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SLOVO STAROSTKY OBCE

Vážení spoluobčané,
prázdniny a doba dovolených je v plném
proudu a letos se nedá vůbec tvrdit, že se jedná
o odpočinkové léto. Uskutečňují se plánované
realizace obecních projektů, ale také se
setkáváme s budoucími důležitými záležitostmi,
které mohou ovlivnit rozvoj celé obce, včetně
podnikání a života v obci.
Dlouhodobý
záměr
jižního
obchvatu
města Žamberka pokračuje v projednávání
a vznikem Technicko-ekonomické studie,
kterou zadal investor akce a to Ředitelství
silnic a dálnic. V této fázi projektování se
vymezuje, upřesňuje vedení trasy obchvatu,
sjezdy, napojení, křižovatky aj. Značná část
trasy vede právě i po našem katastru obce.
Charakter a limity našeho vymezeného území
omezují možnosti projektování např. výškové
převýšení, křížení s vodním tokem (řeka
Divoká Orlice), trasa železnice, vodní zdroj aj.
Z důvodu neadekvátního napojení stávajících
firem DIBAQ a DEKWOOD vyvolala obec
individuální jednání. V první polovině července
se sešli zastupitelé se zástupci jmenovaných
firem s investorem a projekční firmou
na schůzce k projednání trasy pro příjezd
k firmám. Navržené řešení bude prověřeno
projekční firmou a vzniklý podklad situace
s projednaným řešením bude zaslán všem
zúčastněným během letních prázdnin.
Další oznámenou záležitostí Úřadem pro
civilní letectví Praha je veřejná vyhláška
vymezující ochranná pásma letiště Žamberk,
tato vyhláška byla zveřejněná od 22. 7.
do 6. 8. 2021 (nyní je ke zhlédnutí v archivu webu
úřední desky obce) s různými druhy omezení
na značném území naší obce. Tento
návrh opatření obecné povahy výrazně
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rozšiřuje ochranná pásma letiště Žamberk
a vymyká se svým rozsahem původnímu
účelu letiště. Lhůta pro písemné námitky
vlastníků nemovitostí nebo dalších osob
je časově omezená 30 dny od zveřejnění,
tj. do 20. 8. 2021. Obec nehodlá tento návrh
ve zveřejněném rozsahu akceptovat a bude
činit další kroky k podání námitek.
Co se týká obecních realizovaných záměrů:
Probíhá poslední etapa revitalizace kaple
sv. Antonína (výsprava venkovních omítek,
nátěr fasády – sjednocení s průčelím a věží,
výměna střešní krytiny včetně klempířských
prací na sákristii, okapový chodníček) a při této
příležitosti byly na střeše doplněny sněhové
zábrany.

Realizuje se projekt podpořený Státním
zemědělským intervenčním fondem (SZIF) –
chodník okolo obecní knihovny s rozšířením
před vchodem na hřiště, nový venkovní mobiliář
(lavičky, stoly, odpadkové koše), ale také nákup
nové hasičské techniky a vybavení (čerpadla,

vysavač, žebřík, přenosná motorová stříkačka,
hadice, motorové pily s příslušenstvím, skříň,
zásahové přilby, obuv aj.) pro výjezdovou
jednotku SDH za více než 900 tis. Kč. Dodělává
se plánovaná část výstavby stezky včetně BUS
zastávek a nového kabelového vedení veřejného
osvětlení podél stezky, řeší se způsob odvodnění
nové BUS zastávky. Poslední červnové pondělí
bylo za pomoci veřejnosti vysázeno 14 ks
nových lip druhu RANCHO podél nového úseku
stezky s finanční podporou Nadace Partnerství.
Tímto započala výsadba nového stromořadí
nahrazující dožité nebezpečné lípy v blízkosti
frekventované silnice.
Také jste si určitě všimli, že probíhala
obnova hřiště novými herními prvky na zahradě
MŠ v rámci podpořeného projektu SZIFem
pro Mateřskou školu Helvíkovice. Hřiště je pro
veřejnost opět otevřeno od 9. srpna. Původní
herní prvky byly přemístěny na obecní pozemek
Na Skálu. Uskutečnilo se nejen přemístění,
ale také úprava terénu, opravy a nátěry
herních prvků, výsadba zeleně, zřízení lavičky
aj. Této stěhovací akci věnoval mnoho svého
času zastupitel pan Michal Feltl, ale také další
obyvatelé této lokality, kteří se nezištně podíleli
na nově vzniklém veřejném prostranství v obci.
Díky nim vzniklo nové zákoutí pro děti, které
si ještě herních prvků užijí, ale také místo
pro setkávání rodičů nebo prarodičů, kteří
s dětmi přijdou a stráví příjemné chvíle s dalšími
obyvateli. Ať slouží všem, kteří budou přicházet
v dobrém.
Rozmary počasí i v naší obci způsobily škody.
V červnu silné poryvy větru (vichřice) neminuly
staré lípy podél silnice I/11 bez povšimnutí,
těžká větev byla vylomena z nahnilého
úžlabí stromu v blízkosti BUS zastávky, kdy
těsně minula zaměstnance provádějící firmy
na stezce. Další lípu vítr přelomil v nadzemní
části kmenu a ta spadla do louky. Naštěstí se
nikomu nic nestalo a nebyla způsobena škoda na
majetku. Oba stromy byly odborně odstraněny

pro bezpečnější provoz na silnici a přilehlé BUS
zastávky. Červencové prudké deště způsobily
škody na nezpevněných polních cestách. Na
pomoc před vniknutím vody do nemovitostí
byly poprvé použity naplněné protipovodňové
pytle s pískem, rozvoz pytlů zajišťovali členové
výjezdové jednotky hasičů.
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Věděli jste, že v obci se nachází vzácné
louky? Víme, že plochy původních luk bez
obnovy užitkovými travinami ubývá, ale úplně
jsme netušili, že mohou být předmětem
aktivních osob, kteří podali podnět na Českou
inspekci životního prostředí (ČIŽP).

Bohužel se to významně dotýká dlouhodobě
projednávaného projektu na zvýšení bezpečnosti
chodců a cyklistů na silnici I/11. Samotná
příprava povolené obecní stavby „Stezka pro pěší
a cyklisty podél I/11, Helvíkovice“ trvala cca
5 let. Po obdržení pravomocného stavebního
povolení, získání dotací na první etapy realizace
stavby jsme si mysleli, že nás nemůže nic
nečekaného zaskočit. Problém s ochranou
rostlin nebo živočichů však může postihnout
každého stavebníka, protože v dnešní době
stavebním povolením právní povinnosti
stavebníka nekončí. Úplně stačí, pokud
na louce roste nechráněná rostlina Krvavec
toten, kterého je v našem okolí více než
dosti. Tato rostlina je jedinou živnou rostlinou
housenek modráska bahenního a očkovaného.
A zrovinka „pouze“ louky kolem povolené
obecní stavby jsou pozorovány neznámými
osobami a tyto osoby zaznamenaly výše
jmenované modrásky a zrovinka od roku 2019
(rok povolení obecní stavby) jsou záznamy
pozorování vkládány do nálezové databáze.
Krvavec je typická rostlina podhorských
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oblastí a na loukách v okolí ho je hojný výskyt,
důležité jsou jeho léčivé a blahodárné účinky.
Nyní obec zpracovává podklady pro podání
výjimky, kterou bude posuzovat Krajský úřad
Pardubického kraje a poté rozhodne, kdo a co
bude mít větší ochranu, zda bezpečnost chodců
a cyklistů nebo ochrana zvláště chráněných
druhů… Další etapu realizace stezky
v minulých týdnech podpořil Státní fond
dopravní infrastruktury, ale již nyní je známo,
že nejdříve nás čeká vyřízení zmíněné výjimky.
Možná si v tuto chvíli pokládáte otázku, co
nastane, když nám Krajský úřad výjimku
neudělí??? S touto variantou nepočítám.
Předpokládám, že veřejně prospěšná stavba
ke zvýšení bezpečnosti na frekventované silnici
je v tuto chvíli přednější. V opačném případě
bychom měli stezku „nikam nevedoucí“, tedy
v současné podobě, bez cíle, bez průchodnosti.
Zprostředkovaně jsme byli informováni, že
v lokalitě na Skále je v podvečerních hodinách
slyšet Chřástal polní. Je to pták, který žije
skrytým životem, avšak zvukově se projevuje
právě v této době, od soumraku do noci. Jeho
"chřástavý" hlas může připomínat skřehotání
žab. Co myslíte, kolik chráněných živočichů
kolem nás žije a jak jejich soužití s námi ovlivní
rozvoj naší obce?
V poslední době je tedy řešených záležitostí
více než dosti, dále je úřad zahlcován mnoha
podněty z řad občanů. Tyto podněty mají
spíše charakter občansko-právních záležitostí,
pro jejich řešení není obecní úřad zřízen
a nejsou ani v kompetenci obce Helvíkovice.
Obecní úřad opravdu není všemohoucí, i když
se všichni snažíme najít z každé situace nějaké
východisko.
Přeji Vám pohodově prosluněné léto
s úsměvy na tvářích a málo starostí.
Jana Kolářová, starostka

Dne 31. 5. 2021 se konalo 14. veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo mimo jiné projednalo
a schválilo tato usnesení:

•
účetní
závěrku
obce
Helvíkovice
k 31. 12. 2020, výsledek inventarizace majetku
obce k 31. 12. 2020 a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020.
•
Závěrečný
účet
obce
Helvíkovice
za rok 2020 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením a to bez výhrad.
•
poskytnutí návratné finanční výpomoci
příspěvkové
organizaci
Mateřská
škola
Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí na projekt
Výměna herních prvků a rekonstrukce podlah
v Mateřské škole Helvíkovice ve výši 677 000 Kč
se splatností do 10 dnů od přijetí dotace
od Státního zemědělského intervenčního fondu.
•
navýšení příspěvku na rok 2021 příspěvkové
organizaci Mateřská škola He1víkovice,
okres Ústí nad Orlicí o 20 000 Kč s určením
na investici.
•
převod finančních prostředků ve výši
150 000 Kč z rezervního fondu do fondu
investic příspěvkové organizace Mateřská škola
Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí. Fond investic
MŠ využije na spolufinancování projektu
Výměna herních prvků a rekonstrukce podlah
v Mateřské škole Helvíkovice.
•
výjimku z nejvyššího počtu žáků
v Mateřské škole Helvíkovice, okres Ústí nad
Orlicí pro školní rok 2021-2022 na max. počet
28 dětí.
•
Rozpočtové opatření č. 3/2021 ve výši
4 319 205 Kč na straně příjmů i výdajů.
•
neschvaluje finanční podporu na opatření
pro omezení emisí ze spalovacích stacionárních
zdrojů do 300 kW vyplývajících z aktualizace
Programu zlepšování kvality ovzduší pro
zónu Severovýchod CZ05(karta opatření
PZKO_2020_1 a PZKO_2020_2 MŽP).
•
bezúplatný převod nově realizovaných
komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě Pod
Sypaninou – 1. etapa a to po kolaudaci stavby.

•
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2021056/SOBS VB/2 Helvíkovice,
parcela 19/54 – kNN s ČEZ Distribuce, a. s.
a uděluje souhlas se stavbou v trase:
Kabelové
vedení
NN
bude
umístěno
v travnatém pásu pozemku par. č. 19/4
od č. p. 151 k č. p. 169, dále překopem
asfaltové části tohoto pozemku a pod opěrnou
zdí na pozemku par. č. 19/8 bude ukončeno
na pozemku par. č. 19/54, vše v k. ú.
Helvíkovice. Po dokončení stavby budou
veškeré zásahy do asfaltových ploch uvedeny
do původního stavu a překop obecní komunikace
na pozemku par. č. 19/4 bude celistvě
vyasfaltován v celé šíři, včetně původního
překopu k pozemku par. č. 19/58 (u č. p. 151)
a v přesahu 1 m z každé strany, se zárukou
60 měsíců na celé dílo.
•
zřízení kanalizační přípojky do šachty
umístěné na pozemku par. č. 19/39 pro
novostavbu RD na pozemku par. č. 16/2
za podmínky uvedení asfaltových ploch
do původního stavu se zárukou 24 měsíců. ZO
souhlasí s využíváním přístupové komunikace
na pozemcích par. č. 1432/2 a 16/15 a to
za podmínky, že zlepšování stavu komunikace
a údržby s tím spojené bude hrazeno majitelem
RD na pozemku par. č. 16/2, vše v k. ú.
Helvíkovice.
•
nařizuje odstranění betonových pražců
z obecní místní komunikace na pozemku
par. č. 4026
na
Houkově
nejpozději
do 15. 6. 2021. ZO požaduje součinnost
obyvatel části Houkov k umožnění otáčení
vozidel firmy Ekola České Libchavy při svozu
odpadů. V případě opakování problému svozové
firmy s průjezdem a otáčením vozidel, bude
tato lokalita obsluhována pouze k výjezdu na
silnici II/310.
•
vydání čestného prohlášení ve věci
bezúplatného převodu pozemků od SPÚ ČR.  
Obec se zavazuje, že bude po dobu min. 10
let od účinnosti převodu do vlastnictví využívat
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převedené pozemky v souladu s hlavním
využitím ploch veřejných prostranství – veřejné
zeleně (ZV) dle úplného znění územního plánu
obce po vydání změny č. 2.
•
požaduje při zpracování TES obchvatu
Žamberka zapracovat sjezdy pro stávající
významné firmy Dibaq a. s., Helvíkovice 90
a Dekwood a. s., Helvíkovice 23   včetně
budoucí územně povolenou stavbu „Haly Dibaq
Žamberk“ na pozemcích par. č. 4980, 4978,
4977, 4975, 4976 v k. ú. Helvíkovice. Dále
žádá o osobní představení výsledného řešení
zastupitelům obce a zástupcům firem Dibaq
a. s. a Dekwood a. s. před odevzdáním TES
obchvatu investorovi (ŘSD). K dalším fázím
příprav požaduje přizvat zástupce těchto firem.
•
projednalo
žádost
a
neschvaluje
spolufinancování stavby kanalizační přípojky
k č. p. 35. Obec v roce 2011 zařídila a uhradila
zpracování projektů na domovní kanalizační
přípojky pro všechny žadatele, včetně č. p. 35,
aby zajistila rovnost. Realizaci přípojek
financoval každý majitel nemovitosti na vlastní
náklady. Územní souhlas pro kanalizační přípojky
měl platnost 1 rok od vydání, pokud nebyla
stavba zahájena. Schvaluje zřízení kanalizační
přípojky od č. p. 35 do šachty umístěné
na pozemku par. č. 1467/1 za podmínky
uvedení asfaltových ploch do původního stavu
se zárukou 24 měsíců.  
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1.
Informace o práci OÚ a výborů.
2. Schválení smluv o poskytnutí dotace
z Programu obnovy venkova Pardubického
kraje na podporu prodejny a nákup sběrných
nádob.
3. Informaci o předpokládané výši dotace na
zajištění potravinové obslužnosti na rok 2021
za prodejnu Konzumu (111 tis. Kč).
4. Podmínku majitelky pozemku par. č.
115/6 k udělenému souhlasu s výsadbou
stromů (lip) – odkoupení 10 m pruhu pozemku
podél kraje pozemku.
5. Zveřejnění kalkulací vodného a stočného
za rok 2020 od VAK Jablonné n. Orl.
6. Udělení souhlasu k uzavírce železničního
přejezdu P4053 v termínu 8. 7.-9. 7. 2021.
7.
Informace o průběhu stavby a financování
akce stezka podél I/11.
8. Žádost o sjednání nápravy ve věci
přistávání vrtulníku v zastavěném území na
Skále.
9. Aktuální informace o TES o jižním
obchvatu Žamberka.
10. Podání projektové dokumentace na polní
cesty včetně mostu na Městský úřad Žamberk
pro vydání stavebního povolení.
11. Přijetí žádosti o vydání stanoviska obce
k plánovanému reklamnímu zařízení FITMIN
(pes a kočka).
12. Bližší informace k připravovanému
projektu na opravu místních komunikací.  
13. Informace k poptávkovým řízením
k poskytnuté dotaci od SZIF.
14. Výsledek jednání s majiteli domu
č. p. 10 k opravě obecní stezky po pozemku
par. č. 1424.
15. Informace o průběhu soudního jednání
ve věci odstranění plotu na obecní komunikaci.
16. Sjednání smlouvy s Nadací partnerství
a přijetí dotace na výsadbu zeleně.
17. Sjednání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
na akci Stezka pro pěší a cyklisty podél I/11,
Helvíkovice, 1. a 2. etapa s KENVI CZ s. r. o.
18. Přesun herních prvků ze zahrady MŠ
na pozemek par. č. 4203 na Skále.

Dne 21. 6. 2021 se konalo 15. veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo mimo jiné projednalo
a schválilo tato usnesení:

•
trasu kabelového vedení NN v pozemcích
par. č. 991/22, 1452/4, 991/37, 991/38,
991/40, 991/19, 1465/7 a 59/14 v k. ú.
Helvíkovice pro zřízení přípojek NN pro
5 stavebních pozemků. Obec požaduje realizaci
řízených protlaků bez zásahu do asfaltové
vrstvy nové místní komunikace na pozemcích
par. č. 991/19, 991/40 a 991/37 z důvodu
udržitelnosti projektu výstavby komunikace,
podpořeného dotací MMR. Nová kabelová
skříň bude umístěná u stávající hřbitovní zdi
s minimálním odstupem 30 cm od základu zdi.

V pátek 10. 9. provede
Ekola České Libchavy
svoz velkoobjemových
a nebezpečných odpadů.
Přesný čas přistavení na stanovištích
bude zveřejněn na letácích.

•
poskytnutí mimořádného investičního
členského příspěvku Sdružení obcí Orlicko
a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
•
změnu termínů svozu komunálního
odpadu v části Houkov od 24. 6. 2021.
•
instalaci sněhových zábran na kapli
sv. Antonína, práce zajistí obec Helvíkovice.
•
převod pozemku par. č. 1465/15 v k. ú.
Helvíkovice do vlastnictví obce a pověřuje
starostku k vyřízení převodu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1.
Informace o práci OÚ a výborů.
2. Informaci o schválení Závěrečného účtu
svazku Sdružení obcí Orlicko za rok 2020 bez
výhrad valnou hromadou svazku, konanou dne
15. 6. 2021.
3. Závěrečné
vyhodnocení
akce
„Rekonstrukce komunikace Houkov, k. ú.
Helvíkovice“ od MMR ČR k dotaci přijaté
v roce 2016.
4. Nepřidělení dotace od MMR na obnovu
místní komunikace Poplužská 11C včetně
mostu.
5. Informaci k úsekovému měření rychlosti
v katastru obce.
6. Seznam napojených a nenapojených
domů na obecní kanalizaci předložený VAK
Jablonné n. Orl.
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Srdečně blahopřejeme

Vzpomínka na našeho Vráťu
Prohlížíme staré fotografie a vzpomínáme
na Vráťu Matyáše, na úžasného, obětavého,
kamarádského, veselého člověka, ale především
na bývalého cvičitele TJ Sokol Helvíkovice.
Nikdy nezapomeneme na chvíle prožité s ním
jak při lyžařských zájezdech do Říček nebo
na Deštnou ve starém hasičském autě, tak
na turistických pochodech - Mladkovských
kilometrech a dalších akcích.
Pod jeho vedením mnoho místních dětí
získávalo fyzičku a naučilo se milovat pohyb.

Jeho heslo znělo: VE ZDRAVÉM TĚLE
ZDRAVÝ DUCH.
Nezapomeneme na jeho věčný, nakažlivý
optimismus, který je v dnešní době tolik
potřeba.
Vráťo, moc děkujeme! Věříme, že se na nás
z nebe díváš a také vzpomínáš.
Zůstaneš navždy v našich srdcích
a vzpomínkách.
Za všechny, kdo Tě měli rádi
Tvoji Sokolíci

našim spoluobčanům, kteří oslaví významná
životní jubilea:

v srpnu 2021

Divíšková Ludmila		
Dostálek Vlastimil		

76 let
86 let

Dne 17. července 2021 oslavili manželé
Lidmila a Karel Krejčovi zlatou svatbu.
U příležitosti výročí 50 let společného života
je starostka přijala na obecním úřadě a při
krátkém setkání jim popřála mnoho zdraví
a spokojenosti do dalších let.

Božský tábor 2021

Pouze život, který žijeme pro ostatní , stojí za to. Albert Einstein

Vzpomínáme
Kdo žije v srdcích těch,
které opustil, ten neodešel.
Dne 22. července 2021 by se dožil 90. narozenin náš tatínek,
dědeček, pan Václav Šafář.
Bohužel osud tomu chtěl jinak a letos 17. prosince to bude
již 17 let, co nás navždy opustil.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají jeho děti Hana, Eva a Petr s rodinami
7

V pondělí 19. července okolo osmé hodiny
ranní několik řeckých bohyní sestoupilo
na statek přímo z  Olympu, aby zahájily letošní
příobecní tábor a během něj daly táborníkům
okusit nejen život starořeckých smrtelníků, ale
nechaly je nahlédnout také do bájných osudů
řeckých bohů.
Náročné to bylo pro všechny hned první den.
Po dopoledních seznamovacích aktivitách
Zeus nařídil ověřit schopnosti lidu. Aby si děti
zasloužily v příštích dnech užívat božských
privilegií, výsad, nesmrtelnosti, krásy ..., musely
předvést své dovednosti a znalosti ve svatyních
Héfaista, Artemis, Athény, Herma, Moiry nebo
třeba Dionýsa. Po obědě jsme vyráběli boty –
sandály z kusu lina a šňůry na prádlo. Uzlík se
občas zašmodrchal, ale nevadí, alespoň je každá
bota originál, přesně padnoucí na chodidlo,
podle kterého byla vyrobena. Funkčnost těchto

ZE ŽIVOTA V OBCI
bot jsme otestovali hned v úterý: běželi jsme
v nich maraton. Několik sandálů zůstalo ležet
na trase už pár metrů po startu, většina ale
přežila až do cíle a dokonce žádný palec nebyl
ukopnut. Jen … ve starém Řecku asi neměli tak
tvrdý asfalt.
Po maratonu jsme vyrazili na dobrodružnou
výpravu přes Bažantnici, okolo rybníka, dál
lesem a přes potok až do lomu. Tam jsme
okusili Meleagrův život, který byl spjat
s hořícím polenem, když dohořelo, zemřel. Děti
dostaly nejprve za úkol rozdělat oheň a potom
po dobu, co hořel, splnit co nejvíce úkolů.
Už jen rozdělání ohně nebylo tak snadné, jak
se zdálo.   Cestou zpět do tábora se ukázalo,
že spolu s bohyněmi přišla na zem i další bájná
stvoření – přepadly nás Harpyje a chtěly naše
jídlo. Naštěstí se je podařilo uplatit zlatým
8
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rounem, které jsme chvíli před tím získali
od dvouhlavého draka výměnou za složení
a přednesení toho správného zaklínadla. Na
trase nás ale ohrožovaly také srážející se skály,
se kterými měl ve starověku problémy Iáson.
Mezi tím vším jsme ještě stavěli město Théby,
tam šlo o co nejvyšší stavby z přírodnin.
Je tu středa, den třetí a tedy kritický. Je třeba
trochu relaxovat, a tak jsme vyráběli šumivé
bomby do koupele. I tady se poznalo, komu jsou
bohové nakloněni, některé bomby vyšuměly
dříve, než měly… Také jsme stavěli trójského
koně, do kterého bylo třeba ukrýt alespoň
jednoho živého řeckého válečníka a dovézt ho
po překážkové dráze až za brány města Trója.
Na večer se táborníci rozhodli ukázat bohyním
některé své zvyklosti: zapálili táborák. Bohyně
se nejprve trochu obávaly, že si ušmudlají
svá bílá roucha se zlatými doplňky, ale vůně
pečených párků byla tak lahodná, že snad
i odpustí Prométheovi krádež ohně z Olympu
a jeho navrácení lidem. Ve středu jsme nešli
domů, nocovali jsme na statku… tedy vlastně

9
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v řeckém chrámu, jen tak, pod dohledem bohů
a pod hvězdami. Ty jsme kvůli oblačnosti
neviděli, za to ale byla noc teplá a bez
větru. Před usnutím nemohla chybět noční
hra, výprava za brány města pro zlatá jablka
Hesperidek.
Čtvrtek byl věnován klasickým sportovním
disciplínám, z nichž většina má kořeny právě
ve starém Řecku: hod diskem a oštěpem, vrh
koulí, pěstní zápas, závody vozatajů, skok
a běh. Po obědě si táborníci vyzkoušeli, že když
je něco sisyfovská práce, tak je to fakt marné
– jako např. dokutálet mikroténový sáček
s vodou po trávě a štěrku ke kbelíku vzdálenému
desítky metrů. Podobně to vypadalo s luštěním
tajemného nápisu napsaného řeckým písmem,
ale pomocí starořeckého počítače to nakonec
šlo. Po obědě jsme pouštěli oheň po vodě –
účelem hry bylo vyrobit plavidlo z přírodnin tak,
aby dopravilo hořící svíčku co nejdál po potoce.

Také jsme trochu bloudili v bludišti zvaném
Labyrint, ve kterém žil strašný Minotaurus,
napůl býk a napůl člověk, který se živil lidmi
(naštěstí šlo jen o provázky natažené mezi
stromy v lese a žádná obluda se neukázala).
V pátek nás čekala výprava na Olymp. Část
daleké cesty ze Žamberka přes Letohrad  jsme
překonali vlakem, potom pěšky v Lanšperku na
hrad a dál až k Horákově kapli. Cestou jsme
ulovili Artemidinu nejrychlejší laň se zlatými
parohy a také nás čekaly otrocké úkoly, které
Hérakles musel provést, aby odčinil svůj těžký
prohřešek: ulovit lva s neprůstřelnou kůží,
zneškodnit devítihlavou Hydru. Dále také ukrást
pás spící královně Amazonek a u toho všeho
pomáhat Atlantovi s držením nebes. Byla to
fuška, ale zvládli jsme to.  Závěrečný slavnostní
ceremoniál k ukončení pobytu ve starověkém
Řecku mohl začít. Bylo třeba spočítat
vavřínové lístky, které děti získávaly po celou
dobu tábora za splněné úkoly a odměnit nejen

nejúspěšnější, ale všechny. Bohyně pochválily
všechny táborníky za odvahu, výdrž, nadšení
a spolupráci v týmech i napříč celým táborem.
A o které bohyně vlastně šlo? Lída, Éla,
Terinka, Théra, Lůca a Petra. Že je neznáte?
Pravda, pan Petiška je ve svých Řeckých bájích
a pověstech nezmiňuje. Zeptejte se malých
táborníků, kdo je celou dobu ochraňoval,
komu bylo třeba nosit oběti za tábornické
hříchy a komu bylo lepší jít raději z cesty. Také
nesmíme zapomenout na bohyně kuchyně: paní
Alici Huškovou a paní Evu Kroulovou, které
chystaly božskou stravu pro celý tábor, a dále
na maminky, které upekly buchty na svačinky.
Děkujeme Obci Helvíkovice za možnost
pobytu na statku, paní Zezulkové za krásné
a mňam řecké ovoce, Davidovi za dopravní
služby, Smetanovým za sirupy, paní Bednářové
za brambory!
Za tábor napsala Petra Pospíšilová
10
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Ještě jedno
poděkování

všem báječným, ba přímo božským kolegyním
vedoucím za bezvadnou spolupráci, elán
a nadšení pro věc. Výroba a shánění rekvizit,
kostýmů, stavba řeckých sloupů a vůbec

Kroužek mladých hasičů
zahajuje opětovně
svoji činnost

Scházet se budeme
vždy v pátek od 16 h
u hasičské zbrojnice,
první schůzka je již 6. 8.
Stávající členové mezi sebe rádi uvítají
nové zájemce o požární sport ve věku
6-10 let pro kategorii mladší a 11-15 let
pro starší.
První závody nás čekají
v Dlouhoňovicích 21. 8.,
přijďte nám fandit!
			
Miroslav Felcman, tel. 777 577 221
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příprava programu zabrala několik týdnů
volného času všech zúčastněných! S tím souvisí
také trpělivost, pochopení a velká pomoc
rodinných příslušníků vedoucích. Jste všichni
úžasní! DÍKY!
Lída Matyášová
Obec Helvíkovice srdečně zve
všechny spoluobčany na

5. ročník společné
procházky po obci
a okolí

Procházka se uskuteční
v sobotu 28. 8. 2021.
Sraz ve 14 hodin u bývalé váhy
na Popluží.
Prohlédneme si louky, lesy a významná
místa v okolí Modré skalky a Krikvald.
Trasa dlouhá cca 6 km není vhodná
pro kočárky a z části vede po lesní cestě.
Nutná pevná obuv.
Pojďte s námi prozkoumat krásy obce.
Víte, že zde máme památný strom
a znáte historii smírčího kříže?

Ovšem s podmínkou paní starostky, že celou
realizaci si zaštítí Skaláci sami. A tak pod
vedením manželů Feltlových a Věry Dittertové
se začalo konat. Dohodlo se, že herní prvky
budou stát na obecním pozemku, v jeho
nevyužívaném kraji, za což paní starostce
mockrát děkujeme. A tak dostáváme 17. května
zelenou a začíná se něco dít. Školková zahrada
se musí do 14. června vyklidit.
Dne 21. 5. se začalo vyměřovat a malovat
prstem po mapě, co by kde asi mohlo být.
Snažili jsme se do toho zapojit kolektivně,
vždyť hřiště budou navštěvovat naše děti
a naše vnoučata, tak chceme, aby hřiště bylo
funkční, praktické, krásné a hojně využívané
a hlavně, aby to děti bavilo a rády se sem
vracely. Vše jsme řádně promysleli - dopadové
plochy, praktičnost a snad i funkčnost. Také
se museli udělat terénní úpravy, jelikož by se
nám děti kutálely z kopce. Naštěstí se dělala
k Popluží cyklostezka a hlíny bylo dost. Tak
se naváželo a naváželo. Soused pan Langr
zapůjčil JCB na rozvoz hlíny a terénní práce
byly nahrubo udělány.

Dne 7. 6. se začínají bourat herní prvky
na školkovém hřišti. Michal Feltl naběhl
na hřiště se zaměstnancem obce Ivanem
Langrem a sbíječkou a vzali to ve velkém stylu.
Sbíječka byla zapůjčena od Tondy Smetany,
za což patří velký dík! Bez ní by to nešlo!
Po jejich řádění nic přibetonovaného na zahradě
nezbylo.
Na 9. června byla vyhlášena velká brigáda,
které se zúčastnili: Marcel Kalous, Petr
Mlynář, Vojta Kroul, Jakub Hostinský, Steve
Scott, Víťa Machek a Michal Feltl. Velice nám
pomohl i Lukáš Mikuláš, který byl přizván se
svým malým traktorem.

Nové hřiště na Skále

V posledních téměř 10 letech začalo na Skále
růst nové sídliště rodinných domů. Přistěhovalo
se sem několik mladých rodin s menšími dětmi
a tím vyvstala i potřeba nabídnout dětem
aktivní vyžití. Proto již v r. 2017 byl vznesen
návrh Míši Novákové a Kamily Scott na dětské
hřiště. Paní starostka vyslechla jejich návrh,
s hřištěm i souhlasila a tak se hledali zdroje
financování.
Rok se s rokem sešel a v letošním roce mateřská
školka dostala dotaci na nové herní prvky
na hřišti. Hned na to jsme zvažovali, co bude se
starým vybavením školkového hřiště. Tohoto se
chytli okamžitě ,,Skaláci“ a byl podán návrh, že
herní prvky se dají k užívání na Skálu.
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Herní prvky se s rozmyslem rozmístily
a zabetonovaly.
V průběhu června se uskutečnilo několik
dalších brigád, při kterých se vystřídalo
mnoho ochotných brigádníků pod vedením
Michala Feltla. Například Zdeněk Hlavsa, Věra
Dittertová, manželé Petr a Míša Novákovi,
Radka Machková, paní Michaličková.
Opakovaně se vše „hrabičkovalo“ a urovnávalo,
i za pomoci mechanizace pana Kučery. Tvořily
se dopadové plochy kolem herních prvků.
12
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Jelikož už byly herní prvky, využívané na zahradě
školky od roku 2006, časem a deštěm unavené,
musely i tyto prvky projít rekonstrukcí, aby byly
pro děti bezpečné a krásné. A to byl další úkol
pro pana Víťu Machka, který je truhlářem.
Společně s Tomášem Gažákem dodaly nové
trámky a desky ke skluzavce. Po rekonstrukci
jednotlivých prvků jsme se pustili do jejich
nátěrů.
Dne 23. června se vyhlásila brigáda na sázení
zeleně, která hřiště oživí a časem dopřeje
potřebný stín. Okrasné keře koupila obec, lípy,
ovocné i další okrasné keře nám darovali místní
spoluobčané. Tímto chceme poděkovat všem,
kteří svým darem přispěli. Návrhy na rozmístění
zeleně vzešly ze společného názoru a tím, že se
nás sešlo téměř 10, šla práce pěkně od ruky.
Celý prostor se zasel novou trávou, zajistili jsme
vodu ze sousedství na zalévání a při zalévání
jsme se se sousedy střídali. Věříme, že i nadále
budeme při údržbě hřiště a péči o novou zeleň
se sousedy spolupracovat a střídat se.
Celkové náklady na přemístění, usazení, opravy,
nátěry herních prvků a další nákupy spojené
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s novým hřištěm na Skále jsou krásných
6 100 Kč.
Takto nízké náklady jsou díky velké obětavosti
všech pomocníků, kteří odpracovali mnoho
hodin zcela zdarma a dále díky několika darům.
Na poslední úpravu ještě čeká tabule
na kreslení, ale již nic nebrání využívání hřiště.
Od konce července je hřiště plně funkční, tráva
už nám krásně roste a pro sousedské setkávání
vybízí nová lavička.
Přejeme všem uživatelům příjemné chvíle
strávené na hřišti a milá setkávání na něm.
Děkujeme obci Helvíkovice a všem, kteří se
aktivně i materiálně podíleli na realizaci (voda,
květiny, technika, nádrž na vodu..), moc si
vážíme dobrých lidí. Nové hřiště na Skále je
důkazem toho, že ani v dnešní uspěchané době
není některým spoluobčanům cizí sousedská
výpomoc a sounáležitost k místu, ve kterém
žijí. Pokud se lidé chtějí přátelit a setkávat se,
v jakémkoliv věku, tak jde vše. Co víc si můžeme
přát, vždyť úsměv spokojených dětí je nejvíc.
Magdaléna Feltlová a Věra Dittertová

Dětský den znovu
Ať nám roste nová
alej!
Druhou etapou výsadby zeleně v obci
podpořené dotací od Nadace Partnerství bylo
sázení počátku nové lipové aleje podél nového
chodníku a autobusové zastávky u Popluží.
28. 6. se 12 dobrovolníků   pustilo do sázení
14 ks lípy Tilia rancho. Nová výsadba bude
po dokončení další etapy chodníku pokračovat
podél hlavní silnice I/11 a nahradí   původní
lipovou alej.  
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V sobotu 5. 6. 2021 se po dlouhé době
uskutečnila veřejná akce – SDH Helvíkovice
uspořádal DĚTSKÝ DEN spojený s kácením
máje. Oblíbené soutěže pro děti a výborná
grilovaná kuřata přilákala velké množství
návštěvníků.
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
To si vyžádalo střelbu z bambitky a výrobu
vlastního dalekohledu. Cestou nás provázela
písnička, dobrá nálada, neustálá chuť k jídlu
a touha po pokladu. Ten jsme nakonec
přeci jen našli a odměnou nám byla i zábava
na dětském hřišti a cesta vlakem.

Solidární pomoc
Moravě
Ve dnech 28. 6.-30. 6. obec ve spolupráci
s Diakoníí Broumov uspořádala sbírku věcí pro
lidi postižené tornádem na Moravě. Sešlo se
velké množství potřebných věcí – oblečení,
dek, domácích potřeb, čisticích prostředků,
trvanlivých potravin, dětských sedaček, hraček
a jiných pomůcek. Předání na vybraná místa
na Moravě zajistila Diakonie Broumov. Velice
děkujeme všem, kteří přispěli a projevili tím
tolik potřebnou empatii a solidaritu.
ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V květnu jsme se po znovu otevření školky
sešli v plném počtu a užívali si společných her
a kamarádství. Všichni jsme se na sebe těšili
a radovali se ze setkání. A že odloučení od
kamarádů bylo dlouhé, musely si děti na sebe
zase zvykat, dělit se o hračky, domlouvat se
spolu, respektovat… Kamarádství a dobrá
srdíčka našich dětí jsou velká a děti všechny
překážky brzy zvládly.
A tak než začaly prázdniny, užívali jsme si
vzájemné přítomnosti, her a stihli také spoustu
akcí.
Děti vyrobily maminkám k svátku drobné
dárečky a přáníčka.
15

Klub žen Helvíkovice
připravuje
na středu 15. 9.

Pohádkovou cestu
pro děti
Zábavné odpoledne
pro děti i dospělé
s mnoha soutěžemi,
úkoly i občerstvením.
Bližší informace na plakátech.

Vyprávěli jsme si o rodině a vztazích, o tom jak
je rodina pro každého důležitá… Děti společně
„stavěly“ dům a pekly dortíky. Den dětí jsme
oslavili soutěžemi a pohodovým focením
s panem Šulcem.
Vyzkoušely si jak se chovat v dopravních
prostředcích, jak si koupit jízdenku a vyrobily si
každý svoji vlastní kosmickou raketu. Společně
s divadélkem „U dvou sluncí“ navštívily Nový
Zéland. Samozřejmě jsme nezapomněli na
důležitost záchranných složek, jak si říct
o pomoc a také se naučili důležitá telefonní
čísla. Přišla nás zkontrolovat paní policistka
Magdaléna Feltlová a děti z toho měly velkou
radost, vydržely si s ní celé dopoledne povídat.
O tom, že nás někdy mohou potrápit i zoubky
jsme si povídali s paní zubařkou Radkou
Machkovou a překvapili nás i Žamberečtí
hasiči. Hasičské auto a stříkání hadicí mělo
u dětí obrovský úspěch!
V červnu jsme se vydali na „Loupežnickou
výpravu“. Byl to pořádný kus cesty lesem, kde se
děti učily poznávat zvířata, s lupou pozorovaly
hmyz a dalekohledem vyhlížely divoká prasata.

Poslední červnový den jsme se sešli i s rodiči
na Zahradní slavnosti, kde nás čekalo spoustu
her, výborné občerstvení od všech rodičů
a „slzičkové“ pasování předškoláčků na školáky.
Počasí a hlavně nálada vyšly na jedničku
a setkání nás všech bylo moc milé a dojemné.
Moc si vážíme přízně všech rodičů a děkujeme
za pomoc s organizací krásného odpoledne!
A začátkem července nás už čeká vyklízení
prostor školky, abychom se v polovině srpna
mohli setkat v novém prostředí školky a na
nové zahradě.
Přejeme všem dětem krásné a prosluněné léto
a v srpnu se budeme těšit na setkání!
Monika Julišová, ředitelka MŠ
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VZPOMÍNKOVÝ SERIÁL Z KRONIKY OBCE
Zajímavosti z kroniky obce Helvíkovice

Vzpomínkový seriál z obecní kroniky pokračuje,
vybíráme z autentického zápisu kronikářky
Ludmily Dvořákové:
Rok 1975

Obec Helvíkovice se stává 1. 1. 1975 částí
města Žamberka. V obci žije v současné době
400 obyvatel, z nichž cca 100 dojíždí do práce
do Žamberka a okolí. 100 občanů je členy
JZD, zbytek jsou důchodci a děti. Zemědělskou
půdu obhospodařuje JZD Kameničná. V obci
je vybudováno mechanizační středisko pro
sloučené JZD. MNV vlastní budovu ZDŠ,
kulturní dům č. p. 113, ve kterém je mateřská
škola, dále budovu MNV č. p. 3, kde jsou
umístěny kanceláře JZD, sál, knihovnu.
V obci je výbojkové osvětlení, které má 32 bodů,
všechny komunikace jsou vyasfaltovány.
Byla vybudována nová kanalizace v prostoru
za hřbitovem, kde jsou parcely pro 22 rodinných
domků. V obci je nová prodejna Jednoty,
hřiště, které bude v letošním roce rozšířeno,
tři autobusové čekárny a dvě vývěsní tabule
názorné agitace. Obec má 119 domů.
Sloučení se Žamberkem podmiňuje vybudování
chodníku od kasáren ze Žamberka po most
v Helvíkovicích a dále vybudování lávky vedle
mostu pro pěší a vybudování chodníku od
mostu po ZDŠ v Helvíkovicích. Tím se získá
bezpečné spojení pro děti a staré lidi mimo
silnici č. 11, která je značně frekventovaná.
Náš Občanský výbor č. 6 sestává z volených
členů do bývalého Národního výboru. Většina
členů pracovala velice obětavě a jejich zásluhou
byla dokončena přestavba kulturního domu.

Rok 1976

Místní organizace využívají nového kulturního
sálu a konají Požárnický ples, Maškarní
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ples, Dětský karneval, Velikonoční zábavu,
Pouťovou a Posvícenskou zábavu, Poslední
leč. Pobavit se sem přicházejí i okolní závody –
Mosilana, Kovostav, které zde oslavují splnění
celoročního plánu. Na sále cvičí TJ Sokol a děti
z mateřské školy společně s rodiči. Pořádají se
zde výstavy ručních a výtvarných prací žáků
z mateřské školy a ZDŠ v Helvíkovicích i ZDŠ
Žamberka. Při hodnocení zábav ve městech
a vesnicích okresu Ústí nad Orlicí, byly zábavy
v Helvíkovicích vždy hodnoceny jako velice
slušné a pěkné.
30. 6. po 93 letech dochází ke zrušení jednotřídní
základní devítileté školy v Helvíkovicích.
Ve školách se začíná s množinovým počítáním,
což klade velké nároky na učitele. Na malých
venkovských školách není toto učení možné.
Od 1. září budou děti chodit do ZDŠ
v Žamberku.
S počátkem prázdnin 1. července dochází
ke stavebním úpravám v mateřské škole.
Provádí se výměna oken, zvětšuje se třída,
zřizuje se pracovna pro učitelky, která zároveň
slouží jako kabinet pro pomůcky. Na úpravách
pracují především rodiče dětí z MŠ i ostatní
občané. Během dvou měsíců bylo odpracováno
1 600 hodin zdarma. V podzimních měsících
dochází k oplocení a úpravě zahrady, která se
rozšířila až k silnici.
ČSŽ zakládá park za kulturním domem, kde
bylo skladiště starých zemědělských strojů
a různých odložených věcí.

Rok 1977

Okresní hygienicko-epidemiologická stanice
provedla zkoušku vody v řece Divoká Orlice,
která protéká naší obcí. Zjistila následující:
po Pastvinskou přehradu je voda v Divoké
Orlici pitná bez převaření. Od Pastvin
po Líšnické peřeje je pitná s převařením,
od peřejí po Helvíkovský most pitná není.

Od Helvíkovského mostu se nedoporučuje
koupat, protože zásluhou Servisu je plná
saponátů.
Od 1. 1. 1977 byla v obci obnovena Osvětová
beseda. Skládá se ze zástupců všech složek NF
– požárníků, myslivců, žen, Sokola, mládeže.
Osvětová beseda pečuje o správu sálu, zajišťuje
jeho využití, koordinuje činnost všech složek
v obci.
V naší prodejně Jednoty je vedoucí Jitka
Kacálková z Kameničné. Obchod se změnil
na samoobsluhu. Zásluhou laskavé a schopné
vedoucí je obchod dobře zásoben.
Zemědělství je v naší obci významným výrobním
odvětvím, ve kterém je stále zaměstnána
značná část obyvatel. Objekty živočišné
výroby jsou umístěny na Skále (kravín,
porodna prasat a teletník) a na Popluží, kde
je soustředěn mladý chovný skot, výkrm prasat
a porodna prasnic. Dále je v provozu odchovna
plemenných prasat v Poříčí u Mikových a stáj
pro mladý chovný skot v č. p. 33.

Rok 1978

JZD Kameničná je nadále družstvem sloučeným
ze tří vesnic – Helvíkovice, Dlouhoňovice
a Kameničná. V Helvíkovicích na Popluží byla
dokončena stavba granulační linky s tvarovnou
krmiv. Celkový náklad je 9 mil. Kč. Tato stavba
navazuje na výstavbu pastevního areálu pro
800 ks jalovic se systémem závlah na ploše
200 ha v prostoru Žamberk – Kněžství, což
má umožnit výraznou specializaci družstva
na úseku chovu skotu.
JZD nemá žádné rezervy v pracovních silách,
především ne v Helvíkovicích, proto se družstvo
rozhodlo dát „zelenou“ výstavbě bytů pro
družstevníky. V příštím roce bude dokončena
dvoubytovka na Skále pod Michaličkovými
a započne se s výstavbou šestibytovky.

Rok 1979

V noci z 31. 1. 1978 na 1. 1. 1979 během
12 hodin klesla teplota o 24°C. Tato prudká
změna, náhlé ochlazení, způsobilo přerušení
dodávky uhlí. Na mnohých nádražích zamrzly
stovky vagónů s uhlím a nastává kritický
nedostatek elektrické energie. Aby se tento
nedostatek vyrovnal alespoň částečně, je
od 6. 1. vypnuto veškeré veřejné osvětlení
v obci. Blízké závody, kde pracují Helvíkovští
občané, např. Elitex i jiné, pracují pouze
obden. Aby se vyrovnala ranní špička spotřeby
el. energie, začínají všechny hospodářské
organizace pracovat až v 8 hodin. Od 8. 1.
do 29. 1. vysílá televize od 20.30 h a končí
ve 21.30 h. Vysílá pouze I. program. Od 8. 1.
do 29. 1. jsou zavřeny všechny základní,
střední a vysoké školy v Československu.
Uhelné prázdniny udělaly dětem velkou radost.
Je dostatek sněhu na svazích i ledu na kluzištích.
Veselo je na „Beraňáku“ i „Pod borovicí“. Menší
radost však způsobili rodičům, protože v obci
není školní družina, ani vývařovna pro školáky.
Tuhá zima trvá plné 2 měsíce.
Za pomoci spoluobčanů byl v červnu vybudován
plot v parčíku, zakoupeno linoleum do kanceláří
obč. výboru, vyasfaltovaná cesta od Krejsových
ke Grygarovým, vyasfaltováno prostranství
okolo kulturního domu, mateřské školy a cesta
od MŠ k potoku. Byly opraveny a natřeny
autobusové čekárny na Skále a u mostu.
V říjnu se započalo se stavbou lávky vedle
mostu přes Divokou Orlici. Stavbu lávky
zajišťují technické služby Žamberk za přispění
místních občanů.
Dne 7. 11. se konala v Helvíkovicích veřejná
schůze občanského výboru za účasti 56 lidí.
Občané aktivně přistupovali k řešení problémů
vesnice. Přicházeli s návrhy na zlepšení
prostředí, hlavně s návrhy jak zajistit větší
bezpečnost na hlavní silnici, neboť provoz
na silnici je stále hustší.
Z kroniky vybrala Věra Dittertová
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VZPOMÍNKOVÝ SERIÁL Z OBECNÍHO ALBA
Fotografiemi a autentickými popisky z příloh kroniky obce se vracíme do let minulých.

1976

Dětský karneval v KD
pořádaný ČSŽ

Výstava práce dětí ZDŠ v KD
Přestavba MŠ – výměna oken

Volby do zastupitelských sborů –
okrsková volební komise
v Helvíkovicích na sálku.

1978

Přátelské posezení s důchodci

– zleva nejstarší občanka Helvíkovic
paní Nůnová s dcerou Annou Blažkovou
a Věra Dvořáková

Dědečkové si připíjejí na zdraví

– zleva Václav Filip, p. Merganc, Fr. Matyáš,
p. Roček, p. Vychytil

Poslední ročník ZDŠ
v Helvíkovicích před zrušením
školy.

Žáci zleva dole – Švábová Jana,
Blažková Míla, Jeništová Mirka,
Jeništa Mirek, Matyáš Milan,
Kubíček Láďa, Jeništová Věra,
Richtrová Alena, Matyášová
Jana, Bednářová Vlasta,
Matyášová Milena, Michaličková
Věra, Svobodová Eva, Koukolová
Blanka, Beňová Jarmila,
Bednář Milan, Vábr Milan.
Paní učitelka Helena Novotná.

Závody na bobech pořádané SSM
Dětské odpoledne k MDD – připraveni ke skokům
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– Václav Kodytek, Jiřina Ryšavá
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VZPOMÍNKOVÝ SERIÁL Z OBECNÍHO ALBA
Myslivci na brigádě při sušení sena.

Vpředu Fr. Matyáš, vzadu p. Zářecký,
p. Neugebauer, O Kotýza.

Děti z MŠ společně s rodiči na
výletě na Velké Moravě
v mramorovém lomu
a v Králíkách ve výrobně
hraček.

1979

Členky ČSŽ při sběru starého
papíru a hadrů.

Myslivecká společnost
po lovu lišek v Oboře

Zleva p. Švábová,
A. Stejskalová, A. Knopová

– zleva Veverka J., Kotýza
O., Stárek St., Plundra Jan,
Dvořák Fr., Matyáš Fr.,
Dvořák Zd., Chovančík P.  

Adaptace MŠ,

u míchačky zleva Fr. Šreiber,
Jar. Hubáček, Fr. Hovad

Členové myslivecké
společnosti na společném
zájezdu ve Staré Pace
v oboře.
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