XIX. ROČNÍK

PERIODICKÝ TISK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU 3/ 2018

SLOVO STAROSTKY OBCE

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Další sledovanou stavbou je vizuální přeměna
staré hasičské zbrojnice, která od ledna
prochází kompletní rekonstrukcí včetně vyřešení
zasakování dešťové vody z nové střechy. Novou
podobu získala v minulých týdnech.

Investice v obci

V současné době je nejvíce sledován vývoj
stavebních prací na kapli sv. Antonína.
Plánovaná výměna dosluhující střešní krytiny
se změnila odkrytím stávajícího šindele na
věži kaple. Zjistilo se, že dřevěný záklop,
trámové konstrukce krovu věže byly napadeny
dřevokazným hmyzem. Stáli jsme před
nesnadným úkolem, jak pokračovat dál…
Nová krytina ve stávajících dřevěných prvcích
nedržela. Další volba byla posouzení odborníky
- možnost sanace a impregnování stávajících
částí. Bohužel tato možnost již nebyla reálná
pro vysoké napadení dřevokazným hmyzem
a hnilobou více jak z 50 %. Bylo přistoupeno na
poslední variantu - „nová dřevěná konstrukce
věže“. Proto v sobotu 19. května byla původní
konstrukce věže jeřábem přemístěna na
přilehlou louku. Nyní čekáme na zhotovení nové
konstrukce, která bude sloužit dalším generacím.
Vždyť původní pamatuje Rakousko-Uhersko.
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Na konci května se uskutečnila dlouho žádaná
oprava pozemních komunikací k Popluží a za
obecním úřadem. Věřím, že oprava zajistí všem
uživatelům bezpečnější dopravu a tyto úseky již
nebudou překážkou pro plynulou jízdu.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
Helvíkovice

ZA ROK 2017 JSTE ZAJISTILI SBĚR 2 203,78 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI:

Úspory elektrické
energie

Úspory vody *
143,31 m3

34,43 MWh

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 29,89 t

Úspory ropy **
2 176,11 l

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 6,76 t CO2 ekv

Úsporu primárních
surovin
0,99 t

Krásné prosluněné letní dny
a školákům vydařené prázdniny přeje
Jana Kolářová, starostka obce
Upozornění na místní poplatky na rok
2018
Poplatek za odpady 450 Kč je splatný
do 30. června.
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- sazba je za 1 občana hlášeného k trvalému
pobytu, dlouhodobě žijícího cizince nebo za
rekreační objekt
Místní poplatky je možné hradit v hotovosti
na obecním úřadě v úřední dobu úřadu
nebo bankovním převodem na účet obce
č. 107489301/0300, variabilní symbol platby je
číslo domu.

*

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
1 923 SPRCHOVÁNÍCH.

**

ÚSPORA TAKOVÉHO

MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
32 001 KM V BĚŽNÉM
OSOBNÍM AUTOMOBILU.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vzpomínka

„Čas ubíhá a nevrací co vzal, ale láska, úcta a krásné vzpomínky na
Tebe v srdcích našich žijí dál.“
S bolestí v srdcích vzpomínáme dne 15. června 2018 pátého výročí
od úmrtí naší milované manželky, maminky, babičky a prababičky
paní Věry Dostálkové.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manžel, syn Vlastík a dcera Ivana s rodinou

Srdečně blahopřejeme

našim spoluobčanům, kteří oslaví významná
životní jubilea

v červnu 2018

Pinkasová Božena		
Šreibr Josef		
Šindelářová Miluše		
Šnajdr Jindřich		

84
70
83
84

Šnajdrová Anna		
Dobeš Jaroslav		

80 let
84 let

a v červenci 2018
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let
let
let
let

Blahopřání
k významným životním
výročím

ZE ŽIVOTA V OBCI

30. 4./ Stavění máje a pálení čarodějnic

Zástupci obce navštívili s osobním blahopřáním
v dubnu pana Josefa Matyáše a pana Jiřího
Jeništu. V květnu slavili pan Miloslav Dušek
a paní Květa Janušová.
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ZE ŽIVOTA V OBCI

5. 5./ Den plný zážitků

ZE ŽIVOTA V OBCI

27. 5./ Přátelské setkání seniorů

Poznáváme krásy Helvíkovic

Sobota 26. května byla ideálním dnem projít
zákoutí naší obce společně s odborníky v oboru
geologie a biologie, abychom část naší obce
viděli jiným pohledem. Společný sraz účastníků
byl tentokrát u Poplužského mostu trasa vedla
směrem k Bažantnici, okolo rybníka, dále do
lomu lesem ke křížku a poté po hlavní silnici.
Velice poutavým výkladem přímo v terénu
jsme mohli nahlédnout až do období třetihor.
Seznámili jsme se s regionálními, invazivními
i jedovatými rostlinami. Dozvěděli jsme se
zajímavosti o místních horninách a jejich vývoji.

Informace o sportovní
činnosti členů SDH
Helvíkovice
Dne 19. 5. 2018 se konala Okrsková soutěž
v Žamberku Pod Černým lesem. Z našich řad
se zúčastnila tato družstva:
Kategorie ŽENY II
– velitelka Marcela Žabková – 2. místo
Kategorie MUŽI II
– velitel Josef Matyáš – 2. místo
- velitel Roman Koukol – 5. místo

Na svých místech se také znovu osvědčili naši
rozhodčí Jiří Vábr, Vojtěch Kroul a Karel
Blažek.
Letos jsme do našich družstev mužů úspěšně
zařadili dva nováčky – Jakuba Moravce a Pavla
Juliše, rádi uvítáme další.
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Okresní soutěž mladých hasičů v požárním
sportu Plamen 2018 se konala v Mladkově
25. 5. – 26. 5.
Naši mladí závodníci soutěžili s plným
nasazením a plně v duchu fair play, přesto
jsme obsadili 30. místo. Velkým zážitkem pro
všechny bylo letošní první přespání pod stanem.
Na obou soutěžích bylo výborné počasí, skvělá
nálada a dobrá zábava.
Děkuji všem závodníkům za účast a přeji
mnoho hezkých zážitků o prázdninách.
Zároveň zvu další zájemce na schůzku
kroužku mladých hasičů, která se bude
konat v pátek 3. 8. 2018 od 16 hodin. Noví
zájemci hlaste se na tel. č. 777 577 221.

Miroslav Felcman
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ZE ŽIVOTA V OBCI

VÍKENDOVKA S VÝTVARKOU

Na tu letošní jsme vyrazili do Orliček. Nocovali
jme tradičně ve staré faře, ale bylo tentokrát
nádherné slunečné počasí (loni sněžilo...) a tak
jsme většinu času trávili venku. Vyrobili jsme
si sluníčko ze samoschnoucí hmoty a pedigu,
panáčka Péráčka z fima, ptáčka z filcu. Tiskli
jsme obrázky na trička a vyzkoušeli si knižní
vazbu na zápisníku s deskami zdobenými
žehličkou a voskem.
Hodně času nám věnovala čarodějnice
Vanesa, již jsme potkali v pátek večer kousek
za farou. Na její radu jsme si v sobotu ráno
pořádně namasírovali lýtka a podle šipek
a zadání v dopisech vyrazili krásnou krajinou
za překvapením. Cestou jsme chytali pavouky,
vyráběli pro Vanesu náhrdelník, mávali na
motorkáře  a v borůvčí našli koš plný košťat.
Později jsme se po velmi nakloněné cestě
(úúúf!) doplazili na vrchol Suchého vrchu.
Na tamních skalkách únava
zničehonic zmizela... a my
zvládli vyšplhat něco
přes sto dvacet
schodů
na

ZE ŽIVOTA V OBCI
rozhlednu. Viděli jsme až do Polska!
Cestou zpět vedoucí ztratili mapu, takže jsme
si zkratku prodloužili o celé dva kilometry! Ale
aspoň jsme si stihli zahrát na Kohouta a na
Stopaře a nadělat pár škrábanců po těle na
památku.
Sobotní večer patřil opékání buřtů, písničkám
a zábavě u táboráku. Taky jsme vyhledávali
souhvězdí na noční obloze.
V neděli jsme se podívali do orličského
kostelíka, zaběhali jsme si na místním
hřišti a shlédli výstavku moc povedených
výtvorů malých šikulů. Neděle byla taky
balící a uklízecí. Parádní nápad Elišky stavit
se cestou domů v Jablonném 'na lžíci'
a na ZMRZLINU!
Díky moc Elišce, Evče, Terce a Jaromírovi
za péči a pomoc!! Díky panu Markovi,
Smetanovým a Obci Helvíkovice za báječnou
spolupráci!!
VELKÁ POCHVALA všem účastníkům
šikulům a už teď se zase moc
těším na příště s vámi 
Lída Matyášová

Poděkování

Ráda bych poděkovala panu Milanu Duškovi
za další svoji knihu, kterou věnoval do naší
knihovny. S názvem Před a po zatmění je zatím
poslední z jeho více než čtyřiceti vydaných knih.

Pan Dušek se věnuje žánru krimi a detektivka.
V jeho knihách určitě poznáte místa nám všem
dobře známá. Jako čtenář mohu doporučit.
Alena Krejsová
POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE

V neděli 17. června
od 14 hodin se v kapli sv. Antonína
uskuteční

pouťová mše svatá
a poté

koncert v podání Broni
Halbrštátové.
Jste srdečně zváni.

Kulturní výbor obce Helvíkovice vás
srdečně zve na

Zájezd pro občany ve
čtvrtek 16. 8. 2018
Program

Hrad Bouzov

– společná prohlídka

Flora Olomouc
– záplava nádherných květů léta i bohatý
doprovodný program pro děti i dospělé individuální prohlídka výstaviště a oběd
Odjezd v 7.30 h od OÚ,
předpokládaný návrat mezi 19-20 h.
Poplatek za dopravu a vstup do hradu:
děti do 6 let zdarma
děti, studenti, senioři nad 65 let 170 Kč
dospělí 220 Kč
Sazby platí pro místní občany, ostatní
účastníci připlatí 90 Kč za dopravu.
Vstupné na výstaviště hradí každý
účastník sám.
Závazné přihlášky s úhradou poplatku
na obecním úřadě do 3. 8. 2018.
9

10

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Kluky zaujala ukázka zpracování dřeva - výroba
zvířátek.
Při zpáteční cestě pěšky do Helvíkovic jsme si
s dětmi celou cestu vyprávěly a děti si odnesly
plno krásných zážitků. Moc děkujeme všem,
kteří pro nás takovou krásnou akci připravili.
Druhý den ve školce starší děti ukázaly mladším
jak se kouzelná vajíčka vyrábějí a každý si
domů odnesl originál.

Mnohokrát děkujeme za nezapomenutelný
zážitek a pozvání. Byl to moc pěkný
a vydařený dopolední výlet.

DĚTI Z MŠ HELVÍKOVICE NA VÝLETĚ
V CHOVNÉ STANICI DIBAQ A. S.

POZNÁVÁME ŘEMESLA

Naše MŠ přijala milé pozvání od Mgr. H. Čížkové
ze ZŠ 28. října 581 na akci Poznáváme
řemesla do školní družiny. Přestože máme
problémy s dopravou, vše se vyřešilo obecním
autem. Děti se už nemohly dočkat.
Milé přivítání Mgr. Helenou Čížkovou a pak
už následovala prohlídka ukázky řemesel, která
jsou spojena s velikonočními zvyky - pletení
pomlázky, barvení a voskování vajíček. Dětem
se moc líbila krásná velikonoční dekorace
z čerstvého proutí a přírodního materiálu, kterou
vyráběla paní učitelka dle přání dětí. Nadšené
byly při zdobení perníčků a výrobě předmětů
z keramiky pod vedením milé paní učitelky,
která měla s dětmi velkou trpělivost.
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Do chovné stanice Dibaq a. s. na krásný
dopolední páteční výlet -podívat se na ovečky
a jehňátka nás pozval pan Šalomoun, tatínek
Emilky, která navštěvuje naší mateřskou školu.
Vydali jsme se se všemi dětmi, i s těmi
nejmenšími 2,5 letými. Cestou jsme pozorovali
všechna domácí zvířátka, jarní květinky
v zahrádce a hlavně jsme dbali na bezpečnost
silničního provozu, protože byl velký provoz.
Když děti uviděly krásné koníky, byly ve svém
živlu.

Ale překvapení na ně teprve čekalo. S milým
úsměvem nás přivítal pan Šalomoun a děti ani
nedutaly. Poslouchaly jeho vyprávění a pak nás
zavedl za ovečkami.
To byla podívaná, vidět tolik oveček pohromadě!
Seznámil je také s jejich životem, jak se o ně
musí starat, s velkou trpělivostí odpovídal na
zvídavé otázky dětí. Byl to obrovský zážitek.
Před odchodem do školky se děti proběhly po
louce, hlédly ukázku výcviku pejsků pod vedením
paní Šafářové - maminky naší Kačenky, která
také navštěvuje naší MŠ.

V HELVÍKOVICÍCH DĚTI PROBUDILY
BROUČKY

V pátek 20. 4. 2018 se již děti nemohly
dočkat, až začne tradiční broučkiáda. S radostí
přicházely se svými rodiči i prarodiči v krásných
kostýmech, u MŠ je vítali usměvaví broučci.
Na cestu se vydalo 62 dětí a přes 60 dospělých,
z toho bylo 18 učinkujících broučků.
S radostí děti plnily na 8 stanovištích různé
úkoly, kde také dostaly malou odměnu od všech
broučků. V cíli ještě párek, pitíčko, omalovánku
a na památku diplom. To byla nádhera
vidět tolik krásných broučků pohromadě!
Všechny děti byly moc šikovné. Dalším
velkým překvapením byla ukázka nádherných
koníků a jízda na nich pod vedením manželů
Plundrových. Děti ukázněně stály za sebou
a s netrpělivostí čekaly, až se svezou na
koníkovi.
To byl zážitek. Byl to opravdový ráj pro děti!
Moc děkujeme! Stánek s popcornem, cukrovou
vatou, balonky, milou a usměvavou paní
Třískovou z HK nemohl chybět. O občerstvení
se nám postaraly členky SDH Helvíkovice. Velké
poděkování patří všem obětavým 18 učinkujícím
broučkům za to, že svůj drahocenný čas věnují
dětem. Rozzářená očka, radost a šťastné děti
se svými rodiči a prarodiči - co víc si můžeme
přát? Bez spolupráce MŠ s SDH Helvíkovice by
tato tradičně hojně navštěvovaná akce nebyla
možná. Moc děkujeme.

PLAVECKÁ VÝUKA

V době od 25. 4. - 27. 6. 2018 probíhá plavecká
výuka dětí v plaveckém bazénu v Ústí nad Orlicí. Výuky se účastní většina dětí z mateřské
školy - celkem 24. Děti se vždy moc těší a dělají
velké pokroky. Už se těšíme na plavecké závody
Žabka Katka, které proběhnou 29. 6. 2018
a kde děti předvedou, co se v plavecké školičce
naučily.
Anna Janebová
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FOTOGRAFIE Z HISTORIE / VZPOMÍNÁTE?
1937/ Župní sjezd

HASIČI HELVÍKOVICE / BESEDY S DŮCHODCI
1973/ Stavba věže na hadice

1926/ Okrskové cvičení
1989/ 100 let od založení hasičského sboru

Hasičský oddíl žákyň

1913/ Hasičký sbor Helvíkovice

1977
1973
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O ČEM SE MLUVÍ

Informace z Občanské
poradny Ústí nad Orlicí
DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ

Od 1. června 2018 začne platit nová dávka
ze systému nemocenského pojištění – tzv.
dlouhodobé ošetřovné.
Nárok na dlouhodobé ošetřovné vznikne
tomu, kdo dlouhodobě pečuje o člena rodiny
v domácím prostředí alespoň po dobu 30 dnů
a nemůže kvůli tomu chodit do zaměstnání
nebo vykonávat samostatnou výdělečnou
činnost.
Dlouhodobou péčí se rozumí poskytování
celodenní péče ošetřovanému spočívající
v každodenním ošetřování (tzn. péče spojená
s podáváním jídla a pití, oblékáním, svlékáním,
tělesnou hygienou a pomocí při výkonu
fyziologické potřeby).
Dávku je možné pobírat nejdéle 90 kalendářních
dnů a výše dávky za kalendářní den činí 60 %
denního vyměřovacího základu.
Ošetřovanou osobou musí být fyzická osoba,
jejíž závažná porucha zdraví si vyžádala
hospitalizaci trvající nejméně 7 kalendářních
dnů. Potřebu péče v následujícím období musí
potvrdit ošetřující lékař.
Abyste mohli uplatnit nárok na dlouhodobé
ošetřovné, musíte být:
• a) manželem (manželkou) ošetřované
osoby
nebo
registrovaným
partnerem
(registrovanou partnerkou) ošetřované osoby,
• b) příbuzným v linii přímé s ošetřovanou
osobou nebo je její sourozenec, tchyně, tchán,
snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc,
• c) manželem (manželkou), registrovaným
partnerem (registrovanou partnerkou) nebo
druhem (družkou) fyzické osoby uvedené
v písmenu b), nebo
• d) druhem (družkou) ošetřované osoby
nebo jinou fyzickou osobou žijící s ošetřovanou
osobou v domácnosti.
Na rozdíl od běžného krátkodobého ošetřovného
je tato dávka určena i pro OSVČ. Protože je to
ale dávka nemocenského pojištění, podmínkou
pro vznik nároku na její výplatu je dostatečně
dlouhá účast na pojištění.
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O ČEM SE MLUVÍ
Zaměstnancům vznikne nárok na dlouhodobé
ošetřovné, pokud jsou účastni nemocenského
pojištění alespoň 90 kalendářních dnů
v posledních 4 měsících. U OSVČ je to
účast na pojištění alespoň po dobu 3 měsíců
bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby
dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této
péče.
V průběhu péče, za kterou náleží dlouhodobé
ošetřovné, vám zaměstnavatel nemůže dát
výpověď a po ukončení péče vám nová úprava
v zákoníku práce garantuje původní práci
i návrat na stejné pracovní místo.
Zaměstnavatel ale nemusí poskytnout pracovní
volno na tuto péči automaticky. Může to
odmítnout, ale jen kvůli vážným provozním
důvodům. V takovém případě vám je musí
písemně sdělit. V ostatních situacích je povinen
volno poskytnout.
Nárok na další dlouhodobé ošetřovné může
vzniknout nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode
dne, za který jste měli naposledy na tuto dávku
nárok. Dlouhodobé ošetřovné náleží vždy jen
jednou, i když současně poskytujete péči více
osobám.
Služby občanské poradny jsou poskytovány
bezplatně, jsou určeny všem lidem, kteří se
dostali do nepříznivé sociální či životní situace,
nebo jim taková situace hrozí, situaci neumí
sami řešit a potřebují pomoc.
Informace o provozní době a kontakty na
občanskou poradnu najdete na www.uo.charita.
cz nebo je získáte na telefonu 734 281 415.
Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám
budeme věnovat.
Pracovníci Občanské poradny Ústí nad Orlicí

Informace Policie ČR

Chodci, cyklisté a řidiči senioři v dopravě

Další z našich preventivních článků budeme
věnovat oblasti silničního provozu, chodcům,
cyklistům, řidičům a především seniorům
v dopravě. Ač dopravní nehodovost má
z dlouhodobého hlediska klesající tendenci,
co se týká jak počtu, tak tragických následků

nehod, jistě je na místě si připomenout několik
základních pravidel. Vzhledem k tomu, že se
jedná o poměrně obsáhlé téma, pokusím se
vyzdvihnout věci, které by vás mohly zajímat.
Řekneme si, kdo je vlastně chodec, jaké má
povinnosti a jak je to s domnělou absolutní
předností na přechodu pro chodce. Zopakujeme
si, kdo a kde by měl nosit reflexní prvky. Dále si
řekneme, zda je v pořádku, když občas vidíme
většinou cyklistky – ženy, jak vezou na jízdním
kole nákup, jednou rukou řídí a v druhé ruce drží
deštník, aby nezmokly nebo jaká hrozí pokuta
cyklistům, kteří jedou pod vlivem alkoholu.
A v neposlední řadě si připomeneme, jak je to
se zdravotními prohlídkami u řidičů starších
65 let a s jízdou na vozítkách segway.
Chodec – Kdo je vlastně chodec? Zákon
hovoří tak, že chodec je i osoba, která tlačí nebo
táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy
nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující
60 cm, pohybuje se na lyžích, kolečkových
bruslích nebo obdobném sportovním vybavení
anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku
pro invalidy, vede jízdní kolo nebo motocykl
o objemu válců do 50 cm3 nebo psa. Každý
tento chodec je účastníkem silničního provozu
a má určité povinnosti. Zákon ukládá chodci
povinnost použít chodník nebo stezku pro
chodce (ta bývá označená dopravní značkou).
Tam, kde chodník není, chodí se po levé
krajnici nebo co nejblíže levému okraji vozovky
a to v počtu maximálně dva chodci vedle sebe.
Ač zákon ukládá chodcům, aby byli označeni
reflexními prvky za snížené viditelnosti pouze
mimo obec, policie obecně doporučuje být
za snížené viditelnosti označen reflexními
prvky všem chodcům a cyklistům. Pokud se
pohybujete pomocí hole, určitě jí opatřete také
reflexními prvky. Stejně to platí i pro případ,
kdy za snížené viditelnosti venčíte psa, kde
doporučujeme označit obojek i vodítko. Na
používání reflexních prvků policie zaměřuje
i řadu dopravně bezpečnostních akcí, kde různé
prvky s retroreflexních materiálů rozdává. Jinou
volbou může být i označení se neoslňujícím
světlem například z jízdního kola. Toto světlo
bychom doporučili připevnit třeba na paži,

která je blíže do vozovky. Co se týká přecházení
vozovky, policisté se občas setkávají s mylným
výkladem zákona v tom smyslu, že chodec
má absolutní přednost, což opravdu tak není.
Doporučujeme dbát především na své zdraví,
při přecházení vozovky být ostražití, nebýt
roztržití a myslet na to, že je lepší někam přijít
o chvíli později, než nedojít už nikdy. Tam kde
je přechod pro chodce, je chodec povinen jej
užít. Pokud na komunikaci přechod není, má
chodec povinnost přecházet vozovku kolmo
k její ose. Každý by měl mít na paměti, že
chodci a cyklisté jsou nejzranitelnějšími
účastníky silničního provozu a tak k sobě
a ostatním účastníkům přistupovat.
Cyklista – Cyklista je řidič nemotorového
vozidla, tzn. také účastník silničního provozu.
Jízda pod vlivem alkoholu je stejně jako
u řidičů vozidel na kole zakázaná a pokuty
nejsou zrovna nízké. Pokud by cyklistovi
policisté naměřili do 1 promile alkoholu
v dechu, hrozí mu pokuta od 2.500 do 20.000
korun, nad 1 promile alkoholu v dechu 25.000
až 50.000 korun pokuty a stejně tak, když se
cyklista odmítne dechové zkoušce podrobit. Na
kole se jezdí při pravém okraji vozovky, a pokud
je zřízen jízdní pruh pro cyklisty nebo stezka pro
cyklisty, je povinnost jich cyklista užít. Cyklista
mladší 18 let je povinen mít na hlavě za jízdy
řádně připevněnou ochrannou přilbu. Policisté
však doporučují, aby přilbu nosili všichni cyklisté
bez rozdílu věku. Dítě mladší 10 let smí jet na
silnici jen pod dohledem osoby starší 15 let.
K osvětlení cyklisty zákon říká, že cyklista je
povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy
rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím
dopředu a zadní svítilnu se světlem červené
barvy nebo přerušovaným světlem červené
barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle
osvětlena, může cyklista použít náhradou za
světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným
světlem. K výše uvedenému příkladu převážení
nákupních tašek a jiných zavazadel na jízdním
kole se vztahuje ustanovení zákona, které
hovoří o tom, že cyklista nesmí jet bez držení
řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy
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druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře
a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení
jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky
provozu na pozemních komunikacích. Kdo
z vás někdy vezl na řídítkách těžké nákupní
tašky tak jistě ví, před čím chci varovat. Nákupní
taška pak při potřebě udělat nějaký manévr
často převezme řízení kola za vás, což ohrožuje
nejen vás samotné, ale i ostatní účastníky
silničního provozu. Proto doporučujeme si
opatřit na jízdní kola košíky či jiné nosiče.
Pokud byste potřebovali za jízdní kolo připevnit
vozík, je to možné, avšak zákon vám povoluje
připojit přívěsný vozík do maximální šířky
90 cm, který bude mít vzadu dvě červené
odrazky netrojúhlelníkového tvaru. Pokud
chce cyklista přejet vozovku na druhou stranu
a použije k tomu přechod pro chodce, musí kolo
vést. Pokud užije přejezd pro cyklisty, musí se
přesvědčit, zda může vozovku bezpečně přejet,
aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky
silničního provozu. Stejně jako chodci jsou
i cyklisté jedni z nejvíce zranitelných účastníků
silničního provozu a proto je na místě opatrnost
a ohleduplnost.

Řidič – senior – o řízení vozidla bychom zde
mohli psát sáhodlouhé povídání, nicméně co je
pro řidiče – seniory nad 65 let důležité při řízení
vozidla je mít u sebe potvrzení o zdravotní
způsobilosti. Lékařské prohlídce je řidič povinen
se podrobit nejdříve 6 měsíců před dovršením
65 a 68 let a nejpozději pak v den 65. a 68.
narozenin. Po 68 roce věku pak každé dva roky.
Řidič je povinen mít při řízení toto potvrzení
u sebe a na výzvu policisty mu jej předložit.
Pokud řidič toto potvrzení nemá, hrozí mu
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pokuta ve výši 5.000 až 10.000 korun plus
zákaz řízení od 6 měsíců do 1 roku. Občas se
jako policisté setkáváme s tím, že starší lidé
jsou od určitého věku méně pozorní, zhoršuje
se jim zrak, stabilita, sluch a tak podobně
a je pro ně těžší se přizpůsobit současné
extrémně rychlé dopravě. A právě pro seniory
od 65 let v současné době probíhá projekt
„Jedu s dobou“, který realizuje Asociace
center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR.
Jedná se o zhruba půldenní zdokonalovací
školení pro seniory, kde se dozvědí novinky
z legislativy, bezpečnosti silničního provozu
a zdravovědy s praktickým ověřením řidičských
návyků s vlastním vozidlem. Kurzy probíhají na
Autodromu ve Vysokém Mýtě nebo v Hradci
Králové. Kurz je zdarma, ale vzhledem ke
kapacitě míst je nutné se přihlásit na webových
stránkách www.jedusdobou.cz Policie vřele
tento kurz doporučuje!
V úvodu jsem ještě slíbila informaci k ježdění na
vozítkách segway. Na ten zákon pohlíží jako na
osobní přepravník a hovoří tak, že na osobním
přepravníku se samovyvažovacím zařízením
nebo obdobném technickém zařízení se lze na
chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce
a cyklisty nebo na odděleném pruhu pro chodce
na stezce pro chodce a cyklisty nebo na pěších
a obytných zónách pohybovat nejvýše
rychlostí srovnatelnou s rychlostí
chůze. Obce mohou nařízením vymezit na
svém území místa, kde je provozování těchto
přepravníků zakázáno a tato místa je povinna
označit dopravní značkou.
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Tiskové materiály dTEST

Za co všechno vám v přírodě hrozí pokuta

Turistika, houbaření a táboření má v Česku
dlouhou tradici. Pro pohyb a pobyt v přírodě
však platí mnoho právních pravidel. Ochranu
přírody a krajiny upravují nejen zákony, ale
i návštěvní řády národních parků a dále předpisy
měst a obcí. Za jejich porušení může být
uložena pokuta ve výši pěti, ale i sto tisíc korun.

Při procházce je možné bez povolení přejít přes
pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce
nebo jiné právnické osoby. Vstupovat libovolně
však nelze na pozemky, které vlastní nebo má
v nájmu jednotlivec či více lidí. „Jestliže se na
pozemek vztahuje právo volného průchodu,
jejich vlastník či nájemce musí průchod
umožnit. Jako procházející však nesmíte při
vstupu a pobytu na pozemku způsobit žádnou
škodu, narušovat například soukromí, chovat
se hlučně nebo jinak obtěžujícím způsobem,“
říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení
spotřebitelské organizace dTest.
V krajině, kde se něco pěstuje nebo chová,
je situace ještě přísnější. Nelze přecházet
přes zastavěné pozemky, dvory, zahrady,
sady, vinice, chmelnice a pozemky určené
k faremním chovům zvířat, ať už patří komukoli.
„V obdobích, kdy může dojít k poškození
porostů či půdy, nesmíte procházet přes ornou
půdu a louku. To stejné platí i pro pastviny,
když je dobytek na pastvě,“ vyjmenovává Lukáš
Zelený a dodává: „V prvních zónách národních
parků a na celém území národních přírodních
rezervací se smíte pohybovat jen po značených
cestách.“
V národních parcích, chráněných krajinných
oblastech a národních rezervacích se nesmí
vstupovat mimo vyhrazená místa, vyhazovat
odpadky, tábořit a rozdělávat ohně a vjíždět
s motorovými vozidly. V národních parcích
a národních přírodních rezervacích nelze
dále sbírat rostliny, s výjimkou sběru lesních
plodin, a odchytávat živočichy. Jezdit na kole,
provozovat horolezectví, létat na padácích nebo
závěsných kluzácích se v národních parcích
a národních přírodních rezervacích smí pouze na
silnici, místní komunikaci nebo na vyhrazených
místech. Případné další zákazy vztahující se
k ochraně přírody stanoví návštěvní řády parků
a rezervací.
Bez ohledu na to, zda se jedná o chráněné

území, platí, že je zakázáno v přírodě rušit klid
a dále provádět veškeré činnosti, které přírodu
ničí. Kromě jiného je tedy zakázáno provádět
terénní úpravy a stavby, sbírat a těžit nerosty
nebo sbírat semena a sazenice. Také se nesmí
vcházet na oplocená místa a místa označená
zákazem vstupu. Do lesa lze vstoupit na vlastní
nebezpečí, přičemž se nesmí jezdit na kole,
koních, saních a lyžích mimo lesní cesty. Oheň
je možné rozdělávat a udržovat minimálně
50 metrů od kraje lesa. V lese se také nesmí
kouřit a odhazovat hořící či doutnající předměty.
„Skautům není třeba připomínat, že na
chráněných územích je zakázané tábořit mimo
vyhrazená místa. Stejný zákaz platí i pro
táboření v lesích. Táboření mohou zakazovat
i obecní předpisy. Přespávat můžete tam, kde
to není výslovně zakázáno. Od táboření se
přespávání liší tím, že si při nocování v lese
nesmíte například postavit stan ani připravit
jídlo. Zjednodušeně řečeno, po přespání po vás
má zůstat nejvýše zválená tráva. Přespíte-li
na jednom místě více nocí, už by se jednalo
o táboření,“ vysvětluje Lukáš Zelený.
Lesní plody lze sbírat tam, kde to není
zakázáno, ale pouze pro vlastní potřebu. Je
však zakázáno sbírat chráněné druhy hub. Sběr
také nesmí být prováděn způsobem, který by
poškozoval les, tedy například při sběru borůvek
nesmí být používány hřebeny. „Dělá-li vám při
toulkách společnost pes, měli byste ho mít
v lese na vodítku. Psa totiž může zastřelit
myslivecká stráž v domnění, že jde o toulavého
psa pronásledujícího zvěř ve vzdálenosti větší
než 200 metrů od nejbližšího obydlí,“ varuje
Lukáš Zelený. Nelze však usmrtit psy ovčáckých
a loveckých plemen, slepecké, zdravotnické,
záchranářské a služební psy. Později se lze
samozřejmě přít, zda myslivec postupoval za
dané situace v souladu se zákonem, ale psa
vám již nikdo nevrátí.
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