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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Dne 28. 8. 2019 se konalo 4. veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo mimo jiné projednalo
a schválilo tato usnesení:

•

změnu č. 1 Územního plánu Helvíkovice

•

územní studii lokality X3 Pod Sypaninou

•

řád veřejného pohřebiště obce Helvíkovice

•
zveřejnění záměru pronájmu části obecního
pozemku par. č. 200/13 v katastrálním území
Helvíkovice
•
pronájem části pozemku par. č. 200/13
v k.ú. Helvíkovice o výměře 50 m2 od 1. 9. 2019
na dobu neurčitou za 20,- Kč za 1 m2/ 1 rok
za podmínky parkování automobilů na této
ploše a tím uvolnění přilehlé obecní komunikace
a křižovatky na Závodí
•
zachování akcií společnosti VaK Jablonné
nad Orlicí, a. s. v majetku obce Helvíkovice
a tím nepřijetí Veřejného návrhu smlouvy
na odkup vlastních akcií
•
smlouvu o zřízení věcného břemene
č. 7DHM190142 s Povodím Labe, s. p. Hradec
Králové na využití pozemku par. č. 1543/2
v souvislosti s realizací akce „Most přes Divokou
Orlici, Helvíkovice“, obec je stranou oprávněnou
•
„červenou“ variantu řešení přeložky silnice
I/11 (dle Porovnávací studie „I/11 Žamberk
obchvat“). Červená trasa kopíruje stávající
cestu za Popluží ve směru na Žamberk
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•
zpracování prohlídek mostních objektů
dle cenové nabídky ze dne 25. 7. 2019
od SAMMIS s. r. o. Pardubice. Posudek je
důležitým dokumentem pro posouzení dalších
investic a oprav u 11 mostních a 6 ostatních
objektů
•
opravu odlehčovací stoky kanalizace
DN 400 Helvíkovice dle cenové nabídky
od spol. Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlicí a. s.
•
zpracování žádosti o dotaci ze SFDI
na akci „Stezka pro pěší a cyklisty při komunikaci
I/11“ dle cenové nabídky ze dne 7. 8. 2019
od Ing. Josefa France Ústí nad Orlicí

•
podmínky pro realizaci akce ČEZ
Distribuce a. s. u stavby IE-12-2006133. Ze
strany ČEZ Distribuce a. s. byla zahájena
příprava projektu na nové zemní vedení NN
od č. p. 51 kolem řeky směrem k č. p. 35,
přes I/11 k č. p. 2 a zpět ke staré hasičárně.
Obec si stanoví podmínky souběhu s veřejným
osvětlením a po obecních plochách.
• podání žádosti o dotaci z Programu obnovy
venkova Pardubického kraje na rok 2020
na akci „Realizace veřejného osvětlení v obci
Helvíkovice“

• přijetí dotace na základě Smlouvy
o poskytnutí programové účelové dotace na
požární techniku a věcné prostředky požární
ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu
Pardubického kraje na rok 2019 – II. kolo evid.
č. smlouvy OKŘ/19/24759.

•
nepřijímá cenovou nabídku ze dne
31. 7. 2019 od spol. Profesionálové, a. s.
Hradec Králové na zpracování žádosti o dotaci
ze SFDI na akci „Stezka pro pěší a cyklisty při
komunikaci I/11“
•
podání žádosti o dotaci na SFDI
na akci „Stezka pro pěší a cyklisty podél I/11,
Helvíkovice“ – stavební objekt 01
•
podání žádosti o dotaci na MAS Orlicko
na akci „Stezka pro pěší a cyklisty podél I/11,
Helvíkovice“ – chodníkové části
•
rozpočtové opatření č. 4/2019 ve výši
1 855 500 Kč na straně příjmů i výdajů

Pamětní plakety
„Péče o válečné hroby“
získalo sedm zástupců
Pardubického kraje

Za účasti zástupce Ministerstva obrany
České
republiky
Imricha
Vetráka
z odboru pro válečné veterány a ředitele
Krajského úřadu Pardubického kraje
Jaroslava Folprechta bylo oceněno sedm
obcí pamětními plaketami. Zástupci obcí
za výjimečnou péči o hroby, pomníky
a pietní místa, převzali pamětní plakety
„Péče o válečné hroby“.

Zástupce
Ministerstva
obrany
Imrich
Vetrák připomněl, že je důležité navracet se
do minulosti a vzpomenout na hrdiny, kteří
položili životy za svou vlast. Jedná se o historii,
která se všech bezprostředně dotýká. Často se
totiž jedná o nevšední činy a osudy dnes již
zapomenutých lidí, kteří museli položit život
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• Zastupitelstvo obce Helvíkovice souhlasí
s investičními záměry PO Mateřská škola
Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, podanými
do MAS Orlicko. Záměry se týkají rekonstrukce
vnitřního vybavení, nákupu pomůcek a herních
prvků.

pro svou zemi. Dodal i závazek České republiky,
která se rozhodla pečovat o všechny válečné
hroby. A to bez ohledu na to, zda se jedná
o hroby našich padlých, spojeneckých vojáků či
o hroby vojáků, kteří bojovali proti naší zemi.
Je třeba mít na paměti, že mrtvý voják není
nepřítel, ale člověk, který pro svou zemi zaplatil
tu nejvyšší cenu – zaplatil životem. Proto je
potřeba se ke všem válečným hrobům a pietním
místům chovat stejně.
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SLOVO STAROSTKY OBCE

Likvidace splaškových
vod

Pro vojáky a civilisty, jež padli pro vlast,
už toho moc udělat nelze, protože jejich životní
pouť skončila na polích války. Nejvýznamnější
věcí je to, co udělat můžeme - nezapomenout
na jejich činy a neustále je připomínat. Každý
může svým dílem přispět k zachování památky
padlých, což je také jedním z cílů péče o válečné
hroby a pietní místa. Vyznamenané obce jsou
ostatním příkladem právě v těchto činnostech.
Vyznamenáni za Pardubický kraj byli:

- za Město Pardubice Zdeněk Tobiáš (příkladná
a dlouhodobá péče o válečné hroby na území
města Pardubice)
- za obec Dolany starosta Miroslav Havránek
(oprava pomníku a provedení nové úpravy
v okolí pietního místa)
- za obec Trpín starosta Josef Štaud a bývalý
starosta Miloslav Tocháček (zhotovení nového
válečného hrobu obětem 1. světové války
a obnova stávajícího pomníku obětem
1. světové války v obci Hlásnice)
- za obec Morašice místostarosta Zdeněk
Šanda (zdařilá obnova pomníku obětem
1. světové války)
- za obec Turkovice starosta Zdeněk Vítek
a místostarostka Soňa Vášová (rozsáhlá
rekonstrukce pomníku obětem 1. světové války)
-za obec Cotkytle starosta Vlastimil Jurečka
a místostarostka Renata Beranová (příkladná
a dlouhodobá péče o válečné hroby v obci
a odborná oprava pomníku obětem 1. světové
války v Herborticích)
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- za obec Helvíkovice místostarosta
Miroslav Felcman (zhotovení nového
válečného hrobu obětem 1. světové války)

Vyznamenaní při závěrečné debatě seznámili
přítomné se svou působností a péčí o významné
pomníky a místa. Neopomenuli vyjádřit vděk
za finanční podporu Ministerstvu obrany ČR
a Pardubickému kraji. Přátelská atmosféra
vládla do samotného konce. Všichni zúčastnění
si vyměnili zkušenosti a předali si vzájemné
cenné rady týkající se samotného tématu péče
o válečné hroby, pietní místa a pomníky.

Během prázdnin někteří z Vás obdrželi
písemnou výzvu k napojení na kanalizaci, která
byla rozeslána provozovatelem kanalizace,
společností Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlicí a. s. Soustava kanalizačních řadů
je již skoro 9 let napojena na ČOV Žamberk,
kde se splaškové vody čistí a přečištěné vody
se vrací do životního koloběhu. Také jste
možná zaznamenali, že byla schválena novela
zákona č. 113/2018 Sb., kterou se mění
zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), účinná
od 1. 1. 2019.
Došlo   k zásadní změně, která stanoví,
že ten, kdo akumuluje odpadní vody
v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat její
zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních
vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo ČIŽP
předložit doklady o odvozu odpadních vod
za období posledních dvou kalendářních let
(tj. počínaje letošním rokem od 1. 1. 2019).
Odvoz odpadních vod může provádět pouze
provozovatel čistírny odpadních vod, nebo
osoba oprávněná podle živnostenského zákona.
Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo
akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce,
vydat doklad, ze kterého je patrné jméno toho,
kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové
jímce, lokalizaci jímky, množství odvezených
odpadních vod, datum odvozu, název osoby,
která odpadní vodu odvezla a název čistírny
odpadních vod, na které budou odpadní vody
zneškodněny.

Vzhledem k výše uvedenému již skončila
možnost neevidované likvidace odpadních vod
ze žump, ale i ze septiků na zemědělskou půdu,
jak tomu bylo doposud.
Jaké jsou možnosti likvidace splaškových
vod z domácností a firem?
1. Napojení nemovitostí na centrální
kanalizaci.

Případné
dotazy
ohledně
kanalizace,
kanalizačních přípojek a vypracování cenové
nabídky pro zhotovení Vaší kanalizační
přípojky Vám zodpoví pan Martin Jirčík
(tel. 723 907 852) z VAK Jablonné n. Orl.
a. s. V případě napojení septiků na veřejnou
kanalizaci je nutné vyřadit z provozu septik
a zajistit přímé napojení na kanalizaci.
2. Řádným provozováním a pravidelným
vyvážením bezodtokové jímky.

Pokud je bezodtoková jímka vyvážena
na čistírenské zařízení akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,
je realizace odvozu podmíněna smlouvou
s vlastníkem jímky nebo s tím, kdo odpadní
vody z jímky na čistírnu odpadních vod vyváží.
3. Řádným provozováním septiků.

K vypouštění odpadních vod po předčištění
ze septiků je jednoznačně potřeba mít
vodoprávní povolení k vypouštění do vod
povrchových nebo podzemních. Bez tohoto
povolení, kterým by měl vlastník septiku
disponovat již od 1. 1. 2008, není možné
septik provozovat a vypouštět z něho.  Zjištění
takovéhoto konání je považováno za hrubé
porušení zákona o vodách a je finančně
postižitelné.

Tisková zpráva Pardubického kraje
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V obci, která má vytvořeny dostatečné
technické podmínky k napojení nemovitostí
na centrální kanalizaci, lze očekávat zvýšený
zájem vodoprávního úřadu Žamberk nebo
České inspekce životního prostředí (neboť
lokalita je zařazena do ochranného pásma
vodních zdrojů) ke kontrole plnění uvedených
požadavků. Při těchto kontrolních činnostech
zaručuje zákon úředníkům přístup na pozemek,
kde se kontrolovaná bezodtoková jímka
nachází. Pokud je bezodtoková jímka řádně
provozována a pravidelně vyvážena, je tento

způsob likvidace odpadních vod i nadále
legálním, avšak zároveň také nejdražším
způsobem likvidace odpadních vod.  

Žádáme Vás tímto, abyste si zajistili likvidaci
svých splaškových vod v souladu s novelou
zákona. Jedině tím předejdete možnému
pochybení a případným finančním sankcím
v budoucnosti. Všichni, kteří nejsou napojeni
na kanalizační soustavu, mají v zaslané výzvě
termín pro napojení se na kanalizaci.
Za obec Helvíkovice Jana Kolářová
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Chov psa může být
radostí, ale hlavně je
odpovědností
Stručný výběr ze zákonů, které lze
vztáhnout k pohybu psů na veřejném
prostranství

Ze zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích vyplývá, že nečistoty způsobené
psem (či jiným domácím nebo hospodářským
zvířetem) je majitel povinen neprodleně
odstranit. Za znečištění veřejného prostranství
může být udělena pokuta až 20 000 Kč.
Podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání je chovatel povinen
zabránit úniku zvířat (zvíře musí být pod
trvalou kontrolou chovatele a nesmí se volně
pohybovat mimo domácnost). Za porušení
hrozí pokuta až 50 000 Kč. Toto ustanovení se
vztahuje nejen na psy, ale i na kočky chované
mimo byt, které běhají venku a domů se jdou
pouze nažrat. Ze zákona má nastat odstřel
nebo odchyt toulavého psa (kočky) a majitel
je následně povinen uhradit veškeré náklady,
včetně ubytování a stravy zvířete v útulku.
Zákon o provozu na pozemních komunikacích
v § 60 odst. 11 říká, že vlastník nebo držitel
domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání
těchto zvířat po pozemní komunikaci. Zavinění
nehody spojené s újmou na zdraví nebo zranění
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psem může být kvalifikováno jako trestný čin
ublížení na zdraví z nedbalosti a požadovaná
náhrada škody nikoliv výjimečně dosahuje
milionů korun.
Podle § 2933 nového občanského zákoníku
platí, že způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho
vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo
pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil,
anebo se zatoulalo nebo uprchlo.
Podle § 10 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb.
o myslivosti je zakázáno vlastníkům zvířat
nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv
svého majitele nebo vedoucího. Při spatření
zajíce nebo srny 99 % psů „ohluchne“
a dostává se „mimo vliv“, a to navzdory řvaní
a pískání páníčka. Protože za porušení zákona
o myslivosti hrozí pokuta až 30 000 Kč, pes
by měl být mimo oplocené prostory vždy
na vodítku. Z tohoto důvodu je výcvik psů
v honitbě v podstatě vyloučen, protože nejde
určit, kdy je cvičen a kdy volně pobíhá.

Podle § 14 e) téhož zákona je možné usmrcovat
v honitbě toulavé psy (kočky), kteří mimo vliv
svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m
od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení,
pronásledují zvěř. Imunitu před exekucí mají
psi ovčáckých a loveckých plemen, psi slepečtí,
zdravotničtí, záchranářští a služební, vždy však
po složení předepsaných zkoušek.
Je hodný a nic neudělá …

Majitel může být stokrát přesvědčen o tom,
že jeho pes poslouchá, nic neudělá, je hodný, ale
jiné lidi to vůbec nemusí zajímat. Každý může
přiblížení psa, ale i jeho procházení na volno,
z nejrůznějších příčin vnímat jako ohrožení.
Dosažení změny v chápání priorit, tedy že
nadřazena je pohoda „nemajitelů“ psů nad
„svobodou“ psů, přesněji jejich majitelů,
představuje hlavní problém v této oblasti.   

Povinné čipování psů s účinností
od 1. 1. 2020

Novelou veterinárního zákona č. 166/1999
Sb. je povinností chovatele zajistit, aby byli
psi ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni
proti vzteklině a poté přeočkováni během doby
účinnosti použité očkovací látky.
Očkování psa proti vzteklině je platné pouze
pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat
tj. mikročipem. Patnáctimístný kód čipu musí
majitel zapsat do očkovacího průkazu psa.
Výjimku mají pouze psi, kteří byli označeni
čitelným tetováním před 3. 7. 2011.
Očkování se provádí u veterináře. Pořizovací
cena čipu se pohybuje mezi 120 až 650 Kč
podle typu. Za nedodržení této povinnosti hrozí
pokuta až 20 000 Kč.
Na neoznačeného psa čipem se pohlíží jako na
neočkovaného proti vzteklině.
Označení psa čipem je důležité především pro
zjištění totožnosti konkrétního psa. Zatoulané,
řádně označené zvíře má větší naději vrátit se
ke svému majiteli.
Obecní úřad Helvíkovice bude nově evidovat
údaje o transpondéru (čipování) nebo tetování
v evidenčních kartách psů přihlášených
k místnímu poplatku ze psů. Prosíme majitele,
aby tento údaje nahlásili OÚ nejpozději
do data splatnosti poplatku za rok 2020 tj.
do 28. 2. 2020.
Věra Dittertová

Známé pranostiky
pro nadcházející období
Čím déle u nás vlaštovičky v říjnu prodlévají,
tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Po teplém září, zle se říjen tváří.
V říjnu mráz a větry – leden, únor teplý.
Začátkem listopadu sněží, mívá sníh pak výšku
věží.
Když listí v listopadu dlouho nepadá, tuhá zima
se přikrádá.
Hřímá–li v listopadu, bude dobrý rok.
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ZE ŽIVOTA V OBCI

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vzpomínáme
Dne 17. 9. 2019 nečekaně v nedožitých
48 letech zemřela Marcela Čivrná. Tato událost
zasáhla mnoho občanů obce, ale především její
rodinu.
Marcela žila v Helvíkovicích od narození, chodila
zde do školky, základní školu navštěvovala
v Rybné nad Zdobnicí a v Žamberku. Poté se
vyučila krajkářkou ve Vamberku. Do poslední
chvíle podnikala a v posledním roce si přibrala
i brigádu v penzionu a divadle v Žamberku.
Vychovala dva syny a díky manželovi Petrovi,
kterého si vzala v r. 2012, se její velkou
zálibou staly výlety na motorce s kamarády.
V Helvíkovicích si opravili rodinný dům
a vytrvale ho zvelebovali, její velkou zálibou
byla péče o zahradu, vaření i houbaření, které
se jí stalo osudné.
Marcela uměla rozdávat radost a optimismus.
Vždy si svojí veselou povahou a otevřeností
získala srdce lidí v okolí.

Byla ochotná komukoliv pomáhat a především
rodina v ní měla velkou oporu.
Vždy byla mezi pořadateli na veřejných akcích
připravených Klubem žen, SDH nebo obcí.
V Klubu žen budou moc chybět její nápady
na pečení a vaření, její legrácky a všudypřítomná
veselost. Ale především ona bude všem moc
chybět… Čest její památce!
Věra Dittertová

Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary na posledním rozloučení s Marcelou Čivrnou.
Zarmoucená rodina

ZPRÁVIČKA Z II. TÁBORA

Před obecním úřadem v Helvíkovicích stojí malé
domečky. Občas zastaví maminka s kočárkem,
nebo přibrzdí projíždějící auto, aby se podívali
na malé stavby s červenou střechou. Byli jste
se také podívat? Tyhle domečky postavili
za přiměřené podpory a rady zkušených
řemeslníků účastníci helvíkovického příobecního
tábora během třetího červencového týdne.
Tábor s názvem „Putování za povoláním
a řemesly aneb Čím jednou budu“ byl
naplněn prací a poznáváním řemesel přímo
v řemeslnických dílnách. Zázemí tábora bylo
v příjemném prostředí obecního statku. Divoká
Orlice nám v parných letních dnech poskytovala
osvěžení a vytvářela tak i chladnější klima,
neboť mimo areál statku bylo o poznání větší
vedro.
V pondělí se skupiny parťáků pustily
do plánování staveb. Děti se seznámily
s projektovou dokumentací skutečných staveb.
Stala se jim inspirací pro kreslení vlastních
projektů. Dopoledne jsme navštívili dvě místní
truhlářské dílny, kde jsme si prohlédli výrobu
a z každé dílny odnesli vlastnoručně vyrobené
výrobky ze dřeva. V úterý se stavby domečků
rozjely plným proudem pod vedením zedníka.

Nezapomínalo se na hry a angličtinu na téma
povolání. Odpoledne za námi přijel záchranář
z Červeného kříže z Ústí nad Orlicí. Ne aby
někoho zachraňoval, ale abychom se naučili,
jak si počínat při poskytování první pomoci
v případě úrazu než by přijela záchranka.
Středu jsme zahájili rozcvičkou a tanečkem
s rodilou mluvčí. Poté se dětem věnoval
klempíř a tesař. A tak děti řezaly, přitloukaly
hřebíky, vrtaly, až se z nich kouřilo. Ve čtvrtek
před obědem byly stavby již téměř dokončené.
Zbývalo už jen doladit interiér a střechu a bylo
hotovo. Odpoledne jsme viděli kovovýrobu, kde
si mohly děti zavrtat svůj šroubek do kovu.

Srdečně blahopřejeme

našim spoluobčanům, kteří oslaví významná
životní jubilea:

v říjnu 2019

Tomšová Marie		
Dvořák František		
Šafářová Eva		
Vítková Hana		
Koukol Jaroslav		

v listopadu 2019
Matyáš František		
Divíšková Marie		
Richtrová Marie		

7

95
77
88
80
79

let
let
let
let
let

79 let
79 let
81 let

Krejčí Karel		
Bednář Václav		

70 let
77 let
Věra Dittertová
8

ZE ŽIVOTA V OBCI

ZE ŽIVOTA V OBCI
Jak zjistily, nebyla to tak snadné, jako do dřeva.
A už tu byl pátek a dopolední návštěva kováře
v Klášterci nad Orlicí. Vykovaný čertík se nám
při zpáteční cestě někam zatoulal, ale děti se
vrátily naštěstí všechny. Po dobrém obědě jsme
se zastavili na krátkou prohlídku muzea starých
strojů a technologií.

Na závěr si děti za vydělané stříbrňáky
a diamanty vybraly pár drobností a už mohly
spěchat domů. A my doufáme, že s hezkými
zážitky!
Velké poděkování patří Mirkovi, Vojtovi
a Kubovi a samozřejmě Alence a Terce!
Lída Šťovíčková

Občas se potkám s „absolventy“ kroužku nebo
se dozvím zprostředkovaně, že je angličtina
nikdy nepřestala bavit, a někteří ji dokonce
začali studovat na vyšším stupni škol.

A to je pro nás obrovská odměna. Držím palce
všem malým i velkým angličtinářům v jejich
cestě za angličtinou!
„Nadšená učitelka“ angličtiny Lída Šťovíčková

Broučci v Helvíkovicích
jsou opět připraveni
k zimnímu spánku

Ve středu 25.9. se i za nepříznivého počasí
sešlo téměř 50 dětí a 40 dospělých k tradičnímu
uspávání broučků, které připravil Klub žen a
Mateřská škola. Děti úspěšně splnily všechny
úkoly a kromě drobných odměn na ně čekalo na
statku zajímavé vystoupení kouzelníka včetně
skákacího hradu. Občerstvení bylo tradičně
výborné a proto ani déšť nezkazil nikomu
dobrou náladu.
Věra Dittertová

“Hello girls and boys,
hello everyone!...”
(„Ahoj holky a kluci, ahoj
všichni!...“)

Těmito slovy písničky se vítáme již devět let
na kroužku angličtiny s názvem Angličtina
pro nejmenší, který navštěvují děti v raném
věku od 4 do 7 let. Stojíme teď na začátku
jubilejního desátého roku a já mám velikou
9

Angličtina pro nejmenší

Kurz je určen dětem ve věku
od 4 do 6 let,
které s angličtinou začínají.
Budeme si hrát, kreslit, tancovat a zpívat
anglické písničky…
Děti se naučí angličtinu poslouchat,
rozumět jí, a dokonce i anglicky mluvit.
Při učení nám pomůže kocourek
Cookie a jeho kamarádi.
Kurs jsme zahájili v pondělí 7. října 2019
v 15.30 hod.

radost, že je o tento kroužek ze strany rodičů
a jejich dětí stále zájem. Cílem a náplní kroužku
je probouzet v dětech chuť učit se cizí jazyk –
angličtinu. Na základních školách je angličtina
zařazována do výuky většinou až od třetí třídy.
Aby se zajistila návaznost, mají děti možnost
navštěvovat kroužky angličtiny v první i druhé
třídě i zde v Helvíkovicích, a to na kroužku
Angličtina pro školáky, který provozujeme
třetím rokem.

Schůzky budou vždy
ve středu od 15.30

Děti, které navštěvují MŠ, odcházejí
v doprovodu lektorky z budovy MŠ
do učebny na obecním úřadě, kde
si je rodiče vyzvednou v 16.30 hod.
Na setkání se těší:
Ludmila Šťovíčková,
stovickova@atlas.cz,
mob.: 732 500 958

Angličtina pro školáky

Kurz navazuje na předchozí kurz
„Angličtina pro nejmenší“.
Je určen dětem ve věku
od 6 do 8 let (pro „prvňáčky a druháky“).
Hravou a zábavnou formou budeme
rozšiřovat znalosti angličtiny.
Pozn.:
I pro děti, které se ještě anglicky neučily!
Kurs jsme zahájili v pondělí 7. října 2019
v 16.30 hod.

Schůzky budou vždy
ve středu od 16.30
v 1. patře OÚ
v Helvíkovicích.
INZERCE

Zveme vás do nově
otevřeného salónu pedikúry
v Žamberku
Petra Uzdařová
Zámecká 1143, Žamberk
tel. 724522338
10
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PODĚKOVÁNÍ
Z PŘÍOBECNÍHO TÁBORA

O letních prázdninách opět proběhly dva týdny  
Příobecního tábora pro děti. Jako vždycky si
táborníci užili bohatý dobrodružný a zábavný
program a mají spoustu netradičních zážitků.
Příměstské tábory na Orlicku jsou finančně
podpořeny Evropským sociálním fondem,
z operačního programu Zaměstnanost.
Probíhají ve spolupráci s SVČ Animo Žamberk
a MAS Orlicko.
Od rodičů tím pádem žádáme více dokumentů
a zastávky v Animu a v táboře kvůli podpisům...

Výlet na Pernštejn
a do Centra EDEN
Bystřice nad Pernštejnem

Na výlet jsme vyjeli v sobotu 24. srpna ve velmi
pěkném počtu účastníků - v autobuse nás bylo  
43. Asi po dvou hodinách cesty jsme dorazili na
hrad Pernštejn. Před prohlídkou hradu zbývalo
ještě asi hodinu času na občerstvení a nákup
suvenýrů. Potom jsme pod vedením průvodce
absolvovali základní prohlídkový okruh „Od
gotiky do 20. století“, který provádí návštěvníka
všemi důležitými prostorami a obdobími
hradního paláce a poskytuje celkový přehled
o vývoji hradu. Během prohlídky jsme zdolávali
několik křivolakých schodišť nahoru i dolů
a cesta zpět k autobusu vedla kamenitou lesní
pěšinou z hradního kopce dolů na parkoviště.
I přes velké vedro a náročný terén to nakonec
všichni zvládli bez úhony.
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Děkujeme tímto všem vzorným za pochopení
a spolupráci!
DĚKUJEME také všem zúčastněným statečným táborníkům, vedoucím, řemeslníkům,
spoluobčanům za plody z vlastních zahrádek,
záchranáři ČČK, rodilé mluvčí Lise a za podporu
těm, co nám fandí 
Přejeme všem krásný školní rok a v létě se
na vás zase těšíme!
Mimochodem, domečky se ujaly ve školce
v Helvíkovicích a ve škole Erudio 
Za velký tým báječných kolegů
Lída Matyášová
Výlet pak pokračoval přejezdem do Centra
EDEN v Bystřici nad Pernštejnem, kde pro
nás byl připraven oběd v příjemně chladných
prostorách Panského domu. Další program už
si každý volil sám. V Centru EDEN probíhala
po celý den Dožínková slavnost a možností
zábavy bylo více. Někdo šel na statek na kávu
a výborné buchty nebo rovnou do místního
minipivovaru ochutnat pivo, na čepu byl
nefiltrovaný pšeničný speciál.   Na skanzenové
návsi vyhrávala cimbálovka, vystřídala řezbáře
s motorovou pilou, který předváděl své umění
vyřezat ze špalku sochu. V jednotlivých
staveních skanzenové vesničky bylo možné
nahlédnout pod ruce řemeslníkům. Každý mohl  
ochutnat   různé druhy medů a perníčky nebo
si namíchat směs na bylinkový čaj u babky
kořenářky, zkusit si ručně stloukat máslo
v tradiční dřevěné máselnici nebo čerstvě
stlučené máslo a podmáslí alespoň ochutnat.

Byla zde k vidění také ukázka vizovického pečiva
a zdobení kraslic ornamenty z kousků slámy.  
Na nádvoří statku byl velký stan s občerstvením
a také výstava zemědělské techniky STROM
Praha a mnoho dalšího.
Z EDENU jsme odjížděli v 18 hodin a věřím, že

každý z účastníků si našel své a že domů všichni
odjížděli s nějakým příjemným zážitkem. Cesta
zpět proběhla v klidu a zpět do Helvíkovic
jsme dorazili v naplánovaném čase – okolo
20. hodiny.
Za Kulturní výbor Petra Pospíšilová

3. společná procházka
po obci a okolí

přírodu v Dolích, starý opukový lom, kapličku
na Houkově, skrytou cestičku nad řekou Divoká
Orlice a jiné zajímavosti.

V sobotu 31. 8. 2019 se uskutečnila
3. společná procházka po obci a okolí. Sešlo
se 17 statečných turistů všech věkových
kategorií. Po trase dlouhé cca 6 km jsme si
prohlédli mnoho zajímavých koutů obce –

K občerstvení a shlédnutí části módní přehlídky
jsme využili i vzpomínkovou akci v Žamberku
Pod Suticí. Bylo to velice příjemné odpoledne.
Věra Dittertová
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FOTOGRAFIE Z HISTORIE / VZPOMÍNÁTE?

Děti s paní učitelkou Zdenou Dvořákovou

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Soutěž mateřské školky v Žamberku

Mateřská školka na výletě

Vystoupení
mateřské školky
na MDŽ

Žňový útulek, rok 1958, paní učitelka Horáčková
13
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POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE

Po letních
prázdninách
je opět v provozu
Místní knihovna
v Helvíkovicích.
Každou středu
od 16 do 18 hodin
si můžete vybrat
ze široké nabídky
zajímavých knih.

SDH Helvíkovice Vás
srdečně zve na

HASIČSKOU
ZABÍJAČKU
v sobotu
12. 10. 2019

na obecním statku
č. p. 49 v Helvíkovicích.
Prodej zabíjačkových
specialit od 12 hodin,
Přijďte ochutnat domácí
speciality: kroupy, prejt,
tlačenka, ovar
- vše i do vlastních nádob.
Pivo zajištěno!

POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE

V Helvíkovicích opět otvíráme

pro školáky!

Připravte se tedy, že náš tradiční

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
na který Vás všechny, dospělé i nedospělé, domácí i přespolní, zve

 v klubovně v budově OÚ (zadní vchod)
 přezůvky a pracovní oděv s sebou
 úhrada 400,-

Holky a kluci, jestli rádi tvoříte,
řádíte s barvami, kutíte atp.,
těším se na vás 
Lída Matyášová, tel. 605 323 402

Klub žen Helvíkovice z. s. pořádá

Zájezd do Polska na trhy
v Kudowa Zdroj
v pátek 25. 10. 2019
Zájezd je spojený
se zastávkou na oběd
v Novém Městě nad Metují.
Odjezd v 7.30 h od OÚ

Římskokatolická farnost Žamberk
srdečně zve na

Posvícenskou mši svatou
v kapli v Helvíkovicích
v neděli 13. 10. 2019 od 14 hodin

Modlitby za zemřelé

na hřbitově v Helvíkovicích
v neděli 3. 11. 2019 od 14 hodin
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Rok se s rokem sešel a je tu podzim. Podzim, který není sice tak teplý a slunečný jako
ten loňský, ale vody napadalo letos z oblohy mnohem víc, což je jedině dobře i když
na řece Orlici to není nijak výrazně znát a kameny vyčnívají nad hladinu stejně vysoko
jako loni a řeka se jen líně vleče od jednoho břehu ke druhému a pokud nenastane
něco podobného několikadenní průtrži mračen, což je velmi nepravděpodobné,
nebude ani letos v řece mnoho vody a lodičky plovoucí po hladině se budou jen stěží
proplétat zákrutami sotva se ploužící řeky kolem ostrůvků trávy, vyčnívajících kamenů
a přes kamenné hráze přehrazující celou řeku.

Přihlášky podávejte na OÚ
v Helvíkovicích s úhradou
poplatku: členky KŽ 90 Kč,
ostatní 120 Kč.

DIVADELNÍ SPOLEK „NA SKÁLE“
A OBEC HELVÍKOVICE

se bude ploužit Betlémem podél řeky Orlice, po níž se budou svíčkami rozzářené
závodní lodičky usilovat doplout, za pomoci Pepíka Preclíka a jeho předlouhého bidla
do cíle před mostem, kde se Vojta Kroul pokusí, doufejme, že jako dosud úspěšně,
nenechat je zmizet ve večerní tmě v zatáčce u Dušků, kde by většina z nich dozajista
uvízla na levém břehu řeky, neboť se dá opravdu jen stěží předpokládat, že by některá
z nich doplula ke statku či snad dokonce ještě dál až k Popluží.
A tak vězte, že

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
se bude konat

v sobotu 26. října 2019

a sraz všech dospělých i nedospělých, domácích či přespolních, s lampióny či bez nich
bude v 17.00 u Votroubků „Na Skále“, kde budou nejen vystaveny závodní lodě, na
které se tamtéž budou přijímat sázky, ale i vedle u Jeništů na zahradě pod garážemi
bude k mání lahodné svařené víno, avšak buďte připraveni, že nejpozději v 17.30 vyrazí

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

cestičkou dolů k lávce, kde budou na hladinu Orlice vypuštěny svíčkami zářící závodní
lodě na trať, jejíž cíl nebude nikde jinde než pár metrů před mostem v náručí Vojty
Kroula a vítěznou lodí se stane ta, která stále ještě svítící skončí, jako první v jeho
náručí. A uvědomte si, že cesta podél vody vzhledem k nízkému stavu vody potrvá
opravdu dlouho a tak si dospělci nezapomeňte vzít s sebou přiměřené občerstvení,
aby nedošlo k dehydrataci či nějakému podobnému zdravotnímu problému.
A poté až budou lodičky v cíli náš

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

překoná krásně betonově nový, do široka rozevřený most a následně vystoupá vzhůru
do sálku obecního úřadu, kde proběhne nejen vyhlášení vítězů a předání výher
ze sázek, ale tamtéž budou k mání i tradiční bramboráky a zajisté, kromě jiného
občerstvení, poteče i pivo i když ne proudem, a tím a tam také skončí náš letošní

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Láďa Martínek
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O ČEM SE MLUVÍ

Kulturní výbor obce
a Klub žen Helvíkovice z. s.
srdečně zvou na

Rozsvícení
vánočního stromu
a vánoční trhy
letos trochu jinak
Klub žen Helvíkovice, z. s. společně
s Mateřskou školou srdečně zvou na

Svatomartinskou slavnost
v sobotu 9. 11. 2019

Začátek programu je od 16 hodin
na statku č. p. 49.
Po připomenutí legendy
o sv. Martinovi a slavnostních
fanfárách, se vydá průvod
v čele se sv. Martinem na koni
k obecnímu úřadu.
Na cestu mu posvítíme
lampiony a loučemi.
Na sálku OÚ bude v nabídce bohaté
občerstvení – martinské rohlíky,
svatomartinská husa, svatomartinské
pivo a další.
Přijďte, nebudete litovat!

v neděli 1. 12. od 14 hodin
budou okolo altánu u OÚ
probíhat

Dílničky

na téma adventních zvyků
(nejen pro děti)
Podrobný program bude
na plakátech, webu obce a FB
Kultura Helvíkovice

Vánoční trhy

můžete navštívit na sálku
obecního úřadu již od 14 hodin,
Zde bude nabízeno i tradiční
občerstvení: bramboráky
a svařák.

O ČEM SE MLUVÍ

Zajímavé akce, projekty,
kroužky, podpora, rozvoj
školství, spousta dřiny
ale také zábavy – to a
mnohem víc je Místní
akční plán vzdělávání.

V novém školním roce máme pro děti, rodiče i
pedagogy připraveno mnoho akcí a zajímavostí.
Opět budeme otevírat všechny čtyři úspěšné
volnočasové kroužky pro děti do 15 let, které
budou zcela zdarma, pro rodiče a pedagogy
17

plánujeme další semináře, workshopy i ukázkové
hodiny. Všechny mateřské i základní školy
na našem území jsou do projektu MAP II již
zapojeny a snažíme se je podporovat a rozvíjet.
Všechny informace, fotky i plánované
akce můžete sledovat na našem webu:
https://www.maporlicko.cz/
a facebooku:
https://www.facebook.com/MAP.Orlicko/

Tento projekt je spolufinancován Evropskou
unií.
MAP Orlicko

dTest: Dáte si
burčák, nebo
částečně zkvašený
hroznový mošt?
Na přelomu léta a podzimu
se začíná burčák prodávat na
každém rohu a nechybí prakticky
na žádném trhu, jarmarku
či podobné akci. Nabízejí ho
také vinárny a další kamenné
provozovny. Prodávat se smí
od počátku srpna do 30. listopadu. Ne vždy jde
ale o pravý nefalšovaný burčák. Na co si dát při
nákupu burčáku pozor?
Označení „burčák“ mohou nést jen nápoje
vyrobené z hroznů vinné révy, které byly
sklizeny a zpracovány na území České republiky
v daném kalendářním roce. Pokud někdo pod
názvem burčák prodává zkvašený mošt z hroznů
dovezených ze zahraničí, jedná se o klamání
spotřebitele. „Na vině je buď neznalost prodejce,
nebo úmyslně chybné označení. Pokud by
prodejce nápoj označil jako částečně zkvašený
hroznový mošt, bylo by vše v pořádku,“ říká
Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu
dTest. A dodává: „Informace, zda jde o burčák,
či částečně zkvašený hroznový mošt, musí být
podle zákona vždy uvedena viditelně spolu s údaji
o místě původu a o tom, kdo nápoj vyrobil.“
Narazit na kvalitní částečně zkvašený hroznový
mošt ze zahraničí vydávající se za burčák
může být stále ta lepší varianta. Někteří
prodejci se snaží burčák pančovat, například
ředit vodou. Přídavek vody je přitom jedním z
nejčastějších prohřešků, které Státní zemědělská
a potravinářská inspekce každoročně objeví.
V kontrolovaných vzorcích se objevují také
syntetická barviva, nedeklarovaný oxid siřičitý či
etanol z přidaného cukru.
Na co si dát pozor, abyste si nekoupili pančovaný
burčák? Burčák z bílého vína by měl mít žlutou
až medově zlatavou barvu. Rozhodně by neměl
být nahnědlý. „Hnědá barva by mohla poukazovat
na ředění jablečným moštem, na starý burčák
či kvašený mošt vyrobený z plesnivých bobulí.
Narezlá či téměř průzračná barva ukazuje na
mošt ředěný vodou. Naopak usazeniny nejsou
na škodu,“ vysvětluje Hana Hoffmannová.

Okem patrné by měly být také bublinky oxidu
uhličitého, kvůli kterému se nedoporučuje lahve
s burčákem dovírat.
Dobrý burčák lze poznat také podle jeho
aromatu. Neměl by být cítit plísní, kvasinkami
ani hnilobou. Vůně by naopak měla být svěží,
čerstvá a hroznová. Měly by v ní být patrné
jednotlivé odrůdy vinné révy. Na začátku sezóny
jsou to Irsai Oliver a Müller Thurgau. Později
v sezóně se objevuje burčák z Veltlínského
zeleného, Muškátu moravského a Chardonnay.
Růžový či červený burčák přichází ke slovu
tradičně až zhruba v polovině září.
„Že něco není s nabízeným produktem v pořádku,
vám může naznačit také cena. Litr burčáku lze
vyrobit zhruba z dvou kilogramů vinné révy.
Letošní burčák by se měl prodávat zhruba
za 70–80 korun za litr. Nižší cena by ve vás měla
vzbudit podezření,“ radí Hoffmannová.
Kromě vzhledu a vůně byste měli prověřit také
prostředí, v jakém se prodává. Ideální je kupovat
dobře vychlazený burčák. „Nekupujte si burčák,
který je vystaven velkému teplu a přímému
slunci. Teplo totiž urychluje kvašení. Dejte si
pozor také na stáří. Správný burčák by neměl být
starší tří dnů,“ uvádí Hana Hoffmannová.

Jak vzniká burčák? Zpracování vinné révy v mošt
začíná co nejdříve po sklizni, aby se uchovala
kvalita hroznů. Vinný mošt kvasí v sudech
či tancích při teplotě 15–30 °C po dobu
jednoho či dvou týdnů. Cukr přirozeně obsažený
v bobulích vinné révy přeměňují kvasinky na
alkohol a oxid uhličitý. Burčák musí obsahovat
alespoň 1 % alkoholu – obvykle se však jeho
množství pohybuje okolo 4 až 6 %.
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dTest: Světlé ležáky – bez
plísní a pesticidů
Pro okolní svět je typickým českým pivem
světlý ležák plzeňského typu, mezi konzumenty
trochu nepřesně známý jako světlá dvanáctka.
Spotřebitelský časopis dTest poslal do laboratoře
26 českých zástupců tohoto pivního stylu, aby
prověřil jejich kvalitu. Laboratoř ověřovala,
jestli neobsahují plísně či pesticidy i to, zda
se v jejich chuti a vůni neobjevují nežádoucí
vady. Ze škodlivin nemusíme mít strach, ale při
ochutnávce se pár chybiček našlo.
Pivní trh je v Česku velice rozmanitý, stejně
jako nabídka pivních stylů. „Volba padla na české
rodinné stříbro – světlý ležák plzeňského
typu, přičemž do testu jsme zařadili výhradně
ty prodávané ve skleněných láhvích. Kritérii
výběru byly také velikost produkce pivovaru
a regionální zastoupení,“ říká Hana Hoffmannová,
šéfredaktorka časopisu dTest.
Vybraná skupina 26 jedenáctek a dvanáctek
putovala do laboratoře, kde odborníci nejprve
zjišťovali, jak jsou na tom ležáky s obsahem
škodlivých
látek.
Konkrétně
pesticidů
a mykotoxinů, což jsou zdraví škodlivé látky
vznikající při napadení surovin pro výrobu piva
plísněmi.

„V tomto směru máme dobré zprávy. Mykotoxiny
se v pivech nenašly buď vůbec, nebo pouze v
relativně nízkých koncentracích. Laboratoř
nedetekovala ani poslední dobou hojně
diskutovaný pesticid glyfosát, který je podezřelý
z karcinogenních účinků a v české krajině se
rozsáhle používá, dříve i nadužíval,“ konstatuje
Hoffmannová.
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V dalším bloku zkoušek se hodnotitelé zajímali
o kvalitu piva: zjišťovali základní pivovarnické
parametry, tedy množství extraktu původní
mladiny a obsah alkoholu. Údaj o extraktu
původní mladiny (EPM) je v podstatě totéž
co stupňovitost piva. Jedná se o podíl látek
extrahovaných ze sladu a chmele do mladiny –
výrobního mezistupně, jehož prokvašením vzniká
pivo.
„Údaj o procentuálním podílu EPM není povinný,
proto jej na všech etiketách nenajdete. Vyhláška
č. 248/2018 Sb., která se kvalitou piva zabývá,
říká, že u ležáku se musí EPM pohybovat od
11 do 12,9 %. Množství extraktu ovlivňuje
plnost chuti piva a při vyšším obsahu EPM
také mohou kvasnice vytvořit více alkoholu,“
vysvětluje Hoffmannová a dodává: „Všechny
ležáky vyhlášce vyhověly. Naměřené hodnoty se
pohybovaly od 11,1 % (Platan 11) až po 12,5 %
(Bernard světlý ležák). Dobrou zprávou je i to,
že jsme nenarazili na jediný případ, kdy by se
údaj na etiketě rozcházel s realitou.“
V testovaných ležácích laboratoř naměřila
od 4,4 % (Platan 11 a Plzeňský Prazdroj
Pilsner Urquell) do 5,3 % alkoholu (Budweiser
Budvar B:Original). Obsah alkoholu se uvádí
v objemových procentech, ovšem doporučení
týkající se spotřeby alkoholu obvykle pracují
s jeho hmotností. V průměru byste měli v půllitru
ležáku počítat s 19,2 g alkoholu. Kdyby toto
množství vypil průměrný 85kg muž, odboural
by ho za dvě a čtvrt hodiny. U 60kg ženy by
totéž trvalo čtyři hodiny. Podle WHO by ale ženy
neměly přijmout více než 16 g alkoholu denně.
Na závěr piva putovala před panel odborníků,
kteří je ochutnali. „Neřekneme vám, které pivo
vám bude nejvíce chutnat, to je velmi individuální
věc. Komisi odborníků jsme ale požádali
o posouzení, jak moc se chuť, vzhled a vůně
testovaných piv blíží charakteristikám pivního
stylu světlý ležák českého typu,“ předesílá Hana
Hoffmannová.
Za každým pivním stylem totiž stojí specifický
způsob výroby a speciální suroviny, což dává
stylům jedinečný charakter. Náš světlý ležák
se vaří od roku 1842. Kromě ječného sladu
a žateckého chmele je pro něj typické tzv.
spodní kvašení. Od českého ležáku se očekává
výrazná hořkost, dobrá pěnivost, plnost a pivo
by mělo být tzv. dobře pitelné. Ve vůni ležáku
by se měl projevovat slad, možné jsou i bylinné

tóny či lehká esterová a diacetylová vůně. Chuť
v sobě zahrnuje slad, hořkost a kořeněnost
danou použitým chmelem.
Nejvíce bodů v senzorickém hodnocení (92 %)
posbíral Staropramen Exportní ležák, o procentní
bod méně pak získala Holba Šerák. „Velmi dobré
senzorické hodnocení s výsledkem mezi 80
a 90 % si odneslo ještě pět vzorků: Zubr Grand
11, Kozel 11, Plzeňský Prazdroj Pilsner Urquell,
Žatec Premium a Březňák Ležák ze staré školy,
kterým se rovněž vyhnuly výrazné vady,“ uvádí
Hana Hoffmannová. S pouze dostatečným
senzorickým hodnocením skončil jen jediný
vzorek: Ježek 11 %. Odborníci to zdůvodnili silně
oxidovanou starou ovocnou chutí a kyselostí.
Přehled testovaných piv nejdete na webu www.
dtest.cz/pivo. Kompletní výsledky testu světlých
ležáků přineslo srpnové vydání časopisu dTest.

dTest: Blíží se konec
televizního vysílání DVB-T
Vrchol druhé vlny digitalizace televizního vysílání
se nezadržitelně blíží. Vypínání vysílačů šířících
pozemní signál ve stávajícím formátu DVB-T
odstartuje v Praze už 27. listopadu 2019
vypnutím vysílání České televize. Hlavní vlna
vypínání vysílačů. DVB-T bude probíhat od
ledna do června 2020. Pro velkou část obyvatel
ČR to představuje změnu a náklady spojené
s technickým řešením.
Je to teprve necelých osm let od chvíle, kdy
nadobro skončilo analogové televizní vysílání,
a už se schyluje k další nevratné změně. Takzvaná
druhá vlna digitalizace, tedy přechod na nový
standard DVB-T2, přitom již nějakou dobu
probíhá. Domácnosti tak v současnosti mohou
přijímat signál nejen ve stávajícím formátu
DVB-T, ale díky přechodovým sítím i v novějším
DVB-T2. To se však zanedlouho začne měnit.
Změna se dotýká všech, kdo pro příjem
televizního vysílání využívají klasickou anténu,
tedy zhruba poloviny českých diváků. Ostatní,
kteří sledují televizi přes satelit (DVB-S), kabel
(DVB-C) či internet (IPTV), přechod nijak řešit
nemusí. Jednou z možností, jak se s koncem
vysílání v DVB-T vypořádat, je kromě pořízení
nového televizoru či set-top boxu právě přechod

na satelit, kabel či internetovou televizi. Byť je
sporné, zda jde z dlouhodobého hlediska o tu
nejlevnější variantu. Na rozdíl od příjmu přes
anténu jsou totiž ostatní způsoby zpoplatněné.
Po vypnutí vysílání v DVB-T bude možné
sledovat televizi přes anténu pouze na přístrojích
s tunerem DVB-T2 podporujícím kodek
HEVC/H.265. Pro řadu diváků se starším
televizorem to znamená nutnost pořízení nového
modelu nebo alespoň vhodného set-top boxu.
„Jestliže váš stávající televizor ani set-top box
nový formát nepodporují a i nadále chcete vysílání
přijímat zdarma přes anténu, je tou nejlevnější
variantou nový set-top box. Můžete samozřejmě
investovat větší obnos a pořídit si nový televizor,
ideální je řídit se při výběru výsledky nezávislých
testů,“ říká šéfredaktorka časopisu dTest Hana
Hoffmannová.
Televizory a set-top boxy kompatibilní
s formátem
DVB-T2
HEVC/H.265
se
na trhu objevují již několik let. „Pokud je stáří
vašeho přístroje zhruba do dvou či tří let, je
pravděpodobné, že s příjmem nového formátu
nebudete mít problém. Ovšem zejména starší
zařízení s tunerem DVB-T2 mohou být
kompatibilní pouze se standardem H.264, který
se u nás používat nebude. Samotný fakt, že má
přístroj tuner DVB-T2, tedy nutně neznamená,
že máte vyhráno,“ říká Hana Hoffmannová
a dodává: „Pokud si nejste jistí, že vaše zařízení je
pro nový způsob vysílání vhodné, najděte si jeho
technické specifikace na webových stránkách
výrobce či v manuálu a ověřte, jestli je v nich
podpora DVB-T2 HEVC/H.265 uvedena. Použít
můžete také seznam přístrojů ověřených pro
příjem DVB-T2 Českými Radiokomunikacemi
na www.DVBT2overeno.cz.“
Při nákupu pak tyto ověřené přístroje poznáte
podle kulaté zlaté nálepky s nápisem „CRA
DVB-T2 ověřeno“. Ověření vám dává jistotu
bezproblémového příjmu.
Proč ke změně dochází? Změna vysílacího
standardu je potřebná kvůli uvolnění kmitočtového
pásma 700 MHz (694–790 MHz), v současnosti
používaného k šíření televizního signálu, pro další
rozvoj mobilního vysokorychlostního internetu.
Aby byl zachován stávající rozsah televizního
vysílání, bylo rozhodnuto o přechodu na
efektivnější standard DVB-T2 (HEVC/H.265).
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Pokud by k této změně nedošlo, musel by se
rozsah vysílání v DVB-T poměrně výrazně
omezit.
Více informací včetně konkrétních termínů
vypínání vysílání v DVB-T a zapínání finálních
DVB-T2 multiplexů najdete v článku: www.
dtest.cz/dvb-t2.
Databázi více než 240 otestovaných televizorů
najdete na www.dtest.cz/televizory. Nejnovější
test televizorů vyšel v zářijovém vydání časopisu
dTest.

dTest: Hlaste se o svá práva
i na železnici
Řada cestovatelů už ví, že má nárok na finanční
kompenzaci a servis ze strany aerolinek při
zpoždění nebo zrušení letu. Vlaky využívají Češi
k osobní dopravě mnohem častěji než letadla,
často si však nejsou vědomi svých práv. Jak
je to s odškodněním při zpoždění vlaku? Platí
u různých železničních dopravců stejná pravidla?
Zpoždění u železniční dopravy je poměrně časté.
V případě zpoždění při příjezdu nebo odjezdu je
dopravce povinen průběžně informovat cestující
o aktuální situaci a předpokládaném čase
odjezdu a příjezdu vlaku. Pokud je ohlášené
zpoždění vlaku na příjezdu delší než hodinu, je
pravděpodobné, že ani do cílové stanice vlak
nepřijede s kratším než hodinovým zpožděním.
V takovém případě má cestující možnost výběru
mezi zrušením cesty s vrácením jízdného za její
neuskutečněnou část, nebo pokračováním cesty.
Ať už cestující pokračuje do cílové stanice
podle plánu nebo náhradním spojem, má nárok
na kompenzaci od železničního dopravce.
Výše odškodnění závisí na délce zpoždění vlaku.
„Pokud zpoždění mezi výchozí a cílovou stanicí činí
60 až 119 minut, může cestující od železničního
dopravce požadovat odškodnění ve výši 25 %
ceny jízdenky. U zpoždění přesahujícího 120
minut činí výše kompenzace 50 % ceny jízdenky.
Ani v jednom případě ale cestující neztrácí
nárok na přepravu,“ říká ředitelka spotřebitelské
organizace dTest Eduarda Hekšová.
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Odškodnění vyplácí dopravce do jednoho měsíce
od podání žádosti, a to ve formě poukázek nebo
jiných služeb. Na žádost cestujícího je povinen
vyplatit kompenzaci v penězích. S jakými
překážkami se spotřebitel může při uplatňování
svých nároků setkat? Dopravce nemá povinnost
odškodnění poskytnout, pokud by jeho výše
nedosahovala alespoň čtyř eur, přibližně tedy
100 korun. Cestující nemá nárok na odškodnění,
pokud byl o zpoždění informován dříve, než
zakoupil jízdenku. To samé platí i pro případ,
kdy je zpoždění vzhledem k pokračování jiným
spojem kratší než 60 minut.
Evropské nařízení stanoví jen minimální výši
odškodného v případě zpoždění. Někteří
dopravci však poskytují v případě zpoždění
i vyšší odškodnění, než je stanoveno v nařízení.
Výše odškodnění pak bývá určena podle toho,
z jakých důvodů ke zpoždění došlo. Pokud se
jedná o zpoždění zaviněné ze strany dopravce, je
odškodnění vyšší než u nezaviněného zpoždění,
kterému dopravce nemohl zabránit. Podrobná
úprava odškodnění je obsažena v přepravních
podmínkách dopravců.
Na co dalšího má cestující právo? „Pokud je
zpoždění při příjezdu nebo odjezdu delší než
60 minut, měl by dopravce nabídnout cestujícím
zdarma i občerstvení úměrně k čekací době,
pokud je ve vlaku či stanici k dispozici. Dále má
cestující nárok na hotelové nebo jiné ubytování
a přepravu mezi železniční stanicí a místem
ubytování v případě, že je nutný pobyt na jednu
nebo více nocí,“ vysvětluje Eduarda Hekšová.
Pokud vlak uvízl na trati, má cestující nárok na
přepravu z vlaku do náhradní výchozí nebo cílové
stanice, pokud je to možné. Dopravce musí pro
cestující vypravit náhradní dopravní spoje, pokud
není dále možné pokračovat v jízdě vlakem.
Na celostátních i regionálních drahách v České
republice působí vícero dopravců provozujících
osobní dopravu. Na všechny železniční cesty
a dopravní spoje se vztahuje evropské nařízení o
právech a povinnostech cestujících v železniční
dopravě. Nařízení stanoví pravidla pro  oskytování
informací železničními dopravci, uzavírání
přepravních smluv, vydávání přepravních dokladů,
včetně odpovědnosti dopravců za zpoždění nebo
za zavazadla cestujících. Úpravu některých
otázek lze nalézt také ve vyhlášce ministerstva
dopravy o přepravním řádu.
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JIŽ

20 LET

PODPORUJEME

SKVĚLÝ ŽIVOT

Jsme Dibaq, specialista na výživu zvířat. Sídlíme v krásných
renovovaných prostorách bývalého statku v Helvíkovicích
u Žamberka, kde s využitím moderních technologií
vyrábíme krmiva, pochoutky a výživové doplňky. U nás
vznikají výrobky pod značkou Fitmin a nově i thePet+.
Pracujeme poctivě – tak, aby zvířatům krmivo chutnalo
a prospívalo. Aby byla zdravá a plná elánu. Nejsme žádný
korporát, mezi sebou se známe a navzájem si pomáháme.
Dobrá parta lidí je pro nás důležitá.
Máme to štěstí, že podporujeme skvělý život. A to již 20 let!
Chcete se dozvědět víc nebo byste chtěli pracovat
s námi? Tak se podívejte na prace.dibaq.cz, třeba
máme flek i pro Vás.

