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SLOVO STAROSTKY OBCE

Rozhodně se změny promítly do všech 
úrovní našeho žití a bytí, také obec Helvíkovice 
se přizpůsobuje současným podmínkám. 
Dlouhodobě jsme byli všichni zvyklí na dostatek 
všeho a čím více jsme měli, tím více jsme 
požadovali. Ale z ničeho nic jsme o jistoty 
přišli. Nemoc, která zasáhla celosvětově, může 
ukazovat i jiný výklad a to NE-MOC. 

Proto si přejme, abychom si zbývající dny 
plnohodnotně užili, každý po svém. A přitom 
abychom nacházeli v každém dni krásu, radost 
a lásku, která se dá stále rozvíjet. Aby vánoční 
svátky nebyly pouze o dárcích v podobě 
hmotných věcí, ale abychom v maličkostech 
nalézali lidské hodnoty, které nesou své ovoce 
v budoucích letech. Důležitou součástí vánoc 
je setkávání rodin s nostalgickými návraty 
dětí do svých rodných míst. Tyto chvíle jsou 
nezapomenutelné! Období vánoc je spojeno 
s pohádkami, které nás mohou obohatit  
a ukázat, co se stane, když…

V novém roce 2021 nám všem přeji, ať nás 
provází zdraví, víra, láska, naděje, trpělivost, 
štěstí, pokora a vše, co potřebujeme nezbytně 
k životu. 

Vše dobré vám přeje starostka Jana Kolářová

Vážení spoluobčané,

nadešel čas adventu, doba zklidnění a klidu, 
který tento rok potřebuje většina z nás. Každý 
rok jsme byli zvyklí slavit počátek adventu 
společně s rozsvícením stromku. Letos jsme 
slavili sami a přesto společně v podobě poslechu 
místního rozhlasu. Vloni pořízený rozhlas 
můžeme využít nejen ke krizovým událostem, 
ale i k zábavě. Proto jsme se rozhodli, že si 
společně přes rozhlas užijeme i další adventní 
neděle, abychom se více vánočně naladili. 
Vánoční písně z rozhlasu zazní i na vánoční 
svátky a silvestr. Relace budou pravidelně vždy 
v 15 hodin.

Do konce roku 2020 zbývá pár posledních 
dní. Rok plný zvratů, změn, nařízení, uzavírání 
nepřinesl jenom to negativní, ale rozhodně  
i pozitivní věci – uvědomění, poučení, hledání 
klidu a porozumění. Zároveň jsme dostali spoustu 
času k urovnání dlouho neřešených záležitostí, 
k provedení viditelného i neviditelného úklidu, 
urovnání životních hodnot aj. S odstupem času 
budeme na tento rok určitě nahlížet jinak,  
než když jsme ho prožívali. 

Dne 25. 11. 2020 se konalo 11. veřejné  
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo mimo jiné projednalo  
a schválilo tato usnesení:
•	 přebytkový	 rozpočet	 obce	 Helvíkovice	
na	 rok	2021,	 na	 straně	příjmů	 v	 celkové	 výši	
12 146 600	Kč,	 na	 straně	 výdajů	 v	 celkové	
výši	 9 999 600	Kč,	 financování	 celkem	
2 147 000	Kč.
•	 rozpočet	na	rok	2021	a	střednědobý	výhled	
rozpočtu	 na	 roky	 2022	 –	 2023	 příspěvkové	
organizace	 Mateřská	 škola	 Helvíkovice,	 okres	
Ústí	nad	Orlicí.
•	 Smlouvu	 o	 budoucí	 smlouvě	 o	 zřízení	
věcného	 břemene	 a	 dohodu	 o	 umístění	
stavby	 č.	 IV-12-2021286/SOBS	 VB/03		
s	 ČEZ	 Distribuce,	 a.	s.	 Děčín.	 Smlouva		
s	ČEZ	z	důvodu	výstavby	nové	trafostanice	pro	
lokalitu	 Pod	 sypaninou	 pro	 budoucí	 výstavbu	
RD.	Návrh	obsahuje	přechod	trasy	pod	obecní	
cestou	a	podél	cesty.	Zřízení	věcného	břemene	
bude	zpoplatněno.
•	 stanovení	 trasy	 ke	 smlouvě	 o	 budoucí	
smlouvě	o	zřízení	věcného	břemene	a	dohodě	
o	 umístění	 stavby	 č.	 IV-12-2021056/SOBS	
VB/2	 Helvíkovice,	 parcela	 19/54	 –	 kNN		
s	ČEZ	Distribuce,	a.	s.	Děčín.	Stanovená	trasa:		
Ze	stávajícího	sloupku	u	pozemku	par.	č.	4200,	
v	 kraji	 obecních	 pozemků	 par.	č.	1433/2	
a	 19/4,	 překopem	 obecní	 komunikace		
na	pozemku	par.	č.	19/4	pod	stávající	šachtou	
kanalizace,	 k	 pozemku	 par.	č.	19/54,	 vše		
v	k.	ú.	Helvíkovice.	Trasa	určená	pro	realizaci	
bude	 využita	 především	 v	 zeleném	 pruhu	
uvedených	obecních	pozemků	a	bude	ověřena	
sondami	před	zahájením	územního	řízení	stavby.	
Po	 dokončení	 stavby	 budou	 veškeré	 zásahy		
do	 asfaltových	 ploch	 uvedeny	 do	 původního	
stavu	a	překop	obecní	komunikace	na	pozemku	
par.	č.	19/4	 bude	 celistvě	 vyasfaltován		
v	 celé	 šíři,	 včetně	 původního	 překopu	 kolem	
kanalizační	šachty	a	v	přesahu	0,5	m	z	každé	
strany,	 se	 zárukou	 60	měsíců	 na	 celé	 dílo.	
Obec	 tímto	 opatřením	 požaduje	 co	 nejtěžší	
ochranu	asfaltových	ploch	podél	cesty	v	lokalitě		
Na	Skále.	

•	 pronájem	 části	 pozemku	 par.	č.	 86/11		
v	k.	ú.	Helvíkovice	o	výměře	100	m2,	za	cenu	
2	Kč/m2/rok,	 na	 dobu	 neurčitou	 s	 výpovědní	
lhůtou	 1	 rok.	 Pronájem	 je	 nutný	 z	 důvodu	
přemístění	 úložiště	 bioodpadu	 na	 pozemek		
za	odlehčovacím	kanálem	u	obecní	cesty.
•	 převod	pozemků	od	Státního	pozemkového	
úřadu	ČR	par.	č.	154/1,	153/1,	59/2,	16/16	
a	 790/1,	 vše	 v	 k.	ú.	 Helvíkovice.	 Pozemky	
je	 možné	 využít	 jako	 veřejná	 prostranství		
v	souladu	s	územním	plánem	obce.
•	 Obecně	 závaznou	 vyhlášku	 obce	
č.	2/2020	 o	 místním	 poplatku	 za	 provoz	
systému	 shromažďování,	 sběru,	 přepravy,	
třídění,	 využívání	 a	 odstraňování	 komunálních	
odpadů.	 Celá	 vyhláška	 uvedena	 dále.	 Změna	
pouze	u	sazby	poplatku,	splatnost	a	osvobození	
zůstávají	beze	změny.
•	 změnu	 systému	 shromažďování	 a	 sběru	
tříděných	odpadů	(plast,	papír)	od	1.	4.	2021.	
Zvony	na	plast	a	papír	umístěné	na	stanovištích	
tříděného	 odpadu	 po	 obci	 budou	 odstraněny		
a	 nahradí	 je	 barevně	 označené	 nádoby	
(popelnice)	 s	 registračními	 čipy	 o	 velikosti	
240	litrů	 u	 domů.	 10	 stanovišť	 po	 obci		
s	 nádobami	 na	 ostatní	 tříděné	 odpady	 bude	
zachováno.	
•	 pořízení	 barevně	 označených	 nádob	
(popelnic)	 o	 velikosti	 240	 litrů	 pro	 všechny	
zájemce.	 Z	 důvodu	 navýšení	 množství	
vytříditelného	 odpadu	 podpoří	 obec	 nákup	
popelnic	 do	 každého	 trvale	 obydleného	
domu	 a	 to	 tím,	 že	 obec	 uhradí	 1	ks	 nádoby	
(následně	 předá	 na	 základě	 výpůjčky		
do	 31.	12.	2026)	 a	 zástupce	 domu	 zároveň	
uhradí	 nejpozději	 do	 31.	3.	2021	 také	 1	 ks	
nádoby	za	cenu	1	000	Kč.	Ostatním	zájemcům	
obec	 zajistí	 nádoby	 na	 tříděné	 odpady,	 ale	
s	 úhradou	 celkových	 nákladů	 2 000	Kč.	
Ostatní	 zájemci	 nahlásí	 svůj	 požadavek		
na	zajištění	nádob	na	Obecní	úřad	Helvíkovice	
do	31.	1.	2021.
•	 sjednání	 smlouvy	 na	 zajištění	 svozu	
separovaných	 odpadů	 se	 spol.	 EKOLA	České	
Libchavy	 s.	r.	o.	 od	 1.	4.	2021.	 Ekola	 bude	
nově	svážet	všechny	odpady.
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•	 ukončení	 smlouvy	 o	 vývozu	 kontejnerů		
a	 odběru	 separovaných	 surovin	 se	 Suroviny	
Plundra	s.	r.	o.	k	31.	3.	2021.	Změna	svozové	
firmy	je	nutná	z	důvodu	technického	vybavení	
–	Suroviny	Plundra	nemohou	zajistit	vyvážení	
popelnic	na	tříděný	odpad.	
•	 podání	žádostí	o	dotaci	na	pořízení	nádob	
na	tříděné	odpady	(dot.	titul	1)	a	na	podporu	
provozu	 prodejny	 (dot.	titul	2)	 z	 Programu	
obnovy	venkova	Pardubického	kraje.	
•	 podání	 žádosti	 o	 dotaci	 na	 obnovu	
místní	 komunikace	 včetně	 mostního	 objektu	
na	 komunikaci	 k	 Popluží	 (Poplužská	 11C)		
z	programu	Podpora	obnovy	a	rozvoje	venkova	
pro	 dotační	 titul	 Podpora	 obnovy	 místních	
komunikací	Ministerstva	pro	místní	rozvoj	ČR.	
Obec	má	 zpracovaný	 projekt	 na	 rekonstrukci	
mostu	 k	 Popluží	 a	 součástí	 je	 i	 rekonstrukce	
části	přilehlé	komunikace.	Stavební	povolení	na	
rekonstrukci	je	také	vydáno.			
•	 podání	 žádosti	 o	 dotaci	 na	 dokončení	
trasy	objektu	SO	01	Stezka	pro	pěší	a	cyklisty	
podél	I/11,	Helvíkovice	na	Státní	fond	dopravní	
infrastruktury	 dle	 Pravidel	 pro	 financování	
výstavby	 nebo	 oprav	 cyklistických	 stezek	
nebo	 zřizování	 jízdních	pruhů	pro	 cyklisty	pro	
rok	 2021.	 V	 rozpočtu	 obce	 na	 rok	 2021	 je	
zařazena	stavba	chodníku	od	mostu	k	Popluží	
k	 nové	 autobusové	 zastávce	 u	 I/11.	 Úsek	
nových	chodníků	podpořených	dotací	SFDI	by	
mohl	pokračovat	podél	I/11	až	ke	staré	cestě		
u	č.	p.	13.	Projekčně	je	vše	připraveno	a	vydáno	
stavební	povolení.		

•	 změnu	a	doplnění	usnesení	č.	150	ze	dne	
15.	6.	2020	a	to	na	následující	znění:
Zastupitelstvo	 obce	 Helvíkovice	 schvaluje	
zkrácený	 postup	 pořízení	 změny	 územního	
plánu	č.	2	se	zařazením	následujících	změn:
1)	Změna	využití	části	pozemku	par.	č.	1091/1	
v	k.	ú.	Helvíkovice	na	„plochy	smíšené	obytné	
–	venkovské“.
2)	 Změna	 funkčního	 využití	 pozemků	 par.	č.		
59/2	 a	 790/1	 v	 k.	ú.	 Helvíkovice	 na	 „plochy	
veřejné	prostranství	–	veřejná	zeleň“	na	žádost	
obce.
Zastupitelstvo	 obce	 Helvíkovice	 požaduje	
úhradu	nákladů	na	pořízení	Změny	č.	2	ÚPO	
Helvíkovice	 od	 žadatele	 změny	 uvedené		
v	 bodě	1)	 ve	 výši	 stanovené	 projektantem	
ÚPO.	Smlouva	o	dílo	na	zpracování	změny	č.	2	
ÚPO	bude	sjednána	mezi	projektantem	a	obcí.
Zastupitelstvo	 obce	 Helvíkovice	 nezařazuje	
do	Změny	č.	2	ÚPO	žádost	na	změnu	využití		
pozemku	 par.	č.	4733	 v	 k.	ú.	 Helvíkovice		
na	„plochy	smíšené	obytné	–	venkovské“.
•	 Na	 základě	 vyjádření	 projektanta		
a	pořizovatele	ÚPO	Helvíkovice	Zastupitelstvo	
obce	 Helvíkovice	 trvá	 na	 zachování	
koncepce	 stanovené	 v	 územním	 plánu	 obce	
a	 rozpracované	 v	 územní	 studii	 veřejných	
prostranství	s	využitím	plochy	Z3	pro	sportovní	
účely.	Jedná	se	o	pozemek	par.	č.	4733	proti	
fotbalovému	hřišti,	který	je	veden	jako	rezerva	
pro	sportoviště.	
•	 Zastupitelstvo	 obce	 Helvíkovice	 nemá	
zájem	 o	 nabídku	 na	 prodej	 části	 pozemku	
par.	č.	4733	v	k.	ú.	Helvíkovice	(cca	3	500	m2	
za	cenu	200	Kč/1m2).
•	 plán	inventur	na	rok	2020

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.	 Informace	o	práci	OÚ	a	výborů.
2.	 Informaci	 o	 dílčím	 přezkoumání	
hospodaření	obce	dne	24.	11.	2020
3.	 Žádost	 o	 úhradu	 dotace	 na	 rok	 2020		
za	prodejnu	Konzum,	obchodní	družstvo	ze	dne	
25.	11.	2020.
4.	 Vrácení	E-domku	a	klecového	kontejneru	
spol.	 Asekol	 k	 30.	11.	2020	 a	 vrácení	 nádob		
na	elektrozařízení	spol.	Elektrowin.	
5.	 Žádost	SZIF	o	doplnění	Žádosti	o	dotaci	
z	 PRV	 na	 projekt	 Stavba	 altánu	 a	 vybavení	
hasičské	zbrojnice	v	obci	Helvíkovice.
6.	 	 Dohodu	 o	 zrušení	 a	 vypořádání	
spoluvlastnictví	 na	 pozemky	 par.	č.	1468		
a	1472	 v	 k.	ú.	Helvíkovice	 a	 zpětvzetí	 žaloby		
k	okresnímu	soudu.
7.	 Dohodu	o	Konvalidaci	pachtovní	smlouvy	
mezi	Obcí	Helvíkovice	a	Dibaq	a.	s.	na	pozemek	
par.	č.	69/1	v	k.	ú.	Helvíkovice.	
8.	 Vyrozumění	Okresního	soudu	Ústí	n.	Orl.	
ze	 dne	 26.	10.	2020	 o	 odročení	 jednání		
v	soudním	sporu	o	odstranění	plotu	z	důvodu	
karantény	samosoudkyně.
9.	 Informaci	 o	 zveřejnění	 Návrhu	 rozpočtu	
na	rok	2021	a	Střednědobého	výhledu	na	roky	
2022–2023	svazku	Sdružení	obcí	Orlicko.
10.	 Informaci	 o	 jednáních	 se	 zástupkyní	
majitelů	o	nákupu	pozemku	par.	č.	4733	v	k.	ú.	
Helvíkovice.	
11.	 Hospodaření	MŠ	k	30.	9.	2020.
12.	 Převzetí	 nového	 DA	 Ford	 Transit		
pro	SDH	Helvíkovice.	Bude	využita	nabídka	na	
havarijní	pojištění	od	ČSOB	Pojišťovny,	a.	s.

Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti  
a rodinné pohody o vánočních svátcích  
i v celém novém roce 2021  
vám všem přejí  
zastupitelé a zaměstnanci  
obce Helvíkovice

Úřední doba Obecního úřadu Helvíkovice 
v období vánočních svátků:

SDH Helvíkovice provede  
14. ledna 2021 od 16 hodin svoz vyřaze-
ných elektrospotřebičů po obci

Pomůžeme	vám	uklidit	vyřazené	velké	i	malé	
spotřebiče	z	domácnosti,	zahrady	i	dílny.		
Zájemci	nás	mohou	kontaktovat	telefonicky	
či	SMS	na	čísle	777	577	221.

Věra Dittertová

pondělí	21.	12.	2020		
pondělí	28.	12.	2020	
pondělí	4.	1.	2021	
otevřeno	vždy		
od	10	do	12	h	a	od	13	do	16	h
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Odpady a zase 
odpady
Oblast	 odpadů	 je	 nekonečné	 téma,	 které	 se	
stále	vyvíjí	a	 to	 jak	u	 třídění,	 zpracování,	 tak	
i	finančně.	Obecně	se	traduje	mezi	občany,	že	
jejich	 odpad	 musí	 obec	 v	 rámci	 poplatku	 za	
odpady	odstranit.	Ale	bohužel	již	nikdo	neřeší,	
že	 ta	 konkrétní	 obec	 musí	 vše	 také	 zaplatit.	
Nikdo	si	už	však	nepřečte	základní	ustanovení	
zákona,	ve	kterém	se	píše,	že	„Každý má při 
své činnosti nebo v rozsahu své působnosti 
povinnost předcházet vzniku odpadů, 
omezovat jejich množství a nebezpečné 
vlastnosti;	 odpady, jejichž vzniku nelze 
zabránit, musí být využity, případně 
odstraněny způsobem, který neohrožuje 
lidské zdraví a životní prostředí…“.
ČR	nepodporovala	spalovny	odpadů	a	proto	je	
většina	 odpadů	 ukládána	 na	 skládky.	 Všichni	
máme	 zakořeněno,	 že	 odpad	 se	 pálit	 nesmí,	
jelikož	vznikají	nežádoucí	zplodiny	z	otevřeného	
ohně,	ale	opakem	je	povolená	spalovna	odpadů,	
kde	je	vše	hlídané,	kontrolované	a	zabezpečeno	
filtry	zachycující	nežádoucí	částice.	Na	kanálu	
YOUTUBE	najdete	spousty	poučných	videí,	ve	
kterých	 se	 člověk	 dozví	 mnohé.	 Prohlédnout	
si	můžete	video	o	pražské	a	plzeňské	spalovně	
např.	Kuba	Štáfek	navštívil	ZEVO	v	Malešicích	
-	 YouTube	 a	 FILM	 ZEVO	 Plzeň	 -	 YouTube	
(další	spalovny	jsou	v	Liberci	a	v	Brně).	Dále	
zde	 najdete	 i	 videa	 o	 třídění	 papíru	 a	 plastu	
např.	 Lucie	 Šprinclová	 a	 profese:	 Třídírna	
odpadu	-	YouTube.	Někteří	z	vás	si	toto	naživo	
prohlédli	 v	 Rychnovku	 u	 Jaroměře	 při	 výletu		
s	obcí.

2.	 zvýšení	 ročního	 poplatku	 za	 odpady		
z	500	Kč	na	550	Kč	za	občana	nebo	rekreační	
objekt
3. změna	míst	určených	pro	odkládání	plastu		
a	 papíru	 –	 od	 1.	4.	2021	 budou	 obyvatelé	
objektů	 odpovídat	 za	 své	 popelnice	 (nádoby)	
určené	k	třídění	plastu	a	papíru	
4.	 změna	 místa	 na	 uložení	 bio	 odpadu	 –		
od	roku	2021	je	určeno	nové	místo	pro	uložení	
odpadu	 ze	 zahrad	 a	 veřejných	 prostranství		
za	 mostkem	 přes	 odlehčovací	 kanál	 u	 staré	
cesty	
Vysvětlení:
Z	 důvodu	 zachování	 čistoty	 veřejných	
prostranství	(místa,	kde	jsou	v	současné	době	
zvony	na	plast	a	papír	a	ukládají	se	zde	pytle	
s	plasty)	a	zvýšení	podílu	vytříditelných	složek	
odpadů	bylo	 zastupiteli	 rozhodnuto	o	 zásadní	
změně	 systému.	 Každá	 nemovitost	 bude	 mít	
svoji	nádobu	na	plast	a	papír,	bude	se	 jednat	
o	 klasickou	 barevně	 označenou	 popelnici		
o	 velikosti	 240	l	 (větší),	 která	 bude	 1	krát		
v	měsíci	svážena	v	určené	dny	nově	svozovou	
firmou	 Ekola	 České	 Libchavy	 s.	r.	o.	 Každý	
dům	 se	 bude	 sám	 starat	 o	 čistotu	 a	 pečlivé	
třídění	 a	 také	 o	 umístění	 popelnice	 v	 určený	
den	 svozu	 na	místo,	 kam	přistavuje	 popelnici	
se	 zbytkovým	 komunálním	 odpadem.	 Nákup	
nádob	 bude	 proveden	 hromadně	 přes	 OÚ	
Helvíkovice	a	to	pro	všechny	zájemce.	
Pro domy, ve kterých žijí trvale hlášení 
obyvatelé, nakoupí obec Helvíkovice 1 ks 
popelnice (na papír) ze svého rozpočtu  
za podmínky, že druhou popelnici (na plast)  
si zaplatí majitel (nájemce) domu sám  
a to za částku 1 000 Kč, kterou bude 
nutné uhradit nejpozději do 31. 3. 2021  
na OÚ Helvíkovice.

Všechny	 nádoby	 (zvony)	 z	 veřejných	 míst	
budou	31.	března	2021	svezeny,	tudíž	od	této	
doby	 nebude	 možné	 ukládat	 plast	 a	 papír		
na	veřejná	místa.	

Nový systém svozu plastu a papíru bude 
zahájen hned na začátku dubna 2021:
1.	svoz	plastu	2.	4.	2021	(svozový	den	čtvrtek)	
a	dále	každé	4	týdny
1.	svoz	papíru	3.	4.	2021	(svozový	den	pátek)	
a	dále	každé	4	týdny
Pokud	vám	nebude	stačit	nádoba	na	plast	nebo	
papír	 můžete	 vytříděné	 plasty	 umístit	 v	 pytli	
vedle	 přistavené	 popelnice	 a	 to	 samé	 udělat		
v	 případě	 papíru	 ve	 dni	 svozu.	 Nově	 budete	
moci	 do	 popelnice	 na	 plast	 dávat	 drobné	
plechovky	a	konzervy	od	potravin.

Od	1.	4.	2021	budou	nadále	veřejně	dostupná	
všechna	 místa	 a	 nádoby	 na	 sklo bílé  
a barevné, kovy, ošacení, vyřazené jedlé 
oleje a elektrozařízení.

Svoz	objemného a nebezpečného odpadu 
zůstává	2	krát	ročně	–	v	roce	2021:	
4.	3.	a	10.	9.

Sběr	železa	a	sběr	vyřazeného	nebo	nefunkčního	
elektrozařízení	 (vše,	 co	 se	 může	 připojit		
do	 elektriky)	 budou	 uskutečňovat	 4x	 ročně	
místní	 hasiči.	 Termíny	 budou	 zveřejněny		
a	zájem	o	odvezení	občané	nahlásí	na	zveřejněné	
telefonní	číslo.

Co změnou systému dostaneme?
Zejména	 čistotu	 našeho	 okolí,	 vždyť	 je	 to	
vizitka	nás	všech.	
Dostupnost	nádob	–	u	každého	domu.	
Zvýšení	 vytříděného	 odpadu,	 protože	 ze	
současného	 množství	 všech	 vytříděných	
odpadů	 se	 musíme	 dostat	 na	 dvojnásobek,	
aby	 se	 do	 budoucna	 několikanásobně	 nezvýšil	
roční	 poplatek	 za	 odpady	 hrazený	 občany.	
Očekáváme	tím	snížení	množství	komunálního	
odpadu	v	černých	popelnicích.	

Co nabízíme?
Hromadný nákup nových popelnic  
s finanční podporou obce.
Podporu	a	pomoc	při	třídění	odpadů.	Vždy	se	
na	nás	můžete	s	důvěrou	obrátit,	abychom	vám	
poskytli	 konzultaci	 v	 oblasti	 třídění	 odpadů.	
Po	 dohodě	 nabízíme	 návštěvu	 přímo	 u	 vás,	
kde	 si	 vyjasníme,	 kam	 konkrétní	 odpad	 patří.	
Neváhejte	a	oslovte	nás,	určitě	se	domluvíme.

Přemýšlejme,	 zda	 všechno	 co	 kupujeme,	
opravdu	 potřebujeme	 a	 využijeme	 nebo	 zda	
budeme	 nuceni	 to	 vyhodit.	 Nezapomeňte,	
že	 náš	 odpad	 na	 skládkách	 zůstává	 pro	 naše	
další	 generace	 a	 že	 chceme,	 aby	 i	 oni	 mohli	
žít	 důstojně,	 alespoň	 stejně	 jako	 my	 všichni.	
Udělejme	si	ze	třídění	odpadů	zábavu	a	součást	
běžného	života	rodiny.

Příjemné chvíle při třídění vám přeje  
Jana Kolářová

Ale	 vraťme	 se	 k	 nám	 do	Helvíkovic.	 I	my	 se	
musíme	 přizpůsobovat	 novým	 myšlenkám		
a	směrům,	tudíž	v	roce	2021	dojde	k	revoluci		
v	 našem	 odpadovém	 hospodářství	 a	 to		
v	několika	zásadních	změnách:

1.	 větší	 dohled	 na	 velikost	 a	 počet	 nádob	
komunálního	 odpadu	 u	 jednotlivých	 domů	
(tzv.	černé	popelnice	obsahující	odpad	končící		
na	skládce)

6

Rekreační	domy	(domy,	kde	není	nikdo	trvale	
hlášen)	 se	 do	 systému	 mohou	 zapojit,	 ale	
nádoby	 si	 hradí	 sami.	 Obec	 Helvíkovice	 jim	
nabízí	možnost	nahlásit	do	konce	 ledna	2021	
zájem	 o	 zařazení	 do	 hromadného	 nákupu	
popelnic	 na	 obecní	 úřad	 a	 zároveň	 uhradit	
1 000	Kč	za	každou	popelnici.
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Přehled důležitých 
termínů vztahujících 
se k odpadovému 
hospodářství v obci 
počátkem roku 2021

14. 1., 28. 1., 11. 2., 25. 2.		
svoz	 popelnic	 s	 komunálním	 odpadem	 (dojde	
ke	 sjednocení	 svozu	 v	 celé	 obci	 tj.	 i	 v	 části	
Houkov)
12. 1., 9. 2., 9. 3.	
uložení	pytlů	s	plasty	na	určená	stanoviště
14. 1.	 svoz	elektrospotřebičů	od	domů
4. 1.–31. 3.	 úhrada	poplatku	za	odpady	
4. 1.–31. 3.	
vyzvednutí	 známky	 na	 svoz	 komunál.odpadu		
po	 úhradě	 poplatku,	 vylepení	 na	 černou	
popelnici
4. 1.–31. 3.	 čipování	 popelnic	 na	 komunál.
odpad	u	jednotlivých	domů
4. 1.–29. 1.	 oznámení	 zájmu	 o	 popelnice		
na	tříděný	odpad
4. 1.–31. 3.	 úhrada	nové	popelnice	na	tříděný	
odpad
1. 3.–31. 3.	 vyzvednutí	 nových	 popelnic		
na	tříděný	odpad	a	podpis	smlouvy	o	výpůjčce

4. 3.	 svoz	velkoobjemových	a	nebezpečných	
odpadů
31. 3.	 stažení	 kontejnerů	 (zvonů)	 na	 papír		
a	plast	z	veřejných	stanovišť
1. 4.	 přechod	na	nový	systém	sběru	papíru	
a	plastů
2. 4.	 první	svoz	popelnic	s	plasty	od	domů
3. 4.	 první	svoz	popelnic	s	papírem	od	domů
následně	svoz	popelnic	s	tříděným	odpadem	od	
domů	každé	4	týdny	v	pravidelných	intervalech

Věra Dittertová

Nové místo pro bioodpad

Obec Helvíkovice  
Zastupitelstvo obce Helvíkovice

Obecně závazná vyhláška obce Helvíkovice č. 2/2020,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo	obce	Helvíkovice	se	na	svém	11.	zasedání	dne	25.11.2020	usnesením	č.	173	
usneslo	vydat	na	základě	§	14	zákona	č.	565/1990	Sb.,	o	místních	poplatcích,	ve	znění	
pozdějších	předpisů	(dále	jen	„zákon	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	„tato	vyhláška“):	

Čl. 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)	 Správcem	poplatku	je	obecní	úřad.1

Čl. 2
Poplatník
(1)	 Poplatek	 za	 provoz	 systému	
shromažďování,	 sběru,	 přepravy,	 třídění,	
využívání	a	odstraňování	komunálních	odpadů	
platí2:
a)	 fyzická	osoba	přihlášená	v	obci,
b)	 fyzická	osoba,	která	má	ve	vlastnictví	
stavbu	určenou	k	individuální	rekreaci,	byt	nebo	
rodinný	dům,	ve	kterých	není	přihlášená	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	platí.3

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)	 Poplatník	 je	 povinen	 ohlásit	 správci	
poplatku	 vznik	 své	 poplatkové	 povinnosti	
nejpozději	do	15	dnů	ode	dne,	kdy	mu	povinnost	
platit	tento	poplatek	vznikla.	
(2)	 Poplatník	dle	čl.	2	odst.	1	této	vyhlášky	
je	 povinen	 ohlásit	 správci	 poplatku	 jméno,	
popřípadě	 jména,	a	příjmení,	místo	přihlášení,	
popřípadě	 další	 adresy	 pro	 doručování.	
Současně	 uvede	 skutečnosti	 zakládající	 nárok	
na	osvobození	od	poplatku.
(3)	 Poplatník	 dle	 čl.	 2	 odst.	 1	 písm.	 b)	
této	vyhlášky	je	povinen	ohlásit	také	evidenční	

nebo	popisné	číslo	stavby	určené	k	individuální	
rekreaci	 nebo	 rodinného	 domu;	 není-li	 stavba	
nebo	dům	označena	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.	
(4)	 Ve	 lhůtě	 podle	 odst.	 1	 je	 poplatník	
povinen	 ohlásit	 správci	 poplatku	 zánik	 své	
poplatkové	 povinnosti	 v	 důsledku	 změny	
přihlášení	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	 povinen	 tuto	 změnu	
oznámit	do	15	dnů	ode	dne,	kdy	nastala.5	
(7)	 Povinnost	 ohlásit	 údaj	 podle	 odst.	 2	
a	 3	 nebo	 jeho	 změnu	 se	 nevztahuje	 na	 údaj,	
který	může	správce	poplatku	automatizovaným	
způsobem	zjistit	 z	 rejstříků	nebo	evidencí,	do	
nichž	má	zřízen	automatizovaný	přístup.	Okruh	
těchto	údajů	zveřejní	správce	poplatku	na	své	
úřední	desce.6	

Čl. 4
Sazba poplatku
(1)	 Sazba	 poplatku	 činí	 550,-Kč	 a	 je	
tvořena:
a)	 z	částky	 250,-Kč	za	kalendářní	rok	a
b)	 z	částky		 300,-Kč	 za	 kalendářní	 rok.	
Tato	částka	je	stanovena	na	základě	skutečných	
nákladů	 obce	 předchozího	 kalendářního	 roku		

1 § 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
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na	sběr	a	svoz	netříděného	komunálního	odpadu	
za	poplatníka	a	kalendářní	rok.
(2)	 Skutečné	náklady	za	rok	2019	na	sběr	
a	svoz	netříděného	komunálního	odpadu	činily:	
343,-Kč	a	byly	rozúčtovány	takto:
Náklady	175	683,-Kč	děleno	512	
(490	 přihlášených	 osob	 na	 území	 obce	 +	
22	staveb	určených	k	individuální	rekreaci,	bytů		
a	rodinných	domů,	ve	kterých	není	přihlášena	
žádná	fyzická	osoba)	=	343,-	Kč.	Z	této	částky	
je	stanovena	sazba	poplatku	dle	čl.	4	odst.	1	
písm.	b)	vyhlášky	ve	výši	300,-	Kč.	
(3)	 V	 případě	 změny	 místa	 přihlášení	
fyzické	osoby,	změny	vlastnictví	stavby	určené	
k	 individuální	 rekreaci,	 bytu	 nebo	 rodinného	
domu	 nebo	 změny	 umístění	 podle	 čl.	 6	 odst.	
1	 v	 průběhu	 kalendářního	 roku	 se	 poplatek	
platí	 v	 poměrné	 výši,	 která	 odpovídá	 počtu	
kalendářních	měsíců	přihlášení,	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

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)	 Poplatek	 je	 splatný	 jednorázově	 a	 to	
nejpozději	 do	 31.	 3.	 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.	

Čl. 6
Osvobození
(1)	 Od	 poplatku	 je	 osvobozena	 fyzická	
osoba	dle	čl.	2	odst.	1	písm.	a),	8která	je	
a)	 umístěna	 do	 dětského	 domova	 pro	
děti	do	3	let	věku,	školského	zařízení	pro	výkon	
ústavní	nebo	ochranné	výchovy	nebo	školského	

zařízení	 pro	 preventivně	 výchovnou	 péči		
na	základě	rozhodnutí	soudu	nebo	smlouvy,
b)	 umístěna	do	zařízení	pro	děti	vyžadující	
okamžitou	pomoc	na	základě	rozhodnutí	soudu,	
na	 žádost	 obecního	 úřadu	 obce	 s	 rozšířenou	
působností,	 zákonného	 zástupce	 dítěte	 nebo	
nezletilého,
c)	 umístěna	 v	 domově	 pro	 osoby	 se	
zdravotním	 postižením,	 domově	 pro	 seniory,	
domově	se	zvláštním	režimem	nebo	chráněném	
bydlení.
(2)	 Od	 poplatku	 je	 osvobozena	 fyzická	
osoba,	která	se	celoročně	(od	1.	1.	do	31.	12.	
příslušného	 kalendářního	 roku)	 zdržuje	 mimo	
území	obce	Helvíkovice	a	podílí	se	v	 jiné	obci	
na	úhradě	za	likvidaci	komunálního	odpadu.	
(3)	 Údaj	 rozhodný	 pro	 osvobození	 dle	
odst.	1	a	2	tohoto	článku	je	poplatník	povinen	
ohlásit	 ve	 lhůtě	 do	 90	 dnů	 od	 skutečnosti	
zakládající	nárok	na	osvobození.
(4)	 V	 případě,	 že	 poplatník	 nesplní	
povinnost	ohlásit	údaj	rozhodný	pro	osvobození	
ve	 lhůtách	stanovených	touto	vyhláškou	nebo	
zákonem,	nárok	na	osvobození	zaniká.9

Čl. 7
Navýšení poplatku 
(1)	 Nebudou-li	 poplatky	 zaplaceny	
poplatníkem	včas	nebo	ve	správné	výši,	vyměří	
mu	 správce	 poplatku	 poplatek	 platebním	
výměrem	 nebo	 hromadným	 předpisným	
seznamem.10	
(2)	 Včas	nezaplacené	poplatky	nebo	část	
těchto	poplatků	může	správce	poplatku	zvýšit	
až	na	trojnásobek;	toto	zvýšení	je	příslušenstvím	
poplatku	sledujícím	jeho	osud.11

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1)	 Vznikne-li	 nedoplatek	 na	 poplatku	
poplatníkovi,	který	je	ke	dni	splatnosti	nezletilý	
a	 nenabyl	 plné	 svéprávnosti	 nebo	 který	 je	
ke	 dni	 splatnosti	 omezen	 ve	 svéprávnosti		

a	byl	mu	 jmenován	opatrovník	 spravující	 jeho	
jmění,	 přechází	 poplatková	 povinnost	 tohoto	
poplatníka	na	zákonného	zástupce	nebo	tohoto	
opatrovníka;	zákonný	zástupce	nebo	opatrovník	
má	stejné	procesní	postavení	jako	poplatník.
(2)	 V	 případě	 podle	 odstavce	 1	 vyměří	
správce	poplatku	poplatek	zákonnému	zástupci	
nebo	opatrovníkovi	poplatníka.
(3)	 Je-li	 zákonných	 zástupců	 nebo	
opatrovníků	více,	jsou	povinni	plnit	poplatkovou	
povinnost	společně	a	nerozdílně.

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1)	 Zrušuje	 se	 obecně	 závazná	 vyhláška	
obce	Helvíkovice	č.	1/2020	o	místním	poplatku	

za	 provoz	 systému	 shromažďování,	 sběru,	
přepravy,	 třídění,	 využívání	 a	 odstraňování	
komunálních	odpadů	ze	dne	2.3.2020.
(2)	 Poplatkové	 povinnosti	 vzniklé	 před	
nabytím	 účinnosti	 této	 vyhlášky	 se	 posuzují	
podle	dosavadních	právních	předpisů.

Čl. 10
Účinnost
Tato	vyhláška	nabývá	účinnosti	dnem	1.1.2021.	

	 Miroslav	Felcman	 Bc.	Jana	Kolářová
	 místostarosta	 starostka

7 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
8 § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích

9 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vzpomínáme
Dne 13. října 2020 zemřel ve věku 86 let  

pan Jindřich Šnajdr z č. p. 81.

Jindřich Šnajdr se 
narodil v Helvíkovicích 
dne 30. června 1934 
paní Anně a Josefu 
Šnajdrovým. Otec 
byl švec a matka byla 
v domácnosti. Když 
přišla válka, musel 
jeho otec kvůli svému 

se oženil s Annou Hynkovou z Lukavice. Nejprve 
bydleli v Lukavici u jejích rodičů. Jindřich začal 
pracovat jako řidič ve výkupu v Žamberku, 
vozil zemědělské plodiny a dobytek po celé 
republice i do zahraničí. Na toto období velmi 
rád vzpomínal a o svých cestách rád vyprávěl. 
V této době také s manželkou přestavěli rodný 
dům v Helvíkovicích, narodil se jim syn Jindřich 
a o pět let později dcera Anička. Kromě jeho 
oblíbeného „šoférování“ se s láskou staral o své 
hospodářství – zahradu, pole a zvířata. Během 
této doby se jejich rodina rozrostla o čtyři 
vnoučata a pět pravnoučat.

Celoživotní těžká práce se však podepsala na 
jeho zdraví a měl problémy s bolestí kloubů, 
špatně chodil. 

S manželkou spolu prožili 63 let. Pečovala 
o něj do poslední chvíle doma, za což jí patří 
velké poděkování.

Prosíme, věnujte mu tichou vzpomínku.
Zarmoucená rodina

německému původu narukovat. Padl, když 
bylo synovi 10 let. Jindřich s matkou a teprve 
čtyřletou sestrou Miluškou zůstali sami. 

Po dokončení školy pracoval Jindřich  
v Žamberku v továrně na výrobu látek. Později 
dostal na výběr – buď jít pracovat do dolů 
nebo jezdit s traktorem do Strojní traktorové 
stanice. Rozhodl se pro ježdění a setrval tam až 
do nástupu na vojnu v roce 1954. Na vojenské 
službě ve slovenském Martině působil jako 
tankista řidič. Po návratu z vojny, roku 1957  
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Srdečně blahopřejeme 
našim spoluobčanům, kteří oslaví významná 
životní jubilea: 

v prosinci 2020
Richtr Ladislav  89 let
Pinkas František  87 let
Koukolová Blanka  75 let
Vostřelová Jaroslava  79 let

Věra Dittertová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Letošní	 školní	 rok	 se	 nám	 sešlo	 ve	 školce	 14	
kluků	 a	 jen	 8	 malých	 holčiček.	 Zamyslím-
li	 se	 nad	 slovy	 5	 leté	 Kristýnky,	 která	 říká:	
„Paní	 učitelko,	 kluci	 jsou	 takoví	 loupežníci	 a	
holky	 jsou,	aby	byl	svět	krásnější“,	tak	musím	
uznat,	 že	 ti	 naši	 kluci	 budou	 opravdu	 raději	
sportovat,	 vyrábět	 a	 pečovat	 o	 přírodu,	 než	
tančit	a	přednášet	básničky.	A	tak	jsme	se	do	
toho	sportování	pustili	hned	v	září,	kdy	jsme	na	
fotbalovém	hřišti	v	Žamberku	strávili	příjemné	
sportovní	 dopoledne.	 Fotbalisté	 ze	 Žamberka	
připravili	 pro	 děti	 dopoledne	 plné	 soutěží,	
sportovních	her	a	také	dárků.	
Společně	s	rodiči	jsme	naplánovali	Bruslařskou	
školičku	 v	 Rychnově	 nad	 Kněžnou	 a	 všichni	

se	 těšili	 na	 strašidelnou	 oslavu	 dětí	 a	 rodičů	
„Společné	dýňování“.	
Do	posledních	chvil	jsme	doufali...	ale	bohužel,	
epidemiologická	 situace	 si	 vyžádala	 zrušení	
všech	veřejných	akcí.	I	tak,	jsme	si	„Dýňování“	
užili	–	vydlabali	dýně,	upekli	muffini	a	zatančili	
na	 discotéce	 všech	 strašidel.	 Ještě	 v	 říjnu	
jsme	 stihli	 vyrobit	 papírové	 draky,	 prolétnout	
dračí	 dráhou	 až	 „do	 mraků“,	 uložit	 „ ježky“		
k	zimnímu	spánku,	 rozloučit	 se	 s	vlaštovkami		
a	 pak	 už	 jsme	 vyhlíželi	 sv.	Martina	 na	 bílém	
koni	a	připravovali	se	na	advent.
Bohužel	i	nás	se	současná	virová	situace	dotkla	
a	museli	 jsme	 provoz	MŠ	omezit	 na	 7	 hodin	
denně.		

Ráda	 bych	 touto	 cestou	 poděkovala	
všem	 rodičům	 za	 dosavadní	 spolupráci		
a	 dodržování	 všech	 opatření,	 která	 v	 naší	
školce	máme.	Věřím,	že	situace	se	bude	už	jen	
zlepšovat	a	brzy	se	všichni	ve	zdraví	shledáme.
	
Za	 celý	 kolektiv	 zaměstnanců	 školky	 přeji	
všem	 pevné	 zdraví	 a	 klidné	 prožití	 adventu,	
Vánočních	 svátků	 a	 šťastný	 vstup	 do	 nového	
roku!

Monika Julišová, DiS., ředitelka MŠ
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VÝTVARNÝ 
KROUŽEK
Výtvarný	kroužek	pro	děti	začal	v	Helvíkovicích	
fungovat	 ve	 školním	 roce	 2008/2009.	 V	 září	
roku	 2018	 oslavil	 10	 let	 své	 existence,	 to	
znamená,	že	běží	už	dvanáctý	rok.
Za	 tu	 dobu	 si	 šikulové	 vyzkoušeli	 mnoho	
technik	 a	 stále	 přicházejí	 nové	 nápady		
ke	 zpracování.	 Malování,	 kresba,	 skládání		
z	papíru	(čajové	pytlíky,	iris,	origami),	drátování,	
korálkování,	 tvoření	 z	 pedigu,	 marcipánu,	
mozaika,	ubrousková	technika,	scrapbook	(nyní	
už	 i	s	pomocí	strojku	big	shot),	fimo,	batika,	
ruční	 papír,	 razítkování,	 plstění,	 smaltování,	
tvoření	 z	 přírodnin	 i	 odpadových	 materiálů…	
Většinou	 se	 inspirujeme,	 ale	 některé	 nápady	
jsou	 i	 naše	 vlastní		 Tedy	 vedoucích,	 Lídy	
a	 Elišky.	 Výrobky	 jsou	 často	 užitečné,	 zdobí	
příbytky	šikulů	a	nebo	udělaly	někomu	radost.
„V	první	pětiletce“	kromě	pravidelných	schůzek	
kroužek	 připravil	 několik	 výtvarných	 soutěží	
o	 ceny,	 nebo	 tématické	 tvoření	 k	 různým	
příležitostem.	Děti	např.	ztvárnily,	co	by	chtěly	
mít	v	naší	obci	(třeba	školu,	lanovku,	hřiště…),	
navrhovaly	vzhled	omítky	OÚ,	připravily	pamětní	
nástěnku	k	sázení	stromků,	kulisy	k	rozsvícení	
vánočního	 stromu,	 několikrát	 vyzdobily	 altán.	

Často	 jsme	 spolupracovali	 s	 obecním	 úřadem		
a	Klubem	žen	(dárky	pro	vzácné	hosty,	vánoční	
a	velikonoční	výstavy).
Od	 školního	 roku	 2012/2013	 se	 značně	
rozšířila	 působnost	 kroužku.	 Začali	 tvořit	
předškolní	mrňousci	–	výtvarka	se	začala	dělit	
podle	věkových	skupin.	Dokonce	běžel	kroužek	
pro	 ženy.	 Ty	 se	 scházely	 jednou	 měsíčně,	
společně	relaxovaly	při	tvoření.	Konaly	se	také	
tzv.	 prázdninové	 výtvarky	 –	 o	 prázdninách	
během	školního	 roku	 (podzimních,	 vánočních,	
velikonočních,	 jarních).	Byly	půldenní,	obvykle	
se	tvořilo	něco	náročnějšího	a	v	programu	byl	
i	oběd.	

A	 velkou	 novinkou	 byla	 první	 VÍKENDOVKA	
S	 VÝTVARKOU.	 Konala	 se	 v	 Liberku.		
Od	jara	2013	proběhlo	7	víkendovek.	První	čtyři	
v	Liberku,	pak	jedna	v	Říčkách	v	O.	H.	a	dvě	
v	Orličkách.	Spí	se	ve	spacácích	v	historických	
farách	a	kromě	jídla,	rozcviček,	velkých	výletů,	
her	 (i	 nočních),	 zpěvu	 při	 kytaře	 či	 táboráku		
se	skoro	pořád	tvoří.
V	 příštím	 roce	 o	 letních	 prázdninách		
se	několik	malých	indiánů	účastnilo	INDIÁNSKÉ	
VÝTVARKY	 v	 Celném.	 Dvě	 noci	 přespali		
v	 zubříku,	 indiánsky	 tančili,	 zpívali	 i	 počítali,	
lovili	medvěda,	pekli	hada	na	ohni	a	hlavně	si	
vyrobili	spoustu	originálních	doplňků.
V	roce	2014/2015	běžel	kroužek	pro	puberťáky	
(Art	 for	 Teens).	 Vyrobili	 si	 několikero	
přívěsků,	 malovali	 na	 hedvábný	 šátek,	 tvořili	
z	 fima,	mozaikovali,	 smaltovali…	A	 v	 létě	 se	
konalo	 Putování	 s	 rytířem	 Severinem	 -	 první	
PŘÍOBECNÍ	 TÁBOR	 pro	 děti	 pod	 záštitou	
obce	Helvíkovice.	O	pár	dní	později	se	konala	
velká	 slavnost	 k	 příležitosti	 650	 let	 od	 první	
zmínky	 o	 naší	 obci.	 Výtvarka	 tehdy	 vyhlásila	
soutěž	 na	 téma	 Helvíkovická	 tvrz	 –	 soutěžní	
práce	byly	vystaveny	v	knihovně	a	hosté	během	
slavnosti	 přidělovali	 své	 hlasy	 stavbám,	 jež	
realizovali	soutěžící	z	řad	táborníků	i	ostatních	
občanů.		

Příobecní	tábory	jsou	velmi	oblíbené,	každoročně	
se	 naplní	 kapacita.	 Vždy	 mají	 nějaké	 téma,	
už	 zmíněné	 Putování	 s	 rytířem	 Severinem	
seznámilo	 děti	 s	 historií	 obce.	 Na	 zkušenou		
s	krajánkem	Vojtou	jsme	vyrazili	o	rok	později,	
za	řemesly	a	dávnými	způsoby	práce,	jež	jsme	
porovnávali	 s	 moderními,	 např.	 dojení	 kozy	
či	 krav,	 pečení	 chleba,	 výroba	 sýra,	 práce	 na	
statku	 apod.	Léto	 s	 kovbojem	nám	připravilo	
westernový	tábor	s	jízdou	na	koních,	lasováním	
i	 rýžováním	 zlata.	 Poslední	 tři	 léta	 se	 tábory	
konaly	ve	spolupráci	s	SVČ	Animo,	Žamberk,	
pod	projektem	EU	a	byly	finančně	podpořeny		
z	ESF.	Proběhlo	celkem	6	turnusů.	Dvoutýdenní	
Cesta	 kolem	 světa	 nás	 zavedla	 do	 tureckých	
lázní	 i	 na	 Severní	 pól	 a	 velmi	 obohatila	 naše	
zeměpisné	 znalosti.	 Během	 Týdne	 správného	
zálesáka	 jsme	 s	 KáPéZetkou	 v	 kapse	 vařili	
i	 tábořili	 pod	 širákem.	 Hasiči	 a	 Kroužek	
angličtiny	 připravili	 Putování	 za	 povoláním		
a	řemesly	–	děti	během	něho	postavili	krásné	
domečky.	 Zatím	 posledními	 byly	 Vědcohraní		
a	Různohrátky.	
Spolupracujeme	 s	 kroužkem	 mladých	 hasičů.	
Mají	 při	 požárních	 soutěžích	 předkládat	
výtvarné	práce	a	s	těmi	jim	pomáháme.

ZPRÁVY ZE SPOLKŮ

Výbor SDH přeje všem svým členům  
a občanům Helvíkovic příjemné a klidné 
prožití vánočních svátků.

Do nového roku 2021 Vám přejeme  
hodně zdraví, štěstí, úspěchů,  
životního elánu a celosvětové pohody.
Už teď si Vás dovolujeme co nejsrdečněji 
pozvat na všechny kulturní akce,  
pořádané naším sborem v roce 2021.

Miroslav Felcman, starosta SDH
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Zatím	nejžhavější	novinkou	jsou	VÍKENDOVKY	
PRO	 DOSPĚLÉ.	 Pracovně	 jim	 říkáme	
„dobíječky“,	protože	jejich	cílem	je	dobít	energii,	
zrelaxovat,	přijít	na	jiné	myšlenky,	nebo	si	třeba	
jen	 uvědomit,	 že	 můžou	 přijít	 i	 horší	 věci…	
První	se	konala	v	Těchoníně,	kde	se	hitem	stalo	
malování	 žehličkou,	 orientace	 podle	 azimutů		
a	vaření	na	ohni	bez	soli.	Na	druhé	v	Kosteleckých	
Horkách	 se	 pánové	 naučili	 vyřezávat	 lžíci	 ze	
dřeva	a	dámy	vyráběly	svíčku	nebo	smaltovaly.	
Tady	 máme	 v	 živé	 paměti	 náš	 „WAU	 výlet“		
s	cílem	v	pískovně…	Poslední	víkendovka	(loni	
na	 podzim)	 se	 konala	 na	 Celném	 a	 byla	 pro	
dospělé	 i	 děti.	 Tatínkové	 rybařili,	 maminky		
a	děti	tvořily	z	pedigu	a	mozaiky.	A	všichni	se	
odvážili	dojít	v	noci	na	hřbitov…

V	 letošním	 roce	 běží	 „ jen“	 kroužek		
pro	 mrňousky	 pod	 vedením	 Elišky.	 Čekáme,		
až	dorostou,	abychom	mohli	zase	otevřít	výtvarku		
pro	školáky…	Mimochodem,	některé	dívky,	které		
u	nás	začínaly	jako	maličké	šikulky,	už	nám	teď	
pomáhají	jako	asistentky	a	instruktorky.	A	jsou	
moc	šikovné!
K	 oslavě	 deseti	 let	 výtvarky	 jsme	 měli	
napočítáno	75	dětských	absolventů	klasického	
kroužku.	 Teď	 už	 nepočítáme,	 míchá	 se	 to		
v	různých	aktivitách,	které	nabízíme.	Ale	všem	
dětem	i	rodičům	děkujeme	za	důvěru,	podporu	
a	nadšení	pro	tvoření	i	naše	ztřeštěné	nápady.	

Lída Matyášová a Eliška Marková

FOTOGRAFIE Z HISTORIE / PŘEDCHŮDCE DNEŠNÍCH KROUŽKŮ

Pionýrský slib, 
zleva Josef Dvořák,  

Anna Stejskalová,  
Vojtěch Kroul

Vystoupení pionýrů, zleva 
vzadu Miková, Beranová, 
Štěnko, vpředu Kroulová, 

Vostřelová, Kroul 

Vystoupení pionýrů 

Vystoupení pionýrů 

Vystoupení dětí na schůzi
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ADVENT
Advent	 zahrnuje	 zahrnuje	 období	 přibližně	
čtyř	 týdnů	před	Štědrým	dnem	a	začíná	vždy		
v	 neděli,	 která	 je	 nejblíž	 k	 30.	 listopadu	 –	
svátku	sv.	Ondřeje.	
Věřící	 křesťané	 se	 připravují	 na	 příchod	
Mesiáše,	 proto	 také	 slovo	 advent	 lze	 přeložit	
jako	příchod.	V	tuto	dobu	mají	věřící	dodržovat	
půst,	chodit	pravidelně	do	kostela,	zachovávat	
střídmost	v	pití	a	jídle	a	dodržovat	zákaz	tance,	
zpěvu	 a	 zábavy.	 Přesto	 se	 postní	 pravidla	
během	adventu	často	porušovala.	
Adventní	 období	 je	 časem	 krátkých	 dnů		
a	 tmavých	 večerů,	 sněhu	 a	 zimy,	 mystiky		
a	tajemna.
Toto	 období	 bylo	 už	 typicky	 zimní.	Práce	 na	
polích,	 sklizeň	 obilí,	 ovoce	 i	 dalších	 plodin	
dávno	 skončily.	 Nastal	 čas	 na	 opravy	 nářadí,	
výrobu	 všelijakých	 věcí	 ze	 dřeva,	 přípravu	
šindelů	 na	 jarní	 opravu	 střechy	 apod.	 Hlavně	
se	 však	 zpracovávala	 úroda.	 Ve	 stodolách	 se	
mlátilo	obilí,	ve	světnicích	zase	předl	len	nebo	
dralo	peří.
Lidé	v	minulosti	nebyli	zvyklí	ponocovat.	Jejich	
den	trval	tak	dlouho,	dokud	bylo	venku	světlo.	
Odtud	pochází	rčení	„od	slunka	do	slunka“.	Jen	
občas	 se	 zdrželi	 po	 soumraku	 při	 společných	
přástkách	 v	 některé	 chalupě.	 Předení	 lnu		
či	konopí	na	nitě,	z	nichž	se	potom	tkaly	látky,	
se	ženy	věnovaly	prakticky	celou	zimu.	
V	 rámci	 adventu	 se	 slaví	 několik	 svátků	
svatých,	které	se	staly	významnými	okamžiky	v	
běhu	zimních	dnů	a	kolem	nichž	se	soustředila	
řada	obyčejů	a	pověr:	sv.	Ondřej,	sv.	Barbora,		
sv.	Mikuláš,	sv.	Ambrož	a	sv.	Lucie.	

Jistá	 svévole	 lidu	 při	 těchto	 zvycích	 ovšem	
zdaleka	 neznamenala,	 že	 by	 se	 jednotlivé	
obyčeje	 vázaly	 výhradně	 k	 jednomu	 svátku.	
V	každé	zemi	a	v	každém	kraji	 to	mohlo	být	
trochu	jinak.	Jednotlivé	zvyky	a	obyčeje,	o	nichž	
se	dochovaly	zprávy	z	18.	a	19.	století,	už	byly	
jen	 slabými	 dozvuky	 předchozích	 staletí.	 Lidé	
se	 přizpůsobovali	 církevnímu	 pojetí	 adventu,	
který	 měl	 probíhat	 ve	 znamení	 ticha,	 půstu	
a	 modliteb.	 Hlučné	 a	 bujaré	 zábavy	 zůstaly		
s	definitivní	platností	minulostí.
V	současné	době	se	u	nás	slovo	advent	znovu	
vrátilo	 do	 slovníku	 lidí.	 Pro	 některé	 znamená	
obnovení	 jeho	 náboženského	 smyslu,	 pro	 jiné	
představuje	 pouze	 zábavu,	 kterou	 přinášejí	
tradiční	 zvyky,	 jako	 je	 na	 příklad	 mikulášská	
obchůzka.	Pro	všechny	 je	 však	advent	 časem	
příprav	 na	 Vánoce,	 vymýšlení	 dárků	 a	 třeba		
i	 speciálního	 jídelníčku	 na	 štědrovečerní	 stůl.		
V	 mnoha	 městech	 a	 obcích	 se	 počátkem	
adventu	 rozsvěcuje	 velký	 vánoční	 strom		
a	 přitom	 se	 koná	 malá	 slavnost	 s	 hudbou		
a	koledami.	Zahajují	se	vánoční	trhy,	prodávají	
stromky	a	vánoční	zboží.	Čtyři	adventní	neděle	
(nazývané	železná,	bronzová,	stříbrná	a	zlatá)	
stále	 ukrajují	 čas.	 Z	 Rakouska	 a	 z	 Německa	
k	nám	proniklo	mnoho	adventních	dekoračních	
předmětů,	 které	 se	 u	 nás	 dřív	 neobjevovaly.	
Týká	 se	 to	 hlavně	 adventních	 věnců		
a	kalendářů,	vánočních	hvězd,	svícnů	a	svíček	
do	oken	a	podobných	dekorací.	
Věnec	jako	hezká	předvánoční	dekorace,	může	
zdobit	 vstupní	 dveře	 do	 domu,	 ale	 správný	
adventní	 věnec	 je	 doplněn	 svíčkami,	 takže	 se	
hodí	spíš	do	interiéru.	Pokládá	se	na	stůl	nebo	
se	 pomocí	 stuh	 zavěšuje	 ke	 stropu.	 Svíčky	
mají	 být	 čtyři	 a	 postupně	 se	 zapalují.	 Každá	
symbolizuje	jeden	adventní	týden.	První	neděli	
se	zapálí	jedna	a	nechá	se	chvilku	hořet.	Druhou	
neděli	 se	 zapalují	 dvě,	 potom	 tři,	 až	nakonec	
hoří	všechny	čtyři	svíčky	najednou.	Symbolizují	
tak,	 že	 kruh	 se	 uzavřel,	 advent	 je	 u	 konce		
a	za	dveřmi	je	Štědrý	den.	Pro	věřící	znamenají	
plameny	svíček	předzvěst	přicházejícího	Krista,	
který	zvítězí	nad	temnotou.

Z knížky České zvyky a obyčeje 
vybrala Věra Dittertová   

Radost z vánočních 
dárků na úvěr vydrží 
jen chvíli 
S blížícími se Vánoci mysl většiny 
z nás zaměstnává otázka, čím 
obdarujeme své nejbližší. Jen 
co na ni nalezneme odpověď, 
vystřídá ji mnohdy ještě složitější 
úvaha, a to z čeho dárky 
zaplatíme. Potřeba pořízení 
hodnotných či drahých prezentů 

je u některých spotřebitelů tak veliká, že si za 
tímto účelem dokonce neváhají vzít úvěr. Proč 
byste si ale na vánoční dárky rozhodně půjčovat 
neměli?

Příkladem	 úvěru,	 kdy	 půjčené	 peníze	 nikdy	
„fyzicky“	 neuvidíte,	 je	 koupě	 zboží	 na	 splátky	
sjednaná	rovnou	v	obchodě.	V	takovém	případě	
si	 úhradu	 pořizovací	 ceny	 zboží	 rozložíte	 do	
delšího	 časového	 období.	 Kupujete-li	 si	 nějaké	
zboží	 na	 splátky,	 finanční	 prostředky	 na	 něj	 si	
ve	skutečnosti	půjčujete,	a	v	tomto	případě	se	
jedná	o	takzvaný	spotřebitelský	úvěr	vázaný.
Čím	se	liší	od	klasické	formy	úvěru?
Spotřebitelský	 úvěr	 vázaný	 je	 určený	 výhradně	
k	financování	určitého	zboží	či	služby	a	obvykle	
se	uzavírá	přímo	u	obchodníka	v	místě	prodeje.	
Nenechte	se	však	zmást	–	prodejce	vám	službu	
jen	 zprostředkuje,	 úvěrovou	 smlouvu	 uzavíráte	
vždy	 s	 poskytovatelem,	 tedy	 bankou	 či	 jinou	
nebankovní	 společností.	 Příkladem	 může	 být	
nákup	mobilního	telefonu	na	splátky.	Pokud	jej	
koupíte	v	e-shopu	a	svou	volbu	chcete	změnit,	
můžete	 telefon	do	14	dnů	obchodníkovi	 vrátit,	
tím	automaticky	zanikne	 i	úvěr.	Musíte	 to	dát	
ovšem	 věřiteli	 vědět.	 Pokud	 jste	 mobil	 koupili		
v	 kamenné	 prodejně,	 odstoupení	 od	 kupní	
smlouvy	 není	 možné.	 Úvěr	 však	 vždy	 můžete	
předčasně	splatit.
Běžný	spotřebitelský	úvěr	je	poměrně	jednoduché	
zrušit.	„Pokud	není	sjednán	jako	úvěr	na	bydlení,	
můžete	 od	 něj	 odstoupit	 do	 čtrnácti	 dnů	 od	
jeho	 uzavření	 bez	 udání	 důvodu.	 Oznámení		
o	odstoupení	je	potřeba	zaslat	v	písemné	podobě	
na	adresu	úvěrové	společnosti	a	vypůjčené	peníze	
musíte	 pochopitelně	 vrátit,“	 uvádí	 Eduarda	
Hekšová.	A	dodává:„Lhůta	pro	vrácení	peněz	je	
maximálně	třicet	dnů	od	odstoupení	a	úroky	vám	
budou	 účtovány	 pouze	 za	 dobu,	 kdy	 jste	měli	
peníze	skutečně	u	sebe.“	
Ne	všichni	si	uvědomují,	že	spotřebitelské	úvěry	
se	skrývají	i	v	jiných	produktech,	mezi	které	patří	
kreditní	karta,	kontokorent	či	mikropůjčka	neboli	
úvěr	do	výplaty.	
Pokud	 se	 přeci	 jen	 rozhodnete	 pořídit	 si	
spotřebitelský	úvěr,	alespoň	si	pečlivě	prostudujte	
všechny	parametry	finanční	služby.	K	posouzení	
výhodnosti	nabídky	zdaleka	nestačí	zjistit	si	jen	
výši	 úrokové	 sazby.	 Ta	 udává	 pouze	 odměnu	
věřitele	 za	 půjčení	 peněz,	 kdežto	 procentuální	
výši	 vyjadřující	 skutečnou	 průměrnou	 cenu		
za	úvěr	hledejte	pod	zkratkou	RPSN.	Tu	si	 lze	
jednoduše	 spočítat	 a	 ověřit	 na	 www.dtest.cz/
rpsn.	Dozvíte	se	tak,	kolik	zaplatíte	ročně	navíc	
za	půjčené	peníze.

Před	Vánoci,	 více	 než	 kdy	 jindy,	marketingové	
kampaně	tlačí	nakupující	ke	zbytečnému	utrácení	
a	snaží	se	z	jejich	kapes	vytáhnout	i	to,	co	v	nich	
nemají.	Přitom	půjčka	na	dárky	patří	k	největším	
zbytečnostem,	kvůli	kterým	se	můžete	zadlužit.
Pokud	 si	 na	 něco	 musíte	 půjčit,	 mělo	 by	 to	
sloužit	déle,	než	budete	splácet.	Rozhodně	není	
rozumné	půjčovat	si	na	hračky	pro	děti	či	módní	
elektroniku.	Pokud	si	jeden	rok	na	dárky	půjčíte	
a	daný	úvěr	budete	splácet	déle	než	12	měsíců,		
z	 čeho	 budete	 financovat	 náklady	 na	 svátky	
příští	rok?	
„Půjčky,	 které	 spotřebitelé	 nejčastěji	 využívají	
k	 zakoupení	 spotřebního	 zboží,	 vybavení	
domácnosti	 či	 právě	 k	 nákupu	 nejrůznějších	
dárků,	 se	 řadí	 do	 kategorie	 spotřebitelského	
úvěru.	 Ten	 se	 dá	 stručně	 charakterizovat	 jako	
finanční	 obnos	 zapůjčený	 klientovi	 (dlužníkovi)	
na	 nepodnikatelské	 účely,“	 vysvětluje	 Eduarda	
Hekšová,	 ředitelka	 spotřebitelské	 organizace	
dTest.	
Spotřebitelský	 úvěr	 nemusí	 mít	 vždy	 podobu	
bezhotovostních	 peněz	 zaslaných	 na	 váš	 účet.	
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Za	určitou	formu	úvěru	lze	považovat	i	odloženou	
platbu,	byť	se	tomuto	označení	její	poskytovatelé	
brání.	 V	 současné	 době	 je	 rozšiřujícím	 se	
způsobem	nákupu	 zboží	 na	 internetu.	 „Některé	
společnosti	 ji	 označují	 jako	 alternativu	 dobírky,	
v	 jejímž	 rámci	 získáte	 možnost	 koupit	 zboží		

a	zaplatit	jej	později,	obvykle	do	14	dní.	Pokud	
však	o	ni	požádáte,	společnost,	která	odloženou	
platbu	poskytuje,	si	prověří	vaši	bonitu.	Pozor	si	
dejte	na	dodatečné	poplatky,	pokud	byste	včas	
nezaplatili,“	uzavírá	Eduarda	Hekšová.	

Je český česnek opravdu 
nejlepší, nebo jde jen  
o marketing?
V posledních letech stoupá zájem o český česnek. 
Podle častého názoru je domácí česnek ten 
nejlepší, tedy nejvýraznější. Redakce časopisu 
dTest proto do laboratoře poslala celkem  
17 balení česneku z různých zemí s cílem zjistit, 
jak se liší jeho kvalitav závislosti na zemi původu.
Bez	 česneku	 se	 neobejde	 žádná	 ze	 světových	
kuchyní.	Nepostradatelný	je	pro	Čínu,	Itálii	nebo	
Španělsko.	Velmi	oblíbený	je	také	u	nás,	o	čemž	
svědčí	 i	 jeho	 spotřeba:	 podle	 posledních	 údajů	
z	 roku	 2018	Češi	 za	 rok	 zkonzumovali	 zhruba	
9000	 tun	 česneku,	 ale	 sklidili	 pouze	 2624	 tun.	
Rozdíl	mezi	tuzemskou	produkcí	a	spotřebou	tak	
vykrývá	 dovoz,	 nejčastěji	 právě	 ze	 Španělska,	
Itálie,	Egypta	a	také	Číny.
„Zájem	zákazníků	o	český	česnek	citelně	roste.	
Sháňku	po	něm	posílily	i	obchodní	řetězce,	které	
jej	 v	 reakci	 na	 spotřebitelský	 trend	 nabízejí		
a	častoprezentují	jako	zvlášť	kvalitní	zboží	a	jeho	
domácí	 původ	 zdůrazňují.	S	příchodem	čerstvé	
česnekové	sklizně	 jsme	se	 rozhodli	ověřit,	 zdali	
je	 tento	 předpoklad	 pravdivý,“	 vysvětluje	 Hana	
Hoffmannová,	šéfredaktorka	časopisu	dTest.
Na	konci	srpna,	kdy	nákupy	probíhaly,	se	do	testu	
podařilo	získat	8	českých,	5	španělských,	2	italské	
a	 2	 čínské	 vzorky.	 S	 čínskými	 byly	 z	 hlediska	
nákupu	největší	problémy	–	zatímco	zbylé	vzorky	
byly	 vícestroužkové,	 v	 případě	 vzorků	 z	 Číny	
byly	 k	 dispozici	 jen	 speciální	 jednostroužkové,	
které	bohužel	co	do	síly	štiplavosti	nejsou	plně	
srovnatelné	s	ostatními.
Česnek	byl	v	testu	hodnocen	z	hlediska	intenzity	
štiplavosti,	 obsahu	 pesticidů	 a	 nežádoucích	
těžkých	 kovů.	 Štiplavost	 česneku	 laboratoř	
zjišťovala	 mimo	 jiné	 měřením	 koncentrace	
alliinu–	 výchozílátky	 pro	 vznik	 typických	
štiplavých	 sloučenin.	 Podle	 odborné	 literatury	
se	jeho	množství	v	česneku	pohybuje	od	0,2	do	

Jak správně reklamovat vadné 
zboží
Pračku, počítač, skříň, telefon, obuv, ale  
i zvíře – to vše je možné za určitých podmínek 
reklamovat. Víte, jaké podmínky to jsou a na co 
si musíte dávat pozor?
Při	koupi	jakékoliv	zboží	vám	jej	musí	prodávající	
dodat	 bez	 vad	 s	 vlastnostmi	 vymíněnými	
nebo	 obvyklými	 tak,	 aby	 bylo	 možné	 věc		
po	stanovenou	dobu	používat.	
U	 spotřebního	 zboží	 odpovídá	 prodávající	
spotřebiteli	 za	 vady	 24	 měsíců	 a	 tato	 doba	
začíná	 běžet	 dnem	 převzetí	 zboží.	 Zákonem	
stanovenou	 dobu	 pro	 uplatnění	 práva	 nelze	
zkrátit,	s	výjimkou	použitých	věcí.
U	 věcí,	 které	 se	 rychle	 kazí	 (například	 pečivo,	
lahůdky),	musí	 být	 vyznačena	doba,	 po	 kterou	
lze	danou	věc	použít,	a	u	ostatních	věcí,	které	
se	běžným	používáním	spotřebovávají,	minimální	
doba	 trvanlivosti.	 „U	 potravin	 doporučujeme	
vytknout	zjištěné	vady	bez	zbytečného	odkladu,“	
uvádí	Eduarda	Hekšová,	ředitelka	spotřebitelské	
organizace	dTest.	
Uplatnění	 reklamace	 musí	 obsahovat	 jednak	
oznámení	 vady	 (její	 popis)	 a	 jednak	 vámi	
požadovaný	způsob	 jejího	vyřízení.	S	 reklamací	
se	 obraťte	 na	 prodávajícího	 v	 kterékoliv	 jeho	
prodejně,	 ovšem	 s	 ohledem	 na	 prodávaný	
sortiment,	 případně	 telefonicky,	 e-mailem		
či	 dopisem.	 Žádáte-li	 opravu	 věci,	 může	 být	
k	 jejímu	 provedení	 pověřena	 také	 jiná	 osoba,	
například	 servis.	 Informaci,	 u	 koho	opravu	 věci	
uplatnit,	 získáte	 zpravidla	 z	 dokladu	 o	 koupi	
nebo	 ze	 samostatného	 písemného	 potvrzení	
o	 závazcích	 prodávajícího	 z	 vadného	 plnění	
(záručního	 listu),	 které	 vám	 na	 požádání	
vystaví.	Prodávající	je	vám	rovněž	povinen	vydat	
potvrzení	o	uplatnění	reklamace,	jinak	mu	hrozí	
postih	 ze	 strany	 dozorového	 orgánu,	 jímž	 je	
nejčastěji	Česká	obchodní	inspekce.
„Máte-li	sjednáno	pojištění	poškození	či	krádeže	
zboží,	 pohlídejte	 si	 také,	 aby	 se	 prodávající	
jednoduše	 nezbavil	 své	 odpovědnosti	 za	 vady	
nahlášením	 pojistné	 události.	 Neuplynula-li	
dosud	záruční	doba,	není	 třeba	čerpat	pojistné	
plnění,	 protože	 byste	 tak	 přišli	 o	 svá	 práva		
ze	záruky,“	vysvětluje	Eduarda	Hekšová.	
Vadné	 zboží	 je	 nutné	 prodávajícímu	 či	 servisu	
předat	 za	 účelem	 posouzení	 i	 odstranění	 vady	

2	%.	Do	tohoto	rozpětí	se	vešly	všechny	vzorky	
testu.	Koncentrace	alliinu	se	u	nich	pohybovala		
od	0,6	%	(6	g/kg)	u	čínského	česneku	značky	
Best	 From	 Nature	 po	 1,47	 %	 (14,7	 g/kg)		
v	 případě	 španělského	 zástupce	 značky	
Ajos	 Bony.	 Když	 se	 zprůměrovaly	 jednotlivé	
česnekové	„národnosti“,	tak	největší	obsah	alliinu	
měly	 italské	 vzorky	 (12,9	 g/kg),	 následované	
španělskou	 (12,7	 g/kg),	 českou	 (10,7	 g/kg)		
a	jednostroužkovou	čínskou	(7,2	g/kg)	produkcí.
Druhá	část	testování	se	zaměřila	na	chemickou	
bezpečnost	 vzorků.	 Laboratoř	 zkoumala	
přítomnost	 těžkých	 kovů,	 a	 to	 kadmia,	 olova,	
arzenu,	 rtuti,	 mědi	 a	 chromu,	 a	 přinesla	
dobré	 zprávy.	 Arzen,	 chrom	 a	 olovo	 vzorky	
neobsahovaly	 vůbec.	Měď	 a	 rtuť	 se	 sice	 našly		
u	 všech	 testovaných,	 ale	 aktuální	 legislativa	
jejich	výskyt	v	česneku	nijak	nelimituje.
Posledním	 sledovaným	 těžkým	 kovem	 bylo	
kadmium,	 jehož	 obsah	 je	 v	 zelenině	 limitován.	
Objevilo	se	jen	u	pěti	vzorků	(tří	českých	a	obou	
čínských),	ale	i	v	těchto	případech	představovalo	
množství	obsaženého	kadmia	maximálně	polovinu	
povoleného	 limitu.	 Nejvyšší	 hladinu	 kadmia	
laboratoř	 zjistila	 u	 čínského	 vzorku	 značky	
Touch	 of	 China,který	 proto	 dostal	 uspokojivé	
hodnocení.	Všechny	zbylé	vzorky	odešly	nejhůře	
s	dobrým	výsledkem.
Závěrečnou	zkouškou,	kterou	česnek	musel	projít,	
bylo	prověřování	přítomnosti	sedmi	set	různých	
látek	proti	škůdcům.	„Výsledky	můžeme	označit	
jedním	slovem	za	vynikající,	na	rezidua	pesticidů	
jsme	 narazili	 pouze	 u	 tří	 vzorků:	 španělských	
česneků	 prodávaných	 pod	 značkami	 Albert/
Albertova	tržnice	a	A.Net	a	české	značky	Český	
česnek.	 Ve	 všech	 třech	 případech	 jsme	 našli		
po	jednom	pesticidu,	vždy	se	jednalo	o	povolené	
látky	 a	 jejich	 koncentrace	 dosáhly	 nejvýše		
na	 desetinu	 povoleného	 limitu.	 Ve	 zbylých	
čtrnácti	 vzorcích	 laboratoř	 žádné	 pozůstatky	
nenalezla.	 Testy	 tak	 potvrdily,	 že	 i	 česnek		
z	Asie	dokáže	vyhovět	evropským	požadavkům,“	
uzavírá	Hana	Hoffmannová	za	dTest.

vždy,	 není-li	 stanoven	 nebo	 dohodnut	 postup	
jiný	 (třeba	 návštěva	 servisního	 technika		
u	 spotřebitele	 doma).	 Máte	 však	 právo		
na	 uhrazení	 nákladů,	 které	 vám	 vznikly		
v	souvislosti	s	uznanou	reklamací.
Při	 uplatnění	 reklamace	 nemusíte	 dodat	
příslušenství,	pokud	je	zjevné,	že	s	ním	vytýkaná	
vada	 vůbec	 nesouvisí.	 Stejně	 tak	 nemusíte	
prodejci	 odevzdat	 telefon,	 pokud	 reklamuje	
jenom	nabíječku.	Prodávající	nemůže	odmítnout	
přijetí	 reklamace	 ani	 v	 případě,	 že	 je	 zboží	
zašpiněné	nebo	že	jsou	na	něm	viditelné	známky	
opotřebení.
Zakoupení	 věci	 jste	 při	 reklamaci	 povinni	
prokázat,	 a	 to	 nejlépe	 předložením	 kupního	
dokladu.	 „Jestliže	kupní	doklad	nemáte,	musíte	
vznik	kupní	smlouvy	prokázat	jiným,	dostatečně	
věrohodným	 způsobem,	 například	 potvrzením	
o	 závazcích	 prodávajícího	 z	 vadného	 plnění		
s	uvedením	data	nákupu	a	ceny	či	výpisem	z	účtu	
při	platbě	kartou,“	popisuje	Eduarda	Hekšová.	
Reklamovat	 samozřejmě	 nelze	 vady,	 které	 jste	
sami	způsobili	nebo	o	kterých	 jste	při	koupi	 již	
věděli.	 To	 platí	 i	 u	 vad,	 kvůli	 kterým	 jste	 se		
s	 prodávajícím	 dohodli	 na	 snížení	 ceny	 zboží.	
Prodávající	 nakonec	 neodpovídá	 ani	 za	 běžné	
opotřebení	věci.	Reklamace	musí	být	uplatněna	
během	24měsíční	lhůty.	Reklamaci	je	také	třeba	
uplatnit	 bezodkladně,	 aby	 nedošlo	 k	 rozšíření	
vady	a	v	jejím	důsledku	k	zamítnutí	reklamace.	
Včasným	 oznámením	 vady	 poté,	 co	 se	 objeví,	
si	 můžete	 zajistit	 bezproblémové	 vyřízení	
reklamace.
Zákon	 stanoví	 prodávajícímu	 povinnost	
rozhodnout	o	reklamaci	ihned,	u	složitých	případů	
do	tří	pracovních	dnů,	přičemž	reklamace	včetně	
odstranění	 vady	 musí	 být	 vyřízena	 nejpozději	
ve	 lhůtě	 30	 kalendářních	 dní.	 Reklamace	 je	
vyřízena	teprve	tehdy,	když	vás	o	tom	prodávající	
vyrozumí.	 Vyprší-li	 zákonná	 lhůta,	 považuje	 se	
to	 za	 podstatné	 porušení	 smlouvy	 a	 můžete		
od	kupní	smlouvy	odstoupit.
Náklady	 reklamace	 nese	 vždy	 prodávající		
a	nemůže	po	vás	požadovat	jejich	proplacení	ani	
v	 případě,	 že	 je	 vaše	 reklamace	 neoprávněná.	
„Někdy	 se	obchodník	 pokusí	 zajistit	 si	 náhradu	
vynaložených	 nákladů	 tím,	 že	 vám	 zboží		
ze	 zamítnuté	 reklamace	 zašle	 na	 dobírku.	
Takové	jednání	si	už	ale	koleduje	o	podnět	České	
obchodní	inspekci,“	uzavírá	Eduarda	Hekšová.	



 

 

Další rok je u konce a MAS ORLICKO, z. s.  
přináší zprávu o tom, co nám uplynulý rok přinesl. 

Děkujeme Vám za podporu  
v uplynulém roce a přejeme pokojné Vánoce  

a rok 2021 plný radosti a klidu. 
 

Více informací o činnosti  
MAS ORLICKO, z. s.  
naleznete na: 

www.masproorlicko.cz 

www.maporlicko.cz 

Facebook: @mas.orlicko 

 

V programu Malý LEADER se letos nové projekty nevybíraly. Bylo 
rozhodnuto, že za část alokace budou podpořený 4 projekty 
zaměřené na vybavení čtenářských koutků v celkové částce 120 
tisíc korun a 7 projektů zaměřených na vybavení školních zahrad 
celkem ve výši 210 tisíc korun. Zbývající alokace se využila na 
podporu 8 projektů v celkové výši 1,1 milionu korun, které byly 
přijaty již v roce 2019. 

 

Byla realizována poslední výzva v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP) zaměřená na 
bezpečnost dopravy. Bylo předloženo celkem 18 projektů ve 
výši přes 25 milionů korun, z nichž bylo vybráno 7 projektů v 
celkové výši 8,6 milionů korun. 
 Do Programu rozvoje venkova (PRV) bylo letos přijato celkem 
89 žádostí, z nichž bylo celkem vybráno 24 žádostí o podporu 
živočišné a rostlinné výroby, a 36 žádostí o podporu občanské 
vybavenosti (19 neziskových organizací, 11 mateřských a 
základních škol, 5 veřejných prostranství a 1 hasičský sbor). 
Celková výše podpory projektů PRV činila necelých 30 milionů 
korun. 
Na základě letošní výzvy Podpora dětských skupin II v rámci 
operačního programu zaměstnanost (OPZ) bude již podruhé 
realizován projekt podporující sladění soukromého a 
pracovního života rodičů nabídkou péče o děti ve věku od 1,5 
roku do 7 let v dětské skupině Maceška. 
 

Rok 2020 byl plný nečekaných událostí a zvratů, ale přes to 
všechno se nám ve spolku MAS ORLICKO podařilo letos 
uskutečnit mnoho zajímavých projektů. 
 

Stejně jako v loňském roce jsme i letos poskytovali pomoc 
s administrací Šablon, které umožňují školám zpestřit nabídku 
volnočasových aktivit a nabídnout učitelům možnost dalšího 
vzdělávání. V programu Šablony III bylo prozatím podáno a 
schváleno 10 projektů v hodnotě více než 3 miliony korun. 

 V projektech MAP II jsme v roce 2020 pokračovali v podpoře a 
rozvoji vzdělávání pro žáky, učitele i celé školy. Na území ORP 
Žamberk a Králíky realizujeme 5 dlouhodobých projektů a za rok 
2020 jsme obdrželi celkem 23 investičních záměrů. Na území ORP 
Ústí nad Orlicí a Česká Třebová máme 8 dlouhodobých projektů a 
za rok 2020 jsme obdrželi 16 investičních  
záměrů z tohoto území.  
 

Nyní u nás probíhají přípravy na nové období 2021-2027, kde 
plánujeme zapojit mimo jiné i podnikatelské subjekty. 

 

Součástí projektů MAP je také pořádání 
workshopů, kulatých stolů, ukázkových 
hodin, seminářů, výjezdů, 
 volnočasových kroužků, 
exkurzí a dalších aktivit, 
díky kterým se snažíme 
podporovat a zlepšovat 
vzdělávání žáků ve 

 
věku do 15 let. 

INZERCE INZERCE
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Obec Helvíkovice nabízí k prodeji palivové dřevo. 
Dřevo je řezané na špalíky (délka dle požadavku od 25 cm). 
Cena za 1 prm – měkké 900 Kč, tvrdé 1 050 Kč.  
Bližší informace na tel. 777 577 221, Miroslav Felcman.

Pokud nebudete nic nakupovat, 
nesdílejte a neukládejte údaje o 
své platební kartě.

Nakupujte pouze na stránkách, které 
využívají plnohodnotné ověřovací 
systémy (např. Verified by Visa/ 
MasterCard Secure Code).

Nikdy nikomu neposílejte kopii Vaší 
platební karty, číslo, PIN či jakékoliv 
jiné údaje o kartě e-mailem.

NIKDY NEPOSÍLEJTE ÚDAJE O 
VAŠÍ PLATEBNÍ KARTĚ E-MAILEM

PŘI ONLINE NÁKUPECH 
VYUŽÍVEJTE KREDITNÍ KARTY

Většina kreditních karet má dobře 
zajištěnu ochranu spotřebitele. Pokud 
neobdržíte objednané zboží, vydavatel 
platební karty Vás odškodní.

UCHOVÁVEJTE VŠECHNY 
DOKUMENTY TÝKAJÍCÍ SE 
VAŠICH ONLINE NÁKUPŮ

Můžete je potřebovat k prokázání 
právních podmínek prodeje nebo 
dokázat, že jste za zboží opravdu 
zaplatili.

UJISTĚTE SE O BEZPEČNOSTI 
PŘENOSU DAT

Během surfování používejte zabezpečené 
HTTPS a SSL protokoly. Pamatujte: ikona 
zámečku sama o sobě neznamená 
bezpečný web.

Než poskytnete údaje o své platební 
kartě za účelem opakované platby 
přes internet, ověřte si předem 
možnosti zrušení této služby.

KONTROLUJTE SVÉ PRAVIDELNÉ 
PLATBY

Nakupujte pouze u Vám 
známých značek a 
obchodů.

Zvláště u neznámých 
obchodů a malých prodejců.

PROJDĚTE SI RECENZE 
A HODNOCENÍ

NAKUPUJTE Z OVĚŘENÝCH 
ZDROJŮ

Seznamte se s případnými 
riziky online nakupování.

DOBŘE SI ROZMYSLETE, 
NEŽ ZAPLATÍTE

Náhodnému člověku na ulici byste 
peníze nedali, nedělejte to ani na 
internetu. Pokud je to možné, preferujte 
možnost zaplatit až po převzetí zboží.

NEPOSÍLEJTE PENÍZE NIKOMU 
NEZNÁMÉMU

VÝHODNÁ KOUPĚ

NEBUDETE NAKUPOVAT? 
NEZANECHÁVEJTE ÚDAJE 
O SVÉ KARTĚ

ZKONTROLUJTE NA 
STRÁNCE ÚROVEŇ 
ZABEZPEČENÍ PLATEB 

Základní pravidla pro nakupování online 
PODVOD?ne

bo

#BuySafePaySafe



Třídíme
společně

V případě podrobnějších dotazů k třídění se obraťte na svůj obecní či městský úřad

SBĚRNÉ DVORY

Bezpečnostní sklo • Televizory • Lepidla
Pneumatiky • Plechovky od barev
Nepoužité léky • Autosklo • Autobaterie
Podlahové krytiny • Použitý olej • Bělidla
Úsporné žárovky a zářivky • Videokazety 
Ředidla • Velkoobjemový odpad

PLASTY

CD a DVD nosiče • Víčka
Kelímky od jogurtů 
Obaly od krémů či šampónů
Zubní kartáčky
Tuby od zubních past

Mastné či znečištěné obaly od jídla
Obaly od nebezpečných látek
Videokazety • Výrobky z PVC jako 
třeba podlahové krytiny

SMĚSNÝ ODPAD
Znečištěný alobal • Kamenina
Klasické žárovky • Fotografie
Cigaretové nedopalky • Vata
Deodoranty v kovovém obalu
Porcelán • Tapety • Zrcadla

Cokoli, co je možné vytřídit: 
sklo, papír, plast i další 
specializované druhy odpadu

SKLO

Akvárium
Lahvičky od parfémů

Autosklo • Zrcadla

Bezpečnostní sklo

Plexisklo • Žárovky

Porcelán a kamenina

Varné sklo 

ELEKTROODPAD

Baterie • PC součástky Drobné elektrospotřebičeKapesní přehrávače • Telefony

CD • Rozměrné spotřebiče Televizory a monitoryVideokazety • ToneryÚsporné žárovky a zářivky

KOV

Konzervy • Víčka od lahví
Nádoby od kosmetiky
Plechovky od nápojů

Rozměrný odpad
Znečištěné obaly 
(například od barev)

PAPÍR

Knihy • Lepenka • ŠanonyObálky s plastovým okénkem

Křídový papír • Plata od vajecPohlednice • Voskovaný papírPoužité kapesníky a ubrouskyRoličky od toaletního papíru

BIOODPAD

Papírová plata od vajec
Roličky od toaletního 
papíru

Kosti • Olej

NÁPOJOVÉ KARTONY

Krabice od mléka, džusů, 

vína – dobře sešlápnuté

Měkké sáčky, např. o
d kávy  

či od brambůrků


