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DVOUMESÍCNÍK

Vyhodnocení soutěže ve sběru
elektroodpadu
Dne 14. 4. 2014 se konalo 25. řádné veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo
a schválilo:
1) účetní závěrku obce Helvíkovice sestavenou
k 31. 12. 2013
2) závěrečný účet obce Helvíkovice za r. 2013
a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením
a to bez výhrad
3) účetní závěrku příspěvkové organizace
Mateřská škola Helvíkovice k 31. 12. 2013
a převod zisku z hospodaření za r. 2013 ve výši
104 660,20 Kč do rezervního fondu MŠ
4) zrušení záměru prodeje spoluvlastnického
podílu obce (4/6) části pozemku par. č. 44/1
v k. ú. Helvíkovice
5) nákup pozemků par. č. 163/3 a 163/4
v k. ú. Helvíkovice
6) sídlo
Mysliveckého
sdružení
Dubina
Helvíkovice - Kameničná na adrese Helvíkovice
č. p. 3.
7) dohodu o odborné pomoci mezi obcí
a Městskou knihovnou v Žamberku - na základě
sjednaného příspěvku obce může obecní knihovna
využívat výměnný knihovní fond Městské knihovny
v Žamberku
Naše knihovna brzy projde digitalizací, čímž se
zkvalitní nabídka knih veřejnosti.
8) dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
č. 1/2009 o výkonu některých činností Městské
policie s městem Žamberk
Odchyt volně pobíhajících psů nebude provádět
Městská policie, ale Technické služby v Žamberk,
které zároveň umístí psa do útulku.
9) zahájení poptávkového řízení na provedení
stavebních úprav kanalizace od č. p. 31 k ČS 2.
10) podání žádosti o dotaci k projektu snížení
prašnosti v obci Helvíkovice
V rámci této dotace je možné pořídit menší
traktor pro potřeby úklidu veřejných prostranství.
11) umístění dopravního značení Zákaz vjezdu
vozidel nad 3,5 t pouze s podmínkou umístění
dodatkové tabulky Dopravní obsluze vjezd povolen
na pozemní komunikaci par. č. 1479/2 v k. ú.
Helvíkovice
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12) sjednání smlouvy na zpracování projektové
dokumentace na akci Bezpečné Helvíkovice
s firmou PRODIN a. s. Pardubice
Tento projekt zahrnuje úpravu prostranství před
obchodem Konzum a OÚ, chodník podél I/11,
přemístění autobusové zastávky u Popluží.
13) přijetí dotace ze SFŽP v rámci OPŽP
na zateplení objektu a rekonstrukci vytápění OÚ
v Helvíkovicích
Nyní probíhá zpracování dalších podkladů k žádosti
a k výběrovému řízení na dodavatele stavby,
realizace je plánována na 2. pololetí letošního
roku.
Věra Dittertová

Volby do Evropského
parlamentu
Přehled výsledků voleb do Evropského parlamentu
v obci Helvíkovice, konaných ve dnech 23. a 24. 5.
2014.
Počet oprávněných voličů
366
Počet voličů, kteří se zúčastnili voleb
74
t.j. 20,22 %
Počet platných hlasů
74
Výsledky hlasování pro politické strany, politická
hnutí a koalice:
č. 4 NE Bruselu – Národní demokracie
1 hl.
č. 5 KDU - ČSL
10 hl., tj. 2,73 %
č. 7 TOP 09 a Starostové		
7 hl.
č. 10 KSČM		
11 hl., tj. 3,01 %
č. 14 ČSSD				8 hl.
č. 16 ANO 2011		
19 hl., tj. 5,19 %
č. 19 Česká strana regionů		
2 hl.
č. 20 ODS				6 hl.
č. 22 Úsvit přímé demokracie T.Okamury 2 hl.
č. 24 Strana svobodných občanů		
3 hl.
č. 29 Dělnická strana soc. spravedlnosti
2 hl.
č. 32 Česká pirátská strana		
2 hl.
č. 38 Věci veřejné			
1 hl.
Neuvedené politické strany, politická hnutí nebo
koalice nezískaly v obci Helvíkovice žádný hlas.

V pondělí 14. dubna 2014 na sálku OÚ se konalo
veřejné losování výherců ve sběru elektroodpadu.
Začínalo se v 17 hodin za účasti veřejnosti
a regionální zástupkyně společnosti ASEKOL paní
Lenky Vorlové. Z odevzdaných slosovatelných
kupónů byly připraveny maličké ruličky, ze kterých
se losovali výherci. Hlavní ceny byly taženy
regionální zástupkyní společnosti ASEKOL
a další výherci byli vylosováni veřejností, která se
zúčastnila. První cenu - tablet Aligator 7 obdržel
pan Vojtěch Kroul, druhou cenou byl fotoaparát
Canon A2500, který vyhrála paní Veronika
Dvořáková, třetí cenu si přál Aleš Zezulka, který
si s obrovskou radostí odnášel mobilní telefon
Samsung Galaxy. Všem vylosovaným gratuluji!
Prvotní nápad uspořádat soutěž v našem
odpadovém dvoře se zrodil díky dobré spolupráci
se společností ASEKOL. Důvodem bylo zvýšit
povědomost a zviditelnit sběrné místo pro
místní občany a firmy a samozřejmě možnost
výhry krásných hlavních cen. Pro soutěžící byly
připraveny tři hlavní ceny a dalších 27 drobných
cen. Díky Vaší podpoře a účasti může být naše
obec do obdobných projektů zapojena.
Jana Kolářová

Foto MD

Upozornění na místní poplatky
Do 30. 6. 2014 je splatný
Poplatek za odpady za rok 2014 450 Kč
za 1 občana hlášeného k trvalému pobytu,
dlouhodobě žijícího cizince nebo za rekreační
chalupu

Foto MD

Upozornění na změnu ve sběru
železa
Od 1. 6. 2014 dochází ke změně ukládání
železného šrotu. Od června již nebude možné
ukládat železo do odpadového dvora.
Opakující se nezvané návštěvy dočasně ukončily
možnost odevzdávání starého železa v našem
odpadovém dvoře. Sběr bude opět řešen mobilními
svozy místního SDH 2x ročně. Poslední polední
návštěva „nenechavců“ v uzamčeném dvoře byla
zakončena odjezdem návštěvníků za dozoru Policie
ČR a Městské policie Žamberk na služebnu Policie
ČR v Žamberku. Pokud byste i vy zaznamenali
podezřelé jednání, ohlaste tuto skutečnost přímo
na Policii ČR. Děkujeme za pochopení!
Jana Kolářová

Okrsková volební komise obce Helvíkovice,
zapisovatelka Věra Dittertová
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Ohlédnutí za akcemi
z minulého období
Srdečně blahopřejeme našim
spoluobčanům, kteří oslaví
významná životní jubilea

Vzpomínáme
Byl jsi pln života
Tvá mysl plná snění
a nikdo se nenadál
jak rychle se to změní.

Červen 2014
Pinkasová Božena
Kolář Jaroslav
Matyášová Stanislava
Šindelářová Miluše
Šnajdr Jindřich

č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.

135
8
121
22
81

80
70
65
79
80

let
let
let
let
let

Červenec 2014
Šnajdrová Anna
Dobeš Jaroslav
Pech Antonín
Malinová Anežka
Valeš Miroslav
Kysilka František

č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.

81
16
58
127
161
119

76
80
60
81
65
84

let
let
let
let
let
let

Dne 5. 6. 2014 uplynulo
25 let, co nás náhle
opustil Karel Kroul.

Foto MD

Vítání občánků
Stalo se již tradicí, že slavnostní přivítání nových
občánků naší obce proběhlo na sálku OÚ. Na neděli
27. dubna přijali pozvání rodiče Liliany Diblíkové,
Valentýnky Kubíčkové, Annabel Frýdové a Adélky
Feltlové.
Přejeme dětem hodně zdraví, lásky a šťastné
dětství s milujícími rodiči.
Je to jako pohádka,
když se začne život děťátka.
Přinese lásku, radost i smích,
stane se pokladem rodičů svých.
Ať děťátko má všeho dost,
v životě jen pro radost.
Zdraví, štěstí, veselosti,
jak v dětství, tak v dospělosti.
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V pátek 25. dubna se do Helvíkovic slétli broučci
s beruškami, aby dětem na tento den připravili
cestu s úkoly. Účast dětí byla nad očekávání,
všichni si krásné odpoledne užili. Počasí přálo
k opékání vuřtů, skotačení dětí s hlavní atrakcí
skákacího hradu, který byl stále plný dětí.

Vzpomínají rodiny
Kroulových

Věra Dittertová

Foto MD

Měsíc duben a květen byl velmi bohatý na akce,
které byly nabídnuty veřejnosti:
Tradiční velikonoční výstava byla v letošním
roce obohacena o velikonočními trhy. Návštěvníci
reagovali na změnu velmi pozitivně a hojnou
účastí.

Rodičům ať radost dělá,
budoucnost ho čeká skvělá.
Celý život bez nesnází,
ať ho úspěch doprovází.

Jana Kolářová
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Ve středu 16. dubna se uskutečnila přednáška na
téma Senior v bezpečí, ve které se poutavými
příběhy s „návody“ na řešení stále se častěji
objevujících okrádání, oklamání seniorů a podobných
záležitostí podělili o zkušenosti zaměstnanci
lanškrounské společnosti AZ5 s. r. o.. Vlastní
přednáška byla zaměřena právě na možnost vzniku
krizových situací, aby v případě, že se dostane
senior do takové situace, si byl schopen poradit
a měl v podvědomí uložené informace, které
by jej měly ochránit před zbytečnou finanční,
majetkovou nebo jinou ztrátou.
Kromě tohoto tématu byla přednáška zaměřena
i na běžný způsob života seniorů pokud jde
o zachovávání prevence proti úrazům a to jak
v domácnosti, tak i mimo domov. Zároveň účastníci
přednášky měli možnost se seznámit s nabídkou
zařízení pro aktivní zabezpečení jejich majetku
a jejich osobní bezpečnosti. Dále byly připraveny
informace o moderním elektronickém zabezpečení
jejich domů nebo bytů, dalších nemovitostí
a motorových vozidel. Na vlastní oči si účastníci
prohlédli zařízení pro jejich osobní bezpečnost
a to počínaje obrannými pepřovými spreji,
paralyzéry nebo elektronickými osobními lokátory.
Věřím, že zúčastněným přednáška přinesla nápady,
jak v krizových situacích jednat a případně, jak
zabezpečit sebe a svůj majetek.

Foto MD

O víkendu 26.-27. dubna jsme měli příležitost
shlédnou závody Fitmin Disc Dog Fun Weekend
na našem fotbalovém hřišti.
Na středu 30. dubna byli všichni zváni na pálení
čarodějnice Šarloty Šílené II, kterou na tento den
připravily a vyzdobily děti z výtvarného kroužku
s jejich vedoucí Eliškou Markovou. Stavění májky
v letošním roce bylo spojeno s vystoupením dětí,
které navštěvují v obci taneční kroužek pod
vedením paní učitelky Hany Michaličkové. Počasí
přálo pořadatelům i návštěvníkům.
V pátek 2. května se sešli přihlášení účastníci
s jejich vedoucími před OÚ, aby již podruhé
absolvovali nezapomenutelný výtvarný víkend
v Liberku. Opět děti přijely po bohatém
víkendovém programu plné dojmů a nadšení.
Velikou pochvalu za „víkendovku s výtvarkou“ si
zasluhují vedoucí pod vedením Lídy Matyášové.
V neděli 11. 5. se uskutečnila tradiční Beseda
s důchodci se zajímavým kulturním programem
a bohatým občerstvením pro všechny seniory z
naší obce.
>>> Fotografie z akcí si můžete prohlédnout
na straně 5, 10 a zadní straně obálky.
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Na sobotu 24. května byla zvána široká veřejnost
k podpoře závodníků v hasičském sportu na
fotbalové hřiště v Helvíkovicích. V letošním
roce byla pořadatelská činnost na místních
členech Sboru dobrovolných hasičů, letošní rok
měl i významné 125. výročí založení místního
SDH. Počasí bylo ten den jako na houpačce, ale
většina dešťových a kroupových mraků se nám
vyhýbala. V soutěži byla družstva i z okolních obcí
Kameničná, Dlouhoňovice, Líšnice a Žamberka.
K urputnému závodění patří i zasloužené dobré
jídlo a pití, které taktéž bylo v rukou našich hasičů.

Malí návštěvníci se vyřádili na skákacím hradě
a skluzavce, další mohli shlédnout vystoupení
divadelního představení Akt. Po vyhlášení výsledků
se všichni těšili na taneční zábavu. Poděkování
patří členům SDH za dlouhodobou organizaci
této soutěže, Sdružení obcí ORLICKO za finanční
podporu, firmě Šmídl s. r. o. Žamberk za zapůjčení
návěsu a ostatním za jakékoli přispění na této akci.
V pátek 30. května byl uspořádán dětský den
s kácením máje. Počasí se umoudřilo, pro děti
byla připravena trasa s úkoly. V cíli na ně čekala
odměna.
Jana Kolářová

Hasiči v Helvíkovicích
Je to již 125 let kdy v naší obci byl založen
hasičský sbor. Po celou tuto dobu se členové
sboru snažili o to, aby se naučili zamezit požárům
a když už k nějakému dojde, aby na takový případ
byli připraveni jak technicky, tak svým výcvikem.
A je pochopitelné, že se svými dovednostmi chtěli
také poměřit s ostatními sbory v okolí.

Proto vznikaly soutěže v hasičském umění
a členové hasičských sborů se tak seznamovali
navzájem s novinkami v oboru hasebních technik
a novými materiály pro boj s požárem. Základním
prostředkem pro hašení je od nepaměti voda.
Dříve nošená ve vědrech, později nalévaná do
koňmi tažených stříkaček a dnes přivážená
cisternami nebo čerpaná z vodních zdrojů nebo
hydrantů. Stále však je zapotřebí lidského úsilí,
umu a šikovnosti, aby se účelně využilo každého
litru vody přivedené na požářiště.
A protože vývoj pokračuje i v oblasti hasební
techniky, máme pro zdolávání požárů stále lepší
pomocníky. Je ale také pravda, že nezanedbatelnou

Broučkiáda 25. 4. 2014

činností je práce hasičů dobrovolných, kteří se
přímo v místě kde žijí, zajímají o to, aby k požáru
docházelo co nejméně. Ti také disponují pouze
klasickou technikou a s ní také pracují a cvičí.
Při příležitosti 125 let sboru v naší obci se dne
24.5. konalo okrskové cvičení v Helvíkovicích.
Tentokrát se pro toto setkání sborů využilo
místní fotbalové hřiště. I když počasí neslibovalo
nic stálého, musíme říci, že nám přálo. Pršelo
těsně před soutěží a pak až po skončení cvičení.
Pořadatelé připravili dobré pohoštění pro všechny
účastníky a také přístřešek pro případ špatného
počasí.

Foto MD

Den dětí a kácení máje 30. 5. 2014
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Stavění máje 30. 4. 2014

Foto MD
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Co je nového ve školce?
V dubnu děti navštívily velikonoční výstavu, která
se jim moc líbila. A že jsou naše děti také šikulky,
dokázaly svými výrobky na této velikonoční
→→→
výstavě.

Foto MD

Po skončení soutěže místní ochotnický spolek
zahrál hru pana Svěráka „Akt“ a po vyhlášení
výsledků k tanci a poslechu zahrála skupina
„Knedlo-vepřo-zelo“. A protože po soutěži se také
slaví, jsme rádi, že při posezení bylo rušno a mnozí
ze soutěžících využili pozvání pořadatelů a zůstali.
Nebývalo to vždy zvykem. Pro úplnost je dlužno
dodat, že sbor z naší obce vyslal do soutěže
5 družstev, 2 žen a 3 mužů. Máme radost, že se
neztratili a získali 2 poháry za 2. a 3. místo.
Sbor dobrovolných hasičů tímto děkuje všem,
kdo se podíleli na přípravě této poměrně na čas
a ochotu náročné akce, gratuluje soutěžícím a
děkuje také všem návštěvníkům za přízeň.
Jménem SDH Helvíkovice Vojtěch Kroul

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych poděkovala První pomoci, všem
obětavým učinkujícím broučkům, sponzorům
a Vám všem, kteří jste přišli na tradiční Probouzení
broučků a prožili krásné odpoledne se svými
dětmi. Celkem se sešlo 70 dětí a 70 dospělých,
z toho 20 učinkujících. Největší atrakcí pro děti byl
skákací hrad a skluzavka po celé odpoledne zdarma,
vše zapůjčené od M&M reality holding a. s..
Za krásné perníkové medaile děkuji Janě Zezulkové
ml., za zajištění občerstvení První pomoci.
A JE TO TADY
10. 6. 2014 odjíždíme do Pardubic na Krajské
finále sportovních her mateřských škol. Budeme
reprezentovat nejen naši mateřskou školu, ale
také jako jediná MŠ budeme reprezentovat PO
III Žamberk. Krajské finále se koná na stadionu
Hvězda v Pardubicích za účasti čestných hostů
z řad olympioniků, sportovních organizací
zástupců města i kraje. Děti soutěží v družstvech.
Družstvo pro finále tvoří 5 dívek a 5 chlapců,

tedy celkem 10 dětí. Každou disciplínu absolvují
všechny děti postupně v družstvu a výsledky se
sčítají. V disciplínách 1, 3, 4 a 5 soutěží alespoň
dvě družstva proti sobě.
Soutěžní disciplíny:
1. štafetový běh - na 50 m s předáním štafety
2. hod do dálky - tenisovým míčem
3. překážková chůze - chůze zručnosti na 50 m
s míčkem v kelímku štafetově
4. skok do dálky - skok v pytli na 20 m štafetově
5. pětiskok - pět skoků z podřepu za sebou
Tak nám držte palce!

Naši mladí rybáři
V sobotu 24.5.2014 se naše mládež zúčastnila
rybářských závodů na rybníku Dymlov v Žamberku.
Z osmi soutěžících byli 4 rybáři z Helvíkovic a
obsadili i velmi pěkná místa: Daniel Ulrich 1. místo,
Jakub Stránský 3. místo, Ondřej Žabka 4. místo
a Filip Kubíček 5. místo.

Je dobře, že se kluci zajímají o přírodu a tráví
v ní i spoustu volného času. Každý dnes řekne, že
se mládež upíná jen k počítačům a videohrám, ale
myslím, že tito čtyři kluci dokazují, že to není tak
úplně pravda.
Přejeme jim mnoho takových úspěchů a hlavně
dobrých úlovků.
Marcela Žabková

Poděkování
Vážení spoluobčané,
měla jsem velikou radost, když mě u příležitosti
Dne matek navštívily členky První pomoci - Alice
Hušková a Anča Kučerová. Bylo to od nich moc
hezké, že nezapomínají na starší spoluobčany.
Po předání květiny a bonboniery jsme si nad
staršími fotografiemi zavzpomínaly na mladá léta.
Moc Vám děkuji!
Anna Stejskalová
7
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Barevná jsme školička,
svítí nám v ní sluníčka.
Jsou to děti, jejich oči,
kolem nich se všechno točí.
A že jsou to zlaté dětičky mě přesvědčily
několikrát. Obrovskou radost mi udělaly, když
mě přišly navštívit s paní učitelkou v době mé
dlouhodobé nemoci s kytičkou a výkresy, které
s láskou malovaly. Vehnalo mi to slzy do očí.
Velice mile mě také potěšila návštěva paní
starostky při jejím velkém pracovním vytížení.

↑ A takhle nám chutná!

Motto:
,,Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou
výchovu, žije, roste v něm po celý život
a nezmaří ji ani déšť ani sucho.“ Hippiás
Anna Janebová

Hrad už tu dávno není, ale terén s lezením na
skalky je bezva.
Celý víkend jsme zakončili účastí na velké výstavě
v krásné dřevěné chaloupce. Provedla nás tu paní
Rampepurdová se svojí asistentkou. Shlédli jsme
mnoho krásných výrobků. Vytvořili je výtvarníci
a šikulové z Liberka a okolí. Viděli jsme například
trička pomalovaná symboly znamení zvěrokruhu,
kamenná
těžítka
zdobená
drahokamem
a skleněnými střepy, mramorované kartičky, voňavá
bylinková mýdla, přívěsky s plstěnými kuličkami,
malované skleničky se svíčkami, barevné motýlky,
fantas skřítky a postavičky z předepsaných jmen
a podobně.

Prostřednictvím zpravodaje ještě jednou posílám
velkou pochvalu všem zúčastněným dětem - jsou
moc šikovné!
‚Taky samostatné, hodné a poslušné.‘ 
Děkuji panu Markovi za odvoz, hasičům za půjčení
auta, obci a paní starostce za podporu, Elišce
Markové za veškerou pomoc, Evě Dvořákové za
skvělou kuchyni a teplíčko!
A ještě paní Kolářové, paní Flekrové a paní
Pospíšilové za vynikající buchtu, bábovku
a dort!!!
Lída Matyášová

LIBERK 2014
Uplynulo už pár týdnů od víkendovky s výtvarkou.
Vím ale, jak to doma po návratu z akcí chodívá:
Rodiče zajímá, jak bylo, co jsme dělali, kde jsme
chodili... A z dítka vyleze jenom: „Nó, dobrý, tak
různě!“ A tak tenhle příspěvek věnuji rodičům
zúčastněných dětí, aby z toho taky něco měli .
Zúčastnilo se patnáct dětí, dvě vedoucí a kuchařka,
která se starala také o topení ve čtvero kamnech
najednou.
Program celé akce začal už během cesty do
Liberka. Děti měly za úkol napsat na lístek věci,
které uvidí z auta a začínají na písmeno CH nebo
D. Divili byste se, jak dlouhé seznamy někteří
nakonec měli! Později jsme vybraná slova použili
při vymýšlení básniček.
Stavili jsme se v obchůdku s korálky ve Slatině nad
Zdobnicí a omrkli zajímavé nápady.
Po příjezdu do Liberka jsme zbaštili svačinky
a vyrazili na obhlídku vesničky. S bedlivým
prohlížením detailů, protože pak přišly na řadu
otázky typu: Jakou barvu měl favorit zaparkovaný
před domem s rozsvícenou lucernou? Co stálo na
trávníčku uprostřed návsi? apod.
Po večerníčku jsme se dozvěděli, že na hradě
Rychmburku žila princezna, která teď bloudí kolem
a je velmi smutná, protože zapomněla své jméno.
Opravdu jsme ji zahlédli a i když její pravé jméno
neznáme, vymysleli jsme jí je a ona se rozveselila.
Dostali jsme od ní zlaťák a drahokam na památku.
V sobotu byly ke svačině housenky.
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Odpoledne jsme vyrazili na výlet za Rampepurdou.
V románu Karla Poláčka Bylo nás pět byla služkou
u Bajzových jako Kristýna. V Rampuši opravdu
žila tahle dívka. Jmenovala se Eliška Durchánková,
byla to Němka a uprostřed vesničky má sochu.
Kromě ní jsme viděli ještě Rampušáka a několik
vodníků. Do Rampuše nás zavedla dlouhá
a strastiplná cesta lesem. Aby nám rychleji
uběhla, navzájem jsme se čárkovali za ‚ano, jo,
ne‘, obírali jsme se o kamínky při hře Sudá nebo
lichá? a při bouřkách jsme mizeli v roští, aby nás
blesk nezahlédl... Několikrát bylo nutné zdolat
potok, který kličkoval přes cestu. V jednom místě
nám dokonce Evča nachystala placáky, abychom
se dostali na druhou stranu suchou nohou! Byla
zima, foukalo. Došli jsme do cíle promrzlí skrz na
skrz. Naštěstí se zpáteční cesta konala autem,
a honem zahřát do spacáku. Eliška nám přinesla
teplý čaj, četli jsme si z Bylo nás pět o tom, jak
přišla Rampepurda ke své přezdívce a pak jsme ji
nakreslili.
Večerní táborák se konal v jídelně při svíčkách, ale
párky byly vynikající i z trouby .
V neděli ráno nás probudilo sluníčko a krásné
počasí, takže rozcvička proběhla přímo na návsi.
Hledali jsme jména pěti kluků z románu a plnili
sportovní úkoly.
Dopolední svačinka byla slavnostní, protože
Lucinka měla narozeniny! Dort, buchty, přípitek...
Po obědě jsme vyrazili na Rychmburk. Vedla nás
k němu cestička v louce celé modré pomněnkami.
HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 3/ 2014
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Přečetli jsme za vás
V dnešní velice uspěchané době někdy ani
nepostřehneme, co všechno se odehrává
v globálním měřítku ve světě a jakým způsobem
by mohlo toto dění v budoucnu ovlivnit život
na venkově i v takových obcích jako je naše.
Z mnoha informací, které se čas od času dostávají
na přetřes by nás mělo do budoucna rozhodně
zajímat dění v zemědělství a to hlavně jak
v budoucnu zemědělství zajistí na jedné straně
dostatek potravin pro narůstající lidskou populaci
a zároveň jak eliminovat nepříznivý vliv zemědělství
na životní prostředí.
Současný stav není právě radostný. Zemědělství
vytváří více skleníkových plynů než všechna naše
auta, letadla a vlaky dohromady. Dobytek a rýžová
pole jsou zdrojem metanu, intenzivně pohnojená
pole jsou zdrojem oxidu dusného a uhličitého.
Zemědělství je nejžíznivějším spotřebitelem
cenných zásob vody a zároveň je jejich největším
znečišťovatelem. Voda obsahující zbytky hnojiv
a hnoje ničí křehké ekosystémy v jezerech, řekách
a pobřežních oblastech. Půdní eroze způsobuje,
že to co je na poli to nejcennější, tedy půda se
v řečištích vodních toků v podobě sedimentů,
stává nebezpečným odpadem. Zemědělská činnost
snižuje druhovou pestrost. Jakmile jsme vymýtili
lesy a zorali louky, abychom získali ornou půdu,
ztratili jsme rozhodující biotopy. Zemědělství se
tak stalo hlavní příčinou vymírání volně žijících
druhů živočichů. Naléhavost tohoto působení
poroste, protože v polovině tohoto století budeme
pravděpodobně mít o dvě miliardy hladových krků
víc, než dnes – bude nás více než devět miliard
(pravděpodobně o 35 % více). Touha po nárůstu
blahobytu na celém světě, zejména v Indii a Číně
způsobí zvýšení poptávky po mléku, mase a vejcích
a do poloviny století to bude znamenat potřebu
zdvojnásobení zemědělské produkce. Renomovaní
odborníci předpokládají, že růst poptávky po
každodenním přísunu bílkovin na jednoho obyvatele
v roce 2050 způsobí nárůst potřeby v rozvinutých
zemích o 15,3 %, v rozvojových zemích o 103,6 %
a v nejméně rozvinutých zemích o 69,2 %.
V řešení tohoto problému proti sobě stojí dvě
skupiny. Zastánci konvenčního zemědělství tvrdí,
že moderní mechanizace, hnojiva, zavlažování a
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zlepšený genetický základ mohou zvýšit výnosy
a uspokojit poptávku. Mají pravdu. Stoupenci
malých ekologických farem namítají, že zemědělci
by mohli zvýšit výnosy, vybřednout z chudoby,
kdyby používali metody zvýšení úrodnosti půdy
bez použití umělých hnojiv a pesticidů. Mají také
pravdu. Odborníci tvrdí, že světové potravinové
dilema by mohlo vyřešit pět kroků.
*Nerozšiřovat obdělávané plochy. Do dnešní
doby jsme pro pěstování plodin vymýtili plochu
o rozloze Jižní Ameriky. Pro pěstování dobytka
využíváme plochu o velikosti Afriky. Další
výměnu lesů za zemědělskou půdu si jednoduše
už nemůžeme dovolit. Touto činností můžeme
nejcitelněji poškodit nevratně životní prostředí.
*Získejme vyšší úrodu z farem, které už máme.
Doposud existují propastné rozdíly mezi současnou
vyspělou produkcí a produkcí v Africe, Latinské
Americe, východní Evropě a mnohde i v Asii. Za
použití technologicky vyspělých systémů a metod
vypůjčených od ekologického zemědělství bychom
mohli docílit v těchto oblastech několikanásobně
vyšší produkce.
*Využívejme zdroje účinněji. Jde o nové
způsoby přesnější aplikace hnojiv a pesticidů,
směsi hnojiv sestavené konkrétně na odpovídající
lokální půdní podmínky. Díky tomu se daří
omezit působení chemikálií na vodní zdroje.
Ekologické zemědělství s využitím krycích
plodin, kompostů s přesným zavlažováním
zlepšuje kvalitu půdy a snižuje spotřebu vody.
*Změňme jídelníček. Podíl energetické hodnoty
obsažený ve vypěstovaných plodinách, sloužící
pro výrobu krmiv a biopaliv činí celosvětově
45 %. Větší podíl energetické hodnoty, obsažené
ve vypěstovaných plodinách by mělo skončit
v lidském žaludku. V současné době celosvětově
činí tento podíl pouze 55 %. Pouze další čtyři
procenta získáváme nepřímo konzumací masa,
mléka a vajec od zvířat, která spotřebovávají
píci a krmivo. Z každé stovky kalorií obsažených
v krmném obilí získáme jen 40 nových kalorií v mléce,
22 ve vejcích, 12 v kuřecím mase, 10 ve vepřovém
mase a 3 v hovězím mase. Dostupnost potravin by
se podstatně zvýšila, kdybychom omezili spotřebu
masa a to především v rozvinutých zemích, neboť
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v nerozvinutých zemích, poznávajících blahobyt
nelze tento vývoj očekávat. Dostupnost potravin
by se výrazně zvýšila, kdybychom omezili výrobu
biopaliv.
*Přestaňme plýtvat. Odhaduje se, že asi 25 %
kalorií obsažených v potravinách se promrhá
a stejný osud potká až 50 % z celkové hmotnosti
potravin. V bohatých zemích se plýtvá nejčastěji
v domácnostech, restauracích a supermarketech.
V rozvojových zemích se potrava nejčastěji zkazí
při cestě od farmáře na trh vlivem nesprávného
skladování a přepravy.
Co tedy aktuálně vyplývá z uvedených skutečností
pro nás, řekněme lokálně pro naši obec? Vraťme
se ještě k číslům udávajícím, kolik vypěstovaných
kalorií na polích slouží pro krmiva a biopaliva.
Uvedli jsme, že celosvětově je to 45 %.
V detailním pohledu však existují ve světě
nebetyčné rozdíly. Na středozápadě USA je to
82 %, v USA celkem je to 73 % v Brazílii 54%
a v Evropě 61 %, naopak v Africe jen 28 %, v
Asii 25 % a v samotné Indii jen 11 % ale v Číně
však 48 %. A otázka pro nás? Když je to v Evropě

61 %, kolik vypěstovaných plodin slouží v našem
regionu pro výrobu biopaliv, případně krmiv?
Každý si může udělat svůj odhad, zda se na
polích v našem katastru pěstuje víc nebo míň
než 61 % plodin pro výrobu krmiv a biopaliv.
Neponechávejme při tom mimo pozornost, že
výroba biopaliv může znehodnocovat zemědělskou
půdu, může do budoucna snižovat její cenu. Při
tom je vše toto činění ukrýváno za získávání energií
z obnovitelných zdrojů. Omyl, je to jen dotovaný
byznys nemající dohromady nic společného
se zemědělstvím a výrobou potravin. Majitelé
pozemků by přitom mohli mít tyto skutečnosti na
paměti při uzavírání smluv o pronájmu pozemků,
neboť elektrickou energií ani naftou se v budoucnu
nenasytíme. Stejně tak jako skutečnost, že
vzhledem k dlouhodobému vývoji výroby potravin
cena zemědělské půdy velmi rychle a výrazně
poroste a proto v žádném případě pozemky nyní
neprodávat. Neboť nenechme se mýlit, potravin
bude i v budoucnu v naší rozvinuté zemi dostatek,
otázkou však je kolik budeme nuceni za ně zaplatit.
přepsal MVDr. Petr Šalanský

Tisková zpráva Orlicka
Samosprávy Orlicka a Lanškrounska snížily
opakovanými nákupy na burze cenu silové elektřiny
proti roku 2012 už o třetinu
Více než tři desítky obcí a měst Sdružení obcí
Orlicka letos snížily náklady na elektřinu nákupem
na Českomoravské komoditní burze Kladno.
K samosprávám, které se ke společnému nákupu
sdružily už loni a předloni, letos přibylo město
Králíky a obec Žichlínek. „Letošní nákup elektřiny
na příští rok přinesl meziroční úsporu 700 tisíc
korun. Pokud bychom ale porovnali průměrnou
cenu silové elektřiny v roce 2012 s cenou pro rok
2015, ušetřily už tyto nákupy účastníkům třetinu
nákladů,“ uvedl předseda Sdružení obcí Orlicka
Petr Fiala.
Před prvním nákupem, realizovaným v roce
2012 tehdy 21 samosprávami, se cena odebírané
silové elektřiny pohybovala kolem 1.400 Kč/
MWh. Tehdejší centrální nákup pak dodávky
zlevnil na 1.192 Kč/MWh. K dalšímu poklesu
na úroveň 988 Kč/MWh došlo loni, kdy už svoji

spotřebu centralizovalo 29 obcí a měst, mimo
jiné Lanškroun, Letohrad, Jablonné nad Orlicí,
Žamberk, Kunvald či Dolní Čermná. V letošním
nákupu se objem poptávky dále zvýšil o téměř
1.100 MWh a cena silové elektřiny klesla pod
hranici 940 Kč/MWh.
„Porovnáme-li cenu před centralizací s cenou
pro rok 2015, klesly při roční spotřebě 11 tisíc
MWh náklady na silovou elektřinu z 15 milionů na
10 milionů korun ročně,“ upřesnil Petr Fiala.
Vedle samospráv pořizují cca 500 MWh elektřiny
na burze i Technické služby Lanškroun, s. r. o.
I tato společnost burzovními nákupy výrazně šetří,
pro příští rok např. dosáhla ceny 960 Kč/MWh,
což je proti úrovni před prvním nákupem méně
o čtvrtinu.

Vakcinace psů proti vzteklině
Vakcinace se uskuteční dne 27. 6. 2014 od 16 do
16.30 h u OÚ v Helvíkovicích.
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ZVEME VÁS NA RYCHNOVSKÉ
DŘEVOŘEZÁNÍ, KDE KROMĚ
DŘEVA OŽIJÍ LOUTKY
A PŘÍBĚHY Z DÁVNÉ
MINULOSTI
Již 14. června se nádvoří Kolowratského zámku
v Rychnově nad Kněžnou promění v setkání
všech, kterým učarovalo dřevo. Dřevo je nejhojněji
zastoupeným materiálem skvostných zámeckých
interiérů v Rychnově nad Kněžnou. Sami můžete
posoudit, že umění našich vystavovatelů si nic
nezadá s uměním starých mistrů řezbářů, truhlářů
a intarzistů a mnoha další řemesel.
Tři desítky vystavovatelů nám během Dřevořezání
dovolí nahlédnout, co všechno dokáží z tohoto
materiálu vytvořit a jistě Vás přesvědčí, že
i účelné věci mohou mít svůj půvab. Pokud přijmete
naše pozvání, uvidíte výsledek několikadenního
úsilí řezbářů, kteří během řezbářského sympozia
vdechnou život celkem 12 marionetám. Práci
řezbářů budete moci sledovat již od 11. do
13. června na nádvoří zámku. Kdysi se stejnými
marionetami hrával proslulý loutkář Matěj
Kopecký. Skvostné oblečení marionetám vytvořila
s neobyčejným citem sběratelka a restaurátorka
panenek a kočárků paní Helena Minaříková.
Od 14 do 20 hodin je pro Vás připraven atraktivní
doprovodný program. Budete moci sledovat
zápolení šermířů, zažít výcvik pikenýrů, obdivovat
umění tanečnic a vyzkoušet si středověké hry.
Program vyšperkují zpíváním, tancem a hudbou
děti z MŠ Láň, trubači ze ZUŠ a Sarabanda.
Po celé odpoledne Vás čekají kostýmované
prohlídky zámeckých komnat. Již 14. června
v Rychnově nad Kněžnou bude historie opět
ožívat. Osobně se setkáte s tajemnou Bohunkou
- Bílou paní, díky katu Mydláři nahlédnete do tajů
katovského řemesla a proslulý architekt Jan Blažej
Santini Vám prozradí, kterým stavbám vtiskl jejich
tvář. V zámecké kavárně i u stánků spolehlivě
uhasíte žízeň a zaženete hlad.

Večerní program zakončí noční ohňová produkce.
V sobotu 14. června jste zváni na Rychnovské
dřevořezání s bohatým doprovodným programem,
prožijte atmosféru této jedinečné události, která je
příležitostí, jak poznat zámecké interiéry, historické
postavy a jejich příběhy. Můžete obdivovat
neobyčejně bohatou škálu předmětů ze dřeva,
setkat se s těmi, pro které se stalo jeho opracování
zálibou, koníčkem nebo profesí. Zámecké interiéry
vyzdobí okouzlující květinová aranžmá z živých
květin a dřevin, marionety, loutky a unikátní práce
vystavovatelů.

Firma Havelka do 30. června
nabízí kvalitní pevná paliva
s jarními slevami a dalšími
výhodami.
Při nákupu paliva nad 20 q je doprava zdarma
a složení pásem zdarma. Navíc od 40 q dostanete
pytel dřevěných briket jako dárek.
Jarní slevy u Havelky pouze do začátku letních
prázdnin. Více na www.havelka.cz. nebo bezplatně
volejte 800 214 220.

Soukromá inzerce občanů obce
Helvíkovice je zdarma.
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VYKLIĎTE
PŮDY,
GARÁŽE
A SKLEPY
Odevzdejte vysloužilé
kompletní spotřebiče
na sběrné dvory nebo
na jiná určená místa
zpětného odběru.
Recyklujte elektrospotřebiče ve Vašem městě

A ZOCELTE SE
V RECYKLACI

www.elektrowin.cz
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Beseda s důchodci 11. 5. 2014

Pálení čarodějnic a stavění máje
30. 4. 2014

