžařských běžeckých tras jako jejich příspěvek na udržení a rozvoj této významné zimní aktivity v regionu Orlicka. V závěru ještě informace o provozu skibusů,
které začnou jezdit opět koncem prosince a to na dvou linkách. Jedna tradičně z České Třebové přes Lanškroun a Čenkovice na Červenovodské sedlo a druhá ze Žamberka přes
Letohrad a Jablonné na sedlo a dále, což je novinka této sezóny, do Červené Vody a na Mlynický dvůr do nové otevíraného lyžařského centra Skipark Červená Voda. Otevření
nejmodernějšího lyžařského areálu v Orlických horách zároveň otevírá díky nové vyhřívané čtyřsedačkové lanovce
další možnost nástupu do lyžřaských stop.
Na setkání v lyžařské stopě se těší za Sdružení obcí Orlicko
Miroslav Wágner
Antonín Fiala
předseda Orlicka
manažer Orlicka

PROVOZNÍ DOBA

Městského úřadu Žamberk
od 20.12.2010 do 3.1.2011
20.12.2010

pondělí:

21.12.2010
22.12.2010

úterý:
středa:

23.12.2010
24.12.2010
25.12.2010
26.12.2010
27.12.2010

čtvrtek:
pátek:
sobota:
neděle:
pondělí:

28.12.2010
29.12.2010

úterý:
středa:

30.12.2010
31.12.2010
01.01.2011
02.01.2011
03.01.2011

čtvrtek:
pátek:
sobota:
neděle:
pondělí:

8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
úřední den
8:00 - 11:00 12:00 - 14:00
8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
úřední den
8:00 - 11:00 12:00 - 14:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
úřední den
8:00 - 11:00 12:00 - 14:00
8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
úřední den
8:00 - 11:00 12:00 - 14:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
úřední den

Co nového na Orlicku v roce 2010?
Rekonstrukce Divišova divadla v Žamberku, nová komunikace v Horní Lipce, vybavení
jezdeckého klubu v Červené Vodě, nebo zkvalitnění rodinného centra Pohoda …
… nejen tyto, ale dalších jedenáct projektů v regionu Orlicko bylo v letošním roce zrealizováno díky dotaci zprostředkované prostřednictvím občanského sdružení ze Žamberka.
Občanské sdružení s neobvyklým názvem „MAS ORLICKO“ bylo založeno v roce 2006 s cílem podporovat rozvoj
regionu na základě zprostředkování dotací obcím, neziskovým organizacím i podnikatelům. Každoročně ﬁnancuje z Evropských fondů realizaci projektů v celkové hodnotě cca. 10 000 000 Kč.
Jak mohou žadatelé prostředky na podporu svého projektu získat a jaké služby občanské sdružení poskytuje, nám řekl předseda sdružení, Ing. Oldřich Žďárský:
„Prostředky jsou rozdělovány na základě žádostí, které žadatelé předkládají do kanceláře občanského
sdružení v Žamberku. Tuto žádost, která musí splňovat předepsané náležitosti, si zpracují buď sami, nebo
pokud se na to necítí, mohou požádat o pomoc vhodnou poradenskou ﬁrmu. Nespornou výhodou pro žadatele je, že mohou využívat po celou dobu přípravy a realizace projektu bezplatnou konzultační pomoc kanceláře MAS, za kterou by v případě převážné většiny dalších dotačních programů museli platit.“
Ukončené projekty – seznamte se! Jak už bylo uvedeno v úvodu, bylo v letošním roce v regionu Orlicko zrealizováno celkem 15 projektů – seznamte se s nimi:

Obec Studené
Poskytnutá dotace: 520 813,-

ZESPO CZ s.r.o.
Poskytnutá dotace: 175 000,-

Město Králíky
Poskytnutá dotace: 700 000,-

Obec Lukavice
Poskytnutá dotace: 590 777,-

Městys Kunvald
Poskytnutá dotace: 698 209,-

Obec Mistrovice
Poskytnutá dotace: 806 391,-

Jezdecký klub Červená Voda
Poskytnutá dotace: 360 000,-

Obec Pastviny
Poskytnutá dotace: 692 958,-

Obec Helvíkovice
Poskytnutá dotace: 843 089,-

Obec Klášterec nad Orlicí
Kunvaldská a.s.
Poskytnutá dotace: 408 402,Poskytnutá dotace: 350 000,-

Pavel Kaplan
Poskytnutá dotace: 143 065,-
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Město Žamberk
Poskytnutá dotace: 900 000,-

Obec Kameničná
Poskytnutá dotace: 800 000,-

Občanské sdružení CEMA Žamberk
Poskytnutá dotace: 491 674,-

V příštím roce se mohou na zkvalitnění zázemí své obce zrealizované s podporou MAS těšit občané města Letohrad a obcí Těchonína, Jamného nad Orlicí, Klášterce nad Orlicí, Dlouhoňovic a Písečné. S novým vybavením a zázemím budou moci svou činnost rozvíjet např. divadelní spolek v Lipce, Raft klub
gymnázia v Letohradě, středisko Junáka v Žamberku, tělovýchovná jednota v Dlouhoňovicích, nebo
Orel jednota Lukavice. A v neposlední řadě si díky 60% dotaci své provozovny novými stroji a technologiemi vybaví také devět dřevozpracujících podniků na Orlicku.
Příležitosti v roce 2011
V roce 2011 budou mít potenciální žadatelé dvě příležitosti podat si žádost o dotaci. Podporovány budou investiční projekty neziskových organizací, zemědělských podnikatelů a drobných podnikatelů ve
dřevozpracujícím průmyslu (truhláři, pilaři, … ). Vše o vyhlašovaných „Výzvách“ i činnosti sdružení naleznete na webových stránkách www.mas.orlicko.cz , nebo přímo v kanceláři MAS na adrese: Divišova
ulice 669, 564 01 Žamberk. Koncem roku vydá MAS ORLICKO také informační noviny, ve kterých se
mimo jiné budete moci seznámit se všemi 50 podpořenými projekty, včetně poskytnutých dotací a přečíst si rozhovory s podpořenými žadateli. Noviny si budete moci bezplatně vyzvednout na své obci, nebo
v kanceláři MAS.
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