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Dne 15. 7. 2015 se konalo 5. řádné veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo
a schválilo:
1/ Rozpočtové opatření č. 3/2015 ve výši
166 000 Kč na straně příjmů a výdajů, které
obsahuje především přijetí grantů a navýšení
příjmů i výdajů z provozu statku. Granty obec
získala na opravu varhan z projektu Malé památky
od sdružení obcí Orlicko ve výši 66 500 Kč
a 10 000 Kč ze stejného zdroje na oslavy obce.
2/ Nájemní smlouvu na byt správce v č. p. 49
s paní Zdeňkou Kadlecovou ze Žamberka od
1. 8. 2015.
3/ Záměr prodeje stavebního pozemku par. č. 210
v k. ú. Helvíkovice. Obec vlastní 4/6 pozemku pod
č. p. 136, které z důvodu narovnání vlastnických
vztahů nabídne k prodeji.
4/ Pořízení projektové dokumentace pro realizaci
stavby Rekonstrukce polní cesty C2 (Houkov)
a C5 (Bažantnice).

Ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem
má obec zájem zrealizovat celkovou rekonstrukci
cesty do Kusan C6, na kterou je již vydané
stavební povolení a zároveň zajistit podklady i pro
další cesty.

1

v sobotu

29. 8. 2015

Upozornění na místní poplatky
Poplatek za odpady za rok 2015
450 Kč
• za 1 občana hlášeného k trvalému pobytu,
dlouhodobě žijícího cizince nebo za rekreační
chalupu byl splatný do 30. 6. 2015
Žádáme všechny dlužníky o okamžitou
úhradu!

Mobilní sběr nebezpečných
odpadů
proběhne ve čtvrtek dne 20. 8. 2015 zastávkovým
způsobem po obci v době od 15,30 h do 16,40 h
na stanovených stanovištích.
Bližší informace naleznete na plakátech.

Kaple sv. Antonína
8.30 - 8.50 h
9.00 - 9.20 h
9.30 - 10.20 h
10.25 h

V letošním roce existují další významné historické
mezníky naší obce:
165 let od vzniku samostatné a samosprávné
obce Helvíkovice (1850)
40 let právě tolik nás dělí od doby, kdy se naše obec
sloučila pod správu města Žamberka (1.1.1975).
25 let tedy již čtvrtstoletí jsme opět samostatnou
a samosprávnou obcí (1.1.1991).

Volná prohlídka kaple s průvodním slovem p. Vratislava Matyáše
Koncert Mgr. Dagmar Dvořáčkové na původní zrestaurované varhany
Mše svatá s hudebním doprovodem Mgr. Bronislavy Halbrštátové,
svěcení nového praporu obce s čestnou stráží členů SDH a MS Dubina
Přenos vlajky na obecní úřad za doprovodu dechové hudby

Prostranství za obecním úřadem
10.30 h
11.00 - 14.30 h
11.00 - 11.15 h
11.40 - 12.00 h
11.30 - 13.30 h
12.30 - 14.00 h
14.00 - 14.25 h
14.30 - 18.30 h
19.00 - 24.00 h

Informace od paní starostky
Vážení spoluobčané,
letošní rok je ve znamení oslav naší malebné
a krásné vesničky Helvíkovice.
Snažíme se Vám to stále připomínat na plakátech,
vytvořeném kalendáři akcí.
Je to k nevíře, ale je tomu již 650 let od první
zmínky o naší obci. Z roku 1365 je uložena kupní
smlouva, kterou prodává Jan z Lichtenburka
litické panství Jindřichovi z Lipé.

Obec Helvíkovice vás srdečně zve na
oslavy 650 let od první zmínky o obci Helvíkovice

Slavnostní zahájení oslav, proslov starostky obce a hostů
Prohlídka mateřské školy, knihovny, obecního úřadu
Taneční soubor Česká beseda Mistrovice (Lidový tanec HUSAR)
Taneční soubor Česká beseda Mistrovice (Polka z Prodané nevěsty)
Oběd – sálek OÚ, stánky za OÚ
Klauni z Balónkova – zábavný program pro děti s překvapením
Průřez muzikály – soubor z Kameničné
Koncert POP STARS – revivalové skupiny ABBA, THE BEATLES, BONEY M,
ROBBIE WILLIAMS, BEE GEES
Taneční zábava – hraje Wejvrat

Po celý den trhy regionálních výrobků, tvůrčí dílny pro děti, skákací hrad, Pestaurace Dibaq.
Výstava historických fotek, paličkované krajky, broušeného skla a šperků na sálku OÚ.
Bohaté občerstvení po celý den, volný vstup.

5000 - 3000 př. n. l.
1365
nález pazourkového
První zmínka o obci
hrotu šípu
650 let
1700 - 500 př. n. l.
nález popelnicového
hrobu lužické kultury
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1850

Vznik samostatné
a samosprávné obce
165 let

1975

Sloučení obce
s městem Žamberk
40 let

1990

Opětovný vznik
samostatné obce
25 let

2015

Oslava první
zmínky o obci
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Přípravy na akci probíhají již od konce loňského
roku, kdy jsme se již zajímali o stěžejní body
plánovaného programu, výběr moderátora celého
slavnostního programu.
Den oslav se blíží a uskuteční se v sobotu
29. srpna 2015. A jak oslavy připravujeme?
Obec má již od letošního června oficiálně
Poslaneckou sněmovnou přidělenou vlajku, ale
prvotní krok byl na zastupitelích, kteří se rozhodli
požádat heraldika p. J. F. Křivohlávka o návrh
vlajky s popisem vzhledu. V současné chvíli probíhá
restaurování varhan v kostele sv. Antonína, které
postavil Josef Vanický z Třebechovic po roce
1894, kdy byla kaple dostavěna.
Co nás čeká v den oslav?
Bude slavnostně vysvěcena vlajka v naší kapli
za hudebního doprovodu již nově opravených
historických varhan. Poté se pokračování oslav
přesune na prostranství za obecním úřadem,
kde bude pokračovat bohatý kulturní program.
Pozvání přijali členové souboru Česká beseda
z Mistrovic, krátce po poledni začne program
určený především pro děti „Klauni z Balónkova“,
průřezem muzikálů nás provede sehraná, pro nás

již známá skupinka z Kameničné. Pokračování
programu nás vrátí hudebním směrem do minulého
století, kdy se nám představí revivalové skupiny:
ABBA, BONEY M, THE BEATLES, BEE GEES,
ROBBIE WILLIAMS.
Podvečerní a večerní hodiny nám k tanci
a poslechu zpříjemní skupina Wejvrat. Během dne
bude celá řada doprovodných záležitostí: výstava
historických fotografií, paličkované krajky paní
Anny Blažkové, broušeného skla z rukou pana
Vlastimila Dostálka, prezentace místních spolků,
prodejní regionální trhy, firma Dibaq a. s. se
představí nový projekt “Pestauraci“ výhradně pro
čtyřnohé miláčky. Ke shlédnutí budou připraveny
prostory Mateřské školy, OÚ a knihovny. Děti
naleznou vyžití na skákacím hradě, dále bude
připraven koutek pro tvořivé a soutěživé děti.
Po celý den bude připraveno bohaté občerstvení.
Na návštěvníky čeká spousta upomínkových
předmětů s obecní tématikou a nově vytvořená
publikace o obci.
Zvu všechny občany obce, jejich rodinné
příslušníky i rodáky a všem přeji krásný
kulturní zážitek.
18. 7. 2015
Na Dni otevřených dveří ve STATKU se
obecenstvo výborně bavilo při divadelním
představení sboru NA SKÁLE

tepla po celé budově do radiátorů. Výměna oken,
zateplení obvodového zdiva a stropů budovy
přispěje k hospodárnějšímu využití tepla. Vstupní
schodiště je také v novém kabátě, původní dlažba
zejména v zimě byla kluzká a nebezpečná. Při
této příležitosti byla samostatnou akcí výměna
dosluhující střešní krytina.
Také spousta starostí nás potkala s koupí
nemovitosti č. p. 49 – STATKU. Mnoho úsilí
bylo vynaloženo členy zastupitelstva obce
i našimi zaměstnanci. Probíhalo vyklizení zbylých
věcí, malování, úklid, údržba vodoinstalace
a
elektroinstalace,
zakoupení
nezbytných
a potřebných věcí. Poté mohly proběhnout
smluvené pronájmy zařízení.
Významným datem se stala sobota 18. července,
právě tento den se otevřela brána pro veřejnost,
každý měl možnost prohlédnout prostory nejen
v přízemí a patře statku, ale i okolí s rozlehlou
zahradou. Odpolední divadelní představení
„Dokonalá svatba“ v podání našich členů
ochotnického divadelního souboru NA SKÁLE
bylo odměněno potleskem obecenstva.
Pouze počasí přálo dalším dešťovým přestávkám,
které nebyly plánovány, ale ani ty nevyvedli
ochotníky „z míry“ a hosté vydrželi až do konce děje.
Úspěch slavilo i připravené netradiční občerstvení,
nabídka byla široká - langoše, palačinky, utopenci,
vepřové steaky, klobásky, domácí moučníky.
Pro horký den byl nachystán i pitný režim.
Jana Kolářová

Výzva pro majitele pozemků
Obecní úřad upozorňuje všechny vlastníky
pozemků na jejich povinnost zajistit údržbu
a osečení travních porostů na pozemcích. Jedná
se jak o pozemky u veřejných prostranství, tak
o soukromé zahrady. Každý neudržovaný porost
zapleveluje okolní pozemky a ničí práci pracovitých
vlastníků. Důrazně dbejte na údržbu a nenarušování
sousedských vztahů.
Věra Dittertová

Každá doba přinášela svá pozitiva i negativa,
která s odstupem času vyprchají,
proto bychom vše měli brát s nadhledem
a nádechem pouze toho dobrého…
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Shodou okolností zrovinka letos byla dokončena
rekonstrukce budovy OÚ, od které si zejména
slibujeme úsporu vynaložených nákladů za
energii (změna vytápění). Budova je vybavena
samostatným tepelným čerpadlem s rozvodem
HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 4/ 2015
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Srdečně blahopřejeme našim
spoluobčanům, kteří oslaví
významná životní jubilea
srpen 2015
Divíšková Ludmila
Matyášová Marie
Hovadová Květoslava
Dostálek Vlastimil
Matyáš Vratislav

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

září 2015
Huška Vladimír

č.p. 92

71
147
24
31
121

70
75
96
80
77

Blahopřání k významným
životním výročím
let
let
let
let
let

65 let

Pan Jaroslav Dobeš oslavil 81 let.
Přejeme mnoho zdraví a životního elánu.

VÝLET NA MORAVU
První prázdninový den jsme se vydali na plánovaný
výlet pořádaný Obcí Helvíkovice.
První zastávka byla na zámku Náměšť na Hané.

5

Po pěkné prohlídce jsme popojeli už jen kousek do
Čech pod Kosířem, kde jsme se dobře naobědvali
v penzionu Mánes.
Potom nás čekal hlavní bod našeho výletu, Muzeum
historických kočárů. Přivítal nás majitel muzea
pan Obr a předal nás do rukou své manželky,
která nás provedla celou expozicí a vše doplnila
velmi pěkným výkladem. Myslím, že můžeme všem
jenom doporučit.
Poslední zastávka byla v Lošticích, tam jsme
prošli Muzeem olomouckých tvarůžků a prohlídku
zakončili v podnikové prodejně. Po „voňavém“
nákupu jsme se ještě porozhlédli po náměstí a pak
už nás čekala jen cesta domů. Počasí nám přálo
a jen doufám, že každý si našel něco, co ho zaujalo.
Mě osobně nadchla prohlídka historických kočárů.
Děkuji všem účastníkům za milou atmosféru po
celou dobu výletu a těším se za rok nashledanou.
A na závěr chci pochválit všechny děti, které
s námi jely, byly moc hodné.
Alena Krejsová

V naší obci se zastavila historická vozidla při své
vyhlídkové jízdě v rámci II. ročníku „Cestujeme
veteránem 250 let po cestách F. L. Věka“.
.

20. 6. 2015

INFORMACE Z VÝTVARNÉHO KROUŽKU
Jak jsme putovali s rytířem
Severinem
Je horký slunečný červenec, píše se rok 1534 a do
naší vísky přichází posel se zprávou, že se na zdejší
tvrz přistěhoval šlechtic. Rytíř Severin Helvíkovec
z Helvíkovic a na Žamberce. Chce poznat okolní
krajinu i lid a hledá průvodce a společníky na cesty.
Za věrné služby je prý odmění a naučí šlechtickým
dovednostem. A tak, poctěni vzácným pozváním,
se vydáváme za dobrodružstvím. Chudina, měšťané
nebo šlechta, všichni máme možnost putovat
s rytířem Severinem.
HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 4/ 2015

Společně s ním jsme navštívili sídlo rytíře Ivana
Orlického a tam zaujati podzemními sklepeními,
pávem prostřeným k hostině či obrovskou
mušketou, kterou musí obsluhovat čtyři muži,
a naprosto uchváceni dobovou výsernicí jsme
ochutnali domácí koláčky. Cesta k tomuto
zámku je nebezpečná, hrozí nám oslepnutí. Jeden
statečný mladík při ní dokonce přišel o zub!
Při plavbě po moři jsme se naučili kormidlovat,
střílet na nepřátelské plachetnice, lovit žraloka či
chobotnici, vyhýbat se dělovým koulím nebo nosit
vodu bez pomoci nádob.
6

Čekání na hosty hvězdáře nám zpestřilo hraní
se střípky a zrcátky - vyrobili jsme si krasohledy.
Dlouho do noci jsme pak sledovali dalekohledem
slunce, měsíc, Saturn, Venuši, souhvězdí žirafy,
delfínka i draka. Viděli jsme hvězdokupy, mlhoviny,
mléčnou dráhu... A nejlepší byla kráva na měsíci!

Inspirováni šlechtickými sídly, tvrzemi, hrady
a zámky, zkusili jsme jejich zmenšenou stavbu.
Z různých materiálů jsme tvarovali opevnění, věže,
hlídající stráže a dokonce děla!
„Z pacholete páže brzy být dokáže...“, zpívá se
v písničce. Nemine nás náročné rytířské klání.
Turnaj s dřevcem, hod polenem, skok přes
hradní příkop, umění s mečem, probíhání
mezi rozhoupanými sekerami a mnoho jiného.
Od Severina nám přišlo psaníčko s pochvalou
za statečnost, bystrost, sílu, rychlost i poctivost
a byli jsme povýšeni na panoše.
Při
putování
do
vsi
Krňovic jsme promlouvali
s
cizinci,
ale
taky
si
dávali
pozor
na
lapky
a loupežníky. Ve vesničce z
roubených chaloupek jsme si
vyzkoušeli, jak se zpracovává
len, než se z něho přede nit.
Překvapilo nás, jaká je to
dřina!
A už nastává poslední den
našeho
putování.
Máme
hlad. Musíme si i ve velkém
suchu najít správné místo
k založení ohně, abychom si
připravili krmi. Během vaření
v kotlíku nás navštívil vzácný
cizinec, cestující z velké
7

dálky s oslem. Nemluvil naší řečí, ale přinesl
nám vzkaz od Severina, že se snad konečně
osobně setkáme. A taky že jo! A nesli jsme mu
zbroj! Společně s ním a jeho přáteli jsme dobyli
hrad. Rytíři nám předvedli souboje s meči,
kopími, střelbu z dobových zbraní. To byly rány!
A házeli jsme sekerkami! Ta kroužková košile
vážila 11 kilo!
Rytíř Severin nás za oddanost a věrné služby
pasoval na rytíře, komtesy, velitele stráží,
správkyně pokladu i správce královských chlívků.
Zažili jsme toho mnoho. Nejen Severin, ale
i my jsme poznali nové kraje i lid. Dokonce jsme
kradli zlatý prsten obrovi z palce u nohy. V lese
pod hradem jsme vysvobodili zakletého draka.
Jako správná pážata jsme obsluhovali při hostině,
skládali básně nebo něžně houpali spící spanilé
dívčiny.
Malí urození pánové i slečny dostávali očka do
zlatého řetězu za odvahu, statečnost, poctivost,
správné jednání, výkony i výdrž. Čím víc ctností,
tím delší řetěz... a nakonec VELKÁ POCHVALA
pro všechny rytíře i dvorní dámy!
Děkujeme za podporu
Velmi si vážíme vstřícnosti místních firem,
podnikatelů i spoluobčanů a děkujeme za
sponzorské dary. Prožili jsme poučný a zajímavý
večer s Astrobusem. Srdečně děkujeme nejen jim,
ale také dalším níže jmenovaným za šermířské
vystoupení, za přepravu táborníků, služby
plavčíka, odbornou pomoc při plavbě na lodích,

brambory, sirup, vynikající buchty a koláče,
i báječnou spolupráci:
DIBAQ, a. s., UNIKOVO Svoboda, s. r. o.,
SODOVKÁRNA Smetanovi, paní Urbánková,
Vojta Kodytek a šermířský spolek HONORATA,
Jiří Marek, Yvča Franková, paní Bednářová,
maminky a vůbec rodiče táborníků

Velikánské poděkování patří Obecnímu
úřadu, paní starostce a paní Dittertové
za
báječnou
spolupráci,
poskytnutí
pevné základny a zapůjčení prostor
k přespání a programu Astrobusu!
Na závěr ještě poznámka:
Je-nám moc líto, že jsme na tábor nemohli
přijmout děti, které se hlásily až po uzávěrce
přihlášek. Program, doprava, strava aj. se
připravuje a objednává na počet přihlášených
účastníků. Takže organizačně, materiálově i kvůli
zamluveným programům by se nám to velmi
zkomplikovalo. Omlouváme se. Je potřeba hlásit
se včas .Děkujeme za pochopení.
L. Matyášová

Poděkování a velký obdiv
Ráda bych poděkovala hlavní vedoucí paní Lídě
Matyášová, Elišce Markové, Monice Koukolové a
Lucce Kubové ze velmi vydařený příobecní tábor.
Nebyl to vůbec jen takový ledajaký tábor. Jednalo
se o velkolepou výpravu do 16. století po stopách
rytíře Severina. Bylo to organizačně skvěle
připravené a z dětí zářilo nadšení.
Za spokojené rodiče Jana Kolářová
HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 4/ 2015
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Děti,
máte zájem
o hasičský sport?

Vážení rodiče,
oddíl stolního tenisu v zimním období
úspěšně prošel prvním rokem své existence.
Hráli jsme na dvou stolech a účastnilo se 6 dětí.
Pro letošní sezonu máme v tělocvičně obecního
úřadu připraveny 3 stoly. Pokud máte zájem
poskytnout svým dětem vedle trávení volného
času na PC i trochu pohybu a zábavy při této
krásné hře budeme se těšit na nové spoluhráče
z řad vašich dětí.

Oznamujeme Vám, že v obci Helvíkovice
zahájí činnost kroužek mladých hasičů
při SDH Helvíkovice v kategorii mladší žáci
6-10 let. Rodiče zájemců dostavte se na
informační schůzku v úterý 18. 8. 2015
v 17 hodin v klubovně v budově OÚ.
Kroužek bude probíhat pod vedením
manželů Felcmanových.
Těšíme se na Vás.

Oddíl je určen pro děti od 7 do 11 let.
Pravidelně se scházíme v pondělí od
17.00 do 18.00 hod v tělocvičně obecního
úřadu. Začátek letošní sezony plánujeme
od 2. 11. 2015.
V případě Vašeho zájmu budete vítáni na
informativní schůzce dne 19. 10. 2015
od 17.00 hod v kanceláři OÚ.
Více informací v kanceláři OÚ, nebo na čísle
telefonu 777757000, Jiří Marek.

Asi ve 12 % případů bývají využívány kombinované
varianty výše uvedených modelů.

Jakou cenu má pitná voda?
Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni
její spotřebitelé.
Akciová společnost Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody,
odvádění a čištění odpadních vod v 61 městech
a obcích Východočeského kraje.
Akcionáři společnosti jsou především města
a obce, která vlastní 92,6 % základního kapitálu.
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Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlicí (dále VAK) je tedy komunální společností
s tzv. smíšeným modelem vlastnictví, což znamená,
že společnost vlastní veškerý vodohospodářský
majetek a sama ho také provozuje.
V České republice existují tyto provozní modely:

Oddílný model provozování - jedná se
o nejčastější variantu provozního modelu, v rámci
kterého bývají uzavírány dlouhodobé smlouvy mezi
vlastníkem infrastruktury (veřejným sektorem)
a provozovatelem (soukromým sektorem). Jejich
vzájemný vztah je upraven smlouvou o provozování
vodohospodářské infrastruktury. Tento model je
aplikován u 67 % vodárenského trhu.

Smíšený model provozování - tento model
je druhou nejpoužívanější variantou. Infrastruktura
je v tomto případě vlastněna i provozována
jedním subjektem. V této variantě může mít podíl
i soukromý sektor. Smíšený model je uplatňován
v 18 % případů a funguje i ve VAK Jablonné n. O.

Vlastnický model provozování - na
českém trhu je zastoupen v malé míře, cca 2 %.
V rámci tohoto modelu bývá klíčový veřejný sektor
jakožto vlastník infrastruktury, který je zároveň
stoprocentním majitelem provozní společnosti.

Model samostatného provozování - tento
nejméně využívaný model pokrývá pouze 1 % trhu.
Jedná se o situaci, kdy obce a města provozují
vodohospodářskou infrastrukturu samostatně na
základě rozhodnutí krajského úřadu.

město Choceň 19,3%
7,4%

19,3%

35,0%

město Letohrad 14,8%
14,8%

město Lanškroun 13,7%
obec Červená Voda 5,4%

4,4%

5,4%

13,7%

město Jablonné nad Orlicí 4,4%
ostatní obce 35,0%
DIK 7,4%

Graf: vlastnická struktura společnosti

O společnosti Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a. s.
Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlicí, a.s. vlastní a provozuje celkem 709 km
vodovodní sítě a zásobuje 76 300 obyvatel
pitnou vodou, dále vlastní a provozuje celkem
156 km kanalizační sítě a odkanalizovává celkem
30 200 obyvatel.
Předmět činnosti společnosti se od jejího vzniku
v roce 1994 postupně rozšířil z tradičních činností,
kterými jsou výroba a dodávka pitné vody,
odvádění a čištění odpadních vod, údržba a opravy
vodohospodářských sítí a objektů na další služby
spojené s vodním hospodářstvím.
Prioritou společnosti v 90. letech bylo zlepšení
HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 4/ 2015

čistoty našich toků díky rozšíření odkanalizování
a realizací moderních technologií čištění odpadních
vod. Postupně byly intenzifikovány čistírny
odpadních vod Lanškroun, Choceň a Letohrad.
Vodovodní síť je udržována, opravována
a rekonstruována moderními potrubními materiály
s cílem zajistit spotřebitelům kvalitní pitnou vodu.
Nepřetržitý provoz vodárenského dispečinku
zajišťuje sledování kvality vody. Ztráty vody ve
vodovodní síti dosáhly v roce 2014 vynikající
hodnoty 11 % (celorepublikový průměr činí 18 %).
Aplikovaný smíšený model provozování umožňuje
efektivně hospodařit a především investovat do
spravovaného majetku. Hospodaření společnosti
nezatěžuje odvádění zisku soukromému (většinou
zahraničnímu) provozovateli, jak je to v případě
oddílného modelu provozování, se kterým se
setkáváme ve většině velkých měst. Na základě
plánu obnovy infrastrukturního majetku jsou téměř
všechny vygenerované prostředky investovány do
obnovy vodohospodářského majetku a do jeho
rozvoje.
Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlicí, a.s. působí v regionu s menšími městy
a mnoha malými či středně velkými obcemi
s řídkou hustotou zástavby (především rodinných
domů). Spotřeba pitné vody a odvádění
odpadních vod tudíž nepřináší potřebný počet
velkých významných odběratelů. Obnova majetku
vodovodních i kanalizačních sítí tak představuje
v přepočtu na dodané množství vody a její odvádění
a čištění mnohem vyšší potřebu finančních zdrojů
k udržení její technické úrovně pro budoucí
generace.
Citujeme předsedu sdružení oboru vodovodů
a kanalizací Praha, Sovak Ing. Františka Baráka.
„Vodárenský majetek celé ČR, tj. všechny sítě
a technologie pro výrobu a dodávky pitné vody, její
následné odkanalizování a vyčištění, má hodnotu
přes 1 bilion korun. V přepočtu pak činí hodnota
majetku na jednoho obyvatele 100 tisíc korun. Je-li
průměrná doba životnosti vodárenských systémů 50
– 60 let, znamená to, že každý obyvatel naší země
musí dát na obnovu zhruba 1 800 – 2 000 korun
ročně. Jinak nelze zajistit bezproblémové dodávky
pitné vody. Obnova a rekonstrukce sítí je přitom
v řadě regionů nedostatečná a v budoucích letech
si vyžádá vyšší prostředky. To přinese v některých
místech ještě vyšší nárůst ceny vodného a stočného
než v letošním roce“.
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Cena vody
Cena vody se skládá ze dvou složek. Ty jsou
označovány jako vodné a stočné.

Vodné je platbou za dodávku pitné vody
z veřejného vodovodu a její distribuci. V domácnosti
vzniká povinnost platit vodné vtokem vody do
potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem.
Právo na vodné má vlastník vodovodu, pokud
není ve smlouvě stanoveno, že právo na vodné má
provozovatel vodovodu.

Stočné platíme za odvedení odpadní
vody veřejnou kanalizací a její následné čištění.
Povinnost platit stočné vzniká v domácnosti
okamžikem vtoku odpadní vody do kanalizace.

Právo na stočné má vlastník kanalizace, pokud
smlouva nestanoví, že právo na stočné má
provozovatel kanalizace. Cena stočného většinou
činí necelou polovinu z celkové ceny vody.
Cena vody je regulovaná zákonem 274/2001 Sb.,
prováděcí vyhláškou MZ č. 428/2001 s použitím
zákona o cenách č. 526/1990 Sb. a výměrem
Ministerstva financí ČR, který mj. stanovuje věcně
usměrňované ceny. Pro oblast vody pak stanoví
např. omezení kalkulovaných nákladů s ohledem
na meziroční nárůst zisku nebo cenu vody, kterou
platíme státu. Tato pravidla musí v ČR dodržovat
všichni provozovatelé vodovodů a kanalizací.

Struktura jednotlivých nákladů na výrobu
a dodávku pitné vody (údaje za rok 2014)
náklady
přepočet
v tis. Kč/rok
na Kč/m3
Spotřeba materiálu
2 949
0,9
Spotřeba energie
5 510
1,68
Opravy celkem
12 828
3,92
Odpisy DHM
14 941
4,56
Mzdové náklady
13 681
4,18
Poplatky za vodu
7 379
2,25
podzemní a povrchovou
Výrobní a správní režie
12 375
3,78
Ostatní služby
16 477
5,03
a provozní náklady
Zisk
11 155
3,4
Cena vodného
97 295
29,7
bez DPH

Platby za vodu v rodinném rozpočtu tvoří
v průměru kolem 2 % z celkových výdajů, což je
nejméně ze všech energií. Konečná cena vody je
v každé oblasti odlišná a závisí na stavu kanalizací,
vodovodů, na množství spotřebované vody, ale
také na její dostupnosti a výši investic.

Celkový objem investic VAKu do rozvoje a obnovy vodohospodářského majetku
v letech 1994 – 2014
rok
mil. Kč
rok
mil. Kč

1994
55,6
2005
55,0

1995
46,7
2006
50,9

1996
15,0
2007
89,3

1997
17,0
2008
63,8

1998
46,9
2009
35,3

Závěr
Způsob privatizace vodárenských společností
na území bývalého okresu Ústí nad Orlicí v
roce 1994 byl tehdejšími starosty měst a obcí
zvolen odpovědně. Vložení vodohospodářského
majetku obcí do akciové společnosti zaručuje v
současnosti i do budoucna významný prostor pro
vliv na fungování společnosti. Cena vody, investice
a opravy společného majetku jsou pod kontrolou
akcionářů společnosti. Společnost ve svém
dlouhodobém záměru předpokládá udržet sociálně

1999
50,9
2010
32,1

2000
37,7
2011
37,5

2001
31,8
2012
34,4

2002
21,0
2013
63,6

2003
20,4
2014
87,6

přijatelnou cenu vody zároveň s naplňováním
plánu financování obnovy majetku. Prostředkem
k dosažení těchto cílů je probíhající zefektivňování
administrativy a provozu společnosti. Prioritou je
spokojenost zákazníků, vstřícné a otevřené jednání
a rychlé řešení vzniklých problémů, což napomáhá
v budování vztahů se zákazníky, s obchodními
partnery a akcionáři.
Informace připravil VAK Jablonné n.Orl. a. s.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Struktura jednotlivých nákladů na výrobu,
odvádění a čištění odpadních vod (rok 2014)
náklady
přepočet
v tis. Kč/rok
na Kč/m3
Spotřeba materiálu
868
0,52
Spotřeba energie
4 258
2,56
Opravy celkem
2 752
1,65
Odpisy DHM
20 237
12,15
Mzdové náklady
6 338
3,81
Poplatky za vypouštění
464
0,28
OV do vod povrchových
Výrobní a správní režie
7 098
4,26
Ostatní služby
7 560
4,54
a ostatní provozní náklady
Cena vodného
57 786
34,70
bez DPH
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Průměrná cena vody v České republice je
81,04 Kč/m3 včetně DPH (http://www.sovak.
cz/cena-vody), společnost Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a. s. se s cenou 74,53 Kč/ m3
včetně DPH pohybuje cca 8 % pod středem
cenové úrovně.

Máte zájem o kotlíkové dotace?
Mátepředběžný
zájem o kotlíkové
dotace? Vyplňte předběžný dotazník
Vyplňte
dotazník
Připravované kotlíkové dotace v Pardubickém kraji by měly snížit emise z lokálního

vytápěníkotlíkové
domácností
prostřednictvím
výměny
stávajících
ručně plněných
kotlůposkytována
na
Připravované
dotace
v Pardubickém
„Podpora
na kotlíkové
dotace bude
pevná
paliva
za
nové
nízkoemisní
zdroje.
Pardubický
kraj
nyní
zveřejnil
na
svých
kraji by měly snížit emise z lokálního vytápění na základě žádostí fyzických osob předložených
stránkách dotazník, aby zjistil předběžný zájem o kotlíkové dotace. Data získaná z
domácností
prostřednictvím výměny stávajících krajskému úřadu. Vyhlášení první výzvy
dotazníku následně pomohou nastavit podmínky
dotačního programu.
ručně plněných kotlů na pevná paliva za nové Pardubickým krajem pro předkládání těchto
nízkoemisní
zdroje.
kraj nyní
zveřejnil
žádostína základě
předpokládáme
v prvním
„Podpora
na Pardubický
kotlíkové dotace
bude
poskytována
žádostí fyzických
osob čtvrtletí
na svých
stránkách dotazník,
aby úřadu.
zjistil předběžný
předložených
krajskému
Vyhlášení příštího
první výzvy
Pardubickým
krajem
roku. Výše
podpory na
jeden pro
projekt se
těchto Data
žádostí
předpokládáme
čtvrtletí příštího
podporydle typu
zájem opředkládání
kotlíkové dotace.
získaná
z dotazníkuv prvním
bude pohybovat
mezi roku.
70 a Výše
85 procenty
na pomohou
jeden projekt
se bude
pohybovat
mezi 70 a pořizovaného
85 procenty dlezdroje
typu pořizovaného
zdroje a
následně
nastavit
podmínky
dotačního
a lokality. Zbylých
15 až 30
lokality.
Zbylých
15
až
30
procent
bude
financovat
žadatel,
kterým
budou
fyzické
osoby,“
programu.
procent bude financovat žadatel, kterým budou
říká Pavel Kalivoda, vedoucí oddělení rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu. Do
fyzické
roku 2018 kraj předpokládá výměnu přibližně 1200
kotlů.osoby,“ říká Pavel Kalivoda, vedoucí
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Podpora bude poskytována z prostředků Operačního programu Životní prostředí 20142020, a to pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a
kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření, nebo kde
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oddělení rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a
sportu. Do roku 2018 kraj předpokládá výměnu
přibližně 1200 kotlů.
Podpora bude poskytována z prostředků
Operačního programu Životní prostředí 20142020, a to pouze v rodinném domě, který je
převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde
bude současně provedeno alespoň jedno tzv.
„mikro“ energetické opatření, nebo kde došlo ke
snížení klasifikační třídy energetické náročnosti

budovy na „C“ – úsporná, nebo je současně na
realizaci opatření žádáno v programu Nová zelená
úsporám. Dotaci bude možné získat na kotle na
pevná paliva, kombinované kotle (uhlí/biomasa),
kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle,
tepelná čerpadla.

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
Obecní úřad Helvíkovice

Informace o kotlíkových dotacích jsou k dispozici
na webu www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace
a budou pravidelně aktualizovány.

ODDĚLENÍ
KOMUNIKACE
A VNĚJŠÍCH
ACE A
VNĚJŠÍCH
VZTAHŮ
í 125, VZTAHŮ
Pardubice
Komenského náměstí 125, Pardubice
ubickykraj.cz
Tel. 466 026 626-8
ardubickykraj.cz
dominik.bartak@pardubickykraj.cz
@pardubickykraj.cz
zuzana.novakova@pardubickykraj.cz
katerina.prochazkova@pardubickykraj.cz

Naše obec recyklací
elektrospotřebičů výrazně
ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 29 televizí,
19 monitorů a 380,00 kg drobného elektra.
Snaha
obyvatel
obce
recyklovat
staré
a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající
nejen o přínosech třídění televizí a počítačových
monitorů, ale také o velkém významu sběru
drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony.
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.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 29 televizí, 19 monitorů
a 380,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme
uspořili 16,30 MWh elektřiny, 796,35 litrů ropy,
72,60 m3 vody a 0,65 tun primárních surovin.
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ZA ROK 2014 JSTE ZAJISTILI SBĚR 1 294,00 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI:

Úspory elektrické
energie

Úspory vody *
72,60 m3

16,30 MWh

Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
o 3,58 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných
odpadů o 14,53 un.
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.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru
CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného
elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu
a zpracování až do okamžiku finální recyklace
jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do
nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny
dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou
prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise
do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná
bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 14,53 t

Úspory ropy **
796,35 l

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 3,58 t CO2 ekv

Úsporu primárních
surovin
0,65 t

*

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
975 SPRCHOVÁNÍCH.

**

ÚSPORA TAKOVÉHO

MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
11 711 KM V BĚŽNÉM
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

Věra Dittertová
HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 4/ 2015
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ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK
2015/2016
Zápis nových dětí do mateřské školy probíhá
pravidelně na jaře každého roku.
Pokud má mateřská škola volné místo, přijímá dítě
i v průběhu školního roku.
V letošním roce byly všechny žádosti o přijetí do
mateřské školy kladně vyřízeny. Do mateřské školy
nastoupí celkem 7 nových dětí od září 2015.
Vážení rodiče, jsem moc ráda, že jste si vybrali
naší mateřskou školu.
Těšíme se na Vaše děti a setkání s Vámi.
Kolektiv MŠ

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
- PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY
SE ŠKOLKOU SE LOUČÍME,
CO NÁS ČEKÁ NEVÍME.
MY SE ŠKOLY NEBOJÍME,
DO LAVIC SE POSADÍME.
JEDEN, DVA, TŘI, ČT YŘI, PĚT,
BUDEME TO UMĚT HNED.
Vše jednou začíná a vše taky končí.
4. 6. 2015 proběhlo v mateřské škole slavnostní
pasování na školáky za účasti rodičů, prarodičů
i sourozenců dětí navštěvujících MŠ.
Tak jsme se rozloučily s našimi předškoláky, kteří
se již těší do 1. třídy základní školy.
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Děti dostaly šerpy se svým jménem. Byly šťastné,
rodiče a paní učitelky dojaté. To nám to uteklo!
Přejeme holčičkám a klukům, ať se jim v té velké
škole líbí a ať jejich tvářičky zdobí rozzářený
úsměv, tak jako v tento slavnostní den.
Do základní školy odchází celkem 8 dětí.
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Děkuji rodičům a dětem za kytičky, milé dárečky
a slova uznání. Každá pochvala potěší a povzbudí.
Jsme rády, že jsou děti v naší MŠ spokojené a do
školky se těší. Mnohokrát děkujeme!
Anna Janebová - ředitelka MŠ

Sedící zleva - Monička Zářecká, Martínek Rous,
Jindřiška Tomšová, Natálka Hicklová

FINANČNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Ukončení provozu pokladen pro výběr
hotovostních plateb daní a poplatků
Jedním z kroků k optimalizaci fungování Finanční
správy je ukončení provozu pokladen pro výběr
hotovostních plateb daní a poplatků na 103
„neokresních“ územních pracovištích finančních
úřadů, a to již od 1. září 2015. Důvodem je
zejména skutečnost, že náklady na jednu transakci
na pokladně územního pracoviště finančního úřadu
představují částku ve výši 42,50 korun, přičemž
například Česká pošta s.p. nabízí obdobnou službu
v komerčním režimu za 29 korun. Navíc v případě
zachování pokladen by musela Finanční správa
investovat značné prostředky do bezpečnosti
pokladen, což by s ohledem na tento záměr nebylo
hospodárné.

Možnost zaplatit platbu daní a poplatků v hotovosti
zůstává nadále zachována prostřednictvím
pokladen na těchto územních pracovištích:
ÚzP v Pardubicích, ÚzP v Chrudimi, ÚzP ve
Svitavách, ÚzP v Ústí nad Orlicí, ÚzP v Žamberku

Stojící zleva - Kuba Král, Adámek Knop, Viktorka
Kvačková, Silvinka Křenková

Stále trvá možnost daňovou povinnost uhradit
bezhotovostním převodem z účtu, případně
prostřednictvím poštovní poukázky typu „A“. Tyto
jsou k dispozici na všech územních pracovištích.
Jako alternativu nejčastějšího hotovostního
placení – úhrady daně z nemovitých věcí - nabízí
Finanční správa od ledna příštího roku možnost
placení této daně prostřednictvím Soustředěné
inkasní platby obyvatelstva (SIPO).
Pro nejbližší období placení daně z příjmů a daně
z nemovitých věcí připravuje Finanční správa i
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další alternativu pro platby v hotovosti, jakou byla
v minulosti například tzv. „daňová složenka“,
kterou bylo možné platit daně bezplatně na
přepážkách České pošty s.p. Snahou Finanční

správy je, aby podnikatelské subjekty platily daně
primárně bezhotovostně a pro občany platící daně
ze svého majetku nebo nakládáním s ním, aby se
zvýšil komfort hotovostního placení.

V úterý 23.6.2015 se v příhraniční obci Lichkov
sešla Valná hromada Sdružení obcí Orlicko ke
svému druhému letošnímu jednání .

Vedle přípravy několika cyklostezek, které
by měly propojit Letohrad a Žamberk
s Pastvinami, Letohrad přes Jablonné nad Orlicí
s Králíky a Polskem a Žamberk s Rokytnicí
v Orlických horách bylo na valné hromadě
diskutováno o společném projektu s polskými
partnery, jehož součástí by měla být i výstavba
rozhledny na vrcholu Králického Sněžníku a řada
aktivit na podporu rozvoje potenciálu kulturních
a přírodních zdrojů v území Orlicka jako je např.
výstavba návštěvnického centra národní přírodní
rezervace Králický Sněžník v Dolní Moravě
nebo posílení využití přírodních potenciálu
Bukovohorské hornatiny rozšířením parkoviště na
Červenovodském sedle a výstavbou sítě singltreků.

Jako každý rok, bylo v tomto čase jedním
z hlavních témat jednání schválení závěrečného
účtu svazku za rok 2014, který byl opětovně
schválen bez výhrad. Valná hromada dále rozhodla
o podpoře rekonstrukcí a oprav malých památek
v území Orlicka, což je projekt, který Orlicko za
pomoci dotace od Pardubického kraje realizuje již
od roku 2002. V rámci tohoto projektu již bylo
rekonstruováno několik desítek malých památek
(křížky, kapličky apod.) v souhrnné hodnotě
přesahující 7 mil. Kč. Sice drobnou, ale prospěšnou
aktivitou Orlicka je také finanční podpora oslav
významných výročí v členských obcí Orlicka, když
valná hromada na tomto jednání podpořila oslavy
v pěti obcích svého území, včetně oslav významných
výročí založení sborů dobrovolných hasičů.
Důležitým bodem jednání Valné hromady
Sdružení obcí Orlicko byla diskuze o přípravě
a možné podpoře projektů Sdružení obcí Orlicko
z operačních programu Evropské unie v období
2014 - 2020.

Mobilní domy vyžadují
„povolení“ stavebního úřadu
V poslední době se na pozemcích v katastrálních
územích v působnosti Stavebního úřadu Městského
úřadu Žamberk objevují nové prvky, kterými jsou
mobilní domy (zvané také „mobilhaus“, případně
„mobilheim“). Vzhledem k tomu, že se jejich
majitelům dostává zřejmě nepřesných informací
od prodejců, dovolujeme si informovat případné
zájemce o pořízení, že umístění mobilního domu
i na vlastním pozemku má svá pravidla a při jejich
nedodržení se může majitel dostat do nepříjemné
situace. Tomu bychom rádi předešli.
Mobilní dům je obytné vozidlo pro volný čas,
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musí mít minimální plochy dané normou, atd.).
Stavba musí být také umístěna na pozemku
v souladu s územně plánovací dokumentací, musí
odpovídat architektonickým hodnotám v území,
musí splňovat podmínky mechanické odolnosti
a stability, požární bezpečnosti, hygieny, úspory
energie a tepla, životního prostředí atd.
Ačkoliv rozumíme tomu, že mobilní domy jsou
pro mnohé vlastníky pozemků atraktivním
prvkem, který by chtěli vlastnit a užívat, tak při
jejich umístění a užívání v rozporu s příslušnými
předpisy je stavební úřad nucen postupovat podle
zákona. Zájemcům o pořízení mobilního domu
proto doporučujeme nejprve se informovat na
příslušném stavebním úřadu, zda je možné v dané

lokalitě mobilní dům umístit a jaké podmínky
musí splňovat, aby mohl být pro požadovaný účel
využití povolen.
Iveta Dušková,
Městský úřad Žamberk - Stavební úřad

Vedlo těchto investičních projektů zaměřených na
zvýšení bezpečnosti dopravy a rozvoj potenciálu
cestovního ruchu bylo na valné hromadě
diskutováno o přípravě dalších projektů, jako je
například projekt zaměřený na posílení regionálního
vzdělávání zejména na základních školách v obcích
Orlicka, nebo na protipovodňová a protierozních
opatření s cílem ochrany osob a majetku v území
Orlicka.
Petr Fiala
Předseda Sdružení obcí Orlicko
které nesplňuje požadavky na konstrukci a provoz
silničních vozidel, a dle příslušné normy je určen
pro dočasné nebo sezónní ubytování (nikoli pro
bydlení či rodinnou rekreaci). Podle stavebního
zákona je výrobkem plnícím funkci stavby, který je
považován za stavbu a spadá do režimu stavebního
zákona, tzn., že jeho umístění vyžaduje územní
rozhodnutí nebo územní souhlas stavebního úřadu.
Pokud by měl být mobilní dům využíván pro bydlení
nebo rodinnou rekreaci, musí být posuzován ze
stejných hledisek jako stavba rodinného domu
nebo stavba pro rekreaci (světlá výška obytné
místnosti musí být min. 2500 mm, šířka chodby
min. 900 mm, energetická náročnost stavby
musí splňovat hodnotu A až C, obytné místnosti
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