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Vážení spoluobčané,

Obecní úřad informuje
Dne 21. 9. 2016 se konalo 11. řádné veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo
a schválilo:
•
Rozpočtové opatření č. 3/2016 ve výši
2 009 500 Kč na straně příjmů a výdajů. Obsahuje
především úpravu rozpočtu u akcí: oprava
lávky, rekonstrukce cesty do Houkova, výstavba
kanalizace a veř. osvětlení u Unikovo, oprava
hřbitovní zdi, nákup vozíku za VW.
•
Smlouvu o zřízení služebnosti stezky a cesty
na pozemku p. č. 1047/7 v k. ú. Helvíkovice
ve prospěch p. Zdeňka Šiffela, Helvíkovice 141.
Zároveň obec Helvíkovice přijímá touto smlouvou
služebnost na pozemku p. č. 1047/6 v k. ú.
Helvíkovice.
•
Nepeněžitý vklad, a to převod nemovitého
infrastrukturního majetku – liniových staveb
vodního díla v celkové částce 2 820 000 Kč
do základního kapitálu společnosti Vodovody
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., IČ
48173398. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým
posudkem č. 048-1516/2016 ze dne 8. 7. 2016.
Jedná se o 5 úseků vodovodu postaveného
v letech 2005 – 2009.
•
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci
Rekonstrukce jižní a východní hřbitovní zdi –
Helvíkovice se zhotovitelem REKOS Ševčík s. r. o.
na méněpráce z důvodu nižšího počtu obrubníků
kolem květinového záhonu.
•
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 05/04/2016/
Fi na akci Kanalizace pod Unikovem – obec
Helvíkovice
se
zhotovitelem
Vodovody
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
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na méněpráce (snížení nákladů na skládkovné)
a změnu termínu splatnosti faktury.
•
Přijetí dotace z Pardubického kraje
z programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního
hospodářství na akci Kanalizace pod Unikovem.
•
Podání žádosti o dotaci z Pardubického kraje
z Programu obnovy venkova na stavbu komunikace
pod Unikovo na pozemku par. č. 898/29.
•
Zahájení zpracování změny č. 1 územního
plánu obce. Změnu územního plánu obce
schváleného v r. 2014 vyžaduje především
digitalizace intravilánu obce a změna procenta
zastavěnosti ve smíšeném venkovském bydlení.
Žádosti o změnu mohou podávat i majitelé
pozemků.
•
Spolupráci s ORP Žamberk na realizaci
protipovodňových opatření na území obce
Helvíkovice a podání žádosti o dotaci. Obec
má zájem z důvodu informovanosti občanů
v krizových situacích instalovat bezdrátový
rozhlas, novou elektronickou sirénu, srážkoměry,
hladinová čidla a další protipovodňová opatření.
Realizace bude v případě přidělení dotace v letech
2017–2018.
•
Zapojení obce do projektu Předcházení
vzniku bioodpadů v rámci Sdružení obcí Orlicko.
Dotaci na tento projekt je možné využít na pořízení
kompostérů do domácností, profesionálního
štěpkovače, kontejneru na textil.
•
Výsledek kontrolního zaměření oplocení
pozemků p. č. 1202/7 a 4183 v k. ú. Helvíkovice.
Byl zjištěn zábor na obecních pozemcích
par. č. 1202/8, 1433/2 a 4166 v k. ú. Helvíkovice.
Bude osloven právní zástupce obce k zahájení
soudního řízení.

letošní letní dny jsou nenávratně pryč, ale
prožíváme krásné babí léto. Děti již „dávno“
zasedli do školních lavic, nové děti v MŠ si již také
zvykají na jiný životní režim. A právě pro všechny
děti je tu pestrá nabídka kroužků přímo v obci.
Současné počasí nám přeje pro bezproblémové
dokončení rozdělaných akcí v obci. Poslední
rozdělanou investiční akcí, kde investor je obec,
je rekonstrukce komunikace na Houkov. Při čtení
tohoto zpravodaje už možná bude finální úprava
celé cesty.
V druhé polovině září bylo předáno hotové dílo
rekonstrukce hřbitovních zdí včetně obkladu
márnice, zhotovení nové boční branky, výsadby
trvalek aj. Dlouholeté dokončení hřbitovních
zdí je tímto úspěšně završeno. Veškeré doklady
k zúčtování dotace byly předány poskytovateli
dotace SZIF, který nám finanční prostředky zašle
do konce kalendářního roku.

Výstavba nové kanalizační stoky do lokality
Unikovo je již finálně dokončená. Umístění
kanalizace je zejména na pozemcích v majetku
obce a to především v cestách. V této lokalitě
dochází k postupné výstavbě rodinných domů.
Na příští rok je plánovaná realizace příjezdové
komunikace ke stavebním pozemkům.
Během července a srpna se uskutečnila výměna
výdřevy, nátěry konstrukčních prvků lávky pro
pěší mezi Helvíkovicemi a Žamberkem. Tato akce
byla finančně podpořena Pardubickým krajem
z Programu obnovy venkova. Realizace proběhla
v režii zaměstnanců obce.
Toto jsou významné investice v letošním roce, ale
zaměstnanci obce stále vylepšují, upravují nejen
centrum obce, ale snažíme se zpříjemnit i odlehlejší
části naší rozsáhlé obce. Chceme, aby se v obci
dobře žilo nejen místním, ale i návštěvníkům,
turistům a možná i budoucím obyvatelům.
Krásné podzimní dny přeje

Jana Kolářová, starostka obce

Nyní je vhodná doba
pro Vaše návrhy na změnu
územního plánu
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce Helvíkovice schválilo na
veřejném zasedání dne 21. září 2016 zahájení
zpracování změny č. 1 územního plánu obce.
Návrhy k připravované změně mohou uplatnit
občané obce, právnické nebo fyzické osoby, které
mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku
nebo stavbě na území obce, orgán veřejné správy,
oprávněný investor či zastupitelstvo obce.
Návrhy lze předkládat elektronickou formou
nebo tištěnou na Obecní úřad Helvíkovice
do 16. listopadu 2016.
Formuláře pro podávání návrhů na změnu
územního plánu naleznete na adrese: http://
www.helvikovice.cz/formulare nebo Vám budou
poskytnuty přímo na Obecním úřadu Helvíkovice.
Upozorňujeme, že návrhy na změnu funkčního
využití ploch mohou být dle stavebního zákona
částečně nebo úplně zpoplatněny. Rozhodnutí zda
budou jednotlivé návrhy zařazeny do pořizované
změny územního plánu, je v kompetenci
zastupitelstva obce.

Věra Dittertová

Jana Kolářová, starostka obce
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OZNÁMENÍ VOLIČŮM
o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva Pardubického kraje a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky,
konané ve dnech 7. a 8. října 2016 v Helvíkovicích
Starostka obce Helvíkovice podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:

Opravená lávka u helvíkovického mostu.

Hřbitovní zeď s nově založeným květinovým
záhonem.

Průběh rekonstrukce komunikace na Houkov.
< Další opravovaná komunikace, tentokráte
k Bažantnici.
3

HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 5/ 2016

1. Volby do Zastupitelstva Pardubického
kraje
a
1/3
Senátu
Parlamentu
České republiky se uskuteční v pátek
7. 10. 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 8. 10. 2016 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním
okrsku č. 1 je sálek v budově obecního
úřadu, Helvíkovice č. p. 3 pro voliče
s adresou místa trvalého pobytu v obci
Helvíkovice, části Helvíkovice a části
Houkov.
3. Voličům bude umožněno hlasování po
prokázání jejich totožnosti a státního občanství
České republiky platným občanským průkazem
nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem České republiky.
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.

4. Hlasovací lístky budou každému voliči
dodány do domácnosti (na adresu jeho
trvalého pobytu) nejpozději do úterý 4. října
2016. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti. Spolu
s hlasovacími lístky obdrží volič informační
leták s údaji potřebnými pro realizaci volebního
práva.
5. V případě konání II. kola voleb do
1/3 Senátu Parlamentu České republiky
se tyto uskuteční v pátek 14. 10. 2016
od
14.00 hodin
do
22.00 hodin
a v sobotu 15. 10. 2016 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
Hlasovací lístky pro II. kolo voleb
do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky
budou voličům vydány přímo ve volební
místnosti ve dny voleb.
6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu
hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové
volební komise.
Jana Kolářová, starostka obce

ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY
PRO DOMÁCNOSTI
ZDARMA

což je dáno tloušťkou stěny díky ní vydrží
vysoké teploty, extrémní mrazy nebo silný
vítr, jsou odolné vůči tlaku bioodpadu uvnitř
a zachovávají si svůj původní tvar.
Občané
a
majitelé
nemovitostí
v Helvíkovicích mohou obecní úřad
požádat o přidělení kompostéru.
Každá domácnost nebo rekreační objekt
má nárok na 1 kompostér zdarma.

Obec Helvíkovice bude žádat společně
se Sdružením obcí Orlicko o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí
v rámci projektu Předcházení vzniku
bioodpadů na podporu domácího
kompostování biologicky rozložitelných
materiálů.
V zahradním kompostéru je možné během
jediné sezóny získat kvalitní kompost.
Životnost kompostérů přesahuje 20 let,

Svůj zájem o zahradní kompostér sdělte
na Obecní úřad Helvíkovice nejpozději
do 17. října 2016.
Věra Dittertová
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Vodovody
a kanalizace
Jablonné nad
Orlicí, a. s.
Vážení odběratelé,
s potěšením Vám sdělujeme, že zálohový
způsob úhrady faktur za vodné a stočné
(tj. SIPO nebo měsíční trvalé příkazy) zvolilo
k 31. 7. 2016 již téměř 14 000 domácností
což činí 80 % ze všech odběratelů fyzických osob
Za to Vám všem děkujeme.
Ti z Vás, kteří si dosud moderní způsob plateb
nesjednali, znova žádáme, ať posoudí některé
výhody tohoto systému:
šetříte čas i peníze a nemusíte na
pravidelné platby myslet,

Občanské sdružení
Diakonie Broumov

PROSÍME, PROHLÉDNĚTE KAPSY,
KABELKY – CENNOSTI NEDOHLEDÁME

společně s obcí
Helvíkovice

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

VYHLAŠUJÍ
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení (dámské,
pánské, dětské)
•
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon
•
Látky (minimálně 1 m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
•
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé,
skleničky - vše nepoškozené
•
Vatované a péřové přikrývky, polštáře
a deky
•
Obuv – veškerou nepoškozenou
•
Hračky – nepoškozené a kompletní
•
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zrovnoměrníte rodinné výdaje,
nastavení výše a frekvence záloh si na
počátku určíte sami dle dosavadních odběrů,
při následném vyúčtování systém nastaví
výši zálohy na nové období, informaci o výši
záloh Vám oznámíme ve vyúčtování,
můžete kdykoliv požádat o změnu
frekvence a výše záloh.
Chcete-li se připojit k dnes již standardnímu
způsobu plateb formou záloh:
navštivte naše webové stránky www.
vak.cz, sekci „Pro zákazníky“, „Formuláře ke
smlouvě“,
nebo se informujte na příslušném provozu
VAK dle místa odběru vody,
nebo se obraťte na zákaznické centrum
společnosti v Jablonném nad Orlicí na adrese
Slezská 350.
Telefonní kontakty:
463 030 232, 463 030 241, 463 030 253

ledničky, televize, počítače a jinou
elektroniku, matrace, koberce – z ekologických
důvodů
•
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky ty se transportem znehodnotí
•
znečištěný a vlhký textil
•

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:
VE DNECH 17. 10. – 21. 10. 2016
v pracovní době obecního úřadu nebo MŠ
v přízemí č. p. 165 (víceúčelový objekt)
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
Diakonie Broumov
tel.: 491 524 342, 739 999 112
nebo OÚ Helvíkovice
tel.: 465 612 527, 737 717 897

Společenská rubrika
Srdečně blahopřejeme našim
spoluobčanům, kteří oslaví
významná životní jubilea

Blahopřání k významnému
životnímu výročí
V srpnu oslavila paní Květoslava Hovadová
z č. p. 24 již 97. narozeniny.

Říjen 2016
Matyáš Antonín
Tomšová Marie
Dvořák František
Šafářová Eva
Vítková Hana
Koukol Jaroslav

č.
č.
č.
č.
č.
č.

p.
p.
p.
p.
p.
p.

47
2
103
32
24
31

65
92
74
85
77
76

let
let
let
let
let
let

Listopad 2016
Švábová Františka
Planíková Květoslava
Lotová Eva
Zezulková Jana
Matyáš František
Divíšková Marie
Richtrová Marie
Bednář Václav
Křenková Eva

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

82
139
146
134
52
31
19
74
120

74
80
60
60
76
76
78
74
71

let
let
let
let
let
let
let
let
let

Vítáme nového občánka
11. 7. se narodil Antonín Dušan Kollár do č. p. 51
Přejeme mu hodně zdraví, lásky a spokojené
dětství.
Věra Dittertová
Pan Vlastimil Dostálek - 81 let

Vzpomínáme
„Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.“
Dne 20. 10. 2016 vzpomeneme 25. výročí,
kdy nás navždy opustil pan Miroslav Blažek.
Stále vzpomínají manželka a děti.
HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 5/ 2016
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Ze života v obci

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ SE OPĚT
VYDAŘILO

Ohlédnutí za soutěží
Vesnice roku

Na pátek 16. 9. 2016 se v mateřské škole těšil
každý malý předškoláček - bude broučkiáda, hurá!
„Jé paní učitelko, já nemám žádná tykadla a já
kostým, maminka neměla čas mi ho připravit“,
říkaly některé děti smutným hlasem. Než se děti
nadály, paní učitelky vyráběly a už tu byly první
krásné berušky. To bylo radosti!
A už tu bylo očekávané odpoledne. Na startu
každý dospělý dostal mapu s trasou, kterou pro
broučky připravila paní učitelka z mateřské školy.
Na cestu se celkem vydalo 70 dětí a 40 dospělých.
Na 10 stanovištích si děti při plnění úkolů užily
hodně legrace se skotačivými broučky věkového
složení od 12 do 78 let. Skládání puzzlí, skok
v pytli, rozcvička s beruškou, předvést kotrmelec
a holubičku, poznávání ovoce a zeleniny, jízda
na vozíku, poznávání barev, chůze po laně,
namotávání rybiček, srážení kuželek, stavění
báboviček z písku. To byly úkoly!

V sobotu 6. 8. 2016 jsme se zúčastnili
slavnostního předávání titulů soutěže Vesnice
roku v obci Sebranice, která byla oceněna
zlatou stuhou Pardubického kraje. I naše obec
si v prvním roce účasti odnášela diplom
v kategorii „Skokan roku“.
Jana Kolářová

Výlet
Druhou srpnovou středu v ranních hodinách jsme
se vydali na již tradiční výlet, pořádaný kulturním
výborem obce Helvíkovice. Tentokrát jsme vyrazili
na západ a po klidné jízdě autobusem s malou
přestávkou jsme dojeli do prvního cíle a tím
byla výrobna, Pravé hořické trubičky v Miletíně.

Další zastávka byla v Archeoparku ve Všestarech.
Je to velice zajímavé místo, doporučuji na rodinný
výlet. Některé z nás nejvíce zaujalo promítání
krátkého filmu a v nastalém šeru a tichu to bylo
i slyšet. No co, po obědě se hodí odpočinek!! Však
mně také padala víčka… Poslední zastávka byla
ve Frolíkově pražírně kávy v Borohrádku. Opět
něco z historie, ale hlavně zajímavosti o kávě a její

Drobné odměny, diplom a párek v rohlíku dostaly
všechny šikovné děti, které se této krásné akce
zúčastnily. Stánek s popcornem, cukrovou vatou
a balonky byly pro děti velkým lákadlem.
O občerstvení se postaraly členky Klubu žen
a výborná grilovaná kuřata připravili M. Felcman
a M. Havlíček.
Všem patří velké poděkování za výbornou
spolupráci.
Největším překvapením pro děti byla ukázka
papoušků - létajících klenotů manželů Podolských
z Králík. Byl to nezapomenutelný zážitek nejenom
pro děti, ale i dospělé. Byla to nádhera vidět
létající klenoty.

Velké poděkování patří všem 32 učinkujícím
broučkům za jejich obětavost a čas, který věnují
práci s dětmi. Velice nás potěšila pomoc našich
nejmladších broučků – L. Kopecké, A. Zezulky,
K. Beka. Moc děkujeme. Za krásné odměny
děkuji všem sponzorům.
Všichni jsme poseděli v příjemné atmosféře
do pozdních hodin.

Anna Janebová, ředitelka MŠ

Dozvěděli jsme se něco z historie výroby a téměř
všichni jsme si zkusili ručně stočit trubičku.
Celkem jednoduché, ale dva tisíce za směnu,
což je norma, by určitě nikdo stáčet nechtěl…
Jen škoda, že přísné hygienické předpisy nám
nedovolily shlédnout více z výroby. Po nákupu v
podnikové prodejně jsme se vydali na oběd do
Hořic. Tam nás pěkně „opláchnul“ vydatný déšť,
však tento den byl snad nejošklivější z celého léta.
Takže jsme všichni rádi přivítali sice stísněnou, ale
suchou a teplou hospůdku na oběd.
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přípravě. Pro milovníky kávy prostě ráj. Ta vůně
a atmosféra! A ještě vysvětlení, co je cibetková
káva s ukázkou produktu cibetky nás všechny
dostal, včetně ceny této kávy. Po nákupu kávičky
na doma jsme vyrazili směr Helvíkovice.
Chci Vám všem výletníkům poděkovat za účast,
která byla opravdu velká. Děkuji Vám a za rok se
těším na setkání při dalším výletu, který pro Vás
ráda připravím.

Alena Krejsová
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Nahlédnutí pod pokličky kurzu
vaření a pečení dětí na OÚ
Tento kroužek nabízí dětem v 10 lekcích seznámení
se se základy vaření a pečení z dostupných
surovin, tak aby mohly připravit jednoduchý oběd

či večeři pro sebe i celou rodinu. Jejich první
schůzka se konala dne 22. září 2016.

A na čem, že si pochutnávali? Na šumavské
bramboračce, bramborovém salátu s kuřecím
řízkem a koláčkách se švestkami… Zbylo i na
členy rodiny účastníků.

Jana Kolářová
8

Poznamenejte si do kalendáře
Angličtina pro nejmenší
Cookie and Friends

Kurz je určen dětem ve věku
od 3 do 6 let, které s angličtinou
začínají, ale i ty, co už se s angličtinou
skamarádily dříve.
Budeme si hrát, kreslit, tancovat a zpívat.
Naučíme se angličtinu poslouchat,
rozumět jí, a dokonce i anglicky mluvit.
Při učení nám pomůže kocourek Cookie
a jeho kamarádi.
Výuka v prvním pololetí bude probíhat
každé pondělí v 13 samostatných
jednotkách.
Cena za pololetí je 500 Kč + sešit cca
200 Kč. První hodina se koná 3. 10. 2016
od 16.15 hod. v Mateřské škole
Helvíkovice.
Přihlásit se můžete v MŠ nebo přímo
u lektorky kurzu.
Na setkání se těší lektorka:
Mgr. Bc. Ludmila Šťovíčková,
stovickova@atlas.cz,
mob.: 732 500 958

Místo slunce, místo mraků
je dnes nebe plné draků.
První, druhý,
vedle třetí...
Smutným nebem radost letí.
Mateřská škola pořádá tradiční

DRAKIÁDU

v pátek 14. 10. 2016 od 16.00 hodin
Sraz u Mateřské školy.
Každý účastník dostane malou
odměnu.
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SDH Helvíkovice pořádá
v sobotu 8. října 2016

Posvícenskou zabíjačku
na Statku v Helvíkovicích
(č. p. 49)
Prodej zabijačkových pochoutek již od
12 hodin.
Přijďte ochutnat domácí speciality:
prejt, tlačenku, ovar, kroupy, výpečky
a další.
Prodej i do vlastních nádob.
Srdečně zvou pořadatelé.

Mateřská škola spolu s První pomocí
Helvíkovice připravují
na 18. 11. 2016 od 15.30 hodin
na sálku Obecního úřadu
v Helvíkovicích

TURNAJ DĚTÍ A RODIČŮ
VE HŘE

ČLOVĚČE NEZLOB SE
Ve školce už pilně trénujeme
a hrajeme fair play.
Těší se na vás pořadatelé.

Cvičení pro starší ženy
opět začíná již 12. 10. 2016.
Budeme se scházet každou středu
v 19.30 hod v místní tělocvičně.
Cvičení je zdarma.
Srdečně zve Lída Dvořáková

V neděli 9. 10. 2016 se od 14 hodin
koná v kapli sv. Antonína
v Helvíkovicích

Posvícenská mše svatá.
Srdečně zve Katolická obec

Klub žen Helvíkovice z. s. pořádá
v pátek 21. 10. 2016

Zájezd do Polska
na trhy v Kudowa Zdroj
spojený se zastávkou na oběd v
Novém Městě nad Metují.
Odjezd v 7.30 h od OÚ.
Přihlášky na OÚ v Helvíkovicích
s úhradou poplatku: členky KŽ 70 Kč,
ostatní 100 Kč
,,Na svatého Martina
kouřívá se z komína, na svatého
Martínka bude dobrá pečínka.“
Chcete zažít něco nového?
Přijďte se podívat v pátek 11. 11. 2016
od 16 hodin k zahradě MŠ na

SVATOMARTINSKOU
SLAVNOST

Slavnost pro všechny děti, rodiče,
prarodiče i ostatní zájemce připravuje
MŠ spolu s Klubem žen Helvíkovice.
Zajímavý program, průvod od MŠ
s lampionky, v čele s krásným
běloušem.
Zakončení na statku, kde nabídneme
bohaté občerstvení – martinské
rohlíky, svatomartinskou husu a další.
Srdečně zvou pořadatelé
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Od října opět začíná

Taneční školička
v tělocvičně v Helvíkovicích.

První schůzka se koná ve čtvrtek
6. 10. 2016 od 14.45 hod.
Cena za pololetí je 550 Kč za 1 žáka.
Bližší informace podá a na žáčky se
těší Šárka Rejmanová, tel. 736 766 603

Klub rodičů
při Mateřské škole Helvíkovice
připravuje na listopad 2016

BURZU HRAČEK

Termín bude upřesněn na plakátech.
Za každou hračku danou do prodeje
budeme vybírat 2 Kč.
Kulturní výbor obce a Klub žen
Helvíkovice z. s. srdečně zvou v neděli
27. 11. 2016 od 16 hodin na

Rozsvícení
vánočního stromu
a vánoční trhy
Přijďte shlédnou nový program – Živý
svatý obraz v altánu u OÚ
a poslechnout si vánoční písně
v podání Broni Halbrštátové.
Vánoční trhy můžete navštívit na sálku
obecního úřadu již od 15 hodin
a nabídneme zde i tradiční občerstvení
– bramboráky a svařák.

10

Oddíl stolního tenisu
pro mládež
Kulturní výbor obce Helvíkovice
připravuje na středu 7. 12. 2016
společné zpívání koled v rámci
celorepublikové akce

Vážení rodiče,
oddíl stolního tenisu v obci
Helvíkovice vstupuje do třetí sezony.
Pravidelně se scházíme
v pondělí od 17.00 do 18.00 hod.
Hrajeme na třech stolech a poslední
sezonu docházelo
9 dětí ve věku 7 – 11 let.
Pokud vaše děti mají zájem si
pravidelně užít trochu pohybu, rádi je
přivítáme 31. řijna 2016 od 17.00 hod
na našem prvním letošním tréninku.
Pokud máte zájem o informace
a chcete se podívat, přijďte se svými
ratolestmi i vy.
Více informací v kanceláři OU nebo na
tel: 777757000 Jiří Marek

Česko zpívá koledy.
Sejdeme se v altánu
u obecního úřadu v 17.45 hod.
Po ukončení zpívání koled (asi 18.30
hod) se přesuneme do sálku v budově
OÚ kde proběhne kuchařská soutěž

O řád zlaté vařečky.
V letošním roce ochutnáme dobroty
v kategoriích švestková buchta (koláč,
kynuté buchty a další)
a sterilovaná zelenina včetně
studených zeleninových omáček
k masu.
Opět budeme soutěžit o hodnotné ceny
a prožijeme příjemný předvánoční večer.
Všichni jste srdečně zváni.

O čem se mluví
O PODZIMU, SLUNCI,
ČASE A LAMPIÓNOVÉM
PRŮVODU
A tak je tu. Podzim. Tedy astronomický. Podle
počasí naštěstí ne. Počasí bych odhadoval tak
na druhou půlku srpna. Ve dne letní teploty
a v noci pár stupňů nad nulou.
A víte, že letní den je den, kdy teplota dosáhne
minimálně 25°C? A víte, že tropický den je
den o teplotě 30°C a víc? A tropická noc, že
je den, kdy teplota neklesne pod 20°C? A víte,
že arktický den je den, kdy teplota nevystoupí
výš než 10° pod nulu? Což právě teď snad
nehrozí. I když při dnešních výkyvech počasí,
kdo ví?
11

Ale zpět k podzimu. Víte, že astronomický
podzim letos začal 22. září v 16:20,41 h?
Avšak kde je konec podzimním větrům
a plískanicím z časů mého mládí. Podzim je
rok od roku teplejší a teplejší. A nezdá se vám,
že jaro je čím dál chladnější a chladnější? Jako
by se roční období nějak časově sunula, že?
I když si vzpomínám, že v roce 2009, kolem
15. října, napadlo přes noc 6 cm sněhu, až
pod jeho tíhou praskaly větve stromů a na
silnicích způsobil sníh obrovský chaos.
A víte, že astronomický podzim začíná téměř
přesně s podzimní rovnodenností? A víte, že
rovnodennost je okamžik, kdy slunce přechází
přes rovník? A že nastává dvakrát v roce? Na
jaře a na podzim? A že v ten okamžik je den
stejně dlouhý jako noc? Tedy jen teoreticky.
HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 5/ 2016

Slunce totiž není pouhý bod a také sluneční
paprsky se v atmosféře ohýbají, takže vidíme
slunce nad obzorem ne přepokládaných
12 hodin, ale 12 hodin a 10 minut.
A víte, že při rovnodennosti vychází slunce
přesně na východě a zapadá přesně na západě?
I když i to je relativní. Záleží totiž na tom,
v jaké nadmořské výšce je sledujete. A víte,
že v den rovnodennosti slunce osvětluje oba
zemské póly? A víte, že letos byla podzimní
rovnodennost 22. září v 16:22h? A že teprve
v roce 2022 bude 23. září? A 21. září bude až
v roce 2093? A 24. září v roce 2303?
No, jisté je, že poslední dva letopočty se
nikoho z nás týkat nebudou.
A pokud se někdo z nás žijících toho prvního
letopočtu dožije, téměř jistě teď nosí ještě
plíny. A je dost pravděpodobné, že v tom roce
je bude nosit znovu. I když, kdo ví!
No, ale zpět k letošnímu podzimu.
Slunce je odpoledne ještě dost vysoko nad
obzorem a tak dokáže krásně hřát. Zvlášť,
když máte zápraží otočené na jih. A jistě si
dovedete představit, jak nádherně tam chutná
takové dobře vychlazené podvečerní pivo.
A víte, že u nás je slunce v pravé poledne
pokaždé přesně na jihu?
A to nezávisle na ročním období! Na rozdíl
od východu a západu slunce. Tedy kromě
rovnodenností. Jinak zapadá a vychází jižněji.
A víte, že na jižní polokouli je v poledne slunce
na severu?
A víte, že se slunce po obloze u nás pohybuje
ve směru pohybu hodinových ručiček a na jižní
polokouli proti jejich pohybu?
A víte, že se dá určit jih podle slunce
(a musí být vidět, na rozdíl od slunečnice se
neumíme otáčet za sluncem i když je zataženo)
a hodinek a to v kteroukoli denní dobu? Tedy
pokud na hodinkách ty ručičky máte. I když
i ručičky (tedy ty u hodinek) se dají lehce
nahradit. A jak to tedy je? Malou ručičku
nasměrujte na slunce a úhel mezi dvanáctkou

a malou ručičkou rozpulte. No a přímka půlící
úhel směřuje k jihu. Tedy pokud nejste právě
na jižní polokouli. A pokud nemáte hodinky
a ani nevíte kolik je hodin? Kromě mnoha
složitějších způsobů existuje jeden velmi
jednoduchý. Vezměte klacek, jehlici, tužku,
mobil, nůž, pinzetu z manikúry, láhev s pitím
či nohu od kozáka březového, upevněte ji do
země a nasměrujte ke slunci tak aby ta „věc“
nevrhala žádný stín. Po této náročné práci si
15 minut odpočiňte. Zaslouženě, samozřejmě.
Za tu dobu se slunce posune a ta vaše „věc“
bude vrhat stín. Nu a ten stín směřuje vždycky
na východ!!
Jo, a ještě něco! Nezapomeňte, že
existuje letní čas. Ten nesouhlasí s časem
slunečním, nebo jak říkávala moje babička,
s časem podle pána boha.
A víte, jak se letní čas mění?
Jednoduchá pomůcka. Na jaře dopředu
a na podzim dozadu. Teď na podzim to bude
z 29. na 30. října. A jak posunete hodiny či
hodinky? Že by o hodinu dozadu?
A lampiónový průvod? Jistě, že bude i letos
.. a že v Čechách byl lampiónový průvod již
ke stříbrné svatbě císaře Františka Josefa I.
a jeho manželky Alžběty v roce 1879? A že
býval i k výročí založení republiky, a také
k oslavám narozenin T.G. Masaryka? Vždyť
koho by to zajímalo!
No a náš lampiónový průvod bude
právě toho výše zmíněného 29. října.
Takže se sejdeme v sobotu v 17.30 hodin
na Skále u Jeništovic garáží.
A lodičky? Také budou. Letos navíc
s elektrickým osvětlením. To abychom je
neztratily z dohledu. A sázky na lodičky?
Jistě, že ano. A půjde se s lodičkami od lávky
k mostu, jako obvykle. A vyhlášení výher bude
na sálku na úřadu!! A bramboráky? Zajisté,
že budou. Ba i občerstvení bude. Také na
sálku na úřadu!! Jako předloni. Tak se těším.
A nashledanou. A hezký zbytek podzimu.
V. Martínek
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BILIÁR!
Biliár, bilard, kulečník, karambol - tak se
v naší české krajině říká malému sportu
s velikou tradicí. Hra několika názvů a několika
disciplín, mnoha soutěží, stovek hráčů
a tisícovek příznivců. Hra, které propadli
šlechtické stavy již v období vlády Ludvíka
XI. a kdy již v 18. století nesměl kulečníkový
stůl chybět v žádné ze společenských
místností francouzské a anglické aristokracie
a středních vrstev obyvatelstva. Hra, jež se
v českých zemích začala intenzívně prosazovat
za 1. republiky, kdy se začaly tvořit první
biliárové kluby a soutěže, kdy asi největšího
hráčského boomu zažila krátce po revoluci
1989 (krátká historie např. na http://
iwansimonis.cz/navody/historie-kulecniku/).
A ačkoli se ještě před nedávnem
vyskytoval v hojné míře po hospůdkách
a hernách všech typů, po vesnicích i městech,
žambereckému okolí a jejich občanům
(tedy té sportovně založené části) doposud
nebylo přáno, vyzkoušet si ve větší míře tuto
technickou hru na žádné úrovni. Tedy doposud.
Rád bych tímto informoval širokou veřejnost
se zájmem o tuto hru, že se mi podařilo
skromně zařídit hernu i s vybavením a dát ji
k dispozici právě těm, kteří by si třebas i jen
občas zahráli. Mohu však vytvořit podmínky
i pro ty, jež by tuto hru pojali sportovně
a rádi by se jí věnovali i soutěžně a hernu
navštěvovali pravidelně. Sám jsem členem
ČMBS (Českomoravský billiardový svaz)
a doposud jsem organizoval BOS (Biliárovou
orlickou soutěž), takže s kulečníkem pár
zkušeností mám a sám jej aktivně hraji.
A bylo by mi potěšením a ctí přivítat v právě
v otevřené herně nové spoluhráče, nováčky

Zajímavosti
Aktuálně
z MAS
ORLICKO, z. s.

i biliárové matadory. Začátečníkům a mírně
pokročilým poradím jak s výběrem materiálu,
s technikou hry, i pravidly. Hra nevyžaduje
přílišnou fyzickou zdatnost, proto se jí mohou
věnovat jak ženy, tak i muži, děti i senioři.
Zájemci, neváhejte mě kontaktovat
a domluvit si návštěvu. Stačí třeba jen smska
se zprávou o zájem a já se ozvu sám.
Zde jsou kontakty a adresa herny:
Ivo Jirout,
tel. 603 525 975,
e-mail: ivojirout1@seznam.cz,
Biliár Na závodí,
Helvíkovice 83 (pod Popluží).

Upozornění a inzerce
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Obec Helvíkovice nabízí k prodeji palivové dřevo.
Cena za 1 prm 700 Kč.
Bližší informace na tel. 602 310 717.

MAS ORLICKO pomáhá MŠ a ZŠ
MAS ORLICKO nabízí BEZPLATNOU
pomoc (školení, individuální konzultace,..)
při získávání finanční podpory na personální
činnosti či další vzdělávací programy pro MŠ
a ZŠ v její územní působnosti.
První informace o těchto možnostech školy
získaly již během série seminářů pro školy
v dubnu 2016, následně MAS ORLICKO
připravilo 3 semináře (1 v červenci, 2 v září).
V první části semináře byly účastníkům
představeny jednotlivé možnosti podpory
a následně systém na PC, do kterého se
žádost vyplňuje.
V současné době školám nabízíme individuální
konzultace, na kterou se mohou přihlásit
na emailu brozkova@mas.orlicko.cz nebo
na telefonním čísle 734 318 889.
Operační program zaměstnanost
podpoří družiny ve školách i vybrané
sociální služby
Již před koncem roku plánujeme vyhlášení
prvních výzev na podporu chodu školních
družin ve školách, které nemohou v rámci
svých zařízení nabídnout dostatečnou kapacitu
a realizaci příměstských táborů.
Další výzvy budou zaměřeny na podpory
organizací z území MAS ORLICKO, které
realizují v rámci své činnosti široké spektrum
sociálních, prorodinných i dalších služeb,
určených místním občanům.
První výzvy pro zemědělské podnikatele
přijdou na přelomu roku
Již na přelomu roku navážou první výzvy
pro zemědělské podnikatele, zaměřené na
moder-nizaci a vybavení zemědělských
i potravinářských podniků. Podpora ve výši
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až 1 000 000 Kč bude primárně určena
žadatelům, kteří se zaváží vytvořit v rámci
realizace projektu pracovní místa.
Aktuální výzvy, semináře pro potenciální
žadatele, kontaktní informace na jednotlivé
pracov-níky a další informace sledujte na
webových stránkách MAS ORLICKO, z. s.
(www.mas.orlicko.cz).
Odborné konzultace a poradenství při
zpracování žádosti je BEZPLATNÉ.
První výzvy do IROPu už letos
MAS ORLICKO vyhlásí první výzvy k příjmu
projektů do operačního programu IROP ještě
v letošním roce.
Obce budou moci žádat na zvýšení bezpečnosti
dopravy (zejména pěší a cyklistické), cyklodopravu a přestupní místa na veřejnou
dopravu. Finanční částka na tuto podporu
v první výzvě je 8 mil. Kč.
Neziskové organizace, církve, církevní
organizace a další organizace (obecní,
krajské) působící na poli sociálních služeb
budou moci žádat na rozvoj infrastruktury pro
dostupnost a rozvoj sociálních služeb. Mezi
projekty bude rozdělena finanční částka ve
výši 4,2 mil. Kč.
Pro obě výzvy uspořádáme i semináře pro
žadatele. V případě zájmu nás kontaktujte
už nyní a můžeme začít.

Místní akční plán vzdělávání
Žamberk a Králíky
MAP se představuje
MAS ORLICKO, z. s. v partnerství s městy
Žamberk a Králíky představuje projekt Místní
akční plán vzdělávání pro území ve správním
obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk
a Králíky. Projekt je zaměřen na rozvoj
kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí
a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné
péče, předškolního a základního vzdělávání,
zájmového a neformálního vzdělávání.
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Projekt je sestaven jako dvouletý proces
komunitního plánování v oblasti předškolního
a základního vzdělávání. To znamená, že
všichni, včetně Vás, kdo mají se vzděláváním
cokoliv společného, se mohou vyjádřit
k tomu, co považují za dobré, a naopak, co by
bylo třeba zlepšit.
V rámci projektu pořádáme bezplatné
workshopy, kulaté stoly, semináře a školení
o problematice vzdělávání pro širokou
veřejnost, vždy na konkrétní téma. Aktuální
nabídku sledujte na www.mas.orlicko.cz.

dTest: Jaké nástrahy
na nás číhají v
samoobsluze
Když se chystáte nakupovat
třeba v supermarketu, těžko vás
napadne, že by se hodilo před
nákupem nastudovat psychologii,
marketing či právo. Jenže prodejci
poznatky z těchto oborů mají
a někdy je směle využívají. Jaké
nástrahy zde na vás mohou číhat?
NCílem obchodníků je v prvé řadě
prodat své zboží a často kvůli tomu používají
nejrůznější triky. Řada lidí se například domnívá, že
to nejkvalitnější zboží naleznou v regálech ve výši
očí či že se špatně naúčtovanou cenou nemohou
nic dělat. V jiných případech si nejsou vědomi
svých práv a třeba pod nátlakem pracovníků
prodejny si nechají zkontrolovat obsah tašky nebo
prohlédnout kočárek, zda v něm nemají ukryto
deset čokolád. „Naletět nebo se splést může
každý a není žádná hanba to přiznat. Byla by však
škoda se z chyb svých i chyb jiných spotřebitelů
nepoučit,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního
oddělení dTestu, a pokračuje: „Na základě častých
dotazů z naší spotřebitelské poradny jsme sestavili
stručný přehled nejčastějších nástrah, které na
spotřebitele při nákupech čekají a uvádíme je na
pravou míru.“
Spotřebitelé často nevědí, že prodávající ani
jím najatá bezpečnostní agentura nemají právo
provádět osobní prohlídky či prohlížet obsah tašky
spotřebitelů bez jejich souhlasu. Toto právo má
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jedině Policie ČR. Má-li prodávající odůvodněné
podezření, že spotřebitel ukradl nějaké zboží,
může ho zadržet do příchodu policistů. Do jejich
příchodu by měl spotřebitel vyčkat. „Pokud
spotřebiteli vznikla v souvislosti s neoprávněným
obviněním újma, ať již morální nebo finanční,
může se domáhat veřejné omluvy nebo finančního
odškodnění,“ připomíná Zelený.
Nezřídka provádíme každodenní nákupy ve
spěchu, s čímž ovšem obchodníci počítají a snaží
se nám různými triky prodat to dražší zboží, či
dokonce to, co nepotřebujeme. „Dlouhodobé
průzkumy chování spotřebitelů ukazují, že
nejvíce kupují zboží, které je ve výšce očí.
Proto právě tam prodávající umísťují nejdražší
výrobky nebo výrobky prodávané s největším
ziskem, zatímco v hůře viditelných místech se
nachází i levnější alternativy,“ podotýká Zelený
a dodává: „Ve většině moderních prodejen je navíc
zvykem umísťovat potraviny denní spotřeby do
nejvzdálenějšího rohu prodejny. Prodávající tak
má zaručeno, že spotřebitel projde celý obchod
při cestě pro čerstvé pečivo, a má velkou šanci, že
do košíku přihodí i další zboží. Pomocníkem proti
spontánnímu nakupování pak může být předem
připravený seznam věcí, které chcete nakoupit.“
V prodejích obchodníkům pomáhá i hudba,
která v prodejně nemusí být vždy zcela náhodná.
Průzkumy totiž ukázaly, že jejím prostřednictvím
je možné ovlivňovat nakupující. Zatímco pozvolné
rytmy svádějí k pomalejší chůzi, rychlejší tempo
vede k ráznějšímu nákupu. „Chce-li spotřebitel
sám regulovat způsob, jak bude ovlivňováno jeho
nákupní chování, může si pustit do uší vlastní
hudbu,“ navrhuje Zelený.
HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 5/ 2016

V ojedinělých případech obchodníci „vynalezli“
poplatek za použití platební karty, který účtují
zákazníkům k nákupu zboží. Prodejce má ze
zákona povinnost přijímat bankovky a mince,
přijímání platebních karet je jeho dobrovolnou
aktivitou a může si proto určit pravidla. „Platba
kartou je pro prodejce méně výhodná než platba v
hotovosti, protože musí ze zaplacené částky část
peněz odvést zprostředkující bance,“ říká Zelený a
dodává: „O poplatku je však povinen vás předem
informovat.“
Bohužel ne zcela výjimečně se stává, že
spotřebiteli je na pokladně naúčtována jiná cena,

než je uvedena na regálu se zbožím. Spotřebitel
může trvat na ceně, která je pro něj výhodnější,
nicméně pokud prodávající neuzná svoji chybu,
může domů odejít s prázdnou. Na argument
prodavačky, že cena je takto zadaná v systému
a nelze ji měnit, je možné opáčit požadavkem
na přivolání vedoucího provozovny. Pokud ani
s ním se nepodaří problém vyřešit, nezbývá, než
se obrátit na dozorové orgány. „Pokud spotřebitel
zjistí chybné naúčtování ceny až zpětně, jeho
důkazní situace se komplikuje, proto lze doporučit
sledovat ceny zboží v okamžiku nákupu nebo
těsně po něm,“ uzavírá Zelený.

dTest: Sušička potravin vám
díru do rozpočtu udělat nemusí

Domácí sušičky potravin fungují tak, že přístroj
nasává vzduch z okolí, ohřívá ho na předem
nastavenou teplotu a ventilátorem jej vhání do
vnitřního prostoru sušičky, kde jsou na platech
rozloženy potraviny. Část vzduchu proudí ven
ze sušičky, část se nasává zpět, dohřívá na
požadovanou teplotu a znovu míří mezi plata.
Z pohledu kvality sušení si nejlépe vedla sušička
G21 Paradiso Big díky rovnoměrnému sušení
a i v senzorickém hodnocení usušených potravin si
odnášela převážně velmi dobré známky. Pomyslnou
korunu však získal jiný přístroj. „Celkovým vítězem
se stala sušička Domo DO325VD, která dobře
suší, je bytelná, málo hlučná a mnoho neváží.
Cenově navíc patří mezi nejlevnější testované
sušičky,“ chválí vítěze Hoffmannová, a dodává:
„I další dvě místa na pomyslných stupních vítězů
obsadily levné sušičky, které svojí cenou nepřesáhly
1000 korun.“
Sušení je vhodný způsob, jak uchovávat potraviny
a ve srovnání ze zavařováním a zamrazováním
je šetrný i k vitamínům. Výjimkou je vitamín
C, kterého se při sušení ztratí až 80 %, a beta
karoten, jehož podíl se snižuje o polovinu. Díky
nízkému obsahu vody a vyššímu podílu cukrů jsou
sušené plody dobrým zdrojem energie například
na cesty nebo pro mlsouny k zobání. Uskladněné
v suchém, chladném a tmavém prostředí navíc
vydrží až rok.
“
Kontakty pro média: Hana Hoffmannová,
hoffmannova@dtest.cz, tel.: +420 241 404 922

Sušení jablek, hroznů, hub a dalšího ovoce
i zeleniny je opět v módě. Zatímco naše matky
a babičky sušily potraviny na topení, dnes si celý
proces můžeme urychlit pomocí sušiček, které
zvládnou usušit různé druhy potravin. Jakou si
ale vybrat? Na to hledal odpověď dTest ve svém
testu 14 sušiček potravin. Výsledky ukázaly, že
vyšší cena výrobku nezaručuje jeho kvalitu.
V laboratorních testech byly sušičky potravin
hodnoceny podle několika parametrů – obsluha,
bezpečnost,
hlučnost,
spotřeba
energie,
konstrukce, ale nejdůležitější bylo samozřejmě
samotné sušení. „Hodnotili jsme, jak rychle,
rovnoměrně a účinně dokážou přístroje usušit
jablka, jahody, hroznové víno, houby a hovězí
maso,“ říká Hana Hoffmannová, šéfredaktorka
dTestu. Přístroje ale zvládají sušit například
i meloun, švestky, meruňky, pomeranč, ananas,
ryby, těstoviny či bylinky.
Produkt od produktu se samozřejmě lišila doba,
za kterou se daná potravina vysušila. „U jahod
a hub se doba sušení pohybovala v závislosti na
modelu od tří do 15 hodin, u jablek od šesti taktéž
do 15 hodin. Maso ale přístroje sušily sedm až
19 hodin,“ poznamenává Hoffmannová, a dodává:
„Z pohledu výsledné kvality se nejvýznamnější
rozdíly mezi přístroji projevily při sušení hroznů
a jahod, na druhou stranu houby či jablka zvládly
všechny sušičky bez problémů.“ Mezi nejčastější
zjištěné
nedostatky
patřila
přesušenost,
změna konzistence po 24 hodinách po sušení
a nerovnoměrné usušení naskládaných potravin.

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz,
tel.: +420 734 710 617
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kotel 3. emisní třídy, který bude možné
používat i po roce 2022
∎

David Kapucián
Záměl 171, Potštejn
Tel.: 603 264 757

Tradiční ocelový kotel
na hnědé uhlí DOR F

nezávislý na elektrické energii
∎

Máte zájem o nový kotel Dakon?
Obraťte se na topenáře ve Vašem okolí:

stále stejné připojovací rozměry
∎

Kromě kotlů DOR F nabízí Dakon
širokou nabídku automatických
a pyrolytických kotlů.

velká násypná šachta pro pohodlné
ruční přikládání shora
∎

Dakon Vám nabízí léty
osvědčený kotel DOR F

S námi se 3. emisní
třídy bát nemusíte

Uvažujete o výměně
starého kotle na uhlí?
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dTest: Třetina
šunkových salámů
nedodržela deklaraci
masa z obalu
Šunkový salám není šunka – oba
výrobky však spojuje použití
vepřové kýty, jejíž kousky na řezu
salámu vytvářejí charakteristickou
mozaiku. Nejedná se o ryze
českou
specialitu,
šunkový
salám má své místo v jídelníčku
Čechů, ale i Němců a Rakušanů.
V laboratorních testech dTestu se ale zjistilo,
že výrobci občas slibují více masa, než které ve
skutečnosti nabízejí.
Podle vyhlášky č. 69/2016 Sb. by měl šunkový
salám obsahovat alespoň 55 % masa, přičemž
se může vyrábět z vepřového, hovězího nebo
obou zároveň. S výjimkou jednoho deklarovaly
testované vzorky obsah masa daleko vyšší, než
je minimální hranice, ale pouze jeden se přihlásil
k použití hovězího masa. „Jedná se o Šunkový
salám dle ČSN z roku 1977 od firmy Le&Co,
který se také stal celkovým vítězem testu i díky
více než 85% podílu masa,“ říká šéfredaktora
časopisu dTest Hana Hoffmannová.
Obsah masa se projevil při hodnocení jako
nejproblematičtější prvek. Laboratorní testy
odhalily, že tři výrobky na obalu slibují více masa,
než uvnitř obsahují, u dalších dvou výrobků byla
prokázána přítomnost nedeklarované drůbeží
bílkoviny. „Největší rozdíl mezi změřenou
a avizovanou hodnotou obsahu masa jsme
zaznamenali u šunkového salámu značky Tesco
Value od výrobce Kostelecké uzeniny a. s., který
ho místo 70 % obsahoval jen 54 %,“ poznamenává
Hoffmannová a dodává: „Částečně dobrou zprávou
alespoň je, že jsme při pátrání u žádného výrobku
nenarazili na přidanou sóju či separát.“
Další testy se zaměřily na obsah tuku, solí
i vybraných nebezpečných látek jako jsou
těžké kovy, polycyklické aromatické uhlovodíky
a polychlorované bifenyly.

Žádná z těchto zkoušek neodhalila závady či
překročení povolených limitů a ani v případě
nebezpečných látek bylo objeveno nic závadného.
Nakonec byly šunkové salámy podrobené
senzorickému testu. Řídil se vyhláškou popisující
šunkový salám jako pružný, soudržný a na skus
šťavnatý výrobek. Na řezu má mít růžovou barvu
a viditelnou mozaiku, jeho vůně musí být typická
pro čerstvou uzeninu, chuť přiměřeně slaná
a kořeněná. I tyto výsledky dopadly pro výrobky
vcelku příznivě. „Tři vzorky získaly velmi dobré
hodnocení, v nejhorším případě padlo hodnocení
dostatečné,“ komentuje výsledky Hoffmannová
a dodává: „Nejlepší známku získal Šunkový salám
značky Albert Quality. Vykazoval všechny typické
znaky a nebýt slanější chuti, nebyly by k němu
žádné připomínky.“
Jedním z nejzajímavějších zjištění testu bylo
výsledné porovnání několika výrobků od výrobce
Le&Co. Český výrobce stojí nejen za celkovým
vítězem testu, ale dodává šunkové salámy i pod
značkami Albert Quality, Billa/Vocílka, Billa/
Clever, Lidl/Pikok a Tesco, které se umístily
na vyšších, středních i na nižších příčkách
v hodnocení. „Test ukázal, že řídit se při nákupu
jen a pouze jménem nebo veterinárním kódem
výrobce nemusí vždy stačit. Doporučujeme tedy
přistupovat k výrobkům individuálně a nespoléhat
na jejich značku,“ uzavírá Hoffmannová.
Hana Hoffmannová, hoffmannova@dtest.cz,
tel.: +420 241 404 922
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