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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. informace VČE – montáže, a. s. o zahájení 
rekonstrukce NN od TS 88 k č. p. 52
2. rozparcelování pozemků par. č. 4304, 
4310 a 4311 v k. ú. Helvíkovice – lokalita  
Pod Sypaninou
3. podání žádosti o dotaci na dopravní 
automobil pro JSDH na MV ČR a žádosti 
o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje  
na zásahový oděv JSDHO

Upozornění na místní poplatky  
na rok 2019
Poplatek za odpady 450 Kč
- sazba je za 1 občana hlášeného k trvalému 
pobytu, dlouhodobě žijícího cizince nebo  
za rekreační objekt
- poplatek byl splatný do 30. 6. 2019
Pokud došlo k opomenutí úhrady, prosíme  
o okamžitou nápravu. 
Místní poplatky je možné hradit v hotovosti 
na obecním úřadě v úřední dobu úřadu 
nebo bankovním převodem na účet obce  
č. 107489301/0300, variabilní symbol platby je 
číslo domu. 

Dne 17. 6. 2019 se konalo 3. veřejné  
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo mimo jiné projednalo  
a schválilo tato usnesení:
•	 výsledek	 hospodaření	 a	 účetní	 závěrku	
obce Helvíkovice k  31. 12. 2018 
•	 závěrečný	 účet	 obce	 Helvíkovice	 
za rok 2018 a vyslovilo souhlas s celoročním 
hospodařením a to bez výhrad 
•	 nájemní	 smlouvu	 na	 pronájem	 bytu	 
v č. p. 47 se společností Šmídl Servis s. r. o. 
od 1. 7. 2019 na dobu neurčitou za měsíční 
nájemné ve výši 15 000,- Kč bez DPH
•	 zveřejnění	záměru	pronájmu	části	obecního	
pozemku par. č. 200/13 v katastrálním území 
Helvíkovice
•	 nákup	 pozemku	 par.	č.	 st.	 112/2	 
v katastrálním území Helvíkovice od Ski klub 
Ústí nad Orlicí, z. s. a pověřuje starostku 
zahájením jednání v této věci
•	 Smlouvu	o	poskytnutí	dotace	z	Programu	
obnovy venkova Pardubického kraje na „Zajištění 
potravinové obslužnosti v Helvíkovicích“ – 
dotace ve výši 50 % na příspěvek Konzumu 
vyplacený v roce 2018
•	 smlouvu	o	poskytnutí	dotace	z	Programu	
obnovy venkova Pardubického kraje na „Výstavbu 
místní komunikace v lokalitě  U potoka“

•	 přijetí	 dotace	 od	 MMR	 z	 podprogramu	
Výstavba technické infrastruktury v oblasti 
se	 strategickou	 průmyslovou	 zónou	 na	 akci	 
„4 P -Helvíkovice“. Tyto dvě dotace se týkají 
nové komunikace od hlavní silnice kolem haly 
Kolex k novým domům u potoka Kameničná.
•	 zahájení	 poptávkového	 řízení	 na	 akci	 
„4 P -Helvíkovice“ a pověřuje starostku výběrem 
ekonomicky nejvýhodnější nabídky a sjednáním 
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
•	 rozpočtové	 opatření	 č.	2/2019	 ve	 výši	
717 754,- Kč na straně příjmů i výdajů.
•	 Program	 rozvoje	 obce	 Helvíkovice	 
na	období	2019–2025	-	strategický	dokument	
obsahující shrnutí současného stavu obce  
a rozvojové záměry do budoucích let
•	 střednědobý	 výhled	 rozpočtu	 na	 roky	 
2020–2023 – finanční vyjádření budoucích 
plánů
•	 projektovou	dokumentaci	na	akci	„Stezka	
pro pěší a cyklisty podél I/11, Helvíkovice“, 
která byla veřejně představena při dnešním 
jednání
•	 povodňový	plán	obce	Helvíkovice
•	 povodňovou	komisi	obce	v	tomto	složení:	
Jana Kolářová, Miroslav Felcman, Milan 
Bednář, Jaromír Šeda, Jiří Krejsa, Jakub 
Hostinský, Anna Mikulášová, Jiří Matyáš ml., 
Michal Feltl, členové výjezdové jednotky SDH 
obce
•	 přistoupení	 obce	 Helvíkovice	 do	 Sdružení	
místních samospráv ČR 
•	 zařazení	 veřejných	 cest	 na	 obecních	
pozemcích	do	kategorie	Místní	komunikace	
•	 projednání	 rekonstrukce	 plotu	 z	 pevných	
betonových dílů na pozemcích parc. č. 173/5 
a 167/3 v k. ú. Helvíkovice u domu č. p. 75 
územním řízením na Stavebním úřadu MěÚ 
Žamberk z důvodu umístění stavby v záplavovém 
území nebo schválení stavby drátěného 
plotu na pozemcích par. č. 173/5 a 167/3  
v k. ú. Helvíkovice u domu č. p. 75 za 
předpokladu souhlasného stanoviska 
Vodoprávního úřadu MěÚ Žamberk
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Pozvánka na veřejné 
projednání

Změny č. 1 územního plánu Helvíkovice, 
které se koná v úterý 6. 8. 2019 od 16 hodin 
v sálku Obecního úřadu Helvíkovice.
Návrh Změny č. 1 ÚPO je vystaven k veřejnému 
nahlédnutí	 na	 Odboru	 regionálního	 rozvoje	 
a územního plánování MěÚ Žamberk (budova 
radnice č. dv. 207) a na Obecním úřadu 
Helvíkovice. Návrh změny je v elektronické 
podobě vystaven na úřední desce města  
(www.zamberk.cz) a obce (www.helvikovice.cz).
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného 
jednání může každý uplatnit své připomínky 
(tj. do 13. 8. 2019) k návrhu změny. K později 
uplatněným připomínkám a námitkám se 
nepřihlíží.

V úterý 6. 8. 2019 od 16.30 hodin  
v sálku Obecního úřadu v Helvíkovicích 
se uskuteční veřejné projednání 
Územní studie pro rozvojovou 
lokalitu X3 s názvem Pod Sypaninou  
(v územním plánu lokalita Z9) a navazující 
lokality Z30. 
Na toto projednání jsou pozváni vlastníci 
dotčených pozemků.
Platný Územní plán Helvíkovice vymezil lokalitu 
Z9 jako zastavitelnou plochu SV – smíšená 
obytná venkovská, ve které je podmínkou 
pro rozhodování o změnách jejich využití 
zpracováním územní studie. Lokalita Z30 
je změnou územního plánu č. 1 navrhována 
k rodinné zástavbě. V územní studii budou 
prověřeny	a	navrženy	regulační	prvky	plošného	
a prostorového uspořádání a architektonického 
řešení.
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SLOVO STAROSTKY OBCE

Vážení spoluobčané,
letní prázdniny nám oznamují, že se 

nacházíme v druhé polovině roku 2019. Děti 
si užívají prázdniny, rodiny tráví společné 
dovolené. Počasí je jak na houpačce, úmorná 
vedra, vystřídalo velmi citelné ochlazení s velmi 
malým	úhrnem	srážek,	alespoň	v	Helvíkovicích.	
V posledních týdnech zažíváme stavební 
ruch na dopravně významné komunikaci 
I/11. Po dokončení nového mostu a nejbližšího 
okolí prochází rozsáhlou rekonstrukcí. 
Všichni zaznamenali, že se stabilizovalo 
podloží v krajnicích, čistí se příkopy, obnovují 
se propustky, zkrátka silnice má nový povrch, 
ale s tím také souvisí přemístění přechodu 
pro chodce. Přechod před prodejnou 
Konzum je již minulostí. Nově bude umístěn 
před budovou bývalé školy a staré hasičárny. 
Nástupní místa vznikla při obnově komunikace. 
Chodci budou mít bezpečnější místo pro 
přecházení. Tento přechod bude mít návaznost 

na projekt Stezka pro pěší a cyklisty 
(úsek podél silnice I/11 od nového mostu až 
k Popluží, od nového přechodu podél staré 
hasičárny a před domem č. p. 34), který byl 
projednáván na veřejném zasedání 17. června. 
Projekt je ve fázi projednání s dopravní policií 
a těsně před podáním na příslušný stavební 
úřad. Celý projekt je rozdělen na tři stavební 
objekty, tj. může se realizovat v etapách.  
Na realizaci projektu je nutné mít zajištěné 
dotační financování, nabízí se žádat do 
Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). 
Samozřejmostí je, že se musí právě se SFDI 
konzultovat, zda náš záměr odpovídá jejich 
podmínkám. A právě proto je již měsíc domluven 
termín konzultace na 13. září letošního roku. 
Celý projekt je rozsáhlý, ale rozhodně přispěje 
k bezpečnosti chodců a cyklistů, k lepší 
dostupnosti domů podél hlavní silnice. 

Další velkou akcí v obci je změna vedení 
elektřiny z vrchního na zemní. V dolní části 
obce (Ostrov, Dolní konec, podél silnice I/11  
od č. p. 118 až k benzinové stanici) realizuje 
ČEZ Distribuce a.s. tyto nové rozvody 
elektřiny. Pro obec to znamená, že musí vyřešit 
nové veřejné osvětlení v těchto částech, jelikož 
současné je většinou na sloupech ČEZu a navíc 
vrchním vedením. Vedla se dlouhá jednání ještě 
před samotnou realizací, nejdříve o podmínkách 
stavby s provozovatelem distribuční soustavy  
a teď se zhotovitelem stavby rozvodů nízkého 
napětí. Kabel pro veřejné osvětlení bude uložen 
ve společných výkopech. V letošním roce 
musíme zprovoznit nové osvětlení, které 
bude podobně rozmístěno jako doposud. 

V druhé polovině roku bude instalován 
bezdrátový rozhlas po celé obci, který je 

jednou částí dotačně podpořeného projektu 
Protipovodňová	opatření	pro	obec	Helvíkovice.	
Součástí tohoto projektu je také digitální 
povodňový plán, na který je odkaz na webu 
obce. Dojde k výměně motorové rotační sirény 
za novou elektronickou. 

Letos z našich podaných čtyř žádostí  
o dotaci na Ministerstvo místního rozvoje 
uspěla pouze jedna, která se týká vybudování 
nové komunikace v lokalitě pro výstavbu 
nových rodinných domů. Nová komunikace 
bude napojena na sjezd naproti hřbitovu  
a vyústí na cestu před potokem Kameničná 
za obecním úřadem. Realizovat se bude také 
letos, zhotovitel vzejde z poptávkového řízení.

Každý rok obec využívá dotačních zdrojů  
na různorodé projekty, které jsou připraveny, ale 
zároveň	udržuje	stávající	majetek	a	připravuje	
další záměry dle finančních možností obce.  
Na posledním veřejném zasedání byl schválen 
nový	 strategický	 dokument	 obce	 Program 
rozvoje obce Helvíkovice na období 
2019 – 2025, který je uveřejněn na webových 
stránkách obce.

Dopřejme si příjemné letní dny s nádechem 
odpočinku, relaxace, tolerance, ohleduplnosti…
 Jana Kolářová

Stále čekáme na výsledek podané žádosti  
na další etapu úprav na kapli sv. Antonína, 
ve které bylo žádáno na nová okna v kapli  
a nové vnitřní sanační omítky. Je to vždy na 
dlouho od podání žádosti až po informaci, jak 
jsme uspěli a pak teprve shánět zaneprázdněné 
stavební firmy…

SLOVO STAROSTKY OBCE
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VÝZVA
Žádám Vás o respektování termínů svozů 
plastů v pytlích nebo rozměrově větších 
kusových plastových věcí. Neodkládejte pytle 
s vytříděnými plasty mimo určené termíny 
(vyznačeny v kalendáři akcí, zveřejněny  
na webu obce nebo k vyzvednutí na OÚ).
Dále	 bych	 chtěla	 upozornit	 a	 zároveň	 vyzvat	
osoby, které odkládají nepotřebné věci – 
směsný odpad vedle zvonů na tříděný odpad. 

Často se toto bezohledné jednání děje  
na	těchto	stanovištích	(stav	ke	dni	19.	7.	2019):

1. u fotbalového hřiště 
– elektrické spotřebiče (odkládat do červeného 
kontejneru u OÚ nebo v otevírací dobu 
sběrného místa za potokem)
- nepoužívaná konvička (kovový předmět – 
kontejner na sběrném místě u potoka)
- papírová krabice (rozložit a vložit  
do kontejneru na papír – umístěný vedle)
- uzavřený plastový kbelík – (pokud je prázdný 
patří do plastů – odložit v určený termín  

na místa sběrných nádob na tříděný odpad, 
sběrné místo u potoka)

2. stanoviště za mostem na Popluží
- rozlámaná plastová židle (plast – odevzdání 
v určené termíny nebo sběrné místo u potoka)
- vratné pivní lahve v papírových krabicích 
(vratné lahve se odevzdávají zpět do oběhu 
– zálohované v obchodech, papírové krabice 
rozložit a vložit do zvonu na papír)
- odhozený drobný odpad (každý máte možnost 
mít u domu popelnici na směsný odpad)

3. stanoviště u OÚ
- dva pytle vytříděných plastů (pozdní odložení 
– odevzdávat v určené termíny!!!)
- plastová láhev s obsahem (vylít a plastová 
láhev se sešlápne a vyhodí do vedlejšího 
kontejneru na plast)

4. sběrné místo u potoka 
– VYUŽÍVAT V OTEVÍRACÍ DOBU

- televizor (elektrospotřebič – červený kontejner 
u OÚ nebo sběrné místo v otevírací dobu)
-	 tři	 igelitové	 tašky	 s	 obsahem	 (roztřídit	 
do zvonů na místech tomu určených)
Toto je výčet nevhodně uložených odpadů  
v jeden den na části obce. Uvědomte si, že další 
osoba musí jít a někdy velmi páchnoucí odpad 
uklidit, nemůže to tam zůstat! Poměrně často 
se setkáváme s tím, že na odhozených obalech 
najdeme adresu občanů Helvíkovic. Tušíme 
odkud odpad „PŘIŠEL“, proto vás, kteří třídíte 
jako většina z nás, žádáme, aby vám nebylo 
lhostejné, že mezi námi stále žijí ti, kteří naši 
práci kazí. V případě, že někoho takového 
uvidíte, upozorněte ho. 
POŘÁDEK V OBCI JE VIZITKA NÁS VŠECH!

Jana Kolářová

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Nebezpečné odpady
Ve čtvrtek 15. 8. 2019 bude proveden 
zastávkovým způsobem mobilní sběr 
nebezpečného odpadu. Odpady lze 
bezplatně odevzdat na těchto stanovištích 
a časech:
Závodí, stanoviště kontejnerů
   15.30 – 15.40 h
Ostrov, na rozcestí 15.45 – 15.55 h
Sídliště, u Zářeckých 16.00 – 16.10 h
U požární zbrojnice 16.15 – 16.25 h
Na Skále, stanoviště kontejnerů 
   16.30 – 16.40 h
Odpady odložené na stanovištích před 
příjezdem sběrných vozidel nebudou odvezeny.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Srdečně blahopřejeme 
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná 
životní jubilea: 
v srpnu 2019
Dostálek Vlastimil  84 let
Matyáš Vratislav  81 let

Vzpomínáme

Odešel jsi,
jak osud si přál,
však v našem srdci
a vzpomínkách žiješ dál…..

Dne 16.9.2019 si připomeneme 10. smutné 
výročí úmrtí, kdy utichlo předobré srdce našeho 
milovaného tatínka, dědečka a pradědečka,
pana  VÁCLAVA  STEJSKALA.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcery 
Aninka a Hanka s rodinami.

Blahopřání k významným 
životním výročím
Zástupci obce navštívili počátkem července 
s osobním blahopřáním manželé Jindřicha  
a Annu Šnajdrovi.

Známé pranostiky 
pro nadcházející období
V srpnu slunce parné ovoci a vínu zdárné.
Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Září – máj podzimu.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát 
každý strom.
Divoké husy na odletu, konec i babímu létu.

ZE ŽIVOTA V OBCI

Letní novinka
Po dlouhé době příprav spustil Konzum, 
obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí naku-
pování přes e-shop. 
Jedná se o internetový obchod 
s potravinami, drogerií i průmyslovým 
zbožím, sortimentem zboží nabízeného  
v Konzumu a COOPu.  

Jaké má e-shop Konzumu výhody?
• Zboží si vybíráte z pohodlí domova, v klidu, 
bez	 časového	 omezení,	 zároveň	 si	 můžete	
kontrolovat stav svých domácích zásob.
• Nakupujete za cenově výhodnějších podmínek 
než v kamenném obchodě, využíváte akční  
a množstevní slevy.
• Je vám nabízeno známé zboží i novinky  
ve větším rozsahu než na prodejně.
• Využíváte členské výhody, nákup je vám plně 
připsán do bonusů a slev.
• Minimální hodnota objednávky je 300 Kč, ale 
maximální výše není omezena.
• Každý zákazník může denně zadat až dvě 
objednávky.
• Má možnost objednávat celá rodina, každý si 
vybere něco zajímavého.
• Nemusíte cestovat do přeplněných velkých 
obchodů a nakupujete stejně výhodně ve své 
obci.

A jak vše probíhá?
Na webových stránkách www.coop-box.cz se 
velice	 jednoduše	 zaregistrujete	 jako	 zákazník	
a zvolíte prodejnu, na kterou vám bude zboží 
dodáno. Po zadání objednávky dostanete  
na e-mailovou adresu potvrzení s rekapitulací 
objednaného zboží a je vám sdělen termín 
dodání objednávky na prodejnu. Do Helvíkovic 
je zboží dováženo vždy v úterý a ve čtvrtek. 
V den doručení vám bude SMS zprávou 
oznámeno, že objednané zboží je připraveno  
na prodejně v Helvíkovicích k vyzvednutí. 
Platbu provedete při převzetí zboží v hotovosti 
nebo kartou a částka bude zahrnuta do tržby 
místní prodejny.

Stojí jistě i za zvážení, zda by vás tato 
zajímavá novinka mohla motivovat ke členství 
v Konzumu. Po podání přihlášky a složení 
členského podílu v prodejně v Helvíkovicích 
se stanete členem s možností čerpat výhody  
z každého nákupu, ročně až 3 % z jeho hodnoty.

Využití nové služby coop-box mohu vřele 
doporučit, sama jsem si ji vyzkoušela a jsem 
zcela spokojená. Určitě budu v této formě 
nákupů pokračovat.

Věra Dittertová

OHLÉDNUTÍ ZA VÝLETY
Pořádání výletů a zájezdů má v naší obci již 
dlouhou a bohatou historii. Většinu zájezdů 
organizoval	v	posledních	letech	Kulturní	výbor,	
ale podílejí se i další – nejvíce Klub žen, ale 
i  Mateřská škola nebo v minulosti  třeba TJ 
Sokol. Dříve se jezdilo i několikrát do roka, 
nejen za turistickými cíli, ale i za kulturou nebo 
na plavání – nejvíce do České Třebové nebo  
do Ústí, v roce 2002 byl navštíven také 
vzdálenější Aquapark v Liberci. Za kulturou 
se jezdilo i do Hradce Králové nebo do Prahy, 
svého času oblíbené byly zájezdy na muzikály 
a lední revue (např. Romeo a Julie na ledě, 
Pardubice 2003 nebo Milénium Praha, 2002 

– muzikál Starci na chmelu). Oblíbenými cíli 
výletů byly hrady a zámky, těch bylo navštíveno 
mnoho. K nejvzdálenějším navštíveným místům 
patří město Zlín – Baťův kanál a Velehrad  
(r. 2008). Opačným směrem to bude asi hlavní 
město Praha, navštěvované opakovaně. S dětmi 
bylo	 navštíveno	 několik	 zoologických	 zahrad:	
ZOO Olomouc – Svatý Kopeček (1996), ZOO 
a Botanická zahrada Liberec (1999), Dvůr 
Králové nad Labem (2001 a 2007), ZOO 
Lešná u Zlína (2002), Praha (2006).

Výčet navštívených destinací by byl velmi 
dlouhý a pro čtenáře nudný, zaměřím se tedy 
na výlety uskutečněné v posledních deseti 

7
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letech. Zúčastněným se jistě vybaví vzpomínky 
na navštívená místa…. V roce 2009 to byly 
Lázně Jeseník, zámek v Javorníku a jistě 
zajímavá exkurze do výrobny hostií v Bílé 
Vodě.	Pokračovalo	se	přes	Polsko:	do	zlatých	
dolů	v	Zlotem	Stoku	a	prohlídkou	 lázeňského	
městečka Ladek Zdroj. Výlet byl zakončen 
večeří v Hostinci u mostu v Pastvinách. Cílem 
zájezdu pro důchodce v roce 2010 byl Výletní 
areál	 Pěnčín.	 Ve	 stejném	 roce	 organizoval	
Klub žen zájezd do Dětenic – prohlídka 
zámku a návštěva známé středověké krčmy. 
V roce 2011 byla navštívena Výstava květin 
a zahradnické techniky v Lysé nad Labem  
a skanzen v Přerově nad Labem.

Vinný sklípek v obci Hruška na Moravě, i když 
dle záznamů s velice malou účastí místních, 
se uskutečnil v červenci 2012. V srpnu téhož 
roku proběhla návštěva Mlýna Dřevíček, měst 
Broumova a Jaroměře. V červnu 2013 jsme 
byli na výletě s dětmi ve Starých Hradech  
a v srpnu byl navštíven Kozlov u České Třebové 
– působiště Maxe Švabinského, pokračovalo 
se přes Kramářovu chatu na Suchém vrchu 
na Tvrz Orlice v Letohradě. V roce 2014 se 
jelo	v	na	MDŽ	do	Prahy	za	kulturou:	Divadlo	
Na Fidlovačce (muzikál Nevěsta) a Vyšehrad. 
V	srpnu	téhož	roku	byly	navštíveny	Slatiňany,	
Holice a okolí.

Zajímavé	cíle	 jsou	 i	nedaleko:	v	květnu	2015 
proběhl výlet do Kostelce nad Orlicí (prohlídka 
zámku s p. Kinským, procházka po rozkvetlém 
zámeckém parku, návštěva zámecké kavárny 

a	 galerie).	 1.	 7.	 2015	 uspořádal	 Kulturní	
výbor	 zájezd	 na	 Moravu:	 zámek	 Náměšť	 
na Hané, Muzeum starých kočárů v Čechách 
pod Kosířem a Muzeum olomouckých tvarůžků  
v Lošticích.

V roce 2016	 byly	 výlety	 hned	 tři:	 v	 květnu	 
do zábavně naučného parku Milovice, v červenci 
zorganizoval	 Klub	 žen	 celodenní	 zážitkový	
zájezd na Dolní Moravu a Kulturní výbor 
připravil výlet do Hořic, Výrobny hořických 
trubiček v Miletíně, Archeoparku Všestary  
a Frolíkovy pražírny kávy v Borohrádku.

Výrobna vánočních ozdob ve Dvoře Králové 
byla navštívena v roce 2017. V červnu 2018 
jsme navštívili Čapí hnízdo a státní zámek 
Konopiště. Výlet na Bouzov a Floru Olomouc 
plánovaný v srpnu 2018 se pro malý zájem 
neuskutečnil, snad se nikomu nechtělo někam 
jezdit ve velkých vedrech, která tehdy panovala.

Dále je třeba k výčtu výletů zmínit také 
oblíbené zájezdy do Polska za nákupy, které 
tradičně pořádá Klub žen dvakrát do roka. 
Společné výlety nejsou jen o dosahování 
turistických, kulturních a jiných zajímavých 
cílů. Ale jistě také o tom strávit nějaký čas 
společně, v klidu, bez starosti o dopravu  
a	 organizaci	 programu.	 Jistě	 tedy	 stojí	 za	 to	
se výletních tradic udržet a dále je rozvíjet. 
Kulturní výbor i další spolky a činitelé, kteří se 
na	organizaci	výletů	a	zájezdů	podílejí,	budou	
rádi za vaše tipy a návrhy kam se zajet podívat.

Petra Pospíšilová

ZÁLESÁCKÝ TÁBOR? 
No jo, už je za námi
Statečné účastníky helvíkovického příobecního 
tábora poznáte podle vlastnoručně 
obatikovaných triček a uzlovaných náramků 
Uzlování, šifrování, poznávání květin a stromů, 
stopování zvěře a odlévání stop do sádry, 
orientace pomocí mapy, buzoly i zálesáckých 
stopovacích značek, to všechno máme skoro 
v	malíku.	Fungují	nám	sluneční	hodiny,	luky	se	
dá střílet, na některé námi vyrobené provazové 
žebříky se dá lézt... Umíme založit ohniště, 
uvařit	si	špagety	v	kotlíku	na	ohni	a	pak	po	sobě	
zahladit všechny stopy. 
Někteří táborníci dovedou zacházet s nožem, 
pilkou, sekyrkou, používají KáPéZetku, zapisují 
si své poznatky do zápisníku. Kromě dvou dětí, 
které přespaly v zubříku, všichni! nocovali pod 
širým nebem! Pár odvážných zvládlo dokonce 
SAMOTKU! 
Všechny týmy se zkušeně vrátily z výsadku!  
To jsme je poslepu odvezli a vysadili na 
neznámém místě, aby se samy vrátily do 
tábora. Mohli použít mapu či buzolu nebo se 
orientovali podle sluníčka.
Zato orientace ve svém vlastním batohu,  
ta byla pro některé táborníky těžkým oříškem  
(a velkou zkouškou trpělivosti vedoucích).

K zálesáčině už nějak patří klíšťata,  
p(r)opáleniny, vosí píchnutí, říznutí apod. Ani 
my se bez nich neobešli. Ale všem náleží velká 
pochvala za zvládnutí a statečnost! Neztrácet 
věci nebo udržovat pořádek v batohu se časem 
snad všichni naučí...

9

Děkujeme maminkám za vynikající buchty 
a bábovky! Díky obci Helvíkovice a skautům 
střediska Kostelec n/O za půjčení táborových 
základen, paní Čubové za krásného zálesáka  
na hrníčky  a Smetanovým za sirupy!
Táborníci, zálesáci, maminky i tatínkové, užijte 
si krásné prázdniny s KáPéZetkou a zápisníkem 
v kapse!
Eliško, Terko, Lucko, Mirku, Oli, Vám děkuji 
EXTRA!!!
P.	S.:	V	době,	kdy	píšu	tenhle	příspěvek,	probíhá	
druhý turnus helvíkovického příobecního tábora. 
Přečtete si o něm v příštím čísle zpravodaje.
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Svěcení praporu
Letošní rok si připomíná helvíkovický Sbor 
dobrovolných hasičů 130 let od svého založení.
Při této příležitosti byl pořízen historický prapor 
sboru. Poprvé byl představen při okrskových 
závodech 11. května, pořádaných v naší obci.
Dne 9. června byl slavnostně vysvěcen. Praporu 
požehnal pan farář Wieslaw Rafal Kalemba.
Historický prapor sboru byl pořízen za finanční 
spoluúčasti Pardubického kraje.

Za SDH Helvíkovice Martin Havlíček

Jak letos děti slavily?
V sobotu 1. června oslavily děti s rodiči, 
prarodiči a kamarády Den dětí. Stanoviště pro 
ně připravili hasiči, jak jinak než s hasičskou 

tématikou.Vyvrcholením celé akce bylo skácení 
májky, která se musela také uklidit. Všichni 
přiložili ruku k dílu...

V dubnu zahájily děti kurz plavání v plaveckém 
bazénu v Ústí nad Orlicí. Letošního kurzu se 
zúčastnilo 14 dětí od 4 do 6 let.  Překonat 
strach z „velké“ vody, neznámého prostředí, cizí 
instruktorky a nakonec i spěch a disciplínu při 
„přesunech“ do bazénu, za účasti dalších pěti 
školek, je pro děti velmi náročné a vyžaduje 
určitou zralost.  Celý kurz ale proběhl v pohodě, 
klidu a radostné náladě a děti se na každou 
lekci plavání velmi těšily.
Měsíc květen je především ve znamení svátku 
matek a již tradičních „Besídek pro maminky“. 
My jsme se v letošním roce rozhodli tento 
svátek slavit trochu jinak… 
Za vydatné pomoci rodičů jsme uspořádali 
Zahradní slavnost. Slavnost děti zahájily 
divadelním představením „Kotě a sluníčko“. 
Děti zahrály, zatančily a zazpívaly, předaly 
maminkám dárečky k jejich svátku, ale 
i tatínkům (den otců 16. 6.) a pak jsme se 
již všichni přesunuli na zahradu MŠ, kde 
byly připraveny soutěže pro jednotlivce, ale 
především rodinné týmy a bohaté pohoštění, 
které připravily maminky, a my všichni měli 
možnost ochutnat něco dobrého z rodinných 
receptů. 
Cílem Zahradní slavnosti bylo oslavit nejen 
svátek matek, otců, ale i dětí a užít si odpoledne 
plné zábavy a her celé rodiny.

Vstřícnost a ochota jak hasičů, ale i policistů 
byla obdivuhodná. Poděkování patří celému 
týmu hasičů a policistů, kteří se nám věnovali.
Začátkem června proběhla i tradiční beseda 
s myslivci, tentokrát na zahradě MŠ  
v Helvíkovicích. 

V květnu jsme navštívili Hasičskou stanici  
v Žamberku a Policii ČR v Žamberku. Brzy ráno 
jsme odjeli linkovým autobusem do Žamberka 
a odtud jsme se již pěšky vypravili nejprve  
k	hasičům.	Ti	pro	nás	připravili	bohatý	program.	
Prohlédli jsme si celou stanici, ukázali nám 
veškerou techniku a děti si mohly vyzkoušet 
i stříkání proudnicí na cíl. Potom jsme se 
přesunuli k policejní stanici. Zde na nás čekala 
ukázka policejní výzbroje a výstroje, prohlídka 
zadržovací cely, prohlídka policejního auta  
a nezbytná přednáška o bezpečnosti na silnici, 
ale i chování v případě ohrožení.  

Školní rok 2018-2019 je za námi.
A prázdniny jsou v plném proudu. 
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POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE

Děti si vyslechly poutavé vyprávění pana 
Zdeňka	 Dvořáka	 s	 ukázkou	 trofejí,	 jako	 již	
tradičně jsme si opekli párky. Zpestřením pro 
všechny děti byla ukázka výcviku pejsků, kde 
si děti mohly takový výcvik osobně vyzkoušet. 
Děkujeme, pane Dvořáku a paní Šafářová  
a budeme se těšit na další setkání!
Závěrem školního roku nás ještě čekala 
Dobrodružná výprava za pokladem. Děti 
se seznámily s příběhem loupeživého rytíře 
Mikuláše z Kalvárie a jeho vyvolené Filomeny 
z Doubravic. Vydali jsme se na dlouhou cestu 
vybaveni mapou, tornou plnou jídla a někteří 
dokonce lopatami na slibovaný poklad  Cesta 
byla dlouhá, chvilku pěšky, chvilku autobusem 
a před námi se objevil tajemný les. Hned u lesa 
jsme se posilnili kouzelnou vodou ze studánky 
a již jsme se ponořili do tajemného lesa, 
plného úkolů, ale i zkoušek odvahy, vědomostí, 
ale především krásné přírody. Provázeli nás 
zvířátka, naučili jsme se, jak přežít a chovat se 
v lese, jak pomoci zraněnému.  Možná to byla 
touha za pokladem, možná ta kouzelná voda  
ze studánky, ale nikoho nebolely nohy, nikdo 
nebyl unavený. A pak….přišlo to místo označené 
na mapě a slibovaný poklad. 

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ach ten byl sladký a osvěžující! A pro nás 
se staly pokladem, nebo-li odměnou, úžasné  
a spokojené děti s radostně zářícíma očima.
Tradičně trochu smutným zakončením roku je 
pasování školáků. V letošním roce nastupuje  
do základní školy 10 školáčků!
Letošní probíhalo trochu netradičně. Sešli 
jsme se v podvečer na zahradě MŠ. Děti 
předvedly krátké pásmo básniček a písniček, 
zatančily a přišlo samotné pasování a složení 
slibu. Společně s rodiči jsme si opekli párky  
a poseděli a pak... poslali rodiče domů a společně 
s deseti statečnými školáky, šly děti přenocovat 
do školky, přesvědčily se, jak taková školka 
vypadá za tmy, co se děje v noci na zahradě  
a jestli jsou zde i ti skřítci „školkovníčci“. 
Všichni projevili obrovskou statečnost a odvahu 
a získali i něco z tajných školkových pokladů. 
Bylo to krásné zakončení a rozloučení s tak 
úžasnými školáčky. Jsme na vás pyšní Emilko, 
Marečku, Julinko, Terezko, Ellinko, Lilinko, 
Johanko, Martínku, Terezko, Eliško! 

Přejeme všem krásné prázdniny 
plné sluníčka a pohody.

Monika Koukolová, ředitelka MŠ

Kulturní výbor obce Helvíkovice vás  
srdečně zve na

 Zájezd pro občany  
v sobotu 24. 8. 2019 

Program:
Hrad Pernštejn – společná prohlídka
Dožínky v Centru EDEN Bystřice nad 

Pernštejnem
(zábavní a interaktivní centrum  

pro celou rodinu – skanzen, trhy, 
restaurace, pivovar) 

- oběd a individuální prohlídka
/Dožínkový průvod, komentovaná přehlídka 

dámských krojů na koních, vystoupení 
folklorních souborů, výstava modrotisk 
Danzinger	-	tradiční	výroba	modrotisku	 
z Olešnice (možnost zakoupení  výrobků  

z modrotisku), ukázka vyřezávání motorovou 
pilou, podkování koní, kovářství, řezbářství, 

dožínkový trh/
Odjezd v 7.30 h od OÚ, předpokládaný 

návrat mezi 19–20h.
Poplatky:

Vstupné do hradu: 
dospělí 190 Kč, děti do 6 let zdarma

děti 6-15let, senioři 65+, držitelé průkazu 
ZTP nad 18 let 130 Kč

Společný oběd v restauraci Café ohrada 
v Centru EDEN 150 Kč 

Doprava:
místní 90 Kč, ostatní účastníci 230 Kč 
Vstupné do Centra EDEN hradí každý 

účastník sám.
Závazné přihlášky s úhradou poplatku  
a další informace na obecním úřadě  

do 16. 8. 2019.

Obec Helvíkovice vás srdečně zve na

 3. ročník společné 
procházky po obci  

a okolí, 
která se uskuteční 

v sobotu 31. 8. 2019
Sraz ve 14 hodin u č. p. 4 (Kroulovi) 
u obecní vývěsky. Prohlédneme si 

tichá místa V Dolích, Houkov a přes 
okraj Polska v sousedním Žamberku 

se vrátíme utajenou cestou nad řekou 
Na Skálu. Trasa dlouhá cca 6 km není 

vhodná pro kočárky a v kratičkém úseku 
vede po lesní stezce. Pokud si chcete 
zkrátit cestu a projít se s námi pouze 
po travnaté schůdné trase, můžete se  

k procházce přidat u Houkova.  
Sejdeme se přibližně v 15 h (+- 10 minut) 

u autobusové zastávky Houkov. 
Drobné občerstvení bude zajištěno.

Mateřská škola  
a KŽ Helvíkovice z.s.  

srdečně zvou děti a jejich dospělý 
doprovod ve středu 25. 9. 2019  

na  

Uspávání broučků
Začátek od 15,30 h u MŠ,  

zakončení s bohatým programem  
i občerstvením na statku.



FOTOGRAFIE Z HISTORIE / VZPOMÍNÁTE? ZÁJEZDY
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 Výlet JZD 

Zájezd do NDR

Zájezd důchodců, podzim 1988

Zájezd do Moravského krasu Zájezd důchodců do Jeseníku, 1986

Zájezd členů JZD do Tater

Zájezd členů JZDZájezd do Františkových Lázní

Zájezd JZD, 
Adolf Michalička a František Šreibr
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Jezte brambory! 
Jsou prospěšnější, 
než si myslíte
Brambora, naše národní zemědělská plodina je 
neuvěřitelně univerzální a je nedílnou součástí 
českého jídelníčku. Konzumace brambor 
je zdraví prospěšná, a to díky obsaženým 
minerálním látkám a vitamínům. Těch obsahuje 
tolik, že předčí i banány, zelí či ořechy. Podle 
doby sklizně můžete v České republice koupit 
domácí konzumní brambory rané a pozdní. 
Sklizeň	 domácích	 raných	 brambor	 začala	
počátkem června.

Rané brambory nejlépe poznáte podle tenké 
loupající se slupky. Sklízejí se totiž před 
dosažením plné zralosti a na našem trhu jsou 
obvykle od začátku června do poloviny července. 
Mají úžasnou chuť a vůni. Obsahují ale méně 
sušiny, takže se příliš nehodí na přípravu kaší  
a bramborového těsta. Není dobré je ani dlouho 
skladovat – užijte si je čerstvé. Pro skladování 
jsou vhodné pozdní konzumní brambory, které 
vydrží nejdéle v temné, chladné místnosti  
s teplotou okolo 2-5 °C.

Češi jsou národem bramborářů
Každý	 Čech	 zkonzumuje	 asi	 65	 kilogramů	
brambor ročně. Ale pozor! Není brambora jako 
brambora. Podle odrůd a vlastností po sklizni 
se pak brambory dělí dál na varné typy A 
(salátové), B (přílohové), C (pro přípravu kaší 
a těst). Nikde jinde na světě se s označením  
a dělením brambor do skupin nesetkáte. I přes 
to, že existují pouze tři varné skupiny, lidé si je 
často pletou. Varný typ se určuje podle obsahu 
vody, škrobu a vlastností 
po uvaření.

TIP:	Pokud	chcete,	aby	si	brambory	po	uvaření	
udržely svůj tvar (třeba do salátu), začněte 
vždy s bramborami ve studené vodě, kterou 
postupně přivedete k varu. Struktura brambor 
se	 totiž	 při	 teplotách	 okolo	 60	 °C	 zpevňuje.	 
Pro přípravu kaší je pak lepší vložit brambory 
do již vroucí vody.

Věděli jste, že
• Brambory jsou nejlepším potravinovým 
koncentrátem	 na	 světě	 a	 zároveň	 levným	
zdrojem	energie	a	nutričně	významných	látek.
• Jsou bohaté na minerály, vitamíny, bílkoviny  
a jsou téměř bez tuku. Nutriční hodnotu 
brambor vytváří zejména obsah vitamínů 
(zdroj vitamínu C, vysoký obsah vitamínů 
B6), minerálních látek (vysoký obsah draslíku, 
hořčíku, železa i selenu), vlákniny, antioxidantů 
(zejména u barevných odrůd).
•	 Jedna	 porce	 vařených	 brambor	 (180	 g)	
obsahuje	kolem	10	mg	vitamínu	C,	což	je	1/8	
denní dávky. Rané brambory obsahují přibližně 
dvojnásobné množství. 
• Brambory mají i díky obsažené vláknině jeden 
z nejvyšších indexů sytosti. Pokud je uvaříte  
ve slupce, docílíte tím výraznější chuti a zvýšíte 
tím i obsah vlákniny.
• Je nezbytné se vyvarovat konzumaci 
zeleně zbarvené slupky. Zelené skvrny 
obsahují zvýšenou hladinu škodlivých látek 
(glykoalkaloidů).
• Brambory mají nižší kalorickou hodnotu  
a lepší dietetické vlastnosti než rýže a těstoviny. 
Proto jsou vhodné pro osoby, které chtějí 
snížit svoji hmotnost či musí dodržovat dietní 
stravu.  Pozitivně působí i na střeva a trávení, 
neobsahují lepek.
• Brambory je vhodné skladovat na suchém, 
temném a chladném místě. 
• Díky jejich univerzálnosti můžete brambory 
připravovat na různé způsoby, například 
vařením, pečením, dušením, smažením, 
fritováním,	grilováním,	odšťavňováním	apod.

Agrární komora ČR 
a Český bramborářský svaz, z. s.

Ze zpravodaje AGROBASE vybrala  
Věra Dittertová  
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dTest: Test ruských 
zmrzlin odhalil 
nepoctivce
Horké letní počasí dělá radost 
výrobcům zmrzlin a nanuků.  
K těm nejtradičnějším patří ruská 
zmrzlina - smetanový mražený 
krém vložený mezi dvě oplatky. 
Spotřebitelský časopis dTest 
poslal do laboratoře 11 vzorků 
těchto zmrzlin, aby prověřil 
jejich kvalitu. V laboratoři 

dTest zkoumal čistotu mléčného tuku, množství 
obsaženého cukru a rychlost odtávání zmrzliny. 
Až na jednoho nepoctivce získaly výrobky celkově 
dobré nebo velmi dobré hodnocení. 
V Rusku se sendvičová zmrzlina vyrábí od 
třicátých let 20. století, po válce se stala 
žádaným exportním artiklem a dovážela se i do 
Československa. A označení původu se stalo 
synonymem pro celý zmrzlinový druh, bez ohledu 
na místo výroby. „Pro testování se nám podařilo 
sehnat 11 zmrzlin, devět z nich bylo českého 
původu, jedna polská a jedna litevská. Ruský 
výrobek se nám bohužel nepodařilo sehnat ani  
v prodejně s ruskými specialitami,“ popisuje Hana 
Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest. 
Základem smetanové zmrzliny je mléčný tuk. 
Zmrzlinová vyhláška říká, že smetanový mražený 
krém musí obsahovat nejméně 8 % mléčného 
tuku. Této podmínce testované smetanové 
zmrzliny vyhověly – obsahovaly od 8,1 %  
do 14,4 % mléčného tuku. K obsahu cukru 
ve zmrzlinách se česká vyhláška nevyjadřuje. 
Průměrně můžeme v ruské zmrzlině počítat  
s necelými 17 % cukru.
Zmrzlinová	 vyhláška	 zároveň	 ve	 smetanových	
mražených krémech zakazuje přítomnost 
rostlinných olejů. „V laboratoři jsme odhalili 
problém u zmrzliny Kaufland/K-Classic 
Moroženoje.	 Ve	 100 g	 obsahovala	 9,9 g	 tuku,	
z	 toho	 1,8 g	 tuků	 rostlinných.	 Výrobce	 ji	
přitom deklaruje jako smetanový mražený 
krém. Za klamání zákazníků si proto odnesla 
celkově nedostatečnou známku. Kvůli porušení 
legislativy	jsme	podali	podnět	Státní	zemědělské	
a potravinářské inspekci k prověření a nápravě,“ 
říká Hana Hoffmannová.

Koupené zmrzliny byly většinou postaveny  
na smetaně, ve dvou případech výrobci použili 
máslo. V jednom případě výrobce použil kokosový 
tuk, ale poctivě ho přiznal na obalu a zmrzlinu 
neoznačil jako smetanový krém.
Hrozí, že se zmrzlina rozpustí dříve, než ji stihnete 
sníst? dTest podrobil zmrzliny také odtávacímu 
testu. Ruské zmrzliny překvapily příkladnou 
stabilitou. Během prvních patnácti minut z deseti 
zmrzlin neubylo vůbec nic. Jedenáctá zmrzlina 
začala odtávat trochu dříve; pravděpodobně 
proto, že neobsahovala stabilizátory jako karubin 
nebo	guarovou	gumu.	
Součástí hodnocení výrobků byla také kontrola 
informací na obalech, zejména výživových 
údajích. Na obalech tří výrobků byly nepřesné 
údaje o cukru; množství tuku výrobci uváděli 
správně. „Dále nás zajímalo, zda mražený krém 
obsahuje	 glukózový	 sirup,	 stabilizátory,	 škrob	
a přírodní aromata. Při hledání co nejčistšího 
složení jsme byli trochu zklamaní. Zmrzlinu zcela 
podle	 našich	 představ	 -	 tedy	 bez	 glukózového	
sirupu, stabilizátorů, škrobu a s přírodními 
aromaty - jsme mezi testovanými vzorky nenašli,“ 
konstatuje Hana Hoffmannová.

dTest: Pronajímatel nesmí 
nájemci bránit v nahlášení 
trvalého pobytu 
Některé nájemní smlouvy obsahují ustanovení, 
které nájemcům nedovoluje zřídit si v nájemním 
bytě trvalý pobyt. Takový zákaz však nemusí 
nájemce respektovat. Co je třeba učinit  
k přihlášení k trvalému pobytu v nájemním 
bytě? Jsou obavy pronajímatele z trvalého 
pobytu nájemce v bytě oprávněné? A jak 
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Hana Hoffmannová, hoffmannova@dtest.cz, 
tel.: +420 241 404 922

Kristýna Kuncová, kuncova@dtest.cz, tel.: 
+420 604 556 874

může pronajímatel zrušit trvalý pobyt nájemce  
po skončení nájmu?
Při sjednávání nájmu bytu se nájemci často 
zajímají také o možnost zřízení trvalého pobytu 
v nájemním bytě. Nájemci chtějí být evidováni  
v místě, kde skutečně bydlí – ať už pro snadnější 
komunikaci s úřady, poštou nebo jinými 
institucemi. Trvalý pobyt v místě nájemního 
bytu může být pro nájemce důležitý například 
i kvůli získání parkovací karty, zápisu dítěte  
do školky nebo k získání příspěvku na bydlení. 
Někteří pronajímatelé však do nájemní smlouvy 
vkládají ustanovení, které zřízení trvalého pobytu 
nájemci zakazuje. „Z hlediska zákona není možné 
takto nájemce omezovat, takové ustanovení je 
neplatné. Nájemce může postupovat tak, jako 
by ve smlouvě vůbec zákaz nebyl a trvalý pobyt 
si v bytě zřídit i přes nesouhlas pronajímatele,“ 
uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské 
organizace	 dTest,	 a	 dodává:	 „Ovšem	 otázkou	
je, zda pronajímatel nedá později u smlouvy 
sjednané na dobu určitou přednost jinému 
nájemci, který zřízení trvalého pobytu nebude 
požadovat. Pronajímatel může také nájemci 
znepříjemňovat	 bydlení	 tak,	 že	 nájemce	 sám	
z bytu raději odejde. Proto je lepší zkusit se  
s pronajímatelem na nahlášení trvalého pobytu 
domluvit.“
Jak postupovat v praxi? Pro nahlášení trvalého 
pobytu musí nájemce zajít na městský či obecní 
úřad v místě, kde se nachází nájemní byt.  
Na přepážce předloží nájemní smlouvu, vyplní 
přihlašovací lístek k trvalému pobytu a po 
zaplacení správního poplatku ve výši 50 korun 
dostane potvrzení o změně trvalého pobytu. 
To slouží jako náhradní doklad. Současně  
s ohlášením trvalého pobytu je vhodné podat 
žádost o vydání nového občanského průkazu, ve 
kterém už bude zapsána nová adresa trvalého 
pobytu.
Co dělat po odstěhování nájemce? Při skončení 
nájmu může pronajímatel trvalý pobyt nájemci 
zrušit, pokud tak nájemce neučiní sám.  
K tomu musí doložit zánik nájmu bytu například 
dohodou či výpovědí. Za zrušení trvalého pobytu 
zaplatí pronajímatel poplatek ve výši 100 korun. 
Pronajímatel také musí doložit, že nájemce 
byt již neužívá. To lze například prohlášením 
sousedů či předložením nové nájemní smlouvy  
s jiným nájemcem. „Bude samozřejmě záležet  

na konkrétním úřadu, jaké bude požadovat 
důkazy o tom, že nájemce byt již neužívá,“ 
upozorňuje	Eduarda	Hekšová.
Řada pronajímatelů má obavy, že by se exekuce 
vedené vůči nájemci mohly dotknout jejich bytu. 
„Tady platí, že v exekuci může být postiženo 
vybavení bytu, jestliže se pronajímateli nepodaří 
prokázat, že je v jeho vlastnictví. Exekuce by 
se však neměla dotknout součástí bytu, tedy 
typicky	 napevno	 připevněné	 kuchyňské	 linky	
či vestavěné šatní skříně. Ovšem může to být 
sporné. Je tedy vhodné při sjednání nájmu 
sepsat předávací protokol a označit v něm věci 
ve vlastnictví pronajímatele. Jinou možností je 
pak pronajímat zcela nevybavený byt,“ uzavírá 
Eduarda Hekšová.

dTest: Test dětských 
opalovacích přípravků odhalil 
propadák
Děti mají tenčí a zranitelnější pokožku než dospělí; 
spálení v dětském věku může mít celoživotní 
zdravotní následky. Ochrana dětské kůže před 
škodlivými ultrafialovými paprsky slunečního 
záření je proto velmi důležitá. Spotřebitelská 
organizace dTest otestovala kvalitu a účinnost  
14 dětských opalovacích přípravků s vysokým 
nebo velmi vysokým ochranným slunečním 
faktorem. V jednom případě byl skutečný 
ochranný faktor osmkrát nižší, než výrobce 
uváděl na obalu. 
Hlavním cílem nezávislého testu spotřebitelské 
organizace	 dTest	 bylo	 změřit,	 jak	 účinné	
jsou dětské opalovací přípravky v ochraně 
před UVA a UVB paprsky. Oba 
dva typy ultrafialového záření 
mají dopad na imunitní systém  
a mohou se podílet na zvýšení 
rizika vzniku rakovinného bujení 
kůže.	 Organizace	 podrobila	
laboratorním zkouškám celkem  
14 opalovacích sprejů s ochranným 
slunečním faktorem 50 a 50+ 
speciálně určených dětem. 
Veškeré testování probíhalo podle 
mezinárodně platných norem.

Až na jeden poskytují všechny testované 
opalovací přípravky skutečně takovou ochranu 
proti UVB záření, jakou výrobci deklarují  
na etiketách. „Opalovací mléko ve spreji Nubian 
Kids 50 při zkouškách ochrany zcela propadlo. 
Ačkoliv by se podle evropského doporučení 
měla jeho ochrana proti UVB záření pohybovat  
v rozmezí 50 až 59,5, laboratoř zjistila pouhých 
6,3. Přípravek neuspěl ani ve zkoušce ochrany 
proti UVA paprskům. Před oběma typy záření 
poskytuje místo vysoké pouze nízkou ochranu – 
rodiče proto před jeho koupí důrazně varujeme. 
Kvůli výrazně nižší ochraně přípravku Nubian 
Kids 50 jsme podali podnět k prošetření České 
obchodní inspekci,“ říká šéfredaktorka časopisu 
dTest Hana Hoffmannová.
Kromě laboratorních zkoušek ochranného faktoru 
dTest hodnotil i kosmetické vlastnosti přípravků  
a informace uváděné na obalu. O výsledné známce 
rozhodovala také přítomnost nežádoucích látek 
a	alergenů.	Tři	přípravky	obsahovaly	endokrinní	
disruptory, které mohou mít z dlouhodobého 
hlediska	negativní	vliv	na	fungování	hormonálního	
systému. V případě některých se navíc jedná  
o látky toxické pro korály, řasy a fytoplankton. 
Spreje	Uriage	Bariésun	Kids	50+,	Chicco	Spray	
Solare a Nubian Kids 50 obsahovaly shodně 
po jednom z disruptorů, konkrétně ethylhexyl 
methoxycinnammate. 
Přehled testovaných dětských opalovacích 
přípravků najdete na webu www.dtest.cz/
detske-opalovaci-pripravky. Kompletní výsledky 
testu přineslo červnové vydání časopisu dTest.

Praktické rady dTestu k výběru 
opalovacích přípravků:
Jak vybrat opalovací přípravek pro děti?
Buďte opatrní a sáhněte raději po přípravku  
s vysokým ochranným slunečním faktorem. 
Faktor musí být na obalu jasně a čitelně uveden 
pod zkratkou SPF (Sun Protection Factor). 
Co vyjadřuje cifra ochranného slunečního 
faktoru?
Faktor SPF popisuje účinnost opalovacího 
přípravku – konkrétně jeho schopnost blokovat 
UVB paprsky, které způsobují opálení a při 
nadměrné expozici i spálení. Na etiketě je vždy 
uveden pod přesnou cifrou (například 15, 20, 25, 
30, 50 nebo 50+) a slovním hodnocením úrovně 
ochrany (nízká, střední, vysoká a velmi vysoká). 

Ochranným faktorem 15 projde jedna patnáctina 
(tedy 6,66 %), faktorem 30 jedna třicetina 
(3,33 %) a faktorem 50 jedna padesátina (tedy 
pouhá 2 %) UVB paprsků. Faktor 15 tedy 
odfiltruje 93 %, faktor 30 odrazí 97 % UVB 
záření a faktor 50 by se měl vypořádat s 98 % 
UVB záření. Rozdíl mezi přípravkem s faktorem 
15 a 50 tak představuje zhruba 5 % propuštěného 
UVB záření. U přípravků s nejvyšší ochranou 50+ 
pak musí skutečná ochrana přesahovat faktor 
60, přípravek propustí 1,66 % paprsků.
Kde jsou na etiketě informace o míře 
ochrany proti UVA záření?
Podle doporučení Evropské komise z roku 2006 
by se měl se zvyšujícím ochranným slunečním 
faktorem zvyšovat i UVA ochranný faktor. 
Etiketa přípravku UVA faktor neprozrazuje, ale 
podle evropského doporučení by měl dosahovat 
alespoň	 třetinové	 hodnoty	 ochrany	 proti	 UVB	
záření. Z vědeckých poznatků vyplývá, že při 
dodržení tohoto podílu může přípravek při řádné 
aplikaci předejít, zabránit nebo snížit dopad 
negativních	 vlivů	UVA	 záření	 na	 kůži.	Mezi	 ně	
patří předčasné stárnutí kůže. 
Které látky jsou ve složení nežádoucí?
Všechny kosmetické přípravky musejí své 
složení uvádět v rámci takzvaného INCI listu 
(Mezinárodní nomenklatury kosmetických 
přísad), který je uveden na zadní straně obalu. 
Snažte se vyhnout přípravkům, které obsahují 
endokrinní disruptory. Ve složení se nejčastěji 
vyskytují jako propylparaben, butylparaben, 
ethylhexyl methoxycinnammate, BHA, 
oxybenzon, cyclotetrasiloxane. Dejte si pozor 
také na potenciálně nebezpečnou a dráždivou 
látku butylphenyl methylpropional, která 
patří	 mezi	 alergeny.	 U	 kosmetiky	 nadbytečná	
je také vonná složka HICC (hydroxyisohexyl 
3-cyclohexene carboxaldehyde), kterou plánuje 
Evropská komise od roku 2021 zakázat. Spolu 
s jejím používáním v kosmetických výrobcích se 
totiž v posledních letech objevuje čím dál tím 
více	případů	alergických	reakcí.	Na	spotřebitele	
proto apelujeme, aby četli složení obzvlášť 
pečlivě, pokud se jedná o výrobek pro děti.
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů 
výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 
1 652,25 kilogramů starých spotřebičů.

Snaha obyvatel obce recyklovat staré 
a nepoužívané elektrospotřebiče se již 
několik let vyplácí. Naše obec obdržela 
certifikát vypovídající o přínosech třídění 
a recyklace elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování 
společnosti ASEKOL můžeme nyní 
přesně vyčíslit, o kolik elektrické 
energie, ropy, uhlí, primárních surovin 
či vody jsme díky recyklaci vysloužilého 
elektra ušetřili ekosystém Země. Víme 
také, o jaké množství jsme snížili 
produkci skleníkových plynů CO2 nebo 
nebezpečného odpadu. Informace 
vycházejí ze studií neziskové společnosti 
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě 
spolupracuje na recyklaci vytříděných 
elektrozařízení.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, 
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch 

nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad  
na životní prostředí. Když si uvědomíme, 
že recyklace běžných 100 televizorů uspoří 
spotřebu	elektrické	energie	pro	domácnost	až	 
na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy 
potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, 
jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou 
pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu 
energie	 potřebnou	 pro	 chod	 notebooku	 po	
dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním 
takto zásadně přispívají k ochraně životního 
prostředí, si zaslouží obrovský dík. V současné 
chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě 
společnosti ASEKOL k dispozici více než 17 000 
sběrných míst. To je pětkrát více než například  
v	ekologicky	vyspělém	Rakousku.	Sběrný	dvůr	
je	již	v	každé	středně	velké	obci.	Zároveň	ulice	
a separační stání jsou doplněny o červené 
kontejnery na drobné elektro. Každý, kdo má 
zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít 
nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz 
nebo na www.cervenekontejnery.cz.

ASEKOL a. s.

dTest: Varování před 
nebezpečnými dětskými 
cyklovozíky
Převážení malého dítěte v přívěsném vozíku  
za jízdním kolem by měla být jedna z nejbezpečnějších 
variant, jak ho brát na cyklotúru. Jaká je realita? 
Spotřebitelská organizace dTest otestovala  
11 modelů cyklovozíků, pět z nich v testu 
propadlo. Nedostatky se týkaly praktických 
zkoušek v terénu, složitého sestavování, 
nepohodlí, bezpečnostních rizik a obsahu 
nežádoucích chemikálií.
Přívěsné vozíky za kola se v Česku začaly houfně 
používat až v tomto tisíciletí. V posledních 
letech jsou populární a na stezkách i silnicích 
jsou k vidění poměrně často. 
Kromě jízdních vlastností a komfortu dítěte 
hodnotil nezávislý test i to, jak dobře se vozíky 
obsluhují. Cyklisticky založené rodiče bude 
určitě zajímat, jak výrobci přistupují k otázce 
bezpečnosti přepravovaných dětí. „Doufali jsme, 
že na bezpečnost si výrobci dají pozor, výsledky 
testu nás však vyvedly z omylu. Ve třech 
případech se nízká prodejní cena – tj. do osmi 
tisíc korun – promítla do nekvalitního a laciného 
provedení.	V	modelu	Froggy	BTC	07	došlo	ke	
skandálnímu selhání bezpečnostních pásů; při 
prudším brzdění se zcela utrhly. Dítě by tak uvnitř 
vozíku bylo prakticky nechráněno. Z tohoto 
důvodu	 před	 nákupem	 vozíku	 Froggy	 důrazně	
varujeme,“ konstatuje Hana Hoffmannová, 
šéfredaktorka spotřebitelského časopisu dTest. 
Podle informací zahraničních spotřebitelských 
organizací	 se	 výrobce	 rozhodl	 vozík	 Froggy	
stáhnout z prodeje, ani na českých e-shopech už 
by neměl být k dostání.
O	 něco	 málo	 lépe	 než	 Froggy	 dopadly	 
ve zkouškách bezpečnosti vozíky Prophete 2928 
a	Point	Helmig	Blue	Bird.	Největším	negativem	
obou byl příliš malý prostor pro hlavu dítěte. 
Žádný rodič si určitě nechce ani představit, jaká 
nebezpečí s sebou nese převrácení cyklovozíku. 
V extrémním případě by u těchto vozíků mohlo 
dojít k úrazu hlavy dítěte při kontaktu se zemí.
Části vozíků, které mohou přijít do styku  
s kůží nebo sliznicemi dítěte, byly testovány na 
přítomnost toxických chemických látek. Chemické 
rozbory potahů vozíků odhalily nežádoucí látky  

u	čtyř	vozíků.	U	vozíku	Froggy	laboratoř	odhalila	
vysoký obsah naftalenu. Podobně, jen o něco 
méně hrozivě, na tom byl vozík Prophete. Kvůli 
nadměrnému obsahu zpomalovačů hoření získaly 
nedostatečné hodnocení také oba testované 
modely	Qeridoo	Kidgoo.	
Špatné hodnocení obsahu nežádoucích látek 
nemusí nutně znamenat, že by daný vozík 
představoval pro dítě bezprostřední zdravotní 
riziko. Ovšem i tak jsou nežádoucí látky důvodem, 
proč dTest všechny hříšníky nechal propadnout. 
„Lze namítnout, že jde o příliš přísný krok – děti 
přece obvykle vozíky neolizují. Jenže podle nás 
je jakýkoliv obsah potenciálně nebo prokazatelně 

škodlivých látek nežádoucí zejména u výrobků pro 
děti. Účinky různých nežádoucích látek, kterým 
je	 organizmus	 denně	 vystavován,	 se	 nasčítají	 
a mohou vést ke zdravotním komplikacím,“ říká 
Hana Hoffmannová. 
Jak staré dítě naložit do vozíku? Někteří výrobci 
a prodejci tvrdí, že dětské vozíky poslouží i pro 
ty	 nejmenší	 děti	 a	 novorozeňata,	 neboť	 řada	
modelů	 umožňuje	 instalaci	 autosedačky	 nebo	
alespoň	tzv.	miminkovníku,	tedy	speciální	vložky	
pro nejmenší děti. „Experti jsou k tomu skeptičtí. 
Shodují se, že s převážením dítěte v cyklovozíku 
je vhodné začít až ve chvíli, kdy se dokáže 
samo stabilně posadit – tedy nejdříve v jednom 

roce věku,“ poznamenává Hana Hoffmannová  
a	dodává:	„Děti,	které	už	samy	sedí,	je	bezpečnější	
převážet v cyklovozíku než v cyklosedačce. 
Pokud cyklista spadne z kola a má za sebou dítě 
ve vozíku, není dětské zdraví ohroženo tolik jako 
v cyklosedačce.“ 
Přehled testovaných cyklovozíků najdete na webu 
www.dtest.cz/detske-cyklovoziky.
Kompletní výsledky testu přineslo červencové 
vydání časopisu dTest. V časopise i na webu 
dTestu najdete také názory a rady odborníků  
k přívěsným vozíkům. 

Z informací časopisu d-Test 
vybrala Věra Dittertová

Point Helmig Blue Bird

Prophete 2928

Qeridoo Kidgoo1

fQeridoo Kidgoo2

O ČEM SE MLUVÍ



CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Helvíkovice

ZA ROK 2018 JSTE ZAJISTILI SBĚR 1 652,25 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
25,22 MWh

Úspory vody *
109,13 m3

Úspory ropy **
1 481,75 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 22,72 t

Úsporu primárních
surovin
0,86 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 5,13 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
1 464 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
21 790 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.


