Odkládejte zdarma
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!




• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz
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XVII. ROCNÍK
DVOUMESÍCNÍK

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné materiály
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz

Návštěva komise

Obecní úřad informuje
Dne 27. 6. 2016 se konalo 10. řádné veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo
a schválilo:
•
Závěrečný účet obce Helvíkovice za rok 2015
a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením
a to bez výhrad.
•
Výsledek hospodaření a účetní závěrku obce
Helvíkovice za rok 2015.
•
Rozpočtové opatření č. 2/2016 ve výši
1 825 000 Kč na straně příjmů a výdajů.
•
Pronájem bytů v č. p. 165 na období
1. 9. 2016 – 31. 8. 2018 a to se stávajícími
nájemci.
•
Pronájem pozemků par. č. 4306, 4307,
4318 vše v k.ú. Helvíkovice v podílu zemědělsky
využité plochy pro žadatele Milana Bednáře,
Helvíkovice 74 od 1. 7. 2016.
•
Pronájem pozemků par. č. 76 a 77 PK
oba v k. ú. Helvíkovice pro žadatele Dibaq a. s.
Helvíkovice 90 od 1. 7. 2016.
•
Dohodu o ukončení poskytování právních
služeb s Městem Letohrad k 30. 6. 2016.

•
Přijetí dotace z Pardubického kraje
na základě Smlouvy o poskytnutí účelové
dotace na požární techniku a věcné prostředky
požární ochrany jednotky SDH. Přijetí dotace
z Pardubického kraje na základě Smlouvy
o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
na opravu lávky u mostu na I/11.
•
Výsledek poptávkového řízení na stavbu
Rekonstrukce
komunikace
Houkov,
k. ú.
Helvíkovice a sjednání smlouvy o dílo s firmou
Mados MT s. r. o. Lupenice.
•
Výsledek poptávkového řízení na stavbu
Rekonstrukce jižní a východní strany hřbitovní
zdi Helvíkovice a sjednání smlouvy o dílo s firmou
REKOS Ševčík s. r. o. Žamberk.
•
Přidělení dotace od MMR na rekonstrukci
komunikace do Houkova a poskytnutí dotace od
MZe na rekonstrukci hřbitovní zdi.
•
Zamítnutí žádosti o dotaci od Ministerstva
průmyslu a obchodu na Snížení energetické
náročnosti veřejného osvětlení obce.

Upozornění na místní poplatky
na rok 2016

Mobilní sběr nebezpečných
odpadů

Poplatek za odpady
450 Kč
• byl splatný do 30. 6. 2016, za 1 občana
hlášeného k trvalému pobytu, dlouhodobě žijícího
cizince nebo za rekreační chalupu
Žádáme všechny dlužníky o okamžitou
úhradu!
Věra Dittertová

proběhne ve čtvrtek 18. 8. zastávkovým
způsobem po obci v době od 15,30 h do 16,40 h
na stanovených stanovištích.
Bližší informace naleznete na plakátech.
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V pondělí 20. června přijeli členové hodnotící
komise soutěže Vesnice roku do Helvíkovic.
Během celých 120 minut, které nám věnovali,
se vystřídalo sluníčko, déšť a po většinu času
zachmuřené počasí. Ani to nás neodradilo,
abychom jim v krátkém časovém úseku ukázali
naši obec. Výstava přichystaná pro podívání, jak se
u nás žije, byla otevřena následně i pro účastníky
koncertu a celý další týden pro veřejnost. Členové
hodnotící komise byli zvídaví, zajímali se podrobně
o to, co se u nás děje, jaké investiční akce
děláme, jaký je spolkový život v obci a mnoho
dalších věcí. I když v letošním ročníku naše obec
nebyla ohodnocena vítěznou stuhou, všichni,
kteří se na této akci podíleli si odnášejí hřejivý
pocit úspěchu, že jsme se přihlásili a zažili jsme
něco nového. Děkuji všem, kteří tuto návštěvu
podpořili nebo alespoň o ní mluvili. Potkala nás
obrovská zkušenost, na kterou v příštích ročnících
soutěže můžeme navázat. Krajské kolo Vesnice
roku je slavnostně završeno v obci Sebranice
(letošní vítěz zlaté stuhy Pardubického kraje)
6. srpna, kterého se určitě zúčastníme.

Pro úplnost oceněné obce krajského kola v roce
2016:

Věra Dittertová

Dolní Újezd (Svitavsko) - oranžová stuha za
spolupráci obce se zemědělským subjektem
Leštinka (Chrudimsko) – bílá stuha za činnost
mládeže

Jana Kolářová, starostka obce
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Letošní rok v naší obci
Na začátku letošního roku ještě nebylo jasné,
jaké investiční akce nás čekají. Vše bylo odvislé
od podaných žádostí o dotace či granty. Je
výbornou zprávou, že se nám poštěstilo a uspěli
jsme. Obdrželi jsme zprávu o přidělení dotace
od Ministerstva zemědělství na rekonstrukci
východní a jižní hřbitovní zdi včetně márnice
v částce 700 tis. Kč. O výsledku žádosti jsme
se dozvěděli v průběhu května a dokončení prací
i s vyúčtováním celé akce musí být předloženo již
do 30. 9. 2016. Jistě jste všichni zaregistrovali, že
v pondělí 18. července bylo zdivo šetrně zbouráno
a následují další stavební práce zajištěné firmou
REKOS Ševčík s. r. o..

Další akcí bude rekonstrukce komunikace na
Houkov, která vykazuje každoročně mnoho
výmolů. Náš projekt uspěl ve vyhlášené výzvě
od Ministerstva pro místní rozvoj a máme
přislíbenou dotaci ve výši 1 mil. Kč. Komunikace
bude zrekonstruována v celkové délce 536 m dle
zhotovené projektové dokumentace. V tomto
případě je investorem akce obec, ale čekají se
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ještě další dvě rekonstrukce komunikací: Kusany
a okolo Bažantnice, kde investorem bude Státní
pozemkový úřad. Rekonstrukce mají proběhnout
ještě v letošním roce a bude to znamenat dopravní
omezení nejen pro obyvatele těchto částí obce, ale
i pro zemědělské a jiné subjekty. Termíny realizací
budou oznámeny pro dotčené obyvatele a firmy
předem na připravovaných schůzkách se zástupci
realizačních firem.

V období července a srpna prochází obnovou
lávka pro pěší a cyklisty mezi Helvíkovicemi
a Žamberkem. Lávka bude mít novou výdřevu,
nátěry aj. Práce provádí zaměstnanci obce, akce je
finančně podpořena Pardubickým krajem grantem
v maximální výši 100 tis. Kč. Oprava byla záměrně
naplánovaná na období prázdnin, abychom ušetřili
naše školáky dojíždějící do školy v Žamberku
a okolí. Uvědomujeme si, že chodci mají
vymezenou plochu na frekventovaném a úzkém
mostě, ale zdravotní stav prken lávky nebyl již
uspokojivý.
Krásné prožití letních dnů s trochou trpělivosti
Vám přeje Jana Kolářová
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Společenská rubrika
Srdečně blahopřejeme našim
spoluobčanům, kteří oslaví
významná životní jubilea
Srpen 2016
Divíšková Ludmila
Matyášová Marie
Hovadová Květoslava
Dostálek Vlastimil
Matyáš Vratislav

č.
č.
č.
č.
č.

p.
p.
p.
p.
p.

71
71 let
147
76 let
24
97 let
31
81 let
121
78 let
Věra Dittertová

Blahopřání k významnému
životnímu výročí

V červnu oslavila paní Miluše Šindelářová
81. narozeniny, paní Pinkasová Božena 82 let,
pan Jindřich Šnajdr 82 let, pan Václav Mlynář
70 let a pan Jaroslav Dobeš 82 let.
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Oslava padesáti společných let
Dne 15. 7. 2016 proběhl na sálku obecního úřadu
v Helvíkovicích slavnostní obřad zlaté svatby
manželů Lídy a Františka Dvořákových, č. p. 103.
Přejeme jim hodně společně prožitých let.

Ze života v obci

Vzpomínáme
Dne 8. 3. 2016 zemřel pan Václav Chaloupka
z č. p. 126 ve věku 87 let.
Dne 12. 4. 2016 zemřel pan Vojtěch Hajduk
z č. p. 3 ve věku 71 let.
Dne 10. 5.2016 zemřela paní Anežka Malinová
z č. p. 127 ve věku 82 let.
Dne 26. 6. 2016 zemřela paní Hana Kudrová
z č. p. 96 ve věku 93 let.
Čest jejich památce!

V neděli 5. 6. byli pozváni kulturním výborem
naši senioři na přátelské posezení na statek,
kde je uvítala starostka obce. V průběhu akce
je pozdravila paní ředitelka a děti z MŠ se svým
připraveným programem, zazpívala malá zpěvačka
Dáda. Členky kulturního výboru nazdobily sálek,
přichystaly občerstvení a staraly se o blaho našich
spoluobčanů. V podvečer vystoupila kapesní
kapela Kapka.

Červen v obci
Červen v Helvíkovicích znamenal mnoho akcí
pro veřejnost. Hned první víkend čekal na děti
a dospělé Den dětí a kácení máje. Naši hasiči
si připravili na sobotu 4. 6. pro děti lákavé
stanoviště s hasičskou tématikou, sladké odměny,
opečený párek. S velkou radostí jim děti pomohly
uklidit májku.

Veřejnost byla zvána na další víkendovou
neděli do kaple sv. Antonína nejen na
mši, ale i na krásně připravený koncert
Mgr. Halbrštátové. Završením všech červnových
akcí byl koncert hudební skupiny SORTIMENT,
která zároveň imituje Michala Davida a Kroky
Františka Janečka. Krásné letní počasí vybízelo
příjemně strávit sobotní odpoledne a večer ve
společnosti bavících se účastníků.
5
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O výborné pochutiny nebyla nouze, žádné fronty
na „teplé“ pivo se nekonaly. Kdo tam byl, ten si
to užil…
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CO JSME ZAŽILI S KRAJÁNKEM
VOJTOU
Vrátili jsme se ze zkušené, teď už víme o světě
a hodně toho umíme... Pracovat s vidlemi, čistit
v chlévě, hrabat krmení, podojit kozu, okopat
zeleninový záhon, vyrobit sýr či jogurt. Táborníci
mleli mouku, pekli chleba, koláče, buchty, vařili
guláš, připravili bramboráky, grilovali pstruhy.
Viděli, jak se dojí moderně v kravíně nebo
automatickým robotem na farmě. Viděli, jak
se stáčí med. Kamarádili se s telátky, prasátky,
koťaty, kachničkami, ovečkami, pštrosicí Pepinou,
se sumcem, i s žížalami a slimákem. Poznávali
bylinky, semínka, ochutnali bylinkové čaje, chléb
se solí, domácí sádlo i tvarohovou pomazánku
s jedlými květy. Zkoušeli lovit ryby podběrákem,
svezli se koňským povozem, tatrou i vlakem.
Zachraňovali slepici, kterou odnesla v noci kuna.
Kluci zprovoznili mlýnky na řece, holčičky si
udrhaly náramky.
Tancovali valčík, polku, mazurku. Rozdělili se
o jídlo s chudým pocestným, hráli kuličky, roztáčeli
káču, jedli dřevěnými lžícemi a zdolali Hedeč!
V pár dnech stihli vidět a zažít tolik, co by
normální smrtelník nestihl za celé prázdniny...
Bylo nás moc a byl to frčák. Všichni jsme se
z toho dobrodružství vrátili hodně unavení. Ale
nabití zkušenostmi, zážitky a novou energií
a inspirací pro příští dny.
Všechny děti mají od vedoucích VELKOU
POCHVALU za statečnost a pracovitost a výdrž!
My děti už dobře víme, co mají maminky práce,
abychom se měly dobře a měly co jíst. Jak se
7

PODĚKOVÁNÍ
vrátí ze zaměstnání, čeká je další práce doma
- vaří, pečou, perou, uklízejí a ještě si s námi
stihnou hrát. Moc si toho vážíme a protože jsme
si to vyzkoušely, budeme pomáhat, ať se vám,
maminkám, uleví.
Ještě VELKÁ POCHVALA a DÍKY Elišce
Markové, Lucce Kubové, Monice Koukolové
a Monice Štěpánové, skvělým vedoucím!
L. M.
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Děkujeme za báječnou spolupráci při přípravě
a realizaci programu příobecního tábora
v Helvíkovicích:
helvíkovičtí hospodáři 
p. Ryšavá, Michaličkovi,
p. Mikulášová a p. Doubravová
AgroVenkov, o. p. s.
Jiří Marek
Vika Kameničná
umělecký řezbář František Havlík, Heřmanův
Městec

p. Kovaříčková a p. Izakovičová,
Zahrady u splavu, Doudleby n. O.
p. Maarová, Mlejn Písečná
Tomáš Plundra, rybářství Dlouhoňovice
Ekofarma Bio-Ceeport, s. r. o., Dolní Hedeč,
Podzimkovi
p. Macháček a jeho koníci, Kunvald
truhlář p. Kacálek, Kameničná
Včelařství Skalických, Kameničná,
Kalousovi, Kameničná
Dana Smetanová, Helvíkovice
Bednářovi, Helvíkovice
Obec Helvíkovice,
paní starostka Jana Kolářová, Věra Dittertová
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Miroslav Vohník, zdravá výživa Letohrad
(zapůjčil mlýnek na mouku)
p. Zářecká, jídelna Kameničná
Set Servis Helvíkovice, Zdeněk Šiffel
Víťa Marek
Jana Zezulková
rodiče táborníků

Navíc velký obdiv a poděkování za odvahu
a trpělivost všem, kteří pustili na svůj pozemek
30 táborníků najednou!

Za účastníky a vedoucí L. Matyášová

A hlavně krásné princezny v podání Markétky
Gajdošové, která děti pasovala.
Krásné roky jsme ve školce s těmito dětmi strávily,
mnoho dojemných chvilek jsme zažily.

Moc se nám po Vás stýskat bude - dětičky šikovné
a milé. Celkem do ZŠ odchází 9 dětí

Předškoláci zleva: Nikolka Horská, Adámek Žabka,
Ilja Chaim Zucha, Adélka Andršová, Adélka

Pospíšilová, Dominik Švercl, Barunka Kalousová,
Danielka Beková, Tánička Stejskalová

Anna Janebová

Zprávy z mateřské školy
ZÁPIS DO MŠ
Zápis k docházce do Mateřské školy na školní
rok 2016/2017 se konal 24. 5. 2016. Proběhl
v milé atmosféře, celkem přišlo k zápisu 9 dětí.
Překvapením pro děti byla Indiánská pohádka,
která děti zaujala především pro netradiční
hudební nástroje.
Všechny nové děti byly přijaty a moc se na ně
těšíme!

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
„V každém člověku je něco vzácného,
co není v nikom jiném“
Martin Buber
„Chceme-li vychovat dítě radostné ,
spokojené , citlivé a vnímavé
ke svému okolí ,
musí v takových
podmínkách
a mezilidských
vztazích také
vyrůstat“
„Na dobrém
začátku všechno
záleží“
Jan Amos Komenský

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme rodičům za skvělou spolupráci, pomoc
mateřské škole kdykoliv bylo potřeba se na Vás
obrátit, za krásná děkovná slova při loučení.
Moc si toho vážíme.

ROZLOUČENÍ
S PANÍ UČITELKOU

A je tu loučení slavnostní pasování
na školáky za účasti
dojatých rodičů,
prarodičů, paní
učitelek.

Nejenom loučení s dětmi, ale také s naší hodnou a
obětavou paní učitelkou Líbou, která v mateřské
škole pracovala 22 let. Ukápla nejedna slzička.
Loučení bylo dojemné, paní učitelka bude jistě
dlouho vzpomínat
Líbo, ještě jednou moc děkujeme a přejeme Ti
v osobním životě mnoho zdraví a štěstí.
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ZMĚNY V MŠ

Kulturní výbor obce Helvíkovice vás
všechny srdečně zve na

K 31. 7. 2016 ukončila pracovní poměr dohodou
paní učitelka Líba Christovová, která pracovala
v mateřské škole 22 let, z toho 4 roky byla již
v důchodu. Svoji práci vždy vykonávala svědomitě.

Výlet
ve středu 10. 8. 2016.
Program:
• výrobna pravých hořických trubiček
v obci Miletín v Podkrkonoší –
prohlídka výroby, můžete si vyzkoušet
ruční stáčení trubiček, nakoupit
z celého sortimentu výroby
v podnikové prodejně
• společný oběd v Hořicích

V červnu 2016 úspěšně ukončila studium na Vyšší
odborné pedagogické škole v Litomyšli Monika
Koukolová.
Od 1. srpna 2016 nastupuje jako kvalifikovaná
paní učitelka do mateřské školy na dobu neurčitou.
Od 1. srpna 2016 také nastupuje do mateřské
školy nová školnice a provozní paní Jitka Ulrichová
s dlouholetými zkušenostmi kuchařky.
Oběma jim přeji mnoho úspěchů v nové práci.
Ráda bych také poděkovala paní Dáše Holubářové,
která ochotně zastupovala kdykoliv bylo potřeba.

MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAVÍ
10 LET V NOVÉM OBJEKTU
Mateřská škola Helvíkovice je jednotřídní vesnická
mateřská škola s dlouholetou tradicí, která
původně sídlila v objektu bývalého kulturního
domu. Vzhledem k nevyhovujícím hygienickým
požadavkům a v té době malého počtu místních
dětí se zvažovalo,zda školku v obci zachovat nebo
zrušit. Bylo to velmi těžké rozhodnutí, hlavně
pro bývalého starostu MVDr. P. Šalanského
a místostarostku L. Dvořákovou i minulé
zastupitelstvo. Naštěstí zvítězil zdravý rozum
a školka po mnoha peripetiích se v roce 2006
přestěhovala do nového víceúčelového objektu
uprostřed obce, který byl vybudován za 12 miliónů
korun. Kromě školky v něm našla zázemí knihovna
a tělocvična. Velké poděkování patří všem,kteří se
zasloužili o výstavbu nové mateřské školy. Byla to
především bývalá místostarostka L. Dvořáková,
která měla největší zásluhu na zachování školky
v obci.

Uspávání broučků
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Odjezd v 7 hodin od OÚ,
předpokládaný návrat do 18 hodin.
Poplatek za vstupy: děti, studenti
a důchodci 70 Kč, dospělí 110 Kč
Poplatek za dopravu:
místní 60 Kč, cizí 150 Kč.
Přihlášky s úhradou poplatku
na obecním úřadě.

O čem se mluví
Uteklo 10 let a o naší školku je stále velký zájem.
Moc hezky se nám v ní s dětmi spokojeně žije.
Je to hlavně tím, že jsme vždy kladly velký
důraz na spolupráci s obcí, rodiči. Tímto bych
chtěla moc poděkovat paní starostce, panu
místostarostovi, současnému zastupitelstvu, paní
Dittertové a rodičům za výbornou spolupráci.
Naše školička je opravdu jako jedna velká
rodina a podle spokojených dětí je KOUZELNÁ!
Čas prožitý v mateřské škole by měl být pro dítě
radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých
základů pro život.
Motto: Dobrá pověst a dobré jméno se buduje
roky, ztrácí se však velmi rychle.
Slavnostní otevření mateřské školy se konalo
26. 8. 2006 za účasti významných hostů.

Anna Janebová - ředitelka MŠ

Poznamenejte si do kalendáře
Mateřská škola a Klub žen Helvíkovice
srdečně zvou děti i jejich rodiče na

• Archeopark Všestary
• Frolíkova pražírna kávy Borohrádek
– prohlídka provozu a návštěva
prodejny s širokou nabídkou kávy
a minimuzea kávy

Připravujeme je pro Vás
na pátek
16. 9. 2016 od 15,30 h.
Sraz u MŠ.
Bohatá zábava i občerstvení.
HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 4/ 2016

Naše obec recyklací
elektrospotřebičů výrazně
ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 36 televizí,
13 monitorů a 288 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 36 televizí, 13 monitorů
a 288,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme
uspořili 14,30 MWh elektřiny, 636,90 litrů ropy,

64,31 m3 vody a 0,61 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
o 3,25 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných
odpadů o 12,62 tun.
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.
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Zajímavosti

Pardubický kraj spustil slevový poskytuje minimální slevu 5 %,
samolepkou projektu Senior Pas.
systém
pro
seniory
Máte
zájem
o kotlíkové dotace? Vyplňte předběžný dotazník

je označena

Podmínky k registraci jsou trvalé bydliště
Pardubický kraj spustil letos v červnu projekt v Pardubickém kraji a minimální věk 55 let.
kotlíkové dotace
v Pardubickém
kraji by měly snížit emise z lokálního
SeniorPřipravované
Pas. Ten poskytuje
seniorům
nad Registrace
je ručně
možnáplněných
pomocí kotlů
registračního
vytápění domácností prostřednictvím výměny
stávajících
na
55 let pevná
věku paliva
možnost
čerpat
slevy
pět
až
a také
formou
na čísle 840
za nové nízkoemisní zdroje. formuláře
Pardubický
krajtelefonickou
nyní zveřejnil
na svých
padesát
procent dotazník,
u vybraných
poskytovatelů
111 122.
Další možností
je registrace
onlinez přímo
stránkách
aby zjistil
předběžný zájem
o kotlíkové
dotace.
Data získaná
v celé dotazníku
České republice
a vpomohou
Dolním Rakousku
následně
nastavit podmínky
dotačního programu.
na stránkách
projektu www.seniorpasy. cz,
Podstatou projektu je vytvoření a realizace
„Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována na základě žádostí fyzických osob
systému
poskytování slev a dalších výhod
předložených krajskému úřadu. Vyhlášení první výzvy Pardubickým krajem pro
seniorům.
„Projekttěchto
je žádostí
zaměřen
na snížení v prvním čtvrtletí příštího roku. Výše podpory
předkládání
předpokládáme
finančních
výdajů
seniorů
při běžných
nákupech
na jeden
projekt
se bude
pohybovat
mezi 70 a 85 procenty dle typu pořizovaného zdroje a
a při provozování
volnočasových
aktivit. Zajišťuje
lokality. Zbylých
15 až 30 procent
bude financovat žadatel, kterým budou fyzické osoby,“
říkávětší
Pavel
Kalivoda, vedoucí
oddělení
rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu. Do
seniorům
dostupnost
kulturních,
přírodních
rokupamátek
2018 kraj apředpokládá
výměnu přibližně
a jiných
také podporuje
drobné 1200 kotlů.
živnostníky. Vstup do projektu a vydání slevové
Podpora bude poskytována z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014karty Senior
Pas je pro všechny zájemce zdarma,“
2020, a to pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a
informuje
radní
pro sociální péči a neziskový
kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření, nebo kde
sektor Pavel
Šotola.
došlo ke
snížení klasifikační třídy energetické náročnosti budovy na „C“ – úsporná, nebo je
na realizaci
žádáno v programu Nová zelená úsporám. Dotaci bude
Slevy současně
lze čerpat
nejen opatření
u poskytovatelů
získatalenataké
kotle
na pevná
paliva, kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle na
v Českémožné
republice,
v Dolním
Rakousku.
biomasu,
kondenzační
Do projektu
je plynové
zapojeno
více jak kotle,
dva tepelná
tisíce čerpadla.
nebo emailovou formou na adrese pardubice@
poskytovatelů slev. Seznam všech poskytovatelů
Informace
o
kotlíkových
dotacíchseniorpasy.cz.
jsou
k dispozici
na
webu
slev je www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace
přehledně uveden na webových stránkách
a budou
Napravidelně
základě aktualizovány.
registrace bude vystavena karta,
projektu www.seniorpasy.cz.
která bude uživatelům doručena poštou, případně
V Pardubickém kraji je v současné době osmdesát si ji mohou vyzvednout na výdejním místě
poskytovatelů, mezi které patří například Optik v Pardubickém kraji.
Otava, Solná jeskyně u Purkmistra, Wellness Počet
seniorů
užívajících
Senior
Pas
centrum Ječmínek nebo Knihkupectví Kosmas. v Pardubickém kraji: 3517
Velmi zajímavá je sleva, kterou poskytují České Počet poskytovatelů slev v Pardubickém kraji:
dráhy. Dávají až 36% slevu na In Kartu.
80
V rámci projektu Senior Pas Pardubického kraje Počet seniorů užívajících Senior Pas v celé
bude vydán tištěný katalog, ve kterém najdou České republice: 224 100
senioři všechny poskytovatele, kteří jsou v kraji Počet poskytovatelů slev v celé České
do projektu zapojeni. Katalog poskytovatelů republice: 2 288
bude adresně distribuován držitelům karet přímo
do poštovních schránek. Do konce roku 2016 bezplatná linka: 840 111 122
bude probíhat další nábor poskytovatelů slev e-mail: info@seniorpasy.cz
v Pardubickém kraji. Každá provozovna, která www.seniorpasy.cz
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ODDĚLENÍ KOMUNIKACE A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
Komenského náměstí 125, Pardubice
Tel. 466 026 626-8
HELVÍKOVICKÝ
ZPRAVODAJ 4/ 2016
dominik.bartak@pardubickykraj.cz
zuzana.novakova@pardubickykraj.cz
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Pardubický kraj bojuje za více
peněz pro obce
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický
jednal s předsedou Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky Janem Hamáčkem o
zařazení legislativní iniciativy Pardubického kraje
týkající se navýšení rozpočtového určení daní pro
obce. „V souvislosti s výpadky evropských fondů
na některé druhy investic včetně rekonstrukcí
silnic III. třídy, místních komunikací, domovů
pro seniory, sportovišť či veřejných prostranství

Pardubický kraj vyhlásí v září
druhé kolo kotlíkových dotací
Pardubický kraj vyhlásí v září tohoto roku
termín druhého kola přijímání žádostí
o kotlíkové dotace. O příspěvek na
výměnu stávajících ručně plněných kotlů
na pevná paliva za nové nízkoemisní
zdroje se budou moci ucházet jak
neúspěšní žadatelé z prvního kola, tak
i noví zájemci.
Cílem programu je snížit emise z lokálního
vytápění domácností ve všech městech a obcích
Pardubického kraje.

vnímám navýšení prostředků pro obce jako
nezbytné pro zajištění jejich dalšího rozvoje.
Musíme bojovat za to, aby byl příjem narovnán na
úroveň před rokem 2012, kdy tehdejší Nečasova
vláda obcím tyto prostředky sebrala. Náš návrh
toto řeší a zároveň v současné ekonomické situaci
není zátěží pro státní rozpočet,“ uvedl hejtman
Martin Netolický s tím, že je nutné návrh zařadit
na jednání poslanců co nejdříve, aby mohl případně
začít legislativní proces a novela mohla být platná
již od 1. ledna 2017.

džusu,“ komentuje výsledek Hoffmannová. Ani
další džusy však nedopadly špatně a všechny si
odnesly celkové dobré hodnocení.
Podíl vitamínu C se ve všech šťávách pohyboval
mezi 25 a 50 mg na 100 ml. Jelikož je doporučený
denní příjem vitamínu C nastaven na 85 mg, často
stačí jedna či dvě sklenice k jeho naplnění. Džusy
však zároveň obsahovaly průměrně 9 g cukru na
100 ml. Je dobré mít na paměti, že pitím džusů
tak lze snadno dosáhnout denního doporučeného
maxima pro cukr, které je podle Světové
zdravotnické organizace zhruba 25 gramů.

dTest spotřebitele varuje před neobezřetným
nákupem výrobků, které se na první pohled tváří
jako 100% džusy, často se však jedná o nápoje
s velmi nízkým podílem ovocné šťávy. „Zklamaní
by mohli být spotřebitelé, kteří nečtou informace
na obalech a kupují nápoje jen podle vzhledu lahve
či krabice. Takové výrobky se mohou podobat
džusům i svojí cenou, ale mohou obsahovat
například jen 4 % šťávy,‘ “ dodává ke zjištěním
Hoffmannová

„Zájem v prvním kole předčil naše očekávání, kdy
jsme schválili celkem 1012 žádostí. Vzhledem
k tomu, že částka, která je pro kotlíkové dotace
vyhrazena, nebyla vyčerpána, přistoupíme
k vyhlášení druhého kola, ve kterém mezi zájemce
rozdělíme až 60 milionů korun,“ uvedl hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický.

dTest: Nápoje pro děti jsou
příliš sladké

Světová zdravotnická organizace doporučuje
přijmout za celý den.“
Doporučená maximální denní dávka cukru podle
WHO je 25 gramů, tedy zhruba 6 lžiček. Podobné
hodnoty uvádí Americká kardiologická asociace,
a to 6 lžiček pro dospělé ženy a 9 lžiček pro
dospělé muže. Vypitím jediné lahvičky mohou
děti narazit na jeden z doporučených denních
stropů až u poloviny výrobků. Spotřebou těchto
nápojů v průběhu dne se navyšuje energetický
příjem malých spotřebitelů. Při nedostatečném
výdeji energie, zejména při absenci pohybu,
se cukr ukládá do tukových zásob a dětem při
dlouhodobém nadměrném příjmu cukru hrozí
nadváha a přidružená onemocnění. „Máme
jednoznačně potvrzeno, že pití slazených nápojů
přispívá k vyššímu riziku obezity, srdečního
infarktu, mozkové mrtvice a cukrovky druhého
typu,“ vysvětluje specialistka na zdravotní prevenci
a výživu Margit Slimáková.
Další problém slazených nápojů spočívá v tom,
že kromě cukru obsahují přidané potravinářské
kyseliny a jsou tedy nejen sladké, ale i kyselé.
Dětský chrup, jenž zubnímu kazu odolává hůře
než dospělý, je tak vystaven nevhodné kombinaci
vlivů, které mají za následek narušování zubní
skloviny a vznik kazu. „Přímo doporučit nelze
ani neředěné 100% džusy zejména z citrusů.
Obsahují totiž přírodní kyseliny z ovoce, které
mají na chrup stejný dopad,“ varuje Hoffmannová
a dodává: „Děti vůbec nepotřebují pít sladké
nápoje. Nejvhodnější je malé žíznivce povzbuzovat
k pití vody. Děti totiž jedí a pijí to, co jim dospělí
podávají.“
Kontakty pro média: Hana Hoffmannová,
hoffmannova@dtest.cz, tel.: +420 241 404 922

Zájemci mohou získat dotaci ve výši 70 až 85 %
nákladů na pořízení nového zdroje tepla
dle typu zdroje a lokality. Více informací na
www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

Upozornění a inzerce
dTest: 100%
pomerančové džusy
potvrdily dobrou
reputaci, na ceně
nezáleží
Nešidí výrobci ovocných džusů
spotřebitele ředěnými nápoji? Na
to hledal odpověď dTest v testu
22 stoprocentních pomerančových
džusů. Výsledky ukázaly, že
ohledně jejich kvality nemusejí mít
spotřebitelé obavy. A co více, při vybírání nápoje
nezáleží na ceně.
Některé stoprocentní džusy mohou nejen svojí
cenovkou působit kvalitněji než jejich levnější
15

konkurence, ale rozbor obsahu mezi nimi nenašel
zásadní rozdíly. „Náš test nepotvrdil, že by cena
reflektovala kvalitu. Vybírat bez obav můžete
jak mezi značkovými výrobky, tak mezi džusy
privátních značek obchodních řetězců,“ podotýká
Hana Hoffmannová, šéfredaktorka dTestu.
Při testování se zjišťovalo, zda výrobci džusy nešidí
a nedoslazují, hledělo se tedy především na ovocný
podíl nápoje. Laboratorní analýzy nepotvrdily, že
by některý z výrobců svůj nápoj více ředil vodou
a výsledek doslazoval přidaným cukrem, ani že by
využíval šťávu z opakovaně lisovaných pomerančů.
Svůj vliv na výslednou známku mělo i posouzení
chuti, vůně, barvy a konzistence.
„Nejlepší celkové hodnocení si odnesl džus Rauch
happy day 100% Orange. Zjistili jsme u něj nevyšší
podíl pomerančů a nejvíce odpovídal představám
hodnotitelů o optimální chuti pomerančového
HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 4/ 2016

Nejen v letních měsících je třeba dbát na
pravidelný příjem tekutin nás i našich děti.
Nápoje pro děti často lákají malé zákazníky svými
barevnými obaly a pohádkovými postavičkami, ale
i sladkou chutí, které děti snadno přivyknou. Kolik
cukru se v nápojích pro malé ukrývá, zjišťoval
dTest srovnáním obalů 27 výrobků. Není důvod
pro oslavy, třetina lahviček přesahuje doporučené
denní maximum nebo balancuje na jeho hranici.
Dětské nápoje představují samostatnou kategorii,
ačkoliv zahrnují mnoho druhů nápojů, které jsou
prodávané i dospělým. V regálech obchodů tak
snadno můžeme narazit na menší balení limonád,
džusů, ledových čajů, ředěných sirupů, ochucených
vod a mlék. Rozdíly mezi nimi často spočívají
v tom, kolik do nich výrobce přidal ovoce a zda
vůbec, spojuje je většinou vysoký obsah cukru.
„Nejvíce cukru dítě přijme, pokud vypije celou
lahvičku nápoje Dizzy z Lidlu. Ve svém objemu
4 dcl nese bezmála 50 g cukru, což činí 12 lžiček
cukru,“ říká Hana Hoffmannová, šéfredaktorka
časopisu dTest.
Nechvalné prvenství mezi nejsladšími nápoji však
patřilo jinému produktu. Koncentrace cukru může
být vyšší u sladkých nápojů v menším balení,
které tak mohou vlastně představovat v každém
loku větší cukrovou bombu než nápoje s celkově
vyšším obsahem cukru. „Z našeho srovnání vyšel
jako nejsladší nápoj Cappy Pulpy, jenž ve 100 ml
obsahuje 13,4 g cukru,“ konstatuje Hoffmannová
a dodává: „Ve svém 0,33 l balení tedy představuje
11 lžiček cukru, což je skoro dvakrát více, než
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POMŮŽEME VÁM
S KOTLÍKOVOU DOTACÍ
2016 V PARDUBICKÉM
KRAJI
V ČR vstoupila v platnost nová legislativa EU
na ochranu životního prostředí – ovzduší.
Od roku 2022 platí zákaz používání kotlů
1. a 2. emisní třídy pod sankcí až 50 tisíc Kč.
Hrozbu pokuty vyváží preventivní možnost
upravit topení s využitím výhodné kotlíkové
dotace.
Kotlíkovou dotaci získáte na výměnu starého
a nevyhovujícího kotle na pevná paliva
s ručním přikládáním a úpravu otopné
soustavy v rodinném domě. Dotace může
činit až 127 500 Kč.
Spolu s výměnou kotle Vám pomůžeme získat
i Dotaci na uhlí ve výši až 6 000 Kč, pokud si
zakoupíte kotel, který má předepsané palivo
hnědé uhlí.
Pardubický kraj zahájí příjem dalších žádostí
o dotaci na nový kotel již 3. října 2016!
Nezmeškejte tedy svou příležitost a již nyní
se NEZÁVAZNĚ zaregistrujte na stránkách
www.ziskejdotaci.cz nebo kontaktujte naši
infolinku na čísle 733 591 212.
Poradíme a pomůžeme Vám s kompletním
vyřízením dotace.
Iva Halbrštátová
manažerka dotací
MEIXNER & HANUŠ a. s. Czech republic

MÝTY O SPALOVÁNÍ UHLÍ
Česká Vláda a české kraje se rozhodly masivně
podpořit
výměny
neekologických
kotlů
v domácnostech za nové nízkoemisní zdroje
formu tzv. „kotlíkových dotací“. Očekává se,
že až 70 % z takto vyměněných kotlů bude
realizováno formou výměny starých kotlů na uhlí
s ručním přikládáním s reálnou provozní účinností
do 60 % za nové špičkové automatické kotle
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na uhlí splňující parametry Ekodesignu a s účinností
až 95 % (model BENEKOV C27).
Vysoký zájem o spalování uhlí je logický, není
v tom žádná věda. 1 GJ tepla z hnědého uhlí
ořech 2 v automatickém kotli lze vyrobit až 2 x
levněji než 1 GJ tepla v tom samém kotli při
použití dřevních pelet a dokonce až 3 x levněji
než ve starém atmosférickém plynovém kotli.
Navíc moderní technologie automatických kotlů
umožňují spalovat uhlí s komfortem obsluhy
srovnatelným se spalováním dřevních pelet
a blížícímu se komfortu při spalování plynu. Co je
z pohledu Vlády a krajů asi nejpodstatnější, tak
kotle na uhlí splňující Ekodesign emitují podstatně
menší emise prachu než staré nízkoúčinné kotle.
Pokud jsou nahrazeny novým automatickým
kotlem, tak se do ovzduší, které dýcháme všichni
společně, dostane ročně o 100 kg méně prachu za
každý jednotlivý takto nahrazený kotel.
Velký zájem o uhlí je samozřejmě trnem
v oku dodavatelům jiných paliv, proto
občas prezentují různé mýty. Mezi ně patří
například:
Uhlí nebude
Skutečnost je taková, česká vláda schválila
prolomení těžebních limitů v Bílině. Tzv.
„bílinské nízkosirnaté uhlí“ je hlavním zdrojem
pro automatické kotle vyráběné v ČR. Nehodí se
do kotlů dovážených ze zahraničí konstruovaných
na černé uhlí, ale je perfektním a skutečně
masivně dostupným palivem pro automatické
kotle na uhlí vyráběné a certifikované v ČR.
Po schválení nových limitů těžby budou Severočeské
doly schopny dodávat toto palivo minimálně
do roku 2050, tedy ještě přinejmenším dalších
35 let. Automatickým kotlům na uhlí instalovaným
v rámci kotlíkových dotací tak dlouhodobě
problém s nedostatkem paliva nehrozí.
Uhlí je neekologické palivo
Toto s oblibou hlásají různí eko-fundamentalisté.
Ve skutečnosti lze při kvalitním spalování uhlí
dosáhnout výrazně menší emise než při nevhodném
spalování biomasy (například mokrého dřeva).
Kotel na uhlí splňující parametry Ekodesignu je
špičková technologie a kdo si nechá takový zdroj
kvalitně instalovat a seřídit, může se považovat
za člověka, který chrání životní prostředí, protože

využívá uhlí s účinností 95 % a spaluje ho
s emisemi srovnatelnými se spalováním dřevních
pelet.
Uhlí je naše domácí surovina, která bude pro
automatické kotle dostupná minimálně dalších
35 let. Lze ji spalovat s účinností až 95 % při

minimální produkci emisí. Pokud máte zájem
ušetřit Vaše náklady na topení, zvýšit pohodlí
obsluhy a zároveň chcete být „ekologičtí“.
Více informací na www.benekov.com
Topte uhlím, ne penězi :-)

Recycling – kovové odpady a. s.
Za Kasárnami Žamberk
Odpady – Vaše starost, naše radost. Rádi se Vám o ně postaráme.
Mimořádná akce!!! Noviny, časopisy, letáky

2 Kč/ kg.

Ekologická likvidace autovraků.
Možnost pronájmu kontejneru a likvidace velkoobjemového odpadu.
Po zavřeno		

Otevírací doba:
Út – Pá 9:00 – 11:00 11:30 – 15:45

So 8:00 – 11:00

Podrobnější informace: www.kovove-odpady.cz, mob. 601 370 602



Obec Helvíkovice nabízí k prodeji palivové dřevo. Cena za 1 prm 500 Kč
(zejdy), ostatní palivové dřevo 700 Kč. Bližší informace na tel. 602 310 717.
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