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OBECNÍ ÚŘAD
Dne 21.3.2011 se konalo 4. řádné veřejné zasedání zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo obce mimo jiné schválilo:
- Prodej 5 stavebních pozemků na Skále v celkové
výměře 4 094 m2 za 320,- Kč za1 m2 . V této lokalitě zbývá na prodej pouze 1 pozemek o výměře
1 221 m2.
- Prodej pozemku par. č. 898/20 o výměře 650
m2 za cenu 280,-Kč za 1 m2 , pozemek je určen k
bytové výstavbě a leží u ﬁrmy Unikovo Svoboda.
V této lokalitě byly obecní pozemky rozděleny na
5 stavebních parcel a přístupovou komunikaci.
- Bezúplatné darování cesty par. č. 1472 od spolumajitelů J. Ročka ml., J. Ročka st., J. Matyáše a
A. Matyáše. Jedná se o veřejnou komunikaci od
silnice I/11 ke staré cestě ze sídliště.
- Pořízení nového územního plánu obce. Pořizovatelem ÚP bude Městský úřad Žamberk – úřad
územního plánování. Spolupracujícím zastupitelem starostka Jana Kolářová. Bylo schváleno i
zahájení výběrového řízení na dodavatele zakázky
malého rozsahu – zpracování ÚPO Helvíkovice.
- Sjednání smlouvy s ﬁrmou Kombit s.r.o. Choceň
na opravu místních komunikací. Opravy v celkových nákladech cca 40 tis. Kč budou provedeny
do konce května.
- Smlouvu o dílo se společností SecurityNet.cz
s.r.o. Žamberk na vytvoření nových webových
stránek obce.


Upozornění na místní poplatky:
Do 30.6. je splatný poplatek za odpady za rok
2011 ve výši 350 Kč za 1 občana hlášeného k trvalému pobytu nebo za rekreační chalupu.


VD

Obecní úřad obdržel dne 30.3.2011 od ČEZ Distribuce a.s. dopis s výsledkem měření parametrů
kvality dodávané elektřiny na Dolním konci (měření bylo umístěno od 4.3.2011 do 11.3.2011 v č.p.
118 u paní Míkové). Podle normy PNE 333430 je
distributor povinen dodávat elektřinu o napájecím
napětí na hladině 3x230/400V, 50Hz v toleranci
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± 10%. Při měření musí být 95% vzorků průměrných efektivních hodnot napětí v měřícím intervalu 10 minut z týdenní doby měření vyhovujících.
Dále nám v dopise sdělují, že na základě výsledků
měření je dodávka elektřiny podle normy ČSN EN
50160 v měřeném místě vyhovující. Poslední věta
– doslova cituji „Vzhledem ke stáří a stavu vrchního vedení nn bude zadán požadavek rekonstrukci
této distribuční sítě nn“.
Co k tomu dodat? Řečeno česky. Týden, to je 7 dnů,
168 hodin s měřením po deseti minutách je nějakých bratru 1008 měření, 95% vyhovujících měření
činí 958, zbývá tedy rovných 50 měření. Z toho vyplývá, podle nich byla dodávka elektřiny špatná nějakých 8,5 hodin. Zdá se to málo, ale nezapomeňme
230V -10% je jen 207V! Kolik asi bylo výsledků měření poblíž této hranice? To se bohužel zřejmě nemáme šanci dozvědět. Skutečností zůstává, že se v
uvedeném místě v době špičkového odběru po večerech a v sobotu apod. zastavují cirkulárky, pračky a
všechno možné a jejich slavné distribuční síti vesele
„schne řepa“. Rozhodně budeme chtít vědět, kdy
alespoň dostane hmotnou podobu ten požadavek
na rekonstrukci distribuční sítě.
Dr. Petr Šalanský

Prosím nepřehlédněte!
Po jednání s ﬁrmou EKOLA s.r.o. České Libchavy
dochází ke změně ve svozu nebezpečných odpadů.
Dosavadní systém svozu nebezpečných odpadů v
jarním a podzimním termínu zůstává v platnosti,
pokud jde o svoz nádob od barev, ředidel a dalších
chemických přípravků, svoz pneumatik z osobních
automobilů a trubicové a úsporné zářivky a výbojky. Ostatní takto dosud svážené odpady, to je elektrospotřebiče budou shromažďovány průběžně
v odpadovém dvoře dle jeho stanovené doby otevření. Obec pořídí na tento elektroodpad zvláštní
E-domek, který bude umístěn v odpadovém dvoře.
Elektroodpady bude vyvážet ﬁrma ASEKOL s.r.o.
za výhodnějších ﬁnančních podmínek. Do malého
kontejneru ve vestibulu při vstupu do MŠ můžete i
nadále ukládat vyřazené drobné elektrospotřebiče
a tužkové baterie. Pro úplnost uvádíme, jaké dru-

hy elektroodpadu budou v odpadovém dvoře nově
shromažďovány:
velké domácí spotřebiče včetně chladniček
malé domácí spotřebiče
elektrické nářadí a nástroje
televizory a PC monitory (pouze kompletní)
výpočetní a telekomunikační technika
spotřební elektronika
hračky, vybavení pro volný čas a sport
PŠ

Nový územní plán
Vážení občané,
Zastupitelstvo obce Helvíkovice schválilo na
5. veřejném zasedání pořízení nového územního plánu (ÚP). K tomuto kroku nás vede soulad
s ustanovením stavebního zákona č. 183/2006
Sb. Jelikož územní plány pořízené před 1.1.2007
(také i ÚP obce Helvíkovice) pozbývají platnosti
k 31.12.2015. Do tohoto data musí být pořízena
nová územní dokumentace v souladu se stavebním zákonem.
O jednotlivých etapách pořizování nového ÚP
bude veřejnost průběžně informována prostřednictvím úředních desek Obce Helvíkovice a Města
Žamberk.
Ve lhůtě projednávaného návrhu zadání nového
ÚP, což se předpokládá na podzim tohoto roku,
bude moci každý uplatnit své připomínky.
Původní plánované pořízení změny č. 3 územního
plánu obce Helvíkovice se ruší a je nahrazeno pořízením nového ÚP. Požadavky, které byly předkládány v rámci změny č. 3 ÚPO Helvíkovice budou
zařazeny do nového ÚP.
Současně dostávají všichni majitelé pozemků
v katastrálním území Helvíkovice možnost podat žádost o změnu užívání pozemků do nového
územního plánu. Lhůta pro podání žádosti je do
27. dubna 2011 na Obecní úřad Helvíkovice. O zařazení podaných návrhů rozhodne Zastupitelstvo
obce Helvíkovice.
Formulář je k vyzvednutí na obecním úřadě nebo
na oﬁciálních webových stránkách obce

www.helvikovice.cz v sekci Obecní úřad/Formuláře/Návrh na pořízení změny územního plánu
obce.

V souvislosti s tímto tématem uvádím
několik důležitých informací:
Co je územní plán?
Územní plán je druh studie, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání
území v krajině a jejího využití. V Česku je územní
plán vyhotovován na základě stavebního zákona
183/2006 Sb, má formu opatření obecné povahy
a vydává ho zastupitelstvo obce.
Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvalé
udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby
současné generace tak, aby umožnil existenci a
přežití i generací příštích.
Územní plán je vyhotovován na základě vlastních
podkladů a rozborů daného území.
Co je hlavním úkolem územního plánování?
· vytvářet v území podmínky pro udržitelný rozvoj, tj. komplexní řešení problémů životního
prostředí, sociálních a hospodářských problémů ve vzájemných souvislostech
· zajišťovat ochranu přírodních, civilizačních a
kulturních hodnot území
· vymezovat veřejný zájem na využití území
· racionální uspořádání území a pro hospodárné
vymezování stavebních pozemků
· stanovení podmínek pro umisťování a prostorové uspořádání staveb a opatření na pozemcích
· územní prevence katastrof
· území podmínky pro odstraňování důsledků
náhlých hospodářských změn s možnými negativními vlivy na sociální a zdravotní podmínky
života obyvatel, sociální soudržnost a smír
· prosazovat ochranu nezastavitelného území a
nezastavitelných pozemků v zastavěném území
· určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území
3

· zajišťovat ochranu přírodních stanovišť a stanovišť druhů
· zajišťovat ochranu území podle zvláštních právních předpisů, před negativními vlivy a řešit
kompenzaci v případech prokázaného veřejného zájmu

Poděkování
V zastoupení Občanského sdružení DIAKONIE
BROUMOV děkujeme touto cestou všem, kteří
přispěli do humanitární sbírky ošacení, domácích
potřeb a obuvi pořádané ve dnech 21. – 25.3.2011.
PŠ

Veřejná infrastruktura zahrnuje zejména:
· dopravní infrastrukturu (např. pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty a související zařízení
· technickou infrastrukturu (např. rozvody vody,
odpadních vod, energií, telekomunikační sítě a
související zařízení)
· občanskou infrastrukturu (např. stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělávání, sociální
služby, zdravotní služby, veřejnou správu)
· veřejná prostranství
Jana Kolářová, starostka

POZVÁNKA

Pranostiky, přísloví, tradice
Přinášíme vám několik záběrů z úspěšného 1.
ročníku Masopustu v Helvíkovicích, kterému přálo počasí i dobrá nálada a chutné občerstvení na
celé trase, které připravily hospodyně. Děkujeme
Klubu žen za velmi dobré zabijačkové hody, SDH
za vzorné napájení účastníků a především Divadelnímu spolku za vytvoření nové tradice, nadšení
pro věc a výdrž při odpoledním programu, který
vyvrcholil pohřbíváním basy s ohňostrojem a taneční zábavou. Zároveň děkujeme všem maskám
za hojnou účast.

na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva
obce Helvíkovice,
které se koná ve středu 18. května 2011
od 19 hodin v sálku obecního úřadu.

Společenská kronika
BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná životní jubilea:
Duben 2011
Popová Magda
Jeništa Jiří
Šalanský Petr

č.p. 124
č.p. 10
č.p. 130

74 let
74 let
60 let

Květen 2011
Chaloupková Oldřiška
Dušek Miloslav
Janušová Květoslava
Pirkl Jan
Knopová Anna
Hajduková Alena

č.p. 126
č.p. 104
č.p. 48
č.p. 86
č.p. 55
č.p. 63

81 let
73 let
75 let
88 let
71 let
60 let

Už se těšíme na nové nápady při Masopustu příští rok.
VD
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Jana Kolářová

O čem se mluví, o čem se povídá
LIPOVÁ ALEJ
V sobotu 26.3.2011 proběhlo kácení šesti lip v
naší aleji. K tomuto kroku nás vedlo bezpečnostní a zdravotní hledisko těchto lip. Alej jsem procházela s naším místostarostou a odborníkem
v oblasti dendrologie. Vím, že je to citelný zásah
do lipové aleje, ale na druhou
stranu musíme přemýšlet i o
následcích, které může mít jejich špatný zdravotní stav. Jedná se zejména o nečekaný pád
stromu nebo jeho části.
Kácení bylo provedeno ﬁrmou
Jiří Matyáš za asistence Městské policie Žamberk a práce
na odklizení byly provedeny za
účasti zastupitelů M. Duška a
M. Felcmana.
Stromy byly napadeny hnilobou, některé byly vevnitř již
vyhnilé a mohly sloužit jako
prolézačka pro děti(viz foto).
Dřevo bylo prodáno zájemcům na palivo a s tím souvisel
i úklid větví. Následně bylo
provedeno SÚS Žamberk frézování zbylých pařezů.
Před kácením byl p.J.Matyášem proveden bezplatný ořez letorostů do výšky
cca 4 m na lipách v obci, které nebyly ořezány.
Nezbývá nám nic jiného než se již teď zabývat
otázkou, jak nahradíme naší staletou alej, aby
nám nadále mohla zajišťovat hlukovou, prachovou a bezpečnou hranici kolem silnice I/11.
Jana Kolářová
NAŠE LIPOVÁ ALEJ
Tolikrát diskutovaný fenomén, problém, kladný
prvek poskytující stín s protihlukovou a protiprachovou funkcí a produkcí kyslíku nebo naopak
už nechtěná vegetace v centru naší obce ohrožující naše hmotné statky a dopravu na silnici I/11.
Skutečností zůstává, že alej je v naší obci už více
jak 100 let, má také orientační funkci. Do kan-

celáře přijde řidič od PPL nebo exekutor a ptá se
kde je ten a ten nebo to a to. Odpověď? Na konci,
v prostředku, v polovině aleje uhnete vpravo nebo
vlevo a tak dále, těch kombinací je nepřeberně. Velice důležitou skutečností také je, že bychom měli
objektivně vidět, jak naše lipová alej stárne a jak
je na ní stále vidět ta bezmála čtyřicetiletá neopatera z minulé doby. Jak stále problémy činí podle
výkladu současně platných
právních předpisů doložit,
čí vlastně jsou ty nebo ony
stromy. Někdy z toho vychází, že když zaměstnanci
SÚS potřebují dřevo tak je
lípa jejich, potom zase vypukne hra „před cedulí, za
cedulí“ (rozuměno označení konce obce) a lípy jsou
zase najednou v majetku
obce, protože jsou uvnitř
obce.
V minulých létech ve víceméně pravidelných intervalech věnovala obec na prořez a kácení problémových
stromů určité ne nezanedbatelné prostředky. Je to
důkaz toho, že si opravdu
alespoň nějak uvědomujeme, že lípy stárnou a je třeba je ošetřovat. V celé této situaci mně však schází
odpověď na otázku, jak to všechno skončí, budeme v tomto pokračovat až alej úplně zmizí, při kácení poslední lípy zorganizujeme jakýsi pietní akt
a šmitec, spadla klec. Nebo začneme přemýšlet o
její postupné obnově či náhradě? Soudím, že nejvyšší čas začít se touto otázkou seriozně zaobírat.
Je nasnadě, že při obnově aleje třeba jen částečné,
vstoupí do hry majitelé pozemků podle I/11. Ti
nebo my, kdož vlastníme tyto pozemky, budeme
muset zaujmout stanovisko, zda povolíme nebo
nepovolíme výsadbu nových stromů, protože nové
stromy nebudou moci růst na krajnici silnice.
Ostatně ústy paní starostky bylo již na posledním
veřejném zasedání o tomto problému hovořeno.
Zastávám názor, že by se mělo vycházet z následu5

jících předpokladů. Finanční odpovědnost ponese
obec, počet nových stromů bude nižší než původní, stromy nebudou moci být rovnoměrně po obou
stranách silnice vzhledem ke stávající zástavbě.
Závěrem tedy prosím, zamysleme se všichni, občané naší obce nad touto otázkou a započněme o
tom otevřeně, veřejně a hlavně věcně jednat.
Dr. Petr Šalanský

Komíny a kouřovody

– ZMĚNY V ROCE 2011
Dnem 1. ledna 2011 začalo platit nařízení vlády č.
91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti
při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Toto nařízení vlády nezavádí povinnou kontrolu
komínů, ale stanovuje podmínky pro bezpečné
provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a životů
uživatelů spotřebičů paliv a jejich majetku. V této
souvislosti je třeba si uvědomit, že provozovatel
zanedbáním uvedených povinností ohrožuje nejen
sebe, ale i ostatní, kteří bydlí v jeho sousedství.
Zásadní změnou je snížení četnosti a rozšíření
rozsahu kontrol a čištění. Již nebude probíhat
pouze čištění komínu ze střechy do neúčinné výšky komína, ale půjde o kontroly a čištění spalinových cest, kdy osoba odborně způsobilá bude kontrolovat celou spalinovou cestu. Kontrolu a čištění
spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba,
kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Další novinkou v nařízení vlády je povinnost odborně způsobilé osoby, která při kontrole, čištění
nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které
bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit
na místě, neprodleně oznámit tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených
nedodržením technických požadavků na stavbu
příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na
požární bezpečnost orgánu státního požárního
dozoru.
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání
pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čiš6

tění spotřebiče paliv za období jednoho roku (viz
tabulka):
Výkon
připojeného Činnost
spotřebiče
Čištění spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty
do 50 kW Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí
a kondenzátu
Kontrola a čištění spalinové
cesty
Výběr pevných (tuhých)
nad 50 kW znečišťujících částí
a kondenzátu
Čištění spotřebiče paliv

Druh paliva připojeného
spotřebiče
Pevné
Plynné
Celoroční Sezónní Kapalné
provoz provoz
3x
2x
3x
1x
1x
1x
1x
1x

1x

1x

2x

1x

1x

1x

1x

2x
2x

nejméně podle
návodu výrobce

Prakticky to tedy znamená:
Majitel rodinného domku či bytu si může komín
využívaný pro pevná paliva vyčistit dvakrát ročně
sám, ale musí vést evidenci. Pouze jednou ročně
zavolá kominíka, který mu ho přečistí a napíše
kontrolní zprávu. Chybějící doklad o kontrole
může být při vzniku požáru důvodem pro pokutu
až 25 tisíc korun. Navíc pojišťovna nemusí zaplatit
celou škodu.
Kontrolu kominík začíná u kotle prohlídkou kouřovodu a dolní části komína, pak kontroluje a čistí
průduch. Dále může vybrat saze z branky. Napíše
zprávu o provedení kontroly se všemi závadami,
některé popřípadě odstraní na místě. Když kominík skončí, měl by po sobě uklidit aspoň hrubé nečistoty. Vynášení sazí a dalšího odpadu je na uživateli. Pokud po odchodu kominíka objevíte zjevné
nedostatky, třeba že kamna netáhnou nebo upadl
kouřovod, práci můžete reklamovat.
Pro zájemce každý rok obecní úřad zajišťoval na
čištění komínů p. Petra Menclíka z Ústí nad Orlicí. P. Menclík je odborně způsobilou osobou na
provedení čištění i kontroly kouřovodu a komínu.
Cena jeho práce bude letos orientačně:
- čištění kouřovodu a komínu
100 – 300 Kč
- vybrání sazí z branky
200 – 300 Kč
- sepsání kontrolní zprávy
300 Kč
Nabízíme vám zajištění služeb p. Menclíka. Čištění a kontrolu by provedl některou sobotu v průběhu června. Pokud máte o jeho práci zájem, přihlaste se na Obecní úřad v Helvíkovicích, tel. 465 612
527 nebo 737 717 897 nejpozději do 15.5.2011.
Věra Dittertová

Ze života v obci
Často ji potkáváme,
bereme to jako samozřejmost, vždyť je to
naše sousedka, známá,
přítelkyně. Posezení s ní
přináší obyčejně zábavu
a smích. Starší usměvavá paní Anna Blažková, naše spoluobčanka.
Jako samozřejmost bereme i to, že mnoho z nás přece ví, že umí paličkovat, mnoho z nás zná její práce. Přesto mám pocit,
že právě ona samozřejmost zakrývá, i když nechtěně, kvalitu a preciznost jejích krajek a je v dnešní
době už bohužel jakousi výjimečností. Výjimečností v kraji, který v minulosti žil tímto řemeslem.
Navštívil jsem pani Blažkovou a pomocí několika
otázek jsem se pokusil zjistit, jak že to s tím paličkováním vlastně je.
Pani Blažková, řekněte mi prosím, jak dlouho paličkujete a jak jste se to naučila?
Moje maminka paličkovala do 81 let pro vamberskou krajku, já jsem začala hrkat s paličkami jako
děcko ve svých možná už 5 letech, to máme teda
nějakých, je to možný, už 80 let. Ale skutečnou
krajkářskou školu jsem vychodila v Rybné nad
Zdobnicí, tehdejší Německé Rybné.

dost, co jsem je dělala na výstavy pod jménem někoho jiného nebo do soukromých sbírek.
Co v současné době paličkujete, na čem pracujete?
Právě sestavuji katalog vláčkových krajek. Jsou
toho dva šanony přes 100 vzorů. Dělám to pro
vnoučata. Nejširší vzory se dělají se 62 páry paliček.
Může se 124 těch dřevíček vejít vůbec na herduli?
Musí!
Co si myslíte o tom, že toto tradiční řemeslo se z našeho regionu pomalu vytrácí?
Je to velká škoda, mladí nemají k paličkování
vztah a chybí jim trpělivost. Každý dnes kouká na
peníze a nevidí tradici a krásné staré věci a zvyky,
které ani nejsou o penězích. Ve vesnici je několik
vyučených, ale nemají o řemeslo zájem, třeba se to
někdy otočí k lepšímu, protože naše krajová tradice by neměla zaniknout.
Tolik tedy z rozhovoru s paní Blažkovou. Nezbývá
než popřát jí i do dalších let pevné zdraví a stále
neutuchající elán do práce při sezení u té zvláštní
věci, co se jí říká herdule a přehazování těch dřívek, tedy paliček. Protože věřte, když je začne přehazovat skoro se z toho fofru točí hlava.
S paní Blažkovou hovořil P. Šalanský
a za rozhovor jí tímto vřele děkuje

Které krajkářské práce Vás za ta léta nejvíce zaujaly?
Učarovali mně obrázkové motivy všeho druhu a
různé tematiky, květinami a zvířaty počínaje a motivy zvěrokruhu a obrazy Alfonze Muchy konče,
mám jich celou galerii, ale je toho všeho moc. Nejraději mám vláčkovou krajku ke zdobení bohatých
moravských krojů, jsou to nádherné vzory.
Jak jste čerpala inspiraci, tvořila jste vlastní vzory?
Všechny vzory jsem původně v průběhu let ponakupovala na různých výstavách, moje krajky jsem
pod svým jménem nevystavovala, ale bylo jich
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Velikonoční tradice

Blíží se nám Velikonoční svátky a tak Vám posílám fotograﬁi, když se dříve jezdilo i s povozem na pomlázku. Na fotograﬁi, doufám, že jste se někteří poznali a také si zavzpomínali na mladší léta. Pokaždé
před těmito svátky se v nás ozývá touha po dětství, touha znovu prožít všechno co Velikonoce naplňuje
a provází. Přeji Vám všem hodně zdraví a příjemné prožití svátků.
Anna Stejskalová s rodinou
Obec Helvíkovice – kulturní výbor zastupitelstva
zve všechny občany - důchodce
v neděli 8. května 2011 od 15 hodin
do sálku v budově OÚ na

BESEDU S DŮCHODCI
Kulturní program a tradiční občerstvení zajištěno
Myslivecké sdružení DUBINA Helvíkovice
a Klub žen Helvíkovice zve všechny občany na

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
a STAVĚNÍ MÁJE

v sobotu 30. dubna od 18 hodin
v prostorách parčíku za obecním úřadem.
Bohaté tekuté občerstvení i občerstvení
k zakousnutí připraveno – grilovaná kuřata v 18
a ve 20 hodin, k poslechu hraje pan Trejtnar.
V případě nepříznivého počasí se zábava
přesune do sálku OÚ.
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Sbor dobrovolných hasičů Helvíkovice
zve širokou veřejnost na

KÁCENÍ MÁJE S OSLAVOU DNE DĚTÍ
v sobotu 28. května
od 16 hodin program pro děti – sraz u OÚ
v 18 hodin kácení máje a přátelské posezení
v parčíku
Občerstvení zajištěno

Mateřská škola spolu s První pomocí Helvíkovice
pořádají tradiční

Probouzení broučků
v pátek 15.4.2011 od 16.00 hodin.
Sraz u mateřské školy.
Vstupné – 20 Kč dospělí, 10 Kč děti
Těší se na vás Ferda Mravenec, Brouk Pytlík,
Beruška a další.

Klub žen společně s Výtvarným kroužkem v Helvíkovicích vás srdečně zvou na tradiční

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
Velikonoce dětem
Výstava se uskuteční v knihovně ve dnech:
Pátek 15.4. 2011 od 9.h do 11.h a od 13.h do 17.h
Sobota 16.4.2011 od 8.30 h do 11 h
Neděle 17.4.2011 od 14 h do 17 h
Přijďte načerpat inspiraci na velikonoční
dekorace i drobné dárky koledníkům, zakoupit
malé občerstvení nebo perníčky.

Poděkování
Ráda bych poděkovala paní Monice Havlíčkové,
knihovnici v obci Helvíkovice za napsání článků
– výtažku z kroniky o událostech v době 1939 –
1945 ohledně knihovny. Vzpomínám, jak nám
děda Václav Stejskal st. vypravoval po večerech,
jak odnášeli knihy do pekárny k panu Josefu Beranovi pekaři za mostem v Žamberku, který byl
ochoten až do konce války knihy uschovat. Toto
zapsal Václav Stejskal st. (jednatel knihovny).
Je veliká škoda, že dnešní mládež i děti málo čtou.
Zdraví Vás Anna Stejskalová

Myslivecké sdružení dubina Helvíkovice pořádá
cestopisnou besedu

Poděkování sponzorům
MONGOLSKO VČERA A DNES
Sálek obecního úřadu v Helvíkovicích
v pátek 6. května v 18 hodin.
Promítání fotograﬁí a videí ze života
mongolského lidu, měst a venkova i mongolské
přírody z posledních deseti let loveckých
cest po Mongolsku. Malé občerstvení zajištěno,
vstupné dobrovolné.

Klub žen pořádá ve čtvrtek 12. května 2011

Zájezd do Polska
– Kudowa Zdroj.

Odjezd od OÚ v 7.hodin.
Program:
- Nákupy na tržnici
- Ve 12 hodin odjezd do Pstružné, kde si
účastníci zájezdu mohou ulovit či zakoupit
pstruha, který jim tam bude tepelně upraven.
Pravděpodobný návrat mezi 16. až 17. hodinou.
Přihlášky se zálohou od 15. dubna u paní Popové.
Poplatek: Členky KŽ 80 Kč, ostatní 120 Kč.

Místní sbor dobrovolných hasičů touto cestou děkuje všem sponzorům, kteří dary a příspěvky podpořili bohatou tombolu při pořádání tradiční Josefovské, čímž se prodejem losů eliminoval propad
příjmu ze vstupného, neboť účast byla velice malá.
Věříme, že všichni zúčastnění byli spokojeni,
dobře se pobavili a zatančili si. Poděkování si zaslouží i hudební skupina BETTY, která udržela
přítomné v tanci až do samého konce zábavy.
Za SDH Jiří Vábr
Sponzoři Josefovské zábavy: Obecní úřad Helvíkovice, VIKA Kameničná a.s., Truhlárna Preclík,
Pivovar Kanec, Sklad nápojů Šindelářová, MAREK zemědělská technika a.s., Dibaq a.s., Smetana Nápoje, Koberce Stejskal, Farma Bednářovi,
Dolní dvůr Šeda, Unikovo Svoboda, Truhlářství
Jiří Žabka, Kovoobrábění Kalous Petr, Olbena
Stejskalová, členové SDH, Potřeby řemesel – Jílek Ladislav a syn, Spojovací materiál Mužík, Set
servis Z. Šiffel, MAS Orlicko, Pemitex Potštejn,
Ekola České Libchavy, Rácio Častolovice, Železářství Železo, Dům barev Žamberk, Kovo Krejsa.
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Tvorba našeho občana
Milan Dušek
ODNIKUD NIKAM
Gita Vlášková musela myslet na syna stále víc. Už
dlouho nebyl doma. Splnil, co jí slíbil posledně?
Mrzelo ji, že ještě nezavolal ani nenapsal a dělala
si o něho starosti. Do noci, někdy až do rozednění,
poslouchala rádio, bylo pro ni jediným mluvícím
společníkem ve stavení. Když ji konečně přemohl spánek, spala neklidně a brzy se probouzela,
zvláště v létě ve slunečných dnech. Mimo sporadických nákupů nikam nechodila, noviny byly pro
ni zbytečným vyhazováním peněz, stačilo jí, co
slyšela z rádia. Někdy z těch zpráv, které přerušovaly program každou půlhodinu, byla celá pryč.
Jako ten den, když hlasatel mluvil o přepadení v
pobočce Komerční banky kdesi na opačné straně
kraje. Maskovaný lupič vtrhl do haly ve chvíli, kdy
tam bylo kolem deseti lidí, ohrožoval zbraní ženu
za přepážkou a nutil ji, aby mu vydala veškeré peníze, k nímž má přístup. Tenhle jeho úmysl se mu
snažil zmařit příslušník ochranky. Lupič ho střelil
do hrudi a vyhrožoval, že stejně dopadne i žena za
přepážkou, pokud neučiní, co jí přikázal. Zmizel s
penězi jako by se propadl do země.
Co se to dnes děje? prolétlo hlavou Gitě a ani nevěděla, jak se jí do jejích úvah o šílenství doby, kdy
jsou peníze důležitější než životy, připletlo, že se
to stalo právě ve městě, odkud se jí ozval naposled
její František. Byla to už jeho pátá štace během necelých dvou let. Kdypak se už usadí? Kdyby aspoň
měla jeho adresu a mohla mu napsat. Minulý týden ji zastavil pán, u kterého se syn kdysi ucházel o
místo. Jeden zaměstnanec mu odchází do starobního důchodu, vzpomněl si na Františka...
V noci v rádiu zase mluvili o tom přepadení v bance. Lupiče už nazvali zabijákem, těžce zraněný
příslušník ochranky skonal i přes rychlou operaci.
Policie sleduje slibnou stopu pachatele brutálního
činu.
Už to vyslechla podruhé, když se ozvalo zaklepání
na okno. Vzala si župan přes noční košili a ještě zahlédla tmavou postavu. Rozsvítila v chodbě, došla
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k domovním dveřím a zeptala se, kdo je.
„Otevři, mami,“ zamumlal syn netrpělivě.
„Copak nemáš klíče, chlapče?“ Chtěla Františka
obejmout, ale odtáhl se.
„Nechalas klíč zevnitř.“
„Netušila jsem, že se objevíš. Přijel jsi autem?“
Přikývl. „Zajel jsem do stodoly.“
Zadívala se do obličeje s několikadenním strniskem vousů. Nemohla si nevšimnout neklidu v jeho
očích. A dost ji znepokojilo, jak se ostražitě rozhlédl po dvorku, než vklouzl dovnitř a spěšně za
sebou zavřel dveře a zamkl.
„Kde se tady bereš uprostřed týdne? Myslela jsem,
že...“
„Vyrazili mě!“ přerušil ji zlostně a šel rovnou do
obýváku. Než zhasla v síni, už stál u okna a spouštěl plátěnou roletu.
„Tvrdil jsi, jak jsou s tebou spokojení. Proč tě propustili?“ dostala ze sebe.
„Potřebuju se vykoupat. Převléknout se. A mám
hlad jako vlk,“ sdělil jí, jako by její otázku přeslechl. Teprve ve dveřích utrousil. „Všechno ti povím
až ráno, mami.“ Odevzdaně si povzdechla a zamířila do kuchyně. Když pak hltavě jedl, vešla do
koupelny. Čmouhy na smaltu vany ji nepřekvapily.
V tomhle byl po svém otci. I toho vždycky marně
upozorňovala, aby po sobě uklízel. - Od čeho mám
tebe, říkal se smíchem i před Františkem. Když ho
pak zničehonic zavřeli a ona se dozvěděla, že mu
násilí nebylo cizí, začala se obávat, aby se syn nepotatil. Ledacos tomu nasvědčovalo.
Bezděčně povytáhla zpod umyvadla koš se špinavým prádlem, aby urovnala, co tam hodil František. Najednou ztuhla. Na sepraném tričku spatřila
rezavé skvrny. Krev! došlo jí a vzápětí si pomyslela: Snad není zraněný?
Uklidila talíř, který nechal na stole, při schodech
do podkroví pohlédla nerozhodně nahoru, ale pak
vešla do ložnice. Přehodila župan přes taburetek,
ulehla. Snad neboural s autem? S čímpak na mě
ráno vyrukuje? Nesmím mu zapomenout říct, že
by mohl dělat u Kokory! Zavřela oči, ale spánek
nepřicházel. Převalovala se ze strany na stranu,
povzdychávala a zírala do noci za oknem. Nakonec vstala, oblékla si župan a vyšla z ložnice. Chvíli
poslouchala pod schody, pak vzala z věšáčku v ku-

chyni baterku, tiše odemkla domovní dveře, zadívala se ke stodole. Cosi jako by ji nutilo se podívat
na synovo auto. Stínem při stavení došla k vratům
stodoly. Kužel světla z baterky vyhmátl předek
škodovky. Srdce zrychlilo tep, ruce se jí roztřásly,
bála se, aby neupadla. Rozbitý reﬂektor, promáčklý plech, cákance krve. Kristepane, on snad někoho srazil!
Se zmatkem v hlavě klopýtala zpátky do stavení.
Podepřela se zády o stěnu při schodech do podkroví a snažila se zhluboka dýchat, aby se tím nezalkla. Ne, nemůže si jít lehnout, stejně by do rána oka
nezamhouřila!
Se srdcem až v hrdle stiskla kliku synova pokoje.
Zatímco její oči přivykaly tmě, od lůžka u stěny
se neslo lehké pochrupování. Ještě váhala. Třeba
si jenom něco namlouvám! Jak vůbec mohu věřit
něčemu tak příšernému? letělo jí hlavou. Užuž se
chystala z pokoje vycouvat, když cosi nesrozumitelného zamumlal a překulil se na bok. Se srdcem
až v hrdle čekala, kdy na ni promluví. Ale znovu
začal pochrupovat.
Nějak už ten zbytek noci přečkám! umínila si.
Byla už skoro u dveří, když za ní vrzlo lůžko a syn
vychraptěl: „Kdo to je?“ Samotný přihroublý tón
hlasu ji doslova zmrazil. Místo toho, aby nahmátla
vypínač a rozsvítila, obrátila se, toporně zvedla baterku. Proud nažloutlého světla dopadl na postel.
František seděl, v pravé ruce svíral pistoli a mířil
na ni. Nepochybně byl zaskočený stejně jako ona.
Schoval zbraň pod polštář a konečně přiškrceně
zamumlal: „Proč mě budíš, mami? Potřebuju se
vyspat.“
„Od večera hlásí v rádiu, že tam, co jsi byl, někdo
přepadl banku,“ mačkala ze sebe roztřeseně.
„No a co? A přestaň už na mě svítit!“ Snažil se
mluvit klidně, ale něco v jeho hlasu jí říkalo, že je
to jinak. Zhasla baterku, roztřesenou rukou našla
vypínač. Pokoj ozářilo světlo u stropu.
„Byla jsem ve stodole...“
„Aha. Připletla se mně před auťák srnka. Stačí?“
„Proč jsi mi to neřekl, když jsi přijel?“
„Dělala by sis zbytečný starosti. Copak jsem ti neřekl, že si popovídáme ráno? Běž si lehnout.“
„Asi by mě to uklidnilo, kdybys... kdybych neviděla to, čím jsi na mě mířil. Kde jsi to vzal? K čemu

to potřebuješ?“ vychrlila, jako by měla strach, že ji
umlčí, než to vysloví.
„Myslíš tu pistoli? Co je na ní tak divného? Dnes
je doba, že se bez ní neobejdeš. Nosím ji, pro svou
ochranu. Aby mě nezaskočil nějaký lotr. Chápeš?“
Nesouhlasně zavrtěla hlavou. „Proč by ti chtěl někdo ublížit, když ty neubližuješ jiným?“
„Nevíš, jak to dnes chodí, mami. Lidi jsou zlí.
Dobrou noc.“ Obrátil se k ní zády, položil hlavu na
polštář. Chtěla se ještě na hodně věci zeptat, aby se
ujistila, že všechno, co jí nabízela její obrazotvornost, nemá se skutečností nic společného, ale dal jí
jasně najevo, že už nemá, co by jí pověděl. Nejspíš
se zbytečně strachovala.
„Dobrou noc, chlapče,“ řekla nahlas a pomyslela
si: Kéž by to bylo tak, jak říká.
Sestoupila do přízemí, vešla do ložnice, chvíli
postála u okna na dvorek, pak si sundala župan a
ulehla. Bránila se tomu, ale zase musela myslet na
svého muže a Františkova otce, na jeho činy, které
ho přivedly mimo zákon. Představovala si sama
sebe v soudní síni, myslela na šok, co utrpěla, když
slyšela, čeho všeho se dopustil... Ne, František
takový není. Přece by nelhal vlastní matce! Převracela se na posteli, hlavou na prasknutí jí vířily
nezodpovězené otázky. Marně se snažila vypnout
mozek. Až ji zdolalo nervové vypětí a začala podřimovat. Spánek měla lehký, pronásledovaly ji sny.
Kruté, nepochopitelné.
Hned, jak otevřela oči, byla zcela vzhůru. Něco ji
asi probudilo, ale nedokázala si uvědomit, co to
bylo. Divoký sen? Nic si nevybavila, s probuzením
se to rozplynulo jako ranní mlha, marně se snažila zachytit aspoň jediný střípek. Už chtěla spustit
oční víčka, když k ní ze dvorku pronikly nějaké
hlasy. Mužské. Vzápětí zaslechla otevírání domovních dveří. Ještě mátožná se zvedla, sáhla po županu. Překotně otevřela dveře a ztuhla. Chodbou
kráčeli dva muži. Za nimi zaznamenala další tři.
Ten uprostřed byl František, paže měl dole, u zápěstí spojené kovovými pouty. Tak je to přece jen
pravda! prolétlo jí hlavou jako blesk a musela se
zachytit veřeje, aby neupadla, pokoušela se o ni
mdloba.
-----Gitin syn byl zabiják, který si zbraní vynutil vydání
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peněz v Komerční bance a smrtelně postřelil člena
ochranky. Při útěku před policií ho nedaleko vsi
stavěla hlídka. Předstíral, že zpomaluje, pak přidal a jednoho z policistů srazil a způsobil mu těžká
zranění.
Okresní soud v Újezdě šestadvacetiletého Františka Vláška odsoudil ke ztrátě svobody na čtrnáct
let za loupež s následkem smrti, s přihlédnutím i k
paragrafům 185 (nedovolené ozbrojování) a 153
(útok na státní orgán s následkem těžkého zranění). Odsouzený se odvolal a čeká na projednání
Krajským soudem.

Líšnický puchýř 2011
Orlické hory tady máme
krajem rádi chodíváme
s radostí a bez nudy
i po desáté jinudy.
Lesem zvaným Sekýří
trasy delší zamíří
k plochým kopcům tajemným
v kraji našem přítomným.

Zprávy z naší školičky
Mateřská škola Helvíkovice pořádá
Zápis do MŠ dne 19.4.2011
od 8 do 12 h na školní rok 2011/2012.
Těšíme se na vás.
Anna Janebová - ředitelka

PSTRUHÁRNA ŽAMBERK
u bývalé mosilany oznamuje:

„PRODEJ RYB NEPŘERUŠEN“
každou sobotu 0o 9.00 do 12.00 hod.
v ostatní dny lze odběr ryb dohodnout
telefonicky na číslech
605180090 nebo 724187497
předem děkujeme za návštěvu.

Zhotovuji bižuterii
z netradičních
přírodních materiálů

(parohovina, barevná dřeva apod.)
s mysliveckou tematikou nebo jinou,
hotové vzory k nahlédnutí
nebo zhotovení podle přání zákazníka.

Telefon +420 724 187 497.
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TJ Sokol Líšnice pořádá v sobotu 23. 4. 2011

turistický pochod LÍŠNICKÝ PUCHÝŘ
X. ročník: Za mystikou plochých návrší
Trasy: 4-8-16-32 km pěšky i na kolech,
64 km asfalt-kolka
Start: sokolovna Líšnice 8:00-10:00 hod.
Cíl:
tamtéž do 19:00 hod., startovné 30,- Kč
Každý účastník obdrží oplatek a čaj, na trase U sokolovny bude připraveno posezení s možností občerstvení. Na malé i velké turisty se těší pořadatelé.
Informace: www.pochody.cz www.obeclisnice.cz
Trasy Líšnický puchýř 2011
4 km pěšky i na kole: sokolovna Líšnice - osada Polsko
- osada Zákopanka - sokolovna Líšnice
8 km pěšky i na kole: sokolovna Líšnice - osada Polsko
- les Sekýří - osada Zákopanka - sokolovna Líšnice
16 km pěšky i na kole: sokolovna Líšnice - osada Polsko - les Sekýří - osada Končiny. Kunvald - osada Zákopanka - sokolovna Líšnice
32 km pěšky i na kole: sokolovna Líšnice - osada Polsko - les Sekýří - osada Končiny. Kunvald - Kameničná osada Houkov - Polsko u Žamberka. osada Zákopanka
- sokolovna Líšnice
64 km asfalt-kola: trasa pro kolaře vedená po silnicích
a asfaltových cestách - sokolovna Líšnice - Pastviny
Vejdovy lípy - Klášterec nad Orlicí - Zbudov - Končiny
- Kunvald - Rokytnice v Orlických horách - Nebeská
Rybná - chata Na kovárně - Rampuše - Hláska - Liberk Jaroslav - Javornice - Slatina nad Zdobnicí - Kameničná
- Kunvald u Křemílka – Zákopanka - sokolovna Líšnice.
Přejeme hezky strávený den v Orlických horách.

Centrumprozdravotn³postiženéPardubickéhokraje,
detašovanépracovišt³ÚstínadOrlicí


Odbornésociálníporadenství
À ā   â âæÀ âÀ± āÀ  Ǥ   â ÒÀ
āǡ   õ    â À « āÀ õ   âý  À
âÀǤ ā osobámsezdravotním postižením aseniorõmǡ±osobámblízkým
±cílovéskupin³õ.
±āȋ«³ ³ÀÀȌbezplatn³.
Úâedníhodiny:POǦ,T9–16h,PÁ9Ǧ15h
Kontakt:775693985ȋǤ â Ȍǡ775693983ȋǤ Ȍ


Osobníasistence
āāÀÀāÀ«³âÀ± À 
 āÀ   ïǡ ±  ³ ǡ       À
ý³ÀǤÀõǡāÀ³ā±«±Ǥ
Službuposkytujemevcelémregionu³āý³od1rokuǤā
À âāõ ǡæ æ ýÀǤā
bez«asovéhoomezení.
Kontakt:775693985ȋǤ â Ȍǡ775693983ȋǤ Ȍ


Sociálnírehabilitace

Projekt sociální rehabilitace probíhá od 1. ledna 2010 do 31. 12. 2013. Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpoþtem ýeské republiky.


 À æëâ Àinternetovéu«ebnyǤ«bezbariérováǡ 
 4 osobní po«íta«e a 1 tiskárnaǤ ā  À   âÀ âÀā À 
«±āǡâÀâÀ± À «³õÀāÀ
ā «À ³ā± āǤ    ǡ    ǡ   ǡ
±ǡǡ³«³āÀǤā
bezplatn³. õāǡÀÀzdarmaškolení À«À«Ǥ
Kontaktǣ775693983ȋǤ Ȍǡ775693986ȋǤ Ȍ
ProvoznídobaInternetovéu«ebny:PO–PÁ9–16h

æ±možnozakoupitBATERIEDOSLUCHADELzna«kyiCellTechȋͳͲǡͳ͵ǡ͵ͳʹǡͷȌ
 ý 105K«zaplato(6ks).Info:775693983


Centrumprozdravotn³postiženéPardubickéhokraje,
detašovanépracovišt³ÚstínadOrlicí
,Ǥͳͳͺͳǡȋ³āǡ͵ǤȌ
ͷʹͲͳlÀ À
Ǥǣ465525324

www.czpǦpk.cz
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MAS ORLICKO pĜedstavuje úspČšné projekty
a vyhlašuje další výzvu !
V uplynulém þtvrtletí bylo úspČšnČ dokonþeno celkem 8 projektĤ podpoĜených
z prostĜedkĤ Místní akþní skupiny Orlicko.
Díky poskytnutým dotaci užívá pro svou þinnost nové a útulné
zázemí obþanské sdružení Štastný domov v Líšnici, svou
divadelní hru s novým ozvuþením odehrál divadelní soubor
z Dolní Lipky a SKI Klub ýeské Petrovice zdokonaluje
zdatnost svých þlenĤ díky novČ poĜízenému vybavení pro
trénink a závody.
Své zázemí také zkvalitnili TČlocviþná jednota Sokol Klášterec
nad Orlicí a TČlocviþná jednota Sokol Kunvald.
Své projekty v minulém þtvrtletí dokonþili také dva
podnikatelé, kteĜí s poskytnutou 60% dotací modernizovali
vybavení svého podniku.

Zrekonstruované zázemí
obþanského sdružení ŠĢastný domov

IV. Výzva k pĜedkládání projektĤ – pĜíležitost pro další žadatele …
V roce 2011 budou mít žadatelé možnost podat žádost o podporu svého projektu v rámci
jedné prodloužené výzvy s pĜíjmem žádostí do 15.7.2011. Podporovány budou tyto aktivity a
žadatelé:

DOTACE PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Podporované aktivity: poĜízení materiálnČ – technického
zázemí pro rozvoj þinnosti neziskových organizací (napĜ.
vybudování dČtského hĜištČ s herními prvky, poĜízení
vybavení pro þinnost spolku, zaĜízení klubovny) a na
související drobné stavební úpravy
Vhodní žadatelé:-nestátní neziskové organizace, církve a
jejich organizace
Výše dotace: 90%
Doporuþená maximální výše dotace: 150 000 Kþ

DOTACE PRO ZEMċDċLSKÉ PODNIKATELE
Podporované aktivity: podpora je zamČĜena na
modernizaci zemČdČlských podnikĤ, napĜ. rekonstrukce
þi novostavby (stáje, dojírny), technologie
pro
živoþišnou výrobu, zaĜízení pro vytápČní biomasou
(kotle), zahradnické stavby, rekonstrukce staveb a
novostavby pro skladování rostlinných produktĤ.
Vhodní žadatelé:
ZemČdČlský podnikatel, nebo
podnikatelský subjekt, který je z pĜevážné vČtšiny
vlastnČn zemČdČlskými prvovýrobci
Výše dotace: 40 – 60%
Doporuþená maximální výše dotace: 500 000 Kþ
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DOTACE PRO VýELAěE
Podporované aktivity: Trvalé stanovištČ pro chov vþel –
úly, haly na získávání,zpracování a skladování vþelích
produktĤ, technologie pro získávání a zpracování vþelích
produktĤ – linka pro zpracování vþelích produktĤ.
Vhodní
žadatelé:
ZemČdČlský
podnikatel,
nebo
podnikatelský subjekt, který je z pĜevážné vČtšiny vlastnČn
zemČdČlskými prvovýrobci
Výše dotace: 40 – 60%
Minimální hodnota investice: 200 000 Kþ.
Doporuþená maximální výše dotace: 500 000 Kþ

DOTACE PRO DěEVOZPRACUJÍCÍ PODNIKY A ŽIVNOSTNÍKY
Podporované aktivity: nová výstavba, rekonstrukce,
modernizace þi pĜestavba provozovny, nákup strojĤ, zaĜízení,
technologií a vybavení provozoven.
Vhodní žadatelé: Fyzické a právnické osoby podnikatelé,
kteĜí mají ménČ než 10 zamČstnancĤ
Výše dotace: 60%
Doporuþená maximální výše dotace: 250 000 Kþ

Konzultace a pĜíjem žádostí
Své projektové zámČry mohou žadatelé konzultovat v kanceláĜi MAS ORLICKO na
DivišovČ ulici þ.p. 669 v Žamberku.
Konzultace jsou poskytovány bezplatnČ a jsou nezávazné.
PĜíjem žádostí probíhá do 15.7.2011. Žádosti pĜedkládané po tomto termínu
nebudou pĜijaty a nemohou být podpoĜeny v roce 2011.
Podrobné informace a termíny na webových stránkách: www.mas.orlicko.cz

Další þíslo zpravodaje, které vyjde na zaþátku kvČtna pĜinese informace o þinnosti MAS
ORLICKO, pĜipravovaných i podpoĜených projektech a seznámí þtenáĜe s dalšími
zkušenostmi žadatelĤ pĜi získávání dotací z programu LEADER.
MAS ORLICKO pĜijímá žádosti o certifikaci produktĤ známkou „Orlické hory –
originální produkt“
MAS Orlicko pĜijímá žádosti o certifikaci produktĤ, které jsou vyrobeny na
území Orlicka a pĜedstavují tradiþní výrobu regionu. PĜíjem žádostí je
prĤbČžný. Nejbližší termín jednání certifikaþní komise probČhne v kvČtnu
2011.
Více informací na www.mas.orlicko.cz, nebo www.domaci-vyrobky.cz .
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PEDIKÚRA, MANIKÚRA
Helvíkovice 136

NEHTOVÁ MODELÁŽ

Mokrá pedikúra

Žamberk, Masarykovo nám. 146

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

Dagmar Kubíčková
Objednávky telefonicky :

Možno zakoupení dárkových poukazů

773 254 919

SDH Helvíkovice uskuteční

v pátek 22.4.2011 od 16.h

Vydavatelství a nakladatelství
Martin Vaňourek

SBĚR STARÉHO ŽELEZA

Dolní Krčmy 34, 789 85 Mohelnice

po obci.
Připravte nepotřebné železo před svůj dům,
k cestě, případně nahlaste připravený
železný šrot do 21.4. na obecní úřad.

vydá knihu pana Emila Trojana o stavbě Pastvinské přehrady a viaduktu v letech 1932-1938.
Kniha bude mít rozměr A4 s počtem 176 stran
na křídovém papíře s dobovými fotograﬁemi v
počtu 436. Kniha bude pro zájemce v regionu
prodávána za cenu 250,- Kč bez poštovného, v
knihkupectvích bude cena téměř dvojnásobná.
Po dohodě s Obecním úřadem v Pastvinách by
zde pan Trojan mohl uspořádat v létě autogramiádu. Knihu lze objednat na adrese vydavatelství nebo na telefonu 728 053 676 a 583 453
175 (záznamník).

Pronajmu byt 3 + 1 ve zděném domě
v Helvíkovicích, v osobním vlastnictví,
rozloha 64 m2,
v přízemí s ústředním topením.
Tel. 607 935 017

Helvíkovický zpravodaj č. 2/2011, XII. ročník, dvouměsíčník.
Vydává Obec Helvíkovice, registr MK ČR E 12731, telefon 465 612 527, e-mailová adresa: ouhelvikovice@orlicko.
cz. Náklad 150 výtisků. Cena 9,- Kč. Uzávěrka tohoto čísla dne 30.3.2011, datum vydání 6.4.2011. Uzávěrka příštího
čísla 30.5.2011, Helvíkovický zpravodaj č. 3/2011 vyjde 6.6.2011. Příspěvky jednotlivých autorů jsou ponechány v
původním znění a nejsou jazykově ani fakticky upravovány.
Sazba a tisk: Tiskárna David Kerschbaum, Hluboká 140, Žamberk, tel. 465 613 578.
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