4/ 2014
XV. ROCNÍK
DVOUMESÍCNÍK

4 roky aneb 1460 dní v obci
Vážení spoluobčané, milý čtenáři,
přesýpací hodiny odměřující čas čtyřletého
volebního období se začínají naplňovat a nám
nezbývá než se za nimi ohlédnout, vždy jsme raději
pohlíželi dopředu a budoucnosti našeho žití. Na
začátku všeho je chtění a láska k obci, ve které
žijeme a naplňujeme své osobní cíle. Hlas rozumu
je vždy prioritní v rozhodovacích záležitostech
zastupitelstva, i když nejsou to jen radostné chvíle,
ale to pochopí pouze ten, kdo je zažil a pocítil…

Dne 9. 6. 2014 se konalo 26. řádné veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice.
Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo
a schválilo:
1) rozpočtové opatření č. 1/2014
2) uzavření smlouvy o dílo na stavební úpravy
kanalizace od č. p. 31 k ČS 2 s Vodovody
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
3) přijetí grantu z Programu podpory stavební
obnovy a restaurování kulturních památek
a drobných objektů památkového charakteru
v Pardubickém kraji na r. 2014 od krajského úřadu
na odvlhčení místní kaple
4) přijetí dotace z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje na rozšíření a rekonstrukci
veřejného osvětlení pod Popluží
5) znění výzvy k podání nabídek včetně zadávací
dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky pro
projekt Zateplení objektu a rekonstrukce vytápění
Obecního úřadu Helvíkovice

Pozvánka

Zveme občany na veřejné zasedání, které se koná
ve středu 6. 8. 2014 od 18.00 h v sálku obecního
úřadu.
Program
1. Zahájení, kontrola plnění usnesení z minulého
řádného zasedání
2. Zpráva o práci obecního úřadu
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Zahájili jsme poptávkové řízení na tento projekt
a oslovili tyto firmy: STAPS spol. s r. o. Žamberk,
Grifmont CZ s. r. o. Chrudim, Agrostav a. s.
Ústí n. Orl., REKOS Ševčík s. r. o. Žamberk,
STATING s. r. o. Hradec Králové
6) převzetí zrekonstruovaných polních cest
a interakčního prvku od Státního pozemkového
úřadu do majetku obce
7) zahájení poptávkového řízení na realizaci
akce Skatepark Helvíkovice
Obec obdrží na stavbu dotaci od MMR.

Zastupitelé přistupovali ke každému vzniklému
problému čelem a vždy jsme hledali rozumné
řešení, ale jak jsem již zmínila, tato práce není
pouze o jednání na veřejném zasedání, ale
i podílení se na dění v naší malebné obci.
Na prvním místě bylo v roce 2011 zdárné
dokončení a zkolaudování rozpracované akce
inženýrských sítí v lokalitě Na Skále. Na většině
prodaných stavebních parcel vyrostly rodinné
domy a tím přibývají mezi námi noví spoluobčané.
Rozvoj zástavby probíhal i v jiných částech, což je
velmi pozitivní pro rozvoj obce.

Pozemkové úpravy, které v prosinci 2010
nabyly platnosti, si v dalším roce vyžádali změny
v nájemních smlouvách, v roce 2012 jsme se
finančně podíleli na přípravě projektovaných cest
s kontaktováním majitelů pozemků, kteří jsou
přímí sousedé připravovaných cest, aby přistoupili
na podmínky vyplývající z uzavřené veřejnoprávní
smlouvy. Teď již můžeme konstatovat, že
vynaložené úsilí a čas přinesli tížené ovoce.
Poplužská a Kamenská cesta je v novém…
Můžeme pouze doufat, že uživatelé cesty si toho
budou také vážit a podle toho se k nim i chovat!
V tomto období bylo schváleno pořízení nového
územního plánu obce Helvíkovice, který
v současné době jde do finále a brzy bude
podkladem pro další období rozvoje obce.
S ohlédnutím ani tato záležitost neproběhla bez
problematických momentů.
Využili jsme nabídky na odkupy pozemků,
které budou sloužit pro potřeby jak obce, tak
i veřejnosti.

Další informace

Hledali jsme řešení ke stále se zvyšujícím
platbám za vzniklé odpady, začali jsme
shromažďovat sami elektrozařízení v tzv. e-domku,
který máme v bezplatné výpůjčce od společnosti
ASEKOL. V loňském roce přibyly nové nádoby
na tříděný odpad, v letošním roce by také měly
být dovybaveny stanoviště o nádoby na chybějící
komodity. Pravidelně pořádáme sběr použitého
oblečení, také jsme začali sbírat tonery a
cartrige, vše proto, abychom nalezli rovnováhu
pro správné třídění a tím pádem i na výsledný
cenový dopad. Množství netříděného komunálního
odpadu významně pokleslo již na začátku letošního
roku přechodem na celoroční svoz jedenkrát za
dva týdny. Výzvou pro občany a nejen pro ně,
byla probíhající soutěž ve sběru elektroodpadu
o věcné ceny.

1) Obec obdržela odměnu od Elektrowinu ve
výši 15 000 Kč na nové osvětlení a informační
systém odpadového dvora.
2) Sdružení obcí Orlicko přidělilo obci grant ve
výši 5 000 Kč na hasičskou soutěž ke 125. výročí
založení sboru.
Věra Dittertová

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Další zásadní obrovskou investicí byla výstavba
kanalizace po obci, která nám přinesla mnoho
komplikací se spoustou jednání, na kterých se
občané ve většině případů účastnili nebo o nich
byli informováni.

Zprávy předsedů jednotlivých výborů
Poptávková řízení
Pronájem bytů
Majetek obce
Různé
Usnesení
Diskuse a závěr
Jana Kolářová v. r., starostka obce

V uplynulém období došlo ke změně dodavatele
elektrické energie v hromadném nákupu na
komoditní burze Kladno zajišťované Sdružením
HELVÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ 4/ 2014

2

obcí ORLICKO s výsledkem snížení sazby
za odebranou energii. Změny nastaly i ve
veřejném osvětlení, kde přibyly nové světelné
body a v rámci stavby kanalizace proběhla příprava
na nové veřejné osvětlení. Nedávno jsme osadily
novou LED lampu před OÚ s jinými parametry
než jsme zvyklí. Posuďte sami, jak to vidíte vy.
Přes léto dojde ke změně za Poplužským mostem,
kde dochází k častým technickým problémům.
Osvětlení je plánováno i na hřbitově, kde budou
vyřešeny problémy s dešťovou vodou. Akce jsou
finančně podpořeny Pardubickým krajem.
Od měsíce září je naplánovaná realizace
rekonstrukce OÚ – zateplení pláště budovy
a stropů, výměna oken a vrat, změna
vytápění tepelným čerpadlem. Tato akce je
spolufinancována Státním fondem životního
prostředí a očekáváme nižší náklady na vytápění
budovy a zlepšení stavu budovy pro další
generace. Momentálně je vyhlášeno výběrové
řízení na dodavatele stavby. Upozorňujeme tímto
občany, že v souvislosti se stavbou bude dočasně
přemístěna kancelář OÚ do obecní knihovny v
budově č. p. 165. Pro zdárné ukončení revitalizace
objektu proběhne výměna elektroinstalace ve
zbývající části OÚ.
Snažíme se vycházet z vytvořeného dokumentu
PRO Helvíkovice, který byl v roce 2013 ukončen
a schválen zastupitelstvem. Obsahuje i jiné
investice, které by podle finančních možností
obce a vypsaných dotací měl být dále naplňován
a rozšiřován. Obec je také zřizovatelem Mateřské
školy v naší obci, která má významné postavení pro
naše děti a jejich rodiče. Oboustranná spolupráce
je nutnou podmínkou pro dobré fungování
a
reprezentování
obce
na
kulturních
a sportovních akcích. Kapacita školky je 28 žáků
s pedagogickým sborem s dlouholetou praxí.
Děti nacházejí vyžití v kroužcích, které jsou
jim nabízeny. Dlouhodobě zde funguje výtvarný
kroužek, angličtina pro děti, taneční kroužek,
loňská nabídka byla rozšířena o včelařský kroužek
a úplně nově je nabízen hasičský pro děti ve
věku 6 – 10 let. Všem, kteří se podílejí na
nelehké úloze a věnují svůj volný čas ostatním,
patří velký dík a obdiv. Uvědomujeme si, že
v minulých letech pro děti a mládež nevznikla
žádná další atrakce. Když zastupitelé na podzim
loňského roku obdrželi žádost sepsanou naší
mládeží na vytvoření skateparku, rozhodli se,
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že budeme hledat dotaci, při které by se snížilo
financování z rozpočtu obce. Projekt byl podpořen,
v současné chvíli probíhá poptávkové řízení na
dodavatele akce ‚Skatepark Helvíkovice‘, který
by v období srpen – říjen 2014 vše zrealizoval.
Přejeme si, aby nově vzniklé sportoviště bylo pro
radost našich dětí a mládeže. V příštím roce je
plánováno vybavit prostor o horolezeckou stěnu
pro děti. Je chvályhodné, že v obci aktivně působí
široká škála spolků a podílejí se na životě
v obci a okolí. Uplynulé období nám přineslo novou
tradici pořádání oslav MASOPUSTU, upravily se
rovné podmínky pro pořádání zájezdů pro všechny
spoluobčany, na letních koncertech jsme shlédli
Schovanky, The Beatles Revival, ABBA Chiquita
Revival a Kamélie. Veškeré zmíněné větší aktivity
neobsahují veškerou činnost a povinnosti. Nesmím
opomenout práci zastupitelů a zaměstnanců
OÚ, kteří vykonávají svoji práci svědomitě,
ku prospěchu nás všech a dbají o renomé naší
obce.

Volby do Zastupitelstva obce
Helvíkovice konané ve dnech
10. a 11. října 2014
Rozhodnutím prezidenta republiky č. 112/2014
Sb byly volby do zastupitelstev obcí vyhlášeny na
pátek a sobotu 10. a 11. října 2014, kdy vlastní
hlasování proběhne ve volebních místnostech
tradičně v pátek od 14.00 h do 22.00 h a v sobotu
od 8.00 h do 14.00 h.
MV registrované politické strany a hnutí, nebo
jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení
nezávislých kandidátů nebo sdružení politických
stan nebo politických hnutí a nezávislých
kandidátů (dále jen volební strana) mohou pro
volby do zastupitelstva obce Helvíkovice podat
pouze jednu kandidátní listinu, a to Městskému
úřadu v Žamberku, odboru právnímu, který pro
účely těchto voleb plní funkci registračního úřadu.

Kandidátní listinu je třeba podat nejpozději v úterý
5. 8. 2014 do 16.00 h prostřednictvím zmocněnce
volební strany nebo nezávislým kandidátem.
Tvoří-li volební stranu sdružení nezávislých
kandidátů nebo nezávislý kandidát, připojí volební
strana ke kandidátní listině petici podepsanou
voliči podporujícími její kandidaturu. Pro podporu
sdružení nezávislých kandidátů kandidujících do
zastupitelstva obce Helvíkovice je potřebný počet
podpisů na petici 7 % z celkového počtu obyvatel
obce k 1. 1. 2014, tj. 33 podpisů, a pro podporu
nezávislého kandidáta 5 %, tj. 24 podpisů.
Náležitosti kandidátní listiny a bližší informace
o volbách do zastupitelstva obce jsou uvedeny
na internetových stránkách města Žamberka
www.zamberk.cz – úřední deska – volby, nebo je
obdržíte na odboru právním MěÚ Žamberk.
Rozhodnutím zastupitelstva obce Helvíkovice bude
mít v následujícím volebním období let 2014–2018
zastupitelstvo v naší obci nadále 7 členů.
Věra Dittertová

Přeji vám všem krásné léto, bezstarostnou
dovolenou a dětem slunečné dny prázdnin.
Jana Kolářová, starostka
„Když rozum nad něčím zůstane stát,
o to rychleji se pak rozběhne.
Rozum, který zůstane stát, je v pořádku.
Nesmí si sednout.“ Jan Werich

Srdečně blahopřejeme našim
spoluobčanům, kteří oslaví
významná životní jubilea
Srpen 2014
Matyášová Marie
Hovadová Květoslava
Dostálek Vlastimil
Matyáš Vratislav

č.
č.
č.
č.

Září 2014
Béňa Ladislav

č. p. 64

p.
p.
p.
p.

147
24
31
121

74
95
79
76

Vzpomínáme

let
let
let
let

Dne 7. 4. zemřel Ladislav Oulický, č. p. 27 ve věku
nedožitých 90-ti let
Dne 7. 7. zemřela Vědunka Vítková, č. p. 110
ve věku nedožitých 91 let.
Čest jejich památce!

77 let

Vítáme nové občánky
13. 6. se narodil Bruno Stavjaník do č.p. 54
15. 6. se narodila Anna Plundrová do č.p. 30
Přejeme jim zdraví, lásku a spokojené dětství.
Věra Dittertová
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Pozvánka na zájezd
Obec
Helvíkovice vás
srdečně zve
na zájezd
za zajímavostmi
Slatiňan, Holic
a jejich okolí.
Zájezd se uskuteční ve čtvrtek 14. 8. 2014.

Program: odjezd v 7.30 h od Obecního úřadu
v Helvíkovicích, Slatiňany – prohlídka zámecké
expozice, Muzeum Švýcárna – muzeum
starokladrubského koně, které bylo nově otevřeno
v roce 2012 v bývalé myslivně, Kočičí hrádek –
místní kuriozita /Kočičí hrádek dal postavit jeden
ze zámeckých pánů pro své děti/, možnost oběda
v restauraci Bonet, Kočí – prohlídka významné
sakrální památky – kostelíku a zvonice v Kočí,
Holice – muzeum Dr. Holuba s novou expozicí
africké vesnice
Přihlášky na OÚ do 8. 8. 2014.
Poplatek:
místní dospělí
230 Kč
místní důchodci od 65 let, děti od 6-ti let
a studenti
175 Kč
místní děti do 6ti let
85 Kč
cizí k uvedeným poplatkům
+100 Kč
Na zájezdu jsou vítání všichni důchodci, děti
i ostatní občané.

Děti, máte zájem o hasičský
sport?
Oznamujeme vám, že v obci Helvíkovice zahájí
činnost kroužek mladých hasičů při SDH
Helvíkovice v kategorii mladší žáci 6–10 let.
Zájemci dostavte se na informační schůzku
v úterý 19. 8. 2014 v 17 h v klubovně v budově
OÚ.
Kroužek bude probíhat pod vedením zkušeného
lektora mládeže z SDH Žamberk, p. Milana
Červa, asistenty budou Sylva Galbavá a Mirek
a Alena Felcmanovi.
Těšíme se na hojnou účast.
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ZO SPCCH v Žamberku zve všechny členy, jejich
rodinné příslušníky a ostatní spoluobčany na
fyzicky nenáročný

ZÁJEZD

do oblasti BROUMOVSKO – ADRŠPACH,
který se uskuteční ve středu 20. srpna 2014.
Odjezd z Masarykova náměstí v Žamberku
v 7:00 hod (návrat po 18:00 hod)
Přihlášky se složením zálohy se přijímají
ve dnech 11. - 14. srpna na podatelně Městského
úřadu v Žamberku – Nádražní ul. 833 – I. poschodí
v dopoledních hodinách v běžné pracovní době.
Cena: 100 Kč/ člen SPCCH, ostatní: 200 Kč.
Informace: tel.739 575 046, Marek Rybár, vedoucí
zájezdu

Helvíkovický výtvarný kroužek
připravuje pro holky a kluky od 2. třídy

Indiánskou výtvarku
od 12. do 14. srpna na Celném
Pojeďte s námi prožít dobrodružství
v podobě přespání v indiánském stanu, vaření
bylinkového čaje v kotlíku, pečení hadů na ohni ...
Ale hlavně si vyrobit
spoustu originálních
indiánských doplňků
k nošení
či k výzdobě!
Počet míst je omezený, přihlaste se nejlépe ihned
na tel. 605 323 402.
Těší se na vás náčelnice Lída, Eliška a Monča
Úhrada: 450 Kč
Podrobné informace dostanou přihlášení šikulové včas a písemně.
(Kromě stanu bude k dispozici také pevná základna!)

Jak vypadalo vedení naší obce
v minulosti
Od roku 1877 se 15x změnili ve funkci starostové.
Někteří z nich se po krátké přestávce vrátili.
* V letech 1877 až 1910 byl starostou obce
ANTONÍN KOTYZA – působil ve funkci 33 let.
* Od roku 1910 do roku 1924 byl starostou
FRANTIŠEK FILIP, č. p. 111 – starostoval 14 let
a úřadoval doma.
* V roce 1923 byl zvolen starostou FRANTIŠEK
HOUDEK, ale straně lidové se nedostalo
zastoupení, proto podala proti volbě starosty,
náměstka i rady námitky. To se dozvěděl zvolený
starosta Fr. Houdek, opatřil si vysvědčení
o nemoci a volby se vzdal. Okresní správa politická
přijala jeho demisi a nařídila nové volby starosty
a náměstků.
* 6. 1. 1924 byl starostou zvolen JOSEF TOMEŠ
do roku 1928 – po dobu 4 let úřadoval doma.
* 1928–1939 byl zvolen FRANTIŠEK FILIP
z č. p. 111 a ve funkci starosty působil 11 let –
celkem 25 roků a úřadoval doma.
* 1939–1945 byl starostou FRANTIŠEK KUBASA
z č. p. 96. Starostoval celkem 6 let. Od roku 1940
byla úřadovna v č. p. 33. Místnost byla pronajata
především pro vydávání lístků v době války.
* 1945–1946 byl zvolen předsedou MNV JOSEF
FALTUS z č. p. 40 – působil 1 rok. Předseda
úřadoval ve škole a pro schůze komisí byla
pronajata jedna místnost v č. p. 39 – majitelem
byl p. Jaroslav Dušek.

Vážení spoluobčané a čtenáři tohoto zpravodaje.
V minulém čísle jsem si přečetl článek našeho
místostarosty pana MVDr. Petra Šalanského.
Z větší části tento článek byl přebrán, ale přesto
mě nenechal chladným. V prvé řadě je třeba říci,
že si musíme vážit svobody slova a možnost
vyjádřit svůj názor. Tuto svobodu nám poskytuje
naše současné demokratické zřízení. Bohužel
tato svoboda nám velmi často předkládá spoustu
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* 1946–1948 byl předsedou MNV FRANTIŠEK
ŠREIBR č. p. 60 – zvolen byl na 2 roky.
* 1948–1960 byl předsedou MNV KAREL
HUBÁČEK č. p. 22, ve funkci působil 12 let.
V roce 1948 byla úřadovna v č. p. 39 zrušena,
neboť se tam nastěhoval Antonín Janeček
a přestěhovala se do hostince U Beranů.
* 1960–1964 byl zvolen předsedou MNV
STANISLAV MIKYSKA č. p. 103 na 4 roky.
Od 5. 1. 1951 se úřadovna MNV přestěhovala
z hostince U Beranů do č. p. 113 a v roce 1961
do nové budovy MNV a JZD postavené v akci
Z – č. p. 3.
* V roce 1964 se na 2 roky vrací do funkce KAREL
HUBÁČEK č. p. 22. Celkem ve funkci předsedy
MNV působil 14 let.
* 1966–1974 byl zvolen do funkce STANISLAV
KOUKOL č. p. 118, který byl předsedou MNV
8 let, do doby kdy Helvíkovice byly spojeny se
Žamberkem.
* 1991–2000 Od 1. 1. 1991 se obec osamostatnila
a starostou byl zvolen JIŘÍ VÁBR č. p. 125, který
ve funkci starosty působil 10 let.
* 2001 – 2009 byl starostou MVDr. Petr Šalanský,
č. p. 130 – 9 let.
* 2009 byla zvolena starostkou obce JANA
BEDNÁŘOVÁ, provdaná KOLÁŘOVÁ, která
působí ve funkci starostky dodnes.
Informace z kroniky obce vybrala
Ludmila Dvořáková

lživých a demagogických názorů a většina občanů
pokud není v dané problematice zcela orientována
mnohdy podléhá těmto informacím. Nejednou
jsem slyšel od starších lidí na reklamní články
krásné hodnocení „ale to psali v novinách, určitě
je to dobré a je to pravda“. Takto se dá lehce
ovlivňovat veřejné mínění. Já si však dovolím
s tímto článkem nesouhlasit a pokusím se vysvětlit
proč.
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Ve zmíněném článku pisatel zmiňuje parlamentu pro mě osobně byl předseda strany
globální dopady zemědělské výroby. Ano mohu Věci veřejné pan Radek John, když se stal
souhlasit. Rád bych také změnil svět. Pouze jsem v předvolební kampani největším znalcem potravin
pochopil, že svět nezměním, ale mohu svojí prací GMO /Geneticky modifikované potraviny/. Já
přispět k tomu, abych pomohl oblasti, regionu na tyto potraviny nemám jasný názor, protože je
popřípadě místu svého bydliště. Je třeba si to věda, která je na samém počátku své epochy.
uvědomit, že žijeme v Evropě, která má nastavená Z pohledu realisty, byť nerad ale jsem přesvědčen,
určitá pravidla a my jsme povinni se těmto že tyto potraviny v podobě různých přísad
pravidlům přizpůsobit. O čem píši? O dotacích, konzumujeme i v Evropě. Velmi se mi zamlouvá
které EU přerozděluje. Tyto dotace využívá náš pro tyto lidi, kteří hovoří o přírodě, zdravém
stát i naše obec, například přes MAS Orlicko je životním stylu, ale zapomínají na vlastní existenci
využívá i spousta podnikatelů a spolků, které nemají lidí v dnešní civilizované a bohužel i konzumní
se zemědělstvím nic společného. V současné době společnosti název ‚zelení teroristé‘.
nás dotační tituly obklopují. Pokud je nevyužije
Proč to takto píši? Abychom tyto
představitel státu, nebo obce bude obviněn, pro informace vnímali v kontextu doby a místa, kde
neschopnost. Pokud je nevyužije podnikatel, ztrácí žijeme.
konkurenceschopnost a s tím spojené výhody pro V tabulce uvádím několik čísel: /viz. tab. /
region v zajištění zaměstnaností atd.
Z výše uvedené tabulky je jasné, že jsme
Kdo je původcem tohoto přerozdělování? Ano jsou jako národ od r. 1989 snížili spotřebu takřka ve
to naší politici na všech úrovních. Od obcí přes všech komoditách u nás pěstovaných a chovaných.
poslaneckou sněmovnu, až po evropský parlament. S tímto snížením spotřeby však souvisí i snížení
Vzpomeňme si na známé porcování medvěda produkce, především u komodit s vyšší přidanou
v poslanecké sněmovně ČR. Čím více peněz naši hodnotou.
politici mají, tím jsou důležitější a tím jim mi
Co je velmi zajímavé, tak české
voliči budeme více zavázáni. Pro toto porcování zemědělství při zvyšování výnosů snížilo spotřebu
nevyčlenil prvně zdroje ze státního rozpočtu ne průmyslových hnojiv v přepočtu čistých živin na
náhodou úřednický ministr financí Eduard Janota. 1 ha zemědělské půdy z 233 kg v roce 1989 na
Nyní však zpět ke zmíněnému článku. 113 kg v roce 2012. Tj. snížení o 52 %.
V prvé řadě mě udivuje, že tento článek napsal
Profesor Harald von Witzke z Humboldtovy
člověk se vzděláním veterinárního lékaře, kdy univerzity v Berlíně vypracoval se svými kolegy
v tomto článku bojuje o snížení především živočišné studii dopady rozšiřování energetických plodin
výroby. Dále mne udivuje jednoznačné negativní na ceny potravin. Tato studie dokumentuje
hodnocení této živočišné výroby, spotřeby využití světových ploch pro energetické účely
živočišných produktů a ‚nenávist‘ k bioenergiím. pouze z 3,2 % světové osevní plochy. „Podle
Na základě tohoto článku mám dojem, že našich propočtů vedlo pěstování energetických
pisatelem je vegetarián, dokonce bych řekl vegan plodin ke zvýšení cen potravin od roku 2000
a člověk přesvědčený o soužití s přírodou. Moje o 3,9 procenta,“ řekl von Witzke při představení
otázka na pisatele zní? O kolik
Výroba v ČR r. 1989
Výroba v ČR
Soběstačnost
snížil konzumaci živočišných Komodita
v 2012
produktů,
pokud
hovoří
Vepřové maso
763 tis. tun
296 tis. tun
51 %
o jejich škodlivosti? Můj Hovězí maso
520 tis. tun
180 tis. tun
121 %
dojem z tohoto článku spíše Mléko
4892 mil. litrů
2741 mil. litrů
106 %
nahrává heslu „káži vodu a piji Vejce
3190 mil. ks /r.2001/ 2168 mil. ks
87,6 %
Plocha 115 tis. ha
Plocha 24 tis. ha
85 %
víno“. Ano je třeba si říci, že Brambory
Plocha 100 tis. ha
Plocha 405 tis. ha 118 %
tito politici na všech úrovních Řepka olejná
pokud nemají jasný volební
Komodita
Spotřeba v ČR r. 1989
Spotřeba v ČR r. 2012
program cílí na nás voliče Vepřové maso 50 kg/os./rok
41 kg/os./rok
s nejprimitivnějšími strategiemi. Hovězí maso
30 kg/os./rok
9 kg/os./rok
259 litů/os./rok
244 litů/os./rok
Důkazem těchto snah před Mléko
336 ks/os./rok
245 ks/os./rok
volbami
do
evropského Vejce
Brambory
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84 kg/os./rok

68 kg/os./rok
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studie. „Celkem ale ve stejném období potraviny
v průměru zdražily o více než 100 procent. Dopady
produkce energetických plodin jsou tak na úrovni
statistické chyby,“ dodal. Větším nebezpečím pro
budoucí uživení rostoucí populace naší planety je
rozvoj ekologického zemědělství při němž je třeba
k vypěstování stejného množství plodin více osevní
plochy. /zdroj: ČTK/
Proč tedy panické články typu
z předešlého čísla? Možná se musíme poohlédnout
do profesní historie pisatele a zjistíme jeho
postoj ke světovému názoru, úctě k lidské práci
a mezilidským vztahům. Vždyť na základě
výše zmíněných údajů je jasné, že zvyky ve
stravování a spotřeba obyvatelstva ČR se od
r. 1989 zásadně změnila. S touto změnou nutně
přišla i změna českého zemědělství. Věřím, že
doba čistého tržního mechanizmu je za námi
a heslo ‚vše si dovezeme‘ máme již za sebou.
Nutná je i potravinová bezpečnost země.
Toto si začíná uvědomovat i naše vláda a snaží
se podporovat zemědělství s vyšší přidanou
hodnotou. Co je velmi smutný údaj ve srovnání
s ostatními státy EU, tak je konečná zemědělská
produkce a přidaná hodnota v zemědělství na 1 ha
zemědělské půdy. V tomto měřítku jsme zcela na
chvostě a za námi jsou pouze Litva a Estonsko.
/zdroj: Eurostat/
Dovolte mi v několika bodech popsat, čím dle
mého názoru pomáhá místní zemědělství regionu
v kterém žijeme:
1.
Firmy okolo společnosti VIKA Kameničná
a. s. zaměstnávají celkem přes 80 pracovníků.
Toto je 70 rodin, které mají pravidelný příjem
a platí daně. Příjem těchto lidí je zajištěn vyšší
přidanou hodnotou výroby, kdy je provozována
BPS, zajištěn chov skotu a prasat. Pokud by se
hospodařilo pouze v rámci rostlinné výroby snížíme
stav zaměstnanců na cca 15 pracovníků.
2.
Platíme daně. Všechny společnosti
jsou řádnými plátci daní. Od spotřební daně,
přes silniční daň, daň z nemovitostí, DPH, daň
z příjmů a v neposlední řadě i odvody na zdravotní
a sociální pojištění zaměstnanců. Uvedu příklad
platby daně na klasickém produktu za 10 Kč jako
je např. 1 kg brambor nebo 1 litr mléka.
Z této částky odvedeme 15 % DPH. Tržba se
sníží na 8,7 Kč. Z přidané hodnoty na výrobě
těchto komodit, která činí cca 50 % uhradíme

34 % sociálního a zdravotního pojištění ve výši
cca 1,5 Kč. Ze zbývající částky odvedeme daň
z přijmu právnických osob ve výši 19 %. Zůstatek
pro společnost VIKA Kameničná je po odečtu daní
ve výši cca 5,8 Kč. Neplátce daní má vyšší tržbu
o cca 42 %.
Tento příklad uvádím pro otevření očí každého
spotřebitele, který nevyžaduje doklady od svých
dodavatelů. Následně samozřejmě ‚okrádá‘ nejen
stát, ale každého z nás. Poprosím vás tedy, až
budete kupovat brambory nebo jiné komodity
o 1 Kč/kg levněji např. u silnice bez jasného
původu uvědomte si o kolik tento neplátce
daní má větší příjem. Prosím vyžadujte doklady
a přijďte zkusit naše brambory do VIKA Kameničná
a. s.
3.
Zaměstnáváme pracovníky v České
republice.
Naše produkty dodáváme do zpracovatelských
organizací v česku. Odběratelem mléka je
ORRERO a. s. Mlékárna v Litovli, která je světově
významným producentem sýra Parmazán. Tento
odběratel oceňuje kvalitu a složení našeho mléka
od červenostrakatého skotu, který chováme na
středisku Kněžství. Vepřové maso z VEMAS
a. s. i hovězí z VIKA Kameničná a. s. dodáváme
regionálním zpracovatelům jako jsou BOCUS a. s.
Letohrad - Orlice, MASOEKO s. r. o. Letohrad
– Kunčice, nebo Klášterecké masné pochoutky,
a s. Neprodukujeme řepku, která je mimochodem
významnou energetickou surovinou a obiloviny
vyrábíme pro vlastní potřebu. Tyto dvě komodity
jsou významným vývozním artiklem našeho
zemědělství, bohužel jak jsem zmínil k nevoli
makroekonomů bez přidané hodnoty. Obě tyto
plodiny každému motoristovi zdražují benzín, nebo
naftu, kterou spotřebovává ve svém vozidle.
4.
Provozujeme bioplynovou stanici. Tato
stanice nám umožňuje zpracovat veškeré vedlejší
produkty z živočišné výroby a zajišťuje pozitivní
vliv na okolí kde žijeme:
Kejda a chlévská mrva z ŽV vytvářely
zápach v okolí Žamberka. Důkazem snížení
zápachu je článek v Žambereckých listech
20/2013 provozovatele Areálu pod Černým lesem,
kdy v loňském roce poprvé nebyly stížnosti od
návštěvníků autocampingu.
Polní hnojiště znehodnocovaly půdu na
uložištích.
Zpracujeme na energii metan, který
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unikal do ovzduší z polních hnojišť a jímek. Není
bez zajímavosti, že únik dusíku činí dle studie
AGROEKO Žamberk s. r. o. přes 30 %.
Zpracujeme veškerou hmotu z trvalých
travních porostů a vytváříme z ní energii a kvalitní
hnojivo. Pěstujeme víceleté pícniny, které zlepšují
strukturu a cenu půdy.
Omezujeme hnojení umělými hnojivy
a maximalizujeme hnojení přírodními hnojivy, jako
je digestát, který mimo jiné omezuje zaplevelení
pozemků a zlepšuje tvorbu humusu v půdě.
Platíme nájemné ve výši až 2.000 Kč/ha.
Ve všech okolních obcích je nájemné podstatně
nižší. Toto nájemné zajišťuje vyšší koupěschopnost
převážně místních obyvatel.
Teplem z bioplynové stanice vytápíme
areál společnosti VEMAS a.s. včetně pivovaru.
Pracujeme na projektu vytápění z BPS
Odborného léčebného ústavu Albertinum.
Tento projekt byl v květnu 2014 prezentován na
konferenci v Bruselu, kde se setkal s velmi kladným

hodnocením. Pokud bude tento projekt realizován
je plánovaná úspora na teplo v OLU minimálně
20 %. V dnešní době omezování léčebných lůžek
v našem zdravotnictví může tento projekt přinést
OLU Albertinum významnou konkurenční výhodu.
Albertinum nejen, že zajišťuje odbornou lékařskou
péči v našem regionu, ale je také významným
zaměstnavatelem.

Odpovědi na otázky ohledně
digestátu z bioplynové stanice

Fermentací v bioplynové stanici se odstraní
klíčivost semen plevelů obsažených ve vstupních
surovinách, na rozdíl od kejdy a hnoje skotu, kde
klíčivá semena zůstávají.
4. Mohou splachy z digestátu ohrožovat vodní
zdroje?
Pokud bude dodržován plán rozvozu a předepsané
množství aplikované na ha ohrožení vodních zdrojů
nehrozí vzhledem k lepší schopnosti digestátu
v půdě zadržovat vodu.
5. Může do budoucna cena digestátu ohrozit cenu
zemědělských pozemků?
Digestát je schopen v půdě poutat živiny. Plán
rozvozu počítá s přihnojením i trvalých travních
porostů. Tyto porosty byly v minulých letech velmi
málo hnojeny, jak statkovými hnojivy vhledem ke
sníženým stavům skotu především farem pouze
s rostlinnou výrobou, tak průmyslovými hnojivy.
Odstraněním klíčivosti semen plevelů se dosáhne
čistších porostů s významným snížením chemické
ochrany.
Z těchto důvodů naopak cena pozemků, které
budou dobře vyhnojeny a budou vázat humus
a vodu, bude stabilní s jistotou vyšší ceny než
pozemky nevyhnojené s vyšším procentem
zaplevelení.
S pozdravem Jiří Marek, jednatel
KAVEMA s. r. o. Žamberk

1. Jaký je plán rozvozu pro digestát během roku?
Rozvoz je řešen na základě plánu rozvozu na
období let 2011-2015 vypracovaný společností
AGROEKO Žamberk s. r. o. dne 25. 5. 2011
2. Jaký je hnojivý účinek digestátu?
Digestát ze spol. KAVEMA, s. r. o. je typovým
organickým hnojivem (typ 18.1.e), které je
vyrobeno jen a jen ze statkových hnojiv a krmiv
(nikoliv z odpadů).
3. Jaký má vliv na úrodnost půdy z dlouhodobého
hlediska?
Složením je digestát podobný kejdě prasat a skotu
s jediným rozdílem, že živiny jsou rychleji uvolnitelné
a lehčeji přijatelné rostlinami. Organická složka je
stabilnější (stavbou bližší složení humusu – o tom
vypovídá i černé zabarvení digestátu) a vyniká vyšší
schopností v půdě poutat živiny a zadržovat vodu
v krajině. V období 3 let při využití organických
a statkových hnojiv jak v podzimním, tak jarním
hnojení se (ve srovnání s minerálními hnojivy) dusík
využije ze 70 %, fosfor ze 100 % a draslík z 80 %.
Obsahy toxických rizikových prvků v digestátu
jsou v prahové úrovni. Obsahy jsou srovnatelné
se statkovými hnojivy, tj. hluboko pod limitem pro
organická a statková hnojiva.
9

Toto jsou důvody proč si představitelé společnosti
VIKA Kameničná a. s. myslí, že podnikání v tomto
regionu a výše zmíněných souvislostech má smysl.
Budeme velmi potěšeni, pokud vy jako obyvatelé
naší obce se budete o dění v našem podniku
zajímat a budete nás informovat o svých náladách
a názorech. Z tohoto důvodu přikládám i telefonní
kontakt.
Bc. Jiří Marek
předseda představenstva
VIKA Kameničná a. s., tel.: 777757000

Zajímavosti o vodě nejen
pro děti
Modrá planeta
Voda a zase voda a až potom země. Dvě třetiny
zeměkoule jsou pokryty vodou. Proto je naše
planeta z dálky tak modrá. Země je jediná nám
známá planeta, na níž je život. A proč? Díky vodě!
Největší část vody na Zemi je slaná, sladká
voda tvoří jen velmi malý podíl. Ale je na Zemi
rozmístěna nerovnoměrně. V zemích, kde téměř
nebo vůbec neprší, je voda velmi vzácná a její
nedostatek může vyústit i v krizové situace.
Spotřeba vody v domácnosti
V ČR spotřebuje každý člověk přibližně 90 litrů
pitné vody denně. A k čemu se těch 90 litrů vody
v domácnosti použije?
•
O malinko více než třetinu použijí lidé na
mytí, sprchování a koupání.
•
Méně než třetinu potřebují na mytí
nádobí, praní a úklid.
•
Asi třetinu využijí ke splachování toalet.
Jen 5 litrů pitné vody na osobu a den se
spotřebuje na jídlo, pití a vaření. To není moc, že?
Pro srovnání: velký listnatý strom spotřebuje za
letního dne více než 250 litrů vody.
Drahocenná voda
Voda je naší nejdůležitější potravinou, ničím ji
nelze nahradit! Člověk vydrží maximálně čtyři dny
bez vody!
Vodu potřebujeme jako potravinu, k tělesné očistě
nebo čištění a mytí, v zemědělství k zavlažování
a v továrnách například k ochlazování procesů.
S vodou si můžeme užít spoustu legrace. Jen si
to představte: koupání, cachtání, pouštění bublin
bublifukem!
To, co se nám jeví jako naprostá samozřejmost,
je v mnoha částech světa luxus. Spousty dětí ještě
nikdy neviděly vodovodní kohoutek nebo nepily
čistou vodu! Například v Africe posílá mnoho
rodičů své děti s vědrem nebo džbánem ke studni.
Chvilka k zamyšlení
Každá kapka vody se jednou dostane do moře.
Voda se nachází v neustálém koloběhu, který
za rozdílné časové úseky stále obnovuje všechny
zásoby vody. Čím hlouběji v zemi se nachází
podzemní voda, tím více času potřebuje, aby se
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její zásoby obnovily, protože voda tekoucí k moři ji
jen velmi pomalu nahrazuje shora. Podzemní vodě,
která se nachází velmi hluboko v zemi, to může
trvat i dlouhých 5 000 let, než se úplně vymění.
Ale dostane se na každou kapku.
Když se žádná kapka vody nikdy neztratí, proč
bychom měli s vodou zacházet hospodárně? Je
to tak: neprší vždycky tam, kde je vody naléhavě
potřeba. Svět není vždy spravedlivý! Tam, kde ze
studny vyčerpáme příliš mnoho vody, budou možná
brzy stromy usychat. A abychom měli teplou
vodu, musíme vynaložit na její ohřátí množství
energie. Proto není dobré se dlouho sprchovat
horkou vodou! A ať už jste kdekoli, při čištění zubů
nemějte puštěný kohoutek. Raději si natočte vodu
do skleničky! A nechte opravit kapající kohoutky!
Čím dřív, tím líp.
Pro ty, kdo bojují s nadváhou: ve sklenici pitné
vody z kohoutku nejsou žádné kalorie ani jouly. Na
rozdíl od limonády, která kaloriemi i jouly oplývá,
se po vodě netloustne, a to ani tehdy, když si ji
dopřáváme často.
Jak se správně chovat k vodě
Voda v potrubích na teplou vodu nebo v bojlerech
musí mít vždy teplotu minimálně 55 °C, aby se
zde nemnožily nebezpečné bakterie, například
legionelly.
Nepijte vodu, která stála v potrubí ve vašem domě
déle než 4 hodiny! Nejprve ji odtočte a vyzkoušejte,
jestli už je chladnější.
Do toaletní mísy neodhazujte žádné léky! Úplně
stačí, když je tam musíme vyčurat. Nevhazujte
tam ani odpadky a zbytky jídel.
Automobil myjte jen v automyčce!
Barvy, oleje a podobné látky nebo baterie by
se nikdy neměly vyhazovat do přírody! Vodu
znečištěnou takovým harampádím je potom nutné
nákladnými technickými postupy vyčistit.
Z knihy Nevšední výprava – Lenka a Terezka
v podivuhodném světě vody
Vybrala Věra Dittertová
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Víte, kdy vznikly nejběžnější
spotřebiče?
Prodej česneku od pěstitele
každou sobotu od 2. 8. 2014 v Kameničné
č. p. 10 v době od 10 do 15 hodin nebo po
telefonické domluvě na tel. č. 777 867 334.
Cena 150,- Kč za 1 kg česneku.

Nově otevřený Hostinec
U Jelena v Helvíkovicích
srdečně zve k posezení.

Nabídka domácí kuchyně, denního menu, minutek,
možnost uspořádání akcí.
Denní menu od 77 Kč
(v ceně 0,2 l limonády zdarma).
Stáčená vína: Ryzlink vlašský 56 Kč
				
Merlot		
58 Kč
				
Zweigeltrebe
58 Kč
Tel.: 702 819 609, www.ujelena4.webnode.cz
Sobotní AKCE v srpnu
9. 8. 400 g Vepřová žebra		
75,16. 8. 1 ks Makrela nebo pstruh
70,23. 8. 200 g Vepřové špízy		
75,30. 8. 200 g Vepřové a kuřecí steaky 75,(v ceně chléb, hořčice, dresink)

Průměrná česká domácnost používá stále víc
elektrických spotřebičů. Když si doma uděláte
jejich důkladnou inventuru, možná budete
výsledným číslem sami překvapeni.
Třeba si už ani nevzpomenete, kdy jste to všechno
nakoupili. A víte, odkdy se ten který spotřebič
v domácnostech vůbec používá?

Co domácnost, to lednice
K nejběžnějším spotřebičům patří chladničky
a mrazničky. Dnes má podle statistik alespoň
jednu lednici 100 % českých domácností. Vynález
umělého zmrazování předvedl poprvé skotský
lékař a chemik William Cullen už v roce 1756 na
univerzitě v Edinburghu.
Aby ale jeho „umělé zmrazování“ fungovalo, musel
otáčet klikou stroje. Není tedy divu, že se lednice
na tomto principu neujala.
První lednici v dnešním slova smyslu vyrobila
v roce 1911 americká firma General Electric
podle patentů francouzského vynálezce Marcela
Audiffrena. Prodala jich ovšem jen něco kolem
stovky. Lednice totiž stála kolem tisíce dolarů, což
byl asi dvojnásobek ceny tehdejšího automobilu.
Navíc zabírala trochu moc místa: hlučný motor
a kompresor se umisťovaly do sklepa, zatímco
chladicí box měl své místo v kuchyni. Teprve model
Frigidaire z roku 1923 se do kuchyně vešel celý.
Až model Monitor-Top se stal hitem, od roku
1927 se ho prodalo přes milion kusů. Koncem
třicátých let mělo už ledničku 60 % amerických
domácností, zatímco v Evropě se ledničky dočkaly
podobného rozšíření až v sedmdesátých letech.

Hit roku 1893: myčka nádobí
Myčky nádobí se u nás zatím takového rozšíření
nedočkaly. Používá je zhruba 15 % domácností.
Hitem se staly díky světové výstavě v Chicagu
roku 1893, patent na myčku získala v roce 1886
Američanka Josephine Cochranová, bohatá dáma
z Illinois.
Paní Cochranová začala detailem – držáky na
talíře. Teprve poté, co vymyslela, jak talíře
a hrníčky uchytit do drátěných držáků tak, aby
pevně držely i v silném proudu, umístila držáky
na kruh. Ten byl napojen na motor, který kruhem
otáčel. Voda pak na nádobí padala shora.
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Zpočátku
se
myčky
objevovaly
hlavně
v restauracích a na lodích, později v hotelích,
začala si je pořizovat i armáda. Až o pár desítek
let zamířily do domácností.

Sekačky na trávu mají dnešní
podobu už 60 let
Šedesáté narozeniny oslavila loni sekačka na trávu
v podobě, v jaké ji nejčastěji potkáte na českých
zahradách. Tato rotační sekačka s jedním nožem
otáčejícím se kolem svislé osy se poprvé objevila
v roce 1953.
Vynález stroje, který jako první začal opravdu vážně
konkurovat kose, je ale mnohem staršího data.
Patent na něj získal 31. srpna 1830 Edwin Beard
Budding, strojník ze Stroudu v anglickém hrabství
Gloucestershire. V podstatě jen zvětšil zařízení,
kterým se v textilních továrnách sestřihoval drsný
povrch látek po tkaní.
V 90. letech 19. století pak vznikaly první motorové
sekačky poháněné nejprve parními stroji a později
benzinovými motory. První elektrická sekačka je
z roku 1926.
Výrobci elektrospotřebičů se dnes soustřeďují
i na úspory – především energie a vody. Jedním
z důležitých směrů dalšího vývoje je neustálý důraz
na použití takových materiálů při výrobě, které po
skončení životnosti umožní jejich recyklaci v co
největší míře.
„Recyklací elektrospotřebičů se ušetří až
osmdesát procent elektrické energie, jelikož
získání materiálů recyklací je daleko levnější než
jejich těžba přímo z nerostných surovin - zejména
v případě železa .Navíc zásoby primárních surovin
na naší planetě nejsou neomezené,“ zdůrazňuje
význam zpětného odebírání elektrospotřebičů
generální ředitel kolektivního systému
ELEKTROWIN Roman Tvrzník.
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DIAKONIE BROUMOV VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

V sobotu 7. června 2014 přijalo
nabídku pěvecké duo KAMELIE.
Jejich společné koncertování již začalo
v roce 1980 na domácích i zahraničních
scénách.
Plánované vystoupení přilákalo cca 150
návštěvníků, kterým bylo nabídnuto
po skončení koncertu pokračování
poslechu a tance při reprodukované
hudbě pro všechny generace DJ
Tarockem. Vůně grilovaných kuřat se
v teplém počasí linula celým okolím.
Krásné počasí a písně přály další
zábavě.

Všechny fotografie na této straně poskytl Miloslav Dušek
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Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky
(minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky-vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy

Věci, které vzít nemůžeme:
ledničky, televize, počítače,
matrace, koberce /z
ekologických důvodů/
nábytek
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční ve dnech 4. 8. – 18. 8. 2014 na Obecním úřadě
v Helvíkovicích.
V úředních dnech (pondělí a středa) od 8 h do 17 h, v ostatní dny
po předchozí domluvě.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů nebo krabic, aby se
nepoškodily transportem.

Bližší informace Vám rádi sdělíme na číslech telefonů 491524342, 739999112 Diakonie Broumov nebo
telefonu 465612527 Obecní úřad Helvíkovice.
Předem děkujeme všem, kteří nám pomáhají a podporují nás.
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