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Upozornění na místní poplatky:

Do 30.6. je splatný poplatek za odpady za rok
2012 ve výši 400 Kč za 1 občana hlášeného k
Dne 7.5.2012 se konalo 13. řádné veřejné za- trvalému pobytu nebo za rekreační chalupu.
sedání zastupitelstva obce Helvíkovice. Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo a schválilo: Kanalizace Helvíkovice
l Závěrečný účet obce za rok 2011 a vyslo- Stejně jako v minulém čísle našeho zpravovilo souhlas s celoročním hospodařením obce daje vás chceme informovat o průběhu příprav na vlastní stavbu kanalizace v naší obci.
a to bez výhrad.
l Rozpočtové opatření č. 1/2012 ve výši V pátek 18. května proběhl kontrolní den za
367.000,- Kč. Jedná se o dorovnání daňových účasti dodavatele stavby a stavebního dozoru
příjmů a běžných výdajů. Po těchto změnách stavby. Na tomto jednání byly dohodnuty zázůstává rozpočet na rok 2012 opět vyrovnaný ležitosti související s rozdělením financování
stavby v jejím celém průběhu. Obec požadov celkové výši 25.317.000,- Kč.
l Výsledek výběrového řízení na „Poskytnutí vala od dodavatele konkrétní harmonogram
úvěru obci Helvíkovice na financování akce: Ka- provádění stavebních prací na jednotlivých
nalizace Helvíkovice“ – úvěr ve výši 9.218.000,- větvích kanalizace a dále možnost zajištění
Kč, se smluvním úrokem 2,86% p.a. Smlouva materiálu (trubek) pro výstavbu domovních
o úvěru bude uzavřena s vybraným uchazečem, přípojek, které si budou občané budovat na
kterým je Československá obchodní banka a.s., vlastní náklady. Bylo dohodnuto, že v pátek
sídlo Praha 5. Úvěrová smlouva bude zajištěna 15. června v 17 hodin se na obecním úřadě
zřízením zástavního práva k nemovitostem v uskuteční informační schůzka pro majitele
majetku obce v k.ú. Helvíkovice, kterými jsou nemovitostí za účasti dodavatele stavby a
budova č.p. 165, stavební pozemek parc. č. stavebního dozoru. Na této schůzce budou
113/5 a pozemek parc. č. 1047/2. Další zajiště- občanům předány informace o harmonogramu výstavby dílčích větví kanalizace v
ní je vystavením blankosměnky.
jednotlivých částech obce a dále zde budou
Dále Zastupitelstvo obce projednalo
sděleny ceny materiálu na domovní přípojky,
a vzalo na vědomí:
za které si budou moci tento materiál občané
l Přidělení finančního limitu od MZe na odkoupit. Rovněž zde bude možno projednat
čerpání dotačních prostředků ve výši 7,018 s dodavatelem stavby pro obec (KVIS Pardumil. Kč ze státního rozpočtu na stavbu „Ka- bice) také výstavbu domovní přípojky pro sanalizace Helvíkovice“.
mostatný dům jako ucelenou zakázku, pokud
l Uzavření smlouvy s Úřadem práce o zří- majitel nemovitosti nebude budovat přípojku
zení veřejné služby a veřejně prospěšných svépomocí nebo prostřednictvím jiné firmy.
prací. Od 14.5. práci VPP vykonává 1 za- Vzhledem k důležitosti této schůzky vyzýváměstnanec na 5 h denně, jedná se o práce při me občany, aby se ve vlastním zájmu zúčastúklidu obce a údržbě veřejné zeleně.
nili v co největším počtu.
l Složení zemědělské komise dle návrhu
Dr. Šalanského (SHR Šedová Jaromíra, SHR Dále upozorňujeme,
Bednář Milan, SHR Krejsa Lukáš, VIKA Ka- že trvá důležitá informace:
meničná a.s. Marek Jiří, Dibaq a.s. p. Novák). Stavební úřad Žamberk vydal územní soul Změnu člena kontrolního výbor. Na vlast- hlas na zřízení domovních přípojek k jednotní žádost ukončil členství ve výboru Tomáš livým stavbám. Projektová dokumentace k
Kubíček, náhradníkem je od 1.5.2012 Anna domovním přípojkám je k dispozici na Obecním úřadě v Helvíkovicích. Žádáme majitele
Mikulášová.
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nově napojovaných nemovitostí o převzetí
této dokumentace potřebné k realizaci domovní přípojky.
PŠ
Obecní úřad Helvíkovice nabízí občanům
službu zasílání informačních zpráv e-mailem. Zasílat budeme pozvánky na kulturní
akce v obci a na veřejná zasedání zastupitelstva obce. Zájemci o tuto službu hlaste se na
OÚ nebo na e-mailu:
ouhelvikovice@orlicko.cz.
VD

Ze života v obci
Poděkování
SDH Helvíkovice děkuje všem členům soutěžních družstev v požárním sportu za účast
v okrskovém kole v Líšnici. Soutěž proběhla
dne 19.5. za pěkné účasti soutěžních družstev
z celého okrsku. Náš sbor obsadil v kategorii
Muži II. 2. místo a v kategorii Ženy II. rovněž 2. místo. Třetí družstvo Muži II. nebylo

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná
životní jubilea:
Červen 2012
Pinkasová Božena
Martínek Vladimír
Oulický Ladislav
Januš Václav
Šindelářová Miluše
Šnadr Jindřich

č.p. 135
č.p. 9
č.p. 27
č.p. 48
č.p. 22
č.p. 81

78 let
60 let
88 let
74 let
77 let
78 let

Červenec 2012
Šnajdrová Anna
Dobeš Jaroslav
Kolářová Vlasta
Kučera Miloslav
Malinová Anežka
Kysilka František

č.p. 81
č.p. 16
č.p. 8
č.p. 107
č.p. 127
č.p. 119

74 let
78 let
65 let
65 let
79 let
82 let

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
6.4. se narodil Michal Šeda do č.p. 1
VZPOMÍNÁME
4.5. zemřela paní Anna Blažková z č.p. 36
ve věku nedožitých 87 let.
Čest její památce!

po technických problémech hodnoceno. Také
jsme rádi viděli několik příznivců SDH z řad
rodinných příslušníků a známých, kteří naše
soutěžící vydatně povzbuzovali. Rádi se opět
společně setkáme při dalších akcích kolem
hasičského dění.
Za výbor starosta SDH Miroslav Felcman

VAKCINACE PSŮ
PROTI VZTEKLINĚ
se uskuteční v pátek 22. června
od 17 hodin
u budovy obecního úřadu.
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NÁZORY A ZAJÍMAVOSTI
Vybráno z obecní kroniky

Obecní kronika představuje soubor mnoha a mnoha zajímavých informací o naší obci.
Kronika je také důkazem nemalého úsilí kronikářů obce, které museli vynaložit při jejím sepisování. Rozhodli jsme se obohatit současná čísla zpravodaje o vybrané kapitoly z kroniky,
které popisují zajímavosti z dějin obce jako samostatné události nebo jako připomenutí dění
v určitém období v minulosti a to formou „stalo se před ....léty“. Celý cyklus budeme uveřejňovat, vždy dle možností, pod názvem „Vybráno z obecní kroniky“. Z redakčních důvodů
bychom uvítali náměty od občanů, které úseky z dějin obce by byly dle jejich názoru nejzajímavější. Takovéto náměty lze sdělit na obecní úřad nebo na e-mail ouhelvikovice@orlicko.cz
Pro toto číslo jsme vybrali téma týkající se zvláštního druhu památky, vyskytující se
na území naší obce, jedná se o:

SMÍRČÍ KŘÍŽ V KRIEGWALDECH

O původu smírčího kříže existuje několik
legend, bohužel nejsou ověřeny z hlediska
jejich pravdivosti. První pojednává o řezníkovi, který tudy vedl ze Záchlumí do Žamberka býka na jatky, býk se na tomto místě
splašil a řezníka usmrtil. Tato legenda není
zasazena do nějakého bližšího časového
rámce. Další legenda praví, že smírčí kříž
byl na tomto místě postaven na památku
mrtvých, kteří padli ve třicetileté válce. Tato
verze by zasazovala původ kříže do pobělohorské doby mezi léta 1618-1648, stáří kříže by
potom bylo cca 360-390 let. Teorie o původu, účelu a stáří takovýchto křížů zůstávají i nadále
namnoze v oblasti dohadů a spekulací. Jako příklad však uvádíme, že už v roce 1556 psal
páter Usmarius Ignácius z Loyoby, po svém příjezdu do Prahy, že na cestách lesy spatřil četné
kříže s vytesanými meči, sekerami a dýkami. Tyto nástroje byly patrně považovány za vražedné zbraně a tudíž kříže měli připomínat násilné činy. Podle tohoto letopočtu by stáří křížů
mohlo činit v některých případech až 450 let. Potud tedy kronika naší obce.
V obecní kronice v České Rybné je uveden následující popis vzniku smírčího kříže. V létech
1469-70 vtrhl Matyáš (král uherský) do Čech. Obléhal hrad Litice, na nějž dal Jiří z Poděbrad
přivézt z Prahy královské klenoty. Matyášovo vojsko mělo údajně čítat 16000 vojáků. Česká
královna Johana svolala zemskou hotovost a utkala se s Matyášem na místě do dnes zvaném
Kriegwaldy. Na tomto místě je u lesní cesty kamenný kříž bez označení, ale zdá se, že na zadní
straně (strana obrácená k cestě pozn. red.) je meč obrácený hrotem dolů. Tolik kronika České
Rybné. Podle této verze by stáří kříže mohlo činit až 543 let
Samotný kříž stojí vlevo od lesní cesty ve směru do Bohousové, několik set metrů od křižovatky, kde tato cesta odbočuje do lesa z asfaltky do Kusan. Kříž je 83 cm vysoký, 76 cm široký a
síla kamene činí 26 cm.
V uplynulé době zastupitelstvo Helvíkovic projevilo záměr originál kříže přestěhovat do středu obce a na původní místo umístit repliku. Tento záměr sledoval zejména vyloučení možnosti
zcizení této památky v dnešní nenechavé době, neboť pokusy o vykopání kříže byli několikrát
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zaznamenány. Záměr byl podpořen i souhlasem pana Parishe, jako majitele pozemku,
na kterém kříž stojí. Záměr se zatím neuskutečnil dílem z důvodu nezískání grantu na
přemístění a dílem pro nedořešení změny v
evidenci takovýchto památek. Pouze po posledním pokusu o zcizení byl kříž označen cedulí, sdělující, že kříž je sledován a evidován.

Evidence památek obdobného charakteru
spadá do působnosti knihovny a muzea v Aši,
kde byla již v roce 1984 založena Společnost
pro výzkum kamenných křížů. V současné
době eviduje 2337 drobných památek, 1021
hraničních kamenů, 250 položek kamenných
křížů v cizině a 2168 položek tuzemských kamenných křížů.
zpracoval PŠ

nosti dětí i rodičů. Nové děti si odnesly pamětní list jako vzpomínku na tento významný
den. Zpestřením byla ukázka dravců na školní zahradě, která děti velmi zaujala.
CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Milé děti, těšíme se na Vás!
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ NA ŠK. ROK
Anna Janebová
2012/2013. Zápis na školní rok 2012/2013
se uskutečnil 22.5.2012. K zápisu se dostavilo 9 nových dětí. Do ZŠ odchází 9 dětí. VšechVÝLET K MDD
ny žádosti o přijetí byly kladně vyřízeny. Celkem bylo zapsáno 28 dětí, z tohoto počtu je
OÚ HELVÍKOVICE ve spolupráci s MŠ
23 dětí místních a 5 dětí má bydliště jiné než
pořádá ZÁJEZD pro děti a dospělé
Helvíkovice.
do rodinného zábavného parku
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o
GALAXIE Zlín- (www.galaxiezlin.cz)
předškolním, základním, středním, vyšším
- mnoho atrakcí pro děti
odborném a jiném vzdělávání (školský záa ZOO LEŠNÁ s prohlídkou
kon) a zákona č. 258/2000Sb., byla stanovenádherného zámku (www.zoolesna.cz)
na kapacita MŠ v Helvíkovicích na 28 dětí.
ve čtvrtek 28.6.2012
Tyto počty se vztahují na přijetí dětí po dovrOdjezd v 6.30 hod. od MŠ v Helvíkovicích
šení tří let věku (výjimečně dvouleté - nástup
GALAXIE - 9 - 11 hodin
matky do zaměstnání, studium), duševně,
ZOO LEŠNÁ, zámek 12 -17 hod.
smyslově a tělesně zdravých.
- prohlídka,oběd
Organizace chodu zařízení při zvýšeném poNávrat v 19.30 hodin do Helvíkovic
čtu dětí je zejména při pobytu dětí venku zaPro místní občany a děti MŠ doprava zdarma.
jištěna překrýváním služeb obou učitelek tak,
Vstupy:
aby byla zajištěna bezpečnost dětí.
Galaxie - děti,důchodci 100 Kč, dospělí 110 Kč
Podle § 34 odst. 4 Školského zákona je řediZOO - děti 80 Kč, děti do 3 let zdarma
telka mateřské školy povinna přijmout předsenioři 100 Kč, dospělí 120 Kč
nostně děti v posledním roce před zahájením
Vstupy si hradí každý účastník sám.
povinné školní docházky.
Doprava - ostatní - děti -150 Kč, dospělí 220 Kč
Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z
Přihlášky se složením poplatku přijímáme
kapacitních důvodů, zajistí obec,v níž má dítě
v MŠ do 18.6.2012
místo trvalého pobytu zařazení dítěte do jiné
Anna Janebová
mateřské školy.
Zápis probíhal v milé atmosféře ke spokoje-

ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
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MILÍ BROUČCI, NA PODZIM ZASE NAVIDĚNOU!

25.4.2012 pořádala mateřská škola spolu s První pomocí tradiční PROBOUZENÍ BROUČKŮ. A že se jich sešlo! Celkem 70 nádherných broučků, berušek, motýlků. Také 50 dospělých
a 20 učinkujících! Broučci s nadšením plnili
všechny připravené úkoly. Děkuji všem za pomoc při této tradiční akci a těším se na další
spolupráci s vámi. Paní J.Zezulkové ml. děkuji za výborné perníčky!!!
„Ta broučkiáda byla nejhezčí! Zase by to chtělo
opakovat za 2 měsíce!“ (Maruška Kolářová)
„Já nepůjdu za brouka, já půjdu za člověka.“
(Ondrášek Kalous)

PERLIČKY Z MŠ

Paní učitelka mi řekla, že jsem šikovný.
To je chytrá paní učitelka, viď? (říkal Marcelek Svoboda kamarádovi ve školce)
Paní učitelko, babi si toho pamatuje hodně!
(Onrášek Kalous)
Učitelka: ,,Matýsku,už má teta miminko? „
Dítě :,,Ještě spinká. Nevím, kdo vyleze. Jestli
holka nebo kluk.“ (Matýsek Havlíček)
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TVORBA NAŠEHO OBČANA
Milan Dušek
PŘÍLIŠ RISKANTNÍ ZVĚDAVOST
Byt, kde se událo znásilnění nezletilé Šárky, byl ve
třetím podlaží paneláku na okraji sídliště. Dívka
mluvila tichým, téměř klidným hlasem, jako by se
už vyrovnala s tím, co se jí přihodilo. Když zadrnčel zvonek, šla otevřít v domnění, že je to pošťák, ale
ocitla se proti muži ke třicítce ve tmavé bundě na zip
a modrých riflích. Řekl, že nese vzkaz od jejího otce a
že by mu mohla za odměnu uvařit kávu. Než jí došlo,
že nalítla, měla na rukou pouta a přes pusu pásku.
Zacouval ke křeslu, sedl si, osahával ji a svlékal...
„Musí vám říkat ty nechutnosti?“ Matka byla vysoká tmavovláska s mužskými rysy a nepochybně v
rodině vládla, snažila se to uplatnit i vůči kriminalistům.
„Paní Sloupová, nezasahujte do výpovědi dcery,
nebo bych vás musela požádat, abyste nás ponechala o samotě,“ pohrozila jí inspektorka Dudová a věnovala se znovu dívce. Když bylo po všem, ležela na
břichu na pohovce a povzlykávala. Slyšela ho chodit
po místnosti, otevírat zásuvky. Než odešel, prohlásil, že pokud ho prozradí, vrátí se a bude litovat.
Peníze, vložené do knížky v knihovně, pachatel nenašel, ztratilo se několik šperků, převážně bižuterie.
-----Gynekologická prohlídka potvrdila, že Šárka měla v
průběhu dne pohlavní styk, ale současně zpochybnila použití násilí. Tohle odpovídalo tvrzení dívky, že se
obávala pachatelových výhrůžek a raději dělala, co od
ní požadoval.
Ve spolupráci s dívkou byl zhotoven pravděpodobný
portrét pachatele a spolu s popisem postavy a oblečení
se stal součástí vyhlášeného pátrání.
Všechny otisky z místa činu patřily členům rodiny. Jak
je to možné, když Šárka tvrdila, že neměl rukavice?
přemítala Dudová. Když přijel z Hradce Sloup, ihned
ho vyslechla. Vycházela z předpokladu, že fintu o vzkazu mohl použít jen člověk znalý situace ve firmě.
„Jednoho parchanta jsem v partě měl, ale ten ještě
sedí. A dcera všechny mé současné spolupracovníky
zná...“ namítl.
Dudová měla pocit, že se ocitla ve slepé uličce, ale nevzdala se, umínila si, že půjde byt od bytu. Když usedla

v obýváku paní Ducháčové, dvě černé kočky se jí otíraly
o lýtka a bylo jí nanic z jejich charakteristického pachu. Musela nejprve vyslechnout ledacos o nebožtíkovi
manželovi. Na sousedovic Šárku přišla řada až po její
matce, se kterou se nezdraví od toho dne, kdy nakopla
její Micinku. Proti dívce nic nemá, ale copak z ní může
vyrůst, když má takovou matku? Nedávno ji potkala v
parku s mladým mužem přes dvacet, držel ji kolem ramen. Zmizeli v lesíku za altánem.
„Nebylo to ve čtvrtek?“ zeptala se Dudová.
„Moment.“ Přejela si dlaní po čele. „Ráno vyběhla sotva půl hodiny po mámě, ta odchází na osmou. Vratíla
se před jedenáctou... Poslechněte, proč se tolik vyptáváte na Šárku? Snad se do něčeho nezapletla, holka
potrhlá?“
„Mohla byste mi popsat blíž toho muže z parku?“
-----Existence blonďáka z parku Dudovou znepokojila.
Mohla znamenat, že Šárka nebyla tak nezkušená,
jak se předváděla, když líčila své znásilnění. Rozhodla se, že před dalším obcházením bytů dá přednost rozhovoru se stejně starou dívkou Evou, která
bydlela v přízemí. „Nazdar. Jsem inspektorka Dudová. Řekli mi, že kamarádíš se Šárkou Sloupovou.“
„Ano, ale... To jste byla vy?“
„Stěžovala si na mě?“ pousmála se Dudová.
„Naopak, prý jste na ni byla moc hodná. Ale já vím,
jenom co mi řekla...“ ohlédla se, jako by se obávala,
že ji zaslechne někdo uvnitř bytu.
„Stejně bych si s tebou ráda promluvila. Na rohu
jsem viděla bistro. Dáme si čaj a zákusek... Počkám
dole,“ přidala, když Eva kývla. Dudová kladla otázky, dívka povzdychávala a uhýbala očima, ale pak se
přece jen rozpovídala. Mezi Šárkou a tím blonďákem to začalo na pouti. Byli spolu na houpačkách
a na kolotoči, pak jí vystřelil papírové růže a šli do
parku... „A tam se to stalo,“ zamumlala Eva.
-----„Jo, toho bych znal. V čempak lítá?“ podrbal se v
prořídlých vlasech a vzápětí na pivním břichu pod
volným tričkem vedoucí koupaliště. „Střídá na bloku dvě. Trochu playboj, ale svou práci odvede. Plave
jako delfín.“
„Student?“
„Tomu věku už odrost. Maká na městském úřadě.
Něco rozváží...“ zamířil ke dveřím. „Pojďte, ukážu
vám, kudy se tam dostanete.“ Venku mávl rukou po7

dle kabinek.
Tři metry od betonového obrubníku seděl v pestře
pruhovaném lehátku mladý muž v bílých plavkách
s tmavými brýlemi na očích klouzal očima po skupince dívek v bikinkách, štěbetaly jako housata. Co
chvíli se k některé naklonil a pleskl ji po zadečku.
Vypískla, ale neutekla, nejspíš si považovala, že se
jí plavčík dotkl.
„Mohu vás vyrušit, pane Fikar?“ oslovila ho Dudová. „Jsem inspektorka kriminální služby,“ otevřela
průkaz.
„Sakra... Holky, zmizte!“ Vyskočil, sundal si brýle.
Na první pohled nedospělé dívky neochotně couvaly
a vysílaly k Dudové nenávistné pohledy. Inspektorka
mu sdělila o co jde.
„Šárka...?“ potřásl hlavou. „Není to ta krátce ostříhaná tmavovláska? Musel bych mít palici jako slon,
abych si je všechny pamatoval. Viděla jste...“ zavzdychal teatrálně.
„Viděli vás s ní v parku, pane Fikar...“
„Odkdy je trestné chodit s holkou?“
„Šárce není ještě patnáct.“
„Ale tvrdila, že chodí do gymplu,“ zatvářil se zoufale. „Jenom jsem s ní flirtoval. To ona mlela, že mě
miluje. Rovnou jsem jí řekl, aby si nedělala žádné
naděje. Přece se kvůli jedné nezřeknu ostatních,
že?“ zasmál se, ale jeho smích vyzněl falešně.
-----„Šéfe, mám dojem, že Fikar něco tají. A že nám lhala i Šárka. Co když si to své znásilnění vymyslela?
Po údajném násilníkovi se nenašla sebenepatrnější
stopa. Ani její prádlo nevydalo žádné pachové stopy,“ svěřila se se svými pochybnostmi Dudová kriminálnímu komisaři.
„Stručně řečeno, domníváte se, že si to děvče vyzkoušelo s plavčíkem a pak se leklo, že mohlo otěhotnět. A protože do toho nechtělo namočit milence,
usmyslilo si, že to smaže neznámým násilníkem,“
pousmál se Bém.
„Vy mi snad čtete myšlenky.“
„Co s tím hodláte podniknout, kolegyně?“
„Asi mi nezbývá, než udeřit na Šárku, než se domluví s Fikarem. On se jen tak nepoloží. Mohla bych si
vzít s sebou inspektora Málka?“
„Zrovna jsem vám to chtěl navrhnout. Popíchla jste
Fikara, divil bych se, kdyby ho těšilo, že z něho chce
čtrnáctiletá holka učinit otce.“
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„Není těhotná.“
„On tohle přece neví.“

----Přijížděli k panelovému domu, když odtud vyšla
tmavovláska a zamířila opačným směrem. „Jeď za
ní, Františku. Možná jde jen nakoupit, ale... Já to
tušila,“ hlesla Dudová, když dívka vklouzla do favoritu modré barvy, který parkoval při chodníku. Na
křižovatce favorit uhnul doleva.
„Nevypadá to, že ji veze k sobě,“ zabručel Málek.
Favorit zahnul do ulice, co vedla kolem zdi městského parku, u prvního vchodu zastavil, ale nikdo nevystupoval. „Neměla bych tam zajít?“ hlesla neklidně
Dudová.
„Dočkej času. Fikar by musel být šílenec, kdyby jí
chtěl ublížit, když o něm víme.“
„Jestli se jí něco stane, do smrti si neodpustím tuhle nerozhodnost,“ řekla Dudová, ale nepohnula se.
Náhle z favoritu vyskočila dívka. Cosi vykřikla a
utíkala do parku. I Fikar opustil auto a klusal za
Šárkou.
„Jdeme!“ zabručel Málek a venku přidal: „Řekni
mi, proč holka žene do parku, místo toho, aby se mu
ztratila v ulicích?“
„Kdoví, co má za lubem...“
Málek s Dudovou dorazili do kaštanové aleje právě
včas. O hlavu vyšší a ramenatý Fikar stál před dívkou, která se opírala zády o kmen, a svíral jí oběma
rukama krk.
-----Šárka byla jedna z dívek, kterým urostlý plavčík učaroval. Připadala mu vyspělejší než jiné a už při první
schůzce poznal, že přímo dychtí, aby si to s ním vyzkoušela. Jednou se prořekla, že dosud nemá občanku, ale už spolu byli tak daleko, že rozchod neustále
odkládal. Naposled se mu roztrhl kondom. Marně ji
uklidňoval. S pláčem mu řekla, že si něco provede,
jestli nedostane měsíčky. Pak ji napadlo, jak z toho
ven. Když přišla Dudová za Fikarem, uvědomil si, že
mu hrozí trest za styk s nezletilou a že všechny jeho
plány do budoucna půjdou k čertu. Zavolal jí. V autě
ho šokovala zprávou, že se její těhotenství potvrdilo.
A že nikomu nic nepoví, když se s ní bude milovat
dál. Vzepřel se tomu a to ji rozlítilo, utekla. Dostihl ji
a obvinil, že je vyděračka, a přiškrtil ji. Fikar tvrdil,
že ji chtěl pouze postrašit, ona, už se domnívala, že
jsou to její poslední vteřiny.

Aktuálně z kanceláře MAS ORLICKO
Nový projekt pro neziskové organizace, 11 přijatých žádostí na podporu podnikání v cestovním
ruchu, nebo soubor specielních pomůcek pořízených ve spolupráci s Charitou Ústí nad Orlicí.
Nejen tyto, ale i další aktivity proběhly a budou probíhat na Orlicku díky iniciativě MAS ORLICKO.
Jarní kolo příjmu žádostí ukončeno, letní výzva se připravuje …
Dne 4.5.2012 ukončila MAS ORLICKO příjem žádostí do již páté vyhlášené výzvy. Žádosti na podporu cestovního
ruchu předložilo celkem 9 žadatelů, kteří chtějí z dotačních prostředků rekonstruovat svá ubytovací zařízení a pořizovat nové vybavení a 2 obce. Seznam úspěšných žadatelů bude znám na konci června. Ve stejném termínu bude
také zahájeno další – šesté kolo – příjmu žádostí, tentokrát určené neziskovým a církevním organizacím, mikropodnikům do 10 zaměstnancům a opět také obcím. Své žádosti tak budou letos poprvé předkládat např. zedníci,
malíři, truhláři, ale třeba i manikérky, kadeřnice, kosmetičky a ostatní živnostníci. Příjem žádostí je stanoven na
první týden v září.
Projekt na podporu handicapovaných v plném proudu …
Již od začátku roku probíhá realizace unikátního projektu, který se na území dvou krajů zaměřuje na podporu
nabídky služeb pro osoby s handicapem. Na území Orlicka bude díky tomuto projektu rozšířena nabídka kompenzačních pomůcek. V Kameničné bude vybudováno zázemí pro děti s handicapem. Nově pořízené kompenzační pomůcky si občané budou moci prohlédnout a vyzkoušet dne 9.6.2012 na akci partnerských měst v Letohradě a dále
si je budou moci zapůjčit v rámci půjčovny kompenzačních pomůcek u Oblastní charity Ústí nad Orlicí, na pobočce
v Letohradě. Slavnostní otevření tábořiště v Kameničné se chystá na konec srpna.
Nový portál podpoří fungování neziskových organizací
Projekt je teprve na začátku realizační fáze. Neziskovým organizacím na území Orlicka nabídne bezplatnou možnost prezentace své činnosti, „burzu“ příležitostí pro nabídku a poptávku (například vybavení a prostory) a v rámci
společného kalendáře akcí též možnost plánovat své sportovní a kulturní akce. Tak aby
nedocházelo k souběhu obdobných akcí v
sousedních obcích.
Do projektu se můžete zapojit na webových
stránkách projektu www.neziskovkyorlicka.cz od června 2012.
Do dalších let s větším územím
V první polovině letošního roku zahájila
MAS ORLICKO jednání se zástupci Regionu Orlicko – Třebovsko. Předmětem
pracovních schůzek bylo projednání možnosti rozšíření působnosti MAS ORLICKO
do tohoto území. To by ve výsledku přineslo možnost využívat nabídky služeb MAS
ORLICKO dalším obcím, podnikatelům a
neziskovým organizacím v Pardubickém
kraji. Rozšíření je naplánováno do konce
roku 2012.
Více informací o aktivitách a činnosti
MAS ORLICKO na:
www.mas.orlicko.cz nebo v kanceláři
MAS na Divišově 669 v Žamberku.
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PODĚKOVÁNÍ
V minulém zpravodaji mě velice potěšilo
poděkování všem pořadatelům
za kulturní dění v obci.
Pro většinu z nich je to samozřejmost
a možná si ani nikdo z nich neuvědomí,
kolik času obětují při všech pořádaných
akcích bez nároku na odměnu.
Tou jim jsou šťastné děti a spokojenost
dospělých.
Na společné akce se dlouho
vzpomíná.
Anna Janebová

Službu kontroly a čištění spalinových cest
můžete objednat na výše uvedeném telefonu
firmy Skala nebo na OÚ, telefon 465 612 527.
Práce budou provedeny v průběhu června.
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Automatické kotle Ekoscroll jsou ekologické kotle na spalování hnědého uhlí ořech 2 a peletek
s možností spalování i kusového dřeva.
Kotle vyrábíme s litinovým výměníkem z litiny EN-GJL-200, nebo s plechovým výměníkem z
kotlového plechu P265GH o síle 6 mm, o výkonech 18 až 150kW.
Řídící jednotka kotle s grafickým displejem zajištuje jednoduchou komfortní obsluhu, řídí
automatické podávání paliva, čerpadlo topného okruhu, čerpadlo podlahového topení a čerpadlo
pro ohřev teplé užitkové vody. Dále je možné řídící jednotku doplnit čidlem pro ekvitermní regulaci
a čidly pro ovládání čtyřcestného ventilu. Řídící jednotku doporučujeme připojit k prostorovému
termostatu s týdením naprogramováním požadovaných teplot v domácnosti.
Do kotlů se přidává jednou za 7 až 10 dnů v přechodném období na jaře a na podzim. V zimě je
průměrná doba přikládání 2 až 5 dní.
Kotel má speciální šnekový podavač s retortovým otočným hořákem z litiny, který je předmětem
patentu.
Na níže uvedeném obrázku si můžete porovnat náklady na vytápění podle druhu paliva.
/ zdroj www.tzb-info.cz /.

Kontakt: www.ekoscroll.cz; info@ekoscroll.cz; tel: 734 574 589
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Nabídka dodavatele vody
Vážení odběratelé,
společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Vám nabízí jako novou službu
možnost pravidelných plateb za vodné a stočné. Pravidelné platby je možné hradit
prostřednictvím „Sdruženého inkasa plateb obyvatelstva“ (dále jen SIPO) nebo formou
pravidelné „platby prostřednictvím trvalého příkazu“ z Vašeho bankovního účtu přímo na účet
naší společnosti (dále jen PPTP). Máte-li zájem o pravidelné platby, vyplňte prosím tento
tiskopis a zašlete jej podepsaný na adresu:
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
oddělení fakturace V+S,
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí.
Tento vyplněný tiskopis můžete také odevzdat osobně na některém z provozů naší společnosti.
Adresy jednotlivých provozů viz: www.vak.cz

PRAVIDELNÉ PLATBY
Číslo odběrného místa (vyplní VAK, a. s.): ..….…………….……...…………….
Adresa objektu: …………………………………….…………………………….
Majitel (vč. adresy): ………………………………………..…………….……….
………………………………………………………………………………………
Kontaktní telefon:

E-mail:

Spojovací číslo (Specifický symbol): ………………………………..……..
obsahuje vždy 10 číslic

Výše zálohy: …………………..,-- Kč (min. 100,- Kč).

(podle předchozí fakturace, např. vezměte si veškeré faktury za rok 2011 a součet vydělte 12, v případě nízké částky bude upraveno)

Perioda záloh: 1x měsíčně

1x za 2 měsíce

Způsob úhrady při ročním vyúčtování:

1x za 3 měsíce

převodem

(vyberte)

složenkou

(České pošty)

(vyberte)

Číslo účtu: …………………………. pro vracení přeplatků(jinak bude zaslán složenkou České pošty)
Datum: ………………….

Podpis: …………………….

1. V případě, že máte zájem o provádění pravidelných plateb trvalým příkazem, uveďte do
kolonky „Spojovací číslo“ pouze zkratku PPTP. Následně Vám bude sdělen variabilní symbol
pro zřízení trvalého příkazu.
2. Na odběrných místech s pravidelnou platbou se budou odečty stavu vodoměrů provádět pouze
1x ročně v měsících listopad nebo prosinec. Na základě těchto odečtů bude provedeno
vyúčtování pravidelných plateb.
3. Případný nedoplatek do výše 800,- Kč bude automaticky vyinkasován prostřednictvím SIPO.
V případě nedoplatku u PPTP Vám bude dlužná částka vyčíslena na daňovém dokladu.
Nedoplatek poté uhradíte převodem.
4. V případě nedoplatku nad 800,- Kč bude dlužná částka vyčíslena na daňovém dokladu.
Nedoplatek poté uhradíte převodem. Platí pro SIPO i PPTP.
5. Přeplatek do výše 200,- Kč Vám bude v obou případech (SIPO i PPTP) automaticky
převeden jako záloha do dalšího roku. Přeplatek vyšší než 200,- Kč Vám bude vrácen.
6. Potřebné doplňující informace Vám poskytne na tel. čísle 465 461 040 paní Zdena Vacková
nebo na tel. čísle 465 461 049 paní Jana Bušinová.
Děkujeme Vám za čas, který jste museli věnovat prostudování tohoto letáku a věříme, že výše
popsané moderní způsoby plateb Vám ušetří čas při komunikaci s naší společností.
Závěrem jedno upozornění:
vzhledem k tomu, že odečet stavu vodoměru bude prováděn pouze 1x ročně, doporučujeme jeho
občasnou kontrolu, abyste včas zjistili, zda nedochází za vodoměrem k úniku vody.
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Proč si zřídit SIPO?
1. Šetříte čas i peníze. Zkratka SIPO znamená „Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva“ a
také pomocníka při placení pravidelných výdajů.
SIPO je pohodlný způsob, jak společně zaplatit různé výdaje, které se v domácnosti
měsíčně opakují. Funguje to jednoduše – Česká pošta vybírá od plátců peníze za
všechny platby (elektřina, voda, plyn, rozhlas a televize atd.) společně a příjemcům
je rozdělí a rozešle sama.
2. Pomocí SIPO zaplatíte nájemné, účet za elektřinu, plyn, vodu, komunální
odpad, rozhlasové a televizní poplatky, kabelovou televizi, předplatné tisku,
stavební spoření, pojištění…
3. Zařídit SIPO není těžké
Na nejbližší pobočce pošty nebo na jejích stránkách vyplníte formulář žádosti o
SIPO. Tím získáte tzv. spojovací číslo, pod kterým budete v celém systému
figurovat. Poplatky za rozhlas a televizi za vás vyřídí pošta (opět po vyplnění
formuláře), ostatní platby (tzv. platby organizacím, např. pojišťovně či bytovému
družstvu) domluvíte přímo na pobočce dané organizace nahlášením svého
spojovacího čísla.
4. Způsoby placení
SIPO můžete zaplatit buď v hotovosti na poště nebo poštovnímu doručovateli,
bezhotovostně z účtu (vystavíte povolení pro SIPO a banka odešle platbu za vás)
nebo i jednorázovým platebním příkazem.
Platby za operace spojené se SIPO (zaplacení položky, zhotovení výpisu atd.) se
pohybují v řádech korun a rozhodně se vyplatí ve srovnání s úsporou oproti placení
jednotlivými složenkami. Elektronický výpis a rozpis plateb je zdarma.
5. Díky SIPO ušetříte čas, nemusíte myslet na to, kdy co zaplatit a máte o svých
platbách přehled. Odvody peněz probíhají okamžitě a potvrzeným dokladem o
placení SIPO můžete doložit platbu kterémukoliv příjemci.

Pokud máte přístup k internetu, pak si můžete formulář pro vyplnění požadovaných údajů
stáhnout na odkazu:
http://www.vak.cz/soubory/tz_sipo_15%2012%202011.pdf
nebo jej získáte na kterémkoliv provoze vodovodů, resp. v sídle firmy.
Vedení obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
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VÍTÁNÍ LÉTA S MYSLIVECKÝM TÁBORÁKEM
A BOHATÝM OČERSTVENÍM
se uskuteční V SOBOTU 30. ČERVNA PO KOCERTU THE BEATLES REVIVAL
v parčíku za budovou obecního úřadu
Občerstvení: myslivecká kuchyně-grilovaná kuřata-opékané klobásy-pivo,limo,víno nebo
něco tvrdšího. Vše v duchu dobré jídlo-dobrá zábava-zpěv a třeba i taneček. Širokou občanskou veřejnost srdečně zvou Myslivecké sdružení „Dubina“, Klub žen Helvíkovice, SDH Helvíkovice a TJ Sokol Helvíkovice
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Kulturní výbor při OÚ v Helvíkovicích připravuje

Zájezd pro důchodce

na 16.8.2012
do Horní Dřevíče, Broumova a Studánky.
l
l
l
l
l

Program:
Odjezd od OÚ v 7,30 h
Mlýn Dřevíček
Turistická chata Hvězda
Benediktinský klášter v Broumově
Studánka u Rychnova nad Kněžnou

Cena za dopravu a vstupné:
místní občané 200 Kč, místní děti a důchodci 150 Kč
ostatní dospělí 400 Kč, děti do 15 let 300 Kč
Přihlášky na OÚ do 31.7.2012
Sbor dobrovolných hasičů Helvíkovice
zve širokou veřejnost na

KÁCENÍ MÁJE
S OSLAVOU
DNE DĚTÍ
v pátek 1. června
od 16 hodin program pro děti – sraz u OÚ,
od 18 hodin kácení máje
a přátelské posezení v parčíku
Občerstvení zajištěno

Helvíkovický zpravodaj č. 3/2012, XIII. ročník, dvouměsíčník. Vydává Obec Helvíkovice, registr MK ČR E
12731, telefon 465 612 527, e-mailová adresa: ouhelvikovice@orlicko.cz. Náklad 150 výtisků. Cena 10,- Kč. Uzávěrka tohoto čísla dne 25.5.2012, datum vydání 1. 6.2012. Uzávěrka příštího čísla 27.7.2012, Helvíkovický zpravodaj
č.4/2012 vyjde 3.8.2012. 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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