XXI. ROČNÍK

PERIODICKÝ TISK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU 1/ 2020

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Dne 16. 12. 2019 se konalo 6. veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo mimo jiné projednalo
a schválilo tato usnesení:

•
Rozpočtové opatření č. 8/2019 ve výši
450 000 Kč na straně příjmů i výdajů.
•
Schodkový rozpočet obce Helvíkovice
na rok 2020, na straně příjmů v celkové výši
10 617 000 Kč, na straně výdajů v celkové
výši 8 322 000 Kč, financování celkem
2 295 000 Kč. Rozpis rozpočtu viz dále.
•
Rozpočet na rok 2020 a Střednědobý
výhled rozpočtu na roky 2021-2022 příspěvkové
organizace Mateřská škola Helvíkovice, okres
Ústí nad Orlicí. Rozpočet MŠ je v souladu se
schváleným rozpočtem obce.
•
Prodej části pozemku par.č. 1467/1
v k.ú. Helvíkovice označené par.č. 1467/16,
druh zahrada, výměra 27 m2, za cenu 150 Kč
za 1 m2. Náklady na zpracování geometrického
plánu hradí obec, poplatek za vklad do
KN uhradí kupující. Jedná se o narovnání
majetkových vztahů k části pozemku u č. p. 40.
•
Změnu podstatného prvku nájemní
smlouvy na pronájem části pozemku par.č.
1452/1 v k.ú. Helvíkovice a to navýšení ceny
na 20 Kč za 1 m2 – dodatek č. 1.
•
Bezúplatný
převod
pozemků
pod
chodníkem u křižovatky U jelena par.č.  
1425/7, druh ostatní plocha – jiná plocha o
výměře 1 m2 a par.č. 1425/8, druh ostatní
plocha – jiná plocha, o výměře 27 m2, vše
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v k.ú. Helvíkovice z vlastnictví Pardubického
kraje do vlastnictví obce Helvíkovice.
•
Obecně
závaznou
vyhlášku
obce
Helvíkovice č. 2/2019 o místním poplatku
ze psů.
•
Obecně
závaznou
vyhlášku
obce
Helvíkovice č. 3/2019 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.
•
Obecně
závaznou
vyhlášku
obce
Helvíkovice č. 4/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
•
Udělení
výjimky
Mateřské
škole
Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, IČ 71006303
z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole
pro školní rok 2019/2020 a to na max. počet
dětí 28 ze stávajícího počtu 24 dětí.
•

Plán inventur na rok 2019.

•
Ceník pro rok 2020 – zvyšuje se hřbitovní
poplatek z 200,- Kč na 300,- Kč za 1 hrob
za 10 let, cena za pronájem společenských
místností v budově OÚ bude za kuchyň, bar
a klubovnu 1 600,- Kč a za sálek 900,- Kč,
paušál 150,- Kč za 1 h pronájmu. Pronájem
sálku i statku bude o Silvestru navýšen o 40 %.
Ostatní sazby zůstávají ve stejné výši jako
v roce 2019.
•
Smlouvu o poskytování služeb mezí
obcí a spol. EKOLA České Libchavy s.r.o.
na zajištění přepravy, využití či odstranění

odpadů od 1. 1. 2020. Četnost svozů
popelnic zůstává zachována 1 x za 14 dnů.
Svoz nebezpečných odpadů bude rozšířen
o velkoobjemový odpad.
•
Smlouvu o právu k provedení stavby
a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR (vlastníkem nemovitosti a bud. stranou
povinnou) a obcí Helvíkovice (stavebníkem
a bud. stranou oprávněnou) na stavbu
„Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/11
Helvíkovice‟. Obec pro stavbu stezky a s tím
spojeného veřejného osvětlení a dešťové
kanalizace potřebuje využít pozemek silnice.
•
Vybudování
příjezdové
komunikace
k pozemku par.č. 991/27 přes obecní pozemek
par.č. 1042 v maximální šíři 4 m se zachováním
výškových poměrů terénu.
•
Podání žádosti o poskytnutí účelové
dotace z POV Pardubického kraje na podporu
provozu obchodu. Podle informací z Konzumu
rostou tržby v prodejně za poslední měsíce
průměrně o 50 tis. Kč měsíčně oproti roku
2018.
•
Zavedení úsekového měření rychlosti
na I/11 v zabydlené části obce, pověřuje
starostku jednáním s MěÚ Žamberk v této
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

•
Rozpočtové opatření č. 7/2019 ze dne
27. 11. 2019 schválené starostkou obce.
•
Smlouvu darovací mezi dárcem Dibaq a.s.
a obdarovaným obcí Helvíkovice na finanční dar
ve výši 100 tis. Kč.
•
Kalkulaci na vodné a stočné pro rok 2020
od Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,
a.s. – cena pitné vody 37,20 Kč/m3 bez DPH,
cena odpadní vody 40,40 Kč/m3 bez DPH.
•
Informaci o stavu soudního sporu
o odstranění plotu u č.p. 5 – rozšíření důkazů
obou stran.
•
Stížnost
podanou
prostřednictví
Mgr. Všetičkové, zamítnutí návrhu na nájemné
a předání záležitosti Mgr. Hamplové.

věci. Tato možnost bude projednána z důvodu
zklidnění provozu na hlavní silnici.
•
Zahájení jednání se zástupci Českého
rybářského svazu z.s., místní organizace
Žamberk o podmínkách převodu vlastnictví
pozemků vedených na LV 34 v k.ú. Helvíkovice
(rybník a související) do vlastnictví obce.
Společným zájmem je zachování rybníka a jeho
víceúčelové využití pro veřejnost a rybáře.
•
Podání žaloby o zrušení spoluvlastnictví
k pozemkům par.č. 1468 a 1472 v k.ú. a obci
Helvíkovice s tím, aby se obec stala výlučným
vlastníkem a druhému vlastníkovi vyplatila
náhradu dle znaleckého posudku. Impulzem
byla předžalobní výzva obci na úhradu záboru
pozemku ve společném vlastnictví zpětně
za 3 roky. Obec měla zájem řešit společné
vlastnictví komunikací od silnice po č.p. 49
už v roce 2018, ale vlastník ¼ o prodej podílu
neměl zájem.
•
Změnu regulativů Územní studie lokalita
č. 4 – Na Skále – Sklon střechy: Zastřešení
domů bude pouze šikmou střechou (doporučený
sklon minimálně 20°), orientaci hřebene je
doporučeno volit souběžně s vrstevnicemi.
Jedná se o sjednocení požadavků územních
studií.

•
Podnět k přemístění kontejnerů na tříděný
odpad stojících na veřejném prostranství
na sídlišti – navrženo místo „na obci“.
•
Vývoj maloobchodního obratu prodejny
Konzum Helvíkovice.
•
Podmínky realizace chodníku před
č.p. 34.
•
Nesouhlasné stanovisko DI Policie ČR
ke kolaudaci komunikace v lokalitě Z10 kolem
haly Kolex – nedostatečné dopravní značení
u brány do firmy.
•
Odstranění havarijního stavu zatrubněného přepadu kanalizace u č.p. 143.
Věra Dittertová
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SLOVO STAROSTKY OBCE
Vážení spoluobčané,
z nového roku 2020 se postupně ukrajují
prožité dny a měsíc leden nám znovu odstartoval
koloběh našich roků a životů. Počasí je jak
na houpačce, zimní krajinu rychle změní déšť
a mlha a aprílové počasí připomíná jaro. Stále
slýcháme, že za vše může změna klimatu. Je to
ten koloběh i v proměnách dob. Samozřejmě
je potvrzeno, že se klima mění, ale nejvíce
ke změnám přispívá člověk. Matku Přírodu
zatěžujeme více než je zdrávo…
Nový rok nám přináší také mnoho změn
v našich životech. U většiny zboží a služeb se
zvyšují ceny díky tomu, že vzrostly i vstupní
náklady. Vzrostla výše minimální mzdy, rostou
i průměrné mzdy ve státě. Toto vše má
dopad i na ekonomickou stránku hospodaření
obce. Na jedné straně se zvyšují náklady
a na druhé straně se obci zvyšuje příjem
poměrné části zaplacených a odvedených
daní, které tvoří největší část rozpočtu obce.
Rozpočet letošního roku a hospodaření
uplynulého roku 2019 naleznete právě v tomto
čísle zpravodaje. V březnu 2020 obec doplácí
poslední splátkou úvěr, kterým uhradila koupi
statku a spoluvlastnických podílů k tomu
náležejících pozemků. Ale od dubna se nám
dle plánu zvedne splácená jistina pořízené
nemovitosti č. p. 47, kterou obec zakoupila
v roce 2019. Všechny úvěry jsou nastaveny tak,
aby poslední úvěr byl doplacen v prosinci 2022.
Letošní leden nám přinesl nabytí platnosti
stavebních povolení na dva připravované velké
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projektové záměry. Prvním z nich je realizace
stezky pro pěší a cyklisty podél I/11 včetně
přiléhajících přístupových chodníkových částí
a zbrusu nové autobusové zastávky u Popluží.
Druhým připraveným projektem je rekonstrukce
mostu přes Divokou Orlici k Popluží. Součástí
výstavby nového mostu je demolice stávajícího
mostu, montáž dočasné lávky pro pěší,
výstavba nového veřejného osvětlení v úseku
mostu a přeložky současné infrastruktury.
Každý z těchto dvou projektů má předběžný
rozpočet okolo 12 mil. Kč, což v součtu je
24 mil. Kč. Financování této částky pouze
z našeho rozpočtu je nereálné, proto je nutné
hledat dotační zdroje. V současné době nejsou
na mostní objekty, bohužel, žádné vypsány
a rozložení do stavebních etap není možné.
Stezku pro pěší a cyklisty podél I/11 budeme
řešit po jednotlivých etapách, z různých
dotačních zdrojů, což právě u mostu nelze.
Hledáme
další
finanční
spoluúčast
(dotace, granty aj.) při realizování většiny
připravovaných projektů, ale je s tím spojena
také velká administrativní náročnost, která
je u každého poskytovatele jiná. Závazné
termíny realizace, závěrečného vyúčtování
a zejména udržitelnosti projektů přináší mnoho
rizik. Toto vše není samozřejmé, ale abychom
mohli posouvat rozvoj obce kupředu, tak je to
nevyhnutelné. Čeká nás nové plánovací období,
které se dle získaných informací zaměřuje
více na čistou Evropu a snížení energetických
nákladů.
Přeji nám všem, aby v našem každodenním
životě byla více vidět a zejména cítit přejícnost
a ohleduplnost vůči druhým, aby naše myšlenky
byly pozitivní a čisté. Abychom chápali, že jsme
součástí přírody, kterou dokážeme více vnímat
a tím ji i porozumíme.
Přijměte pozvání na akce roku 2020, přehled
všech plánovaných naleznete v samostatném
kalendáři, který vám do domácnosti zdarma
dodáváme.
Hezké dny a na shledanou s Vámi se těší
Jana Kolářová, starostka
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Rozpočet Obce Helvíkovice na rok 2020

Název položky
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
Daně z příjmu od FÚ
7800
Místní poplatky – pes, odpady, správní
280
Daň z nemovitostí od FÚ
680
Přijaté dotace – ze stát.rozpočtu na státní správu
112,5
Smluvně sjednané dotace ze SR na opravu kaple
200
Pronájem pozemků, psí útulek
57
11
Lesní hosp.– běžná údržba, stromky, prodej paliva
50
60
Sdružení obcí Orlicko – členské příspěvky
30
Konzum – příspěvek na provoz prodejny
100
Silnice a pozemní komunikace z toho
1500
- opravy, zimní údržba
400
- výstavba nových chodníků podél I/11
500
- oprava mostků
300
- zřízení parkoviště u hřbitova
300
Odpadní vody – nájem, drobné služby
11
5
Mateřská škola
220
Místní knihovna
10
Obecní kronika
10
Helvíkovický zpravodaj
8
60
Kultura–koncerty, zájezdy, akce, blahopřání k živ.výročím
40
65
Tělovýchova a zájmová čin.– provoz kabin,podpora spolků
44
Bytové hospodářství–pronájem v č.p.165 a č.p.47 (chalupa)
315
50
Nebytové hospodářství (sálek, tělocvična, statek) z toho
600
1100
- rekonstrukce statku
800
- provozní náklady včetně oprav
300
Veřejné osvětlení z toho
450
- spotřeba elektřiny, drobné opravy
100
- výstavba nového osvětlení dolní konec, Ostrov, U potoka
350
Pohřebnictví, kaple z toho
13,5
310
- oprava vnitřní omítky, nová okna
300
Územní plán obce, studie
50
Komunální služby – správa majetku obce z toho
30
1330
- nákup pozemků
270
- obnova herních prvků na zahradě MŠ
400
Komunální odpady (směsné, nebezpečné, tříděné)
70
260
Veřejná zeleň – sečení, lipová alej
150
Požární ochrana, krizové řízení z toho
310
- nákup nového dopravního automobilu pro JSDH
250
Zastupitelstvo obce
1010
Činnost místní správy (obecní úřad) z toho
350
950
- obědy pro občany
300
300
Pojištění majetku obce
27
Úroky z bankovních účtů a úvěrů
210
Celkem rozpočet
10617
8322
Splátky úvěrů
2295
Celkem
10617
10617
4
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Výsledky hospodaření obce Helvíkovice za rok 2019

Název položky
Skutečné příjmy v Kč
Daně z příjmu
7 351 487,03
Místní poplatky (odpady, pes, správní)
242 058,00
Daň z nemovitostí
718 936,20
Přijaté dotace celkem
3 921 472,10
- od MMR – stavba komunikace kolem haly Kolex 1 819 419,00
- od MŽivP – protipovodňová opatření, rozhlasy
1 159 275,60
- od MZe - úroky z úvěru na kanalizaci
88 738,50
- od Úřadu práce – mzdy zaměstnanců na VPP
133 205,00
- ze SR – volby do EP
29 000,00
- ze SR - projekt Asistent v MŠ
365 180,00
- od kraje – podpora prodejny Konzum
72 754,00
- od kraje – zásahové oděvy pro výjezd. jedn. SDH
27 000,00
- od kraje – stavba komunikace kolem haly Kolex
110 000,00
- ze SR v rámci SDV
106 900,00
- od DSO Orlicko – oslavy výročí SDH
10 000,00
Pronájem pozemků
57 629,00
Psí útulek Žamberk
Lesní hospodářství
51 250,00
Sdružení obcí Orlicko
Místní komunikace celkem
- Opravy a běžná údržba
- Projekt na most, pasport komunikací, mostní prohlídky
- Zimní údržba komunikací
Odpadní voda – kanalizace
11 000,00
Mateřská škola – běžný provoz
Místní knihovna
60,00
Obecní kronika
Kaple sv. Antonína
8 435,00
Helvíkovický zpravodaj
8 020,00
Záležitosti kultury celkem
138 773,00
- Přijatý dar od Dibaq a.s.
100 000,00
- Kulturní akce a zájezdy
38 773,00
- Kalendář akcí na rok 2019
- Životní výročí občanů, vítání občánků
Sportovní zařízení - kabiny
Zájmová činnost – dotace spolkům
Bytové hospodářství celkem
230 000,00
- Byty ve víceúčel. objektu č.p. 165
140 000,00
- Chalupa č.p. 47
90 000,00
Nebytové prostory celkem
615 130,00
- Tělocvična
12 600,00
- Sálek v budově OÚ
27 120,00
- Statek č.p. 49
575 310,00
- Ost.nebyt.prostory v č.p.165, tepelné čerpadlo
100,00

Skutečné výdaje v Kč
2 433 977,69
1 616 637,00
83 832,56
72 651,00
28 725,00
365 180,00
144 096,00
39 325,00
10 000,00
500,00
        102 730,00
89 180,53
  617 714,03
108 541,93
454 436,10
54 736,00
99 550,33
250 000,00
7 860,00
6 684,00
26 291,30
54 555,00
46 885,33
15 874,33
3 452,00
27 559,00
21 885,00
12 800,00
2 578 334,84
2 578 334,84
326 567,16
2 081,00
203 928,16
120 558,00

Veřejné osvětlení
Pohřebnictví - hřbitov
Územní plán – změna č. 1, územní studie
Komunální služby - obecní majetek celkem
- Prodej a nákup pozemků
- Náhrady za věcná břemena
- Pronájem laviček, stanu, reklamní tabule, VW
- Prodej surovin
- Provozní náklady
Komunální a tříděné odpady celkem
- Odměny za třídění, náklady na tříděný odpad
- Komunální – směsné odpady
Vzhled obce, veřejná zeleň
Požární ochrana – SDH
Zastupitelstvo obce
Místní správa – obecní úřad celkem
- Obědy pro občany
- Inzerce ve zpravodaji
- Provozní náklady
Pojištění, úroky z účtů a úvěrů, platby daní
Finanční vypořádání min. let
Celkem

4 500,00
49 393,96
16 630,00
4 598,00
23 958,96
4 207,00
92 064,00
92 064,00
7 208,00
388 861,00
383 201,00
5 660,00
25 014,00
4 256,00
13 925 547,29

Počáteční zůstatek na bankovních účtech k 1. 1. 2019
Konečný zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2019
Počáteční zůstatek úvěrových účtů u ČSOB k 1. 1. 2019
Konečný zůstatek úvěrových účtů u ČSOB k 31. 12. 2019

Nejdůležitější akce financované v roce 2019:

Nová komunikace od I/11 kolem haly Kolex
Nákup domu č. p. 47 – chalupy
Protipovodňová opatření – bezdrátové rozhlasy, elektr. siréna a jiné
Nové veřejné osvětlení – dolní konec, Ostrov
Dokončení projektu na výstavbu nového mostu k Popluží
Drobné opravy a vybavení chalupy
Podpora provozu prodejny Konzum
Pasport komunikací a malých mostních objektů
Oprava havarijního stavu kanalizace – přepad u ČS 1 na sídlišti

705
2
120
1 426
592
8
825
253
78
175
154
22
999
1 150
351
798
459
8

834,90
378,00
930,00
161,67
375,00
135,00
651,67
899,93
217,02
682,91
395,50
816,00
667,55
448,68
897,00
551,68
236,56
222,35

14 339 952,91
66 681,55 Kč
30 101,72 Kč
7 203 515,01 Kč
7 571 747,47 Kč

2 434
2 300
1 616
565
335
280
144
119
99

tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Věra Dittertová
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Shrnutí nejdůležitějších ustanovení
a změn u vyhlášek obce, které nabývají
účinnosti 1. 1. 2020:
OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatníkem je držitel psa, který žije na území
obce Helvíkovice.
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je
osoba nevidomá, závislá na pomoci jiné osoby,
držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba
provádějící výcvik psů určených k doprovodu
těchto osob.
Poplatek za prvního psa je 120 Kč,
za každého dalšího psa jednoho držitele
je sazba 240 Kč.

Poplatek je splatný do 28. 2. běžného roku.

OZV č. 3/2019 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství

Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství jako je provádění výkopových
prací, umístění dočasných staveb a zařízení
pro prodej a služby, pro stavební nebo reklamní
zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných
atrakcí, umístění skládek, trvalé parkování
a užívání prostranství pro kulturní, sportovní
a reklamní akce.
Veřejná prostranství určená ke zpoplatnění jsou
uvedena v mapě, která je k nahlédnutí na OÚ
nebo www.helvikovice.cz.
Sazba poplatku za každý i započatý m2 a každý
i započatý den je 10 – 20 Kč.
Poplatek je splatný do 3 dnů po ukončení
užívání veřejného prostranství.

OZV č. 4/2019 o poplatku za odpady

Poplatek platí fyzická osoba přihlášená
k pobytu v obci (včetně cizinců) nebo fyzická
osoba, která je vlastníkem rekreačního objektu.
Je zachováno 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.
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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.
Poplatek ve výši 500 Kč je stanoven
za 1 osobu nebo 1 rekreační objekt.

Poplatek je splatný jednorázově a nově
nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního
roku.
Místní poplatky je možné hradit v hotovosti
na obecním úřadě v úřední době úřadu
nebo bankovním převodem na účet obce
č. 107489301/0300, variabilní symbol
platby je číslo domu.

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. 2020
Pozvánka na 7. veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Helvíkovice,
které se koná v pondělí 2. 3. 2020
od 18 h v sálku obecního úřadu.

Program bude zveřejněn
na plakátech.

Ve čtvrtek 5. 3. 2020 se uskuteční
mobilní sběr odpadu

Upozornění pro majitele popelnic

Třiďme odpad…

vícekrát použitelných textilních pytlíků místo
jednorázových plastových. Další možnosti, jako
je třeba stáčená drogerie nebo nákup potravin
takzvaně „bez obalu“ – do vlastních nádob,
nejsou bohužel v našem regionu zatím příliš
dostupné.
Další možnost jak zmenšit množství vytvářeného
odpadu je funkční použité nepoškozené věci,
které už nechceme, nevyhazovat, ale nabídnout
někomu dál. Na obci jsme připraveni vám
s tímto pomoci, např. zveřejněním nabídky
nebo vámi donesené fotky nabízené věci.
V druhé řadě je třeba již vytvořený odpad
velmi pečlivě vytřídit a minimalizovat tak
hmotnost směsného odpadu v popelnicích.  
Nejnovější studie obsahu popelnic ukazují, že
množství odpadu v nich by se dalo pečlivějším
tříděním snížit až o dvě třetiny! Tříděný odpad
(papír, plasty, sklo, textil, elektro) ukládejte
do kontejnerů umístěných v naší obci, tak aby
byl započítán do podílu vytříděného pro naši
obec.
Další změnou bude uzavření odpadového
dvora od 1. 7. 2020. Ten byl zřízen zejména
pro likvidaci velkoobjemového odpadu, který
nevzniká v domácnosti tak často – např. staré
kusy nábytku, matrace, pračka apod. Takový
odpad bude po uzavření dvora možné odevzdat
2x ročně v rámci mobilního svozu nebezpečného
odpadu, dosud organizovaného v březnu a srpnu.
Srpnový termín bude letošním rokem počínaje
přesunut na září, tedy mimo hlavní období
letních dovolených. Někteří občané využívají
odpadový dvůr k likvidaci běžného směsného
odpadu. Pro zajištění pravidelné likvidace
domácího směsného odpadu po uzavření
odpadového dvora je třeba si pořídit popelnici,

Firma EKOLA České Libchavy zastávkovým
způsobem na vybraných stanovištích zvonů na
tříděný odpad převezme nebezpečné odpady,
osobní pneumatiky a nově i velkoobjemový
odpad – starý nábytek, matrace, koberce,
autosedačky a další věci určené k likvidaci.

...fráze tak otřepaná, že ji snad už ani
nevnímáme. Měli bychom ale zpozornět, neboť
již v letošním roce dochází v oblasti nakládání
s odpady ke změnám.
Každý občan platí poplatek za likvidaci
odpadů, jehož výše je mimo jiné dána cenou
uložení jedné tuny směsného komunálního
odpadu na skládku. Tato cena, kterou platí
obec, bude mimo jiné od roku 2021 závislá
na poměru hmotnosti vytříděného odpadu
(plasty, papír, sklo…) ku nevytříděnému
směsnému odpadu (toho, co je v popelnicích)
na území obce. Legislativou bude pro obce
stanoveno procento vytříděného odpadu,
kterého když nedosáhneme, budeme platit
vyšší cenu za uložení odpadu na skládku
(což bude znamenat další navýšení poplatku
za odpad pro občany).   Je stanoveno, že
v roce 2021 bychom v naší obci měli dosáhnout
35 % vytříděného odpadu (počítá se z údajů
z předminulého roku, tedy pro rok 2021
z roku 2019). Z nyní dostupných údajů vyplývá,
že v roce 2018 jsme vytřídili pouhých 28 %.
Pravděpodobně se nám tedy nepodařilo ani
v roce 2019 požadovaných 35 % vytřídit.
Požadované procento vytříděného odpadu se
navíc bude postupně navyšovat, v roce 2029
bychom měli vytřídit 75 % z celkové hmotnosti
odpadu.
Jak tedy s odpady správně nakládat?

První zásada je odpady pokud možno vůbec
nevytvářet (tzv. předcházení vzniku odpadů).
To při současném životním stylu není zcela
reálné, ale snažme se alespoň tvorbu odpadu
omezit. Nějaké možnosti tu jsou: např.
nakupovat ovoce, zeleninu a pečivo do

V letošním roce jsou známky na svoz popelnic
předávány až po uhrazení poplatku za odpady.
Bez vylepení známky na rok 2020 budou
popelnice svozovou firmou vyprazdňovány do
konce března.
Splatnost poplatku za odpady za rok 2020 byla
z tohoto důvodu zkrácena a to do 31. 3. 2020.
Věra Dittertová
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nalepit na ni roční známku (jsou k dispozici
v kanceláři obecního úřadu) a využívat svoz
komunálního odpadu probíhajícího pravidelně
1x za dva týdny (čtvrtek v lichých týdnech).
Odpad jako jsou drobná elektrozařízení a vybité
baterie lze uložit do červeného kontejneru
u obecního úřadu. Tam je také kontejner
na textil. Nově přibyly také černé kontejnery
na kovy.
Platbu poplatku za odpady je třeba brát
jako platbu jakékoliv jiné služby. Likvidace
odpadu je práce, kterou pro nás někdo dělá,
a to za každého počasí, ve všední den i ve
svátek. Náklady na odvoz a likvidaci odpadu
v souladu se všemi předpisy jsou vysoké a dále
porostou, tak jako je tomu ve všech oblastech.
Zodpovědným osobním přístupem a pečlivým
tříděním odpadů můžeme ale růst poplatku

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vzpomínáme

Dne 27. ledna 2020 zemřel ve věku 77 let
pan František Dvořák z č. p. 103.
František Dvořák prožil
své dětství v Helvíkovicích
na Houkově v zemědělské
rodině.
Po
ukončení
školní docházky se vyučil
kovářem a do odchodu na
vojnu pracoval v místním
zemědělském
družstvu.
Po příchodu z vojny
nastoupil do firmy ZEZ
v Žamberku. Protože se vždy zajímal o různé
opravy traktorů, automobilů i motorek, začal
v roce 1965 pracovat v autodílně při Poliklinice
v Žamberku. Zde setrval až do odchodu
9
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za odpad zpomalit. Je důležité, abychom třídili
všichni, nikdo nechce doplácet na nedůslednost
nebo neochotu druhého. Obec bude zvažovat
další možnosti jak občany k třídění odpadu
motivovat, např. vážení obsahu každé popelnice
během svozu (Firma Ekola České Libchavy
bude od příštího roku vybavena popelářskými
vozy, které toto umožňují).
A nejde tu jen o naše peněženky. Je třeba
si uvědomit, že člověk svým konání přesouvá
suroviny z jejich přírodních zdrojů na skládky.
Jednou bude odpad jediným zdrojem surovin
na planetě. Na nás spotřebitelích záleží, jak
rychle se to stane. V řetězci výrobce – prodejce
- spotřebitel, jsme totiž jediní, kteří to jsou
schopni skutečně ovlivnit. A proto prosím,
třiďme odpad!
Petra Pospíšilová

do starobního důchodu. Stal se z něho velmi
zručný a šikovný opravář, vyhledávaný okolím.
V roce 1966 se oženil. Spolu s manželkou Lídou
si přestavěli starší rodinný domek po rodičích
a vychovali zde dva syny, Martina a Zdeňka.
Pokud mu to zdraví dovolilo, pomáhal
i v důchodovém věku při údržbě prostředí
v obci, podílel se na přípravě veřejných akcí.
Díky své dobrosrdečnosti byl velice oblíbený
v rodině i mezi přáteli. Vždy nezištně každému
pomáhal a dokázal věci řešit s rozvahou
a nadhledem.
Jeho velkou láskou, vedle rodiny, byla příroda
a les. Celoživotním koníčkem, kterému
věnoval svůj volný čas, se stala myslivost. Byl
dlouholetým předsedou mysliveckého sdružení
Dubina Helvíkovice - Kameničná.
Čest jeho památce!
Věra Dittertová

Srdečně blahopřejeme

našim spoluobčanům, kteří oslaví významná
životní jubilea:

v únoru 2020
Rekapitulace změn
v evidenci obyvatel
v roce 2019

Počet obyvatel k 1. 1. 2019
Přistěhování
Narození
Odstěhování
Úmrtí
Počet obyvatel k 31. 12. 2019
Věkové složení občanů
0-17 let
18-59 let
60-99 let
Celkem žije v naší obci 241 žen a
s věkovým průměrem 38,31 let.

Vítek Josef			81 let
Dvořáková Ludmila		
75 let
Žabková Hana			94 let

492
14
6
18
6
488

v březnu 2020

Jeništa Jaromír		
81 let
Matyášová Jaroslava		
78 let
Matyáš Jiří			70 let
Urbánková Jaroslava		
80 let
Gábriš Gabriel		
78 let
Doleček František		
75 let

110 osob
262 osob
116 osob
247 mužů

Vítání občánků

Dne 4. 1. 2020 přivítala paní starostka nové
občánky do života v obci. Byla to miminka
narozená v roce 2019: Filip Zářecký z č. p. 186,
Nela Nejezchlebová z č. p. 189 a dvojčátka
Ema Kailová a Amálie Kailová z č. p. 193.
Při krátkém obřadu doplněném vystoupením
dětí z MŠ obdržely děti drobné dárky
a finanční dar.
Všem dětem i jejich rodičům přejeme hodně
zdraví a lásky.
Věra Dittertová
10

ZE ŽIVOTA V OBCI

ZE ŽIVOTA V OBCI

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
2020 V HELVÍKOVICÍCH

Naše obec se opět připojila k celonárodní
Tříkrálové sbírce. My, co ji zajišťujeme,
každoročně znovu přemýšlíme, jak ji
zorganizovat, aby se "na všechny dostalo"
a přitom aby koledníci "přežili". Letos jsme
sbírku avizovali na sobotní odpoledne. V pátek
bylo pěkně, v neděli krásně. Ale my v sobotu
zase mokli a mrzli... Taky jsme do některých
míst dorazili až za tmy - někteří spoluobčané
mysleli, že už nedorazíme... Někdy v minulých
letech jsme vyrazili dopoledne - to jsme
některé lidičky "tahali z postele". Pak to zase
zasahovalo do oběda... Po obědě se někam
nedozvoníme, protože spinkají malé děti. Když
je pěkně, vyrazí si lidé na procházku... Když
avizujeme sobotu a pak změníme na neděli,
u většiny nejspíš už nebudeme ani očekáváni...
A letos jsme kvůli tmě, mokrým botám
i svrškům a zmrzlým končetinám některé
domy navštívit už nezvládli. No, je to těžký  
Děkujeme všem za pochopení!
Pro příště: když někam koledníci nedorazí
a chcete přispět, vězte, že charitní pokladnička
je vždycky po sbírce ještě dva tři dny u vedoucí
koledníků. Stačí např. zavolat a domluvit se.
Letos si jeden z občanů poradil přes obecní
úřad.
Na úřadě pak probíhá rozpečetění a tentokrát
jsme s paní starostkou napočítali 11770 Kč.
Moc vám děkujeme za příspěvky a za milá
přijetí!
Helvíkovičtí tříkráloví koledníci
P. S.:
Příští rok zase budeme shánět dobrovolníky.
Přidej se, staň se třetím králem! Králové šíří
poselství radosti a požehnání všem, které
navštíví. Čekají tě nachozené kilometry,
možná i mrazivé počasí, někdy i odmítnutí, ale
především skvělý pocit, že jsi udělal něco pro
dobrou věc a zažil něco nového. Překonáš sám
sebe? Ukaž, že jsi KING.
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K† M† B† 2020, někdy se místo "K" píše
"C", to je zkratka slov "Christus mansionem
benedicat", t. j. "Kriste, žehnej tomuto
domu". Nevěřící říkají "Pokoj tomuto domu".
Křížky mezi písmeny představují pečeť
na domě.   Jsou-li dveře zapečetěny, nemůže
dovnitř proniknout zlo.
Zlato - nejcennější kov - když někdo daruje zlato,
vyjadřuje svou velkou úctu k obdarovanému.
Kadidlo - pryskyřice z kmene stromu
kadidlovníku (roste v Jemenu) - když se zapálí,
voní a kouří - kouř stoupá k nebi, jako naše
modlitby směřují k Bohu.
Myrha - vonná pryskyřice načervenalé barvy,
která se získává z některých stromů v Arábii
a v Africe - používala se jako součást léčivých
mastí nebo masti určené k balzamování
zemřelých.
Lída Matyášová

„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 26.2.2020 na divadelní představení
„Zapomenutá pohádka“ v 17 h. v Klubu Na
Střelnici, Karla Čapka 374, Králíky.
Markéta Drmotová
734 769 713

Oblastní charita Ústí nad Orlicí a Divadlo Koňmo
Vás srdečně zvou na divadelní představení

Pohádkový příběh o jednom království, kde vládla lež a nenávist. Kdo
přemůže dvojhlavou saň a zlého krále? Určitě to dokáže Veronika
s Filipem. V pohádkách totiž nakonec vždy zvítězí dobro nad zlem,
štěstí nad neštěstím, chytrost nad hloupostí,…

Kdy?

26. 2. 2020 v 17 h.

Kde?

Klub Na Střelnici, Karla Čapka 374, Králíky

Poděkování za
Tříkrálovou sbírku 2020

Letošní jubilejní 20. 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 obětavě zapojují.

Představení kombinující hru s marionetami, činohru a živě provedené písně je určeno dětem od 4 let i jejich rodičům.
Pohádka na motivy známého výroku Václava Havla, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.
Vstupné dobrovolné
Koledníci a všichni, kdo pomáhají s Tříkrálovou sbírkou – VSTUP ZDARMA
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad, www.uo.charita.cz

ZPRÁVY ZE SPOLKŮ

Ohlédnutí za rokem 2019
Mysliveckého spolku
- Dubina Helvíkovice
Kameničná

Myslivecký spolek uskuteční každý rok mnoho
akcí, které jsou nejenom prospěšné pro zvěř, ale
především pro spoluobčany na katastru spolku.
Jsou to opravy a údržba mysliveckých zařízení,
kterými se snaží eliminovat škody na majetku,

především na zahrádkách, ovocných stromech
či na polních plodinách. Tato práce je v pravdě
Sisyfovská, neboť zvěř neuznává hranice ani
ploty. Spolek se snaží na procházkách s dětmi
z mateřských školek vštípit povědomí o zvěři
a její nepostradatelnosti pro život v naší krásné
vlasti, která nám je sousedy záviděna. Spolek
se snaží přiložit ruku k dílu i na kulturních
akcích např. při stavění máje. Hlavním
posláním spolku je tlumení škodné zvěře, ale
především chovatelská činnost lovem slabých,
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ZPRÁVY ZE SPOLKŮ
nemocných a chovatelsky podprůměrných kusů
zvěře. Společný lov je pořádán vždy v souladu
se zákony České republiky a v čas nahlášeny
na Městském úřadu - odbor životního prostředí
a zemědělství.   
Počet honů za rok 2019 - 3 hony, 1x hon se
uskutečnil společně s MS Hůrka Žamberk.
Uloveni 3 zajíci polní, bohužel divoká prasata
nebyla doma.
Foto z archivu ukazuje úctu k ulovené zvěři,
která si to zaslouží.

Úbytek zvěře z honitby za rok 2019:
prase divoké 20 ks
srnčí 41 ks
(bohužel u této zvěře 50 % úbytku připadá na
střet s auty, vlakem a zemědělskou technikou)
mufloní zvěř 3 ks
zajíc polní 3 ks
kačena březňačka 5 ks
liška 9 ks
Poděkování
soukromým
zemědělcům
za materiální podporu pro zvěř:
p. Bednářovi
farmě Kněžství L. Krejsovi
p. Šedovi
Dále poděkování Obci Helvíkovice za podporu
a zázemí.
Myslivecký spolek, jako každá společnost
stárne a členů ubývá, proto má eminentní
zájem o nové adepty myslivosti, aby měl komu
předávat zkušenosti a ukazovat krásu naší
podhorské honitby. Kdo by měl zájem stát se
adeptem, pište na msdubina@email.cz nebo
volejte 604 158 973, každý rozumně smýšlející
občan je vítán.
za MS Dubina Josef Růžička, Jiří Topič

POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE
Klub žen Helvíkovice, z.s. pořádá

SDH Helvíkovice pořádá
v Pohostinství U Jelena v Helvíkovicích

Poslední výprodej
skladových zásob
oblečení z internetového
obchodu Marcely Čivrné,
který se koná v sálku Obecního úřadu
v Helvíkovicích

v úterý 10. 3.
středu 11. 3.
čtvrtek 12. 3.
vždy od 14 do 18 hodin
Bližší informace na tel. 737 717 897
Děkujeme za Váš zájem
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v sobotu 28. 3. 2020
od 20 hodin
tradiční
Josefovskou zábavu
K tanci hraje oblíbená skupina
Vepřo, knedlo, zelo.
Soutěž o hodnotné ceny,
slosování vstupenek.

Je tu znovu. MASOPUST. Letos únorově
studený. Jako většina z těch předešlých,
protože jen málo z nich bylo v březnu. Což je
celkem logické, když datum Popeleční středy
připadá na 40. postní den před Velikonoční
nedělí. Křesťané neděle nepočítají za postní
den a tak je to vlastně 46. den. A když, podle
pravidel, datum Velikonočního pondělí je vždy
první pondělí po prvním jarním úplňku, tak
MASOPUST nemůže být ani hypoteticky na
jaře. A tak se smiřme s tím, že bude v zimě.
I když „v zimě“! Například ta letošní. Jeden
den napadne sníh a druhý den roztaje. Jeden
den je z mého auta zmrzlá koule a druhý den
se topí na témže místě v kaluži. Ono to už
s těmi ročními obdobími asi jiné nebude.
Připadá mi, že máme už jen dvě. Zimu a léto.
I když kdo ví, jak to bude dál! Vzpomínám si,
že před pár lety bylo první týden v srpnu přes
den pouhých 11°C! A před pár lety v polovině
února před MASOPUSTEM kvetly kočičky.
To za mého mládí nebylo. Vzpomínám na
obrovské závěje sněhu uprostřed Liberce,
kde jsem vyrůstal. Takové, že ani tramvaje
nejezdily. Či na uhelné prázdniny, které jsme
trávili na kopci pod vysílačem s lyžemi, které
jsme mazali pouze voskem svíčky a vraceli se
domů úplně promočeni, protože tehdy žádné
kombinézy neexistovaly. Nebo na zamrzlém
rybníku dole ve starém lomu s bruslemi na
kličku, které jsem zdědil po jedné ze starších
sestřiček anebo na opravdu teplé prázdninové
letní noci, kdy ranní rosa při rozednění něžně
hladila naše bosé nohy. To když jsem se s mojí
první láskou vracel zkratkou přes louky kolem
struhy do Sítin v Týništi odkudsi od rybníka
u Hoděčína držíc se neobratně za ruce. A jak
to, že takhle k ránu? Když půl prázdnin spíš
na zahradě u babičky ve stanu, otvírají se ti
netušené možnosti!
I když je to už tak dávno, že si vlastně nejsem
ani úplně jistý, zda se to všechno opravdu stalo.
Dost nostalgie! Zpět k MASOPUSTU?

Divadelní spolek „Na Skále“ a obec
Helvíkovice vás všechny zve na

který se bude konat

22. února 2020

A, aby masopustní průvod, který vyjde
z dolního konce, mohl začít, žádám ty, kteří
chtějí v maskách být, a i ty bez masek,
co průvodem chtějí jít, aby byli nejpozději
v 14.00 na fotbalovém hřišti. A pokud
paní starostka svolení udělí, vyjde průvod
ve 14.15 na svoji pouť naší obcí.   
A na každé zastávce by znavené masky rády
uvítaly malé pohoštění, za což se medvědář
odvděčí veršovaným přáním a kde stejně jako
vloni děti z naší helvíkovické školky své
tanečky s písničkou s nadšením předvedou.
Poté ostatní masky hospodáře či hospodyně
kolem provedou a nakonec se všichni hlasitým
a veršovaným děkováním rozloučí. A medvědáři
stužku do klopy nezapomeňte přidat k těm
mnoha ostatním.
A jaké že jsou letošní zastávky a orientační čas,
kdy se průvod na nich objeví?
14.30
15.20
15.50
16.20

u
u
u
u

Žabků
čp.
Pechů
čp.
Felcmanů
čp.
Kvačků (u školy) čp.

69
58
145
40

Je v plánu, že nejpozději v 17.00 skončí
průvod na sálku obecního úřadu, kde bude
k mání něco k pití a i nějaké ty zabijačkové
pochoutky z domácí zabijačky.
14
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Jen se obávám, aby nebyly vyprodány, protože
prodej přes ulici začíná v 15.00.
I hudba bude na sálku znít k poslechu a snad
i k tanci.
A od 19.00 proběhne tradiční s muzikou
a veršované pohřbívání basy.
Tím náš letošní MASOPUST skončí, a i když
nevím jaké bude 22. února počasí, užijte si

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

Dětský maškarní karneval
neděli 29. 3. 2020
od 14 hodin
v Pohostintví U Jelena
Na děti je připraven animační program
v podání Divadélka malé Bo z Javorníku.
Bohatá tombola i domácí občerstvení.
Těší se na vás pořadatelé.

POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE
zimu, nezimu a těšte se na jaro, nejaro, protože
takové počasí nás v příštích letech dozajista
čeká.
A všimli jste si, že náš MASOPUST má letos
v datu samé dvojky? A víte, že 22. února byl
náš MASOPUST v roce 2014?
Vláďa Martínek

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

3.-4. 4.
Velikonoční
trhy
4. 4.
Ukliďme
Česko
24. 4.
Probouzení
30.4.
Stavění máje, broučků
pálení
čarodějnic

Mateřská škola Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí,
Helvíkovice 165,
vypisuje
Zápis do MŠ
pro školní rok 2020/2021
11. května 2020 od 8:00 do 16:00 hod.
v MŠ Helvíkovice
S sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz
zákonného zástupce a vyplněnou žádost o přijetí dítěte.
Přihlášku si můžete vyzvednout již nyní od pondělí do pátku
od 6:15 do 16:15 hodin v MŠ Helvíkovice.

I LETOS BUDOU
V HELVÍKOVICÍCH
TÁBORY...
V létě se opět uskuteční příobecní tábory
s projektem EU a ve spolupráci s SVČ Animo.
Helvíkovický výtvarný kroužek je v projektu
letos naposled, ale ministerstvo vyhlásilo
novou výzvu na příměstské tábory na období
2021-2023, tak pokud by měl kdokoli zájem
je pořádat, ptejte se v Animu.
Výtvarka od příštího roku nejspíš zase
"pojede po svém"    .


Tábory se uskuteční
v termínech
20.-24. července
a 27.-31. července 2020
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Každoročně oslovujeme různé lidičky
s nabídkou spolupráce - sháníme vedoucí.
Máte chuť do něčeho nového a hlavně
do velkého dobrodružství? Rádi vás přijmeme
do týmu. Nebojte, vše vysvětlíme, zaučíme.
Hodí se nám vedoucí - dohled k dětem,
ale i pomoc do kuchyně. Nepotřebujete
pedagogické vzdělání. A spí se jen jednu noc.
Navíc z projektu je za to finanční odměna    .

Lída Matyášová

ČSÚ bude zjišťovat životní
podmínky domácností

Český statistický úřad bude na území obce
Helvíkovice v období
od 18. února do 24. května 2020
provádět statistické šetření s názvem
Životní podmínky 2020.

Jedná se o šetření, které získává informace
o bydlení, pracovní aktivitě a názorech na
životní podmínky domácností. Šetření probíhá
každoročně a týká se území celé České
republiky. Zjišťování se stejným obsahem se
koná v dalších 33 evropských zemích a jeho
smyslem je dlouhodobě získávat srovnatelná
data o sociální situaci jejich obyvatel.
Tazatel Českého statistického úřadu se při
návštěvě náhodně vybraných domácností
prokáže průkazem tazatele ČSÚ, průkazem
zaměstnance Českého statistického úřadu
a případně svým občanským průkazem.
Oprávněnost návštěvy tazatele je možno ověřit
na internetových stránkách ČSÚ v odkaze
Ověření tazatele, dále na pracovišti KS ČSÚ
v Pardubicích na telefonním čísle 466 743 445.
Více informací k šetření lze získat v odkazu:
https://www.czso.cz/csu/vykazy/vyberove_
setreni_prijmu_a_zivotnich_podminek_
domacnosti.
Ing. Martina Myšková
vedoucí Oddělení terénních zjišťování
16
KS ČSÚ v Pardubicích

FOTOGRAFIE Z HISTORIE / VZPOMÍNÁTE?

MYSLIVCI

Houdek Jaromír

Kotyza, Felcman, Langr,
Šreibr, Houdek

Hon na zajíce

Lov na divoká prasata
Budování odchovny bažantů,
bývalý kurník

Zleva Plundra Jan, Chovančík Pavel, Oulický Ladislav, Toman
Ladislav, Houdek Jaromír, Neugebauer Vladimír, Toman Karel

Fejks Jaroslav,
Houdek Jiří

Myslivecká chata u koupaliště (zbouráno) společný hon na bažanty
17

Myslivci u autobusové zastávky na Skále

18

O ČEM SE MLUVÍ

dTest: Co nového
čeká spotřebitele
v roce 2020

Rok se s rokem sešel a letos završíme druhou dekádu 21. století. Jaký bude tento rok z hlediska spotřebitele? Na co nového se
může těšit a čeho se má obávat?
dTest připravil výběr změn zákonů, poplatků a daní dopadajících
přímo na spotřebitele, které buď
právě nastaly, nebo které očekáváme později v roce 2020.
Začneme tím horším, tedy tím, co od 1. ledna
2020 zdražilo. „Je to například zdvojnásobení
poplatku za vklad do katastru nemovitostí
na 2000 korun, vyšší je také zdanění cigaret,
alkoholu nebo hazardu. Nově se nyní zdaňují
výhry nad jeden milión korun v loteriích,
sázkových hrách nebo v ruletě. Daň činí 15 %.
Zvýšily se i některé ceny služeb České pošty,“
uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské
organizace dTest. Česká pošta navíc od
1. února 2020 zavede takzvané dvourychlostní
doručování listovních zásilek. „Rychlejší“ dopisy,
s vylepenou známkou se symbolem „A“ (ta
zdraží o sedm korun na 26), budou muset být
viditelně označené „D+1“. „Pomalejší“ dopisy
se známkou se symbolem „B“ za cenu 19 korun
budou doručovány zpravidla dva pracovní dny po
podání.
A nyní již k tomu, z hlediska spotřebitele,
pozitivnímu. Od 1. května 2020 dojde ke snížení
DPH na 10 % třeba u vodného a stočného,
kadeřnických a holičských služeb, knih, e-knih
a audioknih, stravovacích služeb a podávání
nealkoholických nápojů a točeného piva. Dále
i
v
případě
mytí
oken
prováděného
v domácnostech, domácí péče o děti, staré,
nemocné a zdravotně postižené občany,
drobných oprav nebo úprav obuvi, oděvů nebo
jízdních kol. Snížení DPH se může (ale nemusí)
projevit ve snížení cen pro spotřebitele.
Pro zákazníky využívající služby elektronických
komunikací (mobily, pevné linky, kabelové
a satelitní televize, připojení k internetu
a podobně) je důležité, že na konci loňského roku
byla přijata novela zákona o elektronických
19
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komunikacích. „Pravidla účinná od dubna 2020
podstatně zrychlí proces změny operátora a sníží
smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy
na dobu určitou,“ říká Hekšová a vysvětluje: „Při
změně operátora již spotřebitel nebude muset
obcházet oba operátory, ale celý proces změny
vyřídí nový, přejímající operátor. Tato významná
zlepšení postavení zákazníků se budou vztahovat
na všechny smlouvy, tedy i na smlouvy uzavřené
před nabytím účinnosti této novely.“
V budoucnu se může také podstatně zlepšit
způsob komunikace se státní správou. A to díky
zákonu o právu na digitální služby, jehož
přijetí se dá očekávat v průběhu roku 2020. Pokud
zákon vstoupí v platnost, bude mít vláda další
rok na zveřejnění harmonogramu digitalizace
a úřady poté čtyři roky na to, aby své agendy,
uvedené v katalogu služeb, digitalizovali. Zákon
bude garantovat právo jednotlivců komunikovat
s úřady pouze elektronicky a zbaví je povinnosti
prokazovat svá práva a povinnosti veřejnými
listinami (např. různými výpisy z registrů),
když zakotví princip „obíhají data, nikoliv lidé“.
Nepodnikajícím osobám zákon ponechá právo
nepoužívat elektronický způsob komunikace.
V nekončícím boji proti energetickým šmejdům
se chystá důležitá novela energetického
zákona,
která
by
měla
upravit
zprostředkovatelskou činnost v energetice jako
nový druh licencovaného podnikání. Licenci
bude udělovat a zprostředkovatele registrovat
Energetický regulační úřad. Zákon dále
spotřebitelům poskytne možnost bez postihu
vypovědět uzavřenou smlouvu, pokud byla
sjednána prostřednictvím zprostředkovatele nebo
na základě jednání osoby, která nemá oprávnění
k činnosti zprostředkovatele. Lhůta pro výpověď
bude shodná jako v případě smluv uzavíraných
třeba při podomním prodeji. Tedy běží ode
dne uzavření smlouvy do patnáctého dne po
zahájení dodávky elektřiny nebo plynu novým
dodavatelem, což může činit i několik měsíců.
„Pozorně sledujeme také vývoj v oblasti
hromadných žalob, které se mohou stát
důležitým nástrojem ochrany práv českých
spotřebitelů. Legislativní rada vlády na konci
loňského roku doporučila vládě ke schválení návrh
zákona o hromadných řízeních, což je důležitým
předpokladem jeho další cesty zákonodárným
procesem v roce 2020. Zákon o hromadných

řízeních může posílit postavení spotřebitelů při
uplatňování jejich stejných nebo obdobných
nároků u soudu,“ uvádí Eduarda Hekšová.
Spotřebitelé by také neměli zapomenout na
probíhající proces přechodu pozemního
televizního vysílání z DVB-T na standard
DVB-T2/HEVC, který bude dokončen v červnu

dTest: Jak je to
s rušením zájezdu
při mimořádných
situacích

Znepokojení zákazníků cestovních kanceláří v souvislosti se
současným výskytem koronaviru
v Číně a s jeho očekávatelným
šířením v dalších oblastech vede
k otázkám, jak je to s rušením
zájezdů z tohoto nebo obdobného důvodu. V jakých situacích tedy může spotřebitel od smlouvy odstoupit bez sankce a kdy
se sankci ze strany cestovní kanceláře nevyhne?
Zrušení zájezdu, jinými slovy odstoupení od
uzavřené cestovní smlouvy, je možné před jeho
zahájením jak z důvodů na straně zákazníka,
tak i pořadatele zájezdu. Ten může od smlouvy
odstoupit v případě, že zájezd ruší nebo porušil-li
zákazník nějakou svou povinnost. Zákazník může
před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit
vždy, a dokonce v některých velmi specifických
případech nemusí platit ani stornopoplatek.
Každá smlouva nebo potvrzení o zájezdu
obvykle obsahuje informaci o výši odstupného
(stornopoplatku), které je zákazník povinen
cestovní kanceláři uhradit při odstoupení
od smlouvy z důvodů na své straně. „Výše
stornopoplatků bývá odstupňována v závislosti
na časovém předstihu doručení odstoupení
cestovní kanceláři před zahájením zájezdu,“
uvádí ředitelka spotřebitelské organizace dTest
Eduarda Hekšová.
Odstupné má mít především odškodňovací
funkci. Stornopoplatky ve výši 100 % ceny jsou
jen těžko ospravedlnitelné v případě, kdy jsou
součástí zrušeného zájezdu služby, které nebyly
využity, a mohlo být zabráněno jejich marnému
vynaložení. Občanský zákoník navíc stanoví, že

2020. Poté již nebude možné naladit vysílání
v původním formátu nikde na našem území.
Přesná data lze nalézt na webové stránce
www.televizezadarmo.cz,
kterou
provozuje
Ministerstvo průmyslu a obchodu.  

výše stornopoplatků musí být přiměřená a na
žádost zákazníka odůvodněná. Pokud nebyla
výše stornopoplatků ve smlouvě nebo v potvrzení
o zájezdu stanovena, bude odpovídat jejich výše
ceně zrušeného zájezdu snížené o úspory nákladů
a o příjmy z náhradního využití služeb spojených
se zrušeným zájezdem.
Jaká musí nastat situace, aby mohl zákazník
odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu,
a to bez stornopoplatků? Jde pouze o případy
nevyhnutelných a mimořádných okolností v dané
destinaci. Za těchto okolností může zákazník
požadovat vrácení veškerých uhrazených
plateb, nemá však právo na náhradu škody.
„Důvody odstoupení od smlouvy doporučujeme
důkladně zvážit, protože mimořádná situace se
musí vztahovat přesně na tu oblast, do které
má zákazník cestovat. Pokud tomu tak není
a cílová destinace je vzdálená od problematických
míst, je obvykle možné dovolenou absolvovat
bez omezení, a cestovní kancelář tak může
za odstoupení od smlouvy naúčtovat příslušný
stornopoplatek,“ vysvětluje Hekšová.
Jako důkazy je možné uvést informace
o vývoji mimořádných situací v daných zemích
poskytované Ministerstvem zahraničních věcí.
Ministerstvo vydává doporučení a upozornění
pro cestovatele, informuje o preventivních
opatřeních a o zrušení či omezení letů do
daných zemí. V případě, že důvodem zrušení
zájezdu má být onemocnění či epidemie v dané
zemi, doporučujeme sledovat i webové stránky
Státního zdravotního ústavu, kde sděluje
aktuální informace o počtu nemocných, případně
šíření nemoci v dané zemi.
Je dobré vědět, že i cestovní kancelář může
z důvodu výskytu nevyhnutelných a mimořádných
okolností v cílové destinaci zájezd zrušit.
Podmínkou je včasné oznámení zákazníkům
ještě před zahájením zájezdu.
Pokud situace v místě zájezdu není tak závažná,
20
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případně existují jiné důvody, proč zákazník
nemůže odcestovat, nabízí se možnost využít
pojištění storna zájezdu, pokud bylo sjednáno.
Ještě před zakoupením zájezdu a jeho pojištěním
pro případ storna by měl cestovatel zkontrolovat,

dTest: Pohled do
spotřebitelské
budoucnosti
̶ reklamace
po očekávané
novelizaci
občanského
zákoníku

Zapracování dvou nových evropských směrnic z oblasti spotřebitelských smluv do českého práva, které právě
probíhá, zruší v občanském zákoníku 24měsíční
zákonnou záruku. Spotřebitelům však poskytne
nová práva, a to nejpozději do dvou let.
Pravděpodobně není mnoho spotřebitelů, kteří
by si nebyli vědomi svého práva reklamovat
vadné spotřební zboží zakoupené ve lhůtě
24 měsíců ode dne jeho převzetí. Obvykle se
tomuto právu říká reklamace v zákonné záruční
době nebo prostě jen zákonná záruka. Už méně
se ví, že „zákonná záruka“ v českém právu není
zcela jasně definována. Dovozuje se z ustanovení
občanského zákoníku upravujícího práva z vad,
které se vyskytnou u spotřebního zboží v době
24 měsíců od jeho převzetí.
V návrhu novely občanského zákoníku je tento
režim změněn, kdy na jedné straně může
být záruka za jakost daná smluvně nebo
prohlášením
poskytovatele
záruky
(nikoliv tedy ze zákona) a na druhé straně bude
existovat odpovědnost prodávajícího za
vady, které měla věc při převzetí (vady při
převzetí). „Tyto vady se mohou projevit i později a
spotřebitel je může prodávajícímu nebo určenému
servisu vytknout. Ale vždy se bude jednat o
vady, které věc měla již při převzetí, nikoliv už
o vady, které se po převzetí teprve vyskytnou.
A to bude konec institutu tzv. zákonné záruky,“
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zda pojištění pokrývá všechny nečekané situace,
pro které by mohl chtít zájezd zrušit. Kromě
obvyklého důvodu storna, kterým je nemoc
cestovatele, lze připojistit i storno z jiných než
zdravotních důvodů.
vysvětluje ředitelka spotřebitelské organizace
dTest Eduarda Hekšová.
V praxi konec „zákonné záruky“ nebude pro
spotřebitele až tak bolestivý, protože na vytknutí
vady bude mít známou lhůtu dvou let, přičemž
v prvním roce po koupi se předpokládá, že
se jedná o vadu, kterou věc měla již při převzetí.
Při reklamaci v druhém roce po koupi bude
prodávající ve výhodnější důkazní situaci, pokud
by spotřebitel podnikatele žaloval pro zamítnutí
reklamace. V takovém případě leží důkazní
břemeno na spotřebiteli, který musí prokázat, že
šlo o vadu, za kterou prodejce odpovídá, jinak
soud právo spotřebiteli nepřizná.
Příkladem může být reklamace ručního mixéru,
kterému se po jednom roce zasekne spouštěcí
tlačítko v jedné poloze, jak uvádí Hekšová:
„Spotřebitel bude tvrdit, že zboží muselo mít vadu
při převzetí, která spočívala ve vadné součástce
nebo dokonce ve vadné konstrukci, protože
od tohoto konstrukčního prvku je namístě
očekávat životnost několika let. Prodávající
takovou reklamaci i v druhém roce nejspíše
uzná.“
Druhým příkladem, již ne tak jednoduchým,
může být reklamace mobilního telefonu, kterému
v druhém roce po převzetí od prodávajícího
přestane fungovat displej. Zde bude záležet na
odůvodnění případného zamítnutí reklamace.
Spotřebitel může mít obtíže při případném
soudním sporu s opatřením důkazů pro tvrzení,
že mobilní telefon měl tuto vadu již při převzetí.
Spotřebiteli se však po novele občanského
zákoníku otevřou ještě jiné možnosti.
Prodávající bude nově odpovídat kupujícímu
za to, že vedle ujednaných vlastností bude
koupená věc množstvím, jakostí a dalšími
vlastnostmi,
včetně
životnosti,
funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti,
odpovídat obvyklým vlastnostem věcí
téhož druhu, které může kupující rozumně
očekávat. To může být zajímavým posílením
práv spotřebitele oproti současnému stavu.

Podstatná odchylka od obvyklé životnosti
koupené věci (typicky zboží dlouhodobé
spotřeby jako například pračka, sušička, myčka,
chladnička, ale i třeba mobilní telefon z našeho
příkladu výše) vytvoří odpovědnost prodávajícího
vůči spotřebiteli, který pak bude moci zvážit
uplatnění svých práv.
Spotřebitelé tedy novelou občanského zákoníku
nejpozději za dva roky přijdou o současnou
zákonnou záruku, stále však budou moci

do dvou let uplatňovat vady věci,
které na ní byly při převzetí. Domněnka
vadnosti zboží se prodlouží ze současných šesti
měsíců na 12, a vznikne nová odpovědnost
prodávajícího nedostatečnou životnost
věci. To vše bude pro spotřebitele
znamenat výhodnější pozici. Více však
ukáže až budoucí praxe a zejména pak judikatura.
http://www.dtest.cz

Občanské sdružení Diakonie Broumov
společně s obcí Helvíkovice
VYHLAŠUJÍ SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
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
znečištěný a vlhký textil
PROSÍME, PROHLÉDNĚTE KAPSY, KABELKY – CENNOSTI NEDOHLEDÁME
SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:

ve dnech 16. 3. – 20. 3. 2020
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, www: diakoniebroumov.org, tel.: 491 524 342, 739 999 112
nebo OÚ Helvíkovice tel.: 465 612 527, 737 717 897
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