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XVIII. ROCNÍK 

DVOUMESÍCNÍK

Vedoucí hasičského kroužku připravili  
pro děti mimořádný zážitek.  
Několik šikovně spojených dřevěných latí, 
koňský povoz a už se jede... Hurá!
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Obecní úřad informuje

Vážení spoluobčané,
před nedávnem jsme si užívali vánoční 
atmosféru, zpříjemněnou akcemi Česko zpívá 
koledy, která volnou formou pokračovala 
kuchařskou soutěží na sálku Obecního úřadu. 
Po zpívání koled se na sálku návštěvníkům 
servíroval vánoční punč. Letošní nabídka 
soutěžních exponátů v kategoriích švestková 
buchta a studené zeleninové omáčky nebo 
čalamády byla velmi rozmanitá. Všichni 
soutěžící byli odměněni. Jako každý rok  
na sv. Štěpána byla otevřena kaple 
sv. Antonína s ukázkou starodávného betlému 
a od 17 hodiny zazněly tradiční i netradiční 
vánoční písně v podání známých Kamínků. 
Po prožitých dnech v rodinném kruhu 
jsme vkročili odbitím silvestrovské půlnoci  
do nového roku. Zima nám nadělila velké 
množství sněhu, ze kterého mají největší 
radost děti a vyznavači zimních sportů, 
ale také nesmíme opomenout, že sníh je 
přeměněná voda, která je životní nutností. 
V dnešním čísle zpravodaje se dočtete, jak 
vypadalo hospodaření obce v roce 2016  
a jaké největší akce byly financovány. Také 
se seznámíte s rozpočtem na rok 2017, který 
je schválen již od prosincového veřejného 
zasedání. A co nás v novém roce čeká?
Jakmile počasí dovolí, budou vyměněna okna 
na statku a poté bude provedena výměna 
střešní krytiny, dále je plánována výstavba nové 
komunikace mezi stavební parcely u Unikova. 

Jelikož mapování pozemků v intravilánu spěje 
do závěrečné fáze digitalizací zastavěného 
území, nastane vhodná chvíle započít  
v letošním roce s přípravou projektových 
dokumentací zaměřených také na bezpečnost 
chodců. Opět se budeme ucházet se svými 
žádostmi o dotace, v lednu byla podána žádost 
na protipovodňová opatření v naší obci, nyní 
je vyhlášena výzva Ministerstva zemědělství 
na opravu kulturních památek. 
Novým rokem došlo ke změně sobotní 
provozní doby odpadového dvora, kdy bude 
otevřeno pouze v liché soboty. Stále apelujeme  
na třídění odpadu, aby popelnice sloužily 
pouze ke komunálnímu odpadu. Již nyní 
existují velké rozdíly ve využívání objemu 
popelnic v domácnostech. Děkujeme všem, 
kterým není lhostejné naše životní prostředí 
a svým přičiněním přispívají k recyklaci 
vytříděného odpadu. Rozšiřujeme stanoviště 
na tříděné odpady (v roce 2016 – statek, 
Houkov), abychom přispěli ke snížení odpadu  
v popelnicích. Nevyhovuje-li Vám 
dosažitelnosti míst na tříděné odpady, podělte 
se s námi o Váš názor a můžeme hledat 
vhodné stanoviště.
Díky aktivnímu přístupu spolků ke konání 
akcí pro veřejnost byl vytvořen plán akcí na 
rok 2017. Právě dostáváte obecní kalendář, 
který je zároveň pozvánkou na akce pořádané  
v naší obci, ale zároveň označuje dny pro 
svozy odpadů. 
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Máme obrovskou radost, že kalendář 
je nepostradatelným pomocníkem  
v domácnostech.
Přeji nám všem šťastný rok 2017, prožitý  
ve zdraví a spokojenosti, doprovázený 
dostatkem tolerance, pochopení a pokory.  
I tento rok se pokusme rozdávat lásku, radost, 
úsměvy, kterých není nikdy dost.  

Jana Kolářová, starostka obce

Dne 12. 12. 2016 se konalo 12. řádné 
veřejné zasedání Zastupitelstva obce 
Helvíkovice. Zastupitelstvo obce mimo 
jiné projednalo a schválilo: 

•	 Přebytkový	 rozpočet	 obce	 na	 rok	 2017,	
na	 straně	 příjmů	 v	 celkové	 výši	 6 700 000 Kč,	
na	 straně	 výdajů	 v	 celkové	 výši	 4 775 000 Kč,	
financování	celkem	1 925 000 Kč.	
Podrobný	rozpis	viz	dále.
•	 rozpočtové	 opatření	 č. 4/2016	 ve	 výši	
31 900 Kč	na	straně	příjmů	a	výdajů.
•	 rozpočtové	 opatření	 č. 5/2016	 ve	 výši	
2 647 900 Kč	na	straně	příjmů	a	výdajů.
•	 	Dodatek	č. 3	ke	smlouvě	č. 15/06/2013/Fi	
o	komplexním	provozování	vodohospodářského	
majetku	s	Vodovody	a	kanalizace	Jablonné	nad	
Orlicí,	a. s.	na	doplnění	nového	úseku	kanalizace	
pod	Unikovem.	
•	 změnu	 katastrální	 hranice	 mezi	
k. ú.	 Záchlumí	 a	 Helvíkovice	 –	 narovnání	
při	 pozemkových	 úpravách	 v	 k. ú.	
Záchlumí	 z	 důvodu	 lepšího	 uspořádání	 
v	terénu.	
•	 podání	žádosti	o	dotaci	z	OPŽP	na	Realizaci	
protipovodňových	 opatření	 obce	 Helvíkovice,	
žadatelem	bude	obec	Helvíkovice.
•	 pořízení	 územní	 studie	 veřejného	
prostranství	v	zastavitelné	části	obce	Helvíkovice	
a	 uzavření	 Smlouvy	 o	 zajištění	 územní	 studie	
veřejného	 prostranství	 s	 městem	 Žamberk,	
pořizovatelem	 územní	 studie	 bude	 Městský	
úřad	 Žamberk.	 Územní	 studie	 navrhne	 změny	 
a	úpravy	na	využití	veřejných	ploch.
•	 	 zařazení	 návrhů	 na	 změnu	 využití	
pozemků	do	změny	č. 1	Územního	plánu	obce	za	
podmínky	podepsání	dohody	o	úhradě	nákladů	
na	 pořízení	 změny	 č. 1	 územního	 plánu	 mezi	
žadatelem	a	obcí	Helvíkovice.

•	 Obecně	 závaznou	 vyhlášku	 obce	
Helvíkovice	č. 2/2016,	kterou	se	stanoví	školský	
obvod	Mateřské	 školy	Helvíkovice	 zřízené	 obcí	
Helvíkovice.	
•	 Sazebník	 za	 poskytování	 informací	 podle	
zákona	č. 106/1999	Sb.
•	 	cenu	za	službu	–	zveřejnění	podnikatelské	
inzerce	 v	 Helvíkovickém	 zpravodaji	 pro	
podnikatele,	kteří	nemají	sídlo	v	obci	–	¼	stánky	
A5	 400 Kč,	 ½	 stránky	 A5	 600 Kč,	 celá	 stránka	
A5	1 200 Kč	a	cenu	za	kopírování	a	skenování	–	 
1	 strana	 černobíle	 3 Kč,	 kopírování	 barevné	 –	 
1	strana	10 Kč.
•	 	 pronájem	 části	 (50	 m2)	 pozemku	
par. č. 1452/1	v	k. ú.	Helvíkovice	za	cenu	1 Kč	za	
1 m2	 za	 rok	 p. Jaroslavu	 Kalousovi,	 Helvíkovice	
č. p. 64	od	1. 1. 2017	na	dobu	neurčitou.
•	 	výsledek	poptávkového	řízení	na	výměnu	
oken	 v	 č. p. 49.	 Smlouva	o	 dílo	 bude	 sjednána	 
s	firmou	Window	Holding	a. s.	

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1.	Kalkulaci	od	VAK	Jablonné	nad	Orlicí	a. s.	na	
stočné	na	rok	2017.
2.	 Kolaudační	 rozhodnutí	 na	 stavbu	 Kanalizace	
pod	Unikovo.
3.	 Realizaci	 části	 cesty	 C6	 v	 k. ú.	 Helvíkovice	
(Kusany)	–	investor	obec	Helvíkovice
4.	 Smlouvu	 o	 podmínkách	 provedení	 stavby	
s	ŘSD	ČR	na	opravu	mostu	ev.	č.	11-064,	která	
uvádí	souhlas	vlastníka	s	umístěním	a	zřízením	
stavby	 se	 záborem	 obecních	 pozemků	 par. č.	
1467/1,	1465/8	a	1466	v	k.	ú.	Helvíkovice.
5.	Rozpočet	Sdružení	obcí	Orlicko	na	rok	2017

Věra Dittertová
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Název položky Skutečné příjmy v Kč Skutečné výdaje v Kč

Daně z příjmu 5 776 647,26 -
Místní poplatky (odpady, pes, správní) 246 666,00 -
Daň z nemovitostí 618 565,28 -
Přijaté dotace celkem 4 102 088,39 -
- od MZe na úroky z úvěru na kanalizaci 171 996,82 -
- od Úřadu práce na zaměstnance na VPP 278 206,00 -
- od MŽiv.P. a SFŽP na zateplení a rekonstrukci OÚ 61 400,57 -
- ze SR na volby do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu 31 900,00 -
- od MZe na hřbitovní zeď 700 000,00 -
- od MMR na rekonstrukci cesty na Houkov 1 000 000,00 -
- od kraje na přestavbu vozíku pro SDH 25 000,00 -
- od kraje na opravu lávky u mostu na I/11 82 185,00 -
- od kraje na školení velitelů SDH  4 800,00 -
- od kraje na kanalizaci pod Unikovo 1 660 000,00 -
- ze SR v rámci SDV  86 600,00 -
Pronájem pozemků 56 989,00 500,00
Psí útulek Žamberk - 8 960,00
Lesní hospodářství celkem 25 016,00 107 013,00
- Stromky, oplocenka - 19 633,00
- Těžba v lese, pořez a odvoz kulatiny - 87 380,00
Sdružení obcí Orlicko  - 14 385,90
Místní komunikace,autobus.zastávky celkem - 2 578 560,73
- Opravy lávky u mostu na I/11 - 51 942,08
- Rekonstrukce cesty na Houkov - 2 398 465,62
- Příprava nové cesty pod Unikovo - 26 858,00
- Zimní údržba komunikací - 27 325,25
- Statický posudek, dopravní značení- mostek - 26 999,94
- Ostatní opravy cest  - 46 969,84
Pitná voda - vodovod 5 688,75 -
Odpadní voda – kanalizace celkem 11 000,00 2 924 553,34
- Stavba kanalizace k novým RD u Unikovo - 2 923 183,34
Mateřská škola -   170 000,00
Knihovna - 16 459,00
Kronika - 10 158,00
Kaple sv. Ant., hřbitovní zeď, kult.památky 4 235,00 1 143 261,80
- Rekontrukce hřbitovní zdi včetně květin - 1 132 690,80
- Pamětní deska na budově OÚ - 6 655,00
Helvíkovický zpravodaj 7 470,00 44 346,00
Záležitosti kultury celkem 141 471,00 93 450,68
- Přijatý dar od Dibaq a. s. 100 000,00 -
- Kulturní akce a zájezdy 41 471,00 41 378,68
- Kalendář akcí na rok 2016, Pamětní kniha - 15 141,00

Výsledky hospodaření obce Helvíkovice za rok 2016 
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- Životní výročí občanů, vítání občánků -  36 931,00
Tělovýchovná činnost, sportovní zařízení - 17 694,00
Zájmová činnost celkem - 17 858,25
- Dotace spolkům na činnost - 13 151,25
- Odhlučnění skateparku - 4 707,00
Bytové hospodářství  111 600,00 6 684,00
Nebytové prostory celkem 247 712,45 507 461,22
- Tělocvična 7 160,00 3 442,30
- Sálek v budově OÚ 14 860,00 4 961,83
- Statek včetně likvidace nepovolené skládky 219 592,45 295 095,24
- Ost. nebyt. prostory v č. p. 165, tepelné čerpadlo 6 100,00 203 961,85
Veřejné osvětlení celkem - 213 867,00
- Příprava nového osvětlení u Unikovo - 89 303,00
- Rozšíření veř. osvětlení u č. p. 147 - 10 631,00
Pohřebnictví - hřbitov 4 400,00 1 440,00
Obecní majetek celkem 559 110,00 1 121 801,36
- Prodej a nákup pozemků 429 867,00 21 080,00
- Náhrady za škody a chybějící věci v č. p. 49  88 392,00 -
- Infraset na opravy cest, vozík za auto - 258 517,00
Komunální a tříděné odpady celkem 97 978,15 245 462,80
- Odměny za třídění, náklady na tříděný odpad 87 390,15 39 575,60
Vzhled obce, veřejná zeleň celkem 1 694,00 419 729,93
- Motorová sekačka Honda - 30 390,00
- Mzdy pracovníků na veřejně prosp.práce - 324 292,00
Požární ochrana – SDH - 70 993,00
- Přestavba přívěsu na hasičské vybavení - 53 481,00
Zastupitelstvo obce - 815 076,90
Volby do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu - 22 246,80
Místní správa – obecní úřad celkem 179 352,00 816 932,70
- Obědy pro občany, inzerce  179 352,00 180 308,00
- Nová barevná tiskárna Canon  - 17 642,00
- Přestupky občanů řešené MěÚ Žamberk - 10 500,00
Pojištění, úroky z účtů a úvěrů, platby daní  223,44 155 820,90
Finanční vypořádání min. let 40,57 -

Celkem 12 197 947,29 11 544 717,31
 tj. 103,64 % rozpočtu tj. 96,78 % rozpočtu

Počáteční zůstatek na bankovních účtech k 1. 1. 2016 433 414,25 Kč
Konečný zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2016 53 052,21 Kč

Počáteční zůstatek úvěrových účtů u ČSOB k 1. 1. 2016 11 077 890,70 Kč
Konečný zůstatek úvěrových účtů u ČSOB k 31. 12. 2016 10 044 298,68 Kč
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Rozpočet obce Helvíkovice na rok 2017 
Název položky Příjmy v tis. Kč Výdaje v tis. Kč
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Zpracovala Věra Dittertová

OZNÁMENÍ
o dokončení obnovy katastrálního 
operátu a jeho vyložení k veřejnému 
nahlédnutí
Obecní úřad Helvíkovice podle ustanovení § 45 
odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon), a na základě 
oznámení Katastrálního úřadu pro Pardubický 
kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí 
(dále jen „katastrální úřad“) č. j. OO-8/2015-
611 oznamuje, že 
v budově obecního úřadu, v místnosti 
určené obecním úřadem, v období od 
20. 2. 2017  do 3. 3. 2017, vždy v pondělí 
a středu od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 

do 17:00 hod., ostatní pracovní dny vždy 
od 10:00 do 12:00 hod., bude vyložen  
k veřejnému nahlédnutí katastrální operát 
obnovený novým mapováním na digitální 
katastrální mapu (dále jen „obnovený  
katastrální  operát“) v katastrálním území 
Helvíkovice obce Helvíkovice.
Dne 3. 3. 2017 od 9:00 do 14:00 hod. budou  
veřejnému nahlédnutí přítomni zaměstnanci 
katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude 
požadované údaje poskytovat zaměstnanec 
obce nebo osoba pověřená obcí (dále 
jen „zaměstnanec obce“). V případě, že 
zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti 
zaměstnance katastrálního úřadu schopen 

Nejdůležitější akce financované v roce 2016
Stavba kanalizace ke stavebním parcelám pod Unikovo  2 924 tis. Kč
Rekonstrukce cesty na Houkov  2 399 tis. Kč
Rekonstrukce východní a jižní části hřbitovní zdi včetně márnice a květinového záhonu 
  1 133 tis. Kč
Nákup infrasetu na opravy cest   180 tis. Kč
Příprava nového veřejného osvětlení ke stav. parcelám pod Unikovo  90 tis. Kč 
Likvidace nepovolené skládky před č.p. 49, třídění suti  85 tis. Kč
Nákup nového sklopného vozíku VEZEKO za auto   78 tis. Kč
Přestavba přívěsu za hasičské auto pro zásahovou jednotku  54 tis. Kč
Oprava lávky u mostu na I/11  52 tis. Kč
Splátky jistiny úvěru, úroky z úvěru  2 199 tis. Kč 

Celkem rozpočet 6 700 4 775
Splátky úvěrů - 1 925
Celkem 6 700 6 700

Daně z příjmu od FÚ 5 030 -
Místní poplatky – pes, odpady, správní 245 -
Daň z nemovitostí od FÚ 580 -
Přijaté dotace – ze stát. rozpočtu na státní správu 93,8 -
Pronájem pozemků, psí útulek 55 7
Lesní hospodářství – běžná údržba, stromky k výsadbě 10 20
Sdružení obcí Orlicko – členské příspěvky - 23
Silnice a pozemní komunikace z toho - 480
- opravy, zimní údržba - 30
- výstavba komunikace k novým RD u Unikovo - 300
- projekty na most k Popluží, chodníky podél I/11, pasport mostků - 150
Odpadní vody – nájem, drobné služby 11 5
Mateřská škola - 170
Místní knihovna - 10
Obecní kronika - 10
Helvíkovický zpravodaj 8 35
Kultura – koncerty, zájezdy, akce, blahopřání k živ.výročím 20 55
Tělovýchova a zájmová čin.– provoz kabin,podpora spolků - 40
Bytové hospodářství – pronájem v č.p. 165 112,4 -
Nebytové hospodářství (sálek, tělocvična, statek), z toho 250 600
- spotřeba elektřiny - 130
- rekonstrukce střechy, výměna oken na statku - 300
- drobné opravy  - 70
Veřejné osvětlení z toho  - 260
- spotřeba elektřiny, drobné opravy - 60
- výstavba nového osvětlení  - 200
Pohřebnictví, kaple – oprava soklu 10 36
Územní plán – změny ÚP, územní studie na zástavbu - 45
Komunální služby – správa majetku obce  50 750
Komunální odpady (směsné, nebezpečné, tříděné), z toho 83 259
- odměny za třídění od EKO-KOM, Asekol, Elektrowin 83 -
- nákup nového kontejneru na směsný odpad - 40
Veřejná zeleň - 70
Požární ochrana, krizové řízení - 25
Zastupitelstvo obce - 810
Činnost místní správy (obecní úřad), z toho 140 790
- obědy pro občany 135 135
- inzerce ve zpravodaji 5 -
Pojištění majetku obce - 25
Úroky z bankovních účtů a úvěrů 1,8 250

Pozvánka
na 13. veřejné zasedání Zastupitelstva 
obce Helvíkovice, které se koná  
v pondělí 6. 3. 2016 od 18.00 h v sálku 
obecního úřadu. 
Program na plakátech.

Upozornění na místní poplatky 
za rok 2017
Poplatek za odpady 450 Kč
• za 1 občana hlášeného k trvalému pobytu, 
dlouhodobě žijícího cizince nebo za rekreační 
chalupu, splatný do 30. 6. 2017
Poplatek za psa  100 Kč
• za 1. psa, 200 Kč za každého dalšího psa 
jednoho majitele, splatný do 28. 2. 2017
Předplatné na Helvíkovický zpravodaj   

60 Kč
• za 6 výtisků, splatný do 28. 2. 2017

Věra Dittertová
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poskytnout zájemci požadované údaje o jeho 
vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě 
nahlédnout do obnoveného katastrálního 
operátu na katastrálním pracovišti. 
Do obnoveného katastrálního operátu je 
současně možné po dobu jeho vyložení 
nahlédnout i na webových stránkách 
ČÚZK na adrese: http://nahlizenidokn.
cuzk.cz/VyberKatastrInfo.asp.

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen 
„vlastníci“) se upozorňují na tyto skutečnosti:
1) Obnovou katastrálního operátu 

nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva  
k nemovitostem zapsaná v katastru 
nemovitostí (§ 43 katastrálního zákona).
2) Výměra parcely je evidována s přesností 

danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím 
zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k 
pozemku [§ 2 písm. g) katastrálního zákona].
3) V obnoveném katastrálním operátu je 

doplněna dosud platná katastrální mapa 
zobrazením hranic zemědělských a lesních 
pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují 
a jsou sloučeny do větších půdních celků, 
pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení 
v grafickém operátu dřívější pozemkové 
evidence (§ 40 katastrálního zákona),  přitom  
tyto  parcely  jsou zpravidla označeny novými 
parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a 
nedošlo při  majetkoprávních  převodech  k  
záměně parcel.
4) Vlastníci mohou během vyložení 

obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě 
do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, 

podat námitky proti obsahu obnoveného 
katastrálního operátu. O podaných námitkách 
rozhoduje katastrální úřad (§ 45 odst. 3 
katastrálního zákona). V této době mohou 
vlastníci ohlásit případnou změnu osobních 
údajů doloženou průkazem totožnosti. 
Neúčast vlastníků a jiných oprávněných při 
vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení 
platnosti obnoveného katastrálního operátu. 
5) Katastrální úřad vyhlásí platnost 

obnoveného katastrálního operátu dnem 20. 
3. 2017. Nebude-li pravomocně rozhodnuto 
o některých námitkách, je katastrální úřad 
oprávněn vyhlásit platnost obnoveného 
katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost 
vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci 
rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto 
upozornění odstraní (§ 46 odst. 1 katastrálního 
zákona).
6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného 

katastrálního operátu se dosavadní katastrální 
operát stává neplatným a nadále se používá 
obnovený katastrální operát (§ 46 odst. 2 
katastrálního zákona).
Toto oznámení se doručuje veřejnou 
vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.
• všem vlastníkům, kteří mají v obci 
trvalý pobyt nebo sídlo,
• těm vlastníkům, u kterých není 
katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt 
nebo sídlo a kterým z uvedených důvodů 
nemůže katastrální úřad doručit toto oznámení 
podle § 45 odst. 2 katastrálního zákona.

Srdečně blahopřejeme našim 
spoluobčanům, kteří oslaví 
významná životní jubilea

Únor 2017
Pop Pavel č.p. 124 84 let
Vítek Josef č.p. 24 78 let
Dvořáková Ludmila č.p. 103 72 let
Kubíčková Jana č.p. 9 60 let
Žabková Hana č.p. 43 91 let

Březen 2017
Jeništa Jaromír č.p. 10 78 let
Matyášová Jaroslava č.p. 38 75 let
Urbánková Jaroslava č.p. 128 77 let
Michaličková Věra č.p. 115 70 let
Šeda Jan č.p. 1 71 let
Gábriš Gabriel č.p. 129 75 let
Doleček František č.p. 29 72 let

Společenská rubrika
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Vzpomínáme 
V lednu oslavila paní Anna Stejskalová 84 let. 
Poblahopřát jí bylo mnoho gratulantů. Jejich 
návštěva ji velmi potěšila a napsala nám 
vzápětí srdečné poděkování.

Děkuji za milou návštěvu paní starostce 
a paní Zezulkové za kulturní výbor, panu 
V. Matyášovi a paní Kučerové za Konzum  
u příležitosti mých 84. narozenin. 
Moc mě to potěšilo.

Anna Stejskalová

Rekapitulace evidence 
obyvatel za rok 2016
Počáteční stav k 1. 1. 2016 477
Přistěhování  26
Narození 3
Odstěhování 16
Úmrtí 5
Konečný stav k 31. 12. 2016 485
 
Věková struktura obyvatel k 31. 12. 2016:
Počet mužů 203
Věkový průměr mužů 46,39 let
Počet žen 195
Věkový průměr žen 49,28 let
Chlapci do 15 let 45
Věkový průměr chlapců 7,59 let
Dívky do 15 let 42
Věkový průměr dívek 8,05 let

Vítáme nového občánka
Dne 22. 12. se narodil Robin Sviták do 
č. p. 169. Přejeme mu hodně zdraví, lásky  
a spokojené dětství.

Věra Dittertová

Dne 28. ledna 2017 jsme se bohužel dozvěděli 
smutnou zprávu, že paní Anna Stejskalová 
zemřela. Do posledních chvil svého života se 
dokázala radovat ze setkání a sledovat dění 
v obci. 
Dovolte nám vyjádřit všem jejím blízkým 
hlubokou soustrast. Čest její památce!
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Poznamenejte si do kalendáře
Přednáška 

„Procházka z východních 
Čech až na Gibraltar“

Spousta z vás se ptá, jak jsme se měli.
Když jsme to o víkendu v hospodě 
vyprávěli potřetí za večer, rozhodli 

jsme se zorganizovat akci, kde bude 
možné přednést to všem najednou. 

Kolik kilometrů jsme ušli, kolik 
hospod jsme navštívili, jestli bychom 

do toho šli znovu a mnohem víc!
Závěrem samozřejmě prostor 

pro diskuzi.

Uvidíme se 15. února 
úderem 18. hodiny  

v sálku Obecního úřadu  
v Helvíkovicích

Adam a Tonda

SDH Helvíkovice pořádá 
ve středu 22. 2. 2017  

od 18 hodin 
na sálku obecního úřadu

Besedu 
s panem J. Kubiasem 

k zákonu č. 321/2000 Sb. o provozu 
na pozemních komunikacích.

Pan Kubias podrobně vysvětlí práva  
a povinnosti chodců a cyklistů,  
změny vztahující se k získání 

řidičských průkazů různých skupin, 
rozdíly v pravidlech v zahraničí, 
zdravotní prohlídky a zodpoví  

i další dotazy. 
Občerstvení zajištěno – točíme 

Kozel 11°  

SDH Helvíkovice pořádá  
v Pohostinství U Jelena v Helvíkovicích

v sobotu 18. 3. 2017 od 20 hodin
tradiční  

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

Klub žen Helvíkovice, z. s. Vás srdečně 
zve v pátek 7. 4.  

a v sobotu 8. 4. 2017 na

Velikonoční  
trhy

Na sálku OÚ vám nabídneme domácí 
cukroví, perníčky a různé velikonoční 

dekorace. Trhy můžete navštívit  
v pátek od 13,30 do 17 h a v sobotu 
od 8,30 do 11 h a od 13,30 do 17 h.
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A je tu znovu. Co jiného než letos 
výjimečně únorově mrazivý Masopust. 
Jak já říkám, v takovém čase – nečase. 

Ještě je zima, ale zároveň se rychle dlouží 
den a slunce už má sílu. 

Je to sice stále zimní čas, ale zároveň 
je to čas takového toho droboučce 
šimravého tušení vzdáleného jara. 

A přesto, že si většina jaro přeje ihned, 
ten zpropadený čas si dělá co chce. A 
běží si jak chce. Ale co je vlastně čas? 
Nic! Jen výmysl. Čas si vymysleli lidé. 

Napadá mě, že si jej vymysleli jen kvůli 
tomu, aby si mohli ještě víc zkomplikovat 

život. 

Vždyť si představte takové krásně 
zlenivělé, pozdně letní odpoledne pár 

minut po západu slunce u ohně, jen tak 
trochu smířlivě dýmajícího – a něžně 

hladícího - s lehce tmavnoucí oblohou 
nad sebou, kde v nadhlavníku už pomalu 

tušíte nejjasnější hvězdu letní oblohy, 
jež se jmenuje Vega. Co může být letně 
krásnějšího? V takové situaci přece čas 

nehraje žádnou roli. A tak, i když vlastně 
ani neexistuje, umí být, a nejen v tomto 
případě, nekonečně krásně nekonečný. 

Ale zpátky k Masopustu. Letos jde průvod ze Skály. Jako každý lichý rok. 
Takže začínáme ve 13,00 h u truhlárny (u Preclíků). Jsem přesvědčen, že nám 

starostka dá svolení k průvodu masopustnímu a tak věřím, že ve 13,15 h budeme 
na první zastávce.

A na každé zastávce by masky rády uvítaly 
malé pohoštění, za což se medvědář odvděčí 
přáním a masky předvedením tanečků  
a všichni hlasitým a rýmovaným poděkováním. 
A rád bych ještě požádal hospodyně, aby 
nezapomněly přivázat medvědáři stužku do 
klopy. A všechny masky budou vděčni i za 
malou výslužku do vozíku.  
A je v plánu, že průvod kolem 17,00 h skončí 
na sálku obecního úřadu, kde bude k mání 
nejen pití alko či nealko, ale i dobré jídlo. 
Jen se obávám, že všechny ty zabijačkové 
pochoutky už budou vyprodány. 

Prodej zabijačkových pochoutek přes 
ulici začíná totiž v 15,00 h. 
A zajisté tam také zazní hudba. Jistě  
k poslechu a možná i k tanci. 
A tak ať žije Masopust a užijme si ho! 
Zvlášť v tak kouzelně zimním čase. Vidíte, a 
už je tu zase ten čas! Ale víte, že poslední 
takováto zima byla před deseti lety? A 
uvědomujete si, že děti tehdy narozené 
takovou nádherně ladovskou zimu s ledem, 
závějemi a hromadami sněhu kam až oko 
dohlédne ještě nikdy neviděli? 

Vláďa Martínek

A jaké že jsou letošní zastávky a orientační časy? 
Dalo by se říci, jako před lety: první ve 13,15 h u Michaličků (č.p. 115), druhá ve 
13,40 h u Ryšavů (č.p. 111), třetí ve 14,10 h u Hlavsů (č.p. 151), čtvrtá ve 14,40 h  

u Kroulů (č.p. 4), pátá v 15,10 h u Smetanů (č.p. 28), šestá v 15,40 h u Křenků  
(č.p. 160), sedmá v 16,05 h u bytovky (č.p. 136)

DÊtský maškarní 
karneval

v neděli 19. 3. 2017  
od 14 hodin 

v Pohostintví U Jelena.

Na děti čeká zábavný animační 
program plný soutěží a písniček.
Bohatá tombola, domácí cukroví.

Těší se na vás pořadatelé.

K tanci hraje oblíbená skupina 
Kvedlo, vepřo, zelo.

Soutěž o hodnotné ceny, slosování 
vstupenek.

Josefovskou zábavu
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Ze života v obci

Koncem loňského roku se 
uskutečnily tradiční akce
14. 12. 2016 jsme se opět zapojili do akce 
Orlického deníku Česko zpívá koledy.  
V altánu u obecního úřadu se sešlo asi 80 lidí 
z řad místních i lidí z blízkého okolí. I když 
nebyla velká zima a příroda se krásně zahalila 
do sněhového poprašku, všichni se rádi zahřáli 
připraveným svařákem. Po zpěvu koled, při 
kterém nás doprovázela paní Dvořáčková 
ze Žamberka na varhany, jsme byli dojati 
vystoupením malé Dády, která doplnila vánoční 
atmosféru výborným podáním vánočních písní. 
Celá společnost se následně odebrala do sálku 
obecního úřadu, kde se soutěžilo v kuchařské 
soutěži a přátelsky klábosilo do večerních 
hodin. 

Tříkrálová sbírka 2017
Dobročinnou Tříkrálovou sbírku pořádá Charita 
ČR již posedmnácté a její výtěžek je určen 
především na podporu charitních služeb v našem 
regionu. Akce má charakter celonárodní sbírky, 
jejímž hlavním účelem je pomoc nemocným, 
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi  
v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí. 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí poskytuje v celém 
okrese už 25 let více než desítku služeb lidem 
všech generací. 
Letošní první lednový víkend byl ve znamení 
opravdové zimy, ale i přesto se „tři králové“ vydali 
na koledu s přáním šťastného nového roku 2017, 
hodně zdraví, pokoje a spokojenosti. Nezapomněli 
na drobné dárky pro všechny, kteří chtěli jejich 
přání vyslechnout. Vždycky si říkám, že člověk 

Při koncertu v kapli sv. Antonína 26. 12. 
doplnila vánoční atmosféru skupina Kamínci  
z Kameničné.  

nikdy neví, kdy bude třeba zrovna pomoc tohoto 
typu potřebovat a bude vděčný, že mu tuto 
pomoc někdo poskytne.  Chtěla bych touto 
cestou poděkovat za všechny příspěvky do kasičky  
a samozřejmě i třem králům – Verunce Lotové, 
Lucce Topičové a Járovi  Flekrovi. Nesmím 
zapomenout ani na zázemí, které bylo letos 
opravdu potřeba, řidiče paní Marcelu Lotovou.  
I přesto, že nám byla velká zima, milá přijetí  
u dveří bytů a domečků nás zahřála u srdce.
Celkem bylo do naší kasičky v Helvíkovicích 
vybráno 8.249 Kč.

Dana Flekrová, vedoucí skupinky

HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/ 2017 10

SENIOR  ROKU
Pan Vráťa Matyáš byl nominován za naši 
obec do Prahy na Cenu SENIOR ROKU 
2016, kterou vyhlašuje už čtvrtým rokem 
Nadace Charty 77 v rámci svého projektu 
SENZAČNÍ  SENIOŘI.
V letošním roce se na Cenu Senior roku 
sešlo 129 nominací, proto měla porota 
velmi nesnadné rozhodování. „Každý  
z nominovaných by si ocenění zasloužil, to 
platí i pro pana Vratislava Matyáše“, napsala  
v milém dopise Mgr. Božena Jirků. 
Z jejího dopisu cituji dále: „Je potěšující, 
že se množí nominace i od starostů měst  
a obcí, je vidět, že si senioři získávají v místě 
svého působení stále větší respekt. Prosím 
o předání diplomu panu Matyášovi. Jménem 
Nadace Charty 77 mu prosím poděkujte za 
jeho aktivitu a angažovanost a popřejte mu 
hodně zdraví a pohody.
Děkuji a přeji hodně štěstí a úspěchů.

Mgr. Božena Jirků
 Výkonná ředitelka Nadace Charty 77

Vráťo, děkujeme! 
Seniorem roku 2016 jsi pro nás Ty!

Anna Janebová
Kuchařská soutěž O řád zlaté vařečky 
nabídla ochutnávku zeleninové přílohy  
a švestkové buchty. 
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Zprávy z mateřské školy

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ
Novelou školského zákona (zákon č. 561/2004 
Sb.) vydanou pod číslem 178/2016 Sb. se 
s účinností od 1. 1. 2017 zavádí povinné 
předškolní vzdělávání, do kterého děti nastoupí 
poprvé 1. 9. 2017.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na:
• státní občany České republiky, kteří pobývají 
na území České republiky déle než 90 dnů
• občany jiného členského státu Evropské 
unie, kteří na území České republiky pobývají 
déle než 90 dnů
• jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na 
území České republiky trvale nebo přechodně 
po dobu delší než 90 dnů
• účastníky řízení o udělení mezinárodní 
ochrany (viz zákon č. 325/1999 Sb., o azylu 
a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,o Policii 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon o azylu, ve znění pozdějších předpisů).                                                                                          

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje 
na děti s hlubokým mentálním postižením. To 
ovšem v žádném případě nemůže znamenat, 
že by předškolní vzdělávání v případě, kdy je 
mateřská škola schopna vytvořit odpovídající 
podmínky, nemohlo dítě s hlubokým mentálním 
postižením absolvovat.

Novela školského zákona ukládá zákonným 
zástupcům dětí nové povinnosti - mezi 
ně patří povinnost přihlásit dítě k zápisu  
k předškolnímu vzdělávání v kalendářním 
roce, ve kterém začíná povinnost předškolního 
vzdělávání dítěte. Podle § 34 odst. 1 školského 
zákona trvá povinné předškolní vzdělávání od 
počátku školního roku, který následuje po 
dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do 
zahájení povinné školní docházky dítěte, není-
li dále stanoveno jinak.
To znamená, že rodič ve dni stanoveném 
ředitelem mateřské školy v dohodě se 
zřizovatelem a zveřejněném způsobem  
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v místě obvyklým v rámci období od 2. května 
do 16. května požádá (podá návrh na zahájení 
správního řízení podle zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) 
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do 
spádové mateřské školy, pokud nezvolí jinou 
mateřskou školu nebo jiný způsob povinného 
předškolního vzdělávání.
Pokud zákonný zástupce zvolí pro dítě jinou 
mateřskou školu a je-li dítě přijato do jiné než 
spádové mateřské školy, oznámí ředitel této 
školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 
řediteli spádové mateřské školy.

JAK SE PLNÍ POVINNÉ  PŘEDŠKOLNÍ  
VZDĚLÁVÁNÍ
Povinné předškolní vzdělávání má formu 
pravidelné denní docházky v pracovních dnech 
a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním 
předpisem, tedy vyhláškou č. 14/2005 Sb.,  
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů. Povinnost předškolního vzdělávání 
není dána ve dnech, které připadají na období 
školních prázdnin v souladu s organizací 
školního roku v základních a středních školách 
(viz vyhlášku č. 16/2005 Sb., o organizaci 
školního roku, ve znění pozdějších předpisů).
Termín jarních prázdnin se určuje 
podle sídla mateřské školy v souladu  
s vyhláškou o organizaci školního roku. 

Dítěti je však zaručeno právo vzdělávat se 
v mateřské škole po celou dobu provozu,  
v němž je vzděláváno. Do mateřské školy tedy 
i v době vedlejších prázdnin může, ale nemusí 
docházet.

Podmínky pro  uvolňování dětí  ze vzdělávání 
a omlouvání jejich neúčasti ze vzdělávání 
stanoví ředitel mateřské školy ve školním řádu.
Ředitel mateřské školy je oprávněn 
požadovat doložení důvodů nepřítomnosti 
dítěte ve dnech, kdy je vzdělávání povinné  
a zákonný zástupce je povinen doložit důvody 
nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode 
dne výzvy.

JINÝ ZPŮSOB PLNĚNÍ POVINNOSTI 
PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Pokud bude dítě plnit povinné předškolní 
vzdělávání v přípravné třídě základní školy 
nebo ve třídě přípravného stupně základní 
školy speciální nebo v zahraniční škole na 
území České republiky, oznámí zákonný 
zástupce dítěte tuto skutečnost řediteli 
spádové mateřské školy.
Oznámení je povinen učinit nejpozději  
3 měsíce před počátkem školního roku, kterým 
začíná povinnost předškolního vzdělávání 
dítěte (tedy do konce měsíce května).

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE
Zákonný zástupce dítěte, pro které je 
předškolní vzdělávání povinné, může  
v odůvodněných případech rozhodnout, že 
dítě bude individuálně vzděláváno. Má-li být 
dítě individuálně vzděláváno převážnou část 
školního roku, je zákonný zástupce dítěte 
povinen toto oznámení učinit nejpozději  
3 měsíce před počátkem školního roku (opět 
do konce května).
V průběhu školního roku lze plnit povinnost 
individuálního předškolního vzdělávání nejdříve 
ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním 
vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské 
školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu 
vzdělávání.

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Podle novelizovaného ustanovení § 123 
školského zákona se s účinností od 1. září 
2017 vzdělávání v mateřské škole zřizované 
státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí 
dítěti poskytuje bezúplatně od počátku 
školního roku, který následuje po dni, kdy 
dítě dosáhne pátého roku věku. Bezúplatnost 
poskytovaného vzdělávání již není omezena 
měsíci či školními roky, takže i v případě 
odkladu plnění povinné docházky nebo  
v případě dodatečného odkladu plnění povinné 
školní docházky, kdy se žák základní školy 
vrací zpět do mateřské školy, bude předškolní 
vzdělávání bezúplatné.

Tříkrálová sbírka se opět vydařila
Jako každoročně zazvonili u našich dveří TŘI  
KRÁLOVÉ – Jaroušek Flekr, Verunka Lotová 
a Lucka Topičová v čele s vedoucí Danou 
Flekrovou. Všem nám popřáli do dalšího roku 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Nechyběl 
ani malý dáreček. Přestože byla venku velká 
zima, nic je neodradilo, přišli usměvaví. 
Vyzařovala z nich pohoda a klid. 
Danuško děkujeme a zase za rok Vás rádi 
uvidíme!

Anna Stejskalová



15 HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/ 2017

Klub rodičů při Mateřské škole 
Helvíkovice 

pořádá ve dnech 7. - 8. února 2017

BURZU HRAČEK
na sálku OÚ v Helvíkovicích.

Příjem hraček v ÚTERÝ 7. 2. 2017  
od 15,30 do 17,30 hodin.

Prodej hraček ve STŘEDU 8. 2. 2017 
od 15,30 do 18,00 hodin.

Výdej hraček ve STŘEDU  8. 2. 2017  
od 18,30 do 19,30 hodin.

Za každou hračku danou do prodeje 
vybíráme 2 Kč.

Využijte výhodného prodeje i nákupu.

FOND SIDUS - VRACÍME 
DĚTEM  ÚSMĚVY
Děkuji všem rodičům, kteří pomáhají 
nemocným dětem a zapojili se do Veřejné 
sbírky Fondu Sidus - vracíme dětem úsměvy.
Naše mateřská škola dostala poděkování – 
certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce.
Výnos ze sbírky byl určen na vybavení dětských 
zdravotnických zařízení - Pediatrické kliniky 
UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky 
FN v Olomouci a na pomoc individuálním 
pacientům.

Anna Janebová

O čem se mluví
Ukliďme svět, ukliďme 
Česko 2017
Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická 
úklidová akce, která probíhá na území 
celé České republiky. Jejím cílem je uklidit 
nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
Společně budeme opět uklízet v sobotu  
8. dubna 2017. 

Uklízíme všichni. Společně. V jeden den. Do 
úklidových akcí se zapojují lidé ze všech koutů 
České republiky. Uklízejí školáci, politici, 
úředníci, skauti, děti z dětských domovů, 
vysokoškoláci, důchodci, programátoři, lékaři, 
prodavači, ekologové, turisti, pejskaři, pankáči 
… Prostě všichni, na koho si vzpomenete. 
Uklízíme společně! 
První ročník Ukliďme Česko proběhl  
v sobotu 17. května 2014. Zúčastnilo se 
jej 6 200 účastníků, kteří sesbírali 350 tun 
odpadu. I přes nepřízeň počasí se úklidové 
akce uskutečnily na 280 místech po celé ČR. 
V roce 2015 se již Česko uklízelo na 
919 místech. Do akce se tehdy zapojilo 
31 061 dobrovolníků, kteří sesbírali 1 022 tun 
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odpadu. Úklidů se zúčastnilo 16 906 dětí  
a podařilo se vytřídit neuvěřitelných 252 tun 
odpadu. 
V roce 2016 jsme spojili síly s Českým svazem 
ochránců přírody, který již 25 let pořádá akce 
pod názvem Ukliďme svět. 

I díky této spolupráci proběhlo celkem 
2 066 úklidů, do kterých se zapojilo celkem 
86 210  dobrovolníků, kteří v přírodě vysbírali 
celkem 1 634 tun odpadů. 
Pro rok 2017 jsme získali významnou podporu 
od MŽP a očekáváme tak, že se do úklidů 
zapojí více jak 100 000 dobrovolníků. 
V Helvíkovicích budeme uklízet odlehlá 
zákoutí i střed obce, příkopy kolem cest  
a silnic i břehy Divoké Orlice. Sejdeme se  
v sobotu 8. 4. 2017 ve 14 hodin u obecního 
úřadu. Každá ruka, která se umí zapojit k dílu 
bude vítána a náležitě odměněna.

Věra Dittertová 

Finanční správa zavádí pro poplatníky novou službu 
Tato služba spočívá v zasílání údajů pro 
placení daně z nemovitých věcí na e-mail 
namísto složenky.  
Poplatník přihlášený k této službě obdrží 
na e-mail kompletní informaci s údaji pro 
placení daně. Tato informace bude obsahovat 
obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na 
alonži složenky, tj. informace o výši stanovené 
daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro 
placení daně včetně QR kódu, umožňujícího 
platbu daně prostřednictvím internetového 

ZÁPIS DO MŠ
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 2017/2018, 
který se bude konat v pondělí 15. května 
2017 od 8 do 16 hodin v Mateřské škole 
Helvíkovice.
Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 
pro následující školní rok si vyzvedněte  
v mateřské škole.
Těšíme se na Vás a Vaše děti.
Veškeré informace podá ředitelka MŠ Anna  
Janebová – mobil 774 176 037, pevná linka 
do MŠ 465 614 147.
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dTest: : Příběhy 
k smíchu i pláči 
ze spotřebitelské 
poradny
Je možné uzavřít smlouvu  
o nájmu bytu se psem  
a požadovat po něm nájemné? Co 
s autem, které nedokáže zastavit 
déšť, jak to ukazovali v reklamě? 
Existuje zákon přikazující 
brát si v potravinách košík? 
A co když občanský zákoník 

vůbec neexistuje? I takové dotazy řeší poradna 
spotřebitelské organizace.

Zajímavosti

pronajímatel, který se obrátil na poradnu, pomoci 
tak, že za psa bude alespoň účtovat jakýsi 
ubytovací poplatek. Jak to ale vyřešit, když zákon 
zakazuje zkracovat práva nájemce, kvůli čemuž 
by byl takový poplatek nezákonný? Pronajímatel 
v zoufalé snaze najít legálně čisté řešení navrhl, 

zboží z regálu přímo do připravené igelitky.  
V poradně se setkávají i s případy, kdy se zákazníci 
pokusí obchodníka přechytračit a otočit proti 
němu jeho vlastní zbraně. Na e-shopu si jeden 
vynalézavý nakupující objednal počítač, u kterého 
byl slibovaný dárek v podobě mobilního telefonu. 
V zákonné 14 denní lhůtě potom vrátil zakoupený 
počítač a radoval se, že mu telefon zadarmo 
zůstane. Velice se pak divil, když prodávající trval 
na vrácení telefonu.
„Řada obchodníků se nezdržuje čtením zákonů, 
kterými je třeba se při podnikání řídit. O to 
vehementněji pak přesvědčují spotřebitele, že 
pravidla, která si vymysleli, v zákoně skutečně 
najdou,“ říká Zelený a dodává: „Jedna paní 
se například domáhala vrácení peněz kvůli 
opakovanému výskytu vady po opravě věci. 
Obchodník jí sdělil, že na odstoupení od smlouvy 
nemá právo, na což ona reagovala citací 
příslušného ustanovení občanského zákoníku. 
Na to se prodávající bez váhání nechal slyšet, že 
občanský zákoník neexistuje.“
Ti, co si existenci občanského zákoníku připouští, 
se občas snaží význam jeho ustanovení obrátit 
úplně naruby. Zajímavý právní náhled na věc 
například poradcům spotřebitelské poradny 
nabídla jedna zákaznice, která z e-shopu dostala 
více kusů zboží, než si objednala. Poté, co zboží 
vrátila, se rozhodla, že bude po prodávajícím 
požadovat nálezné za ty dva kusy neobjednaného 
zboží, které „nalezla“ ve schránce.
Vzhledem k tomu, že občanský zákoník 
neumožňuje pronajímatelům, aby nájemcům 
zakazovali chovat v bytě zvíře, chtěl si jeden 
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Pro rodinu hledám dlouhodobý 
podnájem v Helvíkovicích a okolí.

Prosím nabídněte na tel. 721 285 909 
nebo 775 563 665. 

Inzerce

Fotbalová utkání TJ Sokol 
Helvíkovice v roce 2017  
– I. pololetí

Obec Helvíkovice nabízí k prodeji 
palivové dřevo. 

Cena za 1 prm  - 700 Kč/ měkké dřevo, 
900 Kč/ tvrdé dřevo.

Bližší informace na tel. 777 577 221,  
Miroslav Felcman.

Svoz nebezpečných odpadů 
se uskuteční 9. 3. 2017 

v odpoledních hodinách 
tradičním zastávkovým způsobem. 

Sobota 6. 5. 2017 16:00 h
TJ Sokol Helvíkovice – FK Jehnědí 1980

Sobota 13. 5. 2017 17:00 h
TJ Sokol Libchavy B - TJ Sokol 
Helvíkovice

Sobota 20. 5. 2017 16:00 h
TJ Sokol Helvíkovice – AFK Kunvald

Sobota 27. 5. 2017 17:00 h
TJ Albrechtice - TJ Sokol Helvíkovice

Sobota 3. 6. 2017 16:00 h
TJ Sokol Helvíkovice – TJ Sokol Dolní 
Třešňovec

Sobota 8. 4. 2017 15:30 h
Fotbal Žichlínek B – TJ Sokol Helvíkovice

Sobota 15. 4. 2017 16:00 h
TJ Tatran Lichkov – TJ Sokol Helvíkovice

Sobota 22. 4. 2017 16:00 h
TJ Sokol Helvíkovice – FK Kerhartice

Neděle 30. 4. 2017 16:00 h
TJ Luková - TJ Sokol Helvíkovice

že by se pes mohl stát plnohodnotnou stranou 
nájemní smlouvy, z čehož by mu vznikla povinnost 
platit každý měsíc nájemné.

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz,  
tel.: +420 734 710 617 

„Spotřebitelská poradna dTestu vyřešila za rok 
2016 více než 36 tisíc případů. Naši právní poradci 
obvykle pomáhají spotřebitelům se závažnými 
případy porušování jejich práv, některé situace se 
však zpětně jeví jako kuriózní či úsměvné,“ říká 
Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.
Poradci museli například posoudit, zda se dá 
považovat za klamavou reklama, ve které 
výrobce tvrdí, že automobil jeho značky „krotí 
živly“, přičemž se v záběrech, na kterých onen 
zázračný vůz projíždí, zastavuje déšť a mění roční 
období. Poradci se potýkali i s řešením reklamace 
nemocného morčete, jindy zase byli dotázáni, 
jestli skutečně existuje zákonná povinnost 
brát si v prodejně potravin košík. To když si 
rozhořčený spotřebitel stěžoval, že ho k tomu 
nutila prodavačka poté, co jej zahlédla skládat 

bankovnictví nebo mobilních platebních 
aplikací. Zájemce o tuto službu odevzdá 
nejpozději do 15. března 2017 svému správci 
daně Žádost ve věci zasílání údajů pro placení 
daně z nemovitých věcí e-mailem.
Tato služba je určena výhradně pro poplatníky 
daně, kteří nemají zřízenu službu placení daně 
prostřednictvím SIPO a právnické osoby, 
které nemají zřízenu datovou schránku. 
Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů 
pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, 
nebude zaslána složenka.

Podrobné informace o službě zasílání údajů 
pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 
naleznete na internetových stránkách Finanční 
správy: www.financnisprava.cz, v sekci Daně 
a pojistné > Daně > Daň z nemovitých věcí 
> Informace, stanoviska a sdělení > 2016 
>Informace k nové službě zasílání údajů pro 
placení daně z nemovitých věcí e-mailem.

 Ing. Petra Petlachová,  
ředitelka odboru a tisková mluvčí pro 

Generální finanční ředitelství


