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Číslo 4/2012

OBECNÍ ÚŘAD
Dne 4.7.2012 se konalo 14. řádné veřejné zasedání zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo a
schválilo:
1. Prodej pozemku par.č. 19/14 o výměře 1221
m2 v k.ú. Helvíkovice manželům S.Ch. a K. Scott,
Kameničná 95. Jedná se o poslední pozemek v novém sídlišti Na Skále.
2. Doplnění usnesení č. 4 ze dne 1.2.2012 na
toto znění: Zřízení bezplatného věcného břemene
na právo chůze a jízdy na pozemku par.č. 44/1 v
k.ú. Helvíkovice ve prospěch všech vlastníků nemovitostí č.p. 122 s omezením vjezdu traktorů a
nákladních automobilů pouze pro běžný provoz
rodinného domu.
3. Výpůjčku nebytových prostor v budově bývalé hasičárny v Helvíkovicích na stav.par.č. 131 od
1.7.2012 na dobu neurčitou Mysliveckému sdružení „Dubina“ Helvíkovice – Kameničná. Po uplynutí dosavadní smlouvy nelze uzavírat bezplatnou
nájemní smlouvu, pouze lze uzavřít smlouvu o
výpůjčce, ostatní ustanovení dosavadní smlouvy
zůstala beze změny.
4. Byl dořešen smluvní vztah mezi ŘSD ČR
Praha a obcí k umístění a provozování vedení
Kanalizace Helvíkovice v silnici I/11 a přilehlém
pozemku.
5. Závěrečný účet Sdružení obcí Orlicko za rok
2011.
6. Nákup pozemku par.č. 19/39 o výměře 285
m2 za cenu 150 Kč za 1 m2 od p. Tomáše Kubíčka, Helvíkovice 9. Na pozemku par.č. 19/39 bude
zřízeno bezplatné věcné břemeno na právo chůze
a jízdy a bezplatné věcné břemeno zřízení, údržby
a oprav inženýrských sítí pro vlastníky pozemků
par.č. 19/35, 19/36, 19/37 a 19/38 v rozsahu GP
č. 537-229/2012. V budoucnu by na pozemku
měla obec vybudovat veřejnou komunikaci, umožňující přístup na stavební pozemky p. Kubíčka.
7. Vzhledem ke změnám vyvolaným školským
zákonem rozhodla obec o setrvání Anny Janebové
ve funkci ředitelky Mateřské školy Helvíkovice na
dalších 6 let.
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Upozornění na místní poplatky:

Do 30.6. byl splatný poplatek za odpady za rok
2012 ve výši 400 Kč za 1 občana hlášeného k trvalému pobytu nebo za rekreační chalupu.

Kanalizace Helvíkovice

Tak jako v každém čísle zpravodaje vás opět
informujeme o průběhu stavby kanalizace v naší
obci. V současné době jsou hotovy protlaky hlavních tras na stoce T, to je od silnice I/11 pod řekou
u mostu k Popluží (T3) a části této stoky pod Poplužský kopec (T.2.2) a na Závodí (T.2) a také část
za hřištěm (T-kmenová stoka). Na této stoce je
zhotovena i větev od Kudrových až po Míkovi (T.3
a T.3.1). Částečně výkopem a částečně protlakem
je zhotovena další část kmenové stoky T od mostu
k Popluží po pravém břehu řeky proti proudu až
ke vtoku potoka do řeky a dále až k odlehčovacímu
kanálu potoka a podél tohoto kanálu až k mostku
na kanále a odtud až k Matyášovým č.p 147. Protlakem je zhotovena i větev od Šrajbrových přes
mostek na potoku až na křižovatku komunikací u
vodovodní čerpačky VAK Jablonné n. Orlicí (T.1).
Na této části kanalizace jsou v současné době osazovány domovní čerpací stanice (tlakové jímky)
a zároveň jsou přídavným potrubím protahovány
vodiče pro rozvod elektřiny k napájení jednotlivých čerpadel v tlakových jímkách. Čerpadla
nebudou prozatím do jímek umísťována. Od 2.8.
byly zahájeny práce na stoce C Na Skále.

Opětovně upozorňujeme občany, že je nejvýhodnější v této době, kdy je u domu definitivně
umístěna tlaková jímka, zhotovit domovní přípojku s přípravou na přemostění stávající žumpy
nebo septiku, které bude provedeno dodatečně po
uvedení nové kanalizace do provozu. Územní souhlasy pro výstavbu domovních přípojek je možné realizovat až po nynější jímku. V příštím roce
(termín bude upřesněn) majitelé nemovitostí přemostí stávající septik nebo napřímo napojí vývod
odpadních vod z nemovitostí.
Upozornění:
Dešťové vody nepatří do kanalizace!
V současné době ještě není znám provozovatel kanalizace, vzejde z výběrového řízení.
Asi to vše je běžné, co ke každé stavbě patří, proto
vás žádám o další trpělivost a ohleduplnost k celé
výstavbě.
MVDr. Šalanský

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná
životní jubilea:
Srpen 2012
Matyášová Marie		
Bednářová Vlasta
Hovadová Květoslava
Dostálek Vlastimil
Šalanská Jiřina		
Matyáš Vratislav		
Mík Josef		

č.p. 147
č.p. 74
č.p. 24
č.p. 31
č.p. 130
č.p. 121
č.p. 37

72 let
65 let
93 let
77 let
60 let
74 let
65 let

Září 2012
Béňa Ladislav		
Vítková Vědunka		
Tomeš Jaroslav		
Dolečková Zdenka

č.p. 64
č.p. 110
č.p. 75
č.p. 29

75 let
89 let
60 let
65 let

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
3.7. se narodila Veronika Knopová do č.p. 55

VZPOMÍNÁME
30.5. zemřel pan Dušan Labudík z č.p. 73 ve
věku nedožitých 64 let.
Pan Dušan Labudík zůstane dál zapsán v
paměti Obce Helvíkovice. V letech 1998-2006
byl zastupitelem obce a předsedou stavebního
výboru a měl podíl na vývoji naší malebné obce.
Čest jeho památce!

Ze života v obci
Vítáme nové občánky obce
Vítám tě na svět, děťátko malé,
tátova pýcho a mámino štěstí,
děťátko sladké, živote nový,
kytičko rozkvetlá na rozcestí.
Dne 9. června 2012 proběhlo historicky první
vítání občánků v prostorách Obecního úřadu v
Helvíkovicích, při této příležitosti si mohli rodiče
s rodinnými příslušníky prohlédnout budovu mateřské školy. Mezi občany naší obce jsme přivítali
tyto děti: Valentýnu Šťovíčkovou, Mikuláše Mlynáře, Terezu Štefkovou a Michala Šedu.

Malým občánkům přejeme mnoho štěstí, zdraví,
spokojenosti, lásky a radosti v jejich životě.
Za Obec Helvíkovice, Jana Kolářová
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Kulturní akce pro veřejnost
V měsíci červnu se uskutečnilo několik kulturních akcí pro širokou veřejnost naší obce.
SDH uspořádalo 1.6. Dětský den, po kterém
následovalo kácení máje, škoda jenom, že pořadatelům nepřálo počasí. Další akcí byl koncert skupiny Hashberry v kapli v den naší poutě tj.17.6.
Na divadelní představení „Postel pro anděla“ komedii od J. Koleděje nás pozval Ochotnický divadelní soubor NA SKÁLE v termínech 9.6. a 29.6.
do Pohostinství U Jelena, hosté jejich vystoupení
odměnili velkým potleskem a salvami smíchu. Ke
Dni dětí byl uspořádán zájezd pro děti s dospělými
do rodinného zábavného parku GALAXIE Zlín a
do ZOO Lešná, trochu mi je líto, že nabídku vyu-
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žilo tak málo občanů, všichni si program užili a s
neopakovatelnými zážitky se šťastně vrátili s paní
řidičkou autobusu domů. Závěr měsíce ukončil
koncert skupiny THE BEATLES REVIVAL, která za námi přijela z Kladna. Celé vystoupení nám
navodilo dobu 60. let a všech téměř 300 návštěvníků se mohlo do krásných písní zaposlouchat a
užít si zábavu nejenom při koncertě, ale následně i
při poslechu reprodukovaných písní. Občerstvení
zajistili místní spolky.
Všem pořadatelům zmíněných akcí a zúčastněným lidem na přípravě a celém průběhu kulturního dění v naší krásné obci děkuji, jelikož kultura v
obci obohacuje mysl a duši návštěvníků.
Jana Kolářová

NÁZORY A ZAJÍMAVOSTI
Vybráno z obecní kroniky.

Co bylo před devadesáti lety?
V současné době probíhá výstavba kanalizace
po obci, napadlo mne zapátrat v obecní kronice,
jak to bylo před mnoha lety.
Psal se rok 1922 (letos 90 let), kdy se začala plánovat elektrizace obce. Následuje citace z kroniky:
„V roce 1922 začalo hýbati elektrizaci obce,
avšak na přímý dotaz obce, velkostatku v Žamberku zdali též přistoupí ku elektrizaci (družstvu)
zděleno bylo zástupcem velkostatku že ke družstvu nepřistoupí že bude stavěti velkostatek sám
elektrárnu v místech u Dolního dvora, kde stával
mlýn, kde voda už 30 roků běží a padá bez užitku
a má nyní sílu bez upravení 20 koňských sil, při
úpravě však dle sdělení odborníkem by dosáhlo se
70 koní.
Velkostatek však elektrárnu nepostavil, ale nabídnul vodní sílu ke koupi obci za 150 tisíc Kč se
30 mírami pozemku u dolního mlýna. Obecní zastupitelstvo po zralém uvážení koupi zamítlo neb
by kromě uvedených 150 tisíc potřebovalo nejméně ještě 800 tisíc na zřízení nového splavu, vyčištění strouhy na vodu, úpravy turbin, postavení
příslušných budov pro elektrárnu a bytů, dále pak
rozvodní sítě atd., což by velice bylo obec a poplatnictvo zatížilo, proto z koupi sešlo.
V roce 1923 přes obec naší položen jest kabel
elektrizační ze Slatiny nad Zdobnicí do Žamberka,
nyní v roce 1925 opět začíná se ujímati myšlenka
zavedení elektrizace k čemuž přeji mnoho zdaru.“
V lednu 1925 byla opět vyzdvižena do popředí
elektrizace obce, byl vyzván obecní úřad, aby znovu zažádal o řečníka, který by občanům vysvětlil
výhody elektrizace obce.
Ke konci ledna přijel tajemník od elektrárenského svazu z Hradce Králové, který měl poučit
občany obce o výhodách i nevýhodách elektrického zařízení, což velice přispělo znovu ke zvážení
elektrizace obce.
František Filip a František Kubasa vypracovali
přibližný náklad na jednotlivé budovy a pole, když

by se obdrželo od státu a okresů 40% finančních
prostředků. Následovala pochůzka po obci od čísla k číslu, kde znovu každému vysvětlovali, kolik
by přibližně musel každý na rozvodní síť přispět
a kolik by přibližně stála místní instalace. Z celkového počtu 92 zakreslených čísel popisných v
rozvodní síti, přistoupilo 32 čísel popisných. Byl
zvolen prozatímní výbor, který vykonával přípravné práce.
Dne 15.března 1925 byla svolána přípravným
výborem ustavující schůze a dány k podpisu
závazné přihlášky, nakonec se přihlásilo 42 popisných čísel do elektrárenského družstva, kteří
ihned přihlášku podepsali. Byl zvolen výbor elektrárenského družstva.
Rozpočet na rozvodní síť po obci a do osady
Houkov činil 195 000 Kč, z toho měli přislíbeno
od státu 40 % nákladů, okres Žamberský 30 % ,
ostatní bude rozděleno na členy družstva. Na konci března bylo 51 členů družstva, tedy už více než
polovina čísel popisných.
Dále je psáno: Že vše v naší obci nešlo tak, jak
by třeba bylo svorně ku předu, čehož musíme trpce želeti neb někteří občané všemi možnými intrikami, snad z neznalosti věci a neb sobeckosti nám
činovníkům věc výše uvedenou mařili, avšak věc
se jím nepodařila, přece více uvědomělých občanů hned ke družstvu přistoupilo a tak umožnili, že
k elektrizaci během tohoto roku skutečně dojde,
začež jím zde na památku vřelý dík vzdávám neb
jen tímto činem zachránili jsme značné státní a
okresní subvence, které dosud jsou udělovány k
účelům, tak všeužitečným a je možno, že udělovali se v krátkém čase nebudou vzhledem k zatížení
státu a země.
Doufáme jistě, že i ti, kteří nejvíce proti elektrizaci brojili v krátkém čase také přistoupí neb
vyhnuti nemají, chtějíli z dobou pokroku jíti ku
předu.
Bohužel však Stranou lidovou vypracován protest proti usnesení obecního zastupitelstva, že
podpoří zavedení elektrizace do obce do výše 45 tisíc Kč. Protest byl okresním správním výborem ve
všech důvodech zamítnut a připomenut, že podnik
zavedení elektrizace do obce je podnik všeužitečný, téměř každému dosažitelný a nedozírného ná5

rodohospodářského významu a je tudíž povinností
obce podnik takový podporovati.
Nejvyšší správní soud projednal protest proti
elektrizaci a poslední rozhodnutí zní: Jest zpodivením, že obecní zastupitelstvo jen malou částkou
chce přispěti na elektrizaci obce, když jest to podnik všeužitečný atd.
Tak dopadají protesty občanů, kteří jsou jen oběti lidí, kteří to s nimi dobře nemyslí neb v pozdější
době, když elektriku budou chtíti, budou to míti o
mnoho dražší a budou tím finančně poškozeni.
Ke konci června byla zahájena výstavba rozvodné elektrické sítě, stavbu provedla firma František
Hladký ze Žamberka. Síť byla uvedena do provozu
25. září 1925 a členové družstva elektrárenského
byli spokojeni, že vše se vybudovalo a konečně
mohou elektřinou svítit a využívat motorového
pohonu.
Na elektrickou rozvodní síť zaplatil každý člen
jistou zálohu a to na budovu 300 Kč a za každou
míru pozemků 15 Kč/ha, ostatní prostředky ve
výši 127 tis. Kč si vypůjčili, než bude provedeno
zúčtování státních a okresních finančních sub-
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vencí. Při ukončení stavby bylo v elektrárenském
družstvu již 59 členů.

Jak hovoří současnost?

Uběhlo dlouhých 90 let, elektrika je běžnou součástí všech domácností, firem a ostatních, dennodenně ji potřebujeme ke svému životu a bez ní si
nedovedeme představit život a v některých částech
obce stále stojí historické sloupy, které musí sloužit ještě v současné době.
Tak trochu mi to celé připomíná výstavbu kanalizace, jedná se o stavbu velkého rozsahu pro naši
obec. Současnost hovoří, že jsme pokročili tak
daleko, že i kanalizace je běžnou součástí našeho
života a legislativa státu si ji vyžaduje. Odkanalizování nemovitostí probíhá i v okolních obcích.
Budoucnost nám dá jistě za pravdu, že došlo ke
správnému kroku.
Naštěstí v dnešní době nových a pokročilých
technologií se nemusí vše kopat, existuje i metoda
řízených protlaků, které náš dodavatel stavby zvolil v některých částech obce při výstavbě hlavních
řadů, v této souvislosti nedochází k úplným uza-

vírkám a dopravní obslužnost je pouze omezena
na nezbytnou část výstavby, asfaltové cesty nepřišly k celkové újmě.
Jana Kolářová, starostka
Uvítali bychom náměty od občanů, které úseky z
dějin obce by byly dle jejich názoru nejzajímavější a
máme je připravit ke zveřejnění. Takovéto náměty
lze sdělit na obecní úřad nebo na e-mail:
ouhelvikovice@orlicko.cz.

TANEČNÍ ŠKOLIČKA
Od října bude zahájena pohybová a taneční výuka pro děti od 4 do 10 let.
Děti se naučí správnému držení těla, procvičí
se jemnou motoriku, orientaci v prostoru, jednoduché taneční kroky, jednoduché choreografie na
dětské písničky.
První informační schůzka pro rodiče bude v
úterý 2. října 2012 od 15.30 hodin v tělocvičně v
Helvíkovicích pod vedením p.učitelky Hany Michaličkové.
V minulém školním roce byla tato školička hojně navštěvovaná v počtu cca 20 dětí.
Děti vystupovaly na Besedě s důchodci, poslední schůzku věnovaly rodičům a dalším příbuzným
výběrem naučených dovedností, které se naučily v
průběhu celého roku.
Fotografie a krátká videa naleznete na webové
adrese www.helvikovice.cz/tanecni-krouzek-helvikovice.
JK

ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA REPREZENTOVALA NAŠI OBEC NA SPORTOVNÍCH
HRÁCH MŠ 2012 V PARDUBICÍCH
JAK JSME TRÉNOVALI - po celou dobu vždy
FAIR - PLAY - poctivě, čestně, spravedlivě. Žádné
z dětí nepodvádělo, děti soutěžily v 5 disciplínách
s velkým nadšením. Na celý trénink dohlížel kromě paní učitelky také student pedagogické fakulty
David Král, který byl v mateřské škole na pedagogické praxi.
Poděkování také patří panu správci hřiště J.Míkovi za umožnění tréninku na hřišti, které je vzorně udržované.
JAK NÁS POZNÁTE? - krásná žlutá trička s logem MŠ HELVÍKOVICE s motýlkem a žlutý kšilt
- že nám to na fotografii ale sluší, co říkáte?
A HURÁ DO PARDUBIC ! - podle poctivých
výsledků bylo vybráno družstvo pro finále, které
tvořilo 5 dívek a 5 chlapců.
Naši mateřskou školu reprezentovaly tyto děti
DÍVKY HOVADOVÁ ANETKA
KOLÁŘOVÁ MARUŠKA
KREJSOVÁ TEREZKA
ŠŤOVÍČKOVÁ KLÁRKA
KUČEROVÁ KRISTÝNKA
CHLAPCI - KUČERA DAVÍDEK
SVOBODA MARCELEK
MATYÁŠ JAROMÍREK
ZEZULKA ALEŠEK
POKORNÝ RADIMEK
A už tu byl 12. červen 2012 - den, na který jsme
všichni čekali a nemohli jsme se dočkat, až přijede
autobus a pojedeme závodit! Ještě jsme se rozloučili s paní učitelkou a dětmi, které zůstaly v mateřské škole a hurá do Pardubic. Dětem jeli také fandit a povzbuzovat je nejenom rodiče, sourozenci,
ale také prarodiče, za což jim všem patří velké poděkování. Cesta rychle ubíhala a už jsme stáli před
atletickým stadionem SKP HVĚZDA PARDUBICE. Přivítal nás Mgr. Jan Pilný - ředitel DDM
DELTA PARDUBICE a jako milou vzpomínku na
účast na sportovních hrách jsme mu předali dort atletický stadion, který upekla p. J. Zezulková ml.
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Pan ředitel byl dojatý a rád se s námi vyfotografoval.
Soutěžícím dětem byla připnuta čísla a přidělen
student, který se po celou dobu her o nás staral.
A už to začalo - slavnostní nástup s krásným
transparentem - MŠ HELVÍKOVICE, který pro
nás zhotovila paní Zezulková se svými dětmi (to
máme šikovnou maminku) a představení všech 15
družstev. Úvodní slovo pronesl Mgr. Jan Pilný, za
Pardubický kraj nás přivítala Mgr. M. Málková,
pozdravili nás představitelé města Pardubice a nechyběli ani sportovci - hokejové legendy.
A najednou zazněla naše hymna - děti stály nehnutě, i když některé ji slyšely úplně poprvé. Bylo
to opravdu dojemné. Sportovní hry mateřských
škol 2012 mohly začít!
Děti soutěžily v 5 disciplínách. A jak se snažily!!!
Fandící rodiče, prarodiče a děti, které nesoutěžily,
ale jely nás podpořit bylo slyšet z daleka - MAKEJ,
MAKEJ........ NEVADÍ, NEVADÍ, UTÍKEJ DÁL,
NEBREČ..... DO TOHO, DO TOHO..... volaly
maminky, p. učitelka, p. kuchařka - takovou atmo8

sféru musí každý zažít na vlastní kůži! No prostě
něco nádherného! A děti soutěžily jako o život s
velkou bojovností.
Když děti dosoutěžily, běžely se občerstvit ke
stánku PRIBINA a těšily se na divadélko. Najednou začalo pršet a všechny děti (celkem 250) se
utíkaly schovat na tribunu. Smutek přešel, když se
dozvěděly, že o divadélko nepřijdou a herec bude
hrát na tribuně. Očička jim zářila štěstím, sledovaly děj, ani nedutaly.
Po zhlédnutí divadélka následovalo slavnostní
vyhlášení. Pohár naše děti sice nevyhrály, ale v pětiskoku a hodu do dálky jsme se umístily na 1.místě! Pokazil nám to štafetový běh a skok do dálky.
V příštím roce musíme tyto disciplíny více trénovat. I když naše děti nebyly mezi prvními, účast
na sportovních hrách v nás zanechala nezapomenutelný zážitek. Děti dostaly od paní Zezulkové
krásné perníkové medaile s motýlkem. Měly z nich
obrovskou radost.
Když jsme se fotografovali s hokejovou legendou panem Martincem, moc nás potěšila jeho slo-

va - cituji: ,,Jsem moc rád, že jste z takové malé
vesničky přijeli na sportovní hry. Třeba jednou o
vás uslyšíme. Děkuji vám, že vedete děti ke sportu.
Jen tak dál.“
NÁVRAT DOMŮ - znaveni, ale šťastni.
PODĚKOVÁNÍ
- děkuji paní starostce za její osobní účast při jejím pracovním vytížení, za její podporu po celou
dobu této náročné akce, za finanční příspěvek na
autobus
- děkuji všem obětavým a skvělým rodičům a prarodičům, že si na své děti a vnoučata udělali čas
a vytvořili tak nádhernou atmosféru
- děkuji paní J.Zezulkové ml. za výborný dort, medaile pro děti, transparent.
A TO NEJVĚTŠÍ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ
NAŠIM NEJMENŠÍM SPORTOVCŮM Z NAŠÍ
KRÁSNÉ KOUZELNÉ ŠKOLIČKY!
Atmosféra sportovních her MŠ 2012 v nás zanechala silný zážitek. Chceme, aby se pohyb stal
každodenním koníčkem dětí a zdravým řešením
volnočasových aktivit. Podporujeme v dětech první větší zájem o aktivní sport a vedeme je k týmové

práci. Sportovní hry se konají v duchu olympijských tradic FAIR - PLAY. Chování FAIR - PLAY
pochází ze sportu, ale používáme ho i v životě.
FAIR - PLAY by měl dodržovat každý, protože
tím ukáže, že je poctivý a čestný!
UŽ SE TĚŠÍME NA DALŠÍ ROČNÍK SPORTOVNÍCH HER MŠ!
Anna Janebová - ředitelka MŠ

MILÍ RODIČE,
Mateřská škola se významně podílela na
připravenosti vašeho dítěte pro vstup do 1.
třídy ZŠ. V mateřské škole dítě získalo přiměřené dovednosti ve všech oblastech jeho
osobnosti. Jsou to první ucelené základy pro
jeho další učení a vzdělávání, pro život ve
společenství s ostatními dětmi.
Velmi významným opravdovým zázemím
pro každé dítě zůstává však rodina. Přátelské vztahy, vzájemná důvěra, pochopení,
pochvala a pohlazení jsou pro něho nejlepším předpokladem pro zvládnutí významného životního kroku - budoucího školáka. Tak jako dosud v mateřské škole jsou paní učitelky i v základní
škole připraveny pomoci vašemu dítěti i vám s přípravou vašeho školáka do života. Přejeme vám všechno nejlepší a hodně úspěchů. Loučí se s vámi vaše paní učitelky z mateřské školy
HODNĚ TRPĚLIVOSTI, LÁSKY A POCHOPENÍ TĚM, KDO SVŮJ ŽIVOT VĚNUJÍ DĚTEM.
Anna Janebová - ředitelka MŠ
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UPOZORNĚNÍ, INZERCE

PEDIKŮRA A NEHTOVÁ MODELÁŽ
* mokrá pedikůra
* masáž nohou i rukou
* ošetření zarostlých nehtů
* peeling nohou
* lakování nehtů
*P. Shine (japonská manikúra)

* modelace gelem nebo akrylem
* velký výběr barevných gelů
* bohaté zdobení
* parafínové zábaly
* přírodní manikúra
* pedikúru možno provést u Vás doma !!!

Dagmar Kubíčková
Helvíkovice 136
Možnost zakoupení dárkových poukazů.
objednávky telefonicky: 773 254 919

POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE
POZVÁNKA
na zájezd pro důchodce, který se uskutečníve čtvrtek 16. srpna 2012
Program:
- Návštěva mlýna Dřevíček, kde poznáme práci mlynáře a jeho pomocníků z období mezi světovými válkami, dozvíme se něco o posledním vodníkovi.
- Hvězda – kaple Panny Marie Sněžné, chata Hvězda postavena v alpském stylu v roce 1856,
možnost zakoupení kávy, drobného občerstvení.
- Město Broumov- Benediktinský klášter, klášterní zahrady, vamberecké mumie z období 17-18
století
- Železniční muzeum v Jaroměři – expozice v bývalé výtopně z období, kdy železnici vládla
pára
- Prohlídka obnoveného areálu bývalých lázní ve Studánce – moderní sportoviště, možnost
večeře v hotelu, možnost procházky k Ivanskému jezeru v Přírodním parku Les Včelný.

Odjezd z Helvíkovic je v 7.30 hod.
Přihlásit se můžete na OÚ. Pravděpodobný návrat mezi 19. a 20. hod.
Cena pro účastníky zájezdu za dopravu a vstupy: Důchodci a děti místní: 150 Kč. Ostatní
občané Helvíkovic: 200 Kč. Důchodci a děti z jiných obcí: 300 Kč. Ostatní občané z jiných obcí:
400 Kč.
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