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DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE

Číslo 3/2013

OBECNÍ ÚŘAD
Dne 8.4.2013 se konalo 19. řádné veřejné
zasedání zastupitelstva obce Helvíkovice. Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo a schválilo:
1. Rozpočtové opatření č. 1/2013 ve výši
232 200,- Kč.
2. Prodloužení smlouvy o dílo na zimní údržbu
komunikací s M. Bednářem do 30.4.2015.
3. Vytvoření projektu G-Obec a provoz tohoto
mapového serveru společně se svazkem obcí Orlicko zajištěné firmou G Plus s.r.o. Pardubice. Mapový server bude časem volně přístupný veřejnosti
na webových stránkách obce.
4. Převod kauce u stavebního pozemku par.č.
19/11 v k.ú. Helvíkovice z původního majitele J.
Hovada na nového majitele L. Kočího.
5. Nákup části pozemku par.č. 71 PK vedle
hřbitova.
6. Nákup části pozemku par.č. 1156/1 PK nad
cestou u Kroulových.
7. Zaslání poptávkového dotazu na komplexní
provozovatelskou smlouvu na provoz Kanalizace
Helvíkovice firmám Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. a VENCL-SERVIS Vodovody
a kanalizace s.r.o. Žamberk.
8. Souhlasné stanovisko pro MAS Orlicko a
podporuje záměr TJ Sokol Helvíkovice k projektu
„Zahradní travní traktor s příslušenstvím pro udržování travnatého povrchu fotbalového hřiště.“
9. Dohodu s Úřadem práce na zřízení 1 pracovního místa na veřejně prospěšné práce. Zaměstnanec M. Zdobnický pracuje na poloviční úvazek pro
obec od 1.5.

Pozvánka

na 19. veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Helvíkovice,
které se koná v pondělí 17.6.2013
od 18.00 hodin v sálku OÚ.
Program: Závěrečný účet obce za r. 2012
Program rozvoje obce
Různé
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Upozornění na místní poplatky:

Poplatek za odpady za rok 2013
450 Kč
za 1 občana hlášeného k trvalému pobytu, dlouhodobě žijícího cizince nebo za rekreační chalupu,
splatný do 30.6. 2013.

Program rozvoje obce Helvíkovice

Tvorba nově vznikajícího dokumentu Programu rozvoje obce (PRO) Helvíkovice na období
2013–2018 se pomalu blíží do závěru. Samotný
dokument je vyvěšen na vývěsce u Konzumu a na
webových stránkách obce k pročtení občanům a

také k vašim dalším námětům a případným připomínkám, které zasílejte na ouhelvikovice@orlicko.cz nebo přineste písemně na OÚ nejpozději do
11. června 2013.
Na dokumentu se podíleli vybraní zástupci naší
obce, kteří tvořili pracovní skupinu PRO, pod
metodickým vedením Mgr. Jana Holečka zástupce firmy GaREP a další občané, kterým děkuji za
spolupráci, obětavost a věnovaný čas. Všechna setkání byla přínosem pro další rozvoj obce.
Pro možný budoucí rozvoj naší obce přispěli i
naši malí šikulové, kteří vytvořili dílo pod názvem
„Přáli bychom si mít jednou v naší obci“, které se
skládá z těchto přání: hotel, pláž a moře, sjezdovka, bazén, fontána, kašna, škola, lanovka. Toto
pozoruhodné dílo bylo možné shlédnout při veřejném představení PRO Helvíkovice dne 3. června
2013. Fotografie díla budou součástí nově vznikajícího dokumentu, autorské dílo bude sloužit při
dalších prezentacích naší obce.
Jana Kolářová

Webové stránky obce

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Webové stránky obce jsou připraveny pro registraci odběru novinek na vámi zadaný e-mail.
Máte-li zájem dostávat informace o nově zveřejněných informací, neváhejte a registrujte svůj e-mail na

BLAHOPŘEJEME
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná
životní jubilea:

www.helvikovice.cz
kde je nově přidán panel Odběr novinek. Tímto
bude ukončeno ze strany OÚ ruční rozesílání na
dříve předané e-mailové adresy.
Děkujeme za pochopení.
Jana Kolářová

Hurá na prázdniny…
Letní prázdniny se rychlým tempem přibližují, i
když v době vzniku tohoto čísla zpravodaje to spíše
vypadá na deštivé a studené podzimní dny. Všichni
stále věříme, že brzy přijde léto a vše co k němu
patří. V tomto období jsou nebo budou ukončeny
kroužky, které pro vás chystají vedoucí, kterým pa-

Červen 2013
Pinkasová Božena
Šreibr Josef
Oulický Ladislav
Januš Václav
Šindelářová Miluše
Šnajdr Jindřich

č.p. 135
č.p. 60
č.p. 27
č.p. 48
č.p. 22
č.p. 81

79 let
65 let
89 let
75 let
78 let
79 let

Červenec 2013
Šnajdrová Anna
Dobeš Jaroslav
Horáková Hana
Malinová Anežka
Kysilka František

č.p. 81
č.p. 16
č.p. 47
č.p. 127
č.p. 119

75 let
79 let
60 let
80 let
83 let

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY:
15. 4. 2013 se narodila Liliana Diblíková do č.p.
172.
Přejeme ji hodně zdraví, lásky a spokojené dětství.
VD

Ze života v obci
VÍKENDOVKA S VÝTVARKOU

tří velký dík za jejich obětavost, nápady a hlavně
dobrou spolupráci. Děti v letošním roce měli možnost v naší obci navštěvovat výtvarný kroužek, taneční kroužek a výuku angličtiny.
Krásné léto plné zážitků, pěkného počasí k letním aktivitám přeji všem občanům a dětem, na
které čekají dva měsíce volných dnů.
Jana Kolářová

se uskutečnila koncem dubna v Liberku. Bydleli jsme v pěkné chaloupce poblíž valů po hradu
Rychmberku a za souseda měli neškodného kostlivce Libora, co rád syrová vajíčka…
Během cesty tam jsme stihli výtvarně pozdravit
Javornické, když jsme namalovali před jejich OÚ
obrovský znak naší obce. Sotva jsme se později zabydleli, tvořili jsme opět, tentokrát veselou večeři.
Před večerkou jsme ještě bublinkovali.
Skoro celou sobotu jsme strávili dobrodružstvím s vodníkem Kristiánkem a poustevníkem
Ivanem. Přivolávali jsme sluníčko písničkou,
seznamovali se s historií a pověstmi z okolí Ivanského jezera. Malovali jsme přírodninami na dvojí
způsob, fotili se u úlů přátelských včelek, hladili
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nic moc akce, ale ve skutečnosti si všichni parádně užili pořádně nabitý
program. Dětem se pak
nechtělo domů!
Prostřednictvím Helvíkovického zpravodaje uděluji ještě jednou
POCHVALU všem zúčastněným dětem za
statečnost, šikovnost a
vytrvalost!!
Děkuji vedoucím Elišce, Markétě a Janě za
BEZVADNOU spolupráci!
Lída Matyášová

zlatého kapra a překonávali překážky se svázanýma rukama. A našli zlatý poklad!
Zpět v chaloupce jsme ještě pozdě odpoledne
malovali voskem a barvami na trička, mramorovali srdíčka pro maminky a vylepšovali ramínka.
Večer jsme protančili u ohně s čarodějnicí Šarlotou Šílenou (jejíž život jsme pro nebezpečí vzniku
požáru tentokrát ušetřili…).
V neděli jsme korálkovali náramky a dokončovali rozdělané práce.
No a co by to bylo za víkend bez trochy kultury,
ne?! Takže se v programu ocitla také slavnostní
vernisáž výstavy uměleckých děl helvíkovických
výtvarníků. Která mimochodem sklidila velký
úspěch.
V tomto krátkém textu se zdá, jako by proběhla

PODĚKOVÁNÍ

Neobyčejně krásný víkend nám připravila Lída
Matyášová, která měla připraveno v celém programu plno zábavného tvoření, výlet s překvapením, zajištěné ubytování, dopravu i stravu. Večery
strávené v historické budově fary na Liberku byly
oživeny Lídiným poutavým vyprávěním o místních legendách, historii, památkách a ukončeny
zpěvem ukolébavky s líbeznými zvuky kytary.
Velkou pochvalu a poděkování udělujeme Lídě za
perfektně zvládnutý víkend, za který mluvily rozzářené oči dětí, které měli možnost vše zažít a ještě
odjíždět s medailí na krku.
Lído děkujeme.
Jana, Eliška, Marki a šikulové

Jak dopadla výtvarná soutěž na téma

DÁREK PRO MAMINKU?
Zúčastnilo se celkem 7 dětí, dodáno bylo 7 výrobků. Některé práce vznikly kolektivně, některé
děti tvořily dvakrát.
Děkujeme hostům Posezení s důchodci za
spolupráci při hodnocení!
Nejvíce se líbil „3D obrázek“ od Terezky Marko4

Hasičské okénko
V sobotu 25.5.2013 slavil sbor dobrovolných
hasičů v Žamberku 140 let od svého založení. Členové sboru v Žamberku uspořádali při oslavách
tohoto výročí celodenní program, jehož součástí
byla i okrsková hasičská soutěž. Program oslav
byl zahájen pochodem zúčastněných soutěžících
družstev, činovníků okresní a krajského sdružení hasičů jakož i představitelů města Žamberka.
Průvod vedený vlajkonoši s historickými prapory
i z okolních obcí, prošel pod tóny známých pochodových písní hraných žáky umělecké školy v Žamberku a v doprovodu několika historických hasičských vozidel, od parku na Lukavské ulici přes
náměstí a pokračoval dále okolo zámku na cvičiště za koupalištěm na louku u remízku směrem k
Líšnici. Po nástupu družstev byla soutěž zahájena
za zvuků české státní hymny. Ve velice pěkně připraveném areálu soutěžilo 5 hasičských sborů v
několika kategoriích. Náš sbor obsadil kategorie
Ženy II – 1 družstvo a kategorie Muži II – 2 družstva. Po velice dobrém výkonu naše družstvo žen s
velitelkou Evou Žabkovou svoji kategorii dokonce vyhrálo a družstva mužů s veliteli Romanem
Koukolem a Josefem Matyášem se ve své kategorii umístilo na 2. a 3. místě. K takovým výkonům
nezbývá než členům soutěžních družstev srdečně
pogratulovat a poděkovat za dobrou reprezentaci.
Několik členů našeho sboru také při soutěži působilo jako rozhodčí na různých postech. Také oni
mají naše poděkování za práci na těchto oslavách.
Po skončení soutěží následovaly projevy zástupvé. Jako druhé se umístilo „akvárium“ od Jaromírka a Slávka Matyášových a třetí byly „náramky“
od Simonky a Aleška Zezulkových.
Hlasy ale získaly i „loutka princezna“ a „kabelka“ od Magdalenky Kolářové, „obrázek“ od Simonky Zezulkové i „korálkový obrázek“ od Leonky Kopecké.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo za účasti paní starostky 15. května na sálku obecního úřadu, kde děti z obou výtvarných kroužků společně
připravily sladké pohoštění v podobě zdobených
dortíčků. Soutěžící byli odměněni diplomy, sadami k tvoření, přípitkem a čokoládovými bonbóny.
Lída Matyášová a Eliška Marková
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ců hasičského okrsku a kraje a také zástupců města. Poté byly vyhlášeny výsledky soutěží a každý
cvičenec, který se umístil do 3. místa ve své kategorii obdržel pěknou upomínkovou medaili, která
byla vytvořena při příležitosti oslav 140 let hasičů
v Žamberku. Při této příležitosti obdržel žamberecký sbor vyznamenání „Řád svatého Floriána“ a
také někteří aktivní členové sboru různá vyznamenání za svoji činnost.
Program dále pokračoval vystoupením mažoretek ze Žamberka a velice pěkným vystoupením
hasičů z Líšnice se sekyrkovým cvičením. Toto cvičení bylo replikou 40 let starého cvičení na náměstí v Žamberku při oslavách 100 let založení sboru
hasičského.
Již tradičně je při těchto hasičských akcích zařazována ukázka hašení ohně historickou technikou.
Tentokrát byla hašena zmenšenina žamberecké
radnice a sice první stříkačkou zakoupenou pro
žamberecký sbor. Do této stříkačky se voda ještě
musela nalévat a této úlohy se zhostily přihlížející
děti, které nosily vodu v plátěných kýblech. Následovalo ještě několik ukázek historických stříkaček
v akci. Je překvapivé jak tyto „babičky“ dobře slouží i dnes po desítkách let od svého vyrobení. Přítomní profesionální hasiči ze Žamberka provedli
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také ukázku vyproštění z havarovaného osobního
auta a zásah na jeho uhašení. Tento zásah – mimochodem poslední ukázka techniky - byl prováděn
již za hustého deště a tak mnozí návštěvníci včetně
historických motocyklů a vojenské techniky zvolna opouštěli místo oslav. Je to jistě veliká škoda,
protože organizátoři akce měli připraveno dobře
zajištěné zázemí pro večerní posezení.
Příští rok se soutěž v požárním sportu koná v
Helvíkovicích při příležitosti 125 let od založení
hasičského sboru v naší obci. Věříme, že se tato
soutěž bude těšit dobré účasti diváků a přijdete
povzbudit soutěžící družstva.
Za výbor SDH Vojtěch Kroul

Nahlédnutí na uskutečněné akce:

30.4. se konalo stavění máje a pálení čarodějnic. Výtvarný kroužek věnoval pro upálení Šarlotu
Šílenou. V parčíku voněla grilovaná kuřata se zvuky radostných hrátek dětí a reprodukované líbivé
hudby M. Havlíčka.

Na neděli 12.5. připravil kulturní výbor obce
Besedu s důchodci s bohatým kulturním programem. V letošním roce byl program sestavený z vystoupení dětí z MŠ a tanečního kroužku obohacen
o recitaci B. Koukolové, zpěvy a tanečky místních
rozveselených lidiček, zpěv p. M. Černého a p. J.
Strnadové ze Žamberka a bohaté občerstvení.
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Zprávy z MŠ
BESEDA
s Mgr. S. Vyhlídalovou
4. 4. 2013 se konala v mateřské škole beseda pro rodiče s velmi milým a vzácným
hostem z Olomouce - s Mgr.
S. Vyhlídalovou - speciálním
pedagogem, na téma: 7 prvních let života.
Sešlo se nás 20. Beseda
byla velmi kladně hodnocena jak ze strany rodičů,
pedagogů, ale také 3 studentek, které se této besedy zúčastnily. Svým profesionálním vystupováním
si získala důvěru rodičů hned od začátku. Rodiče
otevřeně besedovali s paní magistrou, naslouchali
jejím radám, beseda byla velkým přínosem pro nás
všechny a rodiče si přejí další pokračování.
Po dvouhodinovém besedování se nám ani nechtělo domů. Velké poděkování proto patří Mgr.S.
Vyhlídalové za její ochotu přijet z Olomouce do
naší školičky a uspořádat velice zajímavou a poučnou besedu. S kytičkou a přáním všeho dobrého jsme se rozloučili a mé velké poděkování patří
všem rodičům, kteří se této besedy zúčastnili.
A jaká byla odezva p. magistry?
Cituji: ,,Vážená paní ředitelko, velice jste mě potěšila, obzvláště proto, že rodiče mají zájem „něco“
podnikat ve vztahu ke svým dětem a tak se zkvalitní
vzájemné vztahy rodič – učitel - dítě! Co víc si přát!?
Aby i nadále se prohlubovala vzájemná důvěra ve Vás,
Vaše kolegyně, což bude upevňovat a prohlubovat krásné klima „školních“ tříd a dětskou spokojenost.
Už nyní se velmi těším na setkání s Vámi a rodiči.
Přeji Vám samé přívětivé dny.
Srdečně Svatava Vyhlídalová.“
Proto Vás všechny srdečně zvu na další pokračování ve čtvrtek 20.6.2013 od 16.00 hodin
do mateřské školy - téma: SOUROZENECKÉ
VZTAHY - PROČ SI DĚTI VZÁJEMNĚ UBLIŽUJÍ.
Poslechnout si odborníka z oblasti výchovy,
třebaže jen preventivně je vždy velkým přínosem
nejen pro rodiče, ale především pro jejich děti.
Těšíme se na Vás! Anna Janebová - ředitelka MŠ
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POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE
Myslivecké sdružení „Dubina“
Helvíkovice – Kameničná
pořádá u příležitosti
90 let založení českomoravské myslivecké jednoty
90 let vydávání časopisu Myslivost a
60 let založení mysliveckého sdružení „Dubina“

Regionální výstavu
loveckých trofejí
na sálku obecního úřadu v Helvíkovicích.
Vystavovány budou významné trofeje z honiteb
Helvíkovice-Kameničná, Kunvald, Slatina nad
Zdobnicí, Žamberk, Písečná a Záchlumí a dále
trofeje ze zahraničních lovů.
Otevírací doba:
pátek14.6.2013 17 – 19 hodin
sobota 15.6.2013 16 – 20 hodin
neděle 16.6.2013 10 – 13 hodin
Vstupné dobrovolné
Výstava je doprovodnou akcí koncertu skupiny
ABBA Chiquita revival a jejích hostů, který se
uskuteční v sobotu 15.6.2013 v 17 hodin s posezením u táboráku po skončení koncertu.
28. až 30. 6. 2013 se v Helvíkovicích
na fotbalovém hřišti koná

mistrovství republiky
v dogfrisbee.
Přijďte se podívat
na závody šikovných pejsků.

Výlet pro děti i dospělé

do pohádek Čaroděje Archibalda I.
Na sobotu 22.6.2013 připravuje obec Helvíkovice výlet pro děti a dospělé do Starých Hradů
– do pohádek Čaroděje Archibalda I. Navštívíme
pohádkový hrad a zámek Staré Hrady u Jičína.
A nudit se rozhodně nebudeme! Podíváme se do
Dračí královské komnaty a budeme se snažit zachránit princeznu Laskonku. Po celou prohlídku

nás budou provázet pohádkové postavy z Pohádek
Čaroděje Archibalda I. Čeká tu na nás spousta draků, dráčků, dračích princů, princezen a rytířů, ale i
víly a skřítkové. V historických hradních a zámeckých prostorách uvidíme, jak se žilo za císaře pána
Františka Josefa I. Nakonec nás v Dračí královské
komnatě přijme na osobní audienci samo Jeho
Veličenstvo, dračí král Rozumbraďák XVI. se svojí
královskou rodinou.
Nechte se unést atmosférou čarodějné pohádkové prohlídky. Neváhejte a vydejte se na cestu
za slunce i deště. Vstupte do světa pohádek, tajů
a kouzel, kde dobro vítězí nad zlem chytrostí a
humorem, kde stromy rostou až do nebe a kytky
mají kouzelnou moc. Vydejte se na cestu do světa, v němž se daří hlavně pohádkám a zázraky se
opravdu dějí.

Pojeďte s námi:
V sobotu 22.6.2013
Program:
v 7,30 hod.
odjezd od Obecního úřadu v Helvíkovicích
10 – 13,30 hod.
Staré Hrady – Hrad a zámek – Jak se žilo za císaře
pána, Dračí královská komnata, volně přístupné
Pohádkové rejdiště, pohádky, Čarodějná Bestyjola
- možnost občerstvení v krčmě
14 – 16 hod.
Jičín – Muzeum hry – zábavný a tvořivý program
- další možnosti: Výstava trpaslíků, Výstava tvorby
O.Sekory
Návrat mezi 18. – 19. hod.
Poplatek za vstupy na Hrad a zámek ve Starých
Hradech a do Muzea hry v Jičíně:
děti 2-6 let 65,- Kč, děti 6-11 let 105,- Kč, mládež,
studenti, důchodci 125,- Kč, dospělí 175,- Kč
Poplatek za dopravu: občan Helvíkovic 70,- Kč,
ostatní 175,- Kč.
Závazné přihlášky s úhradou poplatku
na obecním úřadě do 14.6.
Za kulturní výbor obce Helvíkovice
srdečně zve Anna Janebová

názory a ZAJÍMAVOSTI
KAM ZMIZELO DESET DNÍ?
Ptáte se kterých? Kalendářních! Dnů, které
nařízením jednoho papeže zmizely z kalendáře.
A zmizením těch dnů se z jednoho kalendáře stal
po malých úpravách kalendář jiný. A o těch dvou
vám budu vyprávět. První se jmenuje juliánský a
druhý gregoriánský.
Jistě, že ve světě je kalendářů mnohem víc. Nedávno se hodně mluvilo o mayském kalendáři,
který údajně předpovídal konec světa. Ale existují i další. Například židovský, čínský, islámský,
egyptský .. ale já se budu zabývat jen těma našima dvěma.
A víte, kde se vzal název kalendář? Kalendář
– latinsky calendarium, je odvozenina od slova
calendae - což byl ve starém Římě název svátků
novoluní. A den měsíčního novu byl pro Římany
prvním dnem každého měsíce.
Jen pro zajímavost! Definice praví: Kalendář je
abstraktní systém pro členění času a orientace v
čase v periodách dnů a delších. Hrůza, že?
Ale teď vzhůru k našim kalendářům! Společným základem obou je tropický rok.
Juliánský kalendář zavedl roku 45 př. n. l. Gaius Julius Caesar. A už je jasné odkud pochází jeho
název, že? Rok začínal 1. ledna a měl 12 měsíců
po 30 a 31 dnech, kromě února, ke kterému se
každý čtvrtý rok, tedy přestupný rok, přidával jeden den. A tak to se dvěma úpravami – k jedné z
nich se brzy dostaneme - funguje vlastně do dnes.
Překvapilo vás to? Mě teda jo!
Caesarovi astronomové spočítali, že juliánský
rok má délku 365,25 dne tedy 365 dnů a 6 h. Což
je na tu dobu neskutečná přesnost. Vždyť dnes je
délka tropického roku 365,2422 dne, tedy 365
dnů 5 h 49 min a 46 s. Rozdíl jen pouhých 11
minut a 14 sekund!! Ale i když je to málo, ony
se ty minuty staletími nastřádaly a v polovině 16.
století byl rozdíl už 9,809 dne! Největší problém
s tím měla církev, protože takhle ani zdaleka nepřipadala jarní rovnodennost na 21.března a potažmo tedy Velikonoční neděle na první neděli po
prvním jarním úplňku!
A tak v roce 1582 papež Řehoř XIII. - no jistě,
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že to byl Gregor XIII., od něhož má náš druhý kalendář svůj název - provedl kalendářní reformu.
Vynechal těch přebytečných deset dní tak, že po
čtvrtku 4. října nastal pátek 15. října a k přestupným rokům stanovil následující pravidla:
1) Rok je přestupný, pokud je dělitelný číslem
4 (2012, 2016)
2) Výjimka č.1: Rok není přestupný, pokud je
dělitelný číslem 100 (2100, 2200)
3) Výjimka č.2 z výjimky č. 1: Rok, na který se
vztahuje výjimka č.1 je přestupný, pokud je dělitelný číslem 400 (2000, 2400)
Nádherné zavýjimkování, že? A ještě pár čísel!
Zavedením přestupných století se v gregoriánském kalendáři délka roku upravila na 365,2425
dne, tedy na 365 dní 5 h 49 min a 12 s, čímž se
rozdíl zmenšil na pouhopouhých 34 sekund!! To
znamená, že mezi ním a tropickým rokem vznikne rozdíl jednoho dne každých 3 300 let. A to
nám dnes může být šumafuk, ne?
Gregoriánský kalendář nebyl všude přijat
hned. V Čechách se tak stalo výnosem Rudolfa II.
ze 3. prosince 1583. Ve Švédsku roku 1753! A v
Rusku až v roce 1918! A proto Velká říjnová socialistická revoluce byla v říjnu (podle juliánského
kalendáře) a u nás se slavila v listopadu (tedy podle toho gregoriánského). To je právě rozdíl těch

10 dnů! To byla jen vsuvka pro starší a pokročilé,
kteří to pamatují. A například taková pravoslavná církev nepřijala gregoriánský kalendář vůbec
a tak jsou dnes Vánoce v Rusku podle toho jejich
juliánského již o třináct dní později než u nás!
A když tu mluvíme o Měsíci a Zemi, víte, že
se Měsíc vzdaluje od Země o 3,82 cm za rok? A
víte, že to znamená, že první dinosauři ho viděli přibližně o desetinu větší? A víte, že se za pět
miliard let utrhne a zmizí kdesi ve vesmíru? A
víte, že se otáčení Země zpomaluje o 0,000017
sekundy za rok? A víte, že to znamená, že ti výše
zmínění dinosauři měli den asi o hodinu kratší?
A víte, že podle měření mořských korálů z období
před 400 milióny lety trval rok více než 381 dní?
A .. a .. a víte, že vůbec nevím, jestli je to všechno pravda? Navíc musím říct, že to, že se za pět
miliard let náš souputník Měsíc utrhne a zmizí
kdesi v hlubokém vesmíru je mi úplně fuk. Já
jsem rád, že letos na prvního máje jsem stihl tu
moji Janu políbit pod rozkvetlou třešní a tak mi
snad neuschne. Ne ta třešeň. I když teď nevím,
jestli by Jana s formou a možná i obsahem tohoto vyjádření souhlasila. A víte, proč se máme
na prvního máje líbat pod rozkvetlou třešní? ..
A víte, co? O tom až jindy, jo?
Láďa Martínek

Máte v anketě Strom roku 2013 také svého favorita?
Celostátní anketa Strom roku 2013 už zná dvanáct finalistů, kteří se budou snažit získat přízeň
veřejnosti, a tím i finanční prostředky na péči o
sebe i zeleň v okolí. Anketu Strom roku letos již
po dvanácté pořádá Nadace Partnerství. Hlasování mezi finalisty bude zpoplatněné a jeho výtěžek
se vrátí zpět k těmto stromům. Navrhovatelé ho
budou moci využít k odbornému ošetření stromů,
novým výsadbám nebo vytvoření informačních
materiálů o oceněných stromech.
Hlasování o nejsympatičtější strom republiky
začne 15. 6. a skončí 10. 10. na www.stromroku.
cz, kde budou dostupné profily finálových stromů i podrobnosti o tom, jak hlasovat.
Finálovou dvanáctku tvoří (podle krajů):
Jihočeský – Hrušeň v Dolní Radouni (okr. Jindř.
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Hradec), Jihomoravský – Dub u Kocandy (obec
Kravsko, okr. Znojmo), Liberecký – Dub ochránce
ve Višňové (okr. Liberec), Moravskoslezský – Buk
v Černém lese (obec Karviná),
Pardubický – Vejdova lípa
(obec Pastviny, okr. Ústí nad Orl.),
Plzeňský – Poběžovická lípa (obec Poběžovice,
okr. Domažlice), Praha – Dub v Točné, Středočeský – Buk v Berouně, Mníšecký buk (obec Mníšek
pod Brdy, okr. Praha západ), Ústecký – Lípa v
Krupce (obec Krupka, okr. Teplice), Vysočina –
Jemnický buk (obec Jemnice, okr. Třebíč), Zlínský –
Lípa z Vlčích pramenů (obec Vyškovec, okr. Uh.
Hradiště).
Převzato z časopisu
Moderní obec

Vejdova lípa byla vysazena někdo po roku 1200.
Její výška je úctyhodných 25 metrů a obvod 12,59
m. Do ankety lípu navrhl Josef Kvičera, z celé republiky došlo více jak padesát návrhů na ocenění
stromů. Koordinátorka ankety Hana Rambousková z Nadace Partnerství dodává: „Stromy nominovali hlavně aktivní lidé, kteří mají chuť udělat něco
pěkného a užitečného pro stromy ve svém okolí.
Změnili jsme totiž pravidla, a tak výtěžek zpoplatněného hlasování poprvé putuje zpět do míst, kde
finalisté rostou. Pokud se tedy navrhovatelům ve
finále podaří nasbírat dost hlasů, budou moci stromu například dopřát ozdravnou kúru nebo v jeho
blízkosti vysadit další stromy.“ Vejdovu lípu bude
možné podpořit podpisem na hlasovacím archu
nebo dárcovskou SMS. Pokud zvítězí, získá navíc
poukaz na arboristické ošetření a postoupí do mezinárodního kola ankety Evropský strom roku.
Dokladem toho, že i zástupce našeho okresu
může anketu vyhrát, je šestikmenná lípa ze Zámrsku. Ta se stala Stromem roku 2004.
VD

Třídění odpadů
mírně na vzestupu

Třídění komunálních odpadů a jejich recyklace
se stává běžnou součástí života většiny obyvatel
ČR. Systém tříděného sběru se stále rozvíjí a
zlepšuje. Je základem pro naplňování hierarchie
způsobů nakládání s odpady, k níž se Česko přihlásilo při implementaci evropské směrnice o
odpadech. Loni se do systému zpětného odběru
zapojilo 6021 obcí (s více než 98 % obyvateli ČR).
Podle údajů autorizované obalové společnosti
EKO-KOM, která provozuje systém zpětného
odběru a využití obalových odpadů, a to zejména
ve spolupráci s obcemi, vytřídil každý občan průměrně 59,1 kg papíru, plastů, skla, nápojových
kartonů a kovů.
Oproti roku 2011 mírně stoupl sběr u plastů
a nápojových kartonů, sběr ostatních komodit
stagnoval. Ve sběrných systémech se nashromáždilo přes 189 tisíc tun papíru, 102 tisíc tun
plastů, 115 tisíc tun skla a 3,3 tis tun nápojových
kartonů. Celkové množství komunálních odpadů
předaných k recyklaci činilo téměř 620 tisíc tun
včetně kovů. Sběr recyklovatelných komunál-

ních odpadů (většinou s výjimkou kovů) zajišťují
v rámci svých sběrných systémů obce. V těchto
obecních systémech vytřídil běžný občan průměrně 39,1 kg papíru, plastů, skla a nápojových
kartonů. Srovnání třídění podle krajů ukazuje,
že nejúspěšnější byly obce v Pardubickém kraji
(43,6 kg/obyvatel), dále v Plzeňském kraji (42,4
kg/obyvatel/rok) a Středočeském kraji (41,6 kg/
obyvatel). Nejlepší třídiči papíru v rámci celé ČR
žijí právě v Pardubickém kraji (20,2 kg/obyvatel). Plasty třídí nejlépe Středočeši a lidé v Královéhradeckém kraji (12,5 kg/obyvatel). A v Královéhradeckém kraji nejlépe třídí také sklo (12,7
kg/obyvatel). Nejsbíranější komoditou je plast a
sklo, přičemž v 50 % obcí se sbírá vedle barevného také čiré sklo. Asi 9 % obcí ČR nenabízí svým
občanům sběr papíru.
Nejrozšířenějším způsobem sběru je donáška
do sběrných nádob. Na konci roku 2012 bylo na
našem území umístěno téměř 229 tisíc barevných kontejnerů. Jedno standardní sběrné místo
se třemi základními kontejnery na papír, plast a
sklo umožňuje třídit odpady asi 157 obyvatelům.
Loni ovlivnil sběr některých komodit vývoj
cen na trhu s druhotnými surovinami. Týká se
to především kovových odpadů, jejichž sběr není
většinou organizován obcemi, a »lidový« sběr od
občanů provozují soukromé výkupny.
Převzato z časopisu Moderní obec
Pro porovnání uvádíme množství tříděných odpadů sebraných v Helvíkovicích za r. 2012:
Plastové obaly
		
Papír		
		
Sklo		
		
Kovy		
		

5,77 t			
(12,15 kg/1 obyvatele)
2,07 t		
(4,36 kg/1 obyvatele)
5,63 t		
(11,85 kg/1 obyvatele)
2,105 t		
(4,43 kg/1 obyvatele)

V soutěži obcí Pardubického kraje O perníkovou popelnici se naše obec umístila v kategorii
obcí o velikosti 300 – 2000 obyvatel na 59. místě a
v celkovém pořadí na 125. místě.
Děkujeme, že třídíte.
VD
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HLASUJTE O NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR
A VYHRAJTE MOBILNÍ TELEFON!
Od listopadu soutěžíme
ve sběru elektra!
Milí spoluobčané, ve spolupráci s neziskovou
organizací ASEKOL jsme pro Vás připravili hlasování o nejlepší sběrný dvůr a s ním spojenou
soutěž o zajímavé ceny.
Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá od dubna
do listopadu letošního roku. Cílem je najít nejlepší sběrný dvůr, který by měl být co nejdostupnější,
uklizený, s ochotnou obsluhou, přívětivou otevírací
dobou a širokým rozsahem odebíraných komodit.
Zapojit se můžete snadno. Pomocí vyhledávače
na www.sberne-dvory.cz najdete váš sběrný dvůr a
ohodnotíte ho v každé z šesti kategorií takovým počtem hvězdiček, jaký si podle vás zaslouží.
Navíc se můžete zúčastnit slosování o hodnotné ceny. Stačí po oznámkování sběrného dvora
vyplnit jednoduchý registrační formulář a budete
automaticky zapojeni do jednoho ze tří slosování.
V každém z nich můžete získat jeden z devíti USB
flashdisků Maxell s kapacitou 32 GB nebo mobilní
telefon Samsung Galaxy Pocket Black.
Při závěrečném listopadovém vyhodnocení nejlepšího sběrného dvora bude kromě hlasování veřejnosti přihlédnuto také k počtu komodit, které
sběrný dvůr sbírá (např. sklo, plasty, kovy, atd.), a k
množství zpětně odebraného elektrozařízení. Vítězi
se nakonec stanou dva sběrné dvory. Nejlepší sběrný dvůr v obci do deseti tisíc obyvatel získá finanční
odměnu 30 tisíc korun, v obci nad deset tisíc obyvatel pak 70 tisíc korun.
Zapojením do hlasování můžete nejen podpořit
„svůj“ sběrný dvůr a soutěžit o mobilní telefon, ale
pomůžete také dalšímu zlepšování či rozšiřování
služeb sběrných dvorů a díky tomu i celé myšlence
ekologického třídění odpadů.
VD
Děti ze základních a středních škol, pedagogové
a známé osobnosti se mohou zapojit do nového projektu nazvaného Recyklované pohádky, který hravou formou vede děti k třídění použitých drobných
elektrozařízení a baterií. V rámci projektu vznikne
i stejnojmenná publikace. Příběhy známých osob12

ností na téma recyklování v ní doplní ilustrace dětí,
které získají největší podporu v dětské výtvarné
soutěži. Projekt je součástí školního vzdělávacího
programu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět.
Dětská výtvarná soutěž je základním stavebním
kamenem celého projektu. Děti mohly do 20. května 2013 do soutěže přihlašovat své obrázky s tématem recyklace, třídění odpadu a ochrana přírody.
Následně do 15.6. se děti, rodiče a široká veřejnost
mohou zapojit do hlasování na www.recyklovanepohadky.cz, které určí vítěze výtvarné soutěže. Prvních deset vyhodnocených obrázku bude použito v
publikaci Recyklované pohádky, pro kterou sepisují
příběhy známé osobnosti.
Osobnosti, které projekt podporují:
• spisovatelka a novinářka Barbara Nesvadbová,
• fotografka Sára Saudková,
• spisovatel Michal Viewegh,
• divadelní a filmový herec Lukáš Hejlík,
• hudebník a výtvarník Milan Cais (člen skupiny
Tata Bojs),
• stand-up komik Karel Hynek (pořad Na Stojáka).
Ukázku jedné pohádky vám přinášíme:

Celkem Šťastná pohádka
z odpadků
Sára Saudková
Mám ráda sobotní ráno. Jsem malá holčička Ida,
ale samozřejmě se mi vůbec nelíbí, když mi říkají, že
jsem ještě malá holčička. Chodím už totiž do školky
a už dávno se nepočůrávám a pořád se na všechno
ptám a pusu zavírám, jen když spím. A vůbec, skoro
vůbec se nebojím. Teď sedíme s malým bratříčkem
Vendou, maminkou a tatínkem u snídaně. Tatínek
je schovaný za novinami, občas jimi hrozivě zašustí
a někdy si je namočí do kávy. Nepřejte si ho pak slyšet, maminka ho ale vždycky včas zarazí. Maminka
umí vychovávat i tatínka, aby nezlobil a nekřičel.
Naše maminka to umí s námi se všemi. Za odměnu
ji máme všichni moc rádi, mazlíme se s ní a pusinkujeme. I tatínkovi taky někdy dovolíme, aby jí dal
velkou pusu a objal ji. Na to se s Vendou rádi dívá-

me, když se naše maminka s tatínkem k sobě tulí
a mluví potichu a úplně jinak než s námi. A pak se
usmívají a já věřím, že takhle hezké to bude už napořád. Maminka si vychutnává svou voňavou kávu
a rozdává horké lívanečky s javorovým sirupem. Na
tento sobotní obřad u stolu se vždycky moc těším.
Venda je za chvíli upatlaný úplně všude, i ve vlasech
se mu leskne ta sladká šťáva. Držím s ním krok,
ulepená jako on, ale jsem už velká holčička, a tak
si pusu způsobně utírám do rukávů. Ale jen když se
nikdo nedívá. Tatínek nám vymačká do skleniček
šťavnaté pomeranče. Opírá se do těch oranžových
půlek velkou silou, až roní dlouhé zlatavé slzy. Pomeranče pláčou! A my se radujeme. Ale ne na dlouho. Venda se natahuje po dalším lívanečku, zavadí
o skleničku a ta zoufale padá na zem. Zanechá po
sobě střepy jak z rozbitého ledu, které se zrovna
koupou v džusu. Tatínek úlekem převrhne své kafíčko do klína a otevírá rozzlobeně svou velkou pusu,
ale maminka mu do ní pohotově strčí poslední placičku. „To nic, Vendo, příště musíš dávat pozor!
Hlavně teď děti nikam nešlapejte, všude leží střepy.
Teď jste na moři plném žraloků a nesmíte vylézt z
lodi, jinak vás pokoušou.“ Tlumí naše hodná maminka bouři, která se už už hrnula tatínkovi z pusy.
Venda má slzy na krajíčku svých velkých hnědých
očí, ale hra na dravé žraloky pod našima nožkama
ho zaujala. I já krčím nožičky, aby mi je neukousli.
Co kdyby... Tatínek sbírá střepy a vytírá pod stolem.
Vypadá jako vorvaň, a ten se žraloků určitě nebojí.
Maminka odklízí ze stolu. Promáčené noviny si už
taky nikdo nepřečte, končí v krabici spolu se svými
staršími papírovými sourozenci. Jsou tam pondělní, úterní, středeční noviny, krabice od pizzy – byla
moc dobrá, krabice z lega, čtvrteční noviny, obal
od popcornu – aha, to jsme byli v kině, a páteční
noviny a taky obal od rodinného balení jogurtů.
Jsme totiž rodina, a pěkně mlsná rodina. Když jsou
žraloci zahnáni, převlékáme se do čistého. Kromě
maminky to potřebujeme všichni, nejvíc politý tatínek. Od nás dětí se to tak nějak očekává, že od stolu
odcházíme poznamenány vším, co se jedlo a pilo.
Je krásné sobotní ráno. Oknem se dere do kuchyně
sluníčko, jeho paprsky tancují do rytmu kosího zpěvu. Hurá, vyrážíme ven! Maminka si maluje pusu
červenou rtěnkou. Pusu má jak malinu, jen ji sníst.
Když není doma, taky si ji s Vendou zkoušíme, rty
se nám pak smějí od ucha k uchu. A krásně se s ní

maluje po zrcadle. Maminka vždycky jen bezmocně
hlesne: „Idunko, co jste mi to zase prováděli se rtěnkou?“ Dobře ví, že tím, co z ní zbylo, už nenamaluje
ani krátké „i“.
Tatínek nasazuje na záda krosnu – to až budou
Vendu bolet nožičky, aby se mohl královsky nosit.
Trochu mu to závidím, ale náš tatínek má velkou
sílu a klidně chňapne i mě a pak si nás nese jako
své dvě nejvzácnější trofeje. I když jsme mu polili
noviny. Cestou se zastavíme u barevných domečků.
Říká se jim kontejnery, ale já „r“ ještě nedovedu, tak
to jsou zatím jen „kontejnely“. Vypadají jak obří bábovky nebo kloboučky z hub. Tatínek nám říká, že v
nich žijí trpaslíci. Opatrně našlapuji a napínám uši,
jestli nezaslechnu jejich hlasy. Zatím nic. „Tatínku,
a to jim nevadí, když jim do domečku házíš na hlavu
papíly?“ Nedám se jen tak obelstít. Tatínek do toho
modrého vrhá celou naditou krabici. Auvajs, to je
přece musí bolet! Ale tatínek zašeptá to své dlouhé
„pšššš“ a my s Vendou přilepíme zvědavé uši ke stěně domečku, který požírá papír. A opravdu – slyšíme, jak si tam povídají noviny s časopisy, štěbetají
obaly od hraček se starými dopisy, rozšafně promlouvá roztrhaný papírový drak s knihami, které si
už nikdo nepřečte. Strašně si skáčou do řeči. Ale je
to asi tím, že si už tak dlouho neměly s kým popovídat. Vydávají ze sebe všechna písmenka abecedy
a brebentí jako my ve školce. Paní učitelku z nás
už bolívá hlava, když se naše hlásky k ní valí jako
přílivová mořská vlna. Nezadržitelně a nadšeně a
hlučně a bez konce. Ale i tak nás má ráda. Říkává,
že jsme jak z divokých vajec a živé stříbro. Nevím,
co si z toho vybrat. Ale vylíhnout se z velkého vejce,
určitě musí být dračí, abych se do něj vešla, to by
se mi líbilo. Tatínek říká, že trpaslíci ze všech těch
příběhů, které si tam vyslechnou, píšou pohádky. A
když z těch starých papírů potom lidé vyrobí novou
knížku, je pěkná, čistá, ještě neohmataná, ale úplně
bílá. A nebýt trpaslíků, už by taková zůstala. Oni do
ní pak v noci přenášejí všechny příběhy, všechna ta
vyhozená písmenka a obrázky. Někdy jsou veselé,
někdy smutné nebo strašidelné, to záleží na tom,
jaké papíry se v kontejneru zrovna sejdou. To se mi
líbí. Jaká pohádka asi vznikne z těch našich papírů? Určitě si budou vyprávět, co viděly v kině, když
jsme z kartonové krabičky křupali popcorn. Určitě
nezapomenou na to, jak jsme si s Vendou hráli s
novou stavebnicí. Byla pěkně zabalena do krabice,
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ze které jsme chvíli měli i bunkr, než jsme se o něj
poprali. A určitě si poví i to, jak si náš tatínek polil
noviny kávou a pak sbíral skleněné žraloky pod stolem. Maminka nás už volá, ať si jdeme poslechnout,
co se děje ve žlutém kontejneru. Naházeli jsme tam
trpaslíkům kelímky od jogurtu a plastovou láhev
mléka a rozbité Vendovo autíčko a můj píchlý nafukovací míč. Oba jsme je oplakali. Ale teď už vím, že
v tomto kouzelném kontejneru trpaslíci zase všechny ty rozbité plastové věci znovu oživují a vyrábějí
z nich úplně všechno. Nové hračky, nové kelímky s
úžasně dobrým pudinkem, nové lego kostičky, nové
láhve s limonádou a – teda, to ti maminko nevěřím
– i ty měkoučké mikiny na zimu. Co asi vytvoří teď?
Třeba měkoučká madla na kolo, na kterém se teď
učím jezdit? Ještě mi to moc nejde, ale už skoro
vůbec nepadám. A Vendovo skoro opravdické nářadí? A pláštěnku do deště, až zase vyrazíme hledat
duhu? Tatínek krmí zelenobílý kontejner střepy z
dnešní nehody u snídaně, nostalgicky tam upouští
i lahve od vína. Zacinká to, zachrastí. Tam asi vznikají radosti a hračky pro dospělé. Z čeho by jinak
nalévali víno a pivo? Z čeho by se voněli? Sklenění
trpaslíci sestavují ze střepů nové sklenice a lahve
a nádobky na voňavky a skleněné korálky. Mají s
tím hodně práce. Jako když skládáte obří puzzle z
milionu malých dílků. Tyto skřítky mají maminky
a tatínkové obzvlášť v lásce. Vysypáno. Náš výlet
začíná. Putujeme lesem, šplháme na stromy, které
jsou těmi nejlepšími prolézačkami, jen kdyby po
nich nelezli pořád ti mravenci. Maminka s tatínkem
nám dovolí brodit se potokem. Venda uklouzne a
už má kalhoty úplně mokré. Ale to nic. Maminka
s tatínkem se smějí, tak rychle zapomene na pláč
a nadšeně po nich cáká vodou. Pak se vyškrábeme
na předlouhý kopec a otevře se nám výhled na celé
město. Hodujeme v trávě a vůbec nikam nespěcháme. Jsem šťastná. Maminka s tatínkem se svalí na
chvíli na deku a my se po nich válíme a pouštíme
bubliny z bublifuku až do oblak. Sluníčko máme
v zádech, když míříme domů. Venda už usíná
tatínkovi na zádech. I mě už bolí nožičky, ale jsem
přece velká holčička a dojdu po svých. Když večer
usínáme ve svých postýlkách, maminka otevírá úplně novou knížku pohádek a čte nám svým měkkým
hlasem, slastně přivíráme víčka a víme, že to je pohádka, kterou nám přinesli ti malí skřítci z kontejneru. Třeba je někdy uvidíme...
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POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE
Kulturní výbor Obce Helvíkovice připravil

ZÁJEZD PRO DŮCHODCE

ve čtvrtek 15. srpna 2013
Program:
• Odjezd z Helvíkovic v 8.00 hodin.
• Kozlov (u České Třebové), prohlídka působiště
známého malíře Maxe Švabinského.
• Návštěva muzea v České Třebové, které přibližuje návštěvníkům historii českotřebovského
železničního uzlu, aviatické pokusy rodáka F.
Formánka, vynález Velorexu či historii úvah o
propojení tří moří kanálem Dunaj-Odra-Labe.
• Suchý vrch, obnovená Kramářova chata, rozhledna vysoká 33 m. Možnost oběda v restauraci nebo bufetu.
• Letohrad, středověká tvrz „Orlice“ - prohlídka a
možnost občerstvení
• Předpokládaný návrat do 18.00 hodin.
Cena zájezdu: místní 170 Kč, ostatní 230 Kč
V ceně je zahrnuto jízdné a vstupné na prohlídky.
Přihlášky na obecním úřadě do 31.7.2013.

UPOZORNĚNÍ, INZERCE
Obec Helvíkovice nabízí
Sekání trávy na zahradách – křovinořez nebo
traktůrek Starjet a v zimním období odklízení sněhu na soukromých pozemcích sněhovou frézou
Honda, vše s obsluhou za jednotnou cenu 350,- Kč
plus DPH za 1 h práce.

Vakcinace psů proti vzteklině
proběhne v pátek 28.6.2013 od 17.h u Obecního
úřadu v Helvíkovicích.

Honební společenstvo informuje
Výplata nájemného členům HS bude provedena
dne 12.6.2013 od 17 do 19 hodin na Obecním úřadě Helvíkovice a 19.6.2013 od 17 do 19 hodin na
Obecním úřadě v Kameničné.
Valná hromada Honebního společenstva bude
ve středu 26.6.2013 od 17 hodin v sálku Obecního
úřadu v Helvíkovicích.

Založení biliárového klubu
Za účelem založení biliárového klubu (sekce karambol) hledám
zájemce o členství a tento sport. V jednání je umístění herny v Žamberku, či jeho nejbližším okolí (Dlouhoňovice, Helvíkovice). V rámci klubu možnost výuky pro začátečníky i pokročilé hráče. Kontakt: Ivo
Jirout, 603 525 975, ivojirout1@seznam.cz.

Místní akční skupina ORLICKO
připravila pro všechny spolky, sdružení a ostatní neziskové organizace
na svém území nový portál pro jejich rozvoj a podporu
Místní akční skupina ORLICKO

K čemu Vám portál slouží:

kontakty na neziskové organizace v regionu
společný kalendář akcí
burza
bezplatný prostor pro vlastní potřebu

Neváhejte a zaregistrujte se ještě dnes! Registrace je zdarma.

Nevíte kam v sobotu večer na ples nebo táborák? Koukněte do kalendáře akcí na neziskovkyorlicka.cz

Vybrané akce z portálu neziskovkyorlicka.cz

8. 6. 2013 - Přes kopce a dolíky 2013 - Dolní Dobrouč
15. 6. 2013 - Pres Fest 1. ročník nového multižánrového
minifestivalu - Přívrat
19. 6. 2013 - Acháty v čase a prostoru - Česká Třebová
23. 6. 2013 - Bystřecký pohár - SDH Bystřec - Bystřec

Občanské sdružení Diakonie Broumov
a Obec Helvíkovice

VYHLAŠUJÍ
MIMOŘÁDNOU SBÍRKU NA POMOC
OBLASTEM POSTIŽENÝCH POVODNĚMI
l
l
l
l
l
l

Jakékoliv ošacení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Přikrývky, polštáře a deky
Obuv (veškerou nepoškozenou)
Spodní prádlo, ponožky
Pokud darujete i jiné věci, velmi rádi je odvezeme
(holínky, lopaty, repelenty a jiné potřebné věci)
Sbírka se uskuteční
ve dnech 10.6. – 14.6.2013
na Obecním úřadě v Helvíkovicích.

Ve dnech 10.6. a 12.6. od 8,00 h do 17,00 h,
v ostatní dny po předchozí domluvě.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem.
Postižené obce můžete podpořit i finančně.
Finanční dary můžete zasílat na účet Diakonie
Broumov 1302698349/0800 nebo 38739601/0100 s variabilním symbolem 999.
Na webových stránkách Diakonie Broumov si
můžete ověřit příjem vašeho daru i jejich následné
rozdělení.
Více na www: diakoniebroumov.org
Předem děkujeme za pomoc lidem, kteří to
opravdu velmi nutně potřebují.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203 Diakonie Broumov
nebo tel.: 465 612 527 Obecní úřad Helvíkovice
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