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Dne 17. 12. 2018 se konalo 1. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo obce Helvíkovice projednalo a schválilo tato usnesení:

•
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
veřejné služby pro zajištění potravinové
obslužnosti v malé obci se společností Konzum,
obchodní družstvo Ústí nad Orlicí za rok 2018.
•
Podání žádosti o poskytnutí účelové
dotace z POV Pardubického kraje na podporu
provozu obchodu. Obec může získat až 50 %
částky vyplacené obch. družstvu Konzum.

•
Prodej pozemku par. č. 4412/2, druh
ostatní plocha, výměra 241 m2 v k. ú.
Helvíkovice za cenu 50,- Kč za 1 m2. Prodejní
cena byla určena znaleckým posudkem
č. 8474-169/2018. Náklady na zpracování
geometrického plánu, znaleckého posudku
a poplatek za vklad do KN uhradí kupující.
•
Prodej pozemku par. č. 60/16, druh
zahrada, výměra 13 m2 v k. ú. Helvíkovice
za cenu v místě obvyklou 150,- Kč za 1 m2.
Poplatek za vklad do KN uhradí kupující.
•
Nákup 2/4 pozemků par. č. 1468 a 1472,
druh ostatní plocha v k. ú. Helvíkovice za cenu
v místě obvyklou 150,- Kč za 1 m2 za 4/4
podílu. Poplatek za vklad do KN uhradí obec.
•
Smlouvu o nájmu pozemku s pronajímatelem Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace Praha 1 na část pozemku
par. č. 4937, výměra 168 m2 pro realizaci
stavby Rozšíření komunikace na p. p. č. 5065
Helvíkovice. Jedná se o nově zpevněnou
komunikaci v místě bývalého drážního domku
na Popluží.
•
Nákup nemovitostí vedených na LV 187
pro k. ú. Helvíkovice a to:
pozemek par. č. st. 29/1, druh zastavěná
plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba
č. p. 47
pozemek par. č. st. 29/2, druh zastavěná
plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba
bez č. p.
1

za kupní cenu 150,- Kč za 1 m . Část pozemku
u č. p. 34 bude v budoucích letech využita
na chodník u silnice na Kameničnou.

za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.

•
Nákup pozemků par. č. 991/37, druh
travní porost, výměra 536 m2 a par. č. 991/40,
druh travní porost, výměra 142 m2, oba v k. ú.
Helvíkovice za cenu v místě obvyklou 150,- Kč
za 1 m2. Nákup pozemku par. č. 991/38, druh
travní porost, výměra 58 m2 v k. ú. Helvíkovice
za cenu v místě obvyklou 150,- Kč za 1 m2.
Poplatek za vklad do KN uhradí obec. Pozemky
jsou určeny k budoucí komunikaci kolem haly
firmy Kolex.

•
Ceník pro rok 2019 – přehled všech
poplatků a úhrad za služby. Zvyšuje se sazba
za ubytování v penzionu na statku (400,- Kč
za 1 osobu za 1 noc, 350,- Kč za 1 osobu
za více nocí), je zrušeno zapůjčení parketu.
Ostatní sazby zůstávají ve stejné výši jako
v r. 2018.
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pozemek par. č. 67, druh zahrada
pozemek par. č. 69/1, druh trvalý travní porost
za celkovou kupní cenu 2 400 000,- Kč za účasti
vedlejšího účastníka HESTIA Group s. r. o.
Praha 2. Dům č. p. 47 a přilehlé pozemky
nabízí majitel k prodeji ve spolupráci s realitní
kanceláří. Objekt není v aktivní záplavové
oblasti a je v těsné blízkosti domu č. p. 49,
který již obec vlastní. Obec má záměr ho
v budoucích letech využít na penzion pro
seniory či dům služeb.
•
Zamítá
cenovou
nabídku
majitelů
na odkoupení pozemku par. č. 4733 v k. ú.
Helvíkovice ve výši 240,- Kč za 1 m2 z důvodu
neúměrně vysoké ceny k ceně v místě a čase
obvyklé.
•
Schvaluje podání nabídky na odkup
pozemku par. č. 4733 v k. ú. Helvíkovice
v ceně stanovené znaleckým posudkem
č. 475-170/2018 ze dne 10. 12. 2018 a to
50,- Kč za 1 m2, v celkové ceně 304 650,- Kč.
K pozemku má obec předkupní právo zapsané
do KN z důvodu veřejně prospěšné stavby.
Jedná se o pozemek u fotbalového hřiště vedle
cesty, v územním plánu obce je veden jako
rezerva pro budoucí umístění sportoviště.
•
Sjednání Smlouvy o budoucí smlouvě
kupní na část pozemku par. č. 35/1 v k. ú.
Helvíkovice pro projekt „Stezka pro pěší
a cyklisty při komunikaci I/11“. Řádná kupní
smlouva na pozemek určený geometrickým
plánem bude sjednána do 31. 12. 2023

•
Rozpočtové opatření č. 9/2018 ve výši
450 000,- Kč na straně příjmů i výdajů.
•
Pověřuje starostku obce schvalováním
rozpočtových opatření v rozsahu do 100 tis. Kč
v rámci jednoho rozpočtového opatření
a ke schvalování rozpočtových opatření ve výši
přijatých dotací bez omezení. O rozpočtovém
opatření bude následně zastupitelstvo obce
informováno.
•
Schvaluje přijetí úvěru od ČSOB a. s.,
na nákup nemovitých věcí (č. p. 47 a přilehlé
pozemky) ve výši 2 400 000 Kč. Splatnost úvěru
do 27. 12. 2022 v nepravidelných splátkách dle
splátkového plánu, fixní úroková sazba ve výši
3,25 % p. a., úvěr bude bez zajištění.

•
Schvaluje podání žádostí
z Ministerstva pro místní rozvoj

o

dotace

a) z programu Podpora rozvoje regionů 2019+:
Dotační titul H – Místa pro aktivní a pasivní
odpočinek v Helvíkovicích 2019
Dotační titul E – Rekonstrukce společenského
sálu a kluboven v budově obecního úřadu
Dotační titul G – Revitalizace
sv. Antonína Helvíkovice – 2. etapa

kaple

b) z programu Podpora bydlení v oblastech
se strategickou průmyslovou zónou (SolniceKvasiny) 2019 – Výstavba komunikace v obci
Helvíkovice
•
Jmenuje od 1. 1. 2019 velitelem výjezdové
jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce
Jakuba Hostinského.

•
Schodkový rozpočet obce Helvíkovice
na rok 2019, na straně příjmů v celkové výši
10 170 000 Kč, na straně výdajů v celkové výši
10 525 000 Kč, financování celkem 355 000 Kč.
•
Rozpočet na rok 2019 a Střednědobý
výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021
příspěvkové
organizace
Mateřská
škola
Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí.
•
Obecně
závaznou
vyhlášku
obce
Helvíkovice č. 1/2018 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Helvíkovice.
•
Obecně
závaznou
vyhlášku
obce
Helvíkovice č. 2/2018 o místním poplatku
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. Cenové nabídky na zimní údržbu
komunikací. Práce byla zadána p. Vítkovi
z Dlouhoňovic, protože jako jediný předložil
nabídku na údržbu celé obce.
2. Informace z jednání se zástupci spol.
Konzum obch. družstvo Ústí nad Orlicí
ze dne 10. 12. 2018 včetně návrhu rekonstrukce
prodejny potravin v obci.
3. Rozpočtová opatření č. 7/2018 a 8/2018
schválená starostkou obce.

Vyhodnocení ankety občanů

V době konání podzimních komunálních
voleb proběhla písemná anketa k zachování
prodejny smíšeného zboží v Helvíkovicích.
Chtěli jsme znát názor občanů k obchodu
v obci: zda chodí nakupovat a jak často, jaká je
obvyklá cena nákupu, zda souhlasí s podporou
obce. Chtěla bych tímto poděkovat všem
zúčastněným za jejich vyjádření. Sešlo se nám
celkem 147 vyplněných anket, pro 125 občanů
je důležitá fungující prodejna v naší obci.
Obyvatelé Helvíkovic jednoznačně dali najevo,
že do prodejny chodí většina dotázaných
(101) minimálně dvakrát do týdne nakupovat,
23 tazatelů minimálně dvakrát za měsíc,
9 minimálně dvakrát za pololetí a dalších
13 odpovědělo nikdy. Obvyklá výše ceny
nákupu do 150 Kč - odpovědělo 46 občanů,
v intervalu od 150 do 250 Kč dalších 58 občanů,
nad 250 Kč utrácí za nákup 37 občanů.
Samozřejmě se žádost obchodního družstva
Konzum   na podporu provozních nákladů
projednávala v novém složení zastupitelů,
příspěvek ve výši 145 509,- Kč byl schválen
na prosincovém veřejném zasedání. Než
jsme ovšem tak učinili, byla svolána schůzka
s vedením Konzumu na OÚ, kde jsme probírali
záležitost současného hospodaření a budoucí
existenci prodejny. Své jednání jsme ukončili
v prodejně, abychom se společně se zástupcem
společnosti Konzum zamysleli na novém
modernějším uspořádání prodejny. V lednu jsme
se opět s vedením obchodního družstva sešli
v jejich sídle, abychom se dohodli na dlouhodobé
3
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4. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce ze dne 28. 11. 2018.
5. Podání informace o znečištění studny na
obecním pozemku na Houkově.
6. Úpravu provozní doby sběrného místa
odpadů od 1. 1. 2019.
7. informaci o úpravě cen spol. VaK Jablonné
nad Orlicí a. s. za vodné a stočné v roce 2019
(vodné 41,06 Kč včetně DPH/m3, stočné
42,55 Kč včetně DPH/ m3).
Věra Dittertová
spolupráci. Již teď máme pro Vás společné
překvapení, kterého se v nejbližších měsících
dočkáme. Věřím, že společné úsilí oceníte a
poté vyjádříte svůj názor.
Jana Kolářová

Nákup nemovitosti

Obec zakoupila do svého majetku další
nemovitost, která byla nabízena k prodeji.
Jelikož se jednalo o rodinný dům (č.p. 47),
který sousedí s obecním statkem (č.p. 49),
nabízelo se využít nabídku. Nemovitost včetně
přilehlého pozemku se rozprostírá na 4 549 m2.
Územním plánem obce je toto místo určeno
jako plocha pro bydlení s dalšími možnostmi.
Přilehlý pozemek umožňuje veřejnosti přímou
dostupnost k řece, nezastavěnou plochu lze
využít např. na bytový dům pro seniory, plochu
pro sportovní účely aj. Budoucí využití bude
záviset i na nabídce národních dotací.

Umístění nemovitosti je blízko centra obce,
odkloněno od hlavní silnice a přitom obklopeno
přírodou. Jsou to pouze možnosti, které se
budou vyvíjet postupem času. Financování
nákupu nemovitosti bylo úvěrem, který si
na pořízení obec otevřela. Výše splátek je
uzpůsobena splatností dalších úvěrů. Úvěr je
poskytnut na 4 roky a poslední splátka proběhne
v prosinci 2022. Obytná část nemovitosti
bude nabízena ve II. čtvrtletí tohoto roku
k nájemnému bydlení.
			
Jana Kolářová

Upozornění

Od ledna 2019 je sběrné místo k uložení odpadů
(odpadový dvůr u potoka Kameničná) otevřeno
pouze první sobotu v měsíci, v letním období
také ve středu 1x za 14 dnů. Každý občan má
možnost k uložení komunálního odpadu zdarma
využívat popelnici postavenou u svého domu
a tříděné odpady ukládat do zvonů umístěných
na 9 stanovištích po obci.

Upozornění na místní
poplatky na rok 2019
Poplatek za odpady

450 Kč

Poplatek za psa

100 Kč

- sazba je za 1 občana hlášeného k trvalému
pobytu, dlouhodobě žijícího cizince nebo za
rekreační objekt
- poplatek je splatný do 30. 6. 2019
- sazba za prvního psa, za každého dalšího psa
jednoho majitele je sazba 200 Kč
- poplatek je splatný do 28. 2. 2019
Místní poplatky je možné hradit v hotovosti
na obecním úřadě v úřední dobu úřadu
nebo bankovním převodem na účet obce
č. 107489301/0300, variabilní symbol platby je
číslo domu.
Předplatné na Helvíkovický zpravodaj

- 6 výtisků dodaných během roku do domácnosti
nabízíme zájemcům za předplatné
   60 Kč
- objednávky zpravodaje a úhrada za předplatné
na OÚ do 28. 2. 2019

Majitelé popelnic na komunální odpad si můžou
na Obecním úřadě v Helvíkovicích zdarma
vyzvednout známku na popelnici ke svozu
společností Ekola České Libchavy. Na přání
pracovníků svozové společnosti vás prosím,
abyste odstranili staré známky vylepené na
popelnice v minulých letech nebo novou
známku nalepte na stejné místo (navrch).
Vylepení známek vedle sebe je pro svozové
pracovníky velice nepřehledné a za ztížených
povětrnostních podmínek nebo ve večerních
hodinách se jim špatně kontroluje oprávněnost
svozu.
Věra Dittertová

Pozvánka na 2. veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Helvíkovice,
které se koná v pondělí 11. 3. 2018
od 18 h v sálku obecního úřadu.
Program:
1. Majetek obce
2. Různé
Bližší informace na plakátech.
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Úplné znění nově schválených
vyhlášek obce Helvíkovice
Obecně závazná vyhláška obce
Helvíkovice č. 1/2018,
o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Helvíkovice

Zastupitelstvo obce Helvíkovice se na svém
zasedání dne 17.12.2018   usnesením č. 28
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona
č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou
vyhlášku:

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Článek 3
Shromažďování tříděného odpadu

1)
Tříděný odpad je shromažďován:
a)
na sběrném místě obce v provozních
hodinách
b)
ve zvláštních sběrných nádobách
c)
pytlovým sběrem
d)
ve výkupně druhotných surovin ve spádové oblasti.
2)
Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny
dle přílohy č.1.
3)
Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně
odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)
papír, barva modrá
b)
sklo barevné, barva zelená
c)
sklo čiré, barva bílá
d)
plasty, PET lahve, nápojové kartony,
barva žlutá.
Článek 4
Sběr a svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen
„vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území obce Helvíkovice, včetně nakládání se
stavebním odpadem1).

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního
odpadu1) je zajišťován dvakrát ročně dle ročního
svozového plánu s jejich odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo
do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru
určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány
v místním tisku, rozesláním letáků do všech
nemovitostí na katastru obce Helvíkovice, na
vývěskách po obci.

Článek 2
Třídění komunálního odpadu

Článek 5
Sběr a svoz objemného odpadu

Článek 1
Úvodní ustanovení

1)  Komunální odpad se třídí na:
a)
tříděný odpad, kterým je papír,
nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,
kovy, biologické odpady (BRKO), vyřazené
elektrozařízení
b)
objemný odpad,
c)
nebezpečné
složky
komunálního
odpadu,
d)
směsný odpad.
2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po
stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b),
c), d).
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1)
Objemný odpad je takový odpad, který
vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek… ).
2)
Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném místě, které je umístěno na pozemku parcelní č. 4303 v k.ú. Helvíkovice (u Kamenského
potoka za Obecním úřadem).
1)
Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů
a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů)

Článek 6
Shromažďování směsného odpadu

1)
Směsný odpad se shromažďuje do
sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
sběrnými nádobami jsou
a)
typizované sběrné nádoby např.
popelnice,
b)
odpadkové koše, které jsou umístěny
na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního
odpadu.
2)
Stanoviště sběrných nádob je místo,
kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem odstranění směsného
odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo společná
pro více uživatelů.
Článek 7
Nakládání se stavebním odpadem

1)
Stavební odpad je stavební a demoliční
odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
2)
Stavební odpad lze použít, předat
či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
3)
Pro odložení stavebního odpadu je
možné objednat kontejner, který bude přistaven
a  odvezen za úplatu.
Článek 8
Závěrečná ustanovení

1)
Nabytím účinnosti této vyhlášky
se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č. 1/2014 o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem.  
2)
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2019.
Miroslav Felcman
místostarosta

     Jana Kolářová
starostka

Příloha č. 1
Umístění zvláštních sběrných nádob
na tříděný odpad v obci Helvíkovice
Sběrné místo/ odpadový dvůr:
PAPÍR - 1 modrý zvon; kulatý; 2,5 m3
SKLO SMĚS - 1 zelený zvon; kulatý; 2,5 m3
SKLO BÍLÉ - 1 bílý zvon - kulatý; 1,5 m3
U staré hasičárny:
PAPÍR - 1 modrý zvon; hranatý; 1,3 m3
1 modrý zvon; kulatý; 1,5 m3
SKLO SMĚS -1 zelený zvon; hranatý; 1,3 m3
1 zelený zvon; kulatý; 1,1 m3
PLAST - 1 žlutý zvon; kulatý; asi 1,5 m3
SKLO BÍLÉ - 1 bílý zvon; kulatý; 1,5 m3
Skála:
PAPÍR - 1 modrý zvon; hranatý; 1,3 m3
SKLO SMĚS - 1 zelený zvon; kulatý; 1,5 m3
PLAST - 1 žlutý zvon; hranatý; 1,3 m3
SKLO BÍLÉ - 1 bílý zvon; kulatý; 1,5 m3
U fotbalového hřiště:
PAPÍR - 1 modrý zvon; hranatý; 1,3 m3
SKLO SMĚS - 1 zelený zvon; hranatý; 1,3 m3
PLAST - 1 žlutý zvon; hranatý; 1,3 m3
SKLO BÍLÉ - 1 bílý zvon; kulatý; 1,5 m3
Ostrov:
PAPÍR - 1 modrý zvon; kulatý; 1,3 m3
SKLO SMĚS - 1 zelený zvon; kulatý; 1,5 m3
SKLO BÍLÉ - 1 bílý zvon; kulatý; 1,5 m3
PLAST - 1 žlutý zvon; kulatý; 1,3 m3
Sídliště u č. p. 143:
SKLO SMĚS - 1 zelený zvon; kulatý; 1,5 m3
SKLO BÍLÉ - 1 bílý zvon; kulatý; 1,5 m3
PLAST - 1 žlutý zvon; kulatý; 1,5 m3
PAPÍR - 1 modrý zvon; kulatý; 1,5 m3
Popluží – za mostem:
SKLO SMĚS - 1 zelený zvon; kulatý; 1,5 m3
SKLO BÍLÉ - 1 bílý zvon; kulatý; 1,5 m3
PLAST - 1 žlutý zvon; kulatý; 1,5 m3
PAPÍR - 1 modrý zvon; kulatý; 1,5 m3
Statek č.p. 49:
SKLO SMĚS - 1 zelený zvon; kulatý M; 1,5 m3
PLAST - 1 žlutý zvon; kulatý M; 1,5 m3
PAPÍR - 1 modrý zvon; kulatý M; 1,5 m3
SKLO BÍLÉ - 1 bílý zvon; kulatý M; 1,3 m3
6
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Unikovo:
PAPÍR - 1 modrý zvon; kulatý M; 1,5 m3
SKLO SMĚS - 1 zelený zvon; kulatý M; 1,5 m3
SKLO BÍLÉ - 1 bílý zvon; kulatý M; 1,5 m3
Houkov:
SKLO SMĚS - 1 zelený zvon; kulatý M; 1,5 m3
PLAST - 1 žlutý zvon; kulatý M; 1,5 m3
PAPÍR - 1 modrý zvon; kulatý MINI; 1,5 m3
SKLO BÍLÉ - 1 bílý zvon; kulatý M; 1,3 m3

Obecně závazná vyhláška obce
Helvíkovice č. 2/2018,
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů

Zastupitelstvo obce Helvíkovice se na svém
zasedání dne 17. 12. 2018 usnesením č. 29
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“), a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č.   128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení

(1)
Obec Helvíkovice touto vyhláškou
zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „poplatek“).
(2)
Řízení o poplatcích vykonává obecní
úřad1) (dále jen „správce poplatku“).
Článek 2
Poplatník

(1)
a)
1.
2.
7

Poplatek platí2):
fyzická osoba,
která má v obci trvalý pobyt,
které byl podle zákona upravujícího

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
pobyt cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu
delší než 90 dnů,
3.
která podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky pobývá na
území České republiky přechodně po dobu delší
3 měsíců,
4.
které byla udělena mezinárodní ochrana
podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou
ochranu cizinců,
b)
fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.
(2)
Za fyzické osoby tvořící domácnost
může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické
osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě
může poplatek platit vlastník nebo správce.
Osoby, které platí poplatek za více fyzických
osob, jsou povinny správci poplatku oznámit
jméno, popřípadě jména, příjmení a data
narození osob, za které poplatek platí3).

rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba
nebo dům označen evidenčním nebo popisným
číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku,
na kterém je tato stavba umístěna. V případě
bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo
popisné číslo stavby, ve které se byt nachází,
a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově,
pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba,
ve které se byt nachází, označena orientačním
nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní
číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba
s bytem.
(4)
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou
poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik
své poplatkové povinnosti v důsledku změny
pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu.
(5)
Poplatník, který nemá sídlo nebo
bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederace, uvede také adresu
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 4)
(6)
Dojde-li ke změně údajů uvedených
v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala.5)

Článek 3
Ohlašovací povinnost

Článek 4
Sazba poplatku

(1)
Poplatník je povinen ohlásit správci
poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost
platit tento poplatek vznikla, případně doložit
existenci skutečností zakládajících nárok na
osvobození od poplatku.
(2)
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky
je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu,
popřípadě další adresy pro doručování.
(3)
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b)
vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční
nebo popisné číslo stavby určené k individuální
1)
2)
3)

§ 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích

(1)
Sazba poplatku činí 450 Kč a je tvořena:
a)
z částky 250 Kč za kalendářní rok a
b)
z částky 200 Kč za kalendářní rok. Tato
částka je stanovena na základě skutečných
nákladů obce předchozího kalendářního roku na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
za poplatníka a kalendářní rok.
(2)
Skutečné náklady za rok 2017 na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu činily
336 Kč a byly rozúčtovány takto:
náklady 173 295,- Kč děleno 515 (492 počet
osob s pobytem na území obce + 23 počet
staveb určených k individuální rekreaci, bytů
a rodinných domů, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba) = 336 Kč.
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle

čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 200 Kč.
Rozúčtování skutečných nákladů obce v dalších
letech bude obsaženo v příloze, která bude
tvořit nedílnou součást této vyhlášky.
(3)
V případě změny místa pobytu fyzické
osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného
domu nebo změny umístění 6) v průběhu
kalendářního roku se poplatek platí v poměrné
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců
pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu
měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto
měsíce. 7)
Článek 5
Splatnost poplatku

(1)
Poplatek je splatný jednorázově
nejpozději do 30. června příslušného
kalendářního roku.
(2)
Vznikne-li poplatková povinnost po
datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který
následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce
příslušného kalendářního roku.
Článek 6
Osvobození

(1)
Nad rámec zákonem stanoveného
osvobození 8) je od poplatku osvobozen:
a)
poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a)
této vyhlášky, který se celoročně (od 1. ledna
do 31. prosince příslušného kalendářního roku)
zdržuje mimo území obce,
b)
poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a)
této vyhlášky, který se v jiné obci podílí na
úhradě za likvidaci komunálního odpadu. Toto
osvobození se nevztahuje na poplatníka podle čl.
2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, který se v jiné
obci podílí na úhradě za likvidaci komunálního
4)

5)
6)
7)
8)

§
§
§
§
§

14a
14a
10b
10b
10b

odst.
odst.
odst.
odst.
odst.

2
3
3
6
3

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

o
o
o
o
o

místních
místních
místních
místních
místních

poplatcích
poplatcích
poplatcích
poplatcích
poplatcích
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odpadu jako poplatník ve smyslu § 10b odst. 1
písm. b) zákona o místních poplatcích.
(2)
Údaj rozhodný pro osvobození je
poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 90 dnů
ode dne vzniku nároku na osvobození.
(3)
V případě, že poplatník nesplní povinnost
ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtě
stanovené touto vyhláškou nebo zákonem,
nárok na osvobození zaniká. 9)

Článek 9
Účinnost

Článek 7
Navýšení poplatku

Shrnutí nejdůležitějších změn:

(1)
Nebudou-li
poplatky
zaplaceny
poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu správce poplatku poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem10).
(2)
Včas nezaplacené nebo neodvedené
poplatky nebo část těchto poplatků může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku11).
Článek 8
Přechodné a zrušovací ustanovení

(1)
Poplatkové povinnosti vzniklé před
nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují
podle dosavadních právních předpisů.
(2)
Ruší se obecně závazná vyhláška č.
3/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů,
ze dne 16. prosince 2015.
9)

10)
11)

9

§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Výsledky hospodaření obce Helvíkovice za rok 2018

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2019.
Miroslav Felcman
místostarosta

     Jana Kolářová
starostka

OZV č. 1 o systému svozu odpadů Současná OZV č. 1/2014 platná od 4. 1. 2015
je doplněna o shromažďování tříděných odpadů
do pytlů a ve výkupně druhotných surovin ve
spádové oblasti. Množství odpadů předaných
ve sběrně bude také započítáno do odměny pro
výkazy EKO-KOM. Je zrušeno shromažďování
směsného odpadu do pytlů.
OZV č. 2 o poplatku za odpady - Poplatek
je zachován ve stávající výši beze změny. Nově
je stanoveno osvobození pro poplatníky žijící
celoročně mimo území obce a pro poplatníky,
kteří se v jiné obci podílí na úhradě poplatku
za odpady a doloží to dokladem o úhradě od
příslušného městského nebo obecního úřadu.
Poplatník musí svůj nárok na osvobození
ohlásit obci do 90 dnů od vzniku nároku na
osvobození. Osvobození se nevztahuje na
majitele chalup, kteří hradí poplatek za svoji
osobu v místě bydliště a v Helvíkovicích hradí
poplatek za rekreační objekt.
Věra Dittertová

Název položky
Skutečné příjmy v Kč
Daně z příjmu
6 712 525,91
Místní poplatky (odpady, pes, správní)
246 621,00
Daň z nemovitostí
639 518,68
Přijaté dotace celkem
2 816 171,98
- od MMR – rekonstrukce komunikace Do Doleček
784 952,00
- od MZe – revitalizace kaple sv. Antonína – I. etapa
700 000,00
- od MZe – rekonstrukce staré hasičárny
527 860,00
- od MZe - úroky z úvěru na kanalizaci
117 137,18
- od Úřadu práce – mzdy zaměstnanců na VPP
182 000,00
- ze SR – volba prezidenta a do zastupitelstva obce
52 946,00
- ze SR - projekt Chůva v MŠ
103 184,80
- od kraje – podpora prodejny Konzum
34 020,00
- od kraje – radiostanice pro SDH
32 500,00
- od kraje – pamětní deska obětem 1. svět. války
51 372,00
- od kraje – nové veřejné osvětlení po obci
120 000,00
- ze SR v rámci SDV
100 200,00
- od DSO Orlicko – oslavy 100 let republiky
10 000,00
Pronájem pozemků
57 299,00
Psí útulek Žamberk
Lesní hospodářství
48 115,00
Sdružení obcí Orlicko celkem
- Štěpkovač a kompostéry
Místní komunikace celkem
- Opravy a běžná údržba
- Příprava nové cesty kolem haly Kolex
- Projekty na rekonstrukce cest a chodníků
- Zimní údržba komunikací
Odpadní voda – kanalizace
11 000,00
Mateřská škola – běžný provoz
Místní knihovna
60,00
Obecní kronika
Kaple sv. Antonína
5 435,00
Helvíkovický zpravodaj
8 060,00
Záležitosti kultury celkem
142 091,00
- Přijatý dar od Dibaq a. s.
100 000,00
- Kulturní akce a zájezdy
42 091,00
- Kalendář akcí na rok 2018
- Životní výročí občanů, vítání občánků
Sportovní zařízení - kabiny
Zájmová činnost – dotace spolkům
Bytové hospodářství
116 750,00
Nebytové prostory celkem
550 571,00
- Tělocvična
12 630,00
- Sálek v budově OÚ
24 965,00

Skutečné výdaje v Kč
1 569 904,00
1 581 050,50
812 594,50
112 231,25
211 304,00
46 916,00
103 184,80
145 509,00
48 196,00
102 744,00
265 776,90
25 787,00
500,00
14 090,00
34 051,65
152 495,00
126 889,00
1 146 217,73
789 566,26
82 002,47
215 501,00
59 148,00
15 128,63
250 000,00
8 350,00
6 669,00
7 297,00
54 990,00
32 050,64
2 294,64
3 860,00
25 896,00
15 446,00
16 497,00
7 843,00
536 508,08
4 402,00
-
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- Statek č. p. 49
- Ost. nebyt. prostory č. p. 165, tep.čerpadlo, č. p. 47
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví - hřbitov
Územní plán – změna č. 1
Obecní majetek celkem
- Prodej a nákup pozemků
- Náhrady za věcná břemena
- Pronájem laviček, stanu, reklamní tabule
Komunální a tříděné odpady celkem
- Odměny za třídění,náklady na tříděný odpad
Vzhled obce, veřejná zeleň
Požární ochrana – SDH
Krizové řízení – protipovodňové opatření
Zastupitelstvo obce
Místní správa – obecní úřad celkem
- Obědy pro občany
- Přestupky občanů řešené MěÚ Žamberk
Pojištění, úroky z účtů a úvěrů, platby daní
Finanční vypořádání min. let
Celkem
11
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508 876,00
4 100,00
4 780,00
102 111,54
28 466,00
51 514,54
22 131,00
87 087,50
87 087,50
19 844,00
288 974,00
288 974,00
0,93
857 016,54

Počáteční zůstatek na bankovních účtech k 1. 1. 2018
Konečný zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2018
Počáteční zůstatek úvěrových účtů u ČSOB k 1. 1. 2018
Konečný zůstatek úvěrových účtů u ČSOB k 31. 12. 2018
Nejdůležitější akce financované v roce 2018

Rekonstrukce střechy a fasády, nová věž kaple sv. Antonína
Rekonstrukce komunikace Do Doleček (k Unikovo)
Rekonstrukce staré hasičské zbrojnice
Opravy komunikací po obci
Nové veřejné osvětlení k Unikovo, rozšíření stávajících tras
Podpora provozu prodejny Konzum
Pamětní deska obětem 1. světové války
Vybavení pokojů v penzionu č. p. 49

326
205
86
2
75
1 301
503

584,78
521,30
093,00
161,00
020,00
663,30
000,00
295 028,00
70 788,40
78 977,00
29 464,00
26 620,00
887 450,00
1 063 091,57
322 039,00
420,00
380 026,37
887,00
11 549 812,92
85 138,27 Kč
66 681,55 Kč
7 521 910,98 Kč
7 203 515,01 Kč
1 581 tis.
1 570 tis.
813 tis.
581 tis.
266 tis.
146 tis.
103 tis.
90 tis.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Věra Dittertová

Rozpočet obce Helvíkovice na rok 2019
Název položky
Příjmy v tis. Kč
Daně z příjmu od FÚ
6 935
Místní poplatky – pes, odpady, správní
245
Daň z nemovitostí od FÚ
580
Přijaté dotace – ze stát. rozpočtu na státní správu
11

Výdaje v tis. Kč
-

Smluvně sjednané dotace ze SR na protipovodňová opatření včetně zřízení rozhlasu
1235
Pronájem pozemků, psí útulek
57
Lesní hosp.– běžná údržba, stromky, prodej paliva
30
Sdružení obcí Orlicko – členské příspěvky
Silnice a pozemní komunikace z toho
- opravy, zimní údržba
- výstavba komunikace kolem haly Kolex
- projekty na most k Popluží, chodníky podél I/11, mostky, polní cesty
Odpadní vody – nájem, drobné služby
11
Mateřská škola
Místní knihovna
0,1
Obecní kronika
Helvíkovický zpravodaj
8
Kultura – koncerty, zájezdy, akce, blahopřání k živ. výročím
44
Tělovýchova a zájmová čin.– provoz kabin, podpora spolků
Bytové hospodářství – pronájem v č. p. 165
135
Nebytové hospodářství (sálek, tělocvična, statek) z toho
500
- spotřeba elektřiny
- nákup č. p. 47 a pozemků
- provozní náklady
Veřejné osvětlení z toho
- spotřeba elektřiny, drobné opravy
- výstavba nového osvětlení ke statku
Pohřebnictví, kaple – revitalizace kaple sv. Antonína z toho
9,9
- restaurování pískovcového soklu a ostění kaple, kříže na hřbitově Komunální služby – správa majetku obce z toho
50
- nákup pozemků
Komunální odpady (směsné, nebezpečné, tříděné) z toho
70
- odměny za třídění od EKO-KOM, Asekol, Elektrowin
70
Veřejná zeleň – sečení, lipová alej
10
Požární ochrana, krizové řízení z toho
- protipovodňová opatření včetně rozhlasů
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy (obecní úřad) z toho
250
- obědy pro občany
250
Pojištění majetku obce
Úroky z bankovních účtů a úvěrů
Celkem rozpočet
10 170
Čerpání a splátky úvěrů
2 400
Celkem
12 570
		

15
10
20
1 500
90
400
1010
5
250
10
10
60
55
37
3
2 700
100
2 400
200
150
70
80
80
70
1 307
633
260
312
1 685
1 655
1 004
815
250
27
210
10 525
2 045
12 570

Věra Dittertová
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Srdečně blahopřejeme

našim spoluobčanům, kteří oslaví významná
životní jubilea

v únoru 2019
Vítek Josef
Žabková Hana

č. p. 24
č. p. 43

a v březnu 2019
Jeništa Jaromír
Matyášová Jaroslava
Urbánková Jaroslava
Gábriš Gabriel
Krejčová Lidmila

č.
č.
č.
č.
č.

p.
p.
p.
p.
p.

10
38
128
129
21

80
77
79
77
70

let
let
let
let
let

V prosinci 2018 zemřel pan Otto Kopecký
z č. p. 39 ve věku nedožitých 81 let.
MVDr. Otto Kopecký se narodil 11. 1. 1938
v Opočně. Své dětství prožil v osadě Studánka
u Dobrušky s rodiči a sestrou. V roce 1956
odmaturoval na jedenáctileté střední škole
v Dobrušce, následovalo studium na Vysoké
škole veterinární v Brně, tu dokončil promocí
v roce 1962.
Svou veterinární praxi zahájil umístěnkou
v Kadani jako veterinární lékař a následovala
práce na veterinárním středisku ve Vysokém
Mýtě, následně v Žamberku. Poté přešel
na Okresní veterinární zařízení v Ústí nad
Orlicí. Po roce 1989 vstoupil do státní služby
a pracoval až do odchodu do důchodu na Státní
veterinární správě v Ústí nad Orlicí.
Rekapitulace změn v evidenci obyvatel
v roce 2018
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oslavil pan František Pinkas 85. narozeniny.

80 let
93 let

Vzpomínáme

Počáteční stav k 1. 1. 2018
Přistěhování
Narození
Odstěhování
Úmrtí
Konečný stav k 31. 12. 2018
Průměrný věk občanů

V prosinci 2018

485
17
6
15
3
492 osob
40,71 let

Se svou budoucí manželkou
Marií
Matyášovou
se
seznámil při své práci
v Žamberku, v roce
1972 se oženil a dcera
Pavla se jim narodila
v roce 1973.
Celý život měl rád zvířata a přírodu a proto
se se ženou rozhodli na důchod přestěhovat
do Helvíkovic. Zemřel po dlouhé těžké nemoci
15.12.2018.

Zajímavosti z evidence obyvatel:

Nejčastější ženská jména:
Eva (13x), Anna, Jana (10x)
Nejčastější mužská jména:
Jiří (18x), Jakub, Jaroslav, Petr (13x), Josef,
Tomáš (10x)
Nejčastější příjmení:
Matyáš-ová (23x), Kalous-ová (16x), Tomešová (13x), Žabka-ová (10x)
Věra Dittertová

Potravinová obslužnost
v naší obci

Už dlouhé desítky let je potravinová obslužnost
v naší obci zajišťována prodejnou obchodního
družstva Konzum Ústí nad Orlicí (dále jen
Konzum). Stejně jako řada podobných malých
prodejen v okolních obcích, si ani ta naše
nevydělává na své provozní náklady. Proto
Konzum žádá od obce příspěvek na provoz
prodejny, poprvé žádal v roce 2017 (138
000 Kč), za rok 2018 je výše požadovaného
příspěvku vyčíslena na 145 509 Kč. Vzhledem
k všeobecnému růstu nákladů je více než
pravděpodobné, že tato částka každým rokem
poroste. Na druhou stranu až 50 % tohoto
příspěvku lze získat zpět formou dotace
Pardubického kraje. Konzum svým požadavkem
využívá zákonnou možnost nechat si od obce
zaplatit za poskytování tzv. veřejné služby
občanům.

Otázka další existence prodejny Konzumu
se stala jednou z prvních, kterou v novém
zastupitelstvu řešíme. Chceme, aby tu obchod
byl. Nejen pro ty, kteří nemají možnost nákupu
ve městě, ale i pro ty, kteří si v sobotu ráno
rádi zajdou pro čerstvé rohlíky nebo ocení
přítomnost prodejny, když na něco zapomenou
během velkého nákupu či doma náhle něco
dojde…. Při rozhodování v této věci nás vedl
také výsledek ankety uskutečněné na podzim
2018, ze které jednoznačně vyplývá zájem
občanů prodejnu zachovat. Zvažovali jsme
různé možnosti zajištění potravinové obslužnosti
v naší obci, jako např. získat jiného podnikatele,

aby obchod v obci provozoval, nebo provozovat
prodejnu v obecní režii. Podpořit Konzum se
nám stále jeví jako nejlevnější a po mnoha
stránkách nejschůdnější varianta. Naším cílem
je ale víc než jen zachování stávající prodejny
v provozu. Sami zástupci vedení Konzumu po
osobní návštěvě v prosinci 2018 uznali, že je
prodejna zastaralá, nepřehledná, nevyhovující
a bez komfortu.
Vstoupili jsme tedy do jednání o vzniku
dlouhodobého smluvního vztahu mezi obcí
a Konzumem, kterým se sice zavážeme
k finanční účasti na provozu a modernizaci
prodejny, ale získáme tak další výhody –
předkupní právo na budovu prodejny nebo
zaručení provozu prodejny na dalších 10-15 let.
Na toto období se rozloží i finanční příspěvek
na rekonstrukci prodejny v odhadované celkové
výši 750 000 Kč. Modernizace prodejny bude
spočívat ve vybudování nového vchodu se
zádveřím a bezbariérovým přístupem. Vnitřní
prostor prodejny se zvětší o současné zázemí
pro personál, které bude umístěno v části
stávajícího skladu. Nově bude pult s pokladnou
umístěn vpravo od vchodu, nikoliv vlevo jako
dosud.   Vedle pultu vznikne malý prostor
s posezením pro konzumaci kávy, která bude
v prodejně nabízena spolu s dalším jednoduchým
rychlým občerstvením (párek v rohlíku).
Prodejna bude vybavena novými regály
a novými výlohovými okny, bude tedy světlejší
a prostornější, přístupná i s kočárkem nebo
invalidním vozíkem. Samotná modernizace
potrvá asi 3 týdny a po tuto dobu Konzum
počítá s prodejem základního sortimentu
v náhradních prostorách (zatím v jednání).
Půjde-li vše podle plánu, mohla by modernizace
prodejny proběhnout již v březnu 2019. Dále
jsou výhledově plánovány další služby (např.
výdejní místo některé z přepravních společností
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ZE ŽIVOTA V OBCI
– např. Zásilkovna.cz). Konzum se také chystá
v nejbližších měsících spustit e-shop s možností
objednat nákup a připravený jej vyzvednout
a zaplatit na naší prodejně.
Výše ročního příspěvku, který obec Konzumu
zaplatí, závisí na celostátním růstu průměrné
mzdy, počtu obyvatel v obci a na obratu
prodejny přepočteném na každého obyvatele
obce včetně nemluvňat.  Tedy čím více peněz
v prodejně utratíme, tím nižší bude příspěvek
obce. Proto nejlepší způsob, jak podpořit

ZE ŽIVOTA V OBCI

Rozsvícení stromu 2. 12. 2018

Vzpomínáte na první adventní neděli?
Odpoledne, když byly přípravy občerstvení
na rozsvícení stromu již v plném proudu, se
náhle změnilo počasí. Začalo pršet a veškerý
chladný povrch venku se pokryl ledem. Nastala
trochu panika, zda vůbec někdo přijde. Ale
i přes nepřízeň počasí přišlo dost lidí, prodalo
se zboží nabízené na vánočních trzích, všechny
bramboráky a téměř všechen připravený svařák.
A za to Klub žen děkuje všem zúčastněným.  
Také program, který sestavila Lída Matyášová
a nacvičila se skupinkou místních dětí a několika
dospělých, se povedl.

zachování prodejny, je něco tam nakoupit.
Chybí-li vám něco v sortimentu prodejny nebo
máte-li další nápad, jak prodejnu vylepšit,
zajděte to říct přímo do Konzumu. Paní
prodavačky jistě ocení každý zajímavý podnět.
Přímá komunikace je vždy nejlepší, ale je
možné využít také Knihu přání a stížností,
která je k dispozici v prodejně. Dále je možné
komunikovat přes FB profil KONZUM nebo na
www.konzumuo.cz nebo na stránkách projektu
Jsme-tu-doma.cz.
Za zastupitele Petra Pospíšilová

Zase trochu jinak předvedli známý biblický
příběh o narození Ježíška. Hraný příběh proložili
zpíváním vánočních písniček. Jejich vystoupení
proběhlo za vydatného deště, noty měli zcela
promočené. Možná o to víc potěšilo všechny
přihlížející diváky, kteří se odvážili vyjít ven
na náledí a vánoční strom se rozzářil i přes tu
nepřízeň počasí.

Zpívání koled 12. 12. 2018

Husté sněžení dodalo letošnímu „Česko zpívá
koledy“ romantickou atmosféru, ale trochu
ztížilo příchod účastníků na místo konání obecní statek Helvíkovice č. p. 49. Přesto se
jich dostavilo okolo 4 desítek, v dobré náladě
a připravených zpívat. Zpívali jsme venku pod
střechou altánu, zatímco dvorek statku mizel
pod vrstvou čerstvého sněhu. Přezpívali jsme
všechny koledy, i tu nepovinnou. Na kytaru nás
doprovodil místní hudebník pan Mirek Jeništa,
kterému moc děkujeme. Potom jsme   se
společně přemístili dovnitř, kde jsme poseděli
u svařáku, dobré kávy a čaje, zákusků a krajíce
chleba se škvarkovou pomazánkou. Zvláštní
poděkování za přípravu občerstvení patří paní
Anně Mikulášové (koláčky) a paní Vlastě
Bednářové (pomazánky a doma upečená veka).
Za Kulturní výbor Helvíkovice
Petra Pospíšilová

Koncert v kapli 26. 12. 2018

Skupina Kamínci potěšila občany tradičním
vánočním koncertem v kapli sv. Antonína.
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Poděkování sousedce

- Miluši Krejsové, Helvíkovice 83 - za to, že
svou všímavostí vlastně zachránila život nebo
minimálně zabránila ještě vážnějším zdravotním
komplikacím. Moje maminka, paní Františka
Švábová, Helvíkovice 82 doma upadla a nebyla
schopna přivolat si pomoc ani reagovat na
zvonící telefon. Míla Krejsová nezaznamenala
delší čas žádný pohyb sousedky ani rozsvícení
či zhasínání světel.

Pokoušela se na maminku dozvonit, ale nikdo
neotvíral. Proto zalarmovala příbuzné, kteří
následně našli maminku bezmocně ležící doma
a přivolali lékařskou pomoc. Momentálně se
maminka zotavuje v Orlickoústecké nemocnici.
Myslím si, že takovéto jednání si zaslouží
nejen naše soukromé osobní poděkování ale
i poděkování veřejné.
Jiří Šváb (poděkování doručeno 15. 1. 2019)

POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE

Milé děti, milí rodiče,
babičky, dědečkové,
zveme vás
ke společnému vyrábění masky
a tradičních rekvizit!

V sobotu
16. února 2019
od 14 hodin

SDH Helvíkovice si Vás dovolují
pozvat na přednášku
o „Cestě

kolem světa“,

která se bude konat v neděli
24. 2. 2019
od 17 hod na sálku Obecního úřadu
v Helvíkovicích. Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vás!

je pro vás
ve školce v Helvíkovicích
připravena

MASOPUSTNÍ
DÍLNIČKA
S sebou: nůžky, přezůvky, přebytečný
materiál a užitečné oblečky (stuhy, vlna,
kožich, punčochy, šaty, zástěry, paruky
aj.)
Příspěvek: 30 Kč/os.
Občerstvení zajištěno.
Účast dospělého společně s dítětem
je důležitou podmínkou.
Prosíme, nahlaste se do čtvrtku 14. února
12 hod. ve školce, tel. 465 614 147 nebo
728 219 819
17

V celém Rusku se nenašli dva blázni, kteří by s kopějkou
objeli svět, a v Česku se našli dva vcelku normální lidi, kteří
vyrazili.“ řekl jeden z manažerů ruské automobilky Avtovaz.
Přednáška o vcelku dvou normálních lidech, kteří se
rozhodli objet svět starou Ladou 2101 – žigulíkem v Rusku
nazývaným kopějkou.
V Asii lidé předpovídali poruchy a smrt a v Americe se ptali,
jestli je v žigulíku klimatizace. Možná se štěstím expedice
přežila dvě bouračky, dvě zemětřesení, vysoké nadmořské
výšky Pamíru a And, vyprahlé Spojené státy, tropickou
střední Ameriku uprostřed období dešťů, byrokratické
nástrahy, úplatku chtivé vojáky a policisty, žábu na motoru,
měsíční plavbu oceánem a mnoho a mnoho dalšího.
Několikrát hrozil předčasný konec cesty kolem světa, ale
nakonec cestu žigulík dokončil a nyní odpočívá v muzeu
v rodném Toljatti, jako první kopějka, která objela svět.

Divadelní spolek „Na Skále“
a obec Helvíkovice Vás
všechny srdečně zve
v sobotu 2. BŘEZNA 2019
na 9. HELVÍKOVICKÝ
MASOPUST
Tuhle jsem se téměř za tmy klouzal
se zaťatým tělem po ledových plotnách
od Houkova k Helkovicím a i přes potíže
s rovnováhou si všiml těsně nad obzorem
dvou zářících hvězd. Tedy ne hvězd, ale
planet. Kdybych je směl přirovnat k ženě,
jedna by byla štíhlá se zářícíma očima,
rozevlátě šermující rukama snažíc se
cokoli vysvětlit a druhá se zádumčivým
pohledem a kouzelně něžným úsměvem
se skrývanou vášní hluboko uvnitř.
A došlo mi, že ty dvě planety se zpravidla
objevují pár dnů či týdnů před Popeleční
středou a já si uvědomil, že je čas napsat
článek o Masopustu. Začalo sněžit a já
i přes led pod nohama dokázal obdivovat
velké sněhové vločky snášející se jak
ve zpomaleném filmu k zemi. Nádherná
podívaná!
A víte, že sněhová vločka je vlastně
ledový
„dendrit“?
Příšerné
slovo.
Taky není české! Pochází z řečtiny.
A znamená strom. A jak vločka vzniká?
Na ledový krystalek se nabalují další
a další molekuly vody. A víte, že v jediném
krystalku je přibližně 35 miliard molekul
vody? A že sněhovou vločku tvoří šest
zcela stejných ramen? A víte, že ke
vzniku nádherně nadýchaných sněhových
vloček je ideální teplota – 15° C a 90%
vlhkost? A víte, že… Ale dost už bylo
vloček!

Jelikož je lichý rok tak se průvod
vypraví na masopustní cestu ze Skály od
truhlárny a vše odstartujeme ve 14,00.
A přibližný čas a místa zastávek?

14.15 – u Michaličků čp. 115
14.40 - u Ryšavů čp. 111
15.10 - u Hlavsů čp. 151
15.40 - u Kroulů čp. 4
16.10 - u Žabků čp. 149
16.40 - u Křenků čp. 166

A na každé zastávce masky rády uvítají
malé pohoštění, za což se medvědář
odvděčí veršovaným přáním. A nejen
masky, ale i děti z naší helvíkovické školky
Vám předvedou taneček i s písničkou
a nakonec se všichni společně rozloučíme
rýmovaným poděkováním. A stužku
do klopy nezapomeňte medvědáři uvázat
k těm mnoha ostatním z let předešlých.
A průvod něco po 17.00 skončí na sálku
obecního úřadu, kde bude k mání nejen
něco k pití ale i něco ze zabijačkových
pochoutek. A hudba k poslechu a snad
i k tanci bude znít. A jako každý rok
budeme pohřbívat basu od 19.00!
Užijme si nádhernou zimu, kdy jaro,
které tak miluji, je ještě hrozně daleko,
s jejími miliardami sněhových vloček
ležících nejen kolem cest a cestiček,
do nichž sebou můžete praštit, aniž byste
přišli k úhoně a doufám, že ta zima, která
nám nyní panuje, vydrží až do Masopustu,
což se o letech minulých říct nedá.
Vláďa Martínek

SDH Helvíkovice pořádá
U Jelena v Helvíkovicích
v sobotu 23. 3. 2019 od 20 hodin
tradiční

Josefovskou zábavu
K tanci hraje oblíbená skupina
Vepřo, knedlo, zelo.
Soutěž o hodnotné ceny,
slosování vstupenek.
Srdečně Vás zveme.

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

Detský maškarní
karneval
v neděli 24. 3. 2019 od 14 hodin

v Pohostinství U Jelena.
Na děti čeká zábavný animační program
plný soutěží a písniček.
Bohatá tombola i občerstvení.
Těší se na vás pořadatelé.

Připravujeme
12. - 13. 4. Velikonoční trhy
17. 4. Probouzení broučků
26. - 28. 4. Víkendovka s výtvarkou v Orličkách
30. 4. Stavění máje, pálení čarodějnic

O ČEM SE MLUVÍ

Šance pro rodinu Sociálně aktivizační
služby pro rodiny
s dětmi

Má vaše dítě problémy ve škole? Nevíte,
jakým způsobem s dětmi trávit volný čas, jak
jim nastavovat hranice? Potřebujete pomoci
s plánováním každodenního chodu rodiny?
Nevycházíte s penězi a potřebujete pomoci se
sestavením a vedením rodinného rozpočtu či
podporu při řešení dluhové problematiky? Bojíte
se chodit na úřady, nerozumíte úřadníkům a
potřebujete, aby vás někdo doprovodil? Jsou
vaše děti umístěny v náhradní péči a vy chcete
vytvořit podmínky pro jejich návrat domů?
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Pokud jste alespoň na jednu z těchto otázek
odpověděli ANO, jsme tu od toho, abychom
vám s řešením vaší situace pomohli!
Za rodinami docházíme přímo do domácností.
Službu poskytujeme bezplatně po celém okrese
Ústí nad Orlicí.
Telefon: 734 281 416
E-mail: css@uo.hk.caritas.cz
Kontaktní osoba: Veronika Kuklová, DiS.
www.uo.charita.cz/sluzby/sance-pro-rodinu/

Poděkování za
Tříkrálovou sbírku 2019

Letošní Tříkrálová sbírka přinesla nejen radost
a požehnání do našich domovů, ale především
konkrétní pomoc pro lidi z našeho okolí, kteří ji
potřebují. Sbírka je také krásnou ukázkou toho,
že dokážeme i v dnešním světě spolupracovat
na společném díle: Charita, obecní úřady,
farnosti, občanské spolky, stovky dobrovolníků
a tisíce lidí vidí v TS smysluplnou akci, do které
se již 19 let obětavě zapojují.
„Naše dobré skutky jsou jako malinké hořčičné
zrnko, jež se vůbec nepodobá nádhernému
stromu, který z něho jednou vyroste. Přesto
mají sílu a schopnost, aby přinesly trvalý
užitek.“ Basil Veliký

Jako organizátor akce a příjemce vybraných
peněz Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně
děkuje všem vám, kteří jste se na Tříkrálové
sbírce podíleli buď jako dobrovolníci nebo
přispěvatelé.
Podrobné výsledky najdete na webu OCH
www.uo.charita.cz

Všichni koledníci a organizátoři jsou zváni
4. 2. 2019 na divadelní představení „Vyprávění
starého vlka aneb pravda o Karkulce“ v 18 hodin
v Orlovně Letohrad-Orlice.
Markéta Drmotová
734 769 713

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V HELVÍKOVICÍCH

Opět jsme měli tu čest účastnit se na největší
dobrovolnické akci v zemi. Tentokrát nás byly
tři skupinky. Prošli jsme se po vsi a milým
spoluobčanům osobně přáli pokoj, zdraví
a všechno dobré. Ve spoustě čerstvého sněhu
to bylo místy dobrodružství, brodit se k vašim
dveřím... Přidal se ještě déšť, tak si dovedete
představit, v jakém stavu jsme končili 
Koledníci zpočátku zkoušeli sčítat darované
mince, ale časem už to nešlo stíhat... a tak
se nemohli dočkat, až jim sdělím, kolik tam
je. Počítali jsme na úřadě s paní Dittertovou.
To víte, není to jen tak, musí to být úředně,
s kontrolou! No a napočítali jsme 12 232 Kč!
To je o 5 071 Kč víc než loni! Díky vám všem!
Vážíme si vašich přijetí. Někteří jste nás už
vyhlíželi . Byla to příjemná setkání.
Moc děkuju za báječnou spolupráci všem
helvíkovickým
koledníkům
a
kolegyním
vedoucím skupinek: Kristýnce, Jindřišce,
Adamovi, Lucce, Verunce, Járovi, Matějovi,
Jaromírovi, Slávkovi, Jarmile Kroulové a Daně
Flekrové!
Lída Matyášová
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Přes 130 000
dobrovolníků se
v roce 2018 zapojilo
do úklidu Česka

V roce 2018 se do úklidových akcí zapojilo
rekordních 134 854 dobrovolníků, kteří během
3295 akcí uklidili 2 113 tun odpadů, sdělili
u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků
organizátoři akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.
5. prosinec je Mezinárodním dnem dobrovolníků
již od roku 1986, kdy si svět poprvé připomněl,
jak jsou dobrovolníci důležití pro společnost.
K tomuto datu vydávají pořadatelé naší největší
dobrovolnické akce z Českého svazu ochránců
přírody a spolku Ukliďme Česko výsledky letošní
úklidové sezóny. Ta byla vskutku rekordní,
neboť poprvé se podařilo překonat magickou
hranici 100 tisíc účastníků a to již během jarní
etapy úklidů. K celkovým statistikám kladně
přispělo i to, že se Česká republika připojila
k Celosvětovému úklidovému dni, který proběhl
15. září v celkem 155-ti zemích. Akce tak
bezezbytku naplnila odkaz, který nese ve svém
názvu – Ukliďme svět, ukliďme Česko!
„Naší největší radostí a sílou je nadšení
a nezištná práce tisíců dobrovolníků, kteří
nečekají na zázrak – sami jej vytvoří. Příklady
dobré praxe pomáhají bořit předsudky
pochybovačů – jako například akce paní
učitelky Kohoutové z Benešova, která se svými
středoškoláky odklidila během jednoho dne
9,5tunovou černou skládku. Na řece Jizeře
proběhl na podzim úklid celého toku – první
ročník a hned 5000 dobrovolníků… Společně
dokážeme veliké věci, a dokonce i s úsměvem
na tváři,“ říká Kateřina Landová z Českého
svazu ochránců přírody.

docílit, aby úklidových akcí v budoucnu nebylo
vůbec zapotřebí, byť je to budoucnost zatím
hodně vzdálená,“ doplnil Miroslav Kubásek,
zástupce druhého z pořadatelů akce, spolku
Ukliďme Česko.
„Poděkování patří především organizátorům
jednotlivých úklidových akcí, ale také všem
dobrovolníkům, kteří se k akci připojili.
Nezapomínáme ani na partnery projektu, bez
jejichž finanční a materiální podpory by se
akce takového rozsahu nedala zorganizovat.
Těmi hlavními byli letos tradičně Ministerstvo
životního prostředí a Nadační fond Veolia, nově
pak Komerční banka a.s. Dalších partnerů,
včetně mediálních, jsou však řádově stovky
a dík patří také jim,“ sdělil za organizátory
Radek Janoušek.
V roce 2019 se akce uskuteční v tradičním
jarním termínu, konkrétně v sobotu
6. dubna. V naší obci se opět připojíme
ke stále sílícímu „úklidovému“ hnutí. Pro
všechny zájemce o podíl na čistotě obce
– sraz ve 14 hodin u obecního úřadu,
rukavice, pytle na odpad a občerstvení
zajistí obec.

Obchod pana Hubáčka od roku 1956 v č. p. 105

Prodejna Jednoty byla vybudována v roce 1970,
tato fotografie je z roku 1978

Prodejna Jednoty

Prodejna Konzum v roce 2002

Zima 2012, celá vesnice, včetně prodejny, je pod návaly sněhu

Podle informací z www.uklidmecesko.cz
připravila Věra Dittertová

„Není náhodou, že nadpoloviční většinu
účastníků úklidových akcí tvoří mládež do 18-ti
roků. Jedině osvěta v této věkové skupině může
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dTest: Vitamínové
přípravky: čím více,
tím lépe?
S nachlazením, rýmou či virózou
se v zimním období setká téměř
každý. Mnozí spatřují preventivní
opatření
ve
vitamínech
a sahají buď po ovoci, nebo po
volně prodejných vitamínových
přípravcích. Kolik vitamínů tyto
preparáty vlastně obsahují? Lze
se jimi předávkovat? A zkoumali
jste někdy, zda obsahují nevítaná éčka?
Vitamíny hrají zásadní roli v metabolismu
i v imunitním systému. Denně je získáváme
z mnoha zdrojů, porci vitamínů dodávají třeba
brambory, ořechy, rostlinné oleje, maso a ryby.
Užívání suplementů má smysl v případech,
kdy lidé trpí chronickým nedostatkem určitého
vitamínu nebo minerálu v důsledku nemoci.
Například celiakie je spojena s nedostatkem
vitamínů A a D. Vitamín B12 zase pomáhá
při léčbě chudokrevnosti. Vědecké studie se
však shodují, že pro zdravého člověka, který jí
vyváženou a pestrou stravu, je přirozený příjem
dostatečný.

dTest porovnal etikety 33 různých vitamínových
přípravků a zjistil, že většina z nich zajišťuje
minimálně 100 % doporučeného denního
příjmu vitamínů. Výjimku představují některé
multivitamínové směsi. Ostatní přípravky
dávají zdravému člověku více, než potřebuje.
„Výjimkou nejsou trojnásobné dávky, v několika
případech šlo dokonce o více než desetinásobky.
Například Sanofi B-Komplex forte nabízí
1364 % doporučeného denního příjmu vitamínu
B1,“ uvádí Hana Hoffmannová, šéfredaktorka
časopisu dTest. A dodává: „Nelze obecně říci, že
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čím více vitamínů, tím lépe. Už vůbec to neplatí
při každodenním užívání doplňků. Pokud na ně
spoléháte, pokuste se ohlídat, kolik vitamínů
denně přijmete. Procentuální pokrytí denního
příjmu najdete v tabulce výživových hodnot
daného produktu.“
Přehnaně vysoké denní dávky vitamínů – tří, čtyř
a vícenásobné – nemají příliš velký smysl. Tělo
dokáže využít jen omezené množství, u některých
vitamínů navíc při dlouhodobém vysokém příjmu
hrozí riziko hypervitaminózy, tedy předávkování.
Nejzávažnější je situace v případě látek
rozpustných v tucích, zejména vitamínů A a D.
Tělo totiž tyto sloučeniny nedokáže jednoduše
vyloučit, a proto se v něm hromadí. Nadměrné
množství vitamínu D se projevuje zažívacími
potížemi, bolestmi hlavy, zmateností, křečemi, či
srdeční arytmií. V případě retinolu (vitamín A)
mohou být nežádoucí účinky jak mírné – únava,
apatie, bolesti hlavy či zvracení, tak závažnější –
zvětšení jater, případně zástava tělesného růstu.
Zvlášť nebezpečné je předávkování retinolem
u těhotných žen, může totiž poškodit vývoj
plodu.
U vitamínů rozpustných ve vodě nejsou následky
nadměrného příjmu tak závažné, protože je tělo
dokáže vyloučit. Znamená to však zvýšenou
zátěž pro ledviny. Problémy způsobuje přemíra
některých vitamínů skupiny B. Nadbytek niacinu
vede k poruchám jater, přemíra pyridoxinu (B6)
se zase projevuje neurologickými potížemi.
Vlastní účinné látky tvoří pouze menší část
tabletky vitamínových přípravků. Zbytek
reprezentují plnidla, regulátory kyselosti a další
přídatné látky. Řada výrobků obsahuje náhradní
sladidla, například aspartam, cyklamát, sacharin
nebo sukralózu. „Narazili jsme i na azobarviva. Ta
se používají k vytvoření výrazně sytých odstínů
a bývají dávána do souvislosti s hyperaktivitou
u dětí. Obsahuje je léčivý přípravek Celaskon
Červený pomeranč. Bohužel coby léčivo nemusí
na rozdíl od potravin deklarovat složení na
obalu a zákazník se o přítomnosti azobarviva
dozví až v příbalovém letáku,“ konstatuje Hana
Hoffmannová.
Většina volně prodejných vitamínových přípravků
ovšem patří mezi doplňky stravy. „To znamená,
že podléhají běžným potravinářským předpisům
a nemusejí podstupovat klinické studie účinnosti
jako léky. Stačí, když obsahují vše, co deklarují
na obalech,“ vysvětluje Hoffmannová.

dTest: Společnosti
slibující energetické
aukce obcházejí
zákon
Nepoctiví obchodníci v energetice
si hledají stále nové způsoby, jak
vylákat z důvěřivých lidí peníze.
Podomní prodej je stále v kurzu
a spolu s ním i energetické aukce,
ve kterých zprostředkovatelé
slibují vysoutěžení levnějšího
dodavatele elektřiny či plynu. Lákavá nabídka
se mění v noční můru ve chvíli, kdy si uzavření
smlouvy s novým dodavatelem rozmyslíte.
Ačkoliv je podomní prodej v řadě měst a obcí
zakázán a před praktikami některých podomních
prodejců jsou lidé pravidelně varováni, stále
se najde mnoho těch, kteří jim dveře otevřou.
Mezi nejčastější nabídky podomních prodejců
patří smlouvy o dodávce energií. Fenoménem
posledních měsíců jsou energetické aukce.
„Dávejte vždy pozor na to, co podepisujete.
Zprostředkovatelé aukcí často tvrdí, že jde o
nezávazný doklad potvrzující jednání o smlouvě
nebo návštěvu u vás doma. Podpisem dokumentu
však dojde k uzavření smlouvy. Pokud se
později rozhodnete smlouvu s vysoutěženým
dodavatelem neuzavřít nebo ji zrušit, čeká vás
několikatisícová pokuta,“ říká Lukáš Zelený,
vedoucí právního oddělení spotřebitelské
organizace dTest.
Nejlepší prevencí proti aukční šlamastyce
je podomním prodejcům vůbec neotevírat
dveře. Je-li v obci podomní prodej zakázán,
lze kontaktovat městskou policii. Prodejci ale
často používají různé triky, které jim pomáhají
dostat se k lidem domů. Například se vydávají
za zaměstnance jejich stávajícího dodavatele,
za pracovníky společnosti ČEZ nebo dokonce
Energetického regulačního úřadu. „Pokud se
s takovým jednáním setkáte, měli byste dát
podnět České obchodní inspekci pro podezření z
použití nekalé obchodní praktiky nebo se rovnou
obrátit na policii s trestním oznámením,“ radí
Lukáš Zelený.
Od uzavřené smlouvy lze bezplatně odstoupit do
14 dnů, zároveň je ale vhodné zprostředkovateli
odvolat plnou moc, protože jinak ji vzhledem k

velmi obecné formulaci může energetická aukční
společnost zneužít v rozporu s vaším přáním.
Pokud jste o právu na odstoupení nebyli poučeni
a nepředali vám k němu vzorový formulář,
můžete od zprostředkovatelské smlouvy bez
sankce odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní.
Uzavřete-li i smlouvu o dodávkách elektřiny nebo
plynu, může ji navíc vypovědět bez udání důvodu
do 15 dnů od zahájení dodávek.
Podomní prodejci se snaží spotřebitele odradit
od rušení smluv tučnými pokutami. „Nic platit
nemusíte. Zákon vám garantuje možnost zrušit
smlouvu bez jakékoliv sankce. Nic na tom nemění
ani fakt, že se podomní prodejci snaží obejít
zákon tím, že na základě plné moci uzavírají
smlouvy v obchodních prostorách dodavatele
energií,“ upozorňuje Lukáš Zelený a dodává:
„Potřebujete-li poradit s tím, jak odstoupit od
nevýhodné smlouvy, zavolejte mezi 9. a 17.
hodinou do naší spotřebitelské poradny na číslo
299 149 009.“

Obcházením zákona je vlastně celý model užívaný
zprostředkovatelskými společnostmi. Jelikož
dodávky energií přímo neposkytují, nemusejí
mít licenci od Energetického regulačního úřadu
ani dodržovat energetický zákon. V konečném
důsledku však nabízejí spotřebitelům dodávky
energií stejně jako ty společnosti, které licenci
u Energetického regulačního úřadu mít musejí.
Pokud se zprostředkovatelé aukcí dopustí
nekalých obchodních praktik, je na místě
kontaktovat dozorový orgán, kterým je Česká
obchodní inspekce. U ADR České obchodní
inspekce navíc můžete zahájit mimosoudní
řízení ohledně neoprávněně naúčtované smluvní
pokuty.
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dTest: Naučte se
chránit své osobní
údaje hrou
Na internetu hrozí spotřebitelům
nástrahy, které si mnohdy
ani
neuvědomují.
Zneužití
osobních údajů je přitom čím dál
častější. Nezisková organizace
dTest připravila ve spolupráci
s Evropskou spotřebitelskou
organizací BEUC online hru,
která má zvýšit povědomí
spotřebitelů o tom, jak chránit své osobní údaje
na internetu.
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR) posílilo práva spotřebitelů, ale nenaučilo
je správnému chování a ostražitosti. Spotřebitelé
nevědí, jak mít své údaje pod kontrolou a jak
jednat, když jsou jejich práva porušena. Cílem
interaktivní hry s názvem Než řekneš ANO
dostupné na www.nezreknesano.cz je pomoci
uživatelům internetu překonat nástrahy, které
souvisí s bezpečností přístupových hesel,
nakupováním v e-shopu nebo komunikací na
sociálních sítích.
Princip webové hry je jednoduchý: Do děje
hráč zasahuje tak, že činí ze svého pohledu
nejlepší z nabízených rozhodnutí. „Hravou
formou si osvojíte pravidla bezpečného chování
na internetu, abyste se nestali oběťmi vydírání
nebo zneužití osobních dat. Ve hře na sebe
berete role snoubenců, kteří plánují svatbu a
řeší řadu běžných situací,“ popisuje hru Lukáš
Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské
organizace dTest. Práva spotřebitelů se díky hře
přesunou z teoretické roviny GDPR do praxe.
Spotřebitelé si vyzkouší, jak využít právo na
odstranění online obsahu, který je poškozuje.
Dále se dozví, jak odhalit podvodný e-mail nebo
jak se nenechat okrást kyberzločinci.
Vloni dTest natočil úspěšný seriál krátkých
osvětových videí „GDPR bez paniky“ a na
webu www.dtest.cz/gdpr zveřejnil řadu článků
a užitečných rad. Letos se rozhodl přiblížit
problematiku ochrany osobních údajů formou
zábavné hry „Než řekneš ANO“, kterou bude šířit
zejména mezi studenty a mladými spotřebiteli na
školách i na sociálních sítích.
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Občanské sdružení Diakonie
Broumov
www: diakoniebroumov.org

společně s obcí Helvíkovice
VYHLAŠUJÍ
SBÍRKU POUŽITÉHO
OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení (dámské,
pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon
Látky (minimálně 1m2, 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
PROSÍME, PROHLÉDNĚTE KAPSY,
KABELKY – CENNOSTI NEDOHLEDÁME
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou
elektroniku, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
- ty se transportem znehodnotí

Přidejte se k nám!
Jsme společnost Ditech CZ s.r.o., zabýváme se výrobou strojů
pro krmivářský a automobilový průmysl a dalších.
Právě do svého týmu hledáme nové kolegy na pozice:

CNC obráběč
Co na Vás čeká?

• Vývoj a výroba strojů pro krmivářský
a automobilový průmysl (nutná
zkušenost na CNC - soustruh
nebo frézka, se schopností
programovat v CAT/CAM softwaru),
• údržba strojů a zařízení,
• další technické a údržbářské práce.

Co u nás získáte?

• Kvalitní vybavení pro práci – třeba i největší CNC soustruh
ve východních Čechách,
• možnost pracovních cest a stáží v zahraničí,
• příspěvek na stravování, které je zajištěno přímo v místě pracoviště,
• příspěvek na penzijní připojištění,
• hrubá mzda až 35 000Kč + cílové odměny.

Zaujala Vás tato pozice? Pošlete nám svůj životopis na:
Dibaq a.s., Helvíkovice 90, 564 01 Žamberk, nebo personal@dibaq.cz,
případně volejte 460 000 182.

www.ditech.cz

znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:

ve dnech 25. 2. – 28. 2. 2019
v pracovní době obecního úřadu nebo MŠ
v přízemí č. p. 165 (víceúčel. 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

Obec Helvíkovice nabízí k prodeji
štípané palivové dřevo.
Cena 750 Kč – 900 Kč za 1 prm.
Bližší informace na tel. 777 577 221, Miroslav Felcman.
Helvíkovický zpravodaj č. 1/2019, XX. ročník, dvouměsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává obec Helvíkovice, registr
MK ČR E 12731, telefon 465612527, e-mailová adresa: ouhelvikovice@orlicko.cz. Náklad 150 výtisků. Cena 10 Kč. Uzávěrka tohoto čísla byla
dne 28. 1. 2019, datum vydání 4. 2. 2019. Uzávěrka příštího čísla dne 22. 3. 2019, HZ č. 2/2019 vyjde dne 5. 4. 2019. 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@centrum.cz. Tisk: SET SERVIS s. r. o., Helvíkovice

JIŽ

20 LET

PODPORUJEME

SKVĚLÝ ŽIVOT

Jsme Dibaq, specialista na výživu zvířat. Sídlíme v krásných
renovovaných prostorách bývalého statku v Helvíkovicích u
Žamberka, kde s využitím moderních technologií vyrábíme
krmiva, pochoutky a výživové doplňky. U nás vznikají
výrobky pod značkou Fitmin a nově i thePet+. Pracujeme
poctivě – tak, aby zvířatům krmivo chutnalo a prospívalo.
Aby byla zdravá a plná elánu. Nejsme žádný korporát, mezi
sebou se známe a navzájem si pomáháme. Dobrá parta lidí
je pro nás důležitá.
Máme to štěstí, že podporujeme skvělý život. A to již
20 let!
Chcete se dozvědět víc nebo byste chtěli pracovat
s námi? Tak se podívejte na prace.dibaq.cz, třeba máme
flek i pro Vás.

