6/ 2015
XVI. ROCNÍK
DVOUMESÍCNÍK

Dne 12. 10. 2015 se konalo 6. řádné veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo
a schválilo:

Předmluva paní starostky
Vážení spoluobčané,
jsme na začátku adventu, který znamená příchod
nebo v širším pojetí přiblížení se. Nastává doba
příprav před příchodem vánočních svátků a čas
očekávání. Dospělí dodržovali v adventním čase
přísné zásady postních dnů, chodili na mše a ty
nejmenší děti v duchu nedočkavě počítaly dny, kdy
měl přijít nejkrásnější večer v roce. Plný pohody,
lásky, klidu i porozumění.
Advent, jehož barvou je fialová, však není
v původním smyslu dobou shonu a předvánoční
nervozity. Naopak je obdobím ztišení, klidu, pokory
a rozjímání. Během adventu by si tedy lidé měli
dát do pořádku své svědomí ve vztahu k druhým
lidem i k Bohu a šířit kolem sebe naději a radost.
K době adventní se váže spousta zvyků a tradic,
několik z nich si připomeňme.
V prvních adventních dnech oddělujeme od
promrzlých třešňových větví pro vánoční stůl
křehkou krásu barborek.
První předvánoční nadílka nás čeká hned na
začátku adventu. Mikuláš, čert a anděl nikdy
nezapomenou rozeznít adventní podvečer 5.
prosince cinkáním zvonků.
Vánoční cukroví začínají hospodyňky péci čtyři
neděle před Vánocemi. Ochutnávat se prý nesmí,
mohlo by přinést smůlu.
Téměř v žádné domácnosti nechybí velmi oblíbený
adventní věnec. Věnec zhotovený ze zelených
větviček symbolizuje Kristův kříž, který šíří
požehnání do čtyř světových stran. Kruh věnce
je zase symbolem boží věčnosti. Čtyři svíčky
představují čtyři týdny, jež předcházejí Vánocům,
jejich světlo pak samotné světlo světa.
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Vánoce jsou nejkrásnějšími svátky v roce.
Především pro lásku a pohodu naplněnou
porozuměním. V těchto chvílích mnohem silněji
vnímáme kouzelné slůvko DOMOV – a také
slůvka jako jsou RODINA i LÁSKA. Naše lodičky
z ořechových skořápek se zapálenými svíčičkami
místo plachet míří na Štědrý večer do bezpečného
přístavu domova, kam se vracíme často až z
nejvzdálenějších koutů světa.
Těšme se na vyvrcholení vánoc na štědrý den.
Kéž nám vánoce dají odvahu a sílu přinést radost
nejen svým blízkým, ale také odvahu odpouštět a
usmířit se. Radost, láska a klid žijí v sousedství s
dobrotou, odpuštěním a milosrdenstvím.
Dovolte mi Vám popřát, abyste vánoční svátky
prožili šťastně, v klidu a pohodě, aby Vaše doba
příprav byla vyvrcholena setkáním celé rodiny u
štědrovečerního stolu a mohlo se naplnit očekávání
těch nejmenších – příchod Ježíška.
Do nového roku Vám přeji mnoho štěstí, radosti,
zdraví a očekávání něčeho nového a příjemnějšího.
Jana Kolářová, starostka obce

1/ Rozpočtové opatření č. 4/2015 ve výši
1 550 000 Kč na straně příjmů a výdajů, které
obsahuje především přijetí dotací, navýšení příjmů
i výdajů z provozu statku a ostatních nebytových
prostor, prodej pozemků.
2/ Prodej stavebních pozemků u Unikovo
par. č. 898/24, 898/28 a 898/27. Pozemky
žadatelé využijí na stavbu rodinného domku
v příštím roce.
3/ Prodej stavebního pozemku par. č. 210, druh
zastavěná plocha pod č. p. 136, v podílu 4/6 dle
LV 514 majitelům bytových jednotek v č. p. 136,
každému ideální podíl 1/6.
4/ Bezúplatnou směnu pozemku par. č. 1475/3
o výměře 88 m2, druh ostatní plocha v majetku
obce, LV 10001, za pozemek par. č. 56/1 PK
o výměře 126 m2, vedený na LV 89, vlastníci: Jiří
Křenek, Pavel Křenek a Eva Křenková, Helvíkovice.
Bude tím dořešen nesoulad ve využití pozemků
na sídlišti zjištěný při mapování intravilánu.
5/ Převod pozemků par. č. 1425/5 a 1425/6
v k. ú Helvíkovice z vlastnictví Pardubického
kraje na obec. Jsou to pozemky pod chodníkem
na Skálu, o jejichž převodu se dlouhodobě jedná.
6/ Narovnání majetkových vztahů k pozemkům
mezi obcí a Povodím Labe s.p. v úseku od č. p. 78
po č. p. 72. Při mapování intraviálu byly dohledány
nedořešené majetkové vztahy na pozemcích podél
Divoké Orlice, na kterých proběhla ve 30. letech
regulace koryta řeky. Tzv. berny, zpevněné břehy,
jez u Hanykových, travnatá plocha kolem řeky
a další regulační stavby jsou na pozemcích obce,
na kterých hospodaří Povodí Labe.
7/ Podání žádosti o převod pozemků v majetku
Státního pozemkového úřadu (LV 10002) na obec
v intravilánu obce. Pozemky ve vlastnictví státu
určené územním plánem jako veřejná zeleň uvnitř
obce je možné získat bezúplatným převodem na
obec.
8/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015. Novou
vyhláškou se ruší OZV č. 4/1994 z 25. 2. 1994
o omezení vstupu do honitby Dubina, která již
neodpovídá zákonným podkladům.
9/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015,
kterou se ruší OZV č. 1/2012 o zabezpečení
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místních záležitostí veřejného pořádku (použití
pyrotechniky, dodržování nočního klidu).
10/ Spolupráci s městem Letohrad od 1. 1. 2016
v oblasti využívání právních služeb.

Další informace
• Nadále probíhá mapování pozemků v intravilánu
obce, pracovníci Katastrálního úřadu jednají
s majiteli, geodetické zaměření pozemků provádí
firma Zdeněk Michalička Ústí n. Orl.
• Byla dokončena oprav varhan v kapli firmou
p. Červenky, Jakubovice. Varhany byly opraveny
za podpory z grantu Malé památky z Orlicka
za celkovou cenu 95 000 Kč, z této částky činil
příspěvek obce 28,5 tis. Kč.
• Byla podána žádost o dotaci z POV kraje
na r. 2016 na opravu lávky u I/11.

Pozvánka
na 7. veřejné zasedání Zastupitelstva
obce Helvíkovice, které se koná ve středu
16. 12. 2015 od 18.00 h v sálku obecního
úřadu.
Na programu bude rozpočet obce na rok 2016,
rozpočtové opatření č. 5/2015, nakládání
s odpady, majetek obce, různé.

Ukončení provozování linky
191101 Praha – Hradec Králové
– Žamberk – Šumperk – Ostrava
ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. obecnímu úřadu sdělilo,
že od 13. 12. 2015 přestane z ekonomických
důvodu provozovat autobusovou linku č. 191101
Praha – Ostrava. Zrušení této linky znamená
pro naše občany zrušení spoje z Helvíkovic
do Žamberka ve 14.31 h od mostu, který jezdil
denně. Zároveň se tím ruší spoj v 16.10 h ze
Žamberka se zastávkou u mostu v 16.14 h, který
také jezdil denně.
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Provozní doba Obecního úřadu Helvíkovice
v období vánočních svátků:
21. 12.
pondělí
úřední den 8-12 a 13-17 h
22. 12.
úterý
8-12 h
23. 12.
středa
ZAVŘENO
24. 12.
čtvrtek
svátek – ZAVŘENO
25. 12.
pátek
svátek – ZAVŘENO
28. 12.
pondělí
úřední den 8-12 a 13-16 h
29. 12.
úterý
8-12 h
30. 12.
středa
ZAVŘENO
31. 12.
čtvrtek
ZAVŘENO
1. 1. 2016 pátek
svátek – ZAVŘENO
Provozní doba odpadového dvora ve dnech
19. 12. 2015 a 2. 1. 2016 je beze změny,
tj. od 14 do 16 h. V sobotu 26. 12. 2015
odpadový dvůr bude UZAVŘEN.
Žádáme všechny majitele popelnic na komunální
odpad, aby si na obecním úřadě vyzvedli známky
na svoz popelnic pro rok 2016. Bez vylepené nové
známky budou popelnice firmou Ekola České
Libchavy sváženy do konce března 2016.

Srdečně blahopřejeme našim
spoluobčanům, kteří oslaví
významná životní jubilea
prosinec 2015
Richtr Ladislav
Pinkas František
Holubářová Marie
Chaloupka Václav
Fikera Jan
Koukolová Blanka
Doubravová Ivana
Vostřelová Jaroslava

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

leden 2015
Stejskalová Anna
Kopecký Otto

č. p. 35
č. p. 39
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p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

19
135
83
126
79
31
11
109

84
82
83
87
71
70
60
74

Upozornění na místní poplatky
na rok 2016

Blahopřání k významným
životním výročím

Poplatek za odpady
450 Kč
• za 1 občana hlášeného k trvalému pobytu,
dlouhodobě žijícího cizince nebo za rekreační
chalupu
Poplatek za psa
100 Kč
• za 1. psa, 200 Kč za každého dalšího psa
jednoho majitele
Předplatné na Helvíkovický zpravodaj 60 Kč
• za 6 výtisků

Termíny svozu odpadů v lednu
a únoru 2016
• komunální odpad – popelnice:
čtvrtek 7. 1., 21. 1., 4. 2., 18. 2.
• plasty – pytlový sběr: 12. 1., 9. 2.
Věra Dittertová

Srpen
Matyášová Marie – 75 let
Říjen
Šafářová Eva – 84 let
Koukol Jaroslav – 75 let

Vítáme nové občánky
23. 9. se narodil František Melichar do č. p. 49
27. 10. se narodil Mikuláš Diblík do č. p. 172
Přejeme jim zdraví, lásku a spokojené dětství.
let
let
let
let
let
let
let
le

83 let
78 let

Výročí svatby v roce 2015
50 let společného života – zlatou svatbu oslavili
manželé Jaromír a Věra Jeništovi z č. p. 10
a manželé František a Marie Matyášovi z č. p. 52.
25 let společného života – stříbrnou svatbu si
připomněli manželé Vladimír a Anna Pánkovi
z Houkova č. p. 8 a manželé Antonín a Dana
Smetanovi z č. p. 28.
Srdečně jim blahopřejeme a přejeme hodně dalších
společně prožitých let.
Věra Dittertová
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Listopad
Divíšková Marie – 75 let
Křenková Eva – 70 let
Matyáš František – 75 let
Prosinec
Richtr Ladislav – 84 let
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Jako každá správná soutěž, je i ta naše doprovázena
napětím a někdy i velkými emocemi. Ale tak to asi
má být. Vždyť výhry každý rok opravdu stojí za to.
I když se to nezdá, letošní rok vstupujeme do
druhé desítky. Myslím, že je to pěkná bilance a už
se dá hovořit o tradici.
Přeji Vám hodně nápadů a dobrých receptů.
Nebojte se přihlásit, nebo alespoň přijďte mezi své
spoluobčany se dobře pobavit.
Alena Krejsová

Ohlédnutí za výstavou k výročí Nabídka fotoknihy z oslav obce
Vážení spoluobčané,
650 let obce Helvíkovice

Literární beseda
Ve středu 4. listopadu v 17h. pořádalo Středisko
východočeských spisovatelů spolu s knihovnou v
Helvíkovicích Besedu se spisovateli. Pozvání přijali
PaeDr. Mgr. Josef Lukášek a pan Milan Dušek.
Pohovořili o své práci a přečetli úryvky ze svých
děl. Pan Dušek, obyvatel Helvíkovic, je známý
spisovatel detektivních románů a pan Lukášek je
autorem textů turistických průvodců, ale hlavně
píše krásné pohádky z Orlických hor. Byl to pěkný,
milý podvečer, jen veliká škoda, že se nás sešlo tak
málo…. Předpokládala jsem, že hodně z Vás bude
zajímat práce našeho spoluobčana, který ve svém
oboru dosáhl určitých úspěchů. Nezajímalo, škoda.
Jak je vidět i ve svém věku se stále učím. Že by
malá informovanost? To bych ani neřekla. Já to
spíš vidím jako nezájem být informován. Zveme,
upozorňujeme na akce ve Zpravodaji, na webových
stránkách i na vývěskách v dostatečném předstihu.

Kuchařská soutěž
V roce 2005 vzešel z obecního úřadu naší obce
návrh, uspořádat kuchařskou soutěž. Nápad se ujal
a každý rok se soutěžení stalo součástí Posezení
při svíčkách. Není jednoduché vymyslet kategorie.
Za těch deset let jsme už navařili a napekli pěknou
řádku dobrot. Trošku zavzpomínáme. Z omáček
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Děkuji milým hostů za pěkné vyprávění, panu
Duškovi za jeho knihu Dáma na telefon, kterou
věnoval naší knihovně a panu Lukáškovi za
publikace Místa plná rozhledů a Putování za
přírodními krásami, které také věnoval našim
čtenářům.
Podobně opomíjená je i naše knihovna. Dvě hodiny
týdně si tam paní Zezulková „posedí“ a marně
vyhlíží čtenáře. Chodí hrstka stejných. Pravidelně
půjčujeme knihy ze Žamberka a není problém s
paní knihovnicí domluvit sehnání určité knihy.
Myslím, že ke čtení toho máme dost. Tímto také
Vám všem nabízíme prostory v knihovně, kde se
dají dělat přednášky, ale i drobné výstavy. Máte-li
něco, s čím byste se chtěli pochlubit, rádi Vám
umožníme Vaše výrobky předvést veřejnosti.
Ano, já nemůžu a ani nechci nikomu určovat kde,
kdy a proč má být. Ale i přesto mě nezájem mrzí.
Alena Krejsová

Již uplynulo mnoho dní od oslav, ale já bych se
k nim ještě ráda vrátila. Ve Zpravodaji vyšlo
mnoho děkovných příspěvků a já si dovolím ještě
jeden připojit.
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří poskytli
své soukromé historické fotografie a jiné historické
materiály obci. Děkuji jim za jejich čas a pomoc
při popisování osob na nich zobrazených.
Vím, že někteří váhali, protože neměli představu,
co s jejich fotografiemi bude dál. Myslím ale, že po
zhlédnutí výstavy se jejich obavy rozplynuly. Což
dokazuje nebývalý zájem o výstavu.
Se sbíráním historického materiálu nekončíme,
a proto Vás chci požádat o spolupráci. Možná, že
jste ještě něco zajímavého objevili, a nebo Vaši
známí mají něco, co se týká naší obce. Budeme
velice rádi, když nám tento materiál zapůjčíte
k naskenování a tím i k uchování pro další generace.
Blíží se již konec roku a tak Vám všem přeji klidné
prožití vánočních svátků a v novém roce zdraví,
štěstí, lásku a pohodu.
Hana Kalousová

to byly - guláš, segedínský guláš, svíčková.
Polévky - fazolová, bramboračka, vyprošťovací,
boršč. Ze sladkého pečiva - kynuté buchty,
vánočka, litý perník, bábovka, štrůdl. Slané pečivo
- chléb, nádivka. Předvedla se i studená kuchyně
- bramborový salát, aspik, pomazánky. A nemohla
chybět klasika české kuchyně, masová sekaná.
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chcete si připomenout oslavy obce, které se
uskutečnili v srpnu letošního roku? Obecní úřad
ve spolupráci s firmou SET servis připravil pro
všechny zájemce fotoknihu, která na fotografiích
zachycuje průběh celého dne. Za cenu cca 350 Kč
je možné ji koupit, případně objednat na OÚ
v Helvíkovicích.
Trvalá vzpomínka na tento slavnostní a velice
vydařený den, by mohla být pěkným dárkem
k Vánocům.
Věra Dittertová

Rozsvícení vánočního stromu
V neděli 29. 11., o první adventní neděli se
již tradičně v naší obci rozsvítil vánoční strom,
tedy přesněji řečeno v posledních letech 2 menší
stromky. Kulturní program spojený s rozsvícením
stromů se konal letos již popatnácté. Sluší se
zavzpomínat na počátky této tradice.
V roce 2001 jsme poprvé ozdobili vánoční strom
u bývalé školy a vystoupení při této příležitosti
si připravil Kroužek dětí. O rok později jsme si
poslechli vánoční pásmo dětí z odborného učiliště
ze Žamberka. Od roku 2003 byl součástí rozsvícení
vánočního stromu Živý Betlém – scénky mapující
celou dobu adventu a končící narozením Ježíše
a příchodem tří králů, doplněné koledami a písněmi
s 25 – 35 účinkujícími v dobových kostýmech.
V dalších letech se program doplnil o poutavé
pásmo vánočních tradic Bejvávalo. Pod vedením
Lídy Dvořákové se vystřídalo hodně dětí
i dospělých ve věku od 3 do 70 let a každoročně
nacvičili zajímavé ukázky z dob bývalých. Za to
jim všem patří velké poděkování.
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Recepty
aneb něco dobrého na zub
Vánoční trhy klubu žen tradičně nabízejí domácí
ručně zdobené perníčky. Opakovaně kupující
žadoní o recept, proto ho uvádím:
Perníkové těsto – základní recept
600 g hladké mouky
300 g moučkového cukru
200 g medu
150 g másla
3 vejce
2 lžičky jedlé sody
3 lžičky mleté skořice
půl lžičky mletých hřebíčků
půl lžičky citronové kůry
hladká mouka na vál
1 až 2 vejce na potření

V roce 2005 se přesunulo vystoupení účinkujících
i rozsvícení stromku k budově obecního úřadu, kde
probíhá dodnes. O poutavé vyprávění i scénky byl
vždy velký zájem místních občanů i lidí ze širokého
okolí, pravidelně tuto akci navštěvuje 150–250 lidí.
Lákadlem je pro návštěvníky i tradiční občerstvení
připravené Klubem žen Helvíkovice – bramboráky
a svařené víno. Klub žen při této příležitosti
vždy nabídl zájemcům i vánoční výstavu a prodej
členkami vyrobených adventních věnců, svícnů
a perníčků. V letošním roce byl sortiment prodeje
rozšířen o domácí cukroví a další drobnosti spojené
s vánočními svátky. Vánoční trhy se setkaly
s velkým zájmem návštěvníků. Letos došlo i k další
výrazné změně. Nový kulturní program připravila
Lída Matyášová. Skupina 15 dětí a 4 dospělých
všem návštěvníkům předvedla scénku o narození
Ježíška a zazpívala několik vánočních koled
i písniček. Jejich vystoupení trochu pokazilo počasí
– déšť je zahnal do altánku, ale nadšení a hezké
písničky to vyvážilo. Po většinu z těch patnácti
let na nás bylo počasí milostivé, chumelilo,
mrzlo, prostě aspoň náznakem jsme se přiblížili
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k zimnímu období. Ale letos bohužel silný déšť
odradil i návštěvníky. Těšme se na příští rok.
Věra Dittertová

Prosetou mouku smícháme v míse s cukrem,
kořením, citronovou kůrou a jedlou sodou. Potom
přidáme vlažný tekutý med, změklé máslo a vejce.
Vše spolu promícháme a vzniklé těsto vyklopíme
na vál, kde je velmi pečlivě propracujeme. Je-li
lepivé, pomoučíme vál ještě hladkou moukou.
Hotové těsto je lesklé, vláčné a nesmí se drobit.
Fázi řádného propracování nesmíme zanedbat,
perníčky by po upečení měly nerovný povrch,
případně by byly krabaté. Perníkové těsto musí
odpočívat! Vložíme ho do mikrotenového sáčku
a dáme do chladničky alespoň na 24 hodin.
Některá těsta potřebují delší dobu odpočinku –
někdy týdny až měsíce. Každému pak několik dní
v chladničce prospěje.

Těsto vyndáme z chladničky asi hodinu před
pečením, aby mělo pokojovou teplotu. Pak ho
rozdělíme na části, které vyválíme na pomoučeném
válu na plát o tloušťce asi 0,5 cm. Z něj potom
vykrajujeme zvolené tvary. Na plechu musíme
kvůli zvětšení objemu nechávat mezi jednotlivými
kousky dostatečné mezery, aby se nespeklo.
Perníky pečeme v troubě vyhřáté na cca 170 °C.
Po upečení potřeme perníčky rozšlehaným vejcem
a necháme je na plechu vychladnout. Zdobení
necháme na další den, ale klidně i na další neděli,
protože perníky se nekazí, ba naopak: nejlepší jsou
až za týden!

Zdobení perníků – Základní recept
160 až 200 g moučkového cukru
(podle velikosti vejce)
1 bílek
1 lžička citronové šťávy – přecezené nebo
hotového koncentrátu
1 lžička Solamylu
Moučkový cukr nejméně dvakrát prosejeme.
Přidáme k němu Solamyl, bílek a citronovou
šťávu. Všechno třeme větší, plochou měchačkou
až do úplného zhoustnutí a zbělení polevy. Pozor,
to trvá většinou až kolem dvaceti minut!
Rada: Je-li poleva tuhá, zřeďte ji několika kapkami
citronové šťávy, je-li naopak tekutá, přidejte ještě
trošku cukru.

Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce přejí
zastupitelé a zaměstnanci obce Helvíkovice
HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 6/ 2015
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Kulturní výbor obce Helvíkovice
a
Katolická obec
Vás srdečně zvou na

Vánoční koncert

v kapli sv. Antonína v Helvíkovicích
dne 26. 12. 2015 od 17 hodin.
Vánoční pásmo nám předvedou
hudebníci z Kameničné.
Vstupné 20 Kč.

CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ
ŠKOLE OD ZÁŘÍ 2015?
Od září 2015 navštěvuje mateřskou školu 28 dětí
věkového složení od 2 do 6 let. Nové děti si dobře
zvykly a jsou velmi šikovné. Účastní se všech akcí
pořádaných mateřskou školou, a že jich není málo.
Uvádím některé z nich.

Kulturní výbor obce Helvíkovice
zve všechny spoluobčany na

Tradiční posezení při
svíčkách

v pondělí 28. 12. 2015 od 16 hodin
v sálku obecního úřadu.
Můžeme se těšit na krátké vystoupení
místních ochotníků a kuchařskou soutěž

„O řád zlaté vařečky“.
Soutěže se může zúčastnit každý občan
Helvíkovic. Vyhlášeny jsou kategorie
1. Obložený talíř
– oceněn bude nápad, vzhled a úprava
/velikost běžný mělký talíř/
2. Jablečný moučník
– např. koláč, závin, kynuté a jiné
V obou kategoriích se fantazii meze
nekladou.
Neváhejte a přijďte se svými výrobky
a zároveň se můžete zapojit do hodnocení
soutěžních výrobků.
Čekají na vás hodnotné ceny.

- to byla pochoutka! Celkem se uspávání broučků
zúčastnilo 66 dětí, 50 pořadatelů a nemálo
dospělých. Akce se vydařila k velké spokojenosti
dětí a rodičů. Mnohokrát děkuji všem, kteří svůj
drahocenný čas věnují dětem. Odměnou jim jsou
rozzářená očička šťastných dětí.

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

SBĚR KAŠTANŮ U MÍKOVÝCH

V říjnu pořádala MŠ spolu s Klubem žen tradiční
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ. Děti se již nemohly
dočkat a s velkým nadšením plnily plno krásných
úkolů, které pro ně připravilo 35 broučků věkového
složení od 35 do 75 let. A že jim to všem sluší!
Zakončení na statku v Helvíkovicích - malování na
obličej, diskotéka a výborná grilovaná kuřata, která
pro nás připravili pan F. Dvořák a A. Michalička

Byl krásný podzimní den, hned po svačince jsme
se všichni vydali na delší vycházku k fotbalovému
hřišti. Tam už nás čekali usměvaví manželé Míkovi
a připravené malé košíčky. Děti s nadšením sbíraly
kaštany pro zvířátka, byly pilné jako včeličky.
Užili jsme si krásné podzimní dopoledne. Manželé
Míkovi - moc děkujeme!
Prohlédněte si obrázky z našich akcí pro děti .
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SOLNÁ JESKYNĚ
Od září do listopadu jsme pravidelně jezdili každou
středu do solné jeskyně v Žamberku. Děti se
vždy moc těšily, dodržovaly dohodnutá pravidla
bezpečnosti v jeskyni i v dopravě. Velké poděkování
patří paní starostce a panu Kroulovi za umožnění
svážení dětí obecním autem.

NÁVŠTĚVA U MARKOVÝCH
Děti se už nemohly dočkat, až se vydáme na
exkurzi k Markovým. Cestou jsme pozorovali
krásy podzimu, domácí zvířátka, ptáčky,
dopravní prostředky na silnici atd. Milé přivítání
paní E. Markovou a její poutavé vyprávění
o zemědělských strojích bylo pro děti zážitkem.
Paní Marková obdivovala znalosti Dominika
Švercla, který poznal každý zemědělský stroj
a pyšně řekl: „To mě naučil děda!“ Dostal od ní
velkou pochvalu. Z této návštěvy a dárečků měly
děti velkou radost. Moc děkujeme a těšíme se na
další setkání.

ČLOVĚČE, NEZLOB SE!

Vánoc a na narození Ježíška. Barunka spolu
s dětmi a andělem Arielem se vydává na dlouhou
cestu. Chce být u toho, až se Ježíšek narodí. Když
vstoupí do Betléma, spatří překrásný výjev Svaté
rodiny. Děti ani nedutaly.
V zámecké cukrárně si děti pochutnaly na
jablečném štrůdlu a výborném čaji. Navštívili jsme
také vánoční výstavu, betlém v životní velikosti.
Byl to pro všechny nezapomenutelný zážitek.

DO MŠ PŘIŠEL MILÝ DOPIS
Poděkování
Děkuji Mateřské škole Helvíkovice za přání od dětí
a zaměstnanců k mým narozeninám, které mě
velmi mile potěšilo, ještě jednou srdečně děkuje
Marie Tomšová
Všichni se v životě vydáváme
různými cestami,
ale ať jdeme kamkoli,
vždycky si tam neseme
trochu toho druhého. (Tim McGraw)

V pátek 13. 11. 2015 pořádala mateřská škola
spolu s První pomocí stolní hru Člověče, nezlob se.
Soutěžilo se s velkým nadšením, vždyť výhry stály
za to. Celkem se hry zúčastnilo 26 soutěžících,
kteří spolu s rodiči prožili hezké odpoledne. První
místo a absolutní vítěz v mladší kategorii vyhrál
MAREČEK ANDRŠ se svým dědečkem, ve starší
kategorii JAROMÍREK MATYÁŠ. Poděkování
patří První pomoci za zajištění občerstvení
a zakoupení cen, paní E. Svobodové a panu
P. Čermákovi za organizaci turnaje. Děkuji také
manželům Felcmanovým za účast v turnaji
s mladými požárníky.

VÝLET NA BETLÉMSKÝ PŘÍBĚH
Celý týden jsme se všichni těšili na výlet do
Potštejna na Betlémský příběh. A už tu bylo
očekávané úterý. Společně s MŠ Hejnice jsme se
vydali na cestu - na zámek Potštejn. A příběh v
zámeckých prostorách mohl začít.
Děti nejprve navštívily Barunčinu staročeskou
chaloupku, kde se od její maminky dovídají, jaké
tradice se dodržovaly za dob našich babiček a
prababiček. Barunka se též vyptává na původ
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Veselé rolničky koníčků zvoní,
ze strání slyšet je veselý smích,
zářící stromečky v domovech voní,
jak u nás krásně je o Vánocích.
Spokojené, láskou a porozuměním naplněné
vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v novém roce 2016 přejí
Zaměstnanci z Mateřské školy Helvíkovice
HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 6/ 2015

O čem se mluví? O vodě.
Pokračování polemiky o výši
ceny za pitnou vodu
Do minulého Helvíkovického zpravodaje jsem
napsal příspěvek, ve kterém jsem upozornil na
velké rozdíly při fakturaci vodného a stočného
společnostmi VAK Jablonné nad Orlicí a VAK
Žamberk. Záměrem napsání článku bylo začít
diskuzi s vedením firmy VAK Jablonné nad Orlicí
aby zdůvodnila, proč je voda od nich výrazně
dražší než od společnosti VAK Žamberk. Moje
žádost o podání vysvětlení se týkala pouze
vodného, jehož cena je podle mého názoru
velmi dobře srovnatelná, neboť se pitná voda
jak pro Helvíkovice, tak pro Žamberk čerpá ze
stejné hloubky, výkonnostně podobnými čerpadly
a za přibližně stejných nákladů za cenu elektrické
energie, ale při tom v Helvíkovicích platíme za
pitnou vodu o 12,20 Kč/m3 více než lidé bydlící
v Žamberku. Redakci zpravodaje se podařilo sehnat
na můj dotaz odpověď od předsedy představenstva
akciové společnosti Ing. Vlastislava Vyhnálka,
který cenový rozdíl ve svém článku vysvětluje tak,
že díky vyšší ceně pitné vody může společnost
VAK Jablonné nad Orlicí provádět opravy
vodovodního řádu, aniž by ohrozili fungování této
společnosti. Neznám hospodaření společnosti VAK
Žamberk, ale domnívám se, že i ona má v ceně
vodného zahrnuté náklady na provádění obnovy
vodovodního řádu. Chtěl bych požádat redakci
zpravodaje o zprostředkování odpovědi zástupce
firmy VAK Žamberk na diskusi, která probíhá mezi
mnou a Ing. Vyhnálkem. Stále zastávám názor, že
režijní náklady ve společnosti VAK Jablonné nad
Orlicí jsou oproti režijním nákladům společnosti
VAK Žamberk příliš vysoké a ve finále to platíme
my odběratelé vody neúměrně vysokou cenou za
ni.
S přáním příjemně prožitých Vánoc a hodně štěstí
všem do příštího roku
Zdeněk Hlavsa

Reakce na článek
Ing. Vlastimila Vyhnálka,
předsedy představenstva
společnosti
Vodovody a kanalizace a. s.
Jablonné nad Orlicí.
V
článku
Ing.
Vyhnálka,
zveřejněného
v Helvíkovickém zpravodaji č. 5/2015, byla uvedena
řada nesprávných a nepodložených informací
o způsobu provozování vodovodu a kanalizace
v městě Žamberk a v obcích Dlouhoňovice
a Lukavice. V krátkosti proto tyto informace
uvádím na správnou míru.
Vlastníkem veškeré infrastruktury k provozování
vodovodů a kanalizací ve výše uvedených obcích
je společnost Vodovody a kanalizace Žamberk,
veřejná obchodní společnost (dále jen VAK
Žamberk) vlastněná městem Žamberk a obcemi
Dlouhoňovice a Lukavice. Společnost Vencl
– servis s. r. o. Žamberk na základě smlouvy
o zajištění provozu zajišťuje provoz majetku,
tedy výrobu a dodávku pitné vody a odvádění
a čištění splaškové vody a to na účet společnosti
VAK Žamberk. Tedy o výši vodného a stočného,
o provádění investic, oprav a rekonstrukcí atd.
rozhoduje pouze a jen vlastník majetku VAK
Žamberk, tedy zprostředkovaně město Žamberk,
obec Dlouhoňovice a obec Lukavice. Společnost
VAK Žamberk také majetek odepisuje a vytváří
prostředky na obnovu svého majetku, úplně stejně
jako VAK Jablonné nad Orlicí a. s.
Pro ilustraci uvádím několik údajů z posledních
let. V roce 2013 bylo investováno do pořízení,
obnovy a rekonstrukcí infrastrukturálního majetku
společnosti VAK Žamberk 7,5 mil. Kč, to je 37 %
z celkových příjmů společnosti za vodné a stočné.
V roce 2014 pak 6,1 mil. Kč (33 % tržeb). Cena
vodného pro rok 2015 za 1 m3 je 18,50 Kč (s DPH
21,275) a stočného 22,50 Kč (s DPH 25,875),
celkem tedy 41,00 Kč (s DPH 47,15).
RNDr. Antonín Fiala,
prokurista VAK Žamberk v. o. s.

12

Žamberk slavil výročí vynálezce
bleskosvodu Prokopa Diviše
Vážení spoluobčané,
ráda bych se s Vámi podělila o nezapomenutelný
zážitek.
U příležitosti 250 let od úmrtí Prokopa Diviše
jsme byly pozvány s mojí dcerou 3. 10. 2015 jako
dlouholeté průvodkyně domkem Prokopa Diviše
na oslavy Po stopách Prokopa Diviše.
Moc mě to potěšilo. Škoda, že se tohoto ocenění
nedožil také můj manžel, který provázel v domku
celých 40 let.
Milé přivítání na radnici paní Šulcovou, úvodní
slovo pana starosty, předání pamětního listu mně
i dceři, která také v domku provázela, podpisy
do pamětní knihy, poděkování od pana starosty
a pana ředitele městského muzea nás moc dojalo.
Velké poděkování patří panu starostovi za jeho
nevšední ochotu a krásný přístup ke starším lidem.
Bylo to takové pohlazení po duši.
Můj zdravotní stav mi nedovoluje delší chůzi
proto mi zajistil dopravu autem do školní jídelny,

Nebezpečí požáru o Vánocích
a na Silvestra
Blížící se vánoční svátky a poslední dny v roce si
všichni přejeme strávit v klidu a pohodě.
V tomto adventním čase si málokdo z nás připustí
možnost, že by Vánoce nestrávil v teple domova,
ale zůstal by sám venku na ulici a díval se, jak mu
hoří byt. Abychom se mohli v klidu těšit z vánoční
pohody a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví
nebo škodám na majetku
DODRŽUJTE TATO ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:
VÁNOCE
* svíčky na adventním věnci či vánoční svícny
nikdy nenechávejte hořet bez dozoru,
13

dTest: Kakao –
většina výrobců
neuvádí povinné
údaje na etiketě

kde pokračovalo setkání vzácných hostů. Milé
přivítání paní Kacálkovou - ředitelkou školní jídelny
a výborný oběd zakončil toto krásné dopoledne.
Celodenní oslavy pokračovaly návštěvou městského
muzea a domku Prokopa Diviše. Bohužel jsem se
nemohla ze zdravotních důvodů těchto návštěv
zúčastnit. Bylo to moc milé setkání.
Budu hodně dlouho vzpomínat.
Anna Stejskalová

* pečlivě volte místo, na které zapálenou svíčku
postavíte (ideální je stabilní nehořlavá podložka),
* dodržujte bezpečnou vzdálenost otevřeného
ohně od hořlavých předmětů,
* jestliže používáte na stromečku elektrické svíčky,
nakupujte vždy certifikované výrobky,
* pokud si zdobíte stromeček prskavkami,
pamatujte, že jde o otevřený oheň, který nesmí
být ponechán bez dozoru,
SILVESTR
* létající balonky štěstí nepouštějte v obytných
zónách, za větrného počasí a v blízkosti skladů
sena, slámy, hořlavin nebo výbušnin,
*
zábavní
pyrotechniku
kupujte
pouze
certifikovanou,
* pyrotechniku skladujte tak, aby nebyla v dosahu
dětí a na místech, kde může dojít k její iniciaci,
* pyrotechniku odpalujte podle návodu na použití,
venku na volném prostranství,
* pokud se vám přes veškerou opatrnost situace
vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím
tísňové linky 150 nebo 112.
Více informací najdete na http://www.hzscr.
cz/clanek/hasicuv-rok.aspx

Období předvánočního pečení se
nezadržitelně blíží a řada receptů
obsahuje kakao. Jaká je kvalita
kakaových prášků dostupných
v českých obchodech?
Spotřebitelský
časopis
dTest
poslal do laboratoře 18 vzorků
neslazených kakaových prášků
a zjistil, že většina výrobců se potýká s nedostatky
v označování na obalech. Jeden výrobek navíc
spotřebitele šidí, protože obsahuje málo kakaa.
Na českém trhu převažují tzv. holandská kakaa,
která se během výroby alkalizují. „Přírodní kakao
jsme v obchodech našli pouze jedno, Tesco Value
cocoa powder. Proces alkalizace, tedy přidání
regulátorů kyselosti do kakaové hmoty, způsobuje,
že se výsledný prášek může lépe rozpouštět,
má jemnější chuť a je výrazně tmavší. Světlost
či tmavost tedy nevypovídá nic o kvalitě kakaa,
pouze o způsobu jeho zpracování během výroby,“
vysvětluje Hana Hoffmannová, vedoucí redakce
časopisu dTest.
Nejčastějšími alkalizačními činidly jsou uhličitan
draselný, sodný nebo amonný. Protože jde
o přídatné látky, musí je výrobci uvádět ve složení
použitých surovin na obalech produktů. Většina
výrobců však použití těchto látek na etiketě
zamlčuje.
„Z 18 výrobků jsme zjistili přítomnost alkalizačních
činidel u 17 z nich. Rovných deset však jejich
použití vůbec nezmiňuje. Spotřebitelé mají právo
vědět, jestli je kakao přírodní nebo alkalizované.
Navíc to, o jaký typ kakaa se jedná, může
ovlivnit výsledek při pečení. Vyzvali jsme výrobce
k nápravě,“ říká Hana Hoffmannová.
Kvalitu kakaa ovlivňuje mimo jiné obsah kakaového
másla. To je přirozenou součástí kakaových bobů
a částečně zůstává i v kakaovém prášku. Rozpouští
se při tělesné teplotě a nese jemnou kakaovou chuť.
Vyhláška rozlišuje mezi „kakaovým práškem“, který
musí mít minimálně 20% podíl kakaového másla,
a „kakaovým práškem se sníženým obsahem tuku“,
který obsahuje méně než 20 % kakaového másla.
Spotřebitel se však tuto informaci z drtivé většiny
krabiček na první pohled nedozví.
HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 6/ 2015

„Nápovědou může být do jisté míry cena. Kakao
okolo 20 Kč za 100 gramů bude s největší
pravděpodobností nízkotučné. V rozpětí od 35 do
40 Kč za 100 gramů se nízkotučné a standardní
výrobky mohou cenově překrývat, vyšší cena pak už
spíše poukazuje na výrobek s minimálním podílem
kakaového másla 20 %. Nejméně kakaového másla
jsme naměřili v 200gramovém výrobku Tesco
Cocoa Powder (10,26 %), nejvíce pak v kakau
Van Houten (22,3 %). Dobrou zprávou je, že
v žádném z testovaných vzorků jsme neobjevili
jiný, tedy náhražkový tuk,“ uvádí Hoffmannová.

Může kakao obsahovat málo kakaa? Bohužel ano,
může. V roce 2012 odhalila Státní zemědělská
a potravinářská inspekce případy falšování kakaa
kakaovými slupkami. Zjistila tehdy, že kakaový
prášek Grande Cocoa Drink polského výrobce
obsahoval jen 80 % kakaa. dTest proto nechal
zkontrolovat i obsah čistého kakaa ve výrobcích.
Téměř všechny výrobky 100% kakaový podíl splnily.
„Černou výjimku tvořilo Carla Kakao na pečení, u
kterého jsme zjistili 78,8 % čistého kakaa, což je
hodnota, která i se započtenou nejistotou měření
a připočteným regulátorem kyselosti na žádoucích
100 % nedosáhla. Jako nejkakaovější vyšlo z
našeho testu fairtradové kakao Gepa Pur Afrika,
které se také stalo celkovým vítězem testu,“ říká
Hana Hoffmannová.
Nežádoucí látky se nevyhýbají ani kakau. Může
obsahovat těžké kovy, např. kadmium, které bývá
přirozenou součástí vulkanických půd, na nichž
se kakaovníky v tropických oblastech pěstují. V
současné chvíli žádné maximální limity pro těžké
kovy v kakau evropská legislativa nedefinuje, od
roku 2019 by však měl pro kadmium v kakau začít
platit limit 0,6 mg/kg. Tomu se přiblížily výrobky
Carla Kakao na pečení, Sweet Kakao a Alnatura
Kakao Bio. Obsah olova měla polovina výrobků
pod mezí detekce, rtuť laboratoř nedetekovala
u žádného z výrobků.
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dTest: Šmejdi stále
připravují seniory o
desítky tisíc korun
Odstoupili od smlouvy podle
zákona, pokusili se řádně vrátit
nechtěné zboží, ale dodnes
marně čekají na své peníze. Řeč
je o zákaznících společnosti
ARROCHAR, na niž se v poslední
době množí stížnosti na poradenské
lince dTestu. Jde o typický příklad
předváděcího prodeje, kdy organizátoři vylákají
z účastníků akce peníze a pak se po nich jednoduše
slehne zem.
ARROCHAR s. r. o. prodává například parní
čističe, sady nádobí či keramické nože. Předváděcí
akce stále pořádá a láká na ně nové a nové
zájemce. Pro bývalé zákazníky však jako by
přestala existovat.
„Spotřebitelům se nedaří s jejími pracovníky spojit.
Na adrese sídla není nikdo k zastižení a provozovnu
uvedenou ve smlouvách úřady neevidují. Zásilky
nepřebírá a vše se vrací zpět odesilatelům,“ uvádí
Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.
A dodává: „Po zrušení smlouvy přitom musí
společnost vrátit veškeré obdržené částky ve lhůtě
14 dnů. A nejde o zanedbatelné sumy, kupní ceny
se pohybují v řádech deseti tisíců korun.“
Statutárním orgánem společnosti je Josef Grznár,
který současně figuruje v další společnosti
pořádající rovněž předváděcí akce pod názvem
Astena group s.r.o. Funkci jednatele zastává
v obou případech necelé tři měsíce, během nichž
se stížnosti spotřebitelů začaly objevovat. Ani tato
druhá společnost nedodržuje zákon. Její zákazníci
potvrzují, že zásilkám se vyhýbá a peníze nevrací.
Praktiky ARROCHAR s.r.o. jsou jako vystřižené
z příručky varující před předváděcími akcemi.
Příslib dárku přesvědčí důvěřivé lidi, převážně
seniory, se akce zúčastnit. Nákup je povinný a ti,
kteří odmítnou, jsou ze sálu vyvedeni. Platí se na
místě a to je naposledy, co spotřebitelé své peníze
vidí. A to i přesto, že do 14 dnů odešlou odstoupení
od smlouvy spolu se zbožím, jak stanovuje zákon.
„Nejvíce problematické na předváděcím prodeji
je právě ono zaplacení kupní ceny ihned hotově.
O pár hodin později v klidu domova už lidé nákupu
litují, ale šance na vymožení peněz zpět bývá
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mizivá. Prodejci nekomunikují, často mění sídlo
a navíc tyto společnosti nemívají žádný majetek,“
konstatuje Lukáš Zelený.
Pomoci by měla novela zákona o ochraně
spotřebitele,
která
zakazuje
podnikatelům
vyžadovat a přijímat během konání předváděcí
akce a prvních 7 dnů od uzavření smlouvy
jakékoliv platby (kupní cenu, zálohu či poplatky).
Senát tento týden ovšem vrátil návrh této novely
poslanecké sněmovně k dalšímu projednání.
Kontakty:
Hana Hoffmannová, hoffmannova@dtest.cz,
tel.: +420 241 404 922
Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz,
tel.: +420 734 710 617
Vanda Jarošová, jarosova@dtest.cz,
tel.: +420 731 789 110
dTest, o. p. s. je největší českou spotřebitelskou
organizací, která v ČR působí již od roku 1992.
Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest,
na jehož stránkách jsou publikovány výsledky
nezávislých a objektivních testů produktů,
varování před nebezpečnými a zdravotně
závadnými výrobky, informace o spotřebitelských
právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat.
dTest je součástí mezinárodní organizace
International Consumer Research and Testing
(ICRT) a evropské spotřebitelské organizace
BEUC.

Darujte k dalšímu
použití Vaše STARÉ
BRÝLE
Pomozte členům
Lionských klubů D 122,
kteří sbírají staré brýle
v rámci mezinárodního
programu „LIONS
RECYCLE FOR SIGHT“.
Vaše brýle budou použity při humanitárních
akcích v rozvojových zemích pro ty, kteří si
nové brýle nemohou pořídit.

Dětem s vadami zraku tak umožníte, aby
mohli lépe číst a učit se.
Dospělým dále šanci získat lepší zaměstnání.
Darujte Vaše nepotřebné brýle, pomůžete
někomu lépe vidět.
Sběrné místo je na Obecním úřadě
nebo v Mateřské škole v Helvíkovicích.
Garant akce a další informace
LIONS CLUBS INTERNATIONAL
www.lci-d122.org

Nabídka Pstruhařství Žamberk s. r. o.
Tradiční prodej kaprů a pstruhů se
uskuteční
od 19. 12. do 23. 12.
vždy od 9 do 17 hodin,
24. 12. od 9 do 12 hodin
na rybárně u bývalé Mosilany.

K přání příjemného prožití vánočních
svátků
a mnoha úspěchů v novém roce 2016
připojujeme poděkování za Vaši důvěru
a dobrou spolupráci.
Vše nejlepší přeje
kolektiv pracovníků MAS ORLICKO, z. s.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009
– je v provozu každý pracovní den od 9 do 17
hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat
s právními poradci časopisu dTest nejrůznější
spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného
tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této
možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů
a poradenská linka časopisu dTest se tak stala
první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží,
se kterými se zákazníci na trhu setkávají.
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Divadelní spolek „NA SKÁLE“ Helvíkovice

Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň
z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO!
Proč?
P

uvádí komedie
Robina Hawdona

DOKONALÁ
SVATBA
režie
Rachel
Judy
Julie
Dupont

Vladimír Martínek

Lenka Venclová
Markéta Šámalová
Jana Kalousová
Vojta Kroul

Bill
Michal Martínek
Tom
Ondra Votroubek
Dafné Monika Vábrová

Komedie o tom, co vše se může stát, pokud se ženich ráno ve
svatební den probudí po loučení se svobodou, ze kterého si nic
nepamatuje, a s dívkou, kterou si nepamatuje, ve svatební posteli … a
do svatebního apartmá se dobývá nevěsta.

ČESKÁ RYBNÁ 12. prosince 2015 v 19,00 h
vstupné 50 Kč
Předprodej vstupenek zahájen 30. 11. 2015
v kanceláři OÚ nad prodejnou v České Rybné.

Ubytování Na statku

Velmi příjemné prostředí v blízkosti řeky s možností
využití zahrady
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SIPO!

Proč?
Jak
JP na to?
Už nebudete
Uživatelé
SIPO mít starost, jestli vám bude doručena složenka do schránky!
Už nikdy nebudete mít obavu, že zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí!
Už se vám
nestane, kžeplatbě
nestihnete
daň včas!
1) Vyplníte
Oznámení
daně zzaplatit
nemovitých
věcí prostřednictvím SIPO a k němu přiložíte doklad
Už
nemusítespojovacího
chodit platitčísla
na pokladnu
finančního
úřadu nebo čekat
ve frontě
o přidělení
nebo aktuální
rozpis bezhotovostní
platby
SIPO. na poště!
2)

Toto doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně z nemovitých věcí.

Jak
J na to?

Uživatelédržitelem
SIPO
Nejste-li
spojovacího čísla SIPO
1)
1)

Vyplníte
OznámeníSIPO
k platbě
daně z nemovitých
věcíČeské
prostřednictvím
SIPO
a k němu přiložíte doklad
Vyplníte formulář
(k vyzvednutí
na pobočkách
pošty a nebo
na www.ceskaposta.cz
o přidělení
čísla nebo
aktuální
bezhotovostní
SIPO. poště.
pod
složkouspojovacího
Platební a finanční
služby
ČR) arozpis
odevzdáte
ho osobněplatby
na kterékoliv

2)
2)

Toto
doručíte
finančnímu
úřadu,
u kterého
jste poplatníkem
Získáte
spojovací
číslo SIPO,
a dále
pokračujete
jako uživatelédaně
SIPO.z nemovitých věcí.

Nejste-li držitelem spojovacího čísla SIPO
Přihlášení k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na zdaňovací období roku 2016
Vyplníte formulář SIPO (k vyzvednutí na pobočkách České pošty a nebo na www.ceskaposta.cz
je možné do 31. ledna 2016. Následující roky, i kdyby došlo ke změně výše daně, proběhne placení
pod složkou Platební a finanční služby ČR) a odevzdáte ho osobně na kterékoliv poště.
přes SIPO pro Vás zcela automaticky!
2) Získáte spojovací číslo SIPO, a dále pokračujete jako uživatelé SIPO.
1)

Formulář Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO najdete
na podatelnách
FÚ nebo
na www.financnisprava.cz
daňové
tiskopisy.
Přihlášení
k placení daně
z nemovitých
věcí prostřednictvímpod
SIPOzáložkou
na zdaňovací
období
roku 2016
je možné do 31. ledna 2016. Následující roky, i kdyby došlo ke změně výše daně, proběhne placení
přes SIPO pro Vás zcela automaticky!

Formulář Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO najdete
na podatelnách FÚ nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy.

Nabízíme pronájem objektu na rodinné
oslavy, svatby a jiná významná setkání
Adresa/ Helvíkovice č. p. 3, 564 01 Žamberk
www.helvíkovice.cz
ouhelvikovice@orlicko.cz

z

Už nebudete mít starost, jestli vám bude doručena složenka do schránky!
Využijte
novou
službu
Finanční
správy
a plaťte
Už nikdy
nebudete mít
obavu, že
zapomenete
zaplatit daň
z nemovitých
věcí! daň
Už
se
vám
nestane,
že
nestihnete
zaplatit
daň
včas!
nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím
Už nemusíte chodit platit na pokladnu finančního úřadu nebo čekat ve frontě na poště!

Kontakt/
Jana Kolářová, 602310717
Věra Dittertová, 737717897

www.financnisprava.cz
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