Vážení občané obce Helvíkovice,
dovolte, abych Vás tímto pozval na Den otevřených dveří,
který se uskuteční v sobotu 16. 7. 2016 od 9 do 12 hodin
v prostorách Chovatelského centra Fitmin společnosti
Dibaq a.s. v Helvíkovicích. V rámci setkání bychom Vás
rádi provedli naší výrobou a Chovatelským centrem Fitmin.
Je pro Vás připraven zajímavý program a občerstvení.
Budu rád, pokud si najdete čas strávit den v naší společnosti.
Těším se na setkání s Vámi.

Ing. Petr Křivohlávek, MBA
generální ředitel Dibaq a.s.
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•
žádost o odhlučnění skateparku - žádost
podepsalo 26 osob z řad místních občanů i osob
žijících mimo obec. Žadatelé nenavrhují žádné
řešení. Obec již odhlučnila 1 překážku, další
překážky budou odhlučněny postupně. Sportoviště
je využíváno v denní době dle provozního řádu,
který hlídá správce a zamyká branku. Sportoviště
nabízí jako jediné vyžití mladých lidí, je určeno

Obecní úřad informuje
Dne 13. 4. 2016 se konalo 9. řádné veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo
a schválilo:
•
rozpočtové opatření č. 1/2016 ve výši
626 000 Kč na straně příjmů a výdajů.
•
výsledek poptávkového řízení na dodavatele
stavby „Kanalizace pod Unikovem“. Smlouva
o dílo byla sjednána se spol. Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a. s. Na stavbu kanalizace
bude podána žádost o dotaci z rozpočtu
Pardubického kraje.
•
sjednání smluv o závazku k vybudování
komunikace na pozemku par. č. 898/29 v k. ú.
Helvíkovice v termínu do 31. 12. 2017, mezi obcí
a majiteli pozemků par. č. 898/24, 898/26,
898/27 a 898/28.
•
přijetí provozního kontokorentního úvěru ve
výši 2 500 000 Kč od Československé obchodní
banky a. s. se sazbou 7D PRIBOR + 1 %,
bez zajištění. Obec uspěla s žádostí o dotaci
z MMR na rekonstrukci komunikace do Houkova.
Dotace ve výši 1 mil. korun se musí využít
v letošním roce, spoluúčast obce je 50 %.
Dotace je poskytována následně po celkovém
zafinancování obcí. Obec podala žádosti o dotaci
na několik dalších akcí, které ještě nebyly vyřízeny
a představují přechodné finanční zatížení (obnova
veřejného osvětlení, rekonstrukce hřbitovní
zdi). Z tohoto důvodu bylo s ČSOB projednáno
poskytnutí provozního kontokorentního účtu jako
nejvýhodnějšího způsobu přechodného zajištění
finančních prostředků. Jedná se o úvěr bez
zajištění, čerpaný pouze v případě potřeby.
•
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14170573
o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a navýšení
dotace od MŽP na akci „Zateplení objektu
a rekonstrukce vytápění obecního úřadu
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pro rekreační sport. K úplnému odhlučnění
nikdy nemůže dojít, přemístění také není reálné.
V centru obce územní plán vždy počítá se stavbou
obdobného charakteru. Dle vysloveného názoru
ředitelky MŠ je prostor vyhovující a zřízením
skateparku se zvětšila plocha zahrady k využití
pro děti z MŠ.

Obec Helvíkovice
Zastupitelstvo obce Helvíkovice
v Helvíkovicích“. Poskytovatele dotace jsme
požádali o navýšení dotačních prostředků v celkové
výši 61 400,57 Kč na projekt dokončený v r. 2015
•
sjednání dohody o převodu stavebníka u akce
„Rekonstrukce polní cesty C6, k. ú. Helvíkovice“
na Státní pozemkový úřad. Cesty do Kusan
a kolem Bažantnice byly určeny k rekonstrukci
při pozemkových úpravách, investorem je
SPÚ. Změna určení investora proběhne u cesty
do Kusan.
•
zveřejnění záměru pronájmu pozemků
par. č. 59/14 a podílového vlastnictví obce na LV
189 v k. ú. Helvíkovice, jedná se pouze o pozemky
určené k zemědělskému využití, které obec koupila
společně s objektem č. p. 49. Pozemky jsou
i v současné době zemědělsky obdělávané.
•
dohodu ve vyčíslení škody při koupi
nemovitosti č. p. 49 v Helvíkovicích s insolvenční
správkyní JUDr. Danuší Pollákovou Staňkovou
ve výši 50 % požadované částky tj. 75 tis. korun.
•
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016
o nočním klidu, která nabývá účinnosti
od 1. 5. 2016.
•
účast obce v celorepublikové soutěži Vesnice
roku.
•
podání žádosti o příspěvek od úřadu práce
na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací. Od 1. 5. jsou pro pomocné
práce zaměstnáni 2 pracovníci.

Obecně závazná vyhláška obce Helvíkovice
č. 1/2016,
o nočním klidu
Zastupitelstvo obce Helvíkovice se na svém
zasedání dne 13. 4. 2016 usnesením č. 122
usneslo vydat na základě ustanovení § 47 odst. 3
zákona
č. 200/1990 Sb.,
o
přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o přestupcích“), a současně § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
Předmětem této vyhlášky je stanovení podmínek
pro rozvoj společenského a kulturního života
obce, sousedského soužití a rodinného života,
a to přiměřeným omezením doby nočního klidu,
za současného respektu k právu na pokojné
soužití obyvatel obce, nerušený odpočinek a klidný
spánek.
Článek 2
Doba nočního klidu
1) Dobou nočního klidu je doba od 22:00 hod
do 06:00 hodin1.

Pozvánka
na 10. veřejné zasedání Zastupitelstva
obce Helvíkovice, které se koná v pondělí
27. 6. 2016 od 18.00 h v sálku obecního
úřadu.
Program na plakátech.
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2) Z doby nočního klidu se stanovují výjimky
pro:
a) soboty v období od 1. května do 30. září,
kdy je doba nočního klidu stanovena od 23:30
hodin do 06:00 hodin,
b) noc z 31. prosince na 1. ledna, kdy je
doba nočního klidu stanovena od 02:00 hod. (dne
1. ledna) do 06:00 hod.
Článek 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
po dni jejího vyhlášení.
Jana Kolářová
starostka
Miroslav Felcman
místostarosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 15. 4. 2016
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§ 47 odst. 3 zákona o přestupcích

Upozornění na místní poplatky
na rok 2016
Poplatek za odpady
450 Kč
• splatný do 30. 6. 2016, za 1 občana hlášeného
k trvalému pobytu, dlouhodobě žijícího cizince
nebo za rekreační chalupu
Věra Dittertová
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Vesnice roku 2016
Vážení helvíkovičtí,

již několik let jsme polemizovali nad vyplněním
přihlášky do soutěže Vesnice roku, ale právě
letošní rok se stal tím osudovým. Zastupitelé
podpořili můj záměr a tak jsme podali přihlášku
s obsáhlým popisem naší obce do celorepublikové
soutěže. Důležitý den D bude 20. června, kdy do
Helvíkovic přijedou komisaři této soutěže, aby
jim byla představena obec, ve které žijeme. Čas
pro vyzdvižení našich aktivit jakoukoliv formou
je pouhých 120 minut. Už teď víme, že je to
velký úkol, nebude jednoduché ukázat vše, čím se
můžeme pochlubit.

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického
charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel
a které mají zpracovaný vlastní strategický
dokument zabývající se rozvojem obce, program
obnovy vesnice nebo program rozvoje svého
územního obvodu. Organizace soutěže probíhá
ve dvou kolech - krajské a celostátní. Všechny
přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském
kole, do celostátního kola pak postupuje za každý
kraj jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha.
V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první
tři místa.

Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících
oblastech: koncepční dokumenty, společenský
život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební
fond a obraz vesnice, občanská vybavenost,
inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná
prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče
o krajinu, připravované záměry a informační
technologie obce.
Do letošního 22. ročníku soutěže se přihlásilo
251 obcí z celé ČR a z toho 10 obcí z Pardubického
kraje, mezi kterými jsou Helvíkovice. Hlavní
myšlenkou organizátorů soutěže je povzbudit
obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji
svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost
uskutečňovaných programů obnovy vesnic
a upozornit širokou veřejnost na význam venkova,
ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich
představitelů a občanů, kteří se snaží nejen
zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice
a zapojují se do společenského života v obci.
Věřím, že s přispěním všech spoluobčanů máme
v obci co ukázat.
Držme si palce. Soutěžení zdar.

Jana Kolářová, starostka obce

Společenská rubrika
Srdečně blahopřejeme našim
spoluobčanům, kteří oslaví
významná životní jubilea

Vítání občánků

Červen 2016
Pinkasová Božena
Ulrichová Olga
Kolář Jaroslav
Hlavsa Zdeněk
Šindelářová Miluše
Jeništová Hana
Šnajdr Jindřich

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

135
136
8
151
22
10
81

Červenec 2016
Matyášová Marie
Šnajdrová Anna
Mlynář Václav
Dobeš Jaroslav
Jeništová Věra

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

52
70 let
81
78 let
132
70 let
16
82 let
10
71 let
Věra Dittertová

82
60
72
60
81
71
82

let
let
let
let
let
let
let

13. 2. 2016 se uskutečnilo slavnostní vítání
nových občánků naší obce na sálku obecního
úřadu. Starostka přivítala 4 narozené chlapce:
Jaroslav Frýda z č. p. 17, Ryan Scott, č. p. 179,
Jan Novák, č. p. 178 a Vincent Chmelan,
č. p. 126.

Blahopřání k významnému
životnímu výročí
Paní Květa Janušová oslavila v květnu
80. narozeniny, za obec ji byla popřát paní
starostka Jana Kolářová.
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Vzpomínáme
Dne 16. 6. 2016 uplyne
již 5 let ode dne, kdy
zemřel pan Milan Kovář.
Stále vzpomínají manželka
Eva a vnučky Lea a Nikola.

Dne 25. června by oslavil
60. narozeniny
pan Miroslav Blažek.
Vzpomínáme.
Manželka a děti

Ze života v obci
Zasaďte si svůj strom
V pondělí 11. dubna 2016 jsme se odpoledne
sešli u mateřské školy v Helvíkovicích, kde na nás
už čekal MVDr. Petr Šalanský a seznámil nás
s programem na odpoledne – sázením stromků
s dětmi, rodiči a myslivci.

Druhý ročník společného sázení stromků do alejí
podél polních cest v katastru obce Helvíkovice
se opět vydařil. Je krásné, když se rodiče
s dětmi podílejí na obnově krajiny a péči o životní
prostředí v naší obci. Sázení stromků pro nás
připravili - obec Helvíkovice, Myslivecký spolek
Dubina Helvíkovice – Kameničná z.s. a Honební
společenstvo Helvíkovice. Moc děkujeme za tuto
akci a těšíme se na další.
Anna Janebová
Počasí nám přálo, obecní auto bylo připravené
na odvoz dětí a rodičů na místo. U polní cesty nás
přivítali místní myslivci. S dětmi a rodiči se dali
s nadšením do práce. Každé z dětí si zasadilo svůj
strom. Odměna – banán a perník, to byla dobrota
za odvedenou práci. Bylo radostí pozorovat děti
s jakým nadšením sázely stromečky a besedovaly
s myslivci a rodiči.
5

Proto jsme se rozhodli, že obnovíme zastávku na
statku pro účastníky tradičního vodáckého závodu
15 km po Divoké Orlici a zároveň připravíme
doprovodný program. Volba padla na společnosti
Agromex a Elektrowin a pro zpestření výstavu
historických zemědělských strojů. Volba to byla
určitě výborná, svědčí o tom kladné ohlasy, ale
i spokojenost zástupců společností i majitelů
zemědělských „stařečků“. Děti si užily skákací hrad
- vlastně skákací konvici. Nejen ony, ale i jejich
doprovody využily zkušební jízdy s moderními
„obry“ našich polí.
mě ani ve snu nenapadlo. Takže jsme se poučili
do let příštích. I když nás možná zase překvapí
něco jiného.
Tímto chci poděkovat všem pořadatelům
tzn. - dámské části kulturního výboru,
zastupitelům, pracovníkům obecního úřadu
a v neposlední řadě dobrovolníkům. Odvedli
jste skvělou práci!

DEN PLNÝ ZÁŽITKŮ
7. května jsme se sešli na statku a strávili společně
krásný, slunný den vyplněný opravdu spoustou
zážitků.
Ale od začátku. Jak kulturní výbor, zastupitelé, tak
i pracovníci obecního úřadu se stále snaží vymýšlet
nové akce, které by zaujaly a občané si je užili.

Nikdo netušil, co a kolik budeme potřebovat. Jak
občerstvení, tak lidské síly. Když jsem viděla to
množství jídla a pití, co jsme měli připravené, tak
se mně dělalo mdlo a myslím, že jsem nebyla sama.
To, že se všechno prodá a ještě bude chybět, by
HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 3/ 2016
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Dík patří firmám Agromex a Elektrowin. Nemohu
opomenout pana Kučeru, který zprostředkoval
příjezd historických strojů.
Podle mě vydařený den. Pevně věřím, že byl
vydařený i pro všechny návštěvníky. Možná, že
příští ráno pro všechny tak bezva nebylo…. Ale
i to k tomu patří. Mohu Vám slíbit, že za rok
se zase určitě sejdeme a už teď vymýšlíme, čím
zaplníme louku před statkem.

Máte-li nějaké nápady, tak sem s nimi!!
Na závěr chci připomenout: sledujte webové
stránky naší obce, vývěsky, čtěte zpravodaj.
Dozvíte se termíny chystaných akcí, zájezdů. Stále
se ještě setkávám se slovy: „ jé, ono něco bylo?
Tak to jsme měli vědět, přišli bychom“.
Těším se další setkání.
Alena Krejsová

PROBOUZENÍ BROUČKŮ

VYDAŘENÝ VÝLET

V polovině dubna se již děti nemohly dočkat až
začne tradiční broučkiáda. S radostí přicházely
se svými rodiči i prarodiči v krásných kostýmech,
u mateřské školy je vítali usměvaví broučci. Na
cestu se vydalo 61 dětí a 38 dospělých. S radostí
děti plnily na 8 stanovištích různé úkoly, kde
také dostaly malou odměnu od Ferdy Mravence,
Brouka Pytlíka, berušek, koníka, mravenců,
broučků. To byla nádhera vidět tolik krásných
broučků pohromadě! Všechny děti byly moc
šikovné. Dalším překvapením byla ukázka výcviku
pejsků pod vedením manželů Šafářových z České
Rybné. Stánek s popcornem, cukrovou vatou
a balonky také nemohl chybět. O občerstvení
se nám postaraly členky První pomoci a SDH
Helvíkovice. Každý brouček dostal párek a čaj.
I když nám počasí moc nepřálo, žádný brouček
si nenechal ujít nádhernou projížďku na koňském
povozu, kterou pro nás připravil pan Milan Bednář
z Helvíkovic. To byl zážitek!
Děkuji všem 32 učinkujícím broučkům za to, že
svůj drahocenný čas věnují dětem. Rozzářená
očka, spokojenost a šťastné děti - co víc si
můžeme přát?
Anna Janebová
Foto: 6, 13, 22, 28 – dle vašeho výběru

V sobotu 14. 5. 2016 jsme netrpělivě očekávali
příjezd autobusu, který nás měl zavézt do zábavně
– naučného parku v Milovicích. Po milém přivítání
paní starostkou, která nás také seznámila
s programem výletu, jsme natěšení odjeli do
Milovic.

Park MIRAKULUM - to bylo zážitků! Bavili se
malí i velcí, pro děti to byl opravdový ráj - kouzelný
hrad s katakombami, přírodní bludiště, podzemní
chodby, lanové centrum, velké trampolíny,
doprovodný program. Děkujeme obci za příspěvek
na dopravu pro místní občany. Budeme všichni
dlouho vzpomínat!
Anna Janebová

VÍKENDOVKA POČTVRTÉ
Letos bylo v Liberku zase plno! Nejen dětí, taky
tvoření, výletování, her, tance... Zjistili jsme, že
barva se dá na materiál dostat i jinak než štětcem,
třeba kutálením, kapáním nebo dokonce nohama!
Když se zavřou oči, může i fix v ruce tančit do
hudby! Velký úspěch měl tanec stínů, taky zdobení
fotorámečku voskem nebo honba za bonbóny
vypouštěnými z letadla, které pilotovala Barbie.
Létal čmelák, větroň, dvouplošník, vrtulník,
i padáčky, co jsme sami vyrobili!

Stavil se sv. Jiří a připravil nám noční překvapení
na staré půdě. Tvořili jsme se smršťovačkami,
fimem (tentokrát se nic nepřipálilo ), hliníkovou
folií i přírodninami. Cestou k Ivanskému jezeru
jsme totiž narazili na pokácené modříny a tak
jsme si z větviček zkoušeli udělat opičky. A nebo
jsme „oživovali“ smrkové šišky. Ani tentokrát
nezklamala fantazie, s jakou šikulové pracovali.
To se vždycky i my vedoucí inspirujeme 
Zkoušeli jste se někdy domlouvat s pomocí
jediného slova? Třeba „hu“? Je to legrace!
Záživné je taky seznamovat se stylem „zip-zap“
a nebo posílat někomu pozdrav přes jezero
vlastním tělem!
Moc se nám líbilo v říši skřítků. Tam jich bylo!
Jejich pařezové domečky, spousta mlýnků na
potůčku, skrýše, chodníčky, lodičky, rybičky ...

Celý výlet jsme se těšili na opékání buřtíků,
ale kapánek nás cestou překvapilo zjištění,
že nemáme čím zapálit oheň! Začalo číhání
a „odchyt“ kolemjdoucích za účelem sehnání
zápalek. Podařilo se! Máme moc šikovné vedoucí
 Buřtíky jsme si opekli u perníkové chaloupky!

Poblíž chaloupky naší stával kdysi hrad Rychmberk.
Vydali jsme se na průzkum a to bylo taky bezva
dobrodružství - skály, nebezpečné lezení náročným
terénem, pak lávka, přes niž se smělo nejvýš po
jednom ...
Balení a úklid není moc zábavná činnost, ale my si
při ní odskočili na výstavu krásných výrobků moc
šikovných dětí.
Prostě, nabito dobrodružstvím i překvapením.
Vrátili jsme se bohatší o pár boulí na hlavě od
řádění v pelíšcích, jedno natlučené kolínko,
spoustu výrobků a zážitků.
Děkujeme za báječnou spolupráci Obci Helvíkovice,
J. Markovi, D. Smetanové, pilotům - P. Moravcovi
a M. Matyášovi a ještě mistru truhlářskému p. Preclíkovi.
Pochval není nikdy dost, takže ještě jedna VELKÁ
všem šikulům, pravé ruce Elišce, topičce Evče
a kuchařce Lídě!
Lída Matyášová

Úspěchy hasičů
V sobotu 21. 5. se konala tradiční okrsková soutěž
v požárním sportu, tentokrát v Dlouhoňovicích.
Přálo nám krásné počasí, pořadatelé nabízeli
dobré občerstvení a tak výsledky našich družstev
byly jen nepodstatným doplněním příjemného
odpoledne pro všechny zúčastněné. Přesto se
chceme pochlubit. V požárním útoku v kategorii
muži II. získalo družstvo velitele Josefa Matyáše
7
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3. místo a tím i krásný upomínkový pohár.
Ve stejné skupině bylo družstvo pod vedením
Davida Žabky na 5. místě a velitel Roman Koukol
dovedl své družstvo na 6. místo. V kategorii
ženy II. získaly naše členky vedené Marcelou
Žabkovou diplom za 4. místo. Děkujeme všem
zúčastněným za reprezentaci našeho sboru.

Úspěchem se mohou pochlubit i naši nejmladší
hasiči. Při pohárové soutěži v Lukavici v neděli
22. 5. předvedli bojovný výkon a získali tím
19. místo. Velice oceňujeme poctivou přípravu
dětí a jejich zájem o tento sport.
Za výbor SDH Miroslav Felcman

Poznamenejte si do kalendáře
Kulturní výbor obce Helvíkovice srdečně
zve spoluobčany na

Přátelské setkání
seniorů

v neděli 5. 6. 2016 od 14.00 h na statku.
Program:
• úvodní slovo starostky
• pásmo dětí z MŠ
• vystoupení malé zpěvačky Dády
• občerstvení
Součástí setkání je koncert hudební
skupiny KAPKA na dvoře statku.
Pro zvané seniory koncert zdarma.
Starším občanům nabízíme odvoz
obecním autem, zájem hlaste na OÚ.

SDH Helvíkovice zve všechny děti a jejich
rodiče a prarodiče v sobotu 4. 6.
od 16 hodin na

Den dětí spojený
s kácením máje

• soutěže pro děti s hasičskou tematikou
• odměny, občerstvení
Sraz před budovou OÚ.
V neděli 12. 6. se v kapli sv. Antonína
v Helvíkovicích uskuteční

Pouťová mše svatá a koncert
Broni Halbrštátové
Začátek ve 14 hodin. Vstupné dobrovolné.
Srdečně zve Katolická obec
Klub žen Helvíkovice zve spoluobčany
i přespolní všech věkových kategorií
v sobotu 23. 7. na

Celodenní
zážitkový zájezd
do Dolní Moravy

Můžete využít různé aktivity, které tento
areál nabízí:
Stezka v oblacích
Mamutíkův vodní park
Lesní zážitkový park
Stamichmanova stezka
Bobová a lanová dráha
Dětský park u cukrárny Marcelka
Vstupné si hradí každý sám.
Poplatek za dopravu pro členky KŽ 50 Kč,
ostatní 100 Kč.
Přihlášky na OÚ v Helvíkovicích do 15. 7.
9

Kulturní výbor obce Helvíkovice vás
všechny srdečně zve na

Výlet

ve středu 10.8.2016.
Program:
• výrobna pravých hořických trubiček
v obci Miletín v Podkrkonoší – prohlídka
výroby, můžete si vyzkoušet ruční stáčení
trubiček, nakoupit z celého sortimentu
výroby v podnikové prodejně
• společný oběd v Hořicích
• Archeopark Všestary
• Frolíkova pražírna kávy Borohrádek –
prohlídka provozu a návštěva prodejny s
širokou nabídkou kávy a minimuzea kávy
Odjezd v 7 hodin od OÚ, předpokládaný
návrat do 18 hodin.
Poplatek za vstupy: děti, studenti
a důchodci 70 Kč, dospělí 110 Kč
Poplatek za dopravu:
místní 60 Kč, cizí 150 Kč.
Přihlášky s úhradou poplatku na obecním
úřadě do 3. 8. 2016.

O čem se mluví
Česko září čistotou. Uklidili jej
desetitisíce dobrovolníků.
16. 4. 2016 proběhla hlavní vlna úklidů v rámci
projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Do 1 570 místních úklidů černých skládek
a pohozeného odpadu se zapojilo okolo 65 000
dobrovolníků. Českou republiku se jim podařilo
zbavit 1 600 tun odpadu. Organizátoři i přesto
upozorňují, že v boji proti černým skládkám jsme
pořád na začátku.
Ukliďme svět, ukliďme Česko je celorepubliková
úklidová akce, kterou od letošního roku společně
pořádají Spolek Ekosmák a Český svaz ochránců
přírody. Jejím cílem je za aktivní účasti dobrovolníků
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z řad široké veřejnosti uklidit z českých měst, obcí
a přírody černé skládky a odpadky a rozvířit tak
debatu ohledně dlouhodobě neřešené problematiky
černých skládek
Hlavní úklidový den projektu Ukliďme svět,
ukliďme Česko, který v tomto roce připadl na
sobotu 16.4., mají účastníci akce i organizátoři
úspěšně za sebou. Do jaké míry se podařilo
naplnit představy a cíle organizátorů akce? Kolik
dobrovolníků se zapojilo a kolik odpadu dokázali
uklidit z české přírody? A jak si Česká republika
stojí v otázce černých skládek?
Organizátoři letošního Ukliďme svět, ukliďme Česko
si nastavili laťku opravdu vysoko. Jejich cílem bylo
zapojit do úklidů 100 000 aktivních dobrovolníků.
V roce 2015 se v rámci dvou
v té době samostatných akcí
Ukliďme svět 2015 a Ukliďme
Česko 2015 úklidů zúčastnilo
52 359 dobrovolníků.
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Po hlavní vlně úklidů můžeme konstatovat, že
tak vysoko nedosáhli. I tak ale výrazně překonali
loňská čísla: Úklidů se zúčastnilo úctyhodných
65 000 dobrovolníků. A organizátoři ani teď
nemají důvod házet flintu do žita. „Pod taktovkou
Českého svazu ochránců přírody probíhá už
dlouhá léta také podzimní vlna úklidů. Na tuto
tradici chceme navázat i v rámci nové spolupráce
se Spolkem Ekosmák. 100 000 dobrovolníků tak
pořád není mimo naše možnosti,“ vysvětluje
Kateřina Landová, koordinátorka projektu
za ČSOP.
A kolik odpadu se podařilo uklidit v právě proběhlé
jarní vlně úklidů? Podle předběžných odhadů se
výsledná čísla budou pohybovat kolem rekordních
1 600 tun odpadů, ze kterých se podařila vytřídit
celá třetina.
Ačkoliv jde o velký úspěch, organizátoři Ukliďme
svět, ukliďme Česko upozorňují, že není v moci
podobných akcí vyřešit palčivý a komplikovaný
problém černých skládek na území republiky. “Pro
to, abychom se černých skládek zbavili nadobro,
je třeba legislativních změn, které jsou již naštěstí
součástí návrhu nového odpadového zákona.
Příslibem do budoucna je také podpora a účast
zaměstnanců ze strany firem kalibru ŠKODA
AUTO a. s., E.ON Česká republika, s. r. o.,
či Lesy České republiky, s. p.” uzavřel Miroslav
Kubásek ze Spolku Ekosmák.
Tisková zpráva Spolku Ekosmák

Kdo dnes zaváhá, neušetří

V obci Helvíkovice jsme se do celorepublikového
úklidu zapojili již podruhé. Úklid proběhl
podél místních komunikací i silnice II. třídy na
Kameničnou, podél potoka Kameničná a koryta
Mlýnského potoka, okolo řeky Divoké Orlice
a také ve středu obce. Zároveň byla zlikvidována
černá skládka se stavebním materiálem
obsahujícím azbest ukrytá v lese za obcí. Celkem
se zapojilo 43 dobrovolníků, z toho 11 dětí.
V průběhu úklidu bylo sebráno 2 175 kg odpadů,
ze kterých se 1 930 kg podařilo vytřídit (včetně
nebezpečného azbestu předaného k likvidaci do
Ekoly). Náklady na likvidaci odpadu hradila obec.
Všichni dobrovolníci obdrželi pracovní rukavice
a následně zasloužené odměny v podobě opečeného
párku. Moc děkujeme za pomoc obci a především
přírodě.			
Věra Dittertová

Kotlíkové dotace - teď se o nich mluví snad
všude. Vláda vyčlenila 9 miliard. Na první
pohled to vypadá jako pořádná suma. Ve
skutečnosti to ale znamená, že s pomocí
dotace se u nás vymění zhruba 100 tisíc kotlů
z 350 tisíc, které budou potřeba vyměnit. Kdo
dnes zaváhá, dotaci na nový kotel nedostane.
A přitom je stejně bude muset vyměnit – ale
už za své.
„Je to největší výzva za posledních několik let,“
říká Leopold Benda, obchodní ředitel českého
výrobce kotlů Benekovthermu z Horního Benešova,
a dodává: „při výši dotace kupříkladu 120 tisíc na
kotel za 150 tisíc korun člověk zaplatí jen 30 tisíc.
A tahle investice se mu díky úspoře uhlí vrátí
už za tři roky.“ Nízkoemisní automatické kotle
Benekov totiž mají až 95% účinnost při výrazně
nižší spotřebě.
Zároveň je ale nutné zdůraznit, že takto dotovaný
kotel musí splňovat ty nejpřísnější emisní limity.
Smyslem dotace ministerstva životního prostředí
je totiž právě dopad na životní prostředí a ovzduší.
„Například, Česká obchodní inspekce teď řeší kotel
se zahraničním certifikátem, který ale v české
státní zkušebně neprošel testy,“ upozorňuje ředitel
Asociace podniků topenářské techniky Mojmír
Krátký, „proč by měli lidé požadovat certifikát od
nezávislé zkušebny.“ Jinými slovy, když váš kotel
nebude splňovat limity, buď nemusíte dotaci vůbec
dostat, nebo ji případně budete muset vracet.
A stát se chystá ovzduší kontrolovat velmi přísně.
Už nyní se testuje dron, který bude z kouře
z komína schopen přesně určit, jaké spaliny
vypouští domácnost do ovzduší. „Nasaje kouř,
vyhodnotí prachové částice, jejich velikost
a koncentraci. Laboratorní rozbor pak určí, co
člověk přesně spálil,“ vysvětloval v České televizi
technik Petr Sejkora, který takové drony testuje.

Pardubický kraj vyhlásí v září
druhé kolo kotlíkových dotací
Pardubický kraj vyhlásí v září tohoto roku
termín druhého kola přijímání žádostí
o kotlíkové dotace. Postup musí schválit
Rada Pardubického kraje na svém jednání
9. června. O příspěvek na výměnu stávajících
11
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„Občan by si měl zjistit, jaký certifikát kotel má.
Když dnes ušetří pár tisíc na ceně kotle, může se
stát, že mnohem víc pak zaplatí na pokutách,“
připomíná k tomu Mojmír Krátký z asociace.
A jak to s dotací funguje v praxi? „Žadatel musí
vyplnit žádost, mít energetický posudek. Pokud
nemá aktuálně peníze na překlenutí doby od
podání žádosti po vyplacení dotace, musí si zajistit
překlenovací financování. My tohle všechno za něj
uděláme a vyjednáme,“ popisuje Leopold Benda
z Benekovthermu přednosti tohoto největšího
českého výrobce automatických kotlů. „Lidé
většinou podávají jednu žádost o dotaci za život
a mohou mít obavu, že něco špatně vyplní,“
vysvětluje Leopold Benda, proč se rozhodli
poskytovat klientům veškerý servis. Další věcí je
financování. Ne každý totiž má v rezervě tolik
peněz, aby překlenul dobu, než ministerstvo
dotaci vyplatí. „S půjčkou ProBydlení lze výhodně
financovat celou výměnu kotle. S 5% úrokem
splátky úvěru lze výhodně překlenout období,
než dotaci dostane. Zároveň si může podle svých
možností zvolit dobu splatnosti,“ vysvětluje
Jaroslav Cvrček, manažer pro strategické
spolupráce společnosti Wüstenrot.
Do roku 2020 by se mělo vyměnit zhruba 350 tisíc
kotlů. Současná výše dotace ale bude stačit
jen na asi 100 tisíc kotlů. Ale jak je řečeno na
začátku, kdo dnes zaváhá, přijde ho výměna kotle
výrazně dráž. Od roku 2022 bude možno topit
jen v kotlích, které splňují přísné emisní limity.
Tedy, kdo dnes nepodá žádost o dotaci, stejně
bude muset jednou kotel vyměnit. Už ale za své.
A pokud to neudělá, hrozí mu pokuta až 50 tisíc.
„Lidé si to ale uvědomují. Naše partnery, servisní
centra a montážní firmy, oslovují a dohadují s nimi
vyřízení dotace a montáž nového kotle,“ doplňuje
inženýr Benda ze společnosti Benekovtherm.
Petr Vrabec, redakce Kotlikovadotace.cz

ručně plněných kotlů na pevná paliva za nové
nízkoemisní zdroje se budou moci ucházet
jak neúspěšní žadatelé z prvního kola, tak
i noví zájemci. Cílem programu je snížit emise
z lokálního vytápění domácností ve všech
městech a obcích Pardubického kraje.
„Zájem v prvním kole předčil naše očekávání,
kdy jsme schválili celkem 1012 žádostí. Vzhledem
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k tomu, že částka, která je pro kotlíkové dotace
vyhrazena,
nebyla
vyčerpána,
přistoupíme
k vyhlášení druhého kola, ve kterém mezi zájemce
rozdělíme až 60 milionů korun,“ uvedl hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický.
Pardubický kraj přijímal žádosti pro první výzvu
v lednu tohoto roku a během tří dnů zaevidovali
pracovníci úřadu celkem 1054 žádostí. Původně
plánovaná částka 100 milionů korun byla navýšena
tak, aby došlo na všechny žadatele v první výzvě.
Zájemci mohou získat dotaci ve výši 70-85 procent
nákladů na pořízení nového zdroje tepla dle typu
zdroje a lokality. Do roku 2018 kraj předpokládá
poskytnutí dotace na výměnu přibližně 1200 kotlů.

Jak je to s cestovními doklady
pro děti?

Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15
let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

Rodinné dovolené spojené s cestováním
do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit
při cestování s dětmi? Věděli jste například,
že i děti mohou do členských států Evropské
unie a dalších vybraných evropských zemí
cestovat na vlastní občanský průkaz?

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského
průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce,
tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem
zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou
působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje
úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník
pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání
žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce
předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list
dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný
občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento
předložit místo rodného listu.

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti
levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny
cesta k moři či do hor za hranice České republiky.
Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem
platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad,
jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie
ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním
dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená,
že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti
dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro
dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti
má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci
v některých zemích, které byly dlouhodobě
turistickými destinacemi, jako například Egypt
nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst
zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě
potěší možnost cestovat po většině států Evropy
pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní
možné vycestovat do zemí Evropské unie a také
do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory,
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island.
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Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo
občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů
je možné požádat o vydání cestovního pasu ve

zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon
je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši
2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních
dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra
na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou
unii, doporučujeme se předem informovat
u zastupitelského úřadu daného státu, jaké
jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování
s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na

to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou
vyžadovat určitou minimální dobu platnosti
cestovního dokladu při vstupu na jejich území
nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná
minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např.
vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského
úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na
webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz
v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území –
informace na cesty“.
Informace připravilo Ministerstvo vnitra

Zajímavosti
Cyklopecky startují. Ze sedla
kol můžete obdivovat krásy
Pardubického kraje
Již popáté pořádá Destinační společnost Východní
Čechy ve spolupráci s Pardubickým krajem unikátní
letní soutěž – Cyklopecky – ve které mohou
vyznavači kol, bruslí, koloběžek, ale i pěší turisté při
poznávání krás regionu vyhrát horské kolo Merida
nebo třeba wellness pobyt. K účasti ve slosování
stačí projet (nebo projít) alespoň částečně tři
z 15 soutěžních tras a na místě si vyžádat razítko
do takzvané Vandrovní knížky, která je k dostání
ve všech turistických centrech. Všechny podrobné

informace o soutěži, která potrvá až do 16. října,
jsou kromě Vandrovní knížky také na
www.vychodni-cechy.info/cyklopecky/.

Pardubický kraj bude pořádat
Olympiádu dětí a mládeže

jejich účastníky motivací k dalšímu sportovnímu
snažení,“ uvedl hejtman kraje Martin Netolický.

Je rozhodnuto! Český olympijský výbor
přidělil Pardubickému kraji pořadatelství Her
zimní olympiády dětí a mládeže v roce 2018.
Po neúspěšné kandidatuře na letošní hry, kdy byl
nakonec šťastnější Ústecký kraj, už to tentokrát
vyšlo a největší multisportovní akce v České
republice bude u nás. Zúčastnit by se jí mělo až
1600 sportovců. „V roce 2003 jsme pořádali vůbec
první Olympiádu dětí a mládeže, takže se vlastně
vracíme ke kořenům. Neúspěšná kandidatura na
letošní hry nám dala cenné zkušenosti, které jsme
využili při plánování následující zimní olympiády.
Věřím, že připravíme úspěšné hry, které budou pro

Soutěžit se bude v celkem jedenácti sportech
a disciplínách – alpské lyžování, běžecké lyžování,
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lední hokej, skicross, snowboarding, biatlon,
krasobruslení, rychlobruslení, lyžařský orientační
běh, šachy a tanec. „Už nyní jednáme s krajskými
svazy, městy a obcemi nejen o zabezpečení
sportovišť a zázemí, ale také o přípravě našich
sportovců,“ prozradil radní pro sport a volnočasové
aktivity René Živný.
Sjezdařské soutěže se pojedou v Orlických horách.
O cenné kovy v alpském lyžování se bude bojovat

ve skiresortu Buková hora, pro skicrossisty
a snowboardisty je připravený areál Větrný vrch na
Dolní Moravě. Běžkaři využijí areál v Letohradě,
kde se budou konat i biatlonové závody, a hokejisté
sehrají turnajové zápasy na stadionech v České
Třebové a Chocni. Taneční soutěž se uskuteční
v Litomyšli, kde bude kulturní a společenské
centrum her. Slavnostní zahájení je na programu
v hokejové Tipsport areně v Pardubicích.

Tisková zpráva
z jednání správní rady
Sdružení obcí Orlicko

na Červenovodském sedle, je před podáním. O další
realizaci těchto projektů by mělo být rozhodnuto
v druhé polovině tohoto roku, záležet bude na
výsledku projednání dotačních žádostí.
Správní rada Sdružení obcí Orlicko také projednala
a následně rozhodla o rozdělení dotací v rámci
dotačního programu Podpora významných výročí
v členských obcích Orlicka. Finanční podpory
se tak pro své významné akce dočkají akce
v obcích Bystřec, Dlouhoňovice, Lukavice, Nekoř
a Pastviny, návrh správní rady ještě musí potvrdit
červnová valná hromada.

V úterý 19. 4. 2016 se sešli členové Správní rady
Sdružení obcí Orlicko v rekonstruované budově
Obecního úřadu v Pastvinách ke svému druhému
letošnímu jednání. Na programu měli řadu bodů
týkajících se běžné činnosti Orlicka, ale i body
související s novými aktivitami svazku obcí pro
příští období.
Členové správní rady a kontrolní komise diskutovali
o projektech do česko – polského přeshraničního
programu Interreg V - A. Žádost o podporu
projektu Žijeme spolu, jehož hlavním cílem je
posílení vazeb dětí a mládeže k regionu Orlicka již
byla podána.
Žádost o podporu projektu Kladsko-OrlickoSněžník, jehož aktivitami jsou např. rozhledna na
Králickém Sněžníku (investorem by byla polská
strana), Singltrek Orlicka nebo rozšíření parkoviště

S blížícím se 25. výročím založení Sdružení obcí
Orlicko (Sdružení obcí Orlicko je nejstarším
uskupením obcí tohoto typu v ČR!) se správní rada
zabývala přípravou těchto oslav, o místu, termínu
a konání oslav k tomuto výročí. Předběžným
termínem konání oslav je pátek 30. 6. 2017.
Důležitou informací pro starosty obcí a měst
Orlicka byl termín nákupu elektrické energie
a plynu pro rok 2017, který proběhne na
Českomoravské komoditní burze v Kladně dne
25. 4. 2016.
Do
tohoto
společného obchodu je zapojena
řada obcí a jejich organizací
z Orlicka a Lanškrounska.
Od letošního roku se zapojil
i VaK a. s. Jablonné nad
Orlicí. Podle příznivého vývoje
cen energii a díky společnému
postupu předpokládáme také
letos podstatné snížení cen jak
elektrické energie, tak zemního
plynu.
V Žamberku 19. 4. 2016
		
Petr Fiala
předseda Sdružení obcí Orlicko
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Upozornění a inzerce
Dostali jste se do nepříznivé
životní situace, se kterou si
nevíte rady?
Potřebujete pomoci se zajištěním péče
o sebe, svou domácnost či o svého blízkého?
Chcete něco změnit?
Kontaktujte
SOCIÁLNÍHO
PRACOVNÍKA
odboru sociálních věcí a zdrav. Městského
úřadu v Žamberku, který Vám ZDARMA
poradí, pomůže nebo zprostředkuje pomoc.
V jakých oblastech vám může sociální
pracovník pomoci?
Bydlení
• pomoc při udržení stávajícího bydlení
• pomoc s hledáním náhradního bydlení
Finance
• poradenství a podpora správného hospodaření
s financemi
• sestavení domácího rozpočtu
• pomoc při řešení dluhů a exekucí, spolupráce při
sjednání splátkových kalendářů
• poradenství v oblasti sociálního zabezpečení
a sociální dávek
Zaměstnanost
• podpora při vyhledávání zaměstnání
• pomoc při vyplňování formulářů, při sepisování
životopisů
• podpora pravidelné docházky do zaměstnání
Jednání na úřadech a institucích
• pomoc při komunikaci a jednání na úřadech
• poradenství v oblasti sociálního zabezpečení
• pomoc s listinami, formuláři, úředními dopisy
• pomoc při vyřizování osobních dokladů
• doprovod při jednání na úřadech
Zajištění péče druhé osoby
• poradenství a pomoc v oblasti zajištění péče
o osobu blízkou
• poradenství při výběru a zprostředkování vhodné
sociální služby
Pomoc při řešení dalších sociálních situací, jež
nejsou uvedeny a jsou v kompetenci sociálního
pracovníka

Sociální pracovník vždy:
• respektuje Vaše soukromí a právo na osobní
svobodu a svobodu pohybu
• poskytuje podporu a pomoc diskrétně bez rozdílu
pohlaví, rodinného stavu, národnosti, sociálního
postavení, náboženského vyznání či sexuální
orientace
• nabídne možnosti řešení situace a respektuje
Vaše rozhodnutí a můžete kdykoliv spolupráci
ukončit
• podporuje samostatnost a schopnosti klientů
• přistupuje ke každému individuálně a je pro Vás
partnerem
• dodržuje mlčenlivost a osobní údaje předává jen
se souhlasem
Komu může sociální pracovník pomoci?
• osobám se zdravotním postižením (tělesným,
smyslovým,
mentálním)
nebo
duševním
onemocněním
• osobám, jež pečují o osoby závislé na péči jiné
osoby
• osobám omezeným na způsobilosti k právním
úkonům a opatrovníkům
• osobám ohroženým sociálním vyloučením, které
je důsledkem stáří, zdravotního postižení, jiné
sociální události nebo které vyplývá z příslušnosti
k národnostní menšině
• osobám, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí
v nejistém či neadekvátním bydlení
• nezaměstnaným a osobám s materiálními
problémy (nízké příjmy, zadlužení)
Sociálního pracovníka může navštívit zcela
nezávazně a anonymně. Víte-li o někom, komu
může sociální pracovník pomoci, neváhejte
sociálního pracovníka kontaktovat. Sociální
pracovník je terénní pracovník, proto je vhodnější
kontaktovat sociálního pracovníka telefonicky,
případně emailem a domluvit si osobní setkání
a na základě domluvy Vás může sociální pracovník
osobně navštívit.
Kontakty
Bc. Miroslava Trulíková, tel.: 465 670 283
Monika Břízová, DiS., tel.: 465 670 237
Mgr. Dagmar Ducháčková, tel.: 465 670 230

E- mail: m.trulikova@zamberk.eu; m.brizova@zamberk.eu; d.duchackova@zamberk.eu
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Obec Helvíkovice nabízí k prodeji palivové dřevo.
Bližší informace podá starostka obce, telefon 602310717.

dTest: Další finta
podomních prodejců:
doma předvedené
zboží nelze vrátit
Zní to trochu jako vtip. Při
podpisu smlouvy potvrdíte, že
jste do právě kupovaného parního
čističe sami nalili vodu a použili
jej. V podmínkách smlouvy je
pak uvedeno, že nalitím vody
dochází ke smísení zboží s jiným,
a tudíž od koupě nelze odstoupit
do 14 dnů. Nejde však o vtip, ale o reálnou fintu
prodejce, který překrucuje zákon ve snaze odepřít
vám právo smlouvu uzavřenou doma zrušit.
Přestože řada měst a obcí již podomní prodej
zakázala, lidé stále čelí obchodním zástupcům
v oblecích nabízejících nejrůznější produkty
a služby. Zástupci společnosti Clear World s. r. o.
získávají nové zákazníky prezentací a prodejem
parních čističů u nich doma, a to za cenu
přesahující 30 000 Kč.
„Podle zákona je možné smlouvy sjednané
v domácnosti spotřebitele do 14 dnů zrušit. Byť
z tohoto pravidla existují výjimky, nelze si je
vykládat po svém. Společnost Clear World s. r. o.
ve svých smluvních podmínkách uvádí rovnou
tři zákonné výjimky z práva na odstoupení od
smlouvy. Podle společnosti nelze vrátit parní čistič
upravený na přání spotřebitele. Dále byl-li smísen
s jiným zbožím, kterým se pro účely smlouvy
rozumí i voda. Nelze prý vrátit ani čistič vyndaný
z hygienického obalu,“ uvádí Lukáš Zelený, vedoucí
právního oddělení dTestu, a dodává: „Společnost
však už v samotném textu smlouvy zakotvuje, že
si zákazník úpravu čističe vyžádal, sám ho z obalu
vyndal a nalil do něho vodu.“

Nic netušící spotřebitel nemá ani možnost
zaškrtnout, že tomu bylo jinak. Navíc ten, kdo
vodu do čističe nalévá, bývá obchodní zástupce,
aby jej mohl zákazníkovi před uzavřením smlouvy
předvést.
Situace, kdy spotřebitelé nemohou od smlouvy
odstoupit, mají své opodstatnění a důvod, který
k tomu zákonodárce vedl. Tak například není
možné odstoupit od koupě balení bílé a jiné
barvy na malování, pokud už byly smíchány
k docílení určitého odstínu. Z hygienických důvodů
nelze vrátit třeba rozbalený zubní kartáček.
Parní čistič nespadá ani pod jednu z uvedených
výjimek. A fakt, že existuje jeho jednokomorová
a dvoukomorová varianta, bez dalšího neznamená,
že volbu té druhé šlo pokládat za spotřebitelem
vyžádanou úpravu věci. Zákonné výjimky se totiž
nesmějí zneužívat.
Každý podomní prodejce musí písemně poučit své
zákazníky o jejich právu od smlouvy odstoupit.
„Společnost Clear World s. r. o. při plnění této
povinnosti částečně vychází ze zrušeného zákona
a využívá další výjimku, která nepřipouštěla
možnost odstoupit od smlouvy, jestliže si
spotřebitel prodejce sám domů předem pozval. Ta
už ale neplatí téměř čtyři roky,“ podotýká Lukáš
Zelený.
Zákazník, který si tímto způsobem parní čistič
koupil, je samozřejmě oprávněn od kupní smlouvy
odstoupit, neboť rozbalený, vodou naplněný
a předvedený čistič už v tomto stavu koupil.
S ohledem na nesprávné poučení ze strany
prodejce tak může učinit do 1 roku a 14 dnů po
převzetí čističe a má právo na vrácení plné kupní
ceny, pokud ji hned zaplatil.
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