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SLOVO STAROSTKY OBCE

SLOVO STAROSTKY OBCE
akcí pro veřejnost. Nový seriál vzpomínkových
fotografií od roku 1970 začíná právě v tomto
čísle zpravodaje. Věřím, že mnozí zavzpomínají
a třeba se i pousmějí nad svými zážitky
z těchto let.

Vážení spoluobčané,
k začátku nového roku patří i hodnocení
a bilancování. Netradiční loňský rok, ve kterém
jsme zažili dlouhodobé zásahy státu nejen
do našich životů, živností, ale i do rozpočtů
samospráv tj. obcí a krajů, přinesl „ jinou“ dobu
a nové pohledy skoro na vše kolem nás.
Nečekaně odsouhlasené změny státu pocítil
i náš obecní rozpočet. V I. pololetí jsme obdrželi
v jednom měsíci tak malé příjmy od Finančního
úřadu, které nepokryly ani běžný chod obce
s plánovanými splátkami. Nezbývalo nic jiného
než přijmout opatření a to omezit investiční
a neinvestiční náklady. Přeplánovali jsme
poslední etapu dokončení stavebních prací
na kapli sv. Antonína na rok 2021, zrušili
připravený záměr stavebních úprav na obecním
statku.
Podobně tuto situaci řešili i ostatní obce
a také Pardubický kraj zasáhl do již vyhlášených
dotačních titulů, ze kterých každoročně
poskytoval menším obcím finanční podporu.
Jelikož nikdo nevěděl, jakým směrem se
bude vývoj posouvat, byli všichni obezřetní,
posouvali plánované akce na další léta
a vyčkávali. Nakonec byl schválen kompenzační
bonus pro obce a to 1250 Kč za každého trvale
hlášeného obyvatele. V létě se obecní finanční
situace vymanila z hraniční meze, postupně
se zvedala rezerva dlouhodobě poskytnutého
kontokorentu. V prosinci se nakonec čerpání
z kontokorentního úvěrového rámce přehouplo
do kladných čísel. Stalo se tedy, že se za
celý minulý rok snížilo úvěrové zatížení obce
o 3,839 miliónů korun.
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Rok 2020 se stal historickým okamžikem,
kdy obec pořídila k zásahům nový dopravní
automobil pro výjezdovou jednotku místních
hasičů a to za významné podpory Generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
a Pardubického kraje. Dále bylo doděláno
veřejné osvětlení v lokalitě Dolní konec
a Ostrov, mezi další osvětlené úseky patří
lokalita pro bydlení za firmou Kolex. V kapli
byly upraveny vnitřní prostory – vyměněny
původní okna za nová dřevěná, po aplikaci
sanačních omítek byly obnoveny výmalby
a nátěry interiéru včetně lavic, chodí se po nově
položené dlažbě, která je položena pouze na
mobilních terčích. Nadále dle uzavřené smlouvy
s obchodním družstvem Konzum Ústí nad Orlicí
plníme závazek a finančně podporujeme místní
prodejnu. Podrobné výsledky hospodaření
za rok 2020 a rozpočet na rok 2021 naleznete
na dalších stranách zpravodaje.
Rok 2020 byl ve znamení žití bez kultury,
nezvykle málo akcí se mohlo uskutečnit. A ty,
které se již uskutečnily, byly nezvykle obdařeny
hojnou návštěvou. Najednou jsme pocítili, že si
jich neskutečně vážíme a nebereme organizaci
a přípravu na lehkou váhu. Atmosféra dění
byla povzbuzující a odlehčovala „těžkou dobu“
a to ještě nikdo z nás netušil, že se s mnoha
opatřeními musíme naučit žít. Z tohoto důvodu
je zpravodaj chudší o fotky z akcí, pozvánky
na připravované akce a všechny související
záležitosti s tím spojené.
Vyzývám vás, přispějte nápadem, článkem
do zpravodaje, důležitými informace, zajímavými
tématy. Budu velmi ráda za zpestření
zpravodaje v době chudé na zážitky z kulturních

Přeji nám všem, abychom rok 2021 prožili
v přívětivé a poklidné době, aby se navrátil
optimismus, radost ze života a také abychom
si vážili druhých a snažili se vzájemně pochopit,
každá mince má vždy dvě strany.
Pevné zdraví a zdravý rozum vám přeje
Jana Kolářová, starostka

Obec Helvíkovice děkuje

Velké poděkování patří firmě Dibaq a. s.,
která každoročně daruje do obecního rozpočtu
finanční prostředky. V závěru loňského roku
poskytla obci dar ve výši 250 tisíc korun.
Velmi si toho vážíme.
OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Upozornění na poplatky na rok 2021
dle obecně závazných vyhlášek obce

 Poplatek za likvidaci domovního odpadu
Poplatek platí fyzická osoba přihlášená
k pobytu v obci (včetně cizinců) nebo fyzická
osoba, která je vlastníkem rekreačního objektu.
Osvobozeni jsou poplatníci žijící celoročně
mimo území obce a poplatníci, kteří se v jiné
obci podílí na úhradě poplatku za odpady
a doloží to dokladem o úhradě od příslušného
městského nebo obecního úřadu. Osvobození
se nevztahuje na majitele chalup, kteří hradí
poplatek za svoji osobu v místě bydliště.
Poplatek je stanoven ve výši 550 Kč

za 1 osobu nebo 1 rekreační objekt.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději
do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

 Místní poplatek za chov psů
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatníkem je držitel psa, který žije na území
obce Helvíkovice.
Poplatek za prvního psa je 120 Kč,
za každého dalšího psa jednoho držitele je
sazba 240 Kč.
Poplatek je splatný do 28. 2. běžného roku.
 Předplatné na Helvíkovický zpravodaj
- 6 výtisků dodaných během roku do domácnosti
nabízíme zájemcům za předplatné 60 Kč
- objednávky zpravodaje a úhrada za předplatné
na OÚ do 28. 2. 2021
 Platba za nákup
na tříděný odpad

nové

popelnice

- do 31. 3. 2021 je splatná platba za popelnici
na svoz plastů o velikosti 240 litrů ve výši
1 000 Kč. Nové popelnice budou na OÚ
k vyzvednutí během března.
Poplatky je možné hradit v hotovosti
na obecním úřadě v úřední době úřadu
nebo bankovním převodem na účet
obce č. 107489301/0300,
variabilní symbol platby je číslo domu.
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 Ve čtvrtek 4. 3. se uskuteční mobilní
sběr velkoobjemových a nebezpečných
odpadů

Firma EKOLA České Libchavy zastávkovým
způsobem na vybraných stanovištích zvonů na
tříděný odpad převezme nebezpečné odpady
a velkoobjemový odpad – starý nábytek,
matrace, koberce, autosedačky a další věci
určené k likvidaci.
 Upozornění pro majitele popelnic
Známky na svoz popelnic na komunální
odpad jsou na OÚ předávány až po uhrazení
poplatku za odpady. Bez vylepení známky
na rok 2021 budou popelnice svozovou firmou
vyprazdňovány do konce března.

V Helvíkovickém zpravodaji jsme
dlouhodobě
zveřejňovali
vybrané
tiskové zprávy společnosti dTest,
které pojednávaly o mnoha palčivých
problémech a nabízely jejich řešení.
Od nového roku již tyto články
nebudeme do zpravodaje zařazovat. O zajímavé
informace však nepřijdete. Pro všechny zájemce
budou zveřejněny na webových stránkách obce
pod nabídkou Informace – dTest.
www.helvikovice.cz

Pozvánka na 12. veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Helvíkovice,
které se koná v pondělí 22. 2. 2021
od 17 h v sálku obecního úřadu.

Program bude zveřejněn na plakátech.

Připomenutí důležitých
termínů vztahujících
se k odpadovému
hospodářství v obci
v období únor – duben
2021
11. 2., 25. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 22. 4.

svoz popelnic s komunálním odpadem (i v části
Houkov)
9. 2., 9. 3.

uložení pytlů s plasty na určená stanoviště
do 31. 3.
úhrada poplatku za odpady
do 31. 3.

vyzvednutí známky na svoz komunál.odpadu
po úhradě poplatku, vylepení na černou
popelnici
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do 31. 3.
čipování popelnic na komunál.
odpad u jednotlivých domů
do 31. 3.
úhrada nové popelnice na tříděný
odpad
1. 3.–31. 3.
vyzvednutí nových popelnic
na tříděný odpad a podpis smlouvy o výpůjčce
4. 3.
svoz velkoobjemových a nebezpečných
odpadů
31. 3. stažení kontejnerů (zvonů) na papír
a plast z veřejných stanovišť
1. 4., 29. 4.

svoz popelnic s plasty od domů
2. 4., 30. 4.

svoz popelnic s papírem od domů

14. 4.

svoz železa a vyřazených elektrospotřebičů
od domů
Věra Dittertová

Rozpočet na rok 2021
Název položky

Příjmy v tis. Kč

Výdaje v tis. Kč

Daně z příjmu od FÚ
6460
Místní poplatky – pes, odpady, správní
272
Daň z nemovitostí od FÚ
680
Přijaté dotace – ze stát.rozpočtu na státní správu
116,8
Smluvně sjednané dotace ze SR na opravu kaple a stezku pro pěší a cyklisty podél I/11
3040,4
Pronájem pozemků, psí útulek
60
Lesní hosp.– běžná údržba, stromky, prodej paliva
50
Sdružení obcí Orlicko – členské příspěvky
Konzum – příspěvek na provoz prodejny
Silnice a pozemní komunikace z toho
- opravy, zimní údržba
- výstavba nových chodníků podél I/11 a po most k Popluží
- oprava mostků
- bezpečnost silničního provozu
Odpadní vody – nájem, drobné služby
11
Mateřská škola
Místní knihovna
Obecní kronika
Helvíkovický zpravodaj
8
Kultura–koncerty, zájezdy, akce, blahopřání k živ.výročím
40
Tělovýchova a zájmová čin.– provoz kabin,podpora spolků
Bytové hospodářství – pronájem v č.p.165 a č.p.47 (chalupa) 309,6
Nebytové hospodářství (sálek, tělocvična, statek)
400
Veřejné osvětlení (spotřeba elektřiny, drobné opravy)
Pohřebnictví, kaple z toho
13
- dokončení opravy venkovní omítky, výměna krytiny na sakristii, okapový chodníček
Územní plán obce, studie
Komunální služby – správa majetku obce
28,8
Komunální odpady (směsné, nebezpečné, tříděné) z toho
300
- nové popelnice na plast a papír do domácností
200
Veřejná zeleň – sečení
7
Požární ochrana, krizové řízení
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy (obecní úřad) z toho
350
- obědy pro občany
300
Pojištění majetku obce
Úroky z bankovních účtů a úvěrů
-

-

3,6
80
41
140
4220
100
3980
100
40
5
200
10
10
60
60
25
45
200
100
628
620
1000
760
440
50
65
1010
1100
300
27
160

Celkem rozpočet

12146,6

9999,6

Celkem

12146,6

12146,6

Splátky úvěrů

-

2147
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Výsledky hospodaření za rok 2020
Název položky

Skutečné příjmy v Kč

Daně z příjmu
Místní poplatky (odpady, pes, správní)
Daň z nemovitostí
Přijaté dotace celkem
- od MV GŘ HZS – dopravní automobil pro SDH
- od MŽivP – protipovodňová opatření, rozhlasy
- od MZe - úroky z úvěru na kanalizaci
- od MZe – revitalizace kaple
- od Úřadu práce – mzdy zaměstnance na VPP
- ze SR – volby do zastupitelstva kraje
- ze SR – kompenzační bonus daň. příjmů
- od kraje – dopravní automobil pro SDH
- od kraje – podpora prodejny Konzum
- od kraje – odborná příprava SDH
- od kraje – nové veř. osvětlení po obci
- ze SR v rámci SDV
Pronájem pozemků
Lesní hospodářství
Sdružení obcí Orlicko
Místní komunikace celkem
- Opravy a běžná údržba, mostek do Krikvald
- Projekty, žádosti o dotace
- Zimní údržba komunikací
- Bezpečnost silničního provozu
Odpadní voda – kanalizace
Mateřská škola – běžný provoz
Místní knihovna
Obecní kronika
Kaple sv.Antonína
Helvíkovický zpravodaj
Záležitosti kultury celkem
- Přijatý dar od Dibaq a.s.
- Kulturní akce a zájezdy
- Kalendář akcí na rok 2020
- Životní výročí občanů, vítání občánků
Sportovní zařízení - kabiny
Zájmová činnost – dotace spolkům
Bytové hospodářství celkem
- Byty ve víceúčel.objektu č.p. 165
- Chalupa č.p. 47
Nebytové prostory celkem
- Tělocvična
- Sálek v budově OÚ
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6 883
282
685
1 983
450
38
64
200
2
31
622
300
72
10
80
112
54
132

11

6
8
250
250

322
133
188
327
16
8

886,18
150,00
204,57
696,63
000,00
538,50
364,13
000,00
346,00
000,00
500,00
000,00
048,00
400,00
000,00
500,00
917,00
069,00
000,00
20,00
635,00
190,00
000,00
000,00
337,00
650,00
687,00
187,00
680,00
720,00

Skutečné výdaje v Kč

1 049
58
55
620
2
33
139
250
198
40
500
59
408
7
25
200
7
6
5
52
47

7
2
37
18
17
47
46
172

536,00
655,70
764,37
017,02
346,00
089,00
222,00
408,00
500,00
618,47
322,00
809,92
155,92
773,00
108,00
773,00
298,00
000,00
050,00
520,00
928,70
770,00
982,60
551,60
880,00
551,00
077,90
000,00
691,03
932,00
759,03
732,97
149,00
-

- Statek č.p. 49
- Ostatní nebytové prostory, tepelné čerpadlo
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví - hřbitov
Komunální služby - obecní majetek celkem
- Prodej a nákup pozemků
- Náhrady za věcná břemena, ost.služby
- Pronájem laviček, stanu, reklamní tabule, VW
- Provozní náklady
Komunální a tříděné odpady celkem
- Odměny za třídění,náklady na tříděný odpad
- Komunální – směsné odpady
Vzhled obce, veřejná zeleň
Krizová opatření – roušky, dezinfekce
Požární ochrana – SDH
Zastupitelstvo obce
Místní správa – obecní úřad celkem
- Obědy pro občany
- Inzerce ve zpravodaji, kopírování
- Provozní náklady
Pojištění, úroky z účtů a úvěrů, platby daní
Finanční vypořádání min. let
Celkem

Počáteční zůstatek na bankovních účtech
k 1. 1. 2020
30 101,72 Kč
Konečný zůstatek na bankovních účtech
k 31. 12. 2020
8 818,75 Kč
Počáteční zůstatek úvěrových účtů u ČSOB
k 1. 1. 2020
7 571 747,47 Kč
Konečný zůstatek úvěrových účtů u ČSOB
k 31. 12. 2020
3 732 740,28 Kč

301 687,00
100,00
6 420,00
271 770,45
4 050,00
250 887,45
16 833,00
109 888,30
109 888,30
6 534,00
340 013,00
337 786,00
2 227,00
24 544,30
11 706 462,43

1

1

1
1

72 654,67
99 929,30
74 799,70
941,00
113 271,36
64 940,00
15 460,80
032 870,56
316 267,66
138 274,34
177 993,32
33 447,73
14 268,90
37 772,00
045 369,60
226 482,63
352 284,50
874 198,13
477 536,87
275,00

7 865 772,13

Nejdůležitější akce financované
v roce 2020

Nákup nového dopravního automobilu Ford
pro SDH
1 050 tis. Kč
Rekonstrukce kaple sv. Antonína – nová
okna, dlažba, elektroinstalace, vnitřní sanační
omítky, výmalba
620 tis. Kč
Nové veřejné osvětlení – dokončení dolní
konec, Ostrov, lokalita za Kolex 250 tis. Kč
Dokončení projektu na Stezku podél I/11
409 tis. Kč
Podpora provozu prodejny Konzum
139 tis. Kč
Věra Dittertová
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ZE ŽIVOTA V OBCI

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V HELVÍKOVICÍCH
SKONČILA...

Srdečně blahopřejeme

našim spoluobčanům, kteří oslaví významná
životní jubilea:

v únoru 2021

Vítek Josef		
Dvořáková Ludmila		
Žabková Hana		

v březnu 2021

Jeništa Jaromír		
Matyášová Jaroslava		
Urbánková Jaroslava		
Šeda Jan		
Gábriš Gabriel		
Doleček František		

82 let
76 let
95 let

82
79
81
75
79
76

let
let
let
let
let
let

Zajímavosti z evidence
obyvatel
Věková struktura obyvatel

Dospělí
Muži
206 osob
Ženy
194 osob
Děti do 15 let
Chlapci
42 osob
Dívky
52 osob
Celkem

část Helvíkovice 474 osob
část Houkov 20 osob

Rekapitulace změn
v evidenci obyvatel
v roce 2020
Počet obyvatel k 1. 1. 2020
Přistěhování
Narození
Odstěhování
Úmrtí
Počet obyvatel k 31. 12. 2020

průměr 45,6 let
průměr 45,9 let
průměr 4,7 let
půrměr 7,9 let
průměr 41,2 let
průměr 33,1 let

Nejčastější jména a příjmení obyvatel

488
14
3
7
4
494

Jiří
Petr
Jaroslav
Eva
Jakub

17x
16x
13x
12x
12x

Matyáš – Matyášová
Kalous – Kalousová
Tomeš – Tomšová

22x
16x
13x

Do průběhu sbírky letos zasáhl covid-19
a v souvislosti s ním přijatá opatření. Někteří
spoluobčané vyrazili na procházku 9. ledna,
aby se s koledníky setkali aspoň zrychleně
na "stanovišti". Na dolním konci je čekali tři
králové, na horním jen jeden, zato černoušek
:-) U Kroulů se dokonce čekalo NA krále,
s pohoštěním! K našemu milému překvapení
se mnoho lidí vydalo doplnit i pokladničku
na úřadě. S jedním příspěvkem přijela paní
na běžkách!
A co je na tom všem nejlepší? Že oproti
loňskému výtěžku jsme pozadu jen o 100 Kč!
Z pokladniček jsme totiž vysypali 11670,- Kč.
Moc děkujeme, vážíme si vašeho pochopení
a děkujeme, že i v těchto složitých časech
myslíte na druhé. Slovy Charity: Solidarita
vítězí nad virem. Díky vám!
Děkujeme paní starostce a paní Dittertové
za spolupráci před i po sbírce. Díky klukům
koledníkům a paní Flekrové.
Podívejte se na www.trikralovasbirka.cz.
Dozvíte se, na co budou vaše peníze využity,
i kolik se třeba vybralo v různých místech
republiky. Je tam online požehnání a poděkování
od Charity. A stále funkční online pokladnička
- až do 30. dubna.
Lída Matyášová

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Věra Dittertová
POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE

Milé děti, vážení rodiče, na letní prázdniny opět plánujeme příobecní tábor,
tak si ho zapište do kalendáře. Určitě se bude konat v červenci,
buď od 12. nebo od 19., jeden týden. Těšíme se na vás!
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Vánoce a zakončení roku 2020 byly určitě pro
všechny z nás netradiční, vzhledem k různým
omezením a ne příliš pozitivní atmosféře. Ale
jak už tomu tak bývá, děti to vnímají jinak než
dospělí, těší se na velkou nadílku a vánoční
čas, který si užijí s rodiči. A odměnou nám
dospělým jsou jejich rozzářené šťastné oči.
I u nás ve školce byla nadílka velká a to
především díky štědrosti rodičů, které si moc
vážíme!

Za celý kolektiv zaměstnanců děkuji za jejich
vstřícnost a vřelá slova i nám, zaměstnancům.
Jsou pro nás další motivací.
K té pravé vánoční atmosféře chyběl už jen
sníh, který pro nás dospěláky byl v čase našeho
dětství samozřejmostí... a tak jsme se v novém
roce rozhodli si ten sníh přivolat.
Přenesli jsme se do zemí, kde sníh je součástí
každodenního života – Severní a Jižní pól.
8

ZPRÁVY ZE SPOLKŮ

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení spoluobčané,
dovolte mně, abych Vás informoval o činnosti
mysliveckého spolku DUBINA Helvíkovice
Kameničná. Rok 2020 byl pro všechny v rámci
volnočasových aktivit velmi komplikovaný.

Na celý týden se z nás stali Eskymáci a
Čukčukové. Vyzkoušeli jsme si život v krajině
sněhu a ledu – postavili iglú, vyrobili mapu i
zvířata, která žijí za polárním kruhem, lovili
ryby, šili rukavice, jezdili se psím spřežením
a zpívali písničky o životě v Grónsku. A
překvapení pro všechny? – hned druhý den
začalo sněžit!

Dnes si s dětmi užíváme sněhových radovánek
– koulování, stavění sněhuláků a bobování! Ale
také pozorujeme, co se děje s přírodou v zimě.
Experimentujeme se sněhem, solí a barvou,
vyrábíme ledové obrázky, sledujeme teplotu a
pozorujeme stopy ve sněhu. Také myslíme na
ptáčky a zvířata v lese, která ten život v zimě
už tak lehký nemají, a tak jim alespoň trochu
pomůžeme!
Monika Julišová, DiS

Probíhající pandemie COVID 19 všem
omezila zaběhlá pravidla chování. Spolek byl
v rámci akcí a společenských aktivit okleštěn.
Příjem do společné kasy za nepořádání akcí
jako stavění máje, čarodějnice, poslední leče
apod. byl 0 Kč. Jediným příjmem jsou peníze
za prodej ulovené zvěře. Světlým bodem
v této nelehké ekonomické situaci spolku
jsou příspěvky od obecních úřadů Helvíkovice
a Kameničná, za což musíme poděkovat
obecním zastupitelům těchto obcí.
Další těžkou ztrátou pro spolek bylo úmrtí
našich dlouholetých členů, pana Františka
Dvořáka a pana Stanislava Stárka. Čest jejich
památce. Členská základna truchlí nad touto
ztrátou skvělých kamarádů.
Myslivci, aby se udrželi v kondici a jejich
zbraň byla vždy stoprocentní při tlumení
škodné zvěře, musí trénovat střelbu. Z těchto
důvodů jsme využili legální střelnici v Slatině
nad Zdobnicí. Byla to jedna z mála povedených
a hlavně příjemných akcí v této nelehké době.
Spolek pořádal i několik společných honů
na černou zvěř a kachny. Výsledky na výřadu
zvěře po honu nás moc nepotěšily. Ulovené
zvěře nikdy nebyla hojnost.
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Z přiložené tabulky ulovené zvěře je patrno,
že zvěř v honitbě nemá dost klidu. Při její velké
migraci je velmi obtížné zvěř zastihnout, natož
ulovit.
Přehled ulovené zvěře za rok 2020

Srnčí
Divoká prasata
Mufloní zvěř

uloveno
38
17
3

úhyn
14
0
0

Úhyn srnčí zvěře je z 80 % způsoben srážkou
s autem, u 20 % je důvod jarní sečení pícnin.
Za myslivecký spolek DUBINA připravil
Josef Růžička

Myslivecký spolek
Vám všem přeje v roce 2021
pevné zdraví a štěstí.
Radujte se ze všedních věcí, které jste
doposud pro nedostatek času přehlíželi.

10

VZPOMÍNKOVÝ SERIÁL Z OBECNÍHO ALBA

1971

Fotografiemi a autentickými popisky z příloh kroniky obce se vracíme do let minulých.
Začínáme okamžiky, které se odehrály před 50 lety.

1970

Duben 1971 – První adaptace požární
zbrojnice, která byla postavena
v r. 1892, výměna vrat a zvednutí
střechy o 1/2 m.
18. dubna zde byla prvně garážována
požární Tatra 805.

Na snímku: Jar. Divíšek – velitel Sboru,
Fr. Šreibr – předseda, Fr. Rychlínek –
člen, J. Šreibr – zedník JZD, J. Matyáš
– strojník Sboru



2
1





Oblastní cvičení Požárního sboru
Helvíkovice
na Kovostav v Žamberku
v květnu 1970.
Stanoviště ve výkupním podniku
– Požární sbor Helvíkovice.  

Duben 1971 – Námětové cvičení
hasebního obvodu č. 4 v Pastvinách
na Vitanově na salaš JZD.

Slavnosti Sokola a Požární ochrany v Líšnici
v roce 1970 u příležitosti 50ti letého trvání
Sokola a otevření nové požární zbrojnice.
Na snímcích požárníci z Helvíkovic.

3
1 Slavnostní pochod, v předu velitel PS Helvíkovice
Jaroslav Divíšek.
2 Slavnostní pochod na uvítání sborů – Divíšek
Jaroslav, Bednář Václav, Dušek Jaroslav, Žabka
Jaroslav ml., Blažek Karel ml.
3 Námětové cvičení při slavnosti – zleva Žabka
Jaroslav ml., Matyáš Josef, Roček Jiří, Bednář
Václav.



Pohled od salaše na dopravní vedení
požárního sboru Helvíkovice a PS-8
obsluhovanou K. Blažkem ml. Výškový rozdíl
vody z přehrady na Vitanov byl 80 m.

První vítání novorozeňat
v Žamberku. 

Na snímku manželé Dolečkovi a Verešovi,
paní A. Blažková a paní Mikysková.

Momentka ze cvičení. Na snímku J. Ryšavý,
V. Bednář, K. Blažek ml., F. Doleček, Jos.
Matyáš, L. Durchánek a T 805 PS.

INZERCE

1972

Občanské sdružení Diakonie Broumov
společně s obcí Helvíkovice

Vítání novorozeňat v Žamberku 9. 2. 1972

VYHLAŠUJÍ SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené

 Manželé Knopovi a jejich dvě malé ratolesti
 Manželé Ryšavovi se svými dvěma dcerami.

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
PROSÍME, PROHLÉDNĚTE KAPSY, KABELKY – CENNOSTI NEDOHLEDÁME

Moderní technika v zemědělství

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil
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SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:

ve dnech 1. 3. – 5. 3. 2021

1

v pracovní době obecního úřadu
ve venkovní kuchyňce v přízemí č. p. 165
(víceúčel. objekt - vchod od parečku)
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:

3
4
1 Pásový traktor DT-54
2 Zetor 4011
3 Samosběrný vůz
4, 5 Kombajny SK-4

5

Diakonie Broumov, www: diakoniebroumov.org, tel.: 491 524 342, 739 999 112
nebo OÚ Helvíkovice tel.: 465 612 527, 737 717 897

Obec Helvíkovice nabízí všem zájemcům obědy dodávané
ze Školní jídelny Žamberk.
Výdej se provádí do vlastních jídlonosičů.
Cena 86 Kč za 1 oběd.
Bližší informace na OÚ nebo na tel. 737 717 897
Helvíkovický zpravodaj č. 1/2021, XXII. ročník, dvouměsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku. 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 byla dne 29. 1. 2021, datum vydání 5. 2. 2021. Uzávěrka příštího čísla dne 24. 3. 2021,
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