Helvíkovický

ZPRAVODAJ

ročník XII.

DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE

Číslo 1/2012

OBECNÍ ÚŘAD
Dne 14.12.2011 se konalo 10. řádné veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo a schválilo:
1. Ceník pro rok 2012. Sazby za služby byly
upraveny o navýšenou sazbu DPH.
Některé sazby platné od 1.1.2012:
Stočné 12,- Kč/1 m3, splatné do 31.3.
Předplatné na Helvíkovický zpravodaj 60,- Kč za
rok, splatné do 28.2.
Pronájem společenských místností na OÚ:
- kuchyň, bar a klubovna 720,- Kč za 1 akci pro
místní občany; 1560,- Kč za 1 akci pro ostatní
- sálek 480,- Kč za 1 akci pro místní občany;
840,- Kč za 1 akci pro ostatní
2. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Sazba poplatku za odpady je pro každého občana i pro rekreační objekty
400,- Kč za rok. Poplatek je splatný do 30.6. v hotovosti na obecním úřadě.
3. Dodatky ke smlouvám s ﬁrmou EKOLA České Libchavy s.r.o. na rok 2012. Od nového roku
provádí ﬁrma EKOLA pouze svoz komunálního
odpadu (popelnice a kontejnery) a nebezpečného odpadu. Svoz tříděného odpadu (sklo, papír,
plast, nápojové kartony) zajišťují Suroviny Plundra Žamberk.
4. Od 1.1.2012 bude starosta vykonávat funkci
jako uvolněný člen zastupitelstva obce. Vzhledem
k množství jednání a porad mimo obecní úřad,
kterých se starostka zúčastňuje, zůstávají pro veřejnost úřední dny Obecního úřadu v Helvíkovicích v pondělí a středu od 8. do 17.hodin.
Dne 1.2.2012 se konalo 11. řádné veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozpočet obce na rok 2012 v celkové výši
24 950 000,- Kč na straně příjmů i výdajů (podrobný přehled dále).
2. Hospodaření MŠ za rok 2011. Hospodářský
výsledek – ztráta ve výši 29 120,70 Kč bude uhrazena z rezervního fondu MŠ.
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3. Zřízení bezplatného věcného břemene na
právo chůze a jízdy na pozemku par.č. 44/1 v k.ú.
Helvíkovice ve prospěch všech vlastníků nemovitosti č.p. 122.
4. Zkrácení stoky C stavby Kanalizace Helvíkovice na Skále. Důvodem bylo posouzení situace u
č.p. 7 na žádost p. Votroubka, kdy znalec stavbu v
blízkosti tohoto domu nedoporučil.
5. Zahájení zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace od Popluží do
Žamberka. V rámci dokončení pozemkových
úprav bude ve spolupráci s Pozemkovým úřadem
Ústí nad Orlicí požádáno o dotace na rekonstrukci
komunikací od Popluží k Žamberku a od odpadového dvora do Kameničné. Realizace by měla proběhnout ještě v letošním roce.

Výsledky hospodaření obce Helvíkovice
za rok 2011 v Kč
Název položky:
Skutečné příjmy
Skutečné výdaje
Daně z příjmu
3 199 107,59
Poplatky (odpady,pes,správní) 181 745,Daň z nemovitostí
525 499,58
Přijaté dotace
7 081 211,Pronájem pozemků
29 331,356,Psí útulek
225,Lesní hospodářství
17 096,21 820,Vnitřní obchod (Orlicko)
13 712,Silnice a pozemní komunikace
2 427 691,Pitná voda (pronájem vodovodu) 22 976,Odpadní vody
58 654,6 548 711,Mateřská škola
236 360,Základní škola, Gymnázium
151 120,Knihovna,kronika,zpravodaj, kultura 28 317,51 848,Tělovýchova a zájmová činnost
71 579,Bytové hospodářství
110 600,Nebyt. hospodář.(sálek,tělocvična) 37 380,234 385,23
Veřejné osvětlení
0,346 898,36
Pohřebnictví,kaple
4 580,25 864,42
Komunál. služby(obecní majetek)1 652 300,251 802,Komunální odpady
53 460,42
306 595,Veřejná zeleň
11 970,74 392,Požární ochrana
45 957,Zastupitelstvo obce
468 668,65
Sčítání lidu
2 100,Činnost místní správy
50 876,04
425 117,01
Finanční operace,úroky z úvěru 14 383,49
264 636,50
Celkem
13 079 487,12 Kč 11 969 838,17 Kč
t.j. 99,99 % rozpočtu t.j. 97,47 % rozpočtu

Počáteční zůstatek na bankovních účtech
k 1.1.2011
1 382 716,66 Kč
Konečný zůstatek na bankovních účtech
k 31.12.2011
1 992 361,61 Kč
Konečný zůstatek úvěrového účtu u ČS
k 31.12.2011
5 014 596,70 Kč

Nejdůležitější akce financované v roce 2011:
Zahájení stavby
Kanalizace Helvíkovice
5 490 tis. Kč
Inženýrské sítě Skála
- komunikace
2 244 tis. Kč
- kanalizace
1 047 tis. Kč
- veřejné osvětlení
283 tis. Kč
Nový bod veřejného osvětlení
u Konzumu
5 tis. Kč
Nákup pozemku na budoucí
komunikaci
74 tis. Kč
Stoly a židle na sálek OÚ
76 tis. Kč
Oprava rozvodů elektřiny,
malování v budově OÚ
70 tis. Kč
Opravy místních komunikací
70 tis. Kč
Zimní údržba komunikací
65 tis. Kč
Oprava mostku na Ostrově
37 tis. Kč
Elektrocentrála
30 tis. Kč
Dopravní značení na I/11
25 tis. Kč
Ošetření lipové aleje
25 tis. KČ
Opravy veřejného osvětlení
16 tis. Kč
Změna územního plánu
10 tis. Kč
Dotace spolkům na jejich činnost
(KŽ,SDH,První pomoc,TJ, Div. spolek) 15 tis. Kč
Přestupky občanů řešené
Přestupkovou komisí MěÚ Žamberk
6 tis. Kč
Splátky jistiny úvěru, úroky z úvěru 711 tis. Kč
Rok 2011 byl pro obec velice významný v úspěšném zajištění dotačních prostředků. Po mnoha
jednáních se podařilo získat dotaci na výstavbu
kanalizace po celé obci. Jedná se o velice významnou stavbu, která se svým způsobem dotkne každého občana. Z důvodu snížení nákladů na stavbu se obec dobrovolně stala od 1.6.2011 plátcem
DPH. Celkové náklady stavby cca 25 mil. budou
rozděleny do dvou let, tj. r. 2011 a 2012.
V roce 2011 obec obdržela dotace v celkové výši
7,081 mil. Kč z toho:

4 500 000,- Kč od ministerstva zemědělství na kanalizaci
2 300 000,- Kč od krajského úřadu na kanalizaci
126 100,- Kč ze státního rozpočtu na výkon státní
správy a na školství
100 000,- Kč od kraje na úroky z úvěru (přijatého
na stavbu víceúčelového objektu v r. 2006)
20 000,- Kč od kraje na elektrocentrálu pro SDH
32 716,- Kč od úřadu práce na mzdu pracovníka
na veřejně prospěšné práce
2 395,- Kč ze státního rozpočtu na SLDB

Rozpočet obce Helvíkovice na rok 2012
v tis. Kč
Název položky:
Příjmy
Daně z příjmu
4 700
Poplatky
203
Daň z nemovitostí
600
Přijaté dotace
7 144,4
Pronájem pozemků, psí útulek
50
Lesní hospodářství
13
Vnitřní obchod (Orlicko)
Silnice a pozemní komunikace
Pitná voda
22
Odpadní vody
70
Mateřská škola
Základní škola
Knihovna,kronika,zpravodaj,kultura 28,5
Tělovýchova a zájmová činnost
Bytové hospodářství
112,6
Nebytové hospodářství
50
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví, kaple
13,5
Komunální služby
572
Komunální odpady
52
Veřejná zeleň
12
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
87
Finanční operace, pojištění
10
Celkem rozpočet
13 740
Úvěr
9 218
Zapojení zůstatku BÚ z min.roku
1 992
Celkem
24 950

Výdaje
1
20
14
65
21 384
237
150
49
66
100
60
5
322
290
30
15
708
720
214
24 450
500
24 950

Nejdůležitější plánované výdaje v roce 2012:
Výstavba kanalizace po celé obci 21 374 tis.
VD
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ÚPRAVA KAMENSKÉHO POTOKA
V závěru loňského roku byla provedena úprava vtoku Kamenského potoka do Divoké Orlice včetně
rekonstrukce regulací řečiště potoka až po Šreibrovi č.p. 60. Tato akce byla dlouhodobě připravována majitelem této části potoka, což jsou Lesy České republiky Hradec Králové. Stavební práce provedl
Vakstav Jablonné nad Orlicí. V této souvislosti se naše obec podílela na úpravách částkou 37.400,- Kč.
Tyto prostředky byly věnovány u vtoku potoka do řeky na rekonstrukci mostku, který je součástí komunikace v majetku obce. Úpravy jsou důležité pro okolní zástavbu obytných domů, neboť podstatně
snižují nebezpečí vzniku záplav, způsobovaných v minulosti rozléváním vody z potoka v této lokalitě.
Pro názornost přinášíme několik fotograﬁí z této akce.
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Termíny svozĤ odpadĤ v obci Helvíkovice v roce 2012
MČsíc

Svoz popelnic
þtvrtek

Svoz plastĤ a
nápojových
kartonĤ
stĜeda
Ukládejte v úterý

leden
únor
bĜezen
duben
kvČten
þerven
þervenec
srpen
záĜí
Ĝíjen
listopad
prosinec

5,12,19,26
2,9,16,23
1,8,15,22,29
5,19
3,17,31
14,28
12,26
9,23
6,20
4,11,18,25
1,8,15,22,29
6,13,20,27

11
8
14
11
9
13
11
8
12
10
14
12

Svoz
nebezpeþných
odpadĤ
þtvrtek

15

23

Otevírací doba odpadového dvora
leden-únor

sobota 14-16 h

bĜezen-Ĝíjen

stĜeda 16-18 h, sobota 14-16 h

listopad-prosinec

sobota 14-16 h

Svoz plastů probíhá v uvedených termínech v časných ranních hodinách. Pytle ukládejte již den
před termínem svozu.

Společenská kronika
BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví
významná životní jubilea:
ÚNOR 2012
Pop Pavel,
Vítek Josef,
Žabková Hana,
BŘEZEN 2012
Jeništa Jaromír,
Matyášová Jaroslava,
Urbánková Jaroslava,
Michaličková Věra,
Gabriš Gabriel,

Rekapitulace evidence obyvatel
za rok 2011:

č.p. 124
č.p. 24
č.p. 43

79 let
73 let
86 let

č.p. 10
č.p. 122
č.p. 128
č.p. 115
č.p. 129

73 let
70 let
72 let
65 let
70 let

Počáteční stav k 1.1.2011
Přistěhování
Narození
Odstěhování
Úmrtí
Konečný stav k 31.12.2011

446
28
2
19
7
450

Z celkového počtu je 228 mužů a 222 žen.
Průměrný věk obyvatel je 39 let.
VD
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ZE ŽIVOTA V OBCI
DIVADELNÍ SPOLEK NA SKÁLE
spolu s OBCÍ HELVÍKOVICE a KLUBEM ŽEN
pořádá
18. ÚNORA

HELVÍKOVICKÝ MASOPUST 2012
a stejně jako vloni jsou všichni zváni ..
dívky, chlapci, děti, také dámy, páni,
vždyť k nám stačí připojit se jen ..
a čím že začne masopustní den?
PRŮVODEM MASEK
co z dolního konce vyjde ze hřiště ..
jak slíbeno loni bylo na příště
a bude to velikánská paráda ..
proto maska nejhlavnější svolává
na 13,00
sraz MASEK na místo před šatnami fotbalistů
a sraz NEMASEK samozřejmě ke stejnému místu
(tedy těch co nechtějí či nesmí přijít za masku, a s
průvodem přesto chtějí absolvovat procházku,)
kde také DIVADELNÍ PUNČ a KOBLIHY
budou k mání
a ještě něco k zakousnutí,
o kterémžto nemá nikdo zdání
a ve 13,15
pokud paní starostka povolení dá ..
o které medvědář požádat ji má,
průvod se vydá na pouť hodně bláznivou ..
s grácií trochu dekadentně marnivou,
a zajisté to bude strastiplná cesta ..
kterou snad do bílého zapne zimní vesta,
při zastávkách rozdávat se bude smích ..
i když kolem bude padat mokrý sníh,
a hlavně síla k úrodě druhu všelikého ..
za jásotu masopustních masek velikého,
a to všechno pro celý rok letošní ..
abychom byli trochu méně lenošní,
a vězte, že masky žádný z domů neminou ..
sousedé i snad zpoždění prominou,
a až vám blahobyt a sílu budou přát ..
tak byste jim malé pohoštění mohli dát
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až průvod bude
ve 13,30 u Bednářů č.p. 74
ve 14,00 u Žabků č.p. 69
ve 14,30 u Kolářů č.p. 65
v
15,00 u Holubářů č.p. 83
v
15,30 u Čermáků č.p. 61
v
16,00 u Krtka č.p. 49
v
16,30 u bytovky č.p. 136
a konečně v 17,00
ten průvod rozpustilou cestu ukončí ..
a tím se s námi znovu na rok rozloučí
a všichni s maskou a nebo bez masky ..
také ti, co cestu prošli bez hlásky,
ba i všichni sousedé vítáni budou ..
a nemusí být vyzdobeni žádnou stuhou
stejně jak vloni na sálku na obci ..
kde údajně se kdekdo klátil po skopci,
teď o zdraví nemusí mít žádné obavy ..
i když zúčastní se
MASOPUSTNÍ ZÁBAVY,
kde pečlivě bude nachystáno ..
což tradicí je jednoznačně dáno,
o čemž velká znalost není ..
všelijaké zabijačky občerstvení,
pečené maso s přílohou podávané ..
s krásou něžné ruky ženy milované,
ovar nádherně voňavý a horký ..
a boky žen jsou sotva jeho vzorky
a také polévka náležitě vařící ..
co voní jak žena tajemně se tvářící,
ba i kroupy spravedlivě propečené ..
chutnající jak polibky nesvlečené
a ještě tlačenka s octem a cibulí ..
jak dívčí tvář mazlivá když se přitulí
a navíc i prejt s bramborem a se zelím ..
svádící jak žena úsměvem nesmělým
toho všeho bude do sytosti ..
tak najezte se bez starosti
a kdyby se vám ještě snilo ..
a nebo ještě málo bylo
můžete si k tomu dát ..
k pití to, co kdo má rád
třeba piva tolik, co kdo snese ..
jen to které nám radost nese,
a kořalku si každý může dát ..
ale jen tak, abychom se mohli smát,
i grog silný každému dle libosti ..

aby celý večer prošel bez zlosti,
nebo i víno červené i bílé ..
to, které nosí jen příjemné chvíle
a pro které je tohle všechno nic ..
a chtěli by snad ještě něco víc
pro ty, co nemohou z přesvědčení ..
a myslí, že pro ně tu nic není
říkám a to bez úmyslu zlého ..
že nachystáno bude pro každého:
třeba rozpustná či se smetanou káva ..
i od Turka ta zaručeně pravá
a také čirá i bublinkatá voda ..
ta, která každému prý zdraví dodá
i ovoce stoprocentní tekuté ..
ba i ledem dostatečně třeskuté
nebo čaj černý či zelený ..
v němž ucítíš svět vzdálený
ještě i pro taneček hudba živá ..
takový, který v sobě touhu skrývá ,
kterého dle vlastních schopností ..
každý z nás se zhostí s radostí

a ve 21,00
za hudby a ohňostroje basa bude pochována,
což tradice velí a od loňska je všem už známá
a tím také MASOPUST se rozloučí ..
i když zábava tím ještě neskončí
a pro zklamané z horního konce ..
teď budou zvonit slavnostní zvonce
přesto, že letos nebyl u nich průvod ..
tak pro příští rok není žádný důvod,
aby krátce před začátkem doby postní ..
u nich nezastavil průvod masopustní,
který nezačne na zmrzlém hřišti ..
ten průvod přepestrých masek příští,
ale u truhlárny Preclíkovic Na Skále ..
a hlásám, i když možná trochu troufale
že bude-li mít hodně silnou vůli ..
pak neskončí ten průvod jenom v půli,
a projde téměř každou cestičku ..
skrz tu naši milovanou vesničku.
Martínek Vladimír

Milá vzpomínka
V sobotu 10.září 2011 si město Žamberk připomnělo 100. výročí založení muzea. Při této příležitosti jsem byla pozvána starostou města panem J. Dytrtem a ředitelkou muzea slečnou L. Ralíkovou ke
slavnostnímu přijetí do obřadní síně Městského úřadu v Žamberku, abych se zapsala v budově radnice
do pamětní knihy města
jako ocenění za 40-ti leté
průvodcovství v domku
Prokopa Diviše. Byla mi
předána medaile a krásný
pamětní list. Škoda jen, že
se tohoto předání a ocenění nedočkal můj manžel.
Bylo to moc příjemné a
dojemné setkání s milými
lidmi. S baronem Parishem jsme si zavzpomínali
na mladá léta, když jsem
k nim chodila s mojí maminkou mýt nádobí.
Vyznamenaných
lidí
bylo kolem 20, byla jsem
šťastná, že patřím mezi ně.
Anna Stejskalová
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POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE:
MATEŘSKÁ ŠKOLA spolu s PRVNÍ POMOCÍ
HELVÍKOVICE zvou všechny děti a dospělé na

Dětský pyžamový ples

Na Smrtnou neděli odpoledne (25. března) se opět
připravuje

Vynášení Moreny.

Jste srdečně zváni!

v SOBOTU 25.2.2012
na sálku obecního úřadu.
Začátek ve 14.oo hodin.
Vstupné - děti 10 Kč, dospělí 20Kč
HUDBA, TANEC, SOUTĚŽE, OBČERSTVENÍ
ZAJIŠTĚNO. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Klub žen Helvíkovice a MŠ Helvíkovice
srdečně zvou všechny děti, rodiče i prarodiče na

Myslivecké sdružení Dubina Helvíkovice
pořádá cestopisnou besedu

který se koná 25. března 2012 od 14 hodin
v pohostinství U Jelena v Helvíkovicích.
Pro děti jsou připraveny hry, soutěže, ceny
i občerstvení.

KAMČATKA - MAGADAN ŽIVOT A LOV
NA VÝCHODNÍ VÝSPĚ RUSKA

OU a PrŠ Žamberk

PIRÁTSKÝ VÝLET při
DĚTSKÉM KARNEVALE,

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Klub žen Helvíkovice společně s výtvarným
kroužkem dětí vás srdečně zve na velikonoční výstavu do sálku OÚ v Helvíkovicích v týdnu před
Velikonoci.

Sálek obecního úřadu Helvíkovice
v pátek 16.3.2012 v 19 hodin.
Přednáška o životě lidí v této daleké části Ruska, lov zvěře v sibiřských podmínkách, spojeno
s promítáním fotograﬁí a videa. Malé občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
Širokou veřejnost srdečně zvou pořadatelé.

SDH Helvíkovice pořádá v hostinci U Jelena v
Helvíkovicích v sobotu 24.3.2012 od 20.h tradiční

Josefovskou
zábavu.

K tanci hraje country skupina FO3.
Občerstvení zajištěno, soutěž o hodnotné ceny.
Vstupné 80 Kč.
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Otevírací doba:
Pátek 30.3.2012 od 14.00 do 17.00 hodin
Sobota 31.3.2012 od 08.30 do 11.00 hodin
Neděle 1.4.2012 od 14.00 do 17.00 hodin
Přijďte načerpat inspiraci na velikonoční dekorace, zakoupit malé občerstvení nebo perníčky.
Těší se na vás pořadatelé

Z VÝTVARNÉHO KROUŽKU
Představte si, výtvarný kroužek běží už 4. školní rok! Když jsme jej koncem září 2008 zahajovaly, vůbec
nás nenapadlo, že by se mohl tak „protáhnout“. V Helvíkovicích jsou moc šikovné děti! A i když se domů
vracejí občas řádně ušmudlané od barev, rodičové je za námi stále pouštějí.
Dětem i rodičům tedy prostřednictvím zpravodaje udělujeme VELKOU POCHVALU!
Zároveň chceme informovat všechny bývalé účastníky, jejich rodiče a další naše fanoušky, že se dává
dohromady fotokronika z minulých let kroužku. V brzké době bude pro vás připravena k prohlédnutí a
zavzpomínání! (Včas zveřejníme na obecní vývěsce.)
DĚKUJEME OBCI za ﬁnanční příspěvky, poskytnutí klubovny a vůbec za báječnou spolupráci po celou
dobu existence kroužku!
Lída Matyášová a Eliška Marková

NÁZORY A ZAJÍMAVOSTI
Přinášíme dvoudílný cyklus o platidlech od
vzniku Československa a později České republiky. První část o platidlech do měnové reformy a
údaje o reálné hodnotě stokoruny od roku 1921
do roku 1999

ČÍM SE PLATILO
OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA?
Galerie nejen pro pamětníky
Prvními československými platidly byly
STÁTOVKY v hodnotě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500,
1.000 a 5.000 korun
PRVNÍ BANKOVKY Z ROKU 1919

PROTEKTORÁTNÍ KORUNA
Toto jsou ukázky některých platidel, kterými se
platilo po vzniku republiky. Často probíráme, jak
to dříve bylo, co za co se koupilo a jak bylo všechno
levnější a tak dále. Druhou věcí je jak dlouho jsme
museli pracovat, abychom si mohli něco koupit,
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kolik živé práce bylo třeba vynaložit na výdělek
nějakých peněz. Pro srovnání vezměme například
100,- Kč jako základní nominální hodnotu a ukažme si na několika příkladech z let 1921,1959,1989
a 1999 jakou měla stokoruna podle statistických
pramenů skutečnou reálnou hodnotu. Skutečností
je, že dnešní ceny jsou opět jiné než v roce 1999,
ale pokud budeme chvíli počítat, zjistíme, že v roce
1921 bylo třeba pracovat na 1 kg hovězího masa
asi 7,25 hodiny, v roce 1999 potom 1,50 hodiny.
V roce 1921 jsme si vydělali na 1 litr mléka za 1,50
hodiny a v roce 1999 za 10 minut. Na 0,5 l věčného
českého hitu, tedy piva, jsme si v roce 1921 vydělali za ¾ hodiny a v roce 1999 už jen za 7 minut. V
příštím čísle zpravodaje přineseme ukázky dalších
platidel, kterými se platilo za dobu existence Československa a dále České republiky.
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UPOZORNĚNÍ, INZERCE
Obec Helvíkovice
NABÍZÍ K PRODEJI
starší dřevěné stoly
o rozměru 145 x 60 cm
za cenu 100,- Kč za 1 kus
a starší dřevěné židle
za 70,- Kč za 1 kus
Bližší informace na OÚ.

Místní akční skupina Orlicko
vydala nový

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ,
který je možné si bezplatně vyzvednout
na obecních úřadech
a v informačních centrech.
Připravil MVDr. Petr Šalanský

ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Vzpomínka na mikulášskou
besídku v mateřské škole
Ještě jsme si ani nestačili ve školce
sdělit dojmy z mikulášské besídky
na sálku OÚ, která se opět vydařila k
velké spokojenosti dětí i rodičů,a už
tu bylo pondělí 5.12.2011. Děti od
rána s velkou nedočkavostí očekávaly Mikuláše,anděla a samozřejmě
čerta. Po svačince jsme si opakovali
básničky a písničky o čertovi a už
bylo slyšet zacinkání a do třídy vcházel hodný Mikuláš spolu s andělem
a věrný, starý, hodný čert s čerticí. A
že jim to slušelo! Některé děti s nadšením přednášely, zpívaly písničky, jiné děti se styděly a tulily se k
paní učitelce a kuchařce, ale hlavní bylo, že vše probíhalo v příjemné atmosféře a děti se bály opravdu
jenom trošičku. A už se těšíme na příští rok. Děkuji Vám všem, kteří vnášíte tolik radosti do dětských
dušiček. (na foto zleva: A. Krejsová, D. Holubářová, R. Kailová, vpředu M. Šindelář)
Za šťastné děti Anna Janebová
Poděkování za pomoc při mikulášské besídce pro veřejnost patří též E. Kroulové, A. Huškové, A. Kučerové, H. Gabrišové, H. Stránské, A. Mikulášové, M. Matyášové, J. Kolářovi. Za hudbu R. Koukolovi.
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Zprávy z Pardubického kraje
Staňte se mistry svého oboru

Milí žáci, blíží se jeden z nejdůležitějších kroků ve vašem životě. Chvíle, kdy se spolu se svými rodiči
budete rozhodovat o budoucím profesním zaměření a vybírat si ten nejvhodnější obor vzdělávání. A to
nejen s ohledem na vaše studijní předpoklady, praktické dovednosti a schopnosti, ale i na potřeby naší
společnosti na trhu práce.
Máte hlavu na to, abyste dělali i rukama. Staňte se tedy žáky střední odborné školy nebo učiliště.
Učte se a vyučte se tomu, co vás baví, dělejte práci, která vás uživí.
Pardubický kraj přizpůsobil nabídku oborů vzdělávání ve středních školách počtu žáků vycházejících z
9. ročníků základních škol a především aktuální poptávce zaměstnavatelů a názoru odborné veřejnosti.
Pardubický kraj zavedl systém stipendií v oborech, které si trh práce žádá nejvíce. Jejich seznam je konzultován s úřadem práce, hospodářskou komorou i svazy zaměstnavatelů. Při hodnocení klademe největší důraz na úspěšnost žáků v praktických dovednostech.
Pardubický kraj také nabízí nové unikátní a žádané obory vzdělávání:
- Mechanik plastikářských strojů (SOU Svitavy)
- Průmyslová ekologie (Střední průmyslová škola chemická Pardubice)
- Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení (SŠ stavební a VOŠ stavební
Vysoké Mýto)
O vzdělané lidi v těchto oborech mají velký zájem společnosti s velkým potenciálem. Uvedené obory jsou
zařazeny do systému stipendií a například obor Mechanik plastikářských strojů se těší stejné podpoře
jak ze strany kraje, tak i ze strany společnosti REHAU Moravská Třebová. Už žáci prvního ročníku tak
budou pobírat dvojí stipendium.
Pardubický kraj intenzivně jedná se svazy podnikatelů a příslušnými ministerstvy v potravinářství, v dopravě a v dalších resortech. Na základě těchto jednání jsou uzavírány sektorové dohody, a to i na úrovni
jednotlivých odborných škol a konkrétních zaměstnavatelů.
Milí žáci, vážení rodiče, přeji vám, aby vaše rozhodnutí při výběru oboru vzdělávání bylo správné a přineslo mladé generaci pocity naplnění, úspěchu a v budoucnu i existenční jistoty a společenskou prestiž.
Vaše Jana Pernicová, členka Rady Pardubického kraje zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči

REGIONÁLNÍ DOPRAVA (IREDO) V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH
Co je IREDO?
Nově zavedený systém společné regionální dopravy, který umožňuje cestujícím jízdu na jeden jízdní
doklad v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, včetně přestupů. To znamená, že při přestupu
předložíte jízdenku již pouze ke kontrole.
Mohu jednu jízdenku využít pro cestování
autobusem i vlakem?
Ano, v systému IREDO můžete na jednu jízdenku
libovolně přestupovat mezi autobusem a vlakem.
Pro jaké kategorie vlaků lze použít jízdenku
IREDO?
Pro všechny osobní, spěšné a rychlíkové vlaky. Při
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koupi cestovního dokladu je nutné sdělit, že chcete jízdenku IREDO. Jízdenku nelze použít pouze
ve vlacích IC, EC, Ex a Pendolino.
Jak ušetřit při cestování po kraji?
Pokud jste pravidelným cestujícím, který využívá
veřejnou dopravu pravidelně při cestě do školy či
do práce, vyplatí se Vám zakoupit časovou jízdenku IREDO.
Co je časová jízdenka IREDO?
Časová jízdenka je obdobou tzv. „lítačky“. Na
zakoupené trase lze absolvovat neomezený
počet jízd. Časovou jízdenku si můžete koupit
sedmidenní, třicetidenní a devadesátidenní. Má

podobu papírové jízdenky.
Jak funguje časová jízdenka v praxi?
Student z Holic, který dojíždí každý všední den do
školy v Pardubicích, by si musel s využitím jednotlivých jízdenek koupit v měsíci 40 jízd, což by ho
stálo 840 Kč. Při zakoupení třicetidenní jízdenky
zaplatí však pouze 630 Kč. Celkově tedy student
měsíčně ušetří 25% nákladů na cestování. Roční
úspora v průběhu školního roku přesáhne dva
tisíce korun. V případě sedmidenní jízdenky by
dosáhl úspory minimálně 20% a při použití devadesátidenní jízdenky více než 30% oproti nákupu
jednotlivých jízdenek.
Co když bude student z Holic na cestě přestupovat na vlak v Moravanech? To je možné jak s
jednoduchou, tak i s časovou jízdenkou.
Je časová jízdenka přenositelná?
Ano, jednu časovou jízdenku může použít na
konkrétní trase kdokoliv. Například paní bydlící
v Moravské Třebové, která má zakoupenou devadesátidenní jízdenku na trase Moravská Třebová
– Svitavy se vrátila odpoledne z práce. Její manžel může tuto jízdenku využít a jet se podívat na
basketbal do Svitav a zpět. Nezaplatí ani korunu
navíc.
Je možné použít časovou jízdenku i o víkendu?
Ano, lze ji využít i o víkendu.
Kde mohu časovou jízdenku IREDO koupit?
Všechny časové jízdenky lze zakoupit v pokladnách Českých drah. Sedmidenní a třicetidenní lze
zakoupit již ve všech regionálních autobusech.
Mohu ušetřit při cestování po kraji, i když nejezdím veřejnou dopravou pravidelně?
Ano, zakoupením síťové jednodenní jízdenky, která je vhodná zejména pro turisty. Za 160 korun lze
cestovat v celém systému IREDO.
Jak ušetřit v systému IREDO, když se chystáte
na výlet s rodinou?
Pokud cestuje více lidí, vyplatí se nákup skupinové
síťové jednodenní jízdenky, která platí až pro pět
osob, z toho dva mohou být dospělí. Cena této jízdenky je 260 Kč.
Příklad: Pětičlenná mladá rodina z Hradce Králové se rozhodne, že o víkendu navštíví nově vybudovaný ski areál na Dolní Moravě (Pardubický
kraj), který je vzdálený 86 kilometrů. Zakoupí si
skupinovou síťovou jízdenku za 260 Kč. Na tuto
jízdenku se nejenom dostane na Dolní Moravu, ale

i zpět. Případně si může udělat výlet cestou zpět
například do Litomyšle. Ani v tomto případě nezaplatí nic navíc.
Jak zjistit cenu jízdenky předem?
Tarifní mapy s uvedením cen jsou vyvěšeny na
každé autobusové i vlakové zastávce. Pokud máte
přístup na internet, můžete si spočítat jízdné prostřednictvím kalkulátoru na webových stránkách
www.oredo.cz (Menu – IREDO – Kalkulátor jízdného).
Slevy pro vybrané skupiny cestujících
Děti do 6 let, kočárky s dítětem
 je možno přepravit až dvě děti do 6 let zdarma
s průvodcem starším 10 let (třetí a další dítě s
průvodcem – poloviční jízdné)
 zdarma se přepravuje kočárek s dítětem
Děti do 15 let
 mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 %
 děti ve věku 10 až 15 let prokazují věk jakýmkoliv oﬁciálním průkazem s razítkem vydavatele,
který obsahuje jméno, datum narození a fotograﬁi dítěte
Žáci do 15 let
 mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 62,5%
(sleva se v kalendářním roce neposkytuje v období od 1. 7. do 31. 8.)
 nárok se prokazuje platným žákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u autobusového dopravce
Studenti do 26 let
 mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 25 %
(sleva se v kalendářním roce neposkytuje v období od 1. 7. do 31. 8.)
 nárok se prokazuje platným žákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u autobusového dopravce
Osoby ZTP a ZTP/P
 mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 75 % po
předložení průkazu (ZTP/P se vztahuje též na
přepravu průvodce zdarma)
Rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí v
ústavech
 mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 %, pro
cestu zpět je nutné mít ústavem potvrzené vykonání návštěvy v průkazu
Držitelé průkazu PTP
 mají nárok na jízdné zdarma v autobusech zařazených IREDO
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TVORBA NAŠEHO OBČANA

Milan Dušek

KDO ZABIL EVU?
Důchodce Zloch se zastavil na schodišti, aby se vydýchal, a v tom okamžiku zazněl z bytu nedávno tragicky
ovdovělé paní Horynové výstřel. Napadlo ho, že třeba neunesla svou samotu. Po chvíli marného zvonění
a bouchání zavolal na 158.
Policisté otevřeli byt a v obýváku našli na koberci blondýnku s prostřelenou hrudí. Když pobledlý Zloch
potvrdil, že jde o Evu Horynovou, dali zprávu kriminálce.
-----Technik vyfotografoval tělo ze všech potřebných úhlů a pak se k němu přidali ostatní. Snažili se
zaznamenat každý detail v okolí mrtvé, po stěnách i na stropě. Tam jim nemohla ujít vydrolená omítka.
Stalo se to v průběhu potyčky? Mrtvá ležela na zádech s rozhozenými pažemi a pokrčenýma nohama.
Poloha napovídala, že mohla být zasažena v předklonu. Asi půl metru od její pravé ruky spočíval velký
kuchyňský nůž. Držela ho v okamžiku, kdy ji zasáhla střela? Chystala se nůž proti někomu použít?
„Střelil ji z bezprostřední blízkosti, na šatech i přímo na pokožce má stopy popálení a střelného prachu,“
ozval se technik Vaňura.
„Je oblečená, sexuální motiv zřejmě můžeme vyloučit,“ uvažoval nahlas Málek. „Možná odněkud přišla a
překvapila ho. Ale že by čekal, až si přinese z kuchyně nůž?“
„Nikde nejsou stopy po zloději,“ namítla inspektorka Dudová. „Co když ho znala?“
„Před třemi týdny někdo odstřelil jejího manžela...“ Inspektor Málek se obrátil k technikovi. „Nezapomeň
na vzorek ze skvrn při křesílku. Jak se krev dostala dva metry od těla?“
„Nemohl ji přenést pachatel na obuvi?“
„Vypadaly by jinak,“ zabručel technik. „Co když byl zraněn i střelec?“
-----Pětatřicetiletá Eva Horynová čelila podezření, že zastřelila svého o dvaadvacet let staršího manžela
Eduarda. Vyšetřován byl i Horynův mladší bratr Ota. Jeden ze svědků uvedl, že jeho vztah k švagrové může
být víc než příbuzenský, viděl ho chodit do činžáku i v době, kdy nebyl starší bratr doma. Tohle nařčení Ota
odmítl a vysmála se mu i paní Eva. Navíc měl Ota alibi, potvrdila mu ho dvaašedesátiletá Marie Polášková,
u které bydlel. Mladší Horyna toho nikdy moc nenapracoval, žil z podpory v nezaměstnanosti, ale přesto
se věnoval hracím automatům. Horynová vypověděla, že mu její muž ﬁnančně vypomáhal, i když skřípal
zuby, neodvážil se však porušit slib, jenž dal umírající matce.
Eduard Horyna byl zastřelen z bezprostřední blízkosti a podle pitvy zemřel nejpozději v jednu po půlnoci.
Manželka alibi neměla, nikdo jí nemohl potvrdit, že byla v tom čase doma. K podezření přispěla skutečnost,
že svého muže nepostrádala. Objeven byl zásluhou pracovníka ﬁnančního úřadu Dolejše, který s ním měl
domluvenou schůzku na devátou ranní. Přes výkladní skříň zahlédl, že někdo leží na podlaze. Horynová
jim sdělila, že manžel povečeřel a vrátil se do krámu na schůzku s dodavatelem. Podle ní odcházel takhle
často a někdy byl mimo byt třeba i celou noc. Část elektro-zboží Horyna odebíral na faktury od výrobních
podniků, ale u většiny se nedal zjistit dodavatel, navíc jim připadalo použité. Podezření, že obchodoval se
zcizenými věcmi se potvrdilo, když objevili počítač, který byl ukraden v jedné soukromé stavební ﬁrmě.
Když se snažili zjistit, jak se tyhle věci dostaly do Horynovy prodejny, a pátrali, s kým mohl být ve spojení,
neuspěli.
Co když se přihlásil Horynův tajemný společník? Počkal, až se situace zklidní, a začal vymáhat pohledávky
od manželky... Kriminální komisař Bém byl téměř přesvědčen o souvislosti mezi oběma vraždami. Do
opatření, která realizoval, zahrnul i sledování Oty Horyny, jemuž po smrti staršího bratra a švagrové
připadl velký majetek.
-----„Šéfe,“ hrábl si do vlasů Vaňura,“ pořád považujeme staršího Horynu pouze za překupníka. Co když si
zboží opatřoval sám? Vyučil se zámečníkem, zámky pro něho nebyly problém.“
„I kdybys měl pravdu, sám to nemohl dělat. Neobjevil se nikdo, s kým by spolupracoval, a s Otou byli na
kordy.“
„Nemohlo jít o komedii pro lidi? Mohli tahat za nos i paní Evu. Nebo v tom mohla jet s nimi.“ Vaňurův
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názor podpořili poznatky Málka a Dudové z Rychnova, kde Horynová, tehdy ještě Kotoučová, bydlela.
Bývalý manžel umřel, ale promluvili si s jeho sestrou Růženou. Tehdy přivolaný lékař konstatoval selhání
srdce, ale ona ani na vteřinku nezapochybovala, že ho Eva uštvala věčným sekýrováním. Chovala se,
jako by jí tam všechno patřilo. Den po pohřbu spakovala všechno, co mělo nějakou cenu, a zmizela. Ani
skutečnosti, které zjistili v nemocnici, kde pracovala v třísměnném provozu, nehovořily v její prospěch. Ti,
s nimiž mluvili, neradi vzpomínali, jak se dali napálit příjemným zjevem zlatovlasé sestřičky. Vlákala je do
postele a vzápětí jim naznačila, aby zaplatili za její mlčení...
„Teď víme, že byla schopná všeho,“ konstatoval Bém. „Ale mohla se takhle chovat k Horynovi? Dal by
sebou takhle manipulovat?“
„Co když to zkusila přes mladšího bratra?“ řekla Dudová.
„Na toho bohužel nemáme nic, za co by se dal zmáčknout. Údajně někde prohlásil, že půjde v bratrových
šlépějích... Nespustíme ho z očí!“
-----„Tvrdneme tu zbytečně,“ zabručel nespokojeně Málek, seděli s Dudovou v autě poblíž vilky vdovy
Poláškové, kde Ota Horyna bydlel. Kdyby bylo na něm, nastartoval by a odjel, druhá noc měla za pár
minut nastoupit svou druhou polovinu. Ota je jediným majitelem činžovního domu, prodejny s rozlehlými
skladovacími prostory, garáže a zánovní dodávky, součástí dědictví je i tučné konto v bance. Byl by blázen,
kdyby učinil něco, co by ho katapultovalo do vězení.
Noc byla temná, hvězd na obloze minimálně a jako by se ukrývaly za nějakou síťovinou. Vypadalo to na
déšť. Pět minut po půlnoci zahlédli postavu, která v rohu zahrady překonala plot a rázovala k blízké
křižovatce.
„Cosi má na zádech. Batoh?“ hlesla Dudová, zvedla mikrofon radiostanice, přepnula na vysílání, ohlásila,
že se sledovaný objekt vydal k centru města.
„Kaju se,“ zabručel Málek a zvolna jel za tmavou postavou, která náhle zmizela za oplocením potemnělé
budovy rodinné školy. „Mrknu se po něm.“ Ze zvyku sáhl k podpažnímu pouzdru se zbraní a opustil auto.
„Dej na sebe pozor. Jestli zabil dvakrát, klidně to zopakuje,“ zamumlala Dudová, ale inspektor už
neodpověděl. Krok za krokem se sunul podél zdi s dlouhými řadami oken. Každou chvíli se zastavil,
naslouchal do tmy, zředěné světly z ulice. Když mu pod podrážkou křuplo sklo, ihned mu bylo jasné, jak
muž, za nímž šel, vnikl do školy. Vytáhl se do okna a skočil. Zapéroval v podřepu, chvilku v něm zůstal
a naslouchal zvukům budovy. Vydýchal se a kráčel tiše ke schodišti. Náhle se shora ozvalo vrznutí dveří
a mihl se záblesk světla. Dveře byly pootevřené a tak opatrně nahlédl. Tmavá postava a od ní se linoucí
pruh světla poskakující po vypáčených zásuvkách. Málek sevřel pevněji zbraň a volnou rukou zašmátral
po vypínači. U stropu blikla zářivka, vzápětí s bzučením naskočila. Kancelář zalilo ostré světlo a muž při
stole se přikrčil.
„Kriminální policie! Dejte ruce za hlavu,“ zvolal Málek, ale lupič bleskově pozvedl pravačku a třeskla rána.
Do stěny pod vypínačem dloubla kulka. Málkův výstřel byl úspěšnější. Zraněný vyjekl bolestí a jeho zbraň
dopadla na podlahu.
„Postřelil jste mě, člověče. Tohle vás bude mrzet!“
„Kdybyste treﬁl, odskákal jsem to já. Ale vy asi střílíte raději zblízka, že? Jste zatčen, Horyno.“ Než přiběhla
inspektorka, Málek vysypal z batohu dvě desítky kalkulaček, telefon se záznamníkem a příruční pokladnu.
-----Horynův hladký průstřel ošetřil lékař a už nestálo nic v cestě výslechu. Zpočátku vyhrožoval advokátem.
„Nějak jste pozapomněl na svůj výstřel,“ zamračil se Bém. „A pistole, kterou jste použil, je shodné ráže
jako zbraň, kterou byli zastřeleni vás bratr a pak i švagrová. Už je na odborné expertíze.“
„Koupil jsem ji včera v hospodě. Stála mě pět táců.“
„A muže, který vám ji prodal, samozřejmě neznáte... Zůstanete v naši péči. A pokud se potvrdí, že jde o
vražednou zbraň, už vás z toho nevyseká sebedražší advokát.“
Postupně se dozvěděli, proč a jak se těch dvou zbavil. Loupili s Eduardem a předstírali, že se nemají rádi.
Když se objevila Eva, bratr začal škudlit. Ota se vydal za Evou, když byla sama doma. Našli v sobě zalíbení
a brzy ji chtěl mít pouze pro sebe. Akci plánoval dlouho, připravoval si alibi. Nastěhoval se k Poláškové.
Chlípná vdova pro něho byla ochotná učinit cokoliv, třeba i křivě přísahat. Když Evu propustili z vazby,
kladla mu podivné otázky. Sotva ji spatřil s nožem v ruce, pochopil, že mu jde o život. Podařilo se mu
vytáhnout pistoli a vystřelil v posledním okamžiku.
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