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Od začátku prosince 2013 do konce března 2014 
probíhala soutěž ve spolupráci obce Helvíkovice 
a společnosti ASEKOL ve sběru elektroodpadu. 
Jedno odevzdané vyřazené nebo nepotřebné 
elektrozařízení znamenalo možnost si vyplnit 
slosovatelný kupón. 
Během tohoto období se nasbíralo úctyhodných 
375 spotřebičů a ostatních elektrických zařízení. 
Soutěž byla vyhlášena pouze pro náš odpadový 
dvůr, ale zúčastnit se mohl kdokoliv. Soutěží sběr 
nekončí, obec má dlouholetou smluvní spolupráci 
se společnostmi organizujícími celostátní systém 
zpětného odběru elektrozařízení a proto budete -li 
mít potřebu uklidit nefunkční či nepotřebný 
spotřebič, využijte otevírací dobu místního 
odpadového dvora. 
Slosování cen proběhne 14. 4. 2014 od 17 hodin na 
sálku OÚ Helvíkovice. Více informací o slosování 
uveřejníme v příštím zpravodaji. Velmi si vážíme 
odevzdaného elektroodpadu a věříme, že ve sběru 
a odevzdávání na našem sběrném dvoře budeme 
pokračovat i nadále!

na 25. veřejné zasedání zastupitelstva obce 
Helvíkovice,

které se koná v pondělí 14. 4. 2014  
od 18 hodin v sálku OÚ.

Program: hospodaření, majetek obce

Pořadatelé soutěže ve sběru elektrozařízení 
obec Helvíkovice a společnost ASEKOL  

si Vás dovolují pozvat na 
veřejné losování výherců, 

které se uskuteční
v pondělí 14. dubna 2014 od 17 hodin

na sálku Obecního úřadu  
v Helvíkovicích.

Předání hodnotných cen výhercům 
proběhne po losování.

Soutěžícím pořadatelé soutěže přejí 
mnoho štěstí při losování!

Soutěž ve sběru elektroodpadu POZVÁNKA

Upozornění na místní poplatky
Do 30. 6. 2014 je splatný
Poplatek za odpady za rok 2014 450 Kč 
za 1 občana hlášeného k trvalému pobytu, 
dlouhodobě žijícího cizince nebo za rekreační 
chalupu
Do 28. 2. 2014 mělo být uhrazeno
Poplatek za psa za rok 2014 100 Kč 
za 1. psa, 200 Kč za každého dalšího psa 
jednoho majitele
Předplatné na Helvíkovický zpravodaj na rok 
2014    60 Kč
Žádáme o okamžitou úhradu poplatků  
po splatnosti.
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Rekonstrukce cest pokračuje
Během dubna bude pokračovat rekonstrukce 
místních komunikací od Popluží k letišti a od 
odpadového dvora do Kameničné. 

Úplná uzavírka komunikace od Popluží  
k Žamberku pro veškerý provoz bude 
17. 4. 2014 do 25. 4. 2014. 
Při nepříznivém počasí v tomto termínu bude 
uzavírka prodloužena. V rámci opravy cest byla 
provedena výsadba nového zeleného pásu ze 
stromů a keřů ke zpevnění břehů.
Fotky dokumentují současný stav rekonstrukcí.
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Zájezd do Prahy
V sobotu 8. března 2014 byl uspořádán 
zájezd do Prahy s odpoledním 
divadelním představením Nevěsta  
v divadle Na Fidlovačce. Účastníkům 
tohoto zájezdu počasí přálo, proto si 
mohli za krásného skoro letního počasí 
prohlédnout historický Vyšehrad. 
Zájezd byl uspořádán za velmi 
výhodných finančních podmínek 
pro naše obyvatele. Je proto 
velikou škodou, že zájem  
z našich řad byl velmi malý. Naštěstí 
jsme našli zájem u obyvatelů z obce 
Lukavice a okolí. Ti nás potěšili 
zaslaným pozdravem s poděkováním 
jménem všech výletníků z Lukavice 
(i odjinud). 

Obec Helvíkovice si Vás dovoluje pozvat  
na přednášku 

SENIOR V BEZPEČÍ,
která se uskuteční 

ve středu 16. dubna 2014 od 16.30 hodin  
v sálku OÚ v Helvíkovicích.

Vlastní přednáška bude zaměřena právě 
na možnost vzniku krizových situací, aby 
v případě, že se dostane senior do takové 

situace, si byl schopen poradit a měl  
v podvědomí uložené informace, které by 
jej měly ochránit před zbytečnou finanční, 

majetkovou nebo jinou ztrátou.
Časový předpoklad přednášky je cca 90 minut. 

Vstup zdarma.

Kulturní výbor obce Helvíkovice Vás 
srdečně zve v neděli 11. května 2014  
od 15 hodin do sálku Obecního úřadu  
v Helvíkovicích na přátelské posezení

BESEDA S DŮCHODCI

Připravujeme pro Vás zajímavý program:
Vystoupení dětí z MŠ, slovo paní starostky, 

kulturní překvapení, občerstvení, hudbu.
Pro zájemce zajistí obecní úřad dopravu.  
V případě zájmu o dopravu kontaktujte 

obecní úřad na tel. 465 612 527.
Těšíme se na Vás.
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Tradiční dětský pyžamový ples
Dne 15. 2. 2014 pořádal Klub první pomoci tradiční dětský 
pyžamový ples. 
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci. Za tombolu 
děkujeme všem sponzorům: Preclík truhlářství, divadelní spolek 
„Na Skále“, obecní úřad, manželé Holubářovi bytovka, Smetanovi, 
Kalous M., Grunda P. – autodoprava, Stejskal – koberce, Kollár T. 
– autoopravna, Novotná – hračky, Žabka J. – Polsko, Dibaq a. s., 
Janebová.

…Anna Kučerová

Informace z fotbalu
Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice 
Okresní přebor mužů III. třídy 2013 – 
2014 – jaro 5. 4. 2014 – 14. 6. 2014

kolo datum den zápas výkop hřiště
12. 5. 4. so TJ Sokol Rudoltice – TJ Sokol Helvíkovice 16:00 Rudoltice
13. 12. 4. so FK Kerhartice – TJ Sokol Helvíkovice 16:30 Kerhartice
14. 19. 4. so TJ Sokol Helvíkovice –VOLNO   
15. 27. 4. ne TJ Žichlínek – TJ Sokol Helvíkovice 16:00 Žichlínek
16. 3. 5. so TJ Sokol Helvíkovice – TJ Dolní Čermná, o.s. 16:00 Helvíkovice
17. 10. 5. so TJ Tatran Lichkov, o.s. – TJ Sokol Helvíkovice 16:30 Lichkov
18. 17. 5. so TJ Sokol Helvíkovice – VOLNO  
19. 24. 5. so AFK Kunvald – TJ Sokol Helvíkovice 16:00 Kunvald
20. 31. 5. so TJ Sokol Helvíkovice – TJ Jiskra Ústí n.O. o.s. „C“ 16:00 Helvíkovice
21. 7. 6. so FK GUFERO Mistrovice  - TJ Sokol Helvíkovice 16:00 Mistrovice
22. 14. 6. so TJ Sokol Helvíkovice – TJ Luková 16:00 Helvíkovice
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Vzpomínáme 
„Kdo s Tebou žil, ten ví, co ztratil.
Už nepohladíš, neporadíš.
Pustý je domov, smutno v něm,
vzpomínky bolné zůstaly jen.“

Blahopřání 
Srdečně blahopřejeme našim spoluobčanům, 
kteří oslaví významná životní jubilea.

Zajímavost z evidence obyvatel 
v obci Helvíkovice 
Nejčastější příjmení v obci je Matyáš – Matyášová 
(22x), následuje Kalous – Kalousová (14x), To-
meš – Tomšová (12x) a na stejné příčce jsou Žab-
ka – Žabková a Krejsa – Krejsová (10x).
Nejčastější jména v obci máme: Jiří (17x), Eva 
(13x), Jaroslav a Marie (12x), Petr a Anna (11x), 
Jakub, Jan, Jana, Josef, Martin (9x).

...Věra Dittertová

Fitmin Disc Dog Fun Weekend 
III. ročník závodu se koná 26.-27. 4. 2014 na 
fotbalovém hřišti v Helvíkovicích. 
Jedná se o psí závody, kde úkolem psovoda je 
házet psovi disk na určitou vzdálenost a v určitém 
čase. Pes musí ve vymezeném poli tento disk  
v letu chytnout. Závodí se ve čtyřech disciplínách, 
dvě proběhnou v sobotu a druhé dvě v neděli. 

Po oba dva dny závody začínají v 9 hodin, ukončení 
v odpoledních hodinách, dle počtu přihlášených. 
Vstup pro diváky samozřejmě zdarma, občerstvení 
na místě zajištěno. 
Hlavní sponzor akce firma Dibaq a. s. a pivovar 
Kanec Žamberk. 
Srdečně zvou pořadatelé manželé Šafářovi

Duben 2014
Mlynářová Ludmila č. p. 132 65 let
Popová Magda č. p. 124 77 let
Hajduk Vojtěch č. p. 3 70 let
Roček Jiří č. p. 87 70 let
Kopecká Marie č. p. 39 72 let
Jeništa Jiří č. p. 10 77 let
Květen 2014 
Chaloupková Oldřiška č.p. 126 84 let
Dušek Miloslav č.p. 104 76 let
Janušová Květoslava č.p. 48 78 let
Pirkl Jan č.p. 86 91 let
Knopová Anna č.p. 55 74 let
Michalička Adolf č.p. 115 72 let

Dne 15. 4. 2014 
vzpomeneme první výročí 
úmrtí mého manžela 
pana Zdeňka Krejsy.
Kdo jste ho měli rádi, 
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Eva  
a děti s rodinami.
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Klub žen Helvíkovice pořádá tradiční
Velikonoční výstavu  
s velikonočními trhy

ve dnech 11. 4.–13. 4. 2014  
na sálku Obecního úřadu v Helvíkovicích.

Otevřeno: pátek, sobota, neděle  
vždy od 14 do 17 hodin.

Přijďte načerpat inspiraci na svátky jara  
a zakoupit drobné výrobky.
Srdečně zvou pořadatelé.

Mateřská škola spolu s První pomocí Helvíkovice
Vás zvou na tradiční

PROBOUZENÍ BROUČKŮ,
které se bude konat v pátek 25. 4. 2014. 

Sraz v 16 hodin u MŠ.
Odměnou pro všechny broučky je

SKÁKACÍ HRAD a SKLUZAVKA zdarma.
 Vstupné obvyklé. Občerstvení zajištěno. 
Trasa vhodná i pro maminky s kočárky.

Těší se na Vás FERDA MRAVENEC, BROUK 
PYTLÍK, BERUŠKY a ostatní broučci.

Zveme všechny holky i kluky 
na zahájení velikonočních prázdnin 

VÝTVARKOU s večeří
VÝROBA RUČNÍHO PAPÍRU
ve středu 16. dubna od 16 do 19.30 hodin 

v klubovně na OÚ. 
S sebou přezůvky, pracovní oděv.

Úhrada 100 Kč zahrnuje materiál, večeři, 
překvapení.

(Výtvory necháme uschnout - k vyzvednutí budou 
v klubovně v úterý 22. dubna.)

Přihlaste se, prosíme, do neděle 13. dubna, 
abychom stihli vše zajistit.
Tel. kontakt 605 323 402

Těší se Lída a Eliška

Klub žen v Helvíkovicích 
pořádá pro občany ve čtvrtek 22. 5. 2014

zájezd do Polska  
na trhy do Kudowa Zdroj

Klub žen a myslivecké sdružení DUBINA 
připravují tradiční

Pálení čarodějnic a stavění 
máje

30. dubna 2014 od 18 hodin v parčíku  
za Obecním úřadem v Helvíkovicích.

Sbor dobrovolných hasičů Helvíkovice 
srdečně zve spoluobčany
v sobotu 24. 5. 2014 na

okrskovou soutěž hasičů,
která se bude konat od 13 hodin 

na fotbalovém hřišti.
V průběhu odpoledne bude zajímavý program

pro všechny:
Soutěž v požárním sportu 

Skákací hrad pro děti
Představení Akt 

v podání Divadelního spolku Na Skále
Taneční zábava

Bohaté občerstvení zajištěno
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Výtvarný kroužek připravuje pro malé  
i velké šikuly

Liberk 2014 
Víkendovku s výtvarkou
Kdy: pátek - neděle 2.-4. května 2014
Kde: v Liberku 
(nedaleko Rychnova nad Kněžnou) 
Program: výtvarka a rukodělky, hry, výlet, 
táborák

Srdečně zveme školáky (samotné), mrňousky (s dospělým doprovodem) 
- i ty, kteří nechodí na kroužek. Prostě všechny, kdo si chtějí užít 
dobrodružství a poznat nové kraje.

Ubytování: v historické bývalé faře - spaní ve spacáku
Cena: 450 Kč/ os. zahrnuje dopravu, ubytování, stravu a materiál 
Přihlášky: nejlépe IHNED, nejpozději do úterý 22. dubna! 
Tel.: 605 323 402
Těší se na vás Lída Matyášová a Eliška Marková

Beseda  
s Mgr. S. Vyhlídalovou - 
speciálním pedagogem
Mateřská škola pořádá další pokračování 
přednášky s vzácným hostem –  
s Mgr. S. Vyhlídalovou z Olomouce.
Srdečně Vás zveme na besedu na téma: 
ŠKOLNÍ ZRALOST - znaky, možnosti  
a opatření pro školsky nezralé 
dítě MŠ - dle paní magistry je to 
aktuálně nejdůležitější období nejen pro 
informace, ale i pro eventuální nápravy 
ještě „nedozrálých“ dětí před nástupem 
do 1. třídy ZŠ. 
Beseda se bude konat v pondělí  
28. 4. 2014 od 16 hodin v mateřské 
škole.
Vstupné dle počtu účastníků. Pokud má 
někdo zájem o osobní konzultaci, ozvěte 
se předem na můj mobil 774 176 037. 
Srdečně Vás zveme!

Anna Janebová
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Perličky z naší školičky
Učitelka: „Kubo, máš všechno oblečení?“  
(vrátili jsme se ze solné jeskyně),  
Kuba si svlékal punčocháče, podíval se a říká: 
„Jo, jo, slipy také mám!“

Učitelka (na vycházce): „Děti, podívejte se jak 
pán uklízí.“ (děti zdraví, pán neodpovídá).
Kuba: „To je nemoc. Je to NESLYŠÁK?“
Učitelka: „Co je to neslyšák?“
Kuba: „Protože moc uklízí a neslyší!“

Učitelka: 
„Ty jsi tak šikovný jako byli tvoji bráškové.“
Adámek Ž.: „A jako ty, viď?“

Adélka A.: „Kde jsi Adámku?“
Adámek K.: „Tady.“
Adélka A.“: „Pojď, jdeme spolu do postele!“
 
Dítě: „Paní učitelko, my máme doma novou 
podlahu. Mamka ji pokládala, taťka ji fotil, 
abysme měli fotky na památku, kdyby jsem to 
zapomněl, až budu velký!“
 
Učitelka: „Kubo, kde pracuje tvoje maminka?“
Kuba: „To je moje tajemství!“
 
Kryštůfek: „Já jsem školkovej, viď?“

Kuba: „Paní učitelko, taťka nám zmizel!“
Učitelka: „A kam?“
Kuba: „Do práce!“
 
Dítě: „Paní učitelko, moje mamka chce, aby byla 
pořád sobota a já to chci taky.“
 
A také dostáváme krásné dopisy od dětí ve 
školce. 
Pro paní učitelky od Kuby Krále: 
„Tady máte dopis.“ 
Učitelka: „Co je tam napsáno?“
Kuba: „Že jste na nás HODNÝ!“

Od Adélky Andršové - Milá paní učitelko, 
stýskalo se mě po Vás na Slovensku. Mám Vás 
RÁDA! Adélka

Od Honzíka Šlezingra - Paní učitelko, já jsem 
Vám namaloval elixír ZDRAVÍ, aby jste byla 
zdravá, už se na Vás moc těším!

Zlaté naše dětičky, moc děkujeme! 
Vaše paní učitelky

Je cílem naší školičky, mít spokojené dětičky.
Jaro, léto, podzim, zima, 

v naší školce je nám prima 
Anna Janebová

Výtvarný kroužek připravuje pro malé  
i velké šikuly

Liberk 2014 
Víkendovku s výtvarkou
Kdy: pátek - neděle 2.-4. května 2014
Kde: v Liberku 
(nedaleko Rychnova nad Kněžnou) 
Program: výtvarka a rukodělky, hry, výlet, 
táborák
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ZAUJALO MĚ ...
Šli jsme tuhle s dětmi na procházku po okolí. Na 
kopci nad Helvíkovicemi jsme narazili na malou 
skálu (tedy klukům připadala velká) a staršího 
syna napadlo, že tu mohl kdysi stát hrad. Začali 
jsme o tom všelijak povídat. Vlastně mnoho obcí 
a měst mělo nebo má zříceninu, hrad, zámek... 
Jestlipak měly hrad i Helvíkovice?
V té době jsem měla možnost nahlédnout do 
kroniky obce. A v ní jsem se k radosti mé i synů 
dočetla, že v 16. století stála na Popluží rytířská 
tvrz. Patřila kolem r. 1534 rytíři Severinu Helvíkovi 
z Helvíkovic a Žamberka. Tenhle rytíř je prý 
pohřbený v kostele sv. Václava v Žamberku a má 
tam náhrobek. Tvrz byla v 30-ti leté válce zničena. 
Na jejím místě byl zřízen dvůr, který stojí dodnes. 
Když v roce 1814 vyhořel, při odklízení sutin se 
našly základy bývalého rytířského sídla.
Opravdu nás tahle zmínka potěšila. Naše rodina 
ráda navštěvuje hrady, a udělalo nám velkou 
radost, že i my (Helkováci) jsme jej měli.

Kroniku jsem četla důkladně, stránku po stránce, 
je tam mnoho zajímavých informací. Že od nás 
pochází slavný vynálezce Prokop Diviš, jsem 
věděla. (Část Žamberka, na níž stojí jeho rodný 
domek totiž dříve patřila k ‚naší‘ obci!) 

Ale dočetla jsem se ještě o jednom rodákovi. 
Byl to PhDr. František Šembera (*20. 8. 1842 
Helvíkovice - † 19. 8. 1898 Praha). Jeho otec 
byl učitel a on sám učil na několika gymnáziích v 
zemi. Cituji z webových stránek města Žamberka: 
„Protože ve své praxi postrádal učebnice 
všeobecných dějin, rozhodl se pro jejich vydání. 
Je autorem Dějin vzdělaných národů starověkých, 
Dějin národů klasických a Dějin středověku. Byl 
významným dodavatelem historických článků 
do Ottova slovníku naučného, Encyklopedie 
pedagogické i celé řady novin a časopisů. Byl 
pokládán za vzorného pedagoga. Jeho spolužákem 
a později nerozlučným přítelem byl Prof. Eduard 
Albert. Prof. František Šembera byl Albertovým 
rádcem a spolupracovníkem při vydání Pamětí 
žamberských.“

Prostě mi tyhle věci přišly zajímavé a chtěla 
jsem se s vámi o ně podělit. Nejsem původně  
z Helvíkovic, ale vždycky mě zajímalo, kdo známý 
pocházel ze stejného města jako já a jak se v něm 
dříve žilo. A teď to tak mám i tady...

Mimochodem, z mého rodného města pochází 
třeba Ondřej Moravec!!! 

Lída Matyášová

K zamyšlení
Citát: Nikdy nebudeme moci vychovávat své 
děti nebo děti znovu. Nikdy! Máme jen jedinou 
možnou příležitost, a to neopakovatelnou...  

Diane Losmanová

Citát :
Děti potřebují náš čas, a ne drahé hodinky.

Jesse Jackson

Čínská moudrost
Prasklé hliněné nádoby
Všichni máme své osobité chyby. Všichni jsme 
prasklé hliněné nádoby. Právě tyto praskliny a 
chyby, které jsou v každém z nás, dělají náš život 
tak zajímavým a vzácným. Jen musíme umět 
každého přijmout takového, jaký je a vidět v něm 
to dobré.
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Vážení obchodní partneři,

společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí Vám sděluje, že od 1. 4. 2014 spouští do 
ostrého provozu novou službu, která kompletně 
pokrývá požadavky žadatelů, žádajících naši 
společnost o vyjádření k existenci našich sítí,  
žádosti k napojení dle projektových dokumentací, 
vymezení ochranných pásem vodních zdrojů apod.,  
a to elektronickou formou webovou aplikací.
Vaše žádosti můžete od tohoto data již podávat 
prostřednictvím této aplikace elektronické 
vyjadřovací služby a současně na ně bude stejným 
způsobem i odpovídáno. 

Uvedenou službu naleznete s příslušným 
spouštěcím odkazem na našich webových 
stránkách www. vak.cz v oddíle levé části hlavní 
stránky “Rychlé odkazy“ s příslušným komentářem 
o jejím provozu.
Jde o adresu odkazu: portal.vak.cz/vfe
Věříme, že uvedená aplikace významně zrychlí 
vyřizování Vašich žádostí a ušetří finanční 
prostředky oběma stranám.

S pozdravem
Ing. Fiedler Lubomír

výrobně-technický náměstek

Jaro je období 
plné vůní , barev 
a dobré nálady. 

Přejeme Vám
 krásné jarní dny 

plné sluníčka  
a hodně pohody.
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Barunka je osmiletá holčička po úraze. 
Je momentálně nechodící a stále bojujeme o to, 
aby se postavila na vlastní nohy. Dvakrát jsme 
absolvovali léčebný pobyt v Janských Lázních, 
kde jsme docílili malého zlepšení. Nyní bychom 
chtěli navštívit lázně v Klimkovicích, které 
bohužel nehradí pojišťovna, proto jsme se rozhodli 
uspořádat sbírku plastových víček. 
Předem všem moc děkuji za jakýkoliv počet 
nasbíraných víček. Sbírají se víčka od PET 
lahví, mlék, ale také od kávy a tekutých pracích 
prášků. Každé víčko má označení materiálu  
v trojúhelníčku. Nejběžnější označení na víčkách 
jsou PEHD, HDPE, PP, PE. Jakékoli informace 
poskytneme na tel. čísle 731 578 924.

Sběrná místa v Helvíkovicích jsou OÚ, MŠ  
a odpadový dvůr.

Vážení občané,

děkujeme Vám za Vaši podporu petice proti rušení 
místa lékaře ve výjezdové skupině zdravotnické 
záchranné služby Žamberk. 
Za krátké období se podařilo získat 1.440 podpisů.
Dne 25. 2. 2014 jsem po předchozí dohodě  
s hejtmanem PK JUDr. Martinem Netolickým, 
PhDr., předal naši petici k projednání Radě 
Pardubického kraje. 
Pan hejtman mne ujistil, že je prováděna průběžná 
analýza všech výjezdů RZP v našem regionu, včetně 
vyhodnocení dojezdového dvacetiminutového 
limitu.

Dle zákona 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 
o právu petičním je státní orgán resp. Rada  
Pardubického kraje povinna obsah petice posoudit 
a do 30 dnů písemně odpovědět petičnímu výboru. 
Odpověď musí obsahovat stanovisko k obsahu 
petice a způsob jejího vyřízení. O způsobu vyřízení 
Vás budeme informovat. 
Děkujeme Vám všem, kteří jste se podíleli na 
organizaci, distribuci petice, děkujeme všem, kteří 
jste připojili svůj podpis proti zrušení místa lékaře 
v žamberské záchrance, děkujeme všem, kterým 
není tato situace lhostejná.

Za petiční výbor 
Ing. Petr Novotný, místostarosta města Žamberk
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Líšnický puchýř 2014 
 
 

TJ Sokol Líšnice pořádá v sobotu 19. 4. 2014 
Turistický pochod: Líšnický puchýř 

XIII. ročník: Podhradím ke správnímu kopci Žampach 
Trasy: 4-8-16-32 km pěšky i na kolech, 44-66 km asfalt-kola 

Start: sokolovna Líšnice 8:00-11:00 
Cíl: tamtéž do 18:00, startovné 40 Kč 
Každý účastník obdrží oplatek a čaj  

U sokolovny bude připraveno posezení s možností občerstvení 
Na malé i velké turisty se těší pořadatelé 

 
Informace 

www.pochody.cz     www.obeclisnice.cz 
 

 
Orlické hory tady máme 
krajem rádi chodíváme 
s radostí a bez nudy 
každým rokem jinudy 

Až na správním kopci 
hrad Žampach bude stát 
prokletí chudobou pomine 
celý svět kraj bude znát 

SOUKROMÁ INZERCE 
OBČANŮ  
OBCE HELVÍKOVICE 
JE ZDARMA

OBEC HELVÍKOVICE 
NABÍZÍ MOŽNOST 
OBJEDNÁNÍ OBĚDŮ  
K ODBĚRU.
Cena za 1 oběd je 64 Kč. 
Bližší informace poskytne OÚ 
na telefonu 465 612 527.
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Obecní úřad Helvíkovice připravuje koncert pěveckého dua 
Kamelie 

Koncert se bude konat v sobotu 7. 6. 2014 od 16 hodin v parku za OÚ. 
Vstupenky budou v předprodeji od 21. 5. do 4. 6. v úřední dny na OÚ v Helvíkovicích.

Všichni jste srdečně zváni.
Po ukončení koncertu reprodukovaná hudba k tanci i poslechu pro všechny věkové kategorie.


