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Dne 18. 5. 2015 se konalo 4. řádné veřejné 
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice. 
Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo  
a schválilo: 
1/ Závěrečný účet obce Helvíkovice za rok 2014 
a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením  
a to bez výhrad. Stejný závěr vyslovili i pracovníci 
krajského úřadu při přezkumu hospodaření obce za 
rok 2014. Zároveň schválilo výsledek hospodaření   
a účetní závěrku obce Helvíkovice za rok 2014.
2/ Rozpočtové opatření č. 2/2015 ve výši 
244 200 Kč na straně příjmů a výdajů. 
Opatření obsahuje především přijetí dotace  
z krajského úřadu na opravu mostu přes Divokou 
Orlici k Popluží.

Upozornění na místní poplatky
Poplatek za odpady za rok 2015 450 Kč
• za 1 občana hlášeného k trvalému pobytu, 
dlouhodobě žijícího cizince nebo za rekreační 
chalupu, splatný do 30. 6. 2015

3/ Záměr prodeje pozemku par. č. 898/24  
a par. č. 898/28 v k. ú. Helvíkovice v lokalitě  
u Unikovo za 320 Kč za 1 m2

4/ Prodej pozemku par. č. 898/26 v k. ú. Helvíko-
vice, druh travní porost o výměře 950 m2 za cenu 
320 Kč za 1 m2 žadatelům: 
O. K., Helvíkovice a Š. J., Žamberk
5/ Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na byt č. 2  
v č. p. 165 s paní V. F. na dobu od 1. 7. 2015 do 
31. 8. 2016.
6/ Darovací smlouvu s Dibaq a. s. – společnost 
Dibaq a. s. navrhla finanční dar obci ve výši 
4 000 Kč účelově určený na astrobus v rámci 
příobecního tábora, který pořádá výtvarný kroužek.

V dubnu letošního roku přijala obec další úvěr 
ve výši 2.107 tisíc korun, který sloužil na nákup 
nemovitosti č. p. 49 včetně zaplocených pozemků 
a spoluvlastnických podílů na dalších pozemcích. 
Nákup všech nemovitých věcí byl učiněn od 
insolvenční správkyně, která byla v této záležitosti 
pověřena zastupovat bývalého majitele.
Splátky z přijatého úvěru činí 35 712 Kč měsíčně 
a jsou spláceny od května 2015 se sjednanou 
úrokovou sazbou 1,45 % p. a. Termín poslední 
splátky bude v březnu 2020, což činí 59 splátek, 
které budou hrazeny z rozpočtu obce, stejně 
jako ostatní splátky úvěrů. Celkové přeplacení 
činí 78 924 Kč za celou dobu splácení. Úvěr je 
zajištěn zástavním právem k nemovitým věcem 

dle LV č. 10001 – stavební parcela 113/5, jejíž 
součástí je stavba č. p. 165 (budova víceúčelového 
objektu) a pozemková parcela č. 1047/2 
(přístupová plocha k této budově).
Zastupitelstvo obce se usneslo, že v letošním 
roce bude využívat objekt č.p. 49 na pronájem při 
konání společenských akcí tj. přízemí s venkovním 
prostranstvím a také na ubytování, které se nachází 
v 1. poschodí. Tyto akce a pobyty byly již dopředu 
naplánovány a obec je přebrala od původního 
majitele. Jakmile bude vhodná příležitost, objekt 
nalezne využití i na akce pro širokou veřejnost. 
Využití objektu z dlouhodobého hlediska bude 
dalším předmětem jednání zastupitelstva obce. 

Podrobné informace o hospodaření obce

Máte-li nápad na další využití tohoto objektu, 
neváhejte a napište nám. 
Své náměty zasílejte na Obecní úřad Helvíkovice 
nebo ouhelvikovice@orlicko.cz.

Přeji Vám krásné nadcházející léto.
Jana Kolářová

Dne 18. 4. se naše obec zapojila do celorepublikové úklidové akce Ukliďme Česko 2015. 

18. 4. 2015

Při úklidu kolem řeky Divoké Orlice, kolem cest 
a na odlehlých místech bylo sebráno 190 kg 
odpadků. 

Na úklidu se podílelo 45 občanů, kteří tím získali 
dobrý pocit, že pomohli přírodě. 
Všem moc děkujeme. 
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Srdečně blahopřejeme našim 
spoluobčanům, kteří oslaví 
významná životní jubilea
červen 2015
Pinkasová Božena č. p. 135 81 let
Labudíková Zdeňka č. p. 73 65 let
Kolář Jaroslav č. p. 8 71 let
Míková Eva č. p. 37 65 let
Šindelářová Miluše č. p. 22 80 let
Jeništová Hana č. p. 10 70 let
Šnajdr Jindřich č. p. 81 81 let
 
červenec 2015 
Šnajdrová Anna č. p. 81 77 let
Dobeš Jaroslav č. p. 16 81 let
Jeništová Věra č. p. 10 70 let
Malinová Anežka č. p. 127 82 let

Vzpomínka
Dne 24. června 2015 tomu bude již 20 let, co nás 
náhle opustil náš drahý Láďa Nutz.
S láskou vzpomínáme.

Za rodinu sestra Ivana Doubravová

Manželé Jaromír a Věra Jeništovi oslavili 29. 4. 
zlatou svatbu – 50 let společného života.

Blahopřání k významným 
životním výročím

Poděkování 
Velice mě překvapila a potěšila návštěva členek 
První pomoci - Alice Huškové a Evy Kroulové u 
příležitosti Dne matek. Bylo to moc milé setkání, 
obvzlášť když se nemohu ze zdravotních důvodů 
účastnit kulturních akcí, na které jsem tak ráda 
mezi vás chodila. Přeji vám všem pevné zdraví a 
mnohokrát děkuji. 

Anna Stejskalová 

SDH Helvíkovice se dne 16. 5. zúčastnil 
okrskové soutěže v požárním sportu  
v Kameničné
Zúčastnili jsme se v počtu 4 družstev. Letos se 
nám podařilo v kategorii Muži II obsadit 2. místo 
(velitel Jiří Žabka) a 3. místo (velitel Roman 
Koukol). Družstvo žen se umístilo na 2. místě  
v kategorii Ženy II (velitelka Marcela Žabková).
Muži I získali 4. místo (velitel Pavel Martinec). 
Výbor SDH děkuje všem zúčastněným za 
reprezentaci.
V tradičním vyhodnocení po ukončení soutěže 
družstvo žen vzneslo návrh na úpravu PPS 12 
pro zlepšení našich soutěžních výsledků. Návrh 
bude projednán na příští schůzce výboru SDH  
a přednesen zastupitelstvu obce.

Na 10. 5. připravil kulturní výbor obce 
Přátelské setkání seniorů s bohatým 
programem.

Vystoupily děti z MŠ i tanečního kroužku, konala 
se módní přehlídka z let minulých a pouštěla se 
hudba z dlouhohrajících desek.

V neděli 24. 5. jsme se zúčastnili s družstvem 
mladších hasičů pohárové soutěže v Lukavici. 
Z 23. zúčastněných družstev v naší kategorii jsme 
obsadili 14. místo přesto, že ostatní družstva měla 
již výkonnější techniku. 
Děkujeme našim malým hasičům za nasazení,  
s jakým soutěžili a za poctivou přípravu. 

Za výbor SDH M. Felcman

Dne 30. 4. proběhlo tradiční pálení čarodějnic 
a stavění máje.

30. 4. 2015

10. 5. 2015

Společenská akce byla spojená s roztomilým 
vystoupením dětí z tanečního kroužku.

Paní Oldříška Chaloupková oslavila 85 let.

Foto MD

Foto MDFoto MD

Foto MD
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Výtvarný kroužek v Helvíkovicích 

vyhlašuje  výtvarnou soutěž  pro všechny 

 

 

Malujte, tvořte z libovolného materiálu.  

Inspirujte se oblíbenými místy v obci i vlastní představou o jejím vzhledu  

v dobách dávno minulých.  
 

Speciální kategorie:  
 

Jak mohla vypadat? - vytvořte model nebo ji namalujte. 

    

Své výtvory označte jmény, věkem a bydlištěm autorů a doneste  
na výtvarný kroužek nebo na obecní úřad  

do konce července. 
 

Všichni účastníci budou odměněni při slavnostním vyhodnocení,  
jehož termín včas zveřejníme. 

 
Z vašich prací připravíme výstavu k oslavám výročí obce Helvíkovice.  

Rádi bychom je také použili k výrobě pexesa (se souhlasem autorů). 
 

Těšíme se na vaše výtvory  
 

Pozn. V podkladu plakátu použita fotografie z knihy Ant. Sedláčka,  
 s helvíkovickou tvrzí nemá nic společného, má sloužit jako inspirace! 

Více než med 
„Když vymřou včely, vymřou do čtyř let také lidé.“ 
řekl údajně Albert Einstein. O příčinách vymírání včel 
se stále vedou dohady. Jedno je ale jisté, jde o víc 
než o pár kusů mrtvého hmyzu a o podstatně víc než 
o pouhý med. Více než třetina našich potravin závisí 
na opylení včelami. 
Slova na úvod filmu ‚Více jak med‘ velmi dobře 
vystihují problematiku současného včelaření. 
Skutečnost, že výroba medu má být jen podružný 
důvod, proč chovat včely, si uvědomuje stále více 
včelařů. Já osobně jsem za to ráda a když jsem 
přemýšlela, co vám napíšu o mých včelaříkovských 
svěřencích, tak bych právě toto označila jako hlavní 
náplň kroužku včelařství. V Helvíkovicích se schází 
malá skupina prima dětí s velkým zájmem o přírodu. 
Rozebíráme život včel a vztahy v přírodě ze všech 
stran, jak jedno souvisí s tím druhým a má vliv na 
to třetí :). Nároky mám na „moje“ milé děti vysoké 
a doufám, že z tohoto vědomostního propletence 
vyjdou jako lidé - včelaři či nevčelaři, kteří mnoho ví 
o včelách, mají vlastní názor a dobrý vztah k přírodě. 
Včelařský kroužek v rámci své organizace v Českém 
svazu včelařů je zapojen do účasti vědomostní 
soutěže Zlatá včela. Je to celostátní soutěž,  
s bohatou tradicí, organizovaná a podporovaná Komisí 
mládeže Českého svazu včelařů. Soutěž je každoročním 
vyvrcholením celoroční práce kroužků, příležitostí ke 
srovnání vědomostí jejich členů po celé republice. 
Soutěž je vícestupňová. Má kolo oblastní, celostátní 
a již několik let i mezinárodní. Soutěžící procházejí 
zkouškou ze všeobecných včelařských vědomostí, 
ze včelařské praxe, botaniky, mikroskopování  
a poznávání včelařských pomůcek. Kategorie jsou 
I. 7-12 let a II. 12-15 let. Vítězové z II. kategorie 
postupují do celostátního kola.
Letos poprvé se zřizovatel našeho včelařského 
kroužku Šťastný domov Líšnice o. p. s. stal 
organizátorem pardubického oblastního kola Zlaté 
včely, konaného v Žamberku dne 25. 4. 2015.  
Jako organizátoři jsme byli úspěšní, protože se nám 
povedlo spojit soutěž na vysoké úrovni, výborné 
technické a materiální zajištění pro soutěžící a jejich 
odborný doprovod, příjemné prostředí a přátelskou 
atmosféru. Velké díky všem zúčastněným.        Bíba

Obl. kolo ZV 2015, Žamberk, 
25.4. - kat. starších - 1. místo 
Jiří Prachař, kat. mladších - 
1. místo Ondřej Vybíral, umís-
tění kroužku jako družstva 
- 2. místo v celkovém bodovém 
ohodnocení.
Celostátní kolo ZV 2015, Na-
savrky, 15.-17.5. - 2. místo Jiří 
Prachař. Jirka Prachař se tedy 
stává členem tříčlenného druž-
stva, které bude reprezentovat 
Českou republiku na meziná-
rodním setkání včelařské mlá-
deže IMYB 2015 na Slovensku 
9.-12.7.2015. Držte nám palce!

Z našeho nejbližšího okolí s námi dobrovolnicky pracovali 
manželé Skaličtí - komise mikroskopování, Jarda Dušek a Jirka 
Kaplan - komise botanika, Daniel Ramba a Oldřich Krčmář - 
komise praxe, Standa Cukor a ČSV Kunvald - pomůcky, rodiny 
našich včelaříků. Podpořily firmy OsevaUni Choceň, Arysta 
LifeScience,  Dibaq, Lázně Slatinice, Klas, Apotheke, Pivovar 
Jelen, Imrvere.

Náš Jirka Prachař

Naše Anička Bednářová a Jarda Dušek (botanika)

Milan a Lenka Skaličtí
(mikroskopování) Naše Majda Kolářová

Náš Ondra Vybíral
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Výtvarný kroužek pod záštitou obce Helvíkovice 

připravuje na letní prázdniny 

PUTOVÁNÍ S RYTÍŘEM SEVERINEM 
- příobecní tábor - 

pro kluky a holky od 6ti let 

od 20. do 24. července 2015. 
Základnou pro tábor bude budova obecního úřadu, ale tam prožijeme (tedy                  

s ohledem na počasí) jen málo času. Většina programu se plánuje na ven - výlety, hry, 
voda ... V dějepisně-poznávacím dnu se podíváme do středověku, navštívíme tvrz, 
zjistíme, jak žili rytíři a dvorní dámy. Přírodovědný den strávíme na místě dávného 

hradu. Dobrodružství jistě zažijeme při plavbě na raftu, ale taky při šermování s rytíři. 
Čeká nás jedna přespávací noc plná dalekohledů, hvězd a strašidel. A protože tábor 

chystá výtvarný kroužek, nesmí samozřejmě chybět ani tvoření!  
 

Program začne obvykle v 8 hod. ráno a skončí přibližně v 16 hod. 
 

Cena 1250,- Kč zahrnuje stravu (denně 2 svačiny, oběd, pití + večeře a snídaně při 
přespání), materiál, pomůcky, jízdné vlakem, autobusem a vstupy na výletech, 

odměny. 
 

Přihlášku je možné si vyzvednout u vedoucích výtvarných kroužků.  
Řádně vyplněnou odevzdat tamtéž do 1. července 2015. Kapacita míst je omezena, 

proto se, prosíme, hlaste včas.  
Nutno uhradit do 10. července 2015, lze ve splátkách. 

 
Podrobnější program, časový harmonogram, pravidla a seznam potřebného vybavení 

dostanou včas a písemně přihlášení účastníci, tedy především jejich rodiče :-) 
 

Předem děkujeme:  
DIBAQ, a.s., Helvíkovice, UNIKOVO Svoboda, s. r. o.,  

Sodovkárna D. Smetanová, paní Urbánková.  
Příspěvky budou použity na úhradu Astrobusu Štefánikovy hvězdárny v Praze. 

 
Hlavní vedoucí: Ludmila Matyášová, DiS., tel. 605 323 402 

Letos už potřetí měli 
šikulové možnost 
vypravit se do Liberka na 
Víkendovku s výtvarkou. 
Vyrazilo dvanáct dětí 
se třemi vedoucími  
a kuchařkou. 
Opět bylo nabito tvořením, 
hrami, nechyběla noční 
stezka odvahy, táborák 
s opékáním a písničkami 
při kytaře, velký výlet  
s tvořením v přírodě, veselé 
ranní rozcvičky, výborná 
kuchyně. Prodloužili jsme 
si život chechtací hrou, 
postavili strážnou věž na 
Hlásce, hráli na fotografy, 
přírodninami nazdobili 
skřítky Kameňáky  
a Pahýláky, číhali po 
cyklistovi na modrém 
kole, putovali se svázanýma nohama...
Plstili jsme, batikovali, malovali na hedvábí. Taky 
jsme zdobili zrcátka a propisky fimem. To jsme ale 
nechtěně připekli, takže vznikla originální pravěká 
díla.
V neděli ráno jsme se s paní průvodkyní podívali 
do liberského kostelíka. Je celý dřevěný, národní 
památka. A odpoledne jsme se dokonce zúčastnili 
módní přehlídky a shlédli výstavu výtvarných prací 
moc šikovných dětí.
Děti byly pracovité, kamarádské, navzájem si 
pomáhaly. V chaloupce u kamen bylo příjemně, 

ASTROBUS TAKÉ PRO 
VEŘEJNOST
Informovali jsme vás, že objednáváme astrobus 
pro příobecní tábor. Ozývají se ale další lidičkové, 
kteří by tuhle netradiční atrakci také rádi viděli. 
Proto jsme se se Štefánikovou hvězdárnou  
v Praze domluvili, že v Helvíkovicích stráví rovnou 
dvě noci za sebou. Jednu s táborem, druhou  
s vámi, kteří máte zájem. 

Z LIBERKA...

INFORMACE Z VÝTVARNÉHO KROUŽKU

navíc nám vyšlo krásné počasí. Když svítí sluníčko, 
je veselejší nálada a pohoda. Paráda po všech 
stránkách! Domů jsme se vrátili hodně unavení, 
ale plní zážitků - nejen děti, ale i vedoucí :-)
S odvozem věcí a přepravou účastníků pomohli 
pánové Jiří Marek a Vojta Kroul. Obec Helvíkovice 
přispěla na nákup materiálu. Paní Bednářová 
napekla výborné rohlíčky, paní Moravcová se 
skvěle starala o naše žaludky. Všem patří VELKÉ 
DÍKY! A především děkuji kolegyním vedoucím 
Elišce a Evě za bezvadnou spolupráci! Těším se 
na viděnou s dětmi v Liberku zase za rok!

Přijedou ve dnech mezi 20. a 23. červencem, 
přesný termín se ještě dozvíme. Je nutná rezervace 
míst, nejlépe do konce června!
Díky sponzorským darům místních firem  
i spoluobčanů se akce pro veřejnost může 
uskutečnit se sníženým vstupným, předběžně do 
100 Kč za osobu. Děti méně :-)
Mrkněte do kalendáře, zakroužkujte správný týden 
a už se můžete těšit na jedinečný hvězdářský 
zážitek v naší obci!           Lída Matyášová
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Kulturní výbor obce Helvíkovice zve 
všechny občany i ostatní zájemce na

Výlet na Moravu 

ve středu 1. 7. 2015.

Program
• zámek v Náměšti na Hané

• Muzeum historických kočárů  
v Čechách pod Kosířem – ojedinělá  

a největší sbírku historických kočárů, saní  
a luceren ve střední Evropě.  

• oběd v penzionu Mánes v Čechách p. K. – 
jednotné menu v ceně 100 Kč

• Muzeum olomouckých tvarůžků  
v Lošticích – možnost nákupu tvarůžků  

v podnikové prodejně

Odjezd v 7,30 hodin od OÚ, 
předpokládaný návrat kolem 19 hodin 

Poplatek za vstupy: dospělí 190 Kč, senioři 
a studenti 160 Kč, děti od 6-15 let 100 Kč, 

děti do 6 let 40 Kč
Poplatek za dopravu: 

místní 70 Kč, cizí 170 Kč
Přihlášky a platba na obecním úřadě 

do 15. 6. 2015
Těšíme se na vaši účast.

Případné dotazy – Alena Krejsová, 
tel. č. 724 155 444

Výtvarný kroužek připravuje  
na pátek 19. června

SBĚR PAPÍRU
Prosíme, připravte svázané nebo 

zapytlované balíčky (karton zvlášť) ke 
stanovištím kontejnerů a ke křižovatkám 

místních cest v obci na 15 hodin.
Máte-li větší množství, vyzvedneme je 

přímo u vás, jen nám prosím dejte vědět 
na tel. 605 323 402 (L. Matyášová).

Získané finance použijeme  
na příobecním táboře. 

Děkujeme!

Přátelé historie ve spolupráci  
s Obecním úřadem Česká Rybná  

vás zvou ve dnech 20. 6. a 21. 6. na
VOJENSKOHISTORICKOU 

VÝSTAVU
věnovanou k výročí 100 let od vypuknutí 

I. světové války a 70 let od ukončení 
II. světové války.

Při této příležitosti budou vystaveny 
historické fotografie a pohlednice obce.

Živá ukázka výstroje a výzbroje legionářů 
proběhne v sobotu 20. 6. v 16 hodin.
Místo: Základní škola Česká Rybná

sobota 20. 6.     9.00 – 21.00 h 
neděle 21. 6.     10.00 – 16.00 h

Vstupné dobrovolné.

V neděli 14. 6. se v kapli sv. Antonína  
v Helvíkovicích uskuteční posvícenská 
mše svatá od 14 hodin a koncert 

Broni Halbrštátové  
s dětským sborem od 15 hodin.

Srdečně zve Katolická obec

SDH Helvíkovice vyhlašuje 

SBĚR ŽELEZA 
Uskuteční se v pátek 12. 6. 2015  

od 16 hod zastávkovým způsobem  
po obci. Železo připravte před dům nebo 

k cestě. 
Děkujeme za podání informace na OÚ tel. 

465 612 527

Ojedinělá příležitost
V sobotu 20. června 2015 mezi 12. a 13. 
hodinou proběhne u OÚ v Helvíkovicích 

zastávka účastníků vyhlídkové jízdy 
historických automobilů a motocyklů v 
rámci  II. ročníku „Cestujeme veteránem 
250 let po cestách F. L. Věka“. Podrobné 
informace naleznete na plakátech před 

samotnou akcí.

Co si letos vyrobíme a vyzkoušíme?
Jako každý rok máme pro děti nachystaný 
pestrý program.
Začneme keramikou, vyrobíme a namalujeme si 
nádobu na kvásek.
Budeme se učit kreslit pravou mozkovou 
hemisférou a malovat obrazy na plátno. 
Seznámíme se s technikou tifany vitráží, kterou 
použijeme při výrobě šperků a ozdob do bytu. 
Originálně si ozdobíme dřevěnou truhličku, kterou 
lze používat jako šperkovnici nebo truhličku na 
poklady.  
Nebude chybět malování na textil, pracovat 
budeme s barevnými mandalami. 
Pozveme si odbornici na účesy, která nám nejen 
poradí, jak se o své vlasy starat a pečovat  
o ně, ale naučí nás rychlé účesy, které zvládneme 
sami a zaručeně s nimi vzbudíme obdiv, kamkoliv 
přijdeme.
Řekneme si něco o pečení z kvásku a nakonec si 
to i vyzkoušíme, na závěrečnou vernisáž napečeme 
muffiny, bábovky a jiné dobroty. Navíc si děti ve 
své vlastní nádobce kvásek odvezou domů.
Nebudeme jenom tvořit, zahrajeme si spoustu her, 
pojedeme na výlet a zažijeme hromadu legrace. 
 
Kapacita dílen je omezena, proto neváhejte!
Na všechny se těší Markéta, Jana a Honza!

Máte-li dotaz, napište nám na naši mailovou 
adresu: houkov@centrum.cz nebo zavolejte na 
číslo: 731 733 076 (Markéta Gajdošová).
Veškeré informace naleznete také na našich 
stránkách: www.houkov.cz

Co si vyrobíme a vyzkoušíme?
Naše družina je pro všechny šikovné a tvořivé děti, 
které rády malují, mají plno nápadů a rády zkouší 
nové věci.
V devíti dnech bude k dispozici pět workshopů 
se zkušenými lektory, kterých se budou moci děti 
zúčastnit:
1) Út 7., St 8. 7. - Keramická dílna
2) Čt 9., Pá 10. 7. - Dílna malování na textil 
nebo spirálová batika
3) Po 13., Út 14. 7. - Kreslení pravou mozkovou 
hemisférou
4) St 15., Čt 16. 7. - “Dřevěná“ dílnička – 
výroba domečku pro broučky
5) Pá 17. 7. - Pečení muffinů, bábovky  
a jiných dobrot z kvásku
Ze čtvrtka 16. na pátek 17. bude možnost přespání 
– rozlučkový večer s táborákem a opékáním.
Cena: Při účasti na celém programu nebo alespoň 
šesti dnech programu, činí cena 250 Kč/den. 
Při účasti na méně než šesti dnech programu, činí 
cena 300 Kč/den.
Každé dílničce jsou věnovány dva dny, které na 
sebe navazují, a proto je třeba zúčastnit se obou 
dní. Výjimkou je páteční pečení dobrot z kvásku.

Dílny budou pro děti k dispozici od 8:00 do 16:00 
hodin. Zastávka autobusu 500 m, příjezd autobusu 
od Žamberka v 10:42.
Máte-li dotaz, napište nám na naši mailovou 
adresu: houkov@centrum.cz  nebo zavolejte na: 
731 733 076 Markéta Gajdošová, 731 572 784 
Jana Gajdošová
Počet míst je omezen, proto neváhejte!
Na všechny se moc těšíme! 

LETNÍ PRÁZDNINOVÁ DRUŽINA 
HOUKOV 

Kdy: 7. – 17. července 2015 
Kde: Houkov u Žamberka 

 
Co si vyrobíme a vyzkoušíme? 

Naše družina je pro všechny šikovné a tvořivé děti, které rády malují, mají plno nápadů a rády zkouší nové 
věci. 
 
V devíti dnech bude k dispozici pět workshopů se zkušenými lektory, kterých se budou moci děti zúčastnit: 

1) Út - 7., St - 8. 7. Keramická dílna 

2) Čt - 9., Pá - 10. 7. Dílna malování na textil nebo spirálová batika 

3) Po – 13., Út - 14. 7.  Kreslení pravou mozkovou hemisférou 

4) St – 15., Čt – 16. 7. “Dřevěná“ dílnička – výroba domečku pro broučky 

5) Pá – 17. 7.  Pečení muffinů, bábovky a jiných dobrot z kvásku 

Ze čtvrtka 16. na pátek 17. bude možnost přespání – rozlučkový večer s táborákem a opékáním. 

Cena:   
Při účasti na celém programu nebo alespoň šesti dnech programu, činí cena 250 Kč/den.  
Při účasti na méně než šesti dnech programu, činí cena 300 Kč/den. 

Každé dílničce jsou věnovány dva dny, které na sebe navazují, a proto je třeba zúčastnit se obou dní. 
Výjimkou je páteční pečení dobrot z kvásku. 
 

Dílny budou pro děti k dispozici od 8:00 do 16:00 hodin. Zastávka autobusu 500 m, příjezd autobusu od 
Žamberka v 10:42. 
Máte-li dotaz, napište nám na naši mailovou adresu: houkov@centrum.cz  nebo zavolejte na: 731 733 076 
Markéta Gajdošová, 731 572 784 Jana Gajdošová 
Veškeré informace naleznete také na našich stránkách: www.houkov.cz. 
 

LETNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI 
HOUKOV 

Kdy: 1. – 9. srpna 2015 
Kde: Houkov u Žamberka 

 

Co si letos vyrobíme a vyzkoušíme? 
 

Jako každý rok máme pro děti nachystaný pestrý program.  
Začneme keramikou, vyrobíme a namalujeme si nádobu na kvásek. 
Budeme se učit kreslit pravou mozkovou hemisférou a malovat obrazy na plátno.  
Seznámíme se s technikou tifany vitráží, kterou použijeme při výrobě šperků a ozdob do bytu.  
Originálně si ozdobíme dřevěnou truhličku, kterou lze používat jako šperkovnici nebo truhličku na 
poklady.   
Nebude chybět malování na textil, pracovat budeme s barevnými mandalami.  
Pozveme si odbornici na účesy, která nám nejen poradí, jak se o své vlasy starat a pečovat o ně, 
ale naučí nás rychlé  účesy, které zvládneme sami a zaručeně s nimi vzbudíme obdiv, kamkoliv 
přijdeme. 
Řekneme si něco o pečení z kvásku a nakonec si to i vyzkoušíme, na závěrečnou vernisáž 
napečeme muffiny, bábovky a jiné dobroty. Navíc si děti ve své vlastní nádobce kvásek odvezou 
domů. 

Nebudeme jenom tvořit, zahrajeme si spoustu her, pojedeme na výlet a zažijeme hromadu 
legrace.  
  

Kapacita dílen je omezena, proto neváhejte! 

Na všechny se těší Markéta, Jana a Honza! 

Máte-li dotaz, napište nám na naši mailovou adresu: houkov@centrum.cz  
nebo zavolejte na číslo: 731 733 076 (Markéta Gajdošová). 
Veškeré informace naleznete také na našich stránkách: www.houkov.cz . 
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PLAVECKÁ VYUKA 
Od dubna jezdíme na plavání do plaveckého 
bazénu v Ústí nad Orlicí. 
Cílem přípravné plavecké výuky je seznámení dětí 
s vodním prostředím a osvojením si základních 
plaveckých dovedností. Výuka probíhá formou her 
a cvičení pod vedením vyškolených instruktorů. 
Výuka probíhá v malém bazénu na hloubce 70 cm. 
Podle dovednosti dětí lze využít i 25 m dlouhý 
bazén (skoky a plavání na hloubce s nadlehčovacími 
pásy). 
Součástí výuky je rozcvička na suchu k zahřátí 
organismu. Lekce trvá 60 minut (přestávka podle 
potřeby). Pod vedením zkušených instruktorů se 
děti seznamují s vodou, učí se splývání, skokům 
do vody atd. 

Za 10 lekcí se naučí většina dětí plavat. 
Na závěr dostávají mokré vysvědčení, hračku do 
vody a 1x společnou fotografii. 
Děti se na plaveckou výuku vždy moc těší.

FOND SIDUS 
Naše mateřská škola se opět zapojila do Veřejné 
sbírky FONDU SIDUS- VRACÍME DĚTEM 
ÚSMĚVY. Dostali jsme certifikát dárce za pomoc 
při Veřejné sbírce Fondu Sidus. Výnos ze sbírky 
je určen na vybavení dětských zdravotnických 
zařízení - Pediatrické kliniky UK 2.LF v Praze 
Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc 
individuálním pacientům. 
Děkuji všem, kteří pomáhají nemocným dětem. 

PROBOUZENÍ BROUČKŮ 
V pátek 24.4.2015 pořádala mateřská škola 
spolu s První pomocí tradiční PROBOUZENÍ 
BROUČKŮ. Děti s velkým nadšením plnily dané 
úkoly, které pro ně připravili obětaví broučci 
různého věkového složení, za což jim patří velké 
poděkování! Zpestřením byla ukázka dravců, která 
se všem líbila. Akce se zúčastnilo 52 dětí, 20 
učinkujících a nemálo dospělých. Spokojené děti 
mluví za vše. Poseděli jsme do večerních hodin a 
rozcházeli se plni dojmů. Za zajištění občerstvení 
děkuji První pomoci a těším se na další spolupráci. 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme všem příznivcům MŠ - rodičům, OÚ, 
místním spolkům a všem sponzorům za pomoc při 
všech akcích pořádaných MŠ - Mgr.E.Adámkové 
- Lékárna Laura, P.Huškovi D&D reklama, Dibag 
Helvíkovice, manželům Smetanovým - nápoje, 
manželům Markovým, manželům Holubářovým, 
paní Žabkové Haně a dalším. 

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 
2015/2016 
Dne 21.5.2015 se konal v mateřské škole zápis do 
MŠ na školní rok 2015/2016. K zápisu přišly 4 
děti, na které se od září moc těšíme. Vzhledem k 
tomu, že do ZŠ letos odchází 8 dětí, zbývají ještě 
4 volná místa. 
II. kolo zápisu se bude konat v pátek 12.6.2015 
od 8 - 16 hodin. 

Anna Janebová - ředitelka MŠ

PŘÍPRAVA NA SPORTOVNÍ HRY Jako každoročně reprezentuje naší malou vesničku 
naše školička na sportovních hrách v Pardubicích.
Hry se budou konat 9.6.2015 na stadionu Hvězda 
SKP v pardubicích. 
Od března trénujeme a závodíme fair play. 
Na závody se už moc těšíme! 
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Bezplatně přenechám k dalšímu využití 
rám, pomník a šachtu s deskou  

na umístění 6 uren na hrobě č. 162  
na místním hřbitově v Helvíkovicích.
Pronájem hrobového místa je možné 

domluvit na obecním úřadě,  
tel. 465 612 527.

Prodám skříňkový šicí stroj,  hnědé barvy, 
zn. Rubina, NDR, 

rok výroby 1989, cena 1000 Kč. 
Tel. číslo 799 797 319

Vás srdečně zve na sobotní akce vždy v 15.00 
od června do srpna 2015

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do 
přírody nedostává velké množství nebezpečných 
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty 
a jiné mate riály (sklo či beton), které se díky 
recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz

?

• Můžete je odevzdat prodejci

při koupi nového spotřebiče

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

• Využijte mobilních sběrných míst 

– informujte se na obecních 

úřadech

• Další možnosti pro odevzdání

naleznete na www.elektrowin.cz

kolo datum den výkop hřiště

1 26.4.2015 NE TV Sokol Dolní Třešňovec - TV Sokol Helvíkovice 16:00 Dol. Třešňovec
2 2.5.2015 SO TV Sokol Helvíkovice - TV Žichlínek "B" 16:00 Helvíkovice
3 10.5.2015 NE TV jednota Luková - TV Dlohoňovice 16:00 Helvíkovice
4 16.5.2015 SO TV Sokol Helvíkovice - FK JEHNĚDÍ 1980 16:00 Helvíkovice
5 23.5.2016 SO TV Sokol Helvíkovice - TV Sokol Dolní Třešňovec 16:00 Helvíkovice
6 31.5.2015 NE TV Žichlínek "B" - TV Sokol Helvíkovice 16:00 Žichlínek
7 6.6.2015 SO TV Sokol Helvíkovice - TV Luková 16:00 Helvíkovice
8 14.6.2015 Ne FK JEHNĚDÍ 1980 - TV Sokol Helvíkovice 14:00 Jehnědí

Tělovýchovná jednota Sokol Helvíkovice
Okresní přebor mužů III. třídy-o umístění 2014 - 2015 - JARO 26.4.2015 - 13.6.2015

zápas

Červen 2015
06. 06. 1100 g Pečená kolena 115,-
20. 06. 300 g Pečená vepřová žebírka 75,-

Červenec 2015
04. 07. 150 g Grilovaná kýta 79,-
11. 07. 1 ks Pstruzi 70,-
18. 07. 200 g Vepřové špízy 75,-
25. 07. 200 g Kuřecí steaky 75,-

Srpen 2015
01. 08. 300 g Pečená vepřová žebírka  75,-
08. 08. 200 g Vepřový steak z krkovice 75,-
15. 08. 150 g Grilovaná krůta 79,-
22. 08. 200 g Kuřecí špízy 75,-
29. 08.  Bramborákové hody

Přejeme Vám dobrou chuť a těšíme se na Vás.
Možná rezervace na telefonním čísle 702819609


