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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Dne 11. 12. 2017 se konalo 17. řádné veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo
a schválilo:

•
Rozpočet na rok 2018 a Střednědobý
výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020 příspěvkové
organizace Mateřská škola Helvíkovice.
•
Přebytkový rozpočet obce Helvíkovice
na rok 2018, na straně příjmů v celkové výši
10 736 500 Kč a na straně výdajů 8 911 500 Kč,
financování 1 825 000 Kč.
Podrobný rozpis viz dále.
•
Spoluúčast obce s DSO Orlicko v projektu
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných
odpadů kompostováním.
•
Prodej pozemku par. č. 3/4 o výměře
239 m2 – lesní pozemek v k. ú. Helvíkovice
Mgr. Radce Votroubkové a Mgr. Ondřeji Votroubkovi, Hradec Králové za cenu 10 Kč/ m2.
Žadatelé uhradí obci náklady za pořízení
znaleckého
posudku
č. 8267-168/2017,
správní poplatek za vklad vlastnického práva.
Jedná se o svažitý pozemek těsně navazující
na objekt č. p. 7 v jejich vlastnictví.
•
Prodej části pozemku par. č. 991/19
v k. ú. Helvíkovice (tato část je oddělena
na základě GP č. 749-162/2017 a označena
par. č. 991/39 - trvalý travní porost o výměře
11 m2) Janu Kubíčkovi ml., Žamberk čp. 924
za cenu 150 Kč/ m2. Obec Helvíkovice zajistí vybudování komunikace na pozemcích
par. č. 991/37 a 991/38 do 31. 12. 2019.
V případě nedodržení termínu budou pozemky
prodány původnímu majiteli p. Janu Kubíčkovi
ml. Žamberk 924.
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•
Nabídku na zabezpečení osobních údajů
(GDPR) od MANA Consulting s. r. o. v rámci
společného řešení Sdružení obcí Orlicko.
•
Projektovou
dokumentaci
na
akci
Helvíkovice – rekonstr. NN od TS88 k č. p. 52  
investora ČEZ Distribuce, a. s.  
•
Nabídku na vypracování projektové
dokumentace pro stavební povolení a provádění
stavby na akci Most přes Divokou Orlici,
Helvíkovice od MDS PROJEKT s. r. o. – tím
je zahájena příprava na rekonstrukci mostu
k Popluží.
•
Zapracování chodníku od mostu k Popluží
k budoucí autobusové zastávce Popluží,
chodníku podél hasičské zbrojnice k OÚ
a chodníku u domu č. p. 34 do studie „Stezka
pro pěší a cyklisty podél I/11“. Studie úpravy
a rozšíření chodníků po obci byla veřejně
projednána a v současné době je celá zveřejněna
v elektronické podobě na úřední desce
na www.helvikovice.cz.
•
Zadání zpracování projektové dokumentace
na pozemní komunikaci v lokalitě Z10  - za OÚ
u potoka Kameničná K. Hronovskému Hradec
Králové. Komunikace bude propojovat stávající
cestu k odpadovému dvoru s výjezdem na I/11
naproti kapli (kolem firmy Kolex).
•
Zadání přípravy projektové dokumentace
na rekonstrukci a rozšíření veřejného osvětlení
v lokalitách Dolní konec, Ostrov a Ke statku
Vladimírovi Bezperátovi, Letohrad.
•
Dohodu o vytvoření společného školského
obvodu Základní školy s Městem Žamberk.
Obec je povinna zajistit umístění žáků z obce
do ZŠ. Není tím však omezeno právo rodičů
na výběr ZŠ dle svého rozhodnutí.

1. Rozpočtové opatření č. 10/2017 ze dne
24. 11. 2017.
2. Návrh řešení u projektovaných polních cest
U pěti ran – asfaltový povrch, ostatní kombinace
asfaltu a hutněného prostříknutého štěrku.
3.
Stanovení
místní
úpravy
provozu
na pozemních komunikacích na křižovatce
k Popluží ze silnice I/11 – zákaz vjezdu vozidel
nad 5 t ve směru na most k Popluží.
4. Připomínky Místní organizace Českého
rybářského svazu Žamberk, z. s.
5. Uzavření smlouvy s EKO-PF s. r. o. Hlincova
Hora na likvidaci olejů.
6. Řízení Katastrálního úřadu pro Pardubický
kraj ve věci předkupního práva na pozemky
vycházející ze schváleného Územního plánu
obce Helvíkovice.
Věra Dittertová

Upozornění na platby za místní poplatky
Poplatek za odpady je 450 Kč

za 1 občana hlášeného k trvalému pobytu,
dlouhodobě žijícího cizince nebo za rekreační
objekt je splatný do 30. 6. 2018
Poplatek za psa je 100 Kč

sazba platí pro prvního psa, za každého
dalšího psa jednoho majitele je sazba 200 Kč,
poplatek je splatný do 28. 2. 2018

Předplatné Helvíkovický zpravodaj 60 Kč

předplatné na 6 výtisků, dodaných během roku
až do domu.
Místní poplatky je možné hradit v hotovosti
na obecním úřadě v úřední době úřadu
nebo bankovním převodem na účet obce
č. 107489301/0300, variabilní symbol platby je
číslo domu.

Volba prezidenta
České republiky

Volební výsledky v obci Helvíkovice

I. kolo konané ve dnech 12. a 13. 1. 2018

Počet oprávněných voličů 382
Počet voličů, kteří se zúčastnili voleb
286 t.j. 74,9 %
Počet platných hlasů
286
Výsledky hlasování pro jednotlivé
kandidáty:

č.
č.
č.
č.
č.
č.

1
2
3
4
5
6

Mirek Topolánek
Michal Horáček
Pavel Fischer
Jiří Hynek
Petr Hannig
Vratislav Kulhánek

č. 7 Miloš Zeman

č. 8 Marek Hilšer
č. 9 Jiří Drahoš

13 hlasů
35 hlasů tj. 12,24 %
20 hlasů
2 hlasy
3 hlasy
1 hlas

98 hlasů tj. 34,27 %

29 hlasů

85 hlasů tj. 29,72 %

II. kolo konané ve dnech 26. a 27. 1. 2018

Počet oprávněných voličů 368
Počet voličů, kteří se zúčastnili voleb
288 t.j. 78,3 %
Počet platných hlasů
287
Výsledky hlasování pro jednotlivé
kandidáty:

č. 7

č. 9

Miloš Zeman
Jiří Drahoš

136 hlasů tj. 47,39 %

151 hlasů tj. 52,61 %

Okrsková volební komise obce Helvíkovice
Zapisovatelka Věra Dittertová
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Jak už bylo výše uvedeno, obec uzavřela
smlouvu se společností EKO-PF s.r.o.,
která nám zajistí likvidaci olejových
odpadů. Na stanovišti zvonů na
tříděný odpad u staré hasičské zbrojnice je
umístěna sběrná nádoba o objemu 240 l (velká
popelnice), zelené barvy, do které můžete
odkládat separované odpady – upotřebené
potravinářské oleje a tuky. Tyto oleje mohou
být ukládány do sběrné nádoby pouze
v pevných obalech (např. v PET lahvích nebo
jiném plastovém obalu). Cílem této nabídky
uložení odpadů je na maximální možnou míru
snížit vypouštění potravinářských olejů a tuků
do veřejné kanalizace. Prosím, využijte tuto
možnost.
Věra Dittertová
Otevření provizorní lávky pro pěší

Od středy 24. ledna 2018 je otevřena pro pěší
lávka u provizorního mostu přes řeku Divokou
Orlici k bezpečnému průchodu na autobusovou
zastávku ve směru na Žamberk.
Pěší musí jít okolo prodejny Konzum směrem
k řece, aby došli k příchodu na provizorní lávku.
Od křižovatky u Pohostinství U Jelena není
lávka přístupná. V současné době mohou pěší
používat obě lávky.
Zároveň bylo s kolaudací provizorní lávky
upraveno i místo pro nastupování do autobusu.
Z důvodu bezpečnosti byly o cca 1 m posunuty
betonové ohrazení prostoru autobusové
zastávky.
Stavba nového mostu na I/11 bude zahájena
v jarních měsících letošního roku, předběžně
v březnu nebo dubnu.
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Realizace bude probíhat přibližně do listopadu
2018. Po dobu stavby bude doprava řízena
světelnou signalizací a vedena jednosměrně
po provizorním mostu, který mohou využívat
všechna vozidla. Autobusová zastávka bude
po dobu stavby opět přemístěna k domu pana
Šplíchala (dříve Diblíkovi). Koordinaci prací
bude řídit investor akce ŘSD Pardubice.
Věra Dittertová
Poštovní schránky

Vážení spoluobčané, především majitelé domů
a bytů! Opakovaně vás prosíme a zároveň
důrazně žádáme o umístění schránek na
listovní zásilky na vaše domy. Nevěřili byste,
kolik problémů musíme zdolat při doručování
Helvíkovického zpravodaje nebo volebních
lístků do vašich domácností! Někde na
nás vybafne rozzuřený pejsek, který určitě
nikomu nic neudělal, ale přitom pouští
hrůzu. Jinde zase marně hledáme místo pro
odložení doručované zásilky, protože schránka
není k dispozici. Stejný problém musí řešit
doručovatelky České pošty, ale jim ve většině
případů pomohou modré schránky instalované
Poštou. Jenže nám to situaci nevyřeší, protože
schránky jsou uzamčené. Žádáme o umístění
jakékoliv označené schránky nebo jen nějaké
trubky na plotě domu nebo na jiném volně
dostupném místě. Pokud nebude u domů
označené místo pro předávání tiskovin, nebude
do těchto domů nadále doručován zpravodaj,
i když bude předplacen. Zároveň děkujeme
všem majitelům domů, kteří berou umístění
schránky jako svoji povinnost a výhodu pro
doručení nepoškozených zásilek.
Věra Dittertová, Jana Kolářová,
Miroslav Felcman

Výsledky hospodaření obce za rok 2017
Název položky
Skutečné příjmy v Kč Skutečné výdaje v Kč
Daně z příjmu
6 119 309,11
Místní poplatky (odpady, pes, správní)
254 866,00
Daň z nemovitostí
626 403,94
Přijaté dotace celkem
861 913,31
- od MZe na úroky z úvěru na kanalizaci
132 056,11
- od Úřadu práce na zaměstnance na VPP
341 531,00
- ze SR na volby do Parlamentu ČR
19 749,00
- ze SR na projekt Chůva v MŠ
154 777,20
- od kraje za účast v soutěži Vesnice roku
10 000,00
- od kraje na komunikaci k novým RD pod Unikovo
110 000,00
- ze SR v rámci SDV
93 800,00
Pronájem pozemků
57 299,00
500,00
Psí útulek Žamberk
-   
Lesní hospodářství celkem
107 780,00
40 754,00
- Ošetření stromků
2 034,00
- Těžba v lese, pořez a odvoz kulatiny
38 720,00
Sdružení obcí Orlicko
44 307,70
Konzum – příspěvek na provoz prodejny
68 040,00
Místní komunikace celkem
982 142,87
- Opravy a běžná údržba
37 253,27
- Nové cesty k RD Na Skále a u Unikovo
628 944,10
- Projekty na rekonstrukce cest a chodníků
230 376,00
- Zimní údržba komunikací
85 569,50
Odpadní voda – kanalizace celkem
11 000,00
54 753,00
Mateřská škola celkem
-  
324 777,20
- Příspěvek na běžný provoz
170 000,00
- Dotace na projekt Chůva
154 777,20
Knihovna
8 350,00
Kronika
16 028,00
Kaple sv.Antonína
4 235,00
3 827,00
Helvíkovický zpravodaj
7 590,00
47 408,00
Záležitosti kultury celkem
153 875,00
90 601,44
- Přijatý dar od Dibaq a. s.
100 000,00
- Kulturní akce a zájezdy
53 875,00
49 322,44
- Kalendář akcí na rok 2017
3 650,00
- Životní výročí občanů, vítání občánků
37 629,00
Tělovýchovná činnost, sportovní zařízení
16 984,00
Zájmová činnost celkem
14 994,00
- Dotace spolkům na činnost
14 200,00
Bytové hospodářství
111 600,00
Nebytové prostory celkem
562 063,65
702 346,65
- Tělocvična
8 652,00
542,00
- Sálek v budově OÚ
16 820,00
11 120,53
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- Statek
530 491,65
- Ost.nebyt. prostory v č.p.165, tepelné čerpadlo
6 100,00
Veřejné osvětlení celkem
- Rozšíření veř. osvětlení u č.p. 107
- Elektrická energie, drobné opravy
Pohřebnictví - hřbitov
1 000,00
Územní plán, studie –popl.žadatele za změny
77 440,00
Obecní majetek celkem
36 146,12
- Prodej a nákup pozemků
                  -  
- Náhrady za škody a věcná břemena
15 890,00
- Koše na psí exkrementy, křovinořez
Komunální a tříděné odpady celkem
89 951,50
- Odměny za třídění,náklady na tříděný odpad
89 951,50
Vzhled obce, veřejná zeleň celkem
4 654,00
- Mzdy pracovníků na veřejně prosp.práce
Požární ochrana – SDH
Zastupitelstvo obce
Volby do parlamentu ČR
Místní správa – obecní úřad celkem
202 725,00
- Obědy pro občany, inzerce
202 725,00
- Nový projektor
- Přestupky občanů řešené MěÚ Žamberk
Pojištění, úroky z účtů a úvěrů, platby daní
3,19
Finanční vypořádání min. let
Celkem
9 289 854,82
tj. 100,13 % rozpočtu
Počáteční zůstatek na bankovních účtech k 1. 1. 2017
Konečný zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2017
Počáteční zůstatek úvěrových účtů u ČSOB k 1. 1. 2017
Konečný zůstatek úvěrových účtů u ČSOB k 31. 12. 2017

585
105
79
24
54
19
13
1 296
429

604,12
080,00
056,00
400,00
656,00
271,00
000,00
546,03
600,00
38 974,00
243 998,20
49 007,20
426 204,20
373 766,00
29 789,00
851 005,00
18 862,00
881 298,72
215 280,00
14 190,00
4 200,00
460 670,27
9 653,20
6 745 167,48
tj. 98,53 % rozpočtu
53 052,21 Kč
85 138,27 Kč
10 044 298,68 Kč
7 521 910,98 Kč

Nejdůležitější akce financované v roce 2017:

Stavba nové komunikace mezi nové RD pod Unikovo
520 tis. Kč
Rekonstrukce střechy, výměna oken, oprava fasády na statku
440 tis. Kč
Příprava projektů na rekonstrukce polních cest, rozšíření komunikace u drážního domku na Popluží
a studie na rekonstrukci a rozšíření chodníků podél I/11
230 tis. Kč
Zahájení stavby nové komunikace k novému RD Na Skále
109 tis. Kč
Splátky jistiny úvěru, úroky z úvěru
2 742 tis. Kč
Věra Dittertová

Rozpočet obce na rok 2018
Název položky
Daně z příjmu od FÚ
Místní poplatky – pes, odpady, správní
Daň z nemovitostí od FÚ
5

Příjmy v tis. Kč
6 300
245
580

Výdaje v tis. Kč
-

Název položky

Příjmy v tis. Kč

Výdaje v tis. Kč

Přijaté dotace – ze stát.rozpočtu na státní správu
100,2
Smluvně sjednané dotace ze SR na opravy kaple, hasičské zbrojnice a protipovodňová opatření
včetně zřízení rozhlasu
2463
Pronájem pozemků, psí útulek
55
5,5
Lesní hosp.– běžná údržba, stromky, prodej paliva
70
10
Sdružení obcí Orlicko – členské příspěvky
15
Silnice a pozemní komunikace z toho
820
- opravy, zimní údržba
120
- výstavba komunikace k novým RD Na Skále a za OÚ
300
-projekty na most k Popluží,chodníky podél I/11,pasport mostků
400
Odpadní vody – nájem, drobné služby
11
5
Mateřská škola
200
Místní knihovna
10
Obecní kronika
10
Helvíkovický zpravodaj
8
40
Kultura – koncerty, zájezdy, akce, blahopřání k život.výročím
23
57
Tělovýchova a zájmová čin. – provoz kabin,podpora spolků
37
Bytové hospodářství – pronájem v č.p. 165
112
Nebytové hospodářství (sálek, tělocvična, statek) z toho
500
972
- spotřeba elektřiny
85
- revitalizace staré hasičské zbrojnice
750
- drobné opravy
63
Veřejné osvětlení z toho
240
- spotřeba elektřiny, drobné opravy
40
- výstavba nového osvětlení, projekty
200
Pohřebnictví, kaple – revitalizace kaple sv. Antonína
9,3
1 220
Územní plán – změny ÚP, územní studie na zástavbu
100
Komunální služby – správa majetku obce z toho
30
1 205
- nákup pozemků
500
Komunální odpady (směsné, nebezpečné, tříděné) z toho
70
260
- odměny za třídění od EKO-KOM, Asekol, Elektrowin
70
- nákup nového kontejneru na směsný odpad
40
Veřejná zeleň
35
Požární ochrana, krizové řízení z toho
1 785
- protipovodňová opatření včetně rozhlasů
1 765
Zastupitelstvo obce
820
Činnost místní správy (obecní úřad) z toho
160
830
- obědy pro občany
155
155
- inzerce ve zpravodaji
5
Pojištění majetku obce
25
Úroky z bankovních účtů a úvěrů
210
Celkem rozpočet
10 736,5
8 911,5
Splátky úvěrů
1 925
Čerpání a splátky kontokorentu
100
Celkem
10 836,5
10 836,5
Věra Dittertová
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Srdečně blahopřejeme
našim spoluobčanům, kteří
oslaví významná životní
jubilea

ÚNOR 2018

Vítek Josef
Žabková Hana
BŘEZEN 2018

Jeništa Jaromír
Matyášová Jaroslava
Urbánková Jaroslava
Gábriš Gabriel

č.p. 24
č.p. 43

79 let
92 let

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

79
76
78
76

10
38
128
129

Blahopřejeme
k významným životním
výročím

Václav Bednář – v listopadu oslavil 75 let
Otto Kopecký – v lednu oslavil 80 let
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let
let
let
let

Zajímavosti z evidence
obyvatel v roce 2017

Vzpomínáme na zesnulé

Po dlouhé době nedošlo k nárůstu, ale ani
k poklesu počtu obyvatel. Počáteční stav
obyvatel, celkem 485, byl stejný i k 31. 12. 2017.
Během roku 2017 se 13 osob přistěhovalo,
9 dětí narodilo, 18 osob odstěhovalo a 4 občané
zemřeli.
Celkem je v obci hlášeno k trvalému pobytu
193 žen, 205 mužů a 87 dětí.
Dospělých osob v obci je:

svobodných
ženatých, vdaných
rozvedených
ovdovělých

50
92
24
27

žen
žen
žen
žen

76 mužů
96 mužů
29 mužů
4 muži

Z celkového počtu občanů podle věku je:

do 17 let věku
ve věku 18 – 39 let
ve věku 40 – 59 let
ve věku 60 – 79 let
starších než 80 let

105 osob
135 osob
133 osob
96 osob
10 žen a 6 mužů

Nejstaršími občany jsou paní Květoslava
Hovadová, č. p. 24, která vloni oslavila 98 let
a paní Marie Tomšová, č. p. 2, které bylo 93 let.
V nejbližších dnech oslaví své 92. narozeniny
paní Hana Žabková.
Věra Dittertová

„Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šla, za
ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byla, za každý den, který
jsi s námi žila.”
S bolestí v srdcích vzpomínáme dne 28. 1. 2018  
1. výročí úmrtí naší milované maminky, babičky
a prababičky paní Anny Stejskalové.
Dcery Aninka a Hanka s rodinami
ZE ŽIVOTA V OBCI
Advent a Vánoce 2017

Minulého roku připadl začátek adventu na
3. prosince. My jsme ho přivítali rozsvícením
vánočního stromu s živým svatým obrazem,  
hudebním doprovodem paní Broni Halbrštátové
a jejích kolegyň. Broňa se svou velikou energií
a stále dobrou náladou nenechala nikoho v klidu
a mnohým vykouzlila na tvářích úsměv. Naše
pozvání také přijal pan farář W. Kalemba, který
po krátkém proslovu požehnal adventní věnce.
Myslím, že svou přítomností dodal podvečeru
opravdu sváteční ráz.

Na sálku byla k shlédnutí vánoční výstava Klubu
žen a připravené tradiční občerstvení.
13. prosince jsme se opět zapojili do celostátní
akce Česko zpívá koledy. Hudební doprovod
zajistila paní Dáša Dvořáčková. V altánku
panovala dobrá nálada a po zazpívání povinných
koled jsme se přesunuli na sálek. Tam bylo
připravené občerstvení, děti z kuchařského
kroužku nám upekly výborné vánoční cukroví.
A pokračovali jsme ve zpěvu. Zde proběhla,
zřejmě poslední, kuchařská soutěž. Hodnotili
jsme ozdobené perníčky v kategorii dospělých
a dětí. Jako další byly pomazánky. Nejlépe
ozdobené perníčky měla paní Ivana Doubravová.
V dětské kategorii se nejvíc líbilo zdobení
Jaromíra Matyáše, ale největší překvapení bylo,
když se svou křenovou pomazánkou zvítězil nad
deseti dospělými jedenáctiletý Jaroslav Matyáš.
Večer byl o to zajímavější, že přijela paní
redaktorka Janoušková z Orlického deníku.
Moc se jí u nás líbilo a následující sobotu vyšel
v Deníku krásný článek. Doporučuji přečíst.
Milým zpestřením bylo pěvecké vystoupení
malé slečny Dády.
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Poslední vánoční setkání toho roku byl koncert
skupiny Kamínci v naší kapli, 26. prosince.
Skupina zahrála a zazpívala krásné vánoční
písně. Dočkali jsme se i malé scénky.
Starý rok je definitivně pryč a my se můžeme
těšit na rok nový a doufat, že bude dobrý
a prožijeme ho ve zdraví.
Na setkání při dalších akcích se na Vás těší za
kulturní výbor, Alena Krejsová

ZE ŽIVOTA V OBCI
smysluplnou akci, do které se každý svým dílem
už 18 let obětavě zapojuje.
Jako organizátor akce a příjemce vybraných
peněz vyjadřuje Oblastní charita Ústí n. O.
upřímné poděkování všem, kdo se na Tříkrálové
sbírce podílejí, a také všem, kdo do sbírky
přispěli. Vedle finančního přínosu má tato
akce velký význam společenský, neboť přispívá
k upevňování dobrých mezigeneračních vztahů
v obcích.
Tradiční dobročinná akce se opět setkala
s příznivou odezvou. V orlickoústeckém okrese
se vybralo do 586 pokladniček 2.894.503,- Kč.
Převážná část výtěžku je určena na činnost
Oblastní charity Ústí n. Orl.
Všichni koledníci a organizátoři jsou zváni
27. 2. 2018 na divadelní představení Větrná
pohádka v 18 hodin v Orlovně Letohrad-Orlice.
Za Oblastní charitu Iva Marková
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V HELVÍKOVICÍCH

Měli jsme tu čest účastnit se na největší
dobrovolnické akci v zemi. Bavilo nás chodit
po vsi a milým spoluobčanům osobně přát
pokoj, zdraví a všechno dobré. Děcka koledníci s nadšením sledovali přibývání mincí
do pokladničky a odhadovali, kolik už tam je ...
Moc si vážíme vašich přijetí. Někteří jste nás už
vyhlíželi  Byla to opravdu příjemná setkání.
Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2018

Letošní Tříkrálová sbírka je za námi. Téměř
jarní počasí vylákalo do ulic orlickoústeckého
okresu více než dva tisíce dobrovolníků, kteří
i letos přinesli lidem přání štěstí, zdraví,
a písmeny K+M+B požehnání jejich příbytku.
I letos jsme viděli slzy a radost v očích starších
lidí, kteří Tři krále netrpělivě očekávali, nebo
úžas v očích malých dětí…
V dnešním světě jsme sváděni strachem či
pomyšlením, že nás víc věcí rozděluje, než
spojuje. Tříkrálová sbírka je ale krásným
příkladem
toho,
že
dokážeme
dobře
spolupracovat na společném díle. Charita,
obecní úřady, farnosti, občanské spolky, stovky
dobrovolníků a tisíce lidí přijímají TS jako  
9

Pokladnička nakonec vážila 1,30 kg a bylo
v ní 7 161 Kč.

Mimochodem, pochodit skoro celou obec (moc
se omlouváme těm, kam jsme nedošli) nám
zabralo celých 5 hodin! Nebýt paní Zezulkové,
která nás místy popovezla autem (DÍKY!), asi
bychom se uchodili. Slávkovi to připomnělo
rodinný výlet do Prahy. Jistě to znáte taky:
chodíte celý den po velkém městě a pak
ve vlaku na cestě domů vás úplně brní nohy...
Ptala jsem se, jak to mají koledníci v Žamberku.
Protože je jich málo, pět hodin je minimální
čas na „rajón”. Jedna skupinka letos vyrazila
ráno v devět a vrátila se večer v šest! I když
je to příjemné zpestření programu, člověk je
z toho utahanej' jak po šichtě. Taky umluvenej'
a uzpívanej'. Kdybyste měli chuť se přidat
a královské skupinky příští rok pomoct
rozmnožit, budou na charitě rádi. Ráda vám
pomůžu se tam ohlásit. Nemusíte být věřící.
Naopak, pan farář Kalemba mluvil o tom, jak je
fajn, když nevěřící přejí pokoj bližním .
Vážně nás to bavilo. K tomu příjemně hřálo
sluníčko a taky dobrý pocit z velkého dobrého
skutku. Slovy ředitelky Oblastní charity:
„Děkujeme, že pomáháte pomáhat!”
Za koledníky Marcela, Simonku, Jaromíra
a Slávka
Lída Matyášová
Výtěžkem tříkrálové sbírky
na Orlickoústecku budou letos
podpořeny tyto charitní služby:

• sociálně terapeutické dílny
• domácí hospicová péče
• pečovatelská služba
• rodinná centra
• sociálně-aktivizační služby pro rodiny
s dětmi
• nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
• občanská poradna
• zařízení pro osoby bez přístřeší
• dar na realizaci humanitárních projektů
v zahraničí
•
přímá pomoc lidem v nouzi
Pokud na vás nevystačily Charitní aktuality,
Oblastní charita v Ústí nad Orlicí má své
webové stránky, kde se můžete dozvědět víc.

ZAJÍMAVOSTI

20 + C + M + B + 18
K + M + B 2018. Někdy se i u nás místo "K"
píše "C", jako v jiných zemích, to je zkratka
slov "Christus mansionem benedicat", t. j.
"Kriste, žehnej tomuto domu". Nevěřící říkají
"Pokoj tomuto domu". Křížky mezi písmeny
představují pečeť na domě. Jsou-li dveře
zapečetěny, nemůže dovnitř proniknout zlo.
Zlato - nejcennější kov - když někdo
daruje zlato, vyjadřuje svou velkou úctu k
obdarovanému.
Kadidlo - pryskyřice z kmene stromu
kadidlovníku (roste v Jemenu) - když se zapálí,
voní a kouří - kouř stoupá k nebi jako naše
modlitby směřují k Bohu.
Myrha - vonná pryskyřice načervenalé barvy,
která se získává z některých stromů v Arábii
a v Africe - používala se jako součást léčivých
mastí nebo masti určené k balzamování
zemřelých.

10

ZAJÍMAVOSTI

POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE

Náš tip:

Zkuste přidat na jemno nakrájené kyselé jablko
a nakrájenou cibuli krátce svařte v octové vodě
.

1. místo DAGMAR TREJTNAROVÁ
2. místo JAKUB SEDLOŇ
3. místo ALENA KREJSOVÁ

Byla to velmi vydařená akce.
Všem účastníkům děkuji.
Dagmar Holubářová

POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE
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Bohužel či bohudík se podle mých zkušeností
jejich dlouhodobé předpovědi plní jen zcela
výjimečně.
To ovšem neznamená, že zima opravdu být
nemůže. Hluboko pod nulou s bodajícími
sněhovými vločkami ve větru o rychlosti
téměř 50 km/h? No anebo se v předpovědi
zmýlili a čeká nás den, který kapkami
studícími nejen za límcem nakonec promáčí
všechno a všechny? Nebo bude jasný, lehce
mrazivý den s křupajícím sněhem pod
podrážkami bot? Nebo den zcela bez sněhu
s téměř jarně hřejícím sluníčkem? Kdo ví?
Tohle vše jsme již při MASOPUSTNÍM
PRŮVODU zažili. A z toho vlastně plyne,
že nás nemůže nic překvapit. Jedině snad,
že bychom od starostky nedostali povolení
k průvodu. Nebo? Nebo kdyby nebylo kde se
zastavit. Což by bylo opravdu zvláštní, že? Ale
to se zajisté stát nemůže a tak Vás všechny
zvu na  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
11

Je tu zas. A kdo? No přece nejstudenější měsíc
roku. Únor. I když někteří by mohli říkat, že to
není pravda, že nejstudenější byl letos dozajista
leden. Ale podle dlouhodobé předpovědí
rosničkářů to má být únor.
No, a protože letošní Popeleční středa připadá
na 14. února tak se máme při MASOPUSTU
asi na co těšit. A kdy, že bude? V SOBOTU
17. ÚNORA!!
I když by se podle pravidel měl konat na
Masopustní úterý, tedy 13.! Ale kdo by se
takovou drobnou nesrovnalostí trápil, že?
Vždyť například v Žamberku bude Masopust již
3. února! Takže proč se trápit nějakým úterým
13.! A komu by se taky chtělo jít do průvodu
v úterý, když ve středu jdou všichni normálně
do práce. Tedy kromě nás dříve narozených
a dítek školou nepovinných.
A když mluvíme o únorovém počasí, tak by
mě zajímalo, jakéže překvapení má pro nás
letos přichystáno. Že by hromady sněhu, velké
padající vločky a slunce schované za mrazivým
větrem hnanými temnými mraky? Tak by to
být mohlo, pokud se předpověď meteorologů
o únoru vyplní.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

MASOPUSTNÍ PRANOSTIKY

• Masopust na slunci - pomlázka u kamen.
• O masopustním úterku musí hospodyně
a hospodář hodně tancovat, aby jim vyrostl
dlouhý ječmen a veliké brambory.
• Svítí-li slunce na bláznivé masopustní dni,
bude pěkná pšenice i žito.
• Jsou-li o masopustě dlouhé rampouchy, je
úrodný rok na mouchy.
• Suchý půst - úrodný rok.
• Konec masopustu jasný - len krásný.
• Na ostatky lužky - budou jabka, hrušky.
• Jaké jest masopustní úterý, taková bude
Veliká noc.
• Bude-li v úterý masopustní neb v středu
popeleční vítr aneb vichr, tehdy celý půst
větrný bude.


sváteční, hlavní den maškar
1
2
masopust končí pochováním …
karnevalové přestrojení, maska
3
bál, pro ženaté a vdané, ne pro svobodné
4
5
středa ukončující masopust
moravský název masopustu
6
dojídací pokrm "… zelo"
7
8
starověký bůh úrody, vína a veselí
masopustu podobná akce pro děti 9
bičem odhání nemaskovavé
10
11
nejtypičtější maska

Řešení:
1. úterý
2. basy
3. maškara

:ínešeŘ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.01
.11

V 18.00 hodin se sešlo 11 bramborových salátů
a soutěž mohla začít. Ochutnávka trvala 2
hodiny a všichni se dobře bavili a ochutnávali.
A kdo byl oceněn?

Post scriptum: Přesto, že je letošní zima
opravdu zimní a vlastně krásná, až na pár
nezimně teplých dní před nedávnem, stejně
mám nejraději jaro s jeho nevysokou, právě
vyrašenou jasně zelenou travou, mladými,
sotva rozvinutými listy stromů, fialovými či
bílými hrozny květů omamně vonícího šeříku,
třešněmi zcela obalenými narůžovělými
okvětními lístky, vysokými bíle zářícími svícemi
kvetoucích kaštanů a sluncem, které hřejivými
paprsky dokáže pohladit tvář. Vy ne?
Vláďa Martínek

1.
2.
3.
4.
5.
6.


sváteční, hlavní den maškar
masopust končí pochováním …
karnevalové přestrojení, maska
bál, pro ženaté a vdané, ne pro svobodné
středa ukončující masopust
moravský název masopustu

ýretú
ysab
arakšam
ýksvožum
ínčelepop
knašaf
oldenkořpev
suhckaB
lavenrak
kešaš
řáděvdem

O NEJCHUTNĚJŠÍ BRAMBOROVÝ SALÁT

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.01
.11

Dne 23. 12. 2017 se v Sousedském klubu
uskutečnila soutěž

ed ínvalh ,ínčetávs
p íčnok tsuposam
tseřp évolavenrak
v a étanež orp ,láb
ícíjučnoku adeřts
m vezán ýksvarom
…" mrkop ícadíjod
orú hůb ýkěvorats
bodop utsuposam
men ínáhdo mečib
ksam íšjětčipytjen

SOUTĚŽ O
NEJCHUTNĚJŠÍ
BRAMBOROVÝ SALÁT

A vzhledem k tomu, že letos vyjde
MASOPUSTNÍ PRŮVOD z dolního konce,
svolávám nejen masopustní masky, ale i ostatní,
kteří se chtějí průvodu zúčastnit na fotbalové
hřiště, kde bude ve 14,00 průvod zahájen.
Zajisté až poté, co od starostky dostaneme
svolení.
V tom případě projde průvod známou trasou
a to znamená, že bude nejpozději
ve 14.30 u Žabků
čp. 69
v 15.10
u Kolářů
čp. 65
v 15.50
u Čermáků
čp. 61
v 16.30
u Mitvalsků
čp. 140
a na zastávce by masky rády uvítaly malé
pohoštění, za což se medvědář odvděčí přáním a
masky předvedením tanečků a všichni hlasitým
a rýmovaným poděkováním a v 17.00 průvod
masopustních maškar skončí na sálku
na obci, kde se právě v tu dobu začne nabízet
zabijačkové
občerstvení a k pití teplé, studené,
1
alkoholické
i nealko nápoje i hudba k poslechu
2
či tanci
3 bude a poté ve 20.00 za zpěvu, při
veršících
a s úctou bude POCHOVÁNA
4
BASA!
5
6
A tím7 letošní HELVÍKOVICKÝ MASOPUST
skončí8 a ti co vydrží, už jen na sálku posedí
jak se9 sluší a patří a až se pozdě večer či za
časného
10 rána loučit budeme, popřejme si, ať se
za rok
11 hlavně ve zdraví sejdeme.  
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SDH Helvíkovice pořádá
U Jelena v Helvíkovicích
v sobotu 24. 3. 2018 od 20 hodin
tradiční

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola
a
Klub žen Helvíkovice, z. s.
pořádají tradiční

Josefovskou zábavu

Detský maškarní
karneval

K tanci hraje oblíbená skupina
Kvedlo, vepřo, zelo.
Soutěž o hodnotné ceny, slosování
vstupenek.
Srdečně Vás zveme.

v neděli 25. 3. 2018 od 14 hodin
U Jelena.
Na děti čeká zábavný animační program
plný soutěží a písniček.
Bohatá tombola i občerstvení.
Těší se na vás pořadatelé.

Mateřská škola Helvíkovice dle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání /školský zákon/ podle
§ 34 vyhlašuje

ZÁPIS
k docházce do Mateřské školy
v Helvíkovicích na školní rok 2018/2019,
který se bude konat v úterý 15. 5. 2018
od 8 do 16 hodin v MŠ.

PAPOUŠCI - LÉTAJÍCÍ KLENOTY
- 21. 11. 2017

S ukázkou krásných papoušků přijeli potěšit
děti do MŠ manželé Podolští.
Děti s nadšením poslouchaly vyprávění
o životě papoušků a byly pochváleny nejenom
za pozornost, ale také za znalosti, které uměly.

Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání pro následující školní rok
si vyzvedněte v mateřské škole.
Veškeré informace podá ředitelka MŠ Anna Janebová, mobil 774176037,
telefon 465614147

Klub žen Helvíkovice, z.s. vás srdečně zve
v pátek 23. 3. a v sobotu 24. 3. 2018 na

Velikonocní trhy

POHÁDKA V MŠ - 8. 12. 2017

Na sálku OÚ vám nabídneme domácí cukroví, perníčky a různé velikonoční dekorace.
Trhy můžete navštívit v pátek od 13.30 h do 17 h a v sobotu
od 8.30 h do 11 h a od 13.30 h do 17 h.

PŘIPRAVUJE SE VÍKEND
PRO DOSPĚLÉ

Před pár dny jsme na Obecním úřadě nahlašovali,
co plánujeme pro veřejnost v novém roce.
Výtvarný kroužek má mimo jiné na seznamu
Víkendovku pro dospělé. A já si vzpomněla,
že jsem na podzim nenapsala žádnou zprávu
o té premiérové, co proběhla v říjnu. Někteří,
jak se potkáváme, vzpomínají dodnes, a tak
snad nevadí, když vám povyprávíme až teď
dodatečně, jak jsme se měli.
Pro mě to byla první zkušenost s přípravou
akce podobného typu, ale nakonec jsem si to
já osobně užila skvěle. Jak to cítili účastníci, to
se jich zeptejte.
Neslo se to v duchu zábavně relaxačním. Cílem
bylo aktivně si odpočinout při netradičních
aktivitách a dobít energii originálními zážitky.
V programu byly vtipné hry, lukostřelba,
večerní stezka odvahy za bludičkou Máničkou,
13

výlet s trochou lezení ve Studenských
skalách, malování žehličkou, zdobení dřeva
vypalovačkou, malování na hedvábí. Účastníci
se naučili orientovat s pomocí buzoly, připravili
si "designovou" svačinu a postavili mlýnky
na potoce.
O plné žaludky, prima zázemí a zábavu pomáhaly
starat se naše teens Magda a Terka. Eliška byla
tentokrát účastnicí, ale taky pomáhala 
Rodiče svou účastí získali reálnou představu,
jak to asi chodí na víkendovkách, kam posílají
své děti ...
Další víkend pro dospěláky je opět v plánu na
říjen. Pokud to chcete zažít taky, doporučuji
zaznamenat si do kalendáře, ať to nepropásnete.
A už teď se psychicky připravujte Příště bude
drsnější stezka odvahy, SŮl určitě nezapomenu
a hlavně už ne další hru! HU!
P.S.: V textu jsem záměrně použila některé
citace účastníků 
Lída Matyášová

Naší MŠ navštívilo divadélko U DVOU SLUNCÍ  
z Hradce Králové s pohádkou Kocourek
Mourek. Děti se dobře bavily, i ty nejmenší.

AKCE V MŠ

BETLÉMSKÝ PŘÍBĚH - 21. 11. 2017

Velice pěkný byl výlet s dětmi a prarodiči na
vánoční betlémský příběh na zámek Potštejn.
Zanechal v dětech i dospělých nezapomenutelný  
zážitek.
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA - 5. 12. 2017

„Mikuláši,Mikuláši, kdo to tady děti straší?.....”,
zpívaly děti od ranních hodin. A už tu byl ten
očekávaný čas, kdy přišli Mikuláš, anděl a čert
mezi nás. Děti přednášely básničky, zpívaly
a také ty nejodvážnější si čerta pohladily.
Za odvahu dostaly všechny děti odměnu.

O ČEM SE MLUVÍ
Děkuji SDH Helvíkovice za občerstvení,
odměny a pomoc při zajištění této akce.
Děti si odnesly plno zážitků, ale také každé
balíček dobrot.
VÁNOČNÍ BESÍDKA - 20. 12. 2017

A už tu byl závěr roku. Děti chtěly předvést
rodičům, co se v mateřské škole naučily.
Všechny od těch nejmenších po nejstarší se
už nemohly dočkat a s netrpělivostí vyhlížely
rodiče i prarodiče. Přišli všichni, za což jim
patří velké poděkování.
Vždyť jenom pro ně připravily nádherné
vystoupení - živý betlém /25 dětí/.
Na závěr zazpívaly vánoční písničku za
doprovodu kytary pod vedením paní učitelky
Koukolové. Obrovský potlesk byl odměnou
nejenom pro děti, ale i pro nás - učitelky.
Předáním přáníček a dárečků, pohoštěním
/cukroví/ od paní kuchařky skončilo velmi
příjemné odpoledne, strávené v předvánoční
atmosféře.
RODINA

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA - 8. 12. 2017

Děti prožily krásné čertovské odpoledne plné
soutěží a tance. A že se dobře bavily, dokazují
fotografie.

Rodina je jako strom.
Jako větve se jednou rozejdeme,
každý jiným  směrem.
Kmen nás ale spojuje
a navždy budeme mít společné kořeny.
Anna Janebová - ředitelka MŠ

A PROTO OBJÍMEJTE HLAVNĚ DĚTI, CO
NEJVÍCE TO JDE!
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Informace Policie ČR

Policisté Pardubického kraje by rádi občanům
v kraji připomněli důležité preventivní rady
a zásady, kterými je dobré se řídit, aby se nestali
obětmi různých podvodníků nebo zlodějů.
Dnes bychom rádi v tomto úvodním článku
připomněli čísla tísňových linek a postup
při podávání trestního oznámení. Začneme
zmiňovaným tématem a to podáváním
„trestního“ oznámení. Oznámení na Policii
České republiky může podat kdokoliv (nikoli
pouze poškozený), oznámení lze podat písemně
nebo ústně a samotné oznámení lze podat
na kterékoliv oddělení policie nebo na státní
zastupitelství. Pokud vaše oznámení nemá
charakter neodkladného tísňového hovoru
na linku 158, můžete se obrátit na policisty
z nejbližšího obvodního oddělení policie. V
naléhavých případech můžete samozřejmě
volat linku 158, kde sedí naši policisté a ti vám
jsou připraveni okamžitě pomoci. Pro urychlení
komunikace a následné pomoci je dobré vědět
základní údaje k oznamované události, což jsou
minimálně tyto informace:
- vaše jméno
- adresa, odkud voláte, případně co nejbližší
upřesnění místa události
- co se stalo
- zda je na místě někdo zraněn nebo zda
potřebuje někdo pomoc lékaře či hasičů
Obecně i při podávání oznámení na obvodní
oddělení by si měl každý oznamovatel (pokud
je to možné a tyto informace má) připravit
odpovědi na základní otázky typu CO se stalo,
KDO se protiprávního jednání dopustil, KDY
k jednání došlo, KDE k události došlo, JAK
ke skutku došlo, ČÍM bylo protiprávní jednání
spácháno či způsobeno, PROČ se podle
oznamovatele čin stal a jaký je NÁSLEDEK
jednání pachatele, tzn. újma na zdraví nebo
škoda na majetku.
Čísla tísňových linek zná téměř každý, nicméně
pokud se něco stane a člověk je ve stresu, ze
zkušeností víme, že si v rychlosti nevybaví ani to,
jak se jmenuje. Výše jsme zmínili číslo tísňové

linky policie a to číslo 158. Pokud potřebujete
pomoc hasičů, volejte číslo 150. Zdravotnická
záchranná služba má linku tísňového volání 155.
Rovněž je možné si přivolat pomoc voláním na
jednotné číslo evropského volání 112. Nicméně
doporučujeme, pokud potřebujete jen jednu
složku z integrovaného záchranného systému
(dále jen IZS), volejte přímo na tísňovou linku
potřebné složky. Číslo 112 se využívá především
v případech, že potřebujete na místo dvě a
více složek IZS. Tiskový mluvčí Zdravotnické
záchranné služby Pardubického kraje Bc.
Aleš MALÝ, DiS. naše tvrzení podporuje a
doporučuje: „Při zdravotních komplikacích, kdy
akutně potřebujete pomoc záchranné služby,
volejte přímo linku 155 a eliminujte tak byť
sebemenší časové prodlevy při spojování hovorů
z linky 112 na naše vyškolené operátory na lince
155“. Existuje i linka tísňového volání policie pro
neslyšící, kde operační důstojník komunikuje
s osobou, která potřebuje pomoci formou
SMS zpráv. Tato linka má číslo 603 111 158.
A úplným závěrem můžeme uvést malou

zajímavost - dětem jako mnemotechnickou
pomůcku zapamatování tísňových linek
uvádíme pomůcky, jak si pamatovat poslední
číslo z tísňové linky a to, u linky 158 –
osmička evokuje pouta používaná policisty, u
linky 155 – pětka evokuje nafouknuté bolavé
bříško a u čísla 150 – nula představuje rybník
plný vody, kterou hasiči hasí požáry. Přejeme
krásné zimní dny!   
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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NOVÁ RUBRIKA / VZPOMÍNÁTE?

NOVÁ RUBRIKA / VZPOMÍNÁTE?

Sousedské povídání u č. p. 13

13

č. 1-3 Závody Svazarmu kolem r. 1965

1

5

8

Lyžařské závody SSM

č. 4-6 Tuhá zima 1940

4

Nájemce Poplužního dvora a cihelny
Karel Dušek s manželkou Zdenkou

6

Závody na Borovici

9

10

Sokol - lyžařský zájezd do Říček r. 1971
Pokud někdo u zveřejněných fotografií ví  
upřesnění akce nebo roku, tak nás potěší,
když nám to sdělí.

2

12

3

Mateřská škola kolem r. 1960

7

Oblíbená šlitáž po r. 1980
11

17
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INFORMACE Z VAK
Vážení občané,
jménem
vodohospodářské
společnosti
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí
bych Vás rád informoval o činnosti za uplynulé
období.
Společnost VAK Jablonné nad Orlicí funguje
v tzv. smíšeném modelu provozování.
Infrastruktura, která je tvořena inženýrskými
sítěmi i vodohospodářskými objekty, je
vlastněna i provozována jedním subjektem
– akciovou společností VAK. Tento model
provozování umožňuje efektivně hospodařit
a investovat do spravovaného vodohospodářského
majetku. Hospodaření společnosti nezatěžuje
odvádění zisku mimo systém vodního
hospodářství, případně mimo Českou republiku
a je reinvestován prostřednictvím fondu obnovy
a rozvoje.
VAK je komunální společností, kterou majoritně
vlastní 61 měst a obcí. Podíl měst a obcí
činí 92,6 % základního kapitálu. Zastoupení
největších akcionářů je zřejmé z grafu:

Minoritní podíl ve výši 7,4 % základního kapitálu
(DIK) je v současné době v rukou přibližně 200
akcionářů z řad fyzických a právnických osob.
Statutárními
orgány
společnosti
je
představenstvo a dozorčí rada. Zástupci měst
a obcí ve statutárních orgánech společnosti
jsou aktivními činiteli, kteří utvářejí rámec
jejího fungování a rozhodují o koncepčních
ekonomických otázkách.
Vedení společnosti i představenstvo si
uvědomuje, že VAK působí v regionu s mnoha
malými či středně velkými obcemi s řídkou
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hustotou zástavby. Spotřeba pitné vody
a odvádění odpadních vod tudíž nepřináší
potřebný počet velkých odběratelů. Malé obce
patří k citlivým oblastem, proto je ve všech
obcích, které jsou akcionáři společnosti VAK,
uplatňován solidární princip jednotné regionální
ceny vodného a stočného, který umožňuje
zachovat jejich obydlenost.
Prioritou společnosti VAK je péče o zdroje
pitné vody a jejich ochranná pásma. Větší
území jsou řízena prostřednictvím „ jímacích
řádů oblastí“, které zajišťují rovnoměrný
odběr vody z různých zdrojů na základě
hydrogeologických dat tak, aby nedocházelo
k jejich přetěžování. Samozřejmostí je sledování
hladin podzemní vody ve významných vrtech.
Data jsou přenášena pomocí rádiové sítě na
vodárenský dispečink, který zajišťuje dozor nad
všemi vodohospodářskými objekty. Dlouhodobé
trendy ve vývoji hladin podzemní vody jsou
pravidelně vyhodnocovány a určují prioritu
v budování nových vodních zdrojů.
Vodovodní síť je obnovována
moderními
trubními materiály dle
vnitropodnikové standardizace. Ztráty vody
ve vodovodní síti jsou na
výborné úrovni. V roce
2016 činily necelých
10 % (průměr v ČR je
cca 17 %).
Dlouhodobý trend ve ztrátách vody je patrný
z následujícího grafu:

V investiční oblasti se VAK snaží získávat
dotační zdroje z Ministerstva životního
prostředí či Ministerstva zemědělství ČR. Díky
nim jsme v minulých třech letech zrealizovali
tyto projekty:
Dostavba kanalizace a intenzifikace
čistírny odpadních vod v Letohradě.
Stavba nové úpravny vody v Chocni.
Dokončení kanalizace a stavba nové
ČOV v Brandýse nad Orlicí.
Dostavba kanalizace v Běstovicích.
Kanalizace v Dolním Třešňovci.
Celkový finanční objem činil 214 mil. Kč, z toho
Státní fond životního prostředí poskytl dotace
ve výši 152 mil. Kč a VAK zapojil z vlastních
zdrojů více než 60 mil. Kč bez DPH.
V současné době připravuje VAK rozsáhlé
vodohospodářské projekty, které by měly být
realizovány v letech 2018 až 2022. Jedná se
o rozvoj skupinových vodovodů „Brandýsko“
a „Letohradsko“. Cílem projektů je zajištění
spolehlivé dodávky vody do všech malých obcí
v okolí těchto měst s výhledem na několik
desítek let.
Vybudovat bychom chtěli i kanalizaci v obci
Horní Třešňovec s napojením na stávající čistírnu
odpadních vod v Lanškrouně. Předpokládané
finanční náklady výše uvedených projektů činí
cca 250 mil. Kč bez DPH.

ZAJÍMAVOSTI
V ekonomické oblasti se VAK postupně
modernizuje a elektronizuje. Zálohový způsob
úhrady faktur prostřednictvím SIPA nebo
trvalých příkazů již zvolilo více než 85 %
a elektronické faktury akceptuje téměř 50 %
zásobovaných domácností. Výhody jsou
oboustranné - VAK šetří provozní náklady
spojené s administrací a poštovným, odběratelé
šetří svůj čas a zároveň tím zrovnoměrní rodinné
výdaje. Navíc doklady posílané v elektronické
podobě přispívají k ochraně životního prostředí.
Cena „vody“ vždycky byla a bude sledovaným
tématem, přitom voda z kohoutku je
mnohonásobně levnější než kterákoliv jiná
tekutina, balené vody nevyjímaje. Při průměrné
spotřebě 100 litrů/os./den, nás vodné včetně
stočného stojí cca 8 Kč vč. DPH/os./den.
V rodinném rozpočtu tvoří v průměru méně
než 2 % z celkových výdajů, což je nejméně ze
všech energií.
Závěrem si dovoluji popřát všem odběratelům
vody dodávané společností VAK osvěžující
zážitek při její konzumaci a hlavně mnoho
zdraví.
Jablonné nad Orlicí 4. 12. 2017
Bohuslav Vaňous v. r.
Ředitel společnosti
ZAJÍMAVOSTI

dTest: Končí
poplatky za platbu
kartou a mění
se pravidla pro
ověřování identity
klientů
Mnozí z vás mají v živé paměti
texty cedulek umístěných u
pokladen. Stálo na nich, že
si prodejce účtuje za platbu
kartou poplatek ve výši několika
procent. Spotřebitel zaskočený nedostatkem
hotovosti chtě nechtě zaplatil účet i s přirážkou.

Tomu je od 13. ledna tohoto roku učiněna přítrž,
protože začal platit nový zákon o platebním
styku, který poplatky u spotřebitelských koupí
zakazuje. Banky rovněž zvýší bezpečnost plateb
důslednějším ověřováním identity klientů.
Nový zákon o platebním styku zapracovává
pravidla obsažená v evropských právních
předpisech, zejména ve směrnici o platebních
službách na vnitřním trhu. Poplatky začaly být
regulovány evropským nařízením už v roce 2015,
kdy došlo k omezení mezibankovních poplatků
při platbě debetní či kreditní kartou. Prodejce
mohl po spotřebiteli požadovat zaplacení
poplatku maximálně ve výši nákladů, které mu
kvůli placení kartou vznikly.
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Většinou šlo o přirážku mezi jedním až dvěma
procenty z ceny nákupu. Nyní se spotřebitelé
dočkali dokonce úplného zrušení poplatků
u spotřebitelských koupí.
„Tuto změnu jako spotřebitelská organizace
samozřejmě vítáme. Spousta obchodníků si
však poplatky neúčtuje již delší dobu. Dospěli
k závěru, že je lepší zahrnout poplatky do cen
zboží a služeb. Na platbu kartou tak de facto
přispívali všichni zákazníci,“ vysvětluje Lukáš
Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské
organizace dTest, a dodává: „Není důvod obávat
se prudkého nárůstu cen zboží, protože většina
obchodníků do nich už přirážku stejně promítla.
Pokud by po vás nyní prodejce zaplacení poplatku
požadoval, namítejte jeho neoprávněnost a určitě
ho neplaťte.“
V případě nákupů přes internet, ale také při
přihlašování do internetového bankovnictví
budete nově muset absolvovat důkladnější proces

dTest: Čím
propečenější
brambory a chléb,
tím škodlivější
Výrobci potravin i spotřebitelé
získali na konci listopadu 2017
návod, jak snížit množství
akrylamidu
v
pečených
a
smažených
potravinách.
Doporučení na změnu výrobních
postupů se týkají výrobků, jako
je chléb, sušenky, hranolky, chipsy, snídaňové
cereálie, pražená i instantní káva. Smyslem
nového evropského nařízení je omezovat riziko
vzniku rakoviny.
Akrylamid je v hledáčku vědců již od roku
2002, od roku 2015 existuje vědecké stanovisko
Evropského úřadu pro bezpečnost potravin
(EFSA), ve kterém se popisují a potvrzují jeho
nežádoucí účinky na lidské zdraví. Akrylamid
vzniká přirozenou cestou při pečení, smažení
nebo pražení potravin obsahujících škrob a
určité aminokyseliny. Akrylamid je toxický hned
několikrát: způsobuje rakovinné bujení, poškozuje
nervový systém, může poškozovat DNA a vyvolat
vývojové vady plodu či poškozovat genetickou
informaci.
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ověření vaší identity. To bude spočívat v použití
alespoň dvou ze tří následujících bezpečnostních
prvků: údaje, který je znám pouze vám (např.
heslo do internetového bankovnictví nebo PIN či
CVC kód ke kartě), věci, kterou máte ve své moci
(např. platební karta nebo mobilní telefon) nebo
vašich biometrických údajů (např. otisk prstu). V
podstatě se tak jedná o rozšíření ochrany, kterou
banky již používají. Sice ověřováním dle nových
pravidel strávíte více času, ale za to budou vaše
peníze na účtu lépe chráněny. Pro všechny však
bude silné ověření povinné až od července 2019.
Nově se spotřebitelé dočkají rychlejšího vyřízení
reklamace v bance. Nebudou muset při reklamaci
v souvislosti s poskytováním platebních služeb
čekat na vyřízení 30 kalendářních dnů, ale jen 15
dnů pracovních. Ve výjimečných případech může
dojít k prodloužení této lhůty na 35 pracovních
dnů.

Ve snaze plošně omezit tato zdravotní rizika
vydala Evropská unie 21. listopadu nařízení
č. 2017/2158 s návodem, jak docílit snížení
karcinogenního akrylamidu u potravin z obilovin,
brambor a kávy. Provozovatelé potravinářských
podniků by proto měli přijmout opatření,
která povedou ke snížení výskytu této škodlivé
látky na minimum. „Smyslem nové direktivy je
pomoci výrobcům ke zdravější tepelné úpravě
potravin. Jako spotřebitelská organizace tento
krok samozřejmě vítáme. Těší nás, že Komise
neurčuje jen limity, ale poskytuje výrobcům
i   spotřebitelům návod, jak upravit výrobní
postupy, aby dopad na zdraví byl co nejmenší,“
říká Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu
dTest.
Přestože byl akrylamid nejspíš součástí lidské
stravy od počátku zemědělství, k dnešnímu
neuspokojivému stavu přispívá fakt, že lidé jedí
pečivo a výrobky z obilí či smažená jídla ve větší
míře než dřív.
Kdy bychom měli být opatrní? Průvodním jevem
vzniku akrylamidu je hnědnutí. To můžeme
pozorovat například na křupavých opečených
kůrkách pečiva nebo hnědých okrajích
bramborových lupínků, případně u přepražených
kávových zrn. Není divu, že nejvíce akrylamidu
z jídla přijímají právě milovníci hranolků, chipsů,
kávy a sušenek.

Zdraví a chuť se však v tomto případě trochu
rozcházejí. Během vzniku akrylamidu, který se
tvoří nejvíce mezi 120 a 170 °C, se rodí i jiné
důležité látky, které zároveň dodávají produktům
i charakteristické zbarvení, chuť a vůni.
Výňatek z časopisu dTest.

Kontakty pro spotřebitele:
Lukáš Zelený, tel.: +420 734 710 617
zeleny@dtest.cz
Příště se můžete těšit na rady a tipy na
snížení obsahu akrylamidu při domácím pečení
a smažení.

INZERCE A REKLAMA

Obec Helvíkovice ve spolupráci s DSO
Orlicko nabízí občanům a majitelům
rekreačních chalup KOMPOSTÉRY
o velikosti 1 050 litrů.

Kompostéry jsou na obecním úřadě k vyzvednutí
IHNED, nejpozději do 28. 2. 2018.
Bližší informace na OÚ v Helvíkovicích nebo na
tel. 465 612 527.
Věra Dittertová

Svoz nebezpečných
odpadů se uskuteční
ve čtvrtek 8. 3. 2018
v odpoledních
hodinách tradičním
zastávkovým
způsobem po obci.

Obec Helvíkovice
nabízí k prodeji měkké
štípané palivové dřevo.
Cena 750 Kč za 1 prm.

Každá domácnost má nárok na 1 kompostér,
který bezplatně využije u svého domu.
Domácí kompostování je nejúčinnějším
a nejjednodušším způsobem, jak můžeme snížit
množství vyhazovaných odpadů. Rostlinné
zbytky z přípravy jídel, zbytky z pěstování
různých plodin na zahradě, větve, listí, posečená
tráva, hnůj z chovu hospodářských zvířat atd.
– to vše můžeme využít kompostováním na
výrobu kvalitního kompostu. Ten používáme při
pěstování rostlin jako přírodní hnojivo.  

Bližší informace
na tel. 777 577 221,
Miroslav Felcman.
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tohoto čísla byla dne 22. 1. 2018, datum vydání 5. 2. 2018. Uzávěrka příštího čísla dne 21. 3. 2018, HZ č. 2/2018 vyjde dne
4. 4. 2018. Vydavatel neodpovídá za obsah rubriky reklama a inzerce. Fotografie jsou použity s laskavým souhlasem autorů.
Zvláštní poděkování patří fotografovi Miloslavu Duškovi. Grafická příprava: Jana Bíba, Helvíkovice 152, 564 01 Žamberk, jbiba@
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