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Dne 2. 10. 2017 se konalo 16. řádné 
veřejné zasedání Zastupitelstva obce 
Helvíkovice. Zastupitelstvo obce mimo 
jiné projednalo a schválilo:

•	 Rozpočtové	 opatření	 č.	 7/2017	 ve	 výši	
500  000	Kč	na	straně	příjmů	i	výdajů.	Rozpočet	
obce	je	upraven	především	z	důvodu	přidělení	
dotací,	 nákupu	 pozemků,	 navýšení	 mezd	
na	 VPP	 a	 stanovení	 ceny	 nové	 komunikace		
směrem	 k	 firmě	 Unikovo.	 Starostka	 obce	
byla	 pověřena	 ke	 schvalování	 rozpočtových	
opatření	ve	výši	přijatých	dotací	bez	omezení.
•	 Výsledek	 poptávkového	 řízení	 na	 akci	
„Revitalizace	 historického	 objektu	 hasičské	
zbrojnice	 Helvíkovice“.	 Pověřuje	 starostku		
k	 uzavření	 smlouvy	 o	 dílo	 s	 vybraným	
uchazečem	 REKOS	 Ševčík	 s.	r.	o.	 Doba	
realizace	akce	bude	červen	–	červenec	2018.	
Ministerstvo	zemědělství	přislíbilo	obci	dotaci	
ve	výši	527	860	Kč.
•	 Účast	 obce	 v	 projektu	 „Modernizace	
ekonomických	 informačních	 systémů	 orgánů	
místní	samosprávy	a	školských	zařízení	regionu	
Orlickoústecka“	 a	 pověřuje	 starostku	 obce		
k	podpisu	Smlouvy	o	partnerství	a	vzájemné	
spolupráci	 za	 účelem	 realizace	 projektu	
„Modernizace	 ekonomických	 informačních	
systémů	orgánů	místní	samosprávy	a	školských	
zařízení	regionu	Orlickoústecka“.
•	 Nákup	 pozemků	 parc.	č.	 4917,	 4953		
a	4976	v	k.	ú.	Helvíkovice	o	celkové	výměře	
8	361	m2	od	obce	Česká	Rybná	za	celkovou	
cenu	 220	 000	Kč.	 Navýšení	 ceny	 o	 2	Kč	

za	 1	m2	 požadovala	 obec	 Česká	 Rybná		
s	 odkazem	 na	 znalecký	 posudek.	 Jedná	 se		
o	 cesty	 na	 Popluží	 od	 drážního	 domku		
k	č.	p.	19.	
•	 Darovací	 smlouvu	 s	 paní	 Vladimírou	
Holešinskou,	Brno	 na	 pozemek	 par.	č.	 4932		
o	 výměře	 59	 m2,	 v	 podílu	 1/3	 a	 pozemek	
par.	č.	4929	o	výměře	11	m2,	oba	v	katastrálním	
území	 Helvíkovice.	 Obec	 uhradí	 poplatek		
za	vklad	do	KN.
•	 Smlouvu	 o	 budoucí	 smlouvě	 o	 zřízení	
věcného	 břemene	 na	 části	 pozemku	
p.	č.	1543/2,	 druh	 vodní	 plocha,	 pro	 záměr	
realizace	stavby	„II/310	Helvíkovice,	napojení	
na	I/11“	kdy	stavebníkem	je	Správa	a	údržba	
silnic	Pardubického	kraje,	budoucím	povinným	
Povodí	 Labe,	 státní	 podnik	 a	 obec	 je	
budoucím	oprávněným.	Věcné	břemeno	bude	
stanoveno	na	umístění	opěrné	zdi	podél	silnice	
na	 Kameničnou.	 Veškeré	 náklady	 na	 zábor	
pozemku	hradí	SÚS.
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Vážení spoluobčané,

jsme na sklonku roku 2017, brzy rozsvítíme 
naše obecní stromečky a tím začne adventní 
doba. Na adventním věnci zapálíme první 
svíci, abychom odstartovali nejkrásnější  
a zároveň náročné období v roce. 
V	 tuto	 dobu	 se	 účastníme	 mnoha	 akcí,	
chceme	 dodělat	 rozpracované	 záležitosti,	
připravujeme	se	na	vánoce,	a	přesto	v	tento	
čas	 stihneme	 tolik	 věcí	najednou.	V	každém		
z	nás	vánoční	doba	vyvolává	nezapomenutelnou	
atmosféru.
Proto bych Vás ráda pozvala na rozsvícení 
stromečků, které se letos uskuteční v neděli  
3. prosince. 
Program	 bude	 obohacen	 o	 návštěvu	
duchovního	 správce	 naší	 farnosti	 pana	
Mgr.	Wieslawa	 Kalemby,	 který	 pro	 zájemce	
posvětí	donesené	adventní	věnce.	

Dále si Vás dovoluji pozvat na tradiční 
pořádanou akci Česko zpívá koledy, která 
je plánovaná na středu 13. prosince.
V	tento	podvečer	to	nebude	pouze	zpěv,	setkání	
přátel	a	známých,	ale	 i	kuchařská	soutěž	na	
sálku	 OÚ.	 Přijďte	 si	 zazpívat,	 zasoutěžit		
o	nejlepší	pomazánku	nebo	ozdobené	perníčky,	
ale	i	ohodnotit	druhé.	K	příjemné	předvánoční	
atmosféře	 nás	 doprovodí	 na	 klávesy	 paní	
Dvořáčková.

Ale	 život	 obce	 není	 jenom	 o	 vánocích		
a	kulturních	akcích.	V	uplynulém	období	byly	
veřejně	 projednávány	 připravované	 projekty	
polních	cest,	studie	navazujících	chodníků	pro	
pěší	a	cyklisty	v	blízkém	okolí	 frekventované	
silnice	 I/11.	 Je	 před	 námi	 dlouhá	 cesta		
k	 realizaci,	 i	 když	 se	 o	 bezpečnosti	 pěších	
a	 cyklistů	 léta	 mluví.	 S	 projektováním	 se	
začalo	 až	 po	mapování,	 tedy	 po	 digitalizaci	
zastavěného	 území.	 Tento	 záměr	 vychází		
i	z	rozvojového	dokumentu	obce	schváleného		
v	 roce	 2014	 a	 navazuje	 na	 stavbu	 nového	
mostu	 přes	 Divokou	 Orlici.	 V	 současnosti	
poptáváme	vypracování	projektu	na	nový	most		
k	Popluží.	V	minulém	roce	jsme	začali	jednat		
s	firmou	zaměřenou	na	projektování	dopravních	
staveb,	zejména	mostních	objektů.	Bylo	nám	
vysvětleno,	že	mosty	se	projektují	na	100	let	
a	 jakákoliv	 plánovaná	 rozsáhlá	 rekonstrukce	
mostu	je	velmi	neefektivní	a	máme	uvažovat	
o	 přípravě	 projektové	 dokumentace	 na	 nový	

most.	 Zatím	 nevíme	 o	 žádných	 dotačních	
možnostech,	 ale	 rozhodně	 chceme	 být	
připraveni.	 Je	 to	pouze	 střípek	 ze	 všeho,	 co	
nás	obklopuje	a	co	se	kolem	nás	děje.	
Závěrem svých slov Vám přeji krásně 
prožité vánoční svátky s pocitem radosti 
a štěstí.
Vůně jehličí, světla svíček a cukroví, to 
vše patří k Vánocům stejně jako vánoční 
atmosféra a vlídné slovo. 

Přejeme Vám, ať jsou letošní Vánoce 
těmi nejkrásnějšími a nadcházející rok tím 
nejúspěšnějším.
Se starým rokem jako bychom zavřeli knihu
a s novým rokem jako bychom brali čistý 
arch papíru a tužku do ruky. Spoustu 
příjemných řádků Vašich životů, spolu  
s krásně prožitými svátky vánočními Vám 
za celé zastupitelstvo a zaměstnance obce 
přeje Jana Kolářová
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•	 Projektovou	 dokumentaci	 na	 akci	
„Helvíkovice	 –	 rekonstr.	 NN	 od	 TS88		
k	 č.	p.	52“	 investora	 ČEZ	 Distribuce,	 a.	s.		
a	 Smlouvu	 o	 uzavření	 budoucí	 smlouvy		
o	 zřízení	 věcného	 břemene	 -	 služebnosti		
a	 smlouvu	 o	 právu	 provést	 stavbu	 č.	 IE-12-
2006113/VB/1.	
Zastupitelstvo	 obce	 Helvíkovice	 schválilo	
projektovou	dokumentaci	a	smlouvu	za	těchto	
podmínek:
1)	 ČEZ	 Distribuce	 a.	s.	 zajistí	 bezplatné	
provedení	 zemních	 prací	 (výkopy,	 protlaky	
a.	j.)	včetně	uložení	kabelu	veřejného	osvětlení	
v	trase	NN,	která	podléhá	rekonstrukci.	Kabel	
veřejného	osvětlení	uhradí	obec	Helvíkovice.	
2)	 ČEZ	 Distribuce	 a.	s.	 v	 případě	 potřeby	
prodá	do	majetku	obce	Helvíkovice	betonové	
sloupy	potřebné	k	zachování	světelných	bodů	
veřejného	 osvětlení	 za	 maximální	 částku	
1	 000	Kč	 za	 1	kus	 a	 přenechá	 PEN	 vodiče	
pro	 funkčnost	 stávajících	 světelných	 bodů	
veřejného	osvětlení.
3)	 ČEZ	 Distribuce	 a.	s.	 uhradí	 obci	
jednorázovou	 náhradu	 za	 zřízení	 věcného	
břemene	 ve	 výši	 200	Kč	 za	 1	délkový	 metr	
uložení	kabelového	vedení.	

•	 Smlouvu	 o	 budoucí	 smlouvě	 kupní		
s	RNDr.		Evou	Malinovou,	Helvíkovice	59	na	
nákup	 části	 pozemku	 par.	č.	115/1	 v	 k.	ú.	
Helvíkovice	 za	 účelem	 výstavby	 chodníku	
a	 jeho	 příslušenství.	 Budoucí	 kupní	 cena	 je	
stanovena	 ve	 výši	 150	Kč	 za	 1	m2.	 Kupní	
smlouva	 bude	 uskutečněna	 nejpozději	 do	
31.	12.	2023.	
•	 Nákup	 pozemků	 oddělených	 z	 par.	č.	
991/18	 a	 991/29	 od	 Jana	 Kubíčka	 ml.		
a	Jana	Kubíčka	st.,	oba	bydlištěm	Žamberk,	
dle	nově	vypracovaného	geometrického	plánu	
pro	 rozdělení	 pozemků,	 za	 účelem	 zřízení	
nové	komunikace	od	silnice	I/11	ke	stavebním	
parcelám	 v	 lokalitě	 Z10	 za	 nákupní	 cenu	
150	Kč	za	1	m2	s	podmínkou,	že	obec	připraví	
podloží	 v	 části	 komunikace	 na	 pozemku	
par.	č.	991/19	 nejpozději	 do	 30.	6.	2018.	
Obec	koupí	cca	750	m2	v	lokalitě	nových	RD	
naproti	hřbitovu.

•	 Darovací	 smlouvu	 s	 Pardubickým	 krajem	
na	 peněžní	 dar	 ve	 výši	 10 000	Kč	 za	 rozvoj	
kulturního	 života	 a	 účast	 v	 krajském	 kole	
soutěže	Vesnice	roku	2017
•	 Nákup	uzavřeného	kontejneru	na	 směsný	
komunální	odpad	k	vozidlu	AVIA	od	Agroservis	
Mladkov	–	Marek	Šulc.	
•	 Kácení	 stromů	 podél	 komunikace		
k	č.	p.	107	z	důvodu	zajištění	bezpečnosti.
	
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.	Registraci	akce	a	rozhodnutí	o	poskytnutí	
dotace	 od	 Ministerstva	 zemědělství	 na	 akci	
„Revitalizace	 historického	 objektu	 hasičské	
zbrojnice“
2.	 Výsledek	 poptávkového	 řízení	 na	 akci	
„Revitalizace	kaple	sv.	Antonína	–	1.	etapa“.	
Vybraný	uchazeč	REKOS	Ševčík	s.	r.	o.
3.	 Dohodu	 o	 spolupráci	 vypracovanou		
na	Žádost	o	vydání	povolení	ke	kácení	silniční	
vegetace	 –	 silnice	 I/11,	 žadatel	 ŘSD	 ČR,	
správa	Pardubice
4.	Uzavření	dohody	se	zemědělskými	subjekty
5.	 Porovnávací	 studii	 od	 Sudop	 Praha	 na	
obchvat	I/11	Žamberk

Jana Kolářová, starostka obce

Pozvánka
na 17. řádné veřejné zasedání 

Zastupitelstva obce Helvíkovice,
které se koná v pondělí 11. 12. 2017 
od 17.30 h v sálku obecního úřadu. 

Program:
1.	Rozpočet	obce	a	MŠ	na	rok	2018

2.	Majetek	obce
3.	Různé

Bližší	informace	naleznete	na	plakátech.

Upozornění na platby  
za místní poplatky

Poplatek za odpady je 450 Kč
za	1	občana	hlášeného	k	trvalému	pobytu,	

dlouhodobě	žijícího	cizince	nebo	za	rekreační	
chalupu	je	splatný	do	30. 6. 2018

Poplatek za psa je 100 Kč
sazba	platí	pro	prvního	psa,	za	každého	

dalšího	psa	jednoho	majitele	je	sazba	200	Kč,	
poplatek	je	splatný	do	28. 2. 2018

Termíny svozu odpadů 
počátkem roku 2018

Plasty (sběr pytlů) úterý 9. 1. a 13. 2.
Komunální odpad (svoz popelnic) 

čtvrtek 4. 1., 18. 1., 1. 2., 15. 2.
Majitelé	popelnic	na	komunální	odpad	
si	mohou	na	obecním	úřadě	vyzvednout	

známku	na	svoz	v	roce	2018.	
Bez	vylepené	nové	známky	budou	popelnice	

firmou	Ekola	České	Libchavy	sváženy	
do	konce	března	2018.

Úřední doba  
Obecního úřadu Helvíkovice  
v období vánočních svátků

středa 20. 12. 2017
středa 27. 12. 2017

středa 3. 1. 2018
vždy od 8 do 12 h a od 13 do 17 h

Provoz odpadového dvora
V	zimních	měsících	je	dvůr	otevřen	každou	

lichou	sobotu	od	14	do	16	h.	V	prosinci	bude	
v	provozu	9.	12.	a	23.	12.	V	roce	2018	bude	
zachována	stejná	frekvence	otevírací	doby		

a	dvůr	bude	pro	veřejnost	otevřen		
v	lednu	6.	a	20.

Upozornění pro majitele psů
Obec	 v	 průběhu	 října	 umístila	 na	 4	 místa	
po	 obci	 odpadkové	 koše	 na	 psí	 exkrementy.	
Žádáme	 všechny	 majitele	 psů,	 kteří	 chodí	
se	svým	psím	kamarádem	na	procházky,	aby	

Předplatné na Helvíkovický 
zpravodaj  

6	výtisků,	dodaných	během	roku	až	do	domu,	
nabízíme	místním	občanům		

za	předplatné	60	Kč.	Zpravodaj	si	můžete	
předplatit	do	28. 2. 2018.	

Místní	poplatky	je	možné	hradit	v	hotovosti	
na	obecním	úřadě	v	úřední	době	úřadu		
nebo	bankovním	převodem	na	účet	obce		
č.	107489301/0300,	variabilní	symbol		

platby	je	číslo	domu.	

důsledně	dodržovali	svoji	povinnost	a	uklízeli	
jeho	exkrementy.	Odpadkové	koše	postavené	
na	 frekventovaná	místa	mají	 tuto	 povinnost	
usnadnit.	

Věra Dittertová
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Svatomartinská 
slavnost  
v Helvíkovicích
Podle	 tradice	 přijede	 Martin	 na	 bílém	 koni		
/čeká	se	první	sníh/,	ochutnává	se	první	letošní	
Svatomartinské	 víno	 nebo	 se	 lidé	 setkávají	
s	 dobrými	 přáteli,	 rodinou	 a	 zasednou	 nad	
martinskou	husou	či	pečivem.

To	byla	nádhera!	I	když	nepřivezl	první	sníh,	
přivezl	 nám	 vzácné	 poselství	 dobré	 vůle,	
laskavosti,	 dobrosrdečnosti	 a	 víry	 v	 lidství.	
V	lampionovém	průvodu	společně	s	rodiči	se	
děti	vydaly	světelnou	cestou	za	Martinem	na	
bílém	koni	k	pokladu,	který	střežily	dvě	krásné	
čarodějnice.	 Světelný	 průvod	 rozzářila	 nejen	
barevná	 světýlka	 lampionů,	 ale	 především	
radost	v	dětských	očích.	Všechny	děti	dostaly	
krásnou	čokoládovou	podkovičku.
Focení	 s	 Martinem	 na	 bílém	 koni,	 bohaté	
občerstvení	-	svatomartinská	husa,	martinské	
rohlíky,	 svatomartinské	 pivo,	 víno	 a	 velká	
fronta	 čekajících	 na	 dobroty	 -	 k	 tomu	 není	
co	dodat.	Setkání	 s	přáteli,	úsměvy	na	tváři	
spokojených	dětí,	to	byl	skvělý	závěr	slavnosti.

Velké	 poděkování	 patří	 všem,	 kteří	 se	 na	
této	 krásné,	 náročné	 akci	 podíleli	 -	 členkám	
Klubu	žen	z.	s.	za	vynikající	občerstvení,	panu	
Páchovi	 z	 Rokytnice	 v	 Orlických	 horách	 za	
zapůjčení	 koně,	Anetě	Vábrové	 za	 nádherný	
příjezd	na	bílém	koni,	panu	Heckenbergerovi	
ze	ZUŠ	v	Žamberku	-	fanfáry,	panu	Havlíčkovi	
za	zajištění	aparatury,	krásným	čarodějnicím	-	
A.	Krejsové	a	D.	Holubářové,	M.	Vábrové	za	
fotodokumentaci.
Svatomartinský	 průvod	 se	 i	 přes	 nepřízeň	
počasí	těšil	hojné	účasti	dětí	i	dospělých.

Anna Janebová, ředitelka MŠ

Oslava	 začala	 v	 sobotu	 11.	11.	2017	 na	
statku	 v	 Helvíkovicích	 uvítáním	 všech	
přítomných	 -	po	úvodním	 slovu	 -	 seznámení		
s	 legendou	 o	 Svatém	 Martinovi,	 které	
přednesla	 paní	 ředitelka	 mateřské	 školy,	
následovalo	vystoupení	dětí	z	místní	mateřské	
školy	pod	vedením	paní	 učitelky.	Po	zaznění	
fanfár	v	podání	pana	Heckenbergera	-	učitele	
ZUŠ	 v	Žamberku	 děti	 s	 velkou	 netrpělivostí	
očekávaly	 příjezd	 Martina	 na	 bílém	 koni.

Kulturní výbor obce Helvíkovice 
srdečně zve 

v neděli 3. 12. 2017 
od 16 hodin na 

Rozsvícení 
vánočního stromu 
u OÚ. Živý svatý obraz v altánku 
bude doplněn vánočními písněmi 

v podání Broni Halbrštátové. 
Po tomto vystoupení provede 

pan farář W. Kalemba posvěcení 
adventních věnců, které si zájemci  

o tento akt přinesou.

Klub žen Helvíkovice z. s. 
srdečně zve na 

Vánoční trhy
Pro širokou veřejnost budou 
otevřeny v neděli 3. 12. 2017  

od 15 hodin na sálku OÚ. 
V nabídce budou adventní 

věnce, svícny, perníky různých 
velikostí, domácí vánoční 

cukroví a další ruční vánoční 
výrobky.

Pro zahřátí bude připraven 
svařák i medovina, nebudou 

chybět ani tradiční bramboráky.

13. 12. 2017 v 18.00 
v Helvíkovicích

Kulturní výbor obce Helvíkovice 
srdečně zve ve středu 13. 12. 2017 
na společné zpívání koled v rámci 
celorepublikové akce Česko zpívá 
koledy. Sejdeme se v altánu u OÚ  

v 17.45 h. Asi v 18.30 h se přesuneme 
do sálku, kde bude připraveno 

zdarma občerstvení pro všechny. 
Dále budeme zpívat za hudebního 

doprovodu p. Dáši Dvořáčkové a zde 
také proběhne kuchařská soutěž  

O řád zlaté vařečky. V letošním roce 
budeme hodnotit pomazánky  

a zdobené perníčky.  
Příjem soutěžních vzorků bude  

13. 12. od 16 do 17.45 h  
v kuchyňce v 1. patře OÚ.  
Perníčků dodejte 5 kusů. 

Ozdobený perníček se bude  
hodnotit pouze podle vzhledu  

a to ve dvou kategoriích –  
1. kategorie dospělí a děti nad 12 let,  

2. kategorie děti do 12 let.  

Těšíme se na Vánoce, vaše díla  
a výbornou atmosféru!

Kulturní výbor obce Helvíkovice 
a Katolická obec 

Vás srdečně zvou na 

Vánoční koncert  
v kapli sv. Antonína 

na sv. Štěpána dne 26. 12. 2017  
od 17 hodin. Svým vystoupením nás 

opět potěší skupina Kamínci. 
Vstupné 20 Kč.
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Vítání občánků

V	neděli	22.	října	proběhlo	na	sálku	obecního	
úřadu	slavnostní	vítání	nových	občánků	obce.		
Starostka	Jana	Kolářová	přivítala	děti	těchto	
mladých	párů:

Srdečně blahopřejeme našim 
spoluobčanům, kteří oslaví 
významná životní jubilea
PROSINEC 2017
Richtr	Ladislav	 č.p.	19	 86	let
Pinkas	František	 č.p.	135	 84	let
Fikera	Jan	 č.p.	79		 73	let
Koukolová	Blanka	 č.p.	31	 72	let
Ryšavá	Jiřina	 č.p.	111	 71	let
Vostřelová	Jaroslava	 č.p.	109	 76	let

LEDEN 2018
Kopecký	Otto	 č.p.	39	 80	let

Blahopřejeme k významným 
životním výročím
V	 říjnu	 navštívili	 zástupci	 kulturního	 výboru	
obce	paní	Evu	Šafářovou	/86	let/	a	Františka	
Dvořáka	 /75	let/,	 abychom	 srdečně	 popřáli	
pevného	zdraví	a	předali	malou	pozornost.	

Vážení	spoluobčané,	vycházíme	vstříc	mnohým	
vašim	přáním	a	blahopřání	k	životním	výročím	
budeme	 od	 ledna	 2018	 zveřejňovat	 pouze		
k	70.	a	75.	narozeninám	a	následně	každý	rok.

Vzpomínáme na zesnulé

Pan	 Miloslav	 Kučera	 se	
narodil	25.	července	1947	
v	 Jamném	 nad	 Orlicí	
rodičům	Janě	 a	Františku	
Kučerovým.	 Své	 dětství	
prožil	 se	 svým	 mladším	
bratrem	 Zdeňkem	 ve	
mlýně	 v	 Jamném	 nad	
Orlicí.	 Základní	 školu	

absolvoval	v	Jablonném	nad	Orlicí	a	následně	
se	vyučil	klempířem	v	Poličce.

V	 roce	1974	 se	oženil	 s	Annou	Matyášovou	
a	přestěhoval	se	do	Helvíkovic.	Zde	si	koupili	
a	 zrekonstruovali	 zemědělskou	 usedlost,	 kde	
žil	až	do	poslední	chvíle.	V	manželství	se	jim	
narodily	 tři	 děti	 –	 syn	Pavel	 a	Petr	 a	 dcera	
Aneta.	Rodina	pro	něho	byla	vším	a	obzvlášť	
velkou	radost	mu	dělala	čtyři	vnoučata.	Vždy	
se	na	ně	velmi	těšil.
V	neděli	6.	srpna	2017	zemřel	po	delší	nemoci		
v	rodinném	kruhu.

Pan	 Pavel	 Pop	 se	
narodil	 10.	 února	 1933	
v	 Hradci	 Králové.	 Po	
ukončení	školní	docházky	
se	 vyučil	 zámečníkem.		
V	18	letech	nastoupil	do	
vojenské	školy,	jako	voják		
z	 povolání	 setrval	 do	

roku	 1956.	 V	 civilu	 následně	 pracoval	 jako	
montér	v	elektrárně	a	později	ve	Velodružstvu	
v	 Žamberku,	 kde	 se	 seznámil	 se	 svoji	
manželkou	Magdou.	

Bydleli	 v	 Helvíkovicích,	 kde	 vychovávali	 dvě	
dcery.	V	roce	1961	založil	s	několika	nadšenci	
místní	 pobočku	 Svazarmu,	 kde	 se	 věnoval	
dětem,	kteří	jsou	nyní	již	šedesátiletí	a	starší.	
V	roce	1973	začal	s	manželkou	stavět	dům,	
do	 kterého	 se	 nastěhovali.	 Rád	 chodil	 na	
borůvky	a	na	houby,	také	se	staral	o	ovocné	
stromy.	
V	 roce	 2016,	 kdy	 bohužel	 spadl	 ze	 schodů,	
se	 jeho	 zdravotní	 stav	 zhoršoval	 a	 letos		
22.	září	zemřel.	

Chtěly bychom poděkovat všem přátelů  
a známým, kteří se zúčastnili rozloučení  
s Pavlem Popem.Také děkujeme  
za krásné květiny a projevy soustrasti.
Magda Popová s dcerami

•	mamince	Lucce	Vavřičkové	a	otci	Františkovi	
Boháčovi,	 se	 narodil	 Leonard Boháč,	malý	
Leonard	je	jejich	druhý	chlapec

•	manželům	 Jiřímu	 a	Daně	Matyášovým	 se	
narodila	dcera	Michaela,	 je	jejich	třetí	dítě,	
první	a	druhý	jsou	synové

• manželům	 Jiřímu	 a	 Petře	 Křenkovým	 se	
narodila	dcera	Eliška,	doma	mají	již	staršího	
chlapečka
Rodiče	dětí	obdrželi	pro	své	dítě	finanční	dar		
a	drobné	dárky.	Milý	kulturní	program	připravila	
MŠ.	Ještě	jednou	všem	blahopřejeme!
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BESEDA S POLICISTOU 
Ve	 čtvrtek	 19.	10.	2017	 děti	 netrpělivě	
očekávaly	 v	 mateřské	 škole	 návštěvu	 pana	
policisty	 pprap.	Šafáře,	 který	 přišel	 s	dětmi	

ČLOVĚČE, NEZLOB SE 
Ve	čtvrtek	15.	11.	2017	děti	s	nadšením	hrály	
v	 mateřské	 škole	 hru	 Člověče, nezlob se 
a	 nemohly	 se	 dočkat,	 až	 bude	 odpoledne	
a	 soutěž	 vypukne.	 Je	 potěšující,	 že	 už	 od	
malička	hrají	fair	play.	A	už	tu	bylo	očekávané	

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 
Dneska večer přijde čert,
není to jen špatný žert?

Kdepak, v pekle stále frčí ,
že děti do pytle strčí .

Čerte, jdi pryč, odletˇ si ,
třeba na koštěti ,

sem k nám pytel nepatří ,
my jsme hodné děti .

VÁNOČNÍ BESÍDKA
V kuchyni voní cukroví ,

jmelí a ovoce .
Cililink, slyšíš zvoneček?

To zvoní Vánoce .
Vítejte k nám zas,
už přišel váš čas.

Vánoce	 také	 zavítají	 do	 naší	mateřské	 školy	
20.	12.	2017,	 kde	 spolu	 s	 rodiči	 děti	 prožijí	
dojemné	 odpoledne	 na	 vánoční	 besídce.
Děkuji	 všem	 rodičům,	 kteří	 přispěli	 svými	
sponzorskými	 dary	 na	 hračky	 dětem	 na	
Vánoce,	také	děvčatům	z	bytovky,	paní	Martě	
Hollé.
Vaší	pomoci	si	velmi	vážíme.	Vidět	rozzářená	
dětská	očka,	to	je	i	vaše	zásluha.
Děkuji	paní	starostce	za	výbornou	spolupráci		
v	 minulém	 roce.	 Panu	 místostarostovi	 za	
starostlivost,	 nevšední	 ochotu	 a	 pomoc	
mateřské	škole.	Paní	Dittertové	za	její	ochotu		
při	 všech	 jednáních	 a	 celému	 zastupitelstvu	
za	dobrou	spolupráci.	V	neposlední	řadě	také	
všem	 místním	 spolkům,	 bez	 jejichž	 pomoci	
bychom	nemohli	uskutečňovat	oblíbené	akce	
pro	děti	během	celého	roku.
Přeji	 Vám	 všem	 krásné	 Vánoce	 a	 v	 novém	
roce	hodně	štěstí,	pohody	a	především	zdraví.

Anna Janebová, ředitelka MŠ

odpoledne.	 Sešlo	 se	 25	 dětí	 se	 svými	 rodiči	
i	 prarodiči.	 Děti	 byly	 rozděleny	 do	 dvou	
skupin	na	předškolní	a	školní		A	turnaj	mohl	
začít.	Děti	hrály	s	velkým	nasazením,	dávaly	
najevo	svoje	emoce.	Po	hodinovém	soutěžení	
následovalo	 vyhlášení	 vítězů.	Nikdo	neodešel		
s	prázdnou	-	každý	hráč	si	odnesl	krásnou	cenu.	

Za	 perfektní	 organizaci	 děkuji	 E.	Svobodové	
a	 P.	Čermákovi.	 O	 občerstvení	 se	 postaraly	
členky	SDH	v	Helvíkovicích.	Moc	děkujeme!

Anna Janebová, ředitelka MŠ

besedovat	 o	 významu	 a	 důležitosti	 policie	 -		
o	nebezpečí,	 s	 kterým	 se	mohou	děti	 setkat		
v	běžném	životě	-	neotvírat	cizím	lidem,	lákání	

na	bonbón.	Vyprávěl	o	nebezpečí	v	silničním	
provozu	 -	 jízda	 na	 kole,	 používání	 přilby,	
používání	 bezpečnostních	 vestiček,	 dopravní	
značky,	 chůze	po	chodníku	atd.	Také	 jak	 se	
musíme	 chovat	 u	 vody	 -	 nebezpečí	 utonutí,	
jak	musíme	zacházet	s	ohněm	-	proč	zápalky	
dětem	do	rukou	nepatří	atd.
Přinesl	nám	také	moc	pěknou	knížku	„Policejní	
pohádky”,	kterou	nám	poslala	tisková	mluvčí	
por.Bc.	L.	Vilímková.	 Pohádky	 čteme	 dětem	

před	 spaním,	 jsou	 velmi	 poučné	 a	 ony	 je		
s	velkým	zájmem	poslouchají.	Ukazují	některé	
situace,	 které	 se	 mohou	 dětem	 přihodit		
a	 dávají	 návod,	 jak	 v	 takových	 situacích	
správně	reagovat.	Moc	děkujeme!	
Pan	pprap.	Šafář	s	velkou	trpělivostí	odpovídal	
na	zvídavé	otázky	dětí,	beseda	byla	moc	pěkná	
a	 poučná.	 Děkujeme	 a	 těšíme	 se	 na	 další	
setkání.

Anna Janebová, ředitelka MŠ

MŠ spolu s SDH Helvíkovice
zvou všechny děti a dospělé na

MIKULÁŠSKOU BESÍDKU
v pátek 8. 12. 2017 na sálku OÚ.

Začátek v 16.00 hodin. 
Občerstvení zajištěno.

Těší se pořadatelé.
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DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ – bez starostí, z pohodlí domova 

Daň z nemovitých věcí upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

Podání daňového přiznání 
 Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího 

období, dojde-li během roku ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně nebo ke změně 
poplatníka. 

 Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů a příloh lze získat na všech finančních 
úřadech. 

 Na Daňovém portálu www.daneelektronicky.cz je k dispozici aplikace pro elektronické podání 
(EPO). Po zadání základních údajů o přiznávaných nemovitých věcech aplikace EPO automaticky 
doplní hodnoty potřebné pro výpočet daně, daň vypočte a zkontroluje. Formulář je možné 
vytisknout a podepsaný doručit na finanční úřad. 
 

Placení daně prostřednictvím SIPO 
 Žádné složenky, žádné fronty u pokladen, žádné příkazy bance – plaťte daň z nemovitých věcí 

prostřednictvím SIPO a budete mít záruku, že daň vždy zaplatíte včas. 
 Tiskopis „Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ je dostupný 

na každém územním pracovišti finančního úřadu nebo na webových stránkách Finanční správy ČR 
(www.financnisprava.cz). 

 Vyplněný tiskopis spolu s dokladem o přidělení spojovacího čísla SIPO (nebo aktuální rozpis 
bezhotovostních plateb SIPO) doručte na finanční úřad (nejpozději do 31. ledna). 

 Nejste-li držitelem spojovacího čísla SIPO, vyřiďte si ho na pobočce České pošty (nelze využít 
spojovací číslo jiné osoby, např. v případě manželů). 
 

Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 
 Služba je určená pro poplatníky, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO 

a pro právnické osoby, které nemají datovou schránku. 
 Údaje potřebné pro placení daně budete mít ve své e-mailové schránce, nemusíte čekat 

na složenku.  
 Zapomenete-li daň zaplatit, správce daně Vám zašle upozornění e-mailem. 
 Tiskopis „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem“ je dostupný 

na každém územním pracovišti finančního úřadu nebo na webových stránkách Finanční správy ČR 
(www.financnisprava.cz). 

 Vyplněnou žádost, ve které poplatník jednoznačně určí jednu e-mailovou adresu, na kterou chce 
dostávat informaci o placení daně z nemovitých věcí je potřeba doručit na finanční úřad 
(nejpozději do 15. března).  

 Kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu pdf obdrží poplatník před splatností daně 
do určené e-mailové schránky.  

 

BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE NA KAŽDÉM FINANČNÍM ÚŘADU. 

Věc: tisková zpráva z jednání 
mimořádné Valné hromady 
Sdružení obcí Orlicko  
dne 1. 11. 2017 
Ve	středu	1.	11.	2017	se	v	Letohradě	konala	
Valná	 hromada	Sdružení	 obcí	Orlicko,	 která	
jednala	v	mimořádném	termínu.		

Na	 programu	 tohoto	 jednání	 bylo	 totiž	
již	 dlouho	 očekávané	 schválení	 smlouvy		
s	dodavatelem	na	domácí	kompostéry,	které	
nesneslo	 odkladu	 do	 řádného	 prosincového	
jednání.	 Nákup	 domácích	 kompostérů	 je	
součástí	 realizace	 projektu	 Předcházení	
vzniku	 biologicky	 rozložitelných	 odpadů	
v	 území	 Sdružení	 obcí	 Orlicko,	 který	 je	
spolufinancován	 z	 Operačního	 programu	
Životní	 prostředí.	 Po	 podpisu	 smlouvy	
dojde	 k	 dodávce	 kompostérů	 v	 období	 do		
8	týdnů	po	podpisu	smlouvy	a	následně	budou	
kompostéry,	prostřednictvím	dotčených	obcí,	

SDRUŽENÍ OBCÍ 
ORLICKO

umístěny	zdarma	do	jednotlivých	domácností,	
které	 o	 domácí	 kompostéry	 projevily	 zájem.	
Do	projektu	se	zapojuje	celkem	13	členských	
obcí	 Sdružení	 obcí	 Orlicko	 a	 bude	 pořízeno	
celkem	1979	kompostérů	a	5	ks	komunálních	
štěpkovačů.		

Dalším	 bodem	 programu	 jednání	 bylo	
schválení	nákupu	stopovacího	zařízení	za	nově	
pořízenou	 čtyřkolku	 pro	 úpravu	 lyžařských	
stop	 na	 Suchém	 vrchu	 a	 na	 Bukové	 hoře,	
kterou	Sdružení	pořídilo	zejména	díky	dotaci	
Pardubického	kraje	a	částečného	dofinancování	
z	vlastních	prostředků.	Nákupem	této	techniky	
dojde	k	rozšíření	možností	úpravy	 lyžařských	
stop	i	při	menší	sněhové	pokrývce	a	v	úsecích,	
kde	rolba	díky	své	šířce	nemohla	dříve	provést	
úpravu	stop.			

Druhou	 částí	 jednání	 starostů	 členských	
obcí	 svazku	 byl	 seminář	 zaměřený	 na	 nové	
povinnosti	 obcí	 v	 souvislosti	 s	 platností	
Obecného	nařízení	o	ochraně	osobních	údajů	
(GDPR)	 od	 května	 příštího	 roku.	 V	 závěru	
semináře	 se	 členské	 obce	 Sdružení	 obcí	
Orlicko	 shodly	 na	 společném	 postupu	 při	
zajištění	 povinností	 vyplývajících	 z	 tohoto	
nového	nařízení	Evropské	unie.		

V Žamberku 3. 11. 2017
Petr Fiala

 předseda Sdružení obcí Orlicko 

Připomínáme všem majitelům pozemků 
v k. ú. Helvíkovice na povinnost podat 
na FÚ v Žamberku do 31. 1. 2018 daňové 
přiznání na změny v číslování pozemků 
nebo jejich výměrách a způsobu využití  
po ukončeném mapování intravilánu 
obce. Platnost obnoveného katastrálního 

Důležité upozornění operátu započala dnem 20. 3. 2017  
a platné údaje o pozemcích jsou zveřejněny 
na www.nahlizenidokn.cuzk. cz. Změny 
mapováním nastalé budou zapracovány 
do daně z nemovitých věcí pro rok 2018. 
Bližší	informace	je	možné	získat	na	internetu	
http://www.financnisprava.cz	 nebo	 na	 FÚ		
v	Žamberku.	Správcem	daně	pro	Helvíkovice	
je	Ing.	Jitka	Vítková,	tel.	465	678	362.

Věra Dittertová
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Informace z Občanské porady Ústí nad 
Orlicí

Otcové budou moci 
čerpat 7 dní volna  
po narození dítěte
Od	1.	2.	2018	budou	moci	muži	do	šesti	týdnů	
po	 narození	 potomka	 nastoupit	 na	 týdenní	
volno.	

DPS sv. Kryštofa nabízí 
volné byty k pronájmu
Dům	 pokojného	 stáří	 se	 nachází	 blízko	
hlavního	vlakového	nádraží	v	Ústí	nad	Orlicí.	
V	 blízkosti	 je	 pobočka	 České	 pošty,	 obchod		
s	potravinami	a	autobusová	zastávka.	
Byty	 v	DPS	 jsou	určeny	pro	bydlení	 seniorů	
a	osob	starších	50	let,	které	pobírají	invalidní	
důchod,	a	které	se	ocitly	v	nepříznivé	sociální	
situaci	 (zejména	 osoby	 žijící	 osaměle,	 žijící	
v	 nevyhovujících	 podmínkách,	 příjemci	
pečovatelské	služby).	
Obyvatelé	 DPS	 jsou	 v	 základních	 životních	
činnostech	 soběstační,	 ale	 pro	 zajištění	
některých	 potřeb	 již	 potřebují	 z	 důvodu	
věku	 nebo	 zdravotního	 stavu	 pomoc	 nebo	
péči	 jiné	 osoby.	 Bydlení	 v	DPS	 není	 určeno		
pro	 osoby,	 které	 jsou	 z	 důvodu	 svého	
zdravotního	postižení	odkázány	na	komplexní	
péči	 jiné	 osoby,	 osobám	 trvale	 upoutaným		
na	lůžko,	osobám	s	psychiatrickým	postižením,	
osobám,	 které	 nejsou	 schopné	 klidného	
společenského	soužití	nebo	alkoholikům.
Cílem	DPS	je	poskytnout	možnost	důstojného	
a	klidného	prožití	života	v	atmosféře	bezpečí	
a	 důvěry.	 Pomáhá	 prodloužit	 všestranně	
soběstačnost	 obyvatel,	 podporuje	 a	 rozvíjí	
jejich	 fyzickou,	 sociální,	 duševní	 a	 duchovní	
aktivitu.	
Obyvatelé	 domu	 se	 rádi	 vzájemně	 setkávají,	
využívají	 posezení	 na	 zahradě	 nebo	 ve	
společenské	 místnosti.	 Za	 obyvateli	 také	
dochází	 děti	 místní	 základní	 školy	 a	 tato	

setkání	 jsou	 velmi	 oblíbená	 jak	 u	 seniorů,	
tak	u	dětí.		V	letošním	roce	si	děti	pro	naše	
obyvatele	 připravily	 divadelní	 představení,	
besídku	s	písničkami,	opékání	buřtů	na	zahradě	
a	předvánoční	posezení	se	zpíváním	koled.
Obyvatelé	 jsou	přijímáni	na	základě	písemné	
žádosti	 na	 předepsaném	 formuláři,	 který	
lze	 získat	 v	DPS	 v	 provozní	 době	 kanceláře		
(v	pracovní	den	ve	 středu	v	čase	10	–	12	h		
a	13	–	14.30	h)	nebo	na	webových	stránkách	
http://uo.charita.cz/sluzby/dum-pokojneho-
stari-sv-krystofa/.
V	DPS	sídlí	také	Charitní	pečovatelská	služba,	
která	 pomáhá	 obyvatelům	DPS	 s	 některými	
činnostmi,	které	již	sami	nezvládají.	Klientům	
v	DPS	jsme	nápomoci	dle	jejich	přání	a	potřeb	
–	 např.	 nákupy	 ve	městě,	 pomoc	 s	 úklidem	
domácnosti,	 praní	 a	 žehlení	 prádla,	 pomoc	
při	 přípravě	 jídla	 a	 pití,	 doprovod	 klientů		
do	 města,	 na	 úřady,	 k	 lékaři.	 Podporujeme	
klienty	ve	zvládání	činností	s	využitím	vhodných	
kompenzačních	 pomůcek	 –	 např.	 chodítka,	
sedátka	 na	 vanu	 apod.	 Pomáháme	 udržet	
kvalitu	 jejich	 života	 či	 zmírnit	 osamělost.		
K	dispozici	 je	u	nás	 také	 sociální	 pracovník,	
který	poradí,	jak	řešit	případné	starosti.

Kontaktujte nás pro více informací:
Oblastní	charita	Ústí	n.O.,	DPS	sv.	Kryštofa,	
Sokolská	68,	562	04	Ústí	n.O.
Ladislav	Bien,	vedoucí	DPS:	tel.	730	804	220,	
e-mail:	ladislav.bien@uo.hk.caritas.cz
Pečovatelská	služba:	tel.	731	402	341,	
e-mail:	chps.uo@uo.hk.caritas.cz	

Pokud	pečuje	o	více	dětí	narozených	současně	
nebo	o	více	dětí	převzatých	současně	do	péče,	
náleží	otcovská	pouze	jednou.	

Novela	 zákona	 o	 nemocenském	 pojištění	
zavádí	 v	 této	 souvislosti	 novou	 dávku	
nemocenského	 pojištění,	 tzv.	 otcovskou		
a	upravuje	podmínky	nároku	na	otcovskou,	její	
výši	a	délku	podpůrčí	doby.	
Nárok	 na	 otcovskou	 bude	 mít	 muž,	 který	
pečuje	 o	 dítě,	 jehož	 je	 otcem	 nebo	 který	
pečuje	o	dítě,	které	převzal	do	péče	nahrazující	
péči	rodičů,	pokud	dítě	ke	dni	převzetí	do	této	
péče	nedosáhlo	7	let	věku.

Tel.: 734 281 415, 465 520 520 
e-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz
provozní doba:  
pondělí:	Ústí	n.Orl.,	ul.	17.	listopadu	69,	
9	–	12	h,	13	–	16	h
Česká	Třebová,	staré	nám.	77,	9	–	12	h
Úterý:	Králíky,	Moravská	647,	9	–	12	h
středa:	Vysoké	Mýto,	Plk.	B.	Kohouta	914,	
9	–	12	h
čtvrtek:	Ústí	nad	Orl.,	9	–	12	h,		13	–	16	h
Letohrad,	Na	Kopečku	356,	9	–	12	h
pátek:	Lanškroun,	Havlíčkova	1129,	9	–	12	h

	
Podmínkou	 pro	 poskytnutí	 otcovské	 bude	
účast	na	nemocenském	pojištění.	Zaměstnaní	
otcové	 proto	 dostanou	 otcovskou	 v	 každém	
případě,	protože	jejich	účast	na	nemocenském	
pojištění	 je	 povinná.	 Osoby	 samostatně	
výdělečně	 činné	 budou	 mít	 na	 otcovskou	
nárok	 jenom	 tehdy,	 pokud	 si	 budou	 platit	
nemocenské	 pojištění	 minimálně	 tři	 měsíce	
před	nástupem	na	tuto	dovolenou.
Otcovská	 se	 bude	 vyplácet	 ve	 výši	 70	 %	
vyměřovacího	základu,	tedy	stejně	jako	u	žen	
na	mateřské.	
Služby	 občanské	 poradny	 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.
Nebojte	se	proto	na	nás	obrátit,	rádi	se	Vám	
budeme	věnovat.

Tiskové zprávy z Pardubického kraje

Rok ve znamení 
investic
Krajská rada schválila návrh rozpočtu  
na rok 2018
Rada	 Pardubického	 kraje	 schválila	 na	
svém	 pondělním	 jednání	 návrh	 rozpočtu	
Pardubického	kraje	na	rok	2018.	Stejně	jako	
v	předchozích	letech	bude	ve	znamení	velkých	
investic	a	snižování	úvěrového	zatížení,	které	
se	 krajské	 samosprávě	 podařilo	 zredukovat		
z	 2,4	 miliardy	 v	 roce	 2008	 na	 současnou	
jednu	 miliardu	 korun.	 V	 průběhu	 roku	 lze	
očekávat,	 že	 stejně	 jako	 v	 minulých	 letech	
získá	 kraj	 další	 prostředky	 ze	 zlepšeného	
inkasa	 daní.	Rozpočet	 bude	 12.	 prosince	 na	
svém	 posledním	 letošním	 jednání	 schvalovat	
krajské	zastupitelstvo.
„Dlouhodobě	jsem	příznivcem	konzervativního	
nastavení	rozpočtu.	Proto	tomu	také	odpovídá	

náš	 návrh,	 který	 je	 růstový	 a	 investičně	
zaměřený.	 Stejně	 jako	 v	 předchozích	 letech	
očekáváme,	 že	 budeme	 schopni	 v	 průběhu	
roku	zapojit	zvýšené	inkaso	daní	a	investovat	
prostředky	 do	 všech	 oblastí	 napříč	 krajem.	
Pro	 příští	 rok	 je	 rozpočet	 schválen	 s	 příjmy		
v	 hodnotě	 4,148	 miliardy	 korun	 a	 výdaji	
4,411	miliardy	 korun,	 což	 je	 způsobeno	
zapojením	 třetí	 tranše	 úvěru	 od	 Evropské	
investiční	banky	přímo	do	krajského	rozpočtu	
na	 předfinancování	 projektů	 z	 evropských	
fondů.	 Dlouhodobě	 navíc	 snižujeme	 úvěrové	
zatížení,	které	dnes	činí	jednu	miliardu	korun	
oproti	roku	2008,	kdy	byl	krajský	dluh	na	hranici	
2,4	miliardy,“	uvedl	hejtman	Netolický,	 který	
připomněl,	že	při	plánování	 rozpočtu	muselo	
být	přihlédnuto	 také	k	několika	 rozhodnutím	
vlády	o	navýšení	platů	ve	zdravotnictví,	kultuře	
či	 sociální	 oblasti.	 „Museli	 jsme	 si	 poradit		
s	 předvolebními	 balíčky,	 které	 jsou	 spojené		
s	navyšováním	platů	a	mezd.	Pro	náš	kraj	tyto	
nárůsty	znamenají	okolo	95	milionů	korun.	



17

Helvíkovický	zpravodaj	č.	6/2017,	XVIII.	ročník,	periodický	tisk	územního	samosprávného	celku.	Vydává	obec	Helvíkovice,	registr	
MK	ČR	E	12731,	telefon	465612527,	e-mailová	adresa:	ouhelvikovice@orlicko.cz.	Náklad	140	výtisků.	Cena	10	Kč.	Uzávěrka	
tohoto	čísla	byla	dne	20. 11. 2017,	datum	vydání	30. 11. 2017.	Uzávěrka	příštího	čísla	dne	22. 1. 2018,	HZ	č.	1/2018	vyjde	dne	
1. 2. 2018.	 Vydavatel	 neodpovídá	 za	 obsah	 rubriky	 reklama	 a	 inzerce.	 Fotografie	 jsou	 použity	 s	 laskavým	 souhlasem	 autorů.	
Zvláštní	poděkování	patří	fotografovi	Miloslavu	Duškovi.	Grafická	příprava:	Jana	Bíba,	Helvíkovice	152,	jbiba@centrum.cz	
Tisk:	SET	SERVIS	s. r. o.,	Helvíkovice		 	 	 	 	 					©	2017	Obec	Helvíkovice

18

Nechceme	 však,	 aby	 se	 výdaje	 vyvolané	
centrální	 úrovní	 projevily	 v	 regionu,“	 řekl	
hejtman	Martin	Netolický.
Dotační programy budou zachovány. 
Kraj podpoří nově dětská dopravní hřiště
I	 přes	 nutnost	 vypořádat	 se	 s	 rozhodnutím	
státu,	 zachovává	 kraj	 finanční	 prostředky		
v	různých	dotačních	programech	na	minimálně	
stejné	úrovni	jako	po	úpravě	rozpočtu	v	roce	
2017.	„Například	u	Programu	obnovy	venkova	
navýšíme	celkovou	částku	na	66	milionů	korun	
s	 tím,	 že	 nově	 vypisujeme	 dotační	 program	
také	pro	Místní	akční	skupiny.	Na	popud	pana	
náměstka	Kortyše	jsme	navíc	vytvořili	dotační	
program	 na	 výstavbu	 dětských	 dopravních	
hřišť,	který	bude	podpořen	částkou	tří	milionů	
korun,“	sdělil	Netolický	k	některým	vybraným	
dotačním	programům.

Přivaděče chce kraj 
začít stavět už příští 
rok
Za	 prvořadou	 prioritu	 považuje	 vedení	
Pardubického	 kraje	 výstavbu	 přivaděčů		
k	dálnici	D35,	jejichž	je	kraj	investorem.	Pro	
pravidelné	vyhodnocování	postupu	prací	vznikl	
na	 kraji	 Řídící	 výbor,	 který	 tvoří	 hejtman	
Martin	Netolický	a	jeho	dva	náměstci	Roman	
Línek	 a	 Michal	 Kortyš	 spolu	 se	 zástupci	
Správy	a	údržby	silnic	Pardubického	kraje.
„Naším	cílem	je,	aby	přivaděče	byly	skutečně	
hotové	ve	stejném	období,	jako	bude	hotový	

–	Česká	Třebová	za	190	milionů.	V	posledním	
případě	je	vyjmut	úsek	mezi	Českou	Třebovou	
a	Zhoří,	 který	byl	 již	opraven	v	 letech	2015		
a	2016.	Všechny	tyto	modernizace	by	měly	být	
hotové	 do	 května	 2020,“	 informoval	 Roman	
Línek,	 1.	 náměstek	 hejtmana	 pro	 majetek		
a	investice.	
V	 současné	 době	 byla	 také	 zahájena	
předprojekční	 příprava	 modernizace	 úseků	
silnice	 II/312	 Choceň	 –	 České	 Libchavy,		
II/312	 České	 Libchavy	 –	 Žamberk	 a	 II/360	
Ústí	nad	Orlicí	–	Litomyšl.

v	 úseku	 od	 obce	 Hemže	 s	 napojením	 na	
mimoúrovňovou	 křižovatku	 Vysoké	 Mýto	 –	
západ,	 jehož	 součástí	 je	 i	 obchvat	 Chocně		
a	 Běstovic.	 Poslední	 stavbou	 je	 přeložka	
silnice	II/322	v	úseku	Černá	za	Bory	–	Dašice	
v	 délce	 2,4	 kilometrů,	 která	 bude	 současně	
tvořit	 obchvat	 obce	 Zminný	 a	 napojí	 se	 na	
okružní	křižovatku	Dašice.

Největší investicí je stavba centrálního 
příjmu v Orlickoústecké nemocnici.  
Kraj využije úvěr EIB
Schválený	návrh	krajského	rozpočtu	obsahuje	
také	 čerpání	 další	 části	 úvěru	 Evropské	
investiční	 banky	 ve	 výši	 438	 milionů	 korun.		
„V	roce	2018	bude	úvěr	EIB	III	plně	dočerpán,	
a	 to	 v	 celkové	 výši	 600	 milionů	 korun.	
Zbývající	 prostředky	 nedočerpaného	 úvěru	
budou	zapojeny	v	průběhu	roku	v	okamžiku,	

kdy	bude	zahájena	stavba	centrálního	příjmu		
v	 Orlickoústecké	 nemocnici.	 Jedná	 se		
o	 stěžejní	 investici,	 která	 bude	 v	 příštím	
roce	 zahájena,“	 sdělil	 hejtman	 Netolický.		
„V	příštím	roce	zapojíme	vlastní	 zdroje	kraje		
a	 120	 milionů	 korun	 z	 úvěru	 od	 Evropské	
investiční	 banky,	 jehož	 rámec	 kraj	 přijal	 již	
v	 roce	 2013	 a	 stále	 jej	 nedočerpal,	 protože	
primárně	 využívá	 vlastních	 zdrojů.	 Stavba	
centrálního	příjmu	je	ideální	pro	takovýto	typ	
úvěru,	 protože	 je	 velmi	 výhodný	 a	 pro	 kraj	
není	drahý,“	sdělil	Netolický.	
Mezi	další	zásadní	investice	v	příštím	roce	patří	
stavba	mostu	 ve	Valech	 u	Přelouče,	 kde	 se	
kraj	připojí	částkou	necelých	50	milionů	korun		
k	 investici	 Ředitelství	 vodních	 cest.	
Modernizací	 a	 oprav	 se	 dočkají	 také	 silnice	
nižších	tříd,	školy	či	školská	zařízení.	
„Pokračujeme	 ve	 zlepšování	 zázemí	 naší	
zdravotnické	 záchranné	 služby.	 Máme	
připravené	 projekty	 na	 stavbu	 výjezdových	
stanic	ve	Vysokém	Mýtě,	Starých	Čívic	nebo	
Holicích.	 Dále	 řešíme	 situaci	 v	 Moravské	
Třebové	 nebo	 Seči.	 Jakmile	 budou	 projekty	
dokončené,	 budeme	 přiblíženi	 občanům	
ještě	 více	 a	 dostaneme	 se	 tak	 na	 zcela	
novou	 úroveň,“	 uvedl	 hejtman	 Martin	
Netolický	 k	 vybraným	 investičním	 akcím		
v	příštím	roce.

úsek	 D35	 Časy	 –	 Ostrov.	 Celkem	 to	 jsou	
stavby	za	2,7	miliardy	korun,“	uvedl	hejtman	
Martin	 Netolický.	 Jedná	 se	 o	 osm	 úseků,		
a	 to	 jak	 na	 Pardubicku,	 tak	 u	 Vysokého	
Mýta,	Českých	Libchav,	Žamberka,	Litomyšle	
a	 České	 Třebové.	 „Podle	 memoranda	 mezi	
vládou	a	Pardubickým	krajem	se	tyto	investice	
budou	financovat	z	rozpočtu	Státního	fondu	
dopravní	infrastruktury,“	dodal	hejtman.

Výkupy pozemků musí zrychlit
Náměstek	 hejtmana	 pro	 dopravu	 Michal	
Kortyš	 považuje	 nyní	 za	 nejdůležitější	
úkol	 zrychlit	 výkupy	 potřebných	 pozemků.		
„U	 některých	 projektů	 se	 vyrovnáváme	 se	
složitými	 majetkoprávními	 vztahy,	 které	
mohou	 výstavbu	 komunikací	 přibrzdit.	
Vyvinuli	jsme	proto	opravdu	enormní	úsilí,	aby	
se	 výkup	 urychlil,	 v	 současné	 době	 na	 tom	
pracuje	velký	počet	lidí.“

Kromě modernizací i nový úsek  
a přeložka stávající silnice
V	 rámci	 projektů	 přivaděčů	 k	 D35	 vyroste	
nový	dvanáctikilometrový	úsek	silnice	II/312,	

Kraj chce využít maximum evropských 
dotací
Jak	se	ukázalo	i	v	minulých	letech,	je	dobré	mít	
připraveno	více	projektů	do	výzev	evropských	
programů,	které	se	mohou	v	případě	potřeby	
vzájemně	 zastoupit	 nebo	 doplnit.	 „Připravili	
jsme	proto	nyní	i	záložní	projekty,	které	čítají	
rekonstrukce	 či	 modernizace	 20	 stávajících	
mostů,	 na	 které	 bychom	 mohli	 také	
případně	 čerpat	 prostředky	 z	 Integrovaného	
regionálního	 operačního	 programu,“	 sdělil	
Michal	Kortyš.	Mezi	nimi	je	řada	mostů	ještě	
z	 období	 1.	 republiky	 (mezi	 nejstarší	 patří	
mosty	 v	 Polance	 z	 roku	 1922	 a	 v	 Přelouči	
z	 roku	 1925),	 ale	 modernizaci	 potřebuje	
také	řada	mostních	objektů	ze	40.	a	50.	 let	
minulého	století.

Přípravné práce jsou v plném proudu
„Už	 na	 podzim	 příštího	 roku	 chceme	 rozjet	
stavbu	 tří	 úseků.	 Jedná	 se	 o	 propojení	D35		
a	I/35	Rokytno	–	Býšť	za	200	milionů	korun,	
napojení	silnice	II/322	na	D35	–	meziúrovňovou	
křižovatku	Dašice	za	300		milionů	a	Litomyšl	
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atraktivní talk show

Alena Zárybnická
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dTest: České máslo 
je kvalitnější než to 
německé
Mezi spotřebiteli se objevily obavy, 
že kvůli nedostatku smetany se 
kvalita másla v poslední době 
zhoršila. Spotřebitelská organizace 
dTest se proto rozhodla ověřit, 
jestli výrobci nezačali máslo 
šidit. Časopis dTest nechal  
v laboratoři otestovat celkem 20 
různých másel, přičemž 18 vzorků 

pocházelo z českých regálů a zbylé dva výrobky 
z německého trhu pro srovnání. Překvapivým 
zjištěním je, že Meggle Alpské máslo prodávané 
v Česku bylo kvalitnější než jeho německé dvojče 
Meggle Alpenbutter. 
Časopis	dTest	neodhalil	žádný	výrobek,	který	by	
vysloveně	podváděl	nebo	klamal	spotřebitele,	ale	
chyby	 k	 vytknutí	 se	 našly.	 „Dobrou	 zprávou	 je,	
že	 si	máslo	 z	 českých	mlékáren	 zachovalo	 svou	
kvalitu	i	po	zdražení,	to	se	o	německých	říci	nedá.	
Tři	 másla	 vyrobená	 v	 německých	 mlékárnách	
obsahovala	 výrazně	 více	 než	 povolená	 2	 %	
netukové	sušiny.	Ta	v	másle	může	zůstat,	když	se	
během	 výroby	máslo	 dostatečně	 nepropírá	 nebo	
se	z	něj	dostatečně	neodebírá	podmáslí,“	shrnuje	
výsledky	testu	Hana	Hoffmannová,	šéfredaktorka	
časopisu	dTest	a	dodává:	„Konkrétně	jde	o	máslo	
Arla	 Foods	 Deutsche	 Markenbutter	 prodávané	
v	 Německu	 a	 dva	 německé	 výrobky	 dostupné	
na	 našem	 trhu	 –	 Norma/Landfein	 Deutsche	
Markenbutter	 a	 Molkerei	 Ammerland	 Německé	
máslo.	 Všechny	 tři	 vzorky	 proto	 nevyhověly	
evropským	 ani	 německým	 předpisům.“	 Nepatrně	
více	než	2	%	netukové	 sušiny	 zjistil	 dTest	 ještě	
v	rovněž	v	Německu	vyrobených	máslech	značky	
Pilos	a	Meggle	Alpenbutter	z	německého	obchodu.	
Obě	 másla	 si	 za	 ni	 proto	 odnesla	 dostatečnou	
známku.	
Zajímavostí	másla	Meggle	z	německého	trhu	 je,	
že	jeho	dvojče	z	českého	obchodu	Meggle	Alpské	
máslo	 bylo	 z	 pohledu	 tukuprosté	 sušiny	 zcela		
v	pořádku	a	získalo	i	lepší	známku	v	senzorickém	
hodnocení,	protože	jeho	vůně,	chuť	a	konzistence	
se	 více	 blížila	 máslovému	 ideálu.	 Deklarovaný	
obsah	tuku	se	nelišil	a	v	naměřených	hodnotách	
se	 objevil	 rozdíl	 0,5	 %	 ve	 prospěch	 vzorku	
prodávaného	v	České	republice.	Meggle	vyrobené	

pro	český	trh	získalo	v	celkovém	hodnocení	dTestu	
63	%,	 kdežto	 německé	 jen	 51	%.	Dvojí	 kvalita	
másla	 tentokrát	 zvýhodnila	 české	 spotřebitele.	
Tyto	a	další	výsledky	testů	dvojí	kvality	výrobků	
jsou	zdarma	dostupné	na	webu	www.dvojikvalita.
cz.	
Podle	 evropských	 předpisů	 má	 mít	 máslo	 mezi	
80	 %	 až	 90	 %	 tuku.	 V	 České	 republice	 jsou	
nejběžnější	másla	82%,	občas	 se	objevují	 i	84%	
másla.	 „Obsah	 tuku	 je	 jeden	z	povinných	údajů,	
který	vždy	na	obalu	másla	najdeme.	Deklarovanou	
tučnost	 dodržely	 všechny	 vzorky,	 ovšem	 tři	
německá	másla	 jen	 s	 odřenýma	ušima,	 tedy	 jen	
při	započtení	nejistoty	měření.	Šlo	o	stejné	vzorky,	
které	 chybovaly	 v	 množství	 tukuprosté	 sušiny,“	
konstatuje	Hana	Hoffmannová.	Nejtučnější	másla	
patřila	 zároveň	mezi	absolutní	 vítěze	¬–	o	první	
příčku	 se	 dělí	 dva	 produkty	 Mlékárny	 Hlinsko	
–	 Billa	 České	 máslo	 84	 %,	 které	 obhájilo	 své	
prvenství	 z	 loňského	 testu,	 a	 Tatra	 Farmářské	
máslo.	
Jak	poznat	ideální	máslo?	Chuť	a	vůně	správného	
másla	 musejí	 být	 čisté,	 mléčně	 aromatické		
a	 lahodně	 příjemné.	 Konzistenčně	 musí	 být	
máslo	stejnorodé,	důležitá	je	dobrá	roztíratelnost		
a	 tažnost	do	délky.	Vadou	však	není	 ani	máslo,	
které	 se	 po	 delším	 tahu	 přetrhne,	 případně	 se	
nedá	táhnout	kvůli	přílišné	měkkosti.	Nežádoucími	
znaky	 na	 povrchu	 másla	 jsou	 příliš	 žlutá	 nebo	
nejednotná	 barva	 až	 mramorování,	 vodnatost,	
vysoká	 poréznost,	 eventuálně	 výskyt	 cizích	
částic,	či	dokonce	plísní.	Mezi	nedostatky	v	chuti		
a	 vůni	 patří	 žluklost,	 zatuchlost,	 hořkost	 nebo	
další	pachutě.	Za	vadnou	konzistenci	se	u	másla	
považuje	 tvrdost,	 drobivost,	 přílišná	 křehkost,	
hrudkovitost	 či	 opačný	 extrém	 –	 měkkost,	
mazlavost	a	lepivost.	Mezi	chyby	se	počítá	i	velmi	
špatná	roztíratelnost.	

Podklad pro zveřejnění poskytl časopis dTest.


