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OBECNÍ ÚŘAD
Dne 22.6.2011 se konalo 6. a dne 13.7.2011
proběhlo 7. řádné veřejné zasedání zastupitelstva obce Helvíkovice. Zastupitelstvo obce
mimo jiné projednalo a schválilo:
- Závěrečný účet obce za rok 2010 a vyslovuje
souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad. Kontrolu hospodaření obce za rok 2010
provedly kontrolorky z krajského úřadu. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrečný účet obce sumarizuje
hospodaření obce a příspěvkové organizace za
r. 2010.
- Výsledek výběrového řízení na akci Technický
dozor investora v rámci projektu „Kanalizace Helvíkovice“. Smlouva o dílo ve výši 223 000 Kč bude
uzavřena s vybraným uchazečem: Ing. Oldřich
Makovička, Havlíčkova 95, Jičín.
- S ﬁrmou VAK Jablonné nad Orlicí byla sjednána smlouva na prodloužení vodovodu u ﬁrmy
UNIKOVO. Bude to příprava na zasíťování stavebních pozemků v této lokalitě.
- Oznámení o zakázce na centrální adrese na
dodavatele provádění stavebních prací akce „Kanalizace Helvíkovice“. Tím bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele prací. Celé výběrové řízení
zajišťuje Stavební poradna České Budějovice.
Zakázka na dodavatele stavby kanalizace se nesmí dělit, hodnotící kritéria pro výběr dodavatele
stavebních prací jsou: cena 60 %, záruka na dílo
20 %, sankce 20 %. Zahájení stavby kanalizace bude v září 2011. Starostka jmenuje 2 členy a
2 náhradníky do výběrové komise.
- Pronájem pozemků par.č. 44/1, 48/2 a stav.
210 ve vlastnickém podílu 4/6 Stavebnímu bytovému družstvu Žamberk od 1.1.2012 na dobu neurčitou za cenu 1,- Kč za 1 m2.
- Rozpočtové opatření č. č. 1/2011 ve výši 275
400 Kč a č. 2/2011 ve výši 2 800 000 Kč. Jedná se
především o zapojení přidělených dotací do řádného rozpočtu a určení jejich využití. Obec obdržela
v letošním roce z krajského úřadu 100 tis. na úroky z úvěru, 2,3 mil. na stavbu kanalizace, 20 tis. na
elektrocentrálu pro SDH. Došlo i k navýšení daňových příjmů a příjmu za prodej pozemků.
- Upravený ceník na rok 2011 s platností od
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1.7.2011. Sazby v ceníku se upravují z důvodu
plátcovství obce DPH. Změny se nedotknou poplatků.
UPRAVENÉ SAZBY TÝKAJÍCÍ SE OBČANŮ:
 Stočné 11,- Kč za 1 m3 spotřebované vody
(včetně DPH 10 %)
 Pronájem společenských místností na OÚ pro
místní občany (včetně DPH 20 %)
- Kuchyň, bar, klubovna 720,- Kč za 1 akci
- Sálek 480,- Kč za 1 akci
 Zapůjčení nábytku – židle, stůl 6,- Kč za 1 ks
(včetně DPH 20 %)
 Zapůjčení rožně pro místní občany 240,- Kč
(včetně DPH 20 %)
Inzerce v Helvík.zpravodaji
- zdarma soukromá inzerce občanů
- podnikatelská inzerce – celá strana 240,- Kč
(včetně DPH 20 %)
VD

OTEVŘENÝ DOPIS
Pan
Jiří Roček mladší
Helvíkovice 49
Vážený pane Ročku,
v posledních týdnech se opět množí stížnosti občanů na způsob jakým pronajímáte svou nemovitost
čp. 49 pro pořádání společenských akcí.
Zastupitelstvo obce se těmito podáními občanů
zevrubně zabývalo a zastává názor, že nezodpovědným způsobem pronajímání porušujete kvalitu
bydlení spoluobčanů – Vašich sousedů – v okolní zástavbě a to nejméně v počtu 15 - 20 rodinných domů.
Zároveň tímto svým jednáním porušujete pokojný
stav v okolí Vaší nemovitosti a přestupujete tak
ustanovení zákona č. 40/64 Sb., občanský zákoník
v jeho platném znění a to jmenovitě § 127 odst. 1.
Zastupitelstvo obce Vás tímto otevřeným dopisem vyzývá k neprodlené nápravě stávajícího stavu
a úpravě způsobu pronajímání výše uvedené nemovitosti pro pořádání společenských akcí. V opačném
případě nechá zastupitelstvo celou záležitost posoudit ve správním řízení u příslušného orgánu obce
s rozšířenou působností s možností uložení následných sankcí.
Zastupitelstvo obce Helvíkovice

PRONÁJEM OBECNÍCH
POZEMKŮ
Po ukončení komplexních pozemkových úprav
pozbyly platnost současné smlouvy o pronájmu
pozemků k zemědělskému využití, proto Obec
Helvíkovice oznamuje záměr pronajmout své
pozemky k zemědělským, případně drobnochovatelským účelům a to od počátku nového hospodářského roku to je od 1.10.2011. Zájemci se
mohou informovat na OÚ, úřední desce nebo na
www.helvikovice.cz. Seznamy pozemků budou
k dispozici od 8.8.2011 a cenové nabídky s udáním nabídkové ceny dle druhu pozemku podle evidence v katastru nemovitostí budou přijímány do
31.8.2011 na OÚ v zalepené obálce s označením
„pronájem pozemků“.
PŠ

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ
Vzhledem k množícím se stížnostem občanů na
volné pobíhání psů upozorňujeme, že majitelé psů
jsou podle příslušných právních úprav povinní
zajistit, aby jejich zvířata bez kontroly a bez vlivu
majitele vstupovala na cizí pozemky, včetně veřejných prostranství. Dále upozorňujeme, že majitelé psů musí zajistit, aby psi neznečišťovali veřejná
prostranství a přilehlé pozemky.
PŠ

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Dne 25.8.2011 se uskuteční obvyklý svoz
nebezpečného odpadu ﬁrmou EKOLA. V této
souvislosti žádáme občany, aby při sběru nepřiváželi na svozová místa lednice, mrazáky
a televize a veškerý elektroodpad, neboť dle
nového systému může být tento odpad zdarma
průběžně ukládán v odpadovém dvoře.
PŠ

Společenská kronika
BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná
životní jubilea:
Srpen 2011
Matyášová Marie
Hovadová Květoslava
Dostálek Vlastimil
Matyáš Vratislav

č.p. 147
č.p. 24
č.p. 31
č.p. 121

71 let
92 let
76 let
73 let

Září 2011
Béňa Ladislav
Vítková Vědunka

č.p. 64
č.p. 110

74 let
88 let

OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ
Obec Helvíkovice obdržela od společnosti
EKO-KOM, a.s. osvědčení o úspoře emisí. Díky
rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů,
včetně obalových jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního
prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.
Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje:
Emise CO2 ekvivalent 17,778 tun
Úspora energie 420 356 MJ
PŠ

VZPOMÍNÁME
16.6. zemřel pan Milan Kovář z č.p. 131 ve věku
56 let.
Čest jeho památce!
VD
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Obec Helvíkovice srdečně zve všechny příznivce country hudby
a dobré zábavy na
KONCERT LEGENDÁRNÍ DÁMSKÉ KAPELY

Tato kapela slaví v letošním roce 40 let
působení na hudební scéně.
Repertoár dnešních Schovanek
se neomezuje pouze na hudbu country.

v sobotu
20. srpna 2011
od 16. hodin
v parčíku za obecním úřadem

v Helvíkovicích
Po skončení programu pokračuje

LOUČENÍ S LÉTEM
s mysliveckou kuchyní.
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Vstupné 100,- Kč,
bohaté občerstvení zajištěno
Těšíme se na vaši účast.

ZE ŽIVOTA V OBCI
Přinášíme několik fotograﬁí, pořízených panem Krejčím, z tradičně velmi úspěšného a zajímavého zájezdu pro důchodce, který byl tentokrát 14.7. do Lysé nad Labem a Přerova nad Labem.
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PODĚKOVÁNÍ
Jako dlouholetý a pravidelný účastník zájezdů pro důchodce bych chtěl na tomto místě za všechny důchodce poděkovat paní Ludmile Dvořákové za obětavost, se kterou se pravidelně věnuje přípravě i vlastnímu průběhu těchto zájezdů.
Václav Chaloupka starší

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
2011
Klub žen ve spolupráci s Mateřskou
školou Helvíkovice zvou všechny děti
i dospělé na tradiční uspávání broučků
v pátek 23. září 2011.
Sraz v 16.00 hodin před MŠ.
Pro děti jsou připraveny soutěže
a vystoupení šermířské skupiny
BALESTRA.
Občerstvení zajištěno,
grilovaná kuřata v 17 a v 19 hodin.
Startovné 20 Kč,
děti oblečené jako broučci 10 Kč.
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Z HISTORIE
Zemská správa politická v Praze.
V Praze dne 16. záři 1928
Úprava Divoké Orlice v Žamberku
v trati zv. Betlém,
Vodoprávní nález.
Pánům manželům
Josefu a Anně D o l e ž a l o v ý m ,
majitelům poz.č.kat. 625
vŽamberku
Betlém.
Presidium Zemské komise pro úpravu řek
v Čechách přípisem ze dne 11. července 1928,
čis. 5816 zaslalo zemské správě politické v Praze
projekt na úpravu Divoké Orlice pod Žamberkem
v trati zvané ,,Betlém“ se žádostí, aby o projektu
tom provedeno bylo stručné vodoprávní řízení.
Komise majíc po ruce projekt, pochůzkou po
celém příslušném území a slyševši jednotlivé zájemníky na místě samém, zjistila toto:
Částečná úprava Divoké Orlice v délce 0.95 km
provede se regulací koryta nesouměrného proﬁlu a levobřežní hrází, sahající nad vody katastrofální. Katastrofální voda přijata zde hodnotou
160 m3/sek. Voda každoročně se opakující činí
50 m3/sek. a její hladina leží as o l.0 m pod hladinou vody katastrofální.
Tato lokální úprava nebude míti nepříznivého
vlivu na trať hořejší ani nevyvolá zátop pod mostem Helvíkovickým, poněvadž ochrany
majetkové dociluje se zešířením koryta, nikoliv zvětšením
spádu. Odchod ledů bude velmi
usnadněn.
Komunikací příčních regulace se nepříznivě nedotýká a pro
komunikace podélné vybuduje
se současně /hrází/ nový podklad k dalšímu vývoji.
Prohlášení zájemníků a stran
při řízení obec Helvikovice
zvláštním podáním při komisi
požadovala pro dopravu dřiví

ze zalesněného pravého břehu řeky sjezd do řeky
na břehu pravém a výjezd na břeh levý.
Dokumenty poskytla Marie Anderová z Betléma č.p. 483, které našla na půdě za trámem.
Celý dokument si můžete prostudovat na webových stránkách obce Helvíkovice.
http://www.helvikovice.cz/historie
připravil Míla Dušek
Výše uvedený dokument se patrně vztahuje
k počátku výstavby regulace levého břehu Divoké
Orlice v úseku od soutoku s Rokytenkou po most
v Helvíkovicích. Bližší podrobnosti o stavbě se
nám k datu vydání tohoto čísla zpravodaje nepodařilo zjistit respektive ověřit. Pokud zjistíme další
podrobnosti, budeme vás o této historické stavbě
informovat v dalších číslech.
PŠ

Vážení spoluobčané,
Po přečtení článku v minulém zpravodaji
o účasti MŠ Helvíkovice na lehkoatletických závodech v Pardubicích jsem si vzpomněla, že již dříve
MŠ Helvíkovice se účastnila lehkoatletických závodů v Žamberku na hřišti u sokolovny.
Zasílám vám fotky z mého fotoalba z roku 1971.
Na fotograﬁi zleva (za svobodna): Hanka Stejskalová, Alenka Richtrová, Věrka Jeništová, Danuška
Cimrová z Kameničné, ?. Závody byly moc pěkné,
děvčata mají pěkné vzpomínky.
Zdraví Anna Stejskalová
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Názory, zajímavosti a tradice
PŮDA - JEJÍ OCHRANA A PŘÍSTUP EU
V souvislosti s tím, že v nejbližších týdnech budou uzavřeny nové smlouvy na pronájem obecních
zemědělských pozemků, přinášíme několik zajímavých informací o důležitosti půdy jako klíčového neobnovitelného zdroje. Informace jsou čerpány z Informačního podkladu Evropské komise
„Přehled informací o životním prostředí: Ochrana
půdy – nová politika pro EU“ již z ledna 2007:
* Půda představuje klíčový, v podstatě neobnovitelný a velmi složitý přírodní zdroj, ale i přesto ji
stále více poškozují některé lidské činnosti.
* Právní předpisy EU všechna nebezpečí neřeší
komplexním způsobem a ne všechny členské státy
mají zvláštní právní předpisy týkající se ochrany
půdy.
* Evropská komise zahájila globální strategii
EU, která se zabývá všemi aspekty ochrany půdy
s ohledem na různorodost situace v jednotlivých
zemích.
* Přijetí strategie pro půdy je první etapou ve
vytváření skutečné politiky pro ochranu půdy
v Evropské unii.
Co bychom měli vědět o půdě:
1. Půda představuje vnější vrstvu naší planety
a tvoří ji horniny a rozpadající se zbytky rostlin
a živočichů.
2. Půda obsahuje různá množství organické
hmoty (vzniklé v důsledku rozkladu živých organismů), minerálů a živin.
3. Pomáhá čistit vodu, kterou pijeme a vzduch,
který dýcháme – a zdarma!
4. Průměrný vzorek půdy má 45 % minerálů,
25 % vody, 25 % vzduchu a 5 % organické hmoty.
Díky minerálním částicím, které mají různou velikost, jako písek, bahno a jíl, získává půda svou
strukturu.
5. Nejproduktivnější vrstvou půdy je svrchní
půda.
6. Deset tun svrchní půdy rovnoměrně rozprostřených na ploše jednoho hektaru má tloušťku
jednoeurové mince.
7. K vytvoření dvou centimetrů svrchní půdy potřebuji přirozené procesy více než 500 let.
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8. V některých případech může na jednom hektaru půdy žít až pět tun živočišných organismů.
9. Houby a bakterie napomáhají rozkladu organické hmoty v půdě.
10. Žížaly tráví organickou hmotu, recyklují živiny a povrchovou půdu obohacují.
11. Kořeny půdu kypří a tak jí může pronikat
kyslík. Toho využívají živočichové žijící v půdě. Ti
také půdu zpevňují a pomáhají předcházet erozi.
12. Plně fungující půdní procesy snižují riziko
povodní a chrání zásoby podzemní vody, jelikož ji
neutralizují, nebo odﬁltrovávají možné znečišťující látky a mohou tak uchovat až 3 750 tun vody na
hektar.
13. Pedologové v Evropě rozeznávají více než
10 000 různých typů půdy.
14. Na celém světě půdy obsahují 1 550 miliard
tun organického uhlíku (což lze přirovnat k atmosférickému úložišti uhlíku čítajícímu 760 miliard
tun a 560 miliardám tun uhlíku, jež obsahují živé
organismy a rostliny).
15. V půdě se celosvětově zachycuje okolo 20 %
emisí oxidu uhličitého pocházejícího z lidské činnosti.
Půda představuje klíčový v podstatě neobnovitelný a velmi složitý přírodní zdroj, ale i přesto
ji stále více poškozují některé lidské činnosti.
Půda je křehká, drolivá vrstva zemské kůry
pokrývající světadíly, která se nachází mezi povrchem a skalním podložím. Tvoří ji minerální částice, organická hmota, voda, vzduch a živé organismy. Představuje rozhraní mezi zemí, vzduchem
a vodou a obsahuje většinu biosféry.
Půda nám poskytuje potraviny, biomasu a suroviny, slouží jako platforma pro většinu lidských
činností, funguje jako základ krajiny, je archivem
historického dědictví a hraje ústřední úlohu jako
stanoviště a genofond živočišných a rostlinných
druhů. Uchovává, ﬁltruje a přeměňuje látky, jako
jsou voda, živiny a uhlík.
Půda je velmi složitou a proměnnou složkou životního prostředí – jen v Evropě existuje
10 000 různých druhů půdy (které byly rozděleny
o více než 320 hlavních půdních typů). Poškození
struktury se nepříznivě odráží v dalších složkách
životního prostředí a ekosystémech. Vznik pouze
centimetrové vrstvy půdy trvá celá staletí, a proti

tomu pouze několik ročních období stačí k tomu,
aby byla půda ztracena v důsledku vodní nebo
větrné eroze. Přes to všechno se degradace půdy
zrychluje.
Částečně jde o přirozený jev, nicméně některé procesy degradace půdy jsou zhoršovány tím,
jak neudržitelným způsobem ji člověk využívá.
V důsledku nevhodných zemědělských postupů
se zintenzivňuje eroze vodou i větrem a úbytek
organické hmoty se zrychluje, což vede ke ztrátě úrodnosti půdy. Příliš vysoký počet pasoucích
se zvířat na danou plochu a nevhodné používání
těžkých strojů způsobuje nadměrné utužení půdy.
Nevhodné zavlažování vede ke zvýšenému obsahu
solí. V důsledku intenzivního využívání půdy, rostoucího počtu obyvatel a cestovního ruchu se zvyšuje riziko sesuvů půdy v oblastech s příkrými svahy, velkým množstvím srážek a opuštěnou půdou.
Následkem industrializace z minulých let
a špatných postupů využívání půdy se po celé Evropě vyskytují tisíce kontaminovaných lokalit. Asi
9 % rozlohy EU pokrývají silnice nebo beton, které
narušují toky plynu, vody a energie a vedou k nezvratným ztrátám úrodné půdy. Náklady plynoucí
z degradace půdy se v EU každoročně odhadují
přibližně na 38 miliard EUR. Některé z těchto hrozeb prohlubují účinky změny klimatu, což způsobuje růst teplot a extrémní projevy počasí. Pokud
některé tyto hrozby zapůsobí současně, povedou
v konečném důsledku k desertiﬁkaci.
Z Informací Evropské komise
vybral Petr Šalanský

Zprávy z naší školičky
TANEČNÍ ŠKOLIČKA PRO DĚTI
od 4 do 10 let
Od října letošního roku do května 2012 se
bude konat tato školička v místní tělocvičně
pod vedením paní učitelky Michaličkové. Podrobnosti budou včas uvedeny na nástěnce u
obchodu a na www.helvikovice.cz.

TVORBA NAŠEHO OBČANA
Milan Dušek
POSLEDNÍ VLAK PŘED PŮLNOCÍ
Za ojíněným oknem kupé se míhala poslední
světla průmyslového města. Pán s bříškem vyhřezlým z obnošeného hubertusu se pohodlně opřel
a zadíval se do vysušené tváře dědy, který zase
vytáhl z kapsičky svátečního sáčka obstarožní hodinky na řetízku. Komická ﬁgurka. Bábu má na
umření, už se z postele ani nehne, a rajzuje si po
světě, pomyslel si.
Děda Vavroušek spustil cibule do kapsičky
a pohlédl na prázdný proutěný košík vedle sebe na
sedadle. – Odvez jim pár čerstvých vajíček na přilepšenou, řekla mu ráno žena. Pohrál si s vnoučaty,
popovídal s dcerkou a zetěm a najednou bylo půl
jedenácté. Jak mohl zapomenout?
„Stačí trochu mrazu a na vlak není spolehnutí,“
prohlásil tlouštík. „A s každým podzimem píšou
v novinách, jak se připravili na zimu…“
Jenom aby se nepokoušela vstát, přemýšlel
děda. Jídlo jí připravil na stoličku, peřinu má
dobrou, ale copak ji nezná? – Chtěla jsem přihřát
trochu polévky, řekla, když ji posledně našel na
podlaze. Sotva mluvila, jak byla prochladlá… Při
myšlenkách na stařenku mu vstoupily slzy do očí.
„Tuhle mně manželka povídá: Neblázni, Bořivoji. Na copak nám bude garáž, když nemáme auto?
– Hloupá ženská. Copak je auťák dneska nějaký
problém? Stačí mít tady…“ Tlouštík si ťukl prstem
do čela. „Garáže nejsou. Postavím ji a někomu
pronajmu. Korunka ke korunce a za pár let bude
i fáro.“
Vavroušek nepřítomně pokýval hlavou. „Jo, jo,
dneska je všecko lehčí.“
„Vilu mám jako hrad, všude ústřední topení,
k moři si zajedeme každý rok. Proč ne, když na to
máme? Nemůžu si naříkat, ale když se tak dívám
kolem sebe, jsou věci, které…“ Tlouštík se odmlčel
a pohlédl na muže u dveří, který spal s obličejem
v šusťáku. Pak se naklonil k dědovi a něco mu pošeptal.
„No jo, máte pravdu. Pořád budou páni a kmáni.“
„Kdybych chtěl, to byste koukal…“ Tlouštík si
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povzdechl a melancholickým pohledem zabloudil
k zarámované fotograﬁi lázeňské kolonády nad
protějším sedadlem.
V tu chvíli se rozjely dveře kupé. Dívka v modrém stejnokroji pozdravila a oznámila kontrolu
jízdenek. Muž pod pláštěm pohnul hlavou, objevil
se snědý, spánkem pomačkaný obličej.
„Předložte jízdenku, prosím,“ zopakovala průvodčí. Cikán se usmál, sáhl do saka pro peněženku. Úhledně srovnané bankovky, doklady, ale
jízdenka nikde. Znovu prohledal všechny kapsy
a bezradně spustil paže ke kolenům.
„Mal som lístek, slečna, prísahám,“ vymáčkl ze
sebe a znovu hledal, zase bezvýsledně.
Průvodčí ztrácela trpělivost. Zanedlouho vjede vlak do stanice a ona musí na perón. Kdyby ji
každý cestující takto zdržoval, ani by si nesedla.
A nohy už necítí. V deset se vrátila pražským rychlíkem, zaskočila za nemocnou kamarádku, tenhle
vlak není její turnus.
„Nezajímá mě, jestli jste jízdenku měl, pane.
Chci ji vidět!“ skoro se rozkřikla.
„Keby bola…“ Cikán nešťastně rozhodil paže.
Dívka energicky rozepnula černou brašničku na
boku. „Odkud a kam cestujete?“
Cikán odpověděl a zkroušeně si postěžoval
svým spolucestujícím. Pracuje na stavbě jako zedník deset dní od nevidím do nevidím, doma čekají
na každou korunu a teď se mu stane taková nepříjemná věc.
Tlouštík se ušklíbl a naklonil se k Vavruškovi.
„Tohle může vykládat těm svým. Zedník…
Pchá!“ zahihňal se. „Ještě jsem neviděl přičmoudlého, aby vydržel u pořádné práce.“
Cikánův obličej zrudl. Už se chystal zaplatit požadovaný obnos, ale náhle změnil úmysl. Pětistovka zmizela zpátky v peněžence.
„Dostanu 28O korun, pane,“ vyslovila průvodčí.
Cikán odmítavě zavrtěl hlavou, ve tváři se mu
objevil odhodlaný výraz. To byla voda na tlouštíkův mlýn. Vítězně se usmál.
„Co jsem vám povídal, dědo. To jsou oni. Něco
ukrást, rozﬂákat, sežrat. Na tohle jsou machři.“
Průvodčí podrážděně řekla, aby cikán zaplatil,
nebo že musí na příští zastávce opustit vlak. Zacukalo mu ve snědém obličeji. Ve prospěch dívky
v modrém zasáhl rozhorlený tlouštík.
„Netárajtě, lebo…“ Cikánovi blýsklo v očích, ale
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pak se zvedl a vzal si plášť. „Idzeme,“ utrousil zachmuřeně a vyšel do chodbičky následován dívkou
v modrém.
„Copak se tihle někdy naučí žít jako normální lidé?
Zedník… To určitě. A navíc je drzý. Pendreky na ně!
Nic jiného na tyhle paznehty neplatí, věřte mi.“
Vavroušek už nepokyvoval a byl stále neklidnější. Nakonec popadl košík a vykročil ke dveřím. Ale
to už se vracela průvodčí, tak couvl a zase usedl.
Vzala si od něho jízdenku Tlouštík čímsi zamával
a schoval to do kapsy. „Týdenka,“ ucedil.
„Podívám se,“ řekla průvodčí a natáhla ruku.
Tlouštík se tvářil jako by neslyšel a neviděl.
„Pane, bylo od vás hezké, že jste se mě zastal,
ale teď mi ukažte vaši jízdenku.“ Průvodčí navyklým pohybem hlavy odhodila kadeř černých vlasů,
která jí vyklouzla zpod lodičky a zastínila oči. Obrátila kartičku proti světlu a pohlédla do tlouštíkova ruměného obličeje, který byl náhle pobledlý,
jako bez krve.
„Jinou nemáte? Novějšího data…“
„Když se lépe podíváte… Přece vám nejde o nějaké to čísilko,“ vysoukal ze sebe a nevěděl, kam
s očima. Náhle však pokoru v jeho výrazu vystřídal vztek. „Takhle si vážíte cestujících? Jednáte se
mnou hůř než s tím přičmoudlým neřádem. Ale já
to tak nenechám! Abyste věděla, nejsem tak docela bez známostí…“ Pootočil se k Vavruškovi, chytl
ho za ruku. „A vy mně to dosvědčíte!“
Děda odvrátil hlavu a ještě zavřel oči. Proč si
sem sedal? Copak zná souseda Nováka od včerejška? V restituci mu vrátili vilu a je zaměstnancem
banky, ale říká se, že je kdekomu dlužný.
Tlouštík s útrpným výrazem ve tváři zaplatil.
Průvodčí upustila do jeho ruky jízdenku a chtěla
odejít z kupé, když se mezi dveřmi objevil cikán. S
úsměvem od ucha k uchu jí podal jízdenku. Mlčky ji orazítkovala, letmo pohlédla k otylému muži
v obnošeném hubertusu a zmizela.
Cikán usedl na dřívější místo, opřel se a zakryl
se pláštěm. Tlouštík raději vytrvale hleděl z okna
na ubíhající krajinu. Děda Vavroušek náhle vyskočil a popadl proutěný košík.
„Nějak mě rozbolela hlava. Asi je tady dusno.
Jo, bude to tím dusnem. Raději postojím na chodbičce.“ Opustil chvatně kupé a zlobil se na sebe.
Copak tomu chrapounovi nedokáže nikdy povědět
naplno, co si o něm myslí?

PRAVIDLA

Z AC H Á Z E N Í S V Y S L O U Ž I LÝ M I

E L E K T R O S P OT Ř E B I Č I
Vysloužilý nemoderní spotřebič můžete
zdarma odevzdat prodejci.
Starý spotřebič můžete odevzdat
zdarma do sběrného dvora.
Kde je nejbližší sběrný dvůr, zjistíte
na obecním úřadě nebo na webu:
www.elektrowin.cz. Na obecním úřadě
můžete zjistit i termín mobilního svozu.
Za odložení spotřebiče do kontejneru
či na černou skládku můžete dostat
pokutu až do výše 20 000 Kč.
Nepouštějte se do demontáže spotřebiče,
může obsahovat látky poškozující zdraví.

GRATULUJEME!
Pokud dodržujete tyto zásady, nemůžete se
nikdy dopustit ekologického zločinu!

www.elektrowin.cz
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Upozornění, inzerce
PRODÁM dvě horská kola:

LETECKÉ SNÍMKY OBCE
Obecní úřad ve spolupráci s ﬁrmou SET
servis p. Šiffela dal zhotovit letecké snímky
obce. Případným zájemcům o reprodukce
oznamujeme, že snímky spolu s ceníkem jsou k
dispozici na OÚ nebo ve jmenované ﬁrmě.

pánské modré za 500 Kč
a dámské vínové za 700 Kč.
Velmi pěkná, dobrý technický stav.
Kontakt na telefonu 737 803 060.

UPOZORNĚNÍ
V termínu 8.8. – 14.8.2011 bude z důvodu
opravy uzavřen úsek silnice II/310 o celkové
délce 2,64 km od konce obce Kameničná po začátek obce Helvíkovice, v majetku Pardubického
kraje.
Opravy bude provádět ﬁrma STRABAG a.s.
Vzhledem ke skutečnosti, že použitá pracovní
technologie nedovoluje mimo krizové situace
jednosměrný nebo obousměrný omezený provoz
na této komunikaci, je navržena jediná možná
obousměrná objízdná trasa pro silniční provoz po
silnici I/11 z obce Helvíkovice do obce Rybná nad
Zdobnicí, kde dále pokračuje po silnici III/3128
do obce Slatina nad Zdobnicí a dále do obce Kameničná po silnici III/3195.
Uzavírka se dotkne i autobusových zastávek
obsluhovaných společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Rychnov nad Kněžnou, kdy bude pouze
v rámci zahájení každodenní pracovní směny od
07:30 hodin povolen průjezd pravidelné lince ve

směru Helvíkovice – Kameničná spoje 660558 4,
660558 6 a v opačném směru Kameničná – Helvíkovice spoje 660558 1, 660558 3 a 660558 5.
Ostatní spoje č. 660558 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 a 16 nebudou moci projet. Tím bude zrušena
obslužnost autobusových zastávek Kameničná –
U Veverků, Helvíkovice – Houkov, Helvíkovice –
na skále.
Jediný možný průjezd bude pro vozidla integrovaného záchranného systému – hasiči a zdravotní
záchranná služba v krizovém případě, kdy průjezd
bude řízen řádně poučenými pracovníky stavby.
Nízký šířkový proﬁl nedovoluje vedení silničního
provozu vedle použité pracovní technologie (silniční frézy, pokladače asfaltových směsí).
Plánovaný termín uzavření silnice II/310
z obce Kameničná do Helvíkovic je od 07:30 hodin
pondělí 8.srpna 2011 po průjezdu ranního spoje
Kameničná – U Veverků v 07:10 a odjezdem ze zastávky Helvíkovice – u mostu v 07:16 hodin.
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