HELVÍKOVICE
Unikátní seriál Deníku na historických fotografiích
z let 1918 – 1992 představuje v prvním díle obec
Helvíkovice, vzdálenou tři kilometry od města
Žamberk. První zmínka o obci je z roku 1365, roku
1975 byla sloučena se Žamberkem a od roku 1990
je opět samostatnou obcí. Žije tu 484 obyvatel.
Fotografie dokládají některé okamžiky z historie
obce. „Máte-li i vy doma nějaké fotografie dokládající tuto dobu, uvítáme je,“ vzkazuje starostka
Jana Kolářová a přidává kontaktní e-mail:
ouhelvikovice@orlicko.cz. Foto: archiv obce

S MOTYKAMI NA ŘEPU. Jednotné zemědělské družstvo bylo založeno v roce 1950
a o tři roky později zachytil fotograf místní
ženy při okopávání řepy na poli.

NA ZDRAVÍ. Setkávání má v obci velkou tradici, pořádá se tu řada akcí a
pravidelně se tu scházejí i senioři.
A setkání si užili i v roce 1977.

DIVADLO. Divadelní spolek v
obci funguje od roku 1894 dosud a na svém kontě má řadu
her. Na snímku jsou Věra Blažková a Ladislav Oulický. Současnými pokračovateli jsou
ochotníci ze spolku Na Skále.

HASIČI. V obci fungují od roku 1889, čestným členem byl baron Oskar Parish. V obci
fungovali i mladí hasiči, snímek se datuje do
roku 1972. Družstvo mladých hasičů poté
zaniklo a znovu bylo obnoveno v roce 2014.

STAVBA LÁVKY. Lávka přes Divokou Orlici byla postavena v roce 1979 a sloužit
bude ještě několik měsíců. Letos bude
zbourána.

ŽŇOVÝ ÚTULEK. Tak se v roce 1958 jmenovala první mateřská škola v Helvíkovicích. O rok později se stala skutečnou mateřinkou a poté do ní dojížděly i děti z Kameničné. Fotografie z roku 1992 dokládá, že ji navštěvovalo dvaadvacet dětí, aktuálně do školky chodí osmadvacet dětí.

VELKÁ VODA. Povodně se nevyhnuly ani Helvíkovicím. Živel
obec zatopil vícekrát, například
v únoru 1946.

RUČNÍ VÝROBA CIHEL. Cihelna byla v Helvíkovicích zřízena v 17. století, a jak je vidět na fotografii z roku 1934, zaměstnávala několik desítek dělníků. Cihlářská hlína se těžila nedaleko od obce a v podobu
cihly se tvarovala v ruční formě.

SVĚCENÍ ZVONU. Velkou
událostí v obci bylo svěcení zvonu. Nový zvon byl
v kapli sv. Antonína vysvěcen 13. června 1971.

DALŠÍ DÍL již v pátek 19. ledna 2018, a to z Dlouhé Třebové. Další mohou být i od vás, stačí se ozvat na iva.janouskova@denik.cz.

