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Zpravodaj
DABONA s.r.o., D-energy s.r.o. a D-agro s.r.o.
Kontaktní adresa:
Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
• dabona@dabona.eu • info@d-energy.cz • info@d-agro.cz

Vážení obchodní přátelé,
do rukou se Vám dostává již sedmé číslo ﬁremního zpravodaje, kde najdete informace o některých našich
projektech a především aktuálně vypsané dotační výzvy. V neposlední řadě pak zajímavos ze života skupiny
tří ﬁrem – společnos DABONA s.r.o., D-energy s.r.o. a D-agro s.r.o.

AKTUALITY:
Šetření se srážkovými a odpadními vodami v rámci tzv. „modré dotace”
Zúčastněte se semináře dotačních možnos obcí a měst

›› více na str. 8
›› více na str. 9

Průběžně podáváme žádos o podporu na energe cké úspory v bytových
domech do programu IROP. Program
nabízí dotaci až 42 %, přičemž alokované prostředky nejsou za m zdaleka
vyčerpány.
›› více na str. 5

V Hronově se rozhodli pro využi nadúspor generovaných projektem EPC k
jeho rozšíření o další energe cky
úsporná opatření – modernizaci čtyř
plynových kotelen za více než 1,4 mil.
korun.
›› více na str. 12

D-AGRO
Nákupem chladícího vozu jsme dokončili realizaci projektu „Vybavení bourárny a prodejny ze dvora na Venclově statku“ z Programu rozvoje venkova.
›› více na str. 15
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Projekční práce v Opočně zahájeny

Komunitní centra
Integrovaný regionální operační program (IROP) podporuje v rámci
výzvy č. 38 a č. 39 výstavbu nebo rekonstrukci veřejných víceúčelových
zařízení sloužících k setkávání obyvatel pro realizaci sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních ak vit. Tato tzv. „Komunitní centra" by
měla sloužit zejména pro setkávání obyvatel dané lokality a umožnit
jim využívat různorodé komunitní a veřejné služby, a to včetně základního sociálního poradenství.
Předpokládána je též realizace zájmových a volnočasových ak vit, vycházejících
z místních tradic a zvyků příslušné komunity či krajové oblas .
Přístup k nabízeným službám by měl být poskytnut všem obyvatelům dané lokality bez rozdílu. Žádos o dotaci jsou v letoším roce přijímány do 31. 10. 2016. Maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 20 mil. Kč.

SFDI podporuje bezpečnost dopravy v obcích
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) podpořil i v letošním
roce řadu projektů zaměřených
na realizaci opatření vedoucích
ke zvýšení bezpečnos dopravy,
jejímu zklidnění a zpřístupnění
osobám s omezenou schopnos
pohybu a orientace. Jsme rádi,
že mezi podpořenými byly též
dva projekty, na kterých jsme se
podíleli jako zpracovatelé žádos
o dotaci. Díky naší pomoci tak
vybudují nový chodník pro své
obyvatele v obci Adršpach a obci
Přepychy.

Projektový tým akce „Rekonstrukce objektu čp. 2"
se v srpnu rozrostl o zpracovatele dokumentace pro stavební povolení a prováděcí dokumentace. Ve výběrovém řízení zvítězila náchodská společnost INS spol. s.r.o.,
zastoupená jednateli Ing. Pavlem Tůmou a Petrem Šulcem.
Podpis smlouvy se uskutečnil dne 17. 8. 2016 a my měli
to štěs , že jsme se tohoto, pro město klíčového
momentu mohli též zúčastnit.

Stavební úpravy objektu MŠ Liberk
DABONA s.r.o. se zabývá nejen poradenskou činnos , ale i realizacemi staveb. Jednou z aktuálně ukončených staveb jsou např.
práce na Mateřské škole Liberk. Stavební práce zasáhly jednak
do prvního nadzemního podlaží, kde se opravila dnes již nevyhovující podlaha v jídelně vč. následné výmalby, a dále do druhého
nadzemního podlaží. Zde se jednalo o sjednocení výšek podlah
v místnostech šaten pro dě , WC učitelů, úklidové komory a skladu. V těchto prostorách také došlo k demontáži stávajících keramických obkladů, které byly částečně nahrazeny novými.

před rekonstrukcí

Nejvýraznější změnou však byla rozsáhlá rekonstrukce sociálního zařízení pro dě , zahrnující bourací práce podlahy, demontáž
stávajících zařizovacích předmětů (WC, umyvadla), demontáž
keramických obkladů, nové rozvody vodovodu a kanalizace.
Nyní mají dě v Liberku nová umyvadla, závěsná WC a jedno
vyvýšené sprchovací místo.
Výše uvedené práce byly prováděny v době letních prázdnin,
po rekonstrukci
po dobu 6 týdnů. Aktuálně jsou ukončeny. Jak vidíte z fotek,
na odvedenou práci je radost se podívat. Dětem i učitelkám přívě vější pracovní prostředí jistě zpříjemní jejich
nástup do školky a do práce, a bude dělat radost nejen jim, ale po mnoho dalších letech i jejich následovníkům.

Dotační tul SFDI je vypisován
v posledním čtvrtle kalendářního roku, podání žádos o dotaci
je pak umožněno do poloviny ledna roku následujícího. Výše dotace, kterou je možno na realizaci
bezpečnostních opatření
v daném roce získat činí 85 %,
max. však 20 mil. Kč.
před rekonstrukcí
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Rekonstrukce areálu a fasády poutního chrámu
Panny Marie na Chlumku v Luži
Investor:
Římskokatolická farnost Luže
Dotační program:
IROP
Realizace:
10/2017 - 01/2018
Celkové náklady projektu:
11 736 732 Kč
Dotace:
10 964 312,90 Kč
Projektový manažer:
Ing. Miroslava Zemanová

Rekonstrukce bytového domu v Českém Meziříčí
Obec České Meziříčí využila možnos částečného ﬁnancování rekonstrukce bytového domu z dotačních prostředků Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy zacílené na energe cké
úspory v bytových domech. U projektu je v současné době podána
žádost o dotaci a čekáme na vyhodnocení. Dotace činí 31,5 % ze způsobilých výdajů projektu.
Budova objektu byla vystavěna v polovině minulého stole . Za dobu její
životnos proběhla pouze jedna rekonstrukce a to rozšíření půdních
bytů a kompletní zrušení půdního prostoru. Stav budovy odpovídá jejímu stáří, provozu a údržbě. Otvorové výplně objektu bytového domu
jsou na konci své životnos , obálka celého objektu nesplňuje současné
normy na energe ckou náročnost budovy.

Za celou Českou republiku bylo v rámci 13. výzvy přijato
63 projektů. V procesu hodnocení zůstalo pouze 45 projektů, což potvrzuje nelehkou situaci žadatelů při splnění
všech hodno cích kritérií i složitost zpracování žádos
o podporu z Evropských fondů.
4
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Realizace:
1. 3. 2017 - 31. 7. 2017
Celkové náklady projektu:
3 300 528 Kč

Projekty řešící úspory energií jsou nepochybně zajímavé, protože
vlastníkovi pomáhají vyřešit potřebu rekonstrukce objektu a zároveň
ušetřit budoucí provozní výdaje. Obec v případě tohoto bytového
domu očekává úsporu energie ve výši 41 % opro původnímu stavu.

V rámci tohoto projektu získá chrám novou fasádu a dojde k úpravě okolních zahrad tak, aby mohly být využívány návštěvníky k procházce či odpočinku. Součás je rekonstrukce ohradní zdi, která lemuje areál chrámu
a zahrady.

Výzva k předkládání žádos byla ukončena k 31.3.2016,
ale již teď víme, že projekt úspěšně splnil podmínky přijatelnos a formálních náležitos . V současné době je projekt podrobován důkladné kontrole věcných náležitos
ze strany poskytovatele dotace.

Dotační program:
Integrovaný regionální
operační program (IROP)

Projektový manažer:
Ing. Petra Brandejsová
Cílem projektu je zateplení obálky budovy (obvodové zdivo, strop suterénu, zateplení ploché střechy) včetně výměny otvorových výplní. Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeb energie na vytápění a emisí škodlivých
látek (zejména CO2).

Město Luže je velmi známé díky léčebně pohybového ústrojí v Košumberku. Málokdo ale ví, že město je také
velmi významným poutním místem a to právě díky poutnímu chrámu Panny Marie. Ročně chrám navš ví odhadem až 16 000 lidí. V kostele byly z prostředků ROP NUTS II Severovýchod či z Norských fondů realizovány
restaurátorské práce uvnitř kostela vč. mobiliáře a vystavěn výtah pro osoby s omezeným pohybem.

Tento projekt byl pro naši společnost „první vlaštovkou” v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, neboť se jednalo o první žádost zpracovanou
v rámci nového plánovacího období 2014-2020. Projekt
byl zacílen do 13. výzvy, kde byly podporovány pouze
památky UNESCO nebo památky zařazené do seznamu
národních kulturních památek.

Investor:
Obec České Meziříčí

Projekty úspor energií jsou stále aktuální - šetřete
své rozpočty!
Připravujeme projekty, jejichž cílem je dosažení energe ckých úspor a to jak v programu IROP, kam spadají
bytové domy (inves čně cca za 62,5 mil. Kč), tak ve Vámi oblíbeném OPŽP, kde se rýsují žádos o dotaci
na veřejné budovy za necelých 95 mil. Kč.
Využijte těchto dotačních příležitos a šetřete své
rozpočty (bytové domy – až 42 % dotace, veřejné
budovy – až 50 % dotace)!
Jak vidíte z uvedeného grafu, dotační prostředky
např. v programu IROP na bytové domy nejsou zdaleka vyčerpány!
Ukončení příjmu žádos o podporu:
IROP: 30. 11. 2017
OPŽP: 20. 12. 2016

ź
ź

www.dabona.eu
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Jak je to s pitnou vodou v oblas Brandýsa n. Orl.

Zásadním přínosem uvedených projektů v oblas kanalizace je dokončení procesu odkanalizování a čištění
odpadních vod, které jsme započali realizovat již od roku 1998 a to jednak dostavbami nových kanalizací v aglomeracích, ale i intenziﬁkacemi, nebo dostavbou čis renských kapacit. V současné době již máme všechna čis renská zařízení intenziﬁkována a nově také čis me odpadní vody z města Brandýs nad Orlicí.

Jak jsme slíbili v minulém čísle našeho zpravodaje, řekneme si opět něco k problemace sucha i projektům v oblas odvádění
odpadních vod v oblas spravované společnos Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlicí, a.s.

Předpokládáme, že se inves ce budou nadále zúročovat v úsporách provozních nákladů ve stále se přitvrzující
legisla vě na výstupní hodnoty vypouštěné vyčištěné odpadní vody.
V oblas pitné vody je dodržován směr nastavený minimálně pět let starou koncepcí, jejímž záměrem je postavit naše vodovody na min. 30 let jakostně i vydatnostně prověřených jímacích územích v Chocni a Letohradě.
Záměrem je také s těmito zdroji propojit obce, které jsou do současnos odkázány na lokální vodní zdroje
s kolísavou vydatnos v dobách sucha a povýšit kapacitu akumulací pro vykrývání nárazových odběrů pitné
vody tak, aby byla zajištěna plynulá dodávka této potraviny.

Naším zpravodajem je opět Ing. Lubomír
Fiedler, výrobně technický náměstek společnos .
Pane inženýre, v našem minulém rozhovoru jsme opomenuli dva z vašich připravovaných velkých projektů, a to jak
v oblas odvádění odpadních vod, tak
v oblas zásobování pitnou vodou. Řekněme si tedy k nim něco blíže nyní.

Jaký je postoj společnos VAK Jablonné nad Orlicí, a.s. ke kauze „sucho"?

Jedním z těchto projektů je výstavba kanalizačního systému v obci Horní Třešňovec. Jde o lokalitu, která navazuje na již vybudovanou kanalizační soustavu města Lanškrouna a Dolního Třešňovce s již zajištěným centrálním čištěním odpadních vod. Naše společnost aktuálně ﬁnalizuje projektovou dokumentaci na dostavbu kanalizační sítě v této obci s předpokládaným
inves čním nákladem 50 mil. Kč. Podání žádos o podporu projektu z prostředků EU a SFŽP se předpokládá
v roce 2016 hned poté, co bude pro tento
záměr zveřejněna příslušná výzva k podání
žádos .
Druhým zmiňovaným je vodohospodářs k ý p r o j e k t „Vo d o v o d n í s k u p i n a
Brandýsko - propojení se stávajícím skupinovým vodovodem Choceň”.

Víte, pojmu sucha se naše společnost věnuje významně i po odborné stránce. Společně s RNDr. Svatoplukem
Šedou, což je uznávaný odborník v oboru hydrogeologie, a máme štěs , že žije a pracuje v našem regionu,
pořádáme každoročně konferenci Podzemní vody. A právě problému klima ckého a hydrologického sucha
byla věnována konference v roce 2015. Jsem přesvědčen, že jednou z vlastnos správného hospodáře v jakémkoliv oboru je s dostatečným časovým předs hem řešit problémy, které lze v oboru v krátkodobém a střednědobém horizontu předpokládat. V tom se zásadně odlišujeme od státu, který na problémy mnohdy reaguje
se zpožděním, až když nastanou. Tím ale nechci říci, že je pozdě. Pokud stát bude tyto projekty dostatečně
ﬁnančně podporovat, aby se připravená řešení mohla realizovat, provozovatelé a vlastníci vodárenských
infrastruktur si to již ohlídají.
Nesmíme zapomenout ani na eliminaci jakostních problémů, které u stávajících mělkých vodních zdrojů (kromě stránky kolísavé vydatnos ) musíme řešit. Problémy s mikrobiologickou závadnos vyvolávající potřebu
trvalé důsledné hygienizace chlorem není u hlubších vodních útvarů tak akutní. V poslední řadě i zranitelnost
ostatním antropogenním znečištěním (tj. znečištěním v důsledku lidské a hospodářské činnos ) jako jsou
pes cidní látky, léčiva a podobné rezistentní látky ve vodním prostředí jsou u zdrojů vody s dlouhým oběhem
menší.
Naším cílem je tedy prostřednictvím těchto projektů do současného, historicky vybudovaného systému provozu veřejných vodovodů jako systému zásobení diverziﬁkovaných obcí, vnést slučování do větších vodárenských
skupinových vodovodů a menších vodárenských soustav a m dosáhnout okamžitou zastupitelnost v dodávkách pitné vody z prověřených, vydatných a jakostně stabilních vodních zdrojů.

Projekt za více jak 100 mil. Kč předpokládá
posílení současné zdrojové oblas v lokalitě Choceň o dalších cca 15 - 30 l/s z vydatné
a dlouhodobě perspek vní zásobárny podzemní vody, doplnění stávající úpravny
vody (odželeznění), která byla uvedena do
provozu v roce 2015 o další ﬁltr, vybudování nové akumulace na Mostku, Kališ , Říčkách a propojení vodovodů z tohoto nového vodojemu na Brandýs n. O., Sudslavu,
Seč, Velkou Skrovnici.

Pokud se to podaří, budeme schopni předat tento nový technický prvek integrace vodovodů i další generaci,
která přijde do provozů po nás.
S dotacemi již máte své zkušenos a víte, že dotaci získat a následně plnit dotační podmínky není až tak jednoduché. I přesto, jdete do toho?

Z opačné strany ze současné zdrojové oblas v lokalitě Říčky- Klopoty a Kaliště bude posílena zdrojová oblast
o dalších cca 5 l/s z Klopot, navýšena akumulace na Kališ a propojen stávající vodovod s Velkou Skrovnicí.
Celý projekt předpokládá rekonstrukce, nebo vybudování nových vodovodních sí v délce cca 7 km (z toho je
nových vodovodů 6 km) a zvýšení kapacity vodojemů o cca 600 m³. Zásobováno je 12 900 obyvatel.
6
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To je pravda. Ten kdo souhlasí s přije m „daru ve formě dotace” ať se to týká čehokoliv, si musí být vědom,
že jeho poskytovatel za to očekává splnění účelu, na který tuto dotaci poskytl. Pokud se ale např. jedná o vodárnu, která má na rozvoj a obnovu vodohospodářského majetku např. 50 mil. Kč/rok a cena realizace projektů je
250 mil. Kč, je jasné, že by tyto převážně rozvojové projekty z vlatních prostředků nezvládla uskutečnit
bez toho, aby neporušila zákonnou povinnost každoročně ﬁnancovat obnovu stávajícího majetku.
Pokud má však žadatel o dotaci za sebou schopného odborného poradce a administrátora projektu, zvládnout
se to dá. Jen s dopady ﬁnanční analýzy do ceny vodného a stočného po dobu udržitelnos projektu po jeho realizaci musí každý příjemce dotace vždy počítat.
Petra Brandejsová
www.dabona.eu
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MODRÁ DOTACE - ekvivalent zelené úsporám pro
hospodaření s dešťovou vodou.
Ministerstvo životního prostředí chce navázat na svůj úspěšný program Nová zelená úsporám, zaměřený
na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech, připravovaným programem
„Modrá úsporám“ či „Modré dotace“, nebo jak se bude budoucí program jmenovat. Oﬁciální název vzhledem
k přípravné fázi projektu nebyl za m stanoven.
Tento nově připravovaný program bude zacílen na šetření se srážkovými a odpadními vodami. Bude určen
zejména pro rodinné domy a přinese jim nemalé úspory. Z programu by mohly čerpat dotace na retenční nádrže na dešťovou vodu fyzické osoby, ty by ji pak používaly na zalévání, práce na zahradě či na další běžnou údržbu. Uvažuje se i o podpoře technologií, které by umožnily recyklovat a znovu tak využívat tzv. šedou vodu z koupelen a kuchyňských dřezů v domácnostech.
Program by mohl být spuštěn v polovině roku 2017.

Malé informační okénko na téma „Chytré hospoření s vodou“, abychom byli
také chytří:

Pozvánka na seminář
Dotační možnos obcí a měst 2016-2020
Nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek

27. září 2016 od 10 hod, Venclův statek v Javornici
Cena semináře:
250 Kč bez DPH/osobu



Úhrada formou zálohy po přihlášení
Předpoklad skončení oﬁciálního programu je cca ve 13 hod.

Závazné přihlášky na adrese:
e-mail: dabona@dabona.eu, tel: 732 790 536, 494 531 538
kontaktní osoba: Zuzana Šedová
přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity, nejpozději však do 20. 9. 2016

PROGRAM SEMINÁŘE

Druhy vod:
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Adresa konání:
Venclův
 statek,Javornice č. p. 180
GPS: 50.1785547N, 16.3400339E

Po skončení oﬁciálního programu jste srdečně zváni na číši vína a drobné občerstvení!

Neudržitelnost celého systému a celé problema ky, kterou se MŽP zabývá, spočívá v tom, že dochází
k urbanizaci (zastavování území), proto je nutné vodu vracet do přírodního koloběhu, a to jak vodu srážkovou,
tak splaškovou.

Srážkové vody:
ź výparem a vsakem se voda vrací do přírodního koloběhu
ź akumulací vody a jejím užíváním ušetříme až ½ pitné vody
ź možné využi : závlaha, praní, splachování, úklid
Splaškové vody:
ź hnědé vody:
a) možné využi : kompostace, výroba hnojiva, bioplynové stanice, kogenerace, výroba tepla a
elektrické energie.
ź žluté vody:
a) možné využi : extrakce živin, výroba hnojiva
ź šedé vody:
a) až 50 % jich pochází z pitné vody,
např. z my nádobí, praní apod.
b) možné využi : po úpravě opět pro
praní, splachování a závlahu



Dotační možnos obcí a měst 2016-2020
Nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek
09:30 - 10:00

Registrace účastníků

10:00 - 11:20

I. blok:
ź Energe cké úspory - veřejné budovy a bytové domy
ź Vodohospodářská infrastruktura
ź Nakládání s odpady

11:20 - 11:30

Přestávka

11:30 - 13:00

II. blok:
ź Základní a mateřské školy
ź Komunitní centra
ź Veřejné osvětlení
ź Veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb.

www.dabona.eu
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Harmonogram výzev OPŽP

Kotlíkové dotace

Operační program životní prostředí 2014 - 2020
Prioritní osa,
Specifický cíl

Co je podporováno?

Příjem žádostí
od
do

PO 4
4.4.1

Zeleň v extravilánu obce - stromořadí, větrolamy, remízy,
vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí
(tůně, mokřady)

15.08.2016 17.10.2016

Přijímání žádos pro kraj Královéhradecký od 12. 9. 2016,
pro kraj Pardubický od 3. 10. 2016.

Podzimní výzvy PRV
Podzimní příjem žádos o dotaci se uskuteční v období 1. – 15. 10. 2016.

PO 4
4.4.1

Zeleň v intravilánu obce - parky, zahrady, uliční stromořadí, aleje,
15.08.2016 17.10.2016
lesoparky, ošetření stromů

Výběr podporovaných operací:

PO 4
4.3.3

Vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků zahrnující
odstranění dřívějších nevhodných úprav, podpůrná opatření na 14.08.2015 31.12.2017
vodním toku

4.1.1 Inves ce do zemědělských podniků
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
4.3.2 Lesnická infrastruktura
8.6.2 Technika a technologie pro lesní hospodářství

PO 3
3.2

Podzemní/nadzemní kontejnery na odpad, kontejnery na
bioodpad, sběrné dvory, systémy pro separaci KO, bioplynové
stanice

01.09.2016 30.11.2016

PO 3
3.4

Realizace průzkumných prací na území s ekologickou zátěží,
vypracování analýz rizik, sanace vážně kontaminovaných míst

01.10.2016 31.12.2016

IROP aktuálně - vzdělávání a komunitní rozvoj
Komunitní centra:
vyhlášeno - příjem žádos do 31. 10. 2016

ź

PO 3
3.5

Zimní stadiony - rekonstrukce chladícího zařízení

15.10.2015 14.10.2016

PO 1
1.1.1
1.1.2

Výstavba kanalizace; výstavba, modernizace a intenzifikace ČOV

PO 1
1.1.3

Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod
živinami (záchytné nádrže na jednotných kanalizacích,
sedimentační nádrže)

17.10.2016 19.01.2017

PO 1
1.2

Výstavba a modernizace úpraven vody, zvyšování kvality pitné
vody, přivaděče a rozvodné sítě pitné vody

17.10.2016 19.01.2017

17.10.2016 19.01.2017

Infrastruktura SOŠ a VOŠ:
ź vyhlášeno - příjem žádos do 18. 11. 2016
Infrastruktura ZŠ:
ź vyhlášeno - příjem žádos do 14. 2. 2017
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II:
plánováno - příjem žádos 02/2017 – 06/2017

ź

Zájmové a neformální vzdělávání:
plánováno - příjem žádos 11/2016 – 04/2017

ź

Podpora bezpečnos dopravy a cyklodopravy II:
plánováno - příjem žádos 01/2017 – 04/2017

ź

Rozvoj sociálních služeb:
vyhlášeno - příjem žádos do 27. 10. 2016

ź

PO 1
1.3

Výstavba ochranných nádrží (suché a retenční nádrže, poldry) povodňová ochrana

01.11.2016 31.12.2016

PO 1
1.4

Digitální povodňové plány, rozhlas, srážkoměrné stanice,
vodočetné latě, sirény

01.11.2016 31.12.2016

PO 5
5.1

Zateplení obálky a výměna zdroje vytápění ve veřejných
budovách

Sociální podnikání II:
vyhlášeno - příjem žádos do 31. 1. 2017

ź

Jsme připraveni konzultovat Vaše projektové záměry!
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O projektech

Aktuality
Dodatečná opatření v Hronově

Projekce elektro a TZB

Projekt EPC v Hronově již od počátku přináší do městského rozpočtu vyšší úspory,
než jaké jsou splátky projektu. Město tak
může volné prostředky využít dle svých
aktuálních potřeb.

Našim klientům nabízíme nejen poskytování
energe ckých služeb, ale také odborné poradenství a čím dál častěji samostatně projekční
práce.

V letošním roce bylo rozhodnuto, že tyto
nadúspory budou v následujících letech využity ke splácení inves c do dodatečných
opatření - modernizaci 3 dožívajících plynových kotelen a instalaci malého plynového
kotle pro letní provoz Jiráskova divadla.

Projekt EPC Hronov byl realizován v roce 2012. Inves ční náklady projektu byly více než 9 mil. korun a ročně
měl projekt městu ušetřit 1,25 mil. korun. V tomto rozsahu garantované úspory akorát pokrývaly splátky invesce a službu energe ckého managementu. Již od počátku však projekt generuje úspory o cca 200 s. korun
vyšší. Tyto prostředky byly dosud využívány v rámci rozpočtu města bez dalšího rozlišení, nicméně letos bylo
rozhodnuto, že od roku 2017 budou reinvestovány zpět do projektu EPC. Rozhodnu města odstartovalo jednání o provedení dodatečných opatření, která by pomohla modernizovat dožívající technická zařízení a přinesla další úspory provozních nákladů.
Na základě dosavadních zkušenos z provozu a znalos potřeb jednotlivých objektů byla navržena modernizace 4 plynových kotelen. Ve 3 objektech se bude jednat o výměnu dožívajících a předimenzovaných zařízení (stáří plynových kotlů více než 20 let, výkon neodpovídá provedenému zateplení objektů) a v objektu Jiráskova
divadla bude instalován nový kotel pro letní provoz, který zvýší účinnost výroby tepla v letních měsících. Cena
za realizaci dodatečných opatření ve výši 1,4 mil. korun bude splácena z nadúspor generovaných původním projektem EPC a zároveň z úspor dosažených díky realizaci dodatečných opatření. Projekt si na sebe tedy opět sám
„vydělá“ a nebude vyžadovat dodatečné výdaje z rozpočtu města.

Zaměřujeme se zejména na projekci technologických zařízení (vytápění, vzduchotechnika,
chlazení, apod.) a elektroinstalací včetně
návrhů osvětlení (vnitřního i venkovního).
Pro tyto oblas disponujeme vlastními kapacitami a navíc využíváme dlouholeté zkušenos
z našich vlastních realizací a instalací.

V poslední době často spolupracujeme na projektových dokumentacích na akce spoluﬁnancované
z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Zpracováváme návrhy na rekonstrukce zdrojů tepla
(např. plynové kotle, tepelná čerpadla), teploﬁkace objektů (obvykle po demontáži akumulačních kamen),
instalaci či modernizaci vzduchotechnických jednotek (zejména do školských zařízení) a osvětlení (často se využívají LED sví dla pro snížení energe cké náročnos ).
Jednou z posledních akcí byl objekt mateřské školy v obci Přepychy, který je příkladem komplexního řešení.
U jednopodlažní budovy bude provedeno komplexní zateplení doplněné inves cí do technologických zařízení.
Nově bude objekt vytápěn tepelným čerpadlem, o výměnu vzduchu se budou starat 2 rekuperační vzduchotechnické jednotky - jedna zajis větrání kuchyně, druhá pak přísun čerstvého vzduchu dětem.

Novinky v oblas EPC
Asociace poskytovatelů energe ckých služeb
chystá podzimní konferenci k možnostem širšího uplatnění energe ckých služeb se zárukou úspor ve veřejném sektoru. Konference se
bude konat pod záš tou ministerstva průmyslu a obchodu a životního prostředí a jistě přinese nové a zajímavé informace o energe ckých službách se zaručeným výsledkem.

Podzimní konference APES se uskuteční dne 9. 11. 2016 v budově City Tower na Praze 4 a bude určena představitelům ústředních státních ins tucí, krajským a městským zastupitelům a všem dalším zájemcům o energe cké služby se zaručeným výsledkem. Pozvánku na konferenci a další novinky z oblas energe ckých služeb
naleznete na webových stránkách www.apes.cz.
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D-AGRO

Spolupráce s Tomášem Černým
V minulém vydání zpravodaje jsme slíbili více informací
o spolupráci s panem Tomášem Černým, šé uchařem restaurace La Finestra. Na Venclově statku jsme 20. srpna uspořádali
již druhý večer, na který Tomáš Černý menu sestavil a se svojí
přítelkyní Janou pro naše hosty i připravil. Špičková kuchyně
uspokojila i ty nejnáročnější hosty a to nás ujis lo v tom,
že spolupráce s významnou osobnos české gastronomie je
správnou volbou.
Při poslední návštěvě jsme pana Tomáše Černého požádali
o krátký rozhovor:

Recept - Krémová lišková polévka:
Na olivovém oleji zarestujeme jednu bílou nahrubo pokrájenou cibuli, přidáme lišky, bobkový list, tymián, česnek a dobře osolíme a opepříme. Vše restujeme dokud lišky nezačnou pouštět vodu, pak přidáme pokrájené
brambory. Vše znova zarestujeme a zalijeme napůl vodou s mlékem. Vaříme po dobu třice minut a před mixováním přidáme olivový olej a kousek másla. Není potřeba žádné zahušťování moukou, protože vše za nás udělají dobře povařené brambory a to, že lišky nevaříme ve velkém množství vody. Rozmixujeme do hladkého krému tyčovým nebo stolním mixérem.
Na přípravu polévky potřebujeme:
ź
ź
ź
ź
ź
ź

lišky 1 kg
brambora 100 g
cibule 1 ks
česnek 1 stroužek
bobkový list 1 ks
tymián 3 snítky

ź
ź
ź
ź
ź
ź

tymián 3 snítky
sůl, pepř černý čerstvě pomletý
mléko 1 l
voda 1 l
máslo 100 g
olivový olej 50 ml

Kde jste se poznal s Drahoslavem Chudobou?
S Drahošem jsem se poznal poprvé na škole vaření před koncem roku 2015, kde byl účastníkem kurzu „Hovězí steak není
jen svíčková“. Tam mě poprvé oslovil se zajímavým návrhem
odebírat maso produkované v Orlických horách, právě
na Venclově statku. Od té doby jsme průběžně byli v kontaktu,
vyzkoušel jsem jeho produkty z hovězího plemene skotského náhorního skotu a také jsme do restaurace
La Finestra v Praze začali odebírat mléčné jehněčí maso.
Jak se vám na Venclově statku vaří, co na něj říkáte? Čím vás zaujal, že sem jezdíte až z Prahy?
Na Venclově statku se vaří úplně stejně jako v každé jiné domácí kuchyni, jen musíme přizpůsobit menu a přípravu podmínkám, protože se nevaří pro rodinu, ale pro padesát hostů jako v restauraci. Všemu pomáhá celková atmosféra, kterou vytváří Chudobovi svojí neskutečnou pracovitos a nadšením. Zaujal mě právě přístupem
a taky kvalitou daných surovin a masa, které Chudobovi produkují, a také pro mě velmi zajímavou a lákavou
nabídkou, a to pomoct zprovoznit nyní jen restaurační víkendový provoz na statku a poté po naší vzájemné
domluvě i chod restauračního provozu v budovaném přilehlém rodinném penzionu.

Program rozvoje venkova
V prvním kole příjmu žádos z Programu rozvoje venkova jsme realizovali projekt
v rámci operace 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
Projekt pod názvem „Vybavení bourárny a prodejny ze dvora na Venclově statku“
nám umožnil dokončit vybavení prostor pro zpracování a expedici masa z našeho
chovu tak, aby bylo možné dodržovat ty nejpřísnější hygienické podmínky.
Jednou z takových podmínek je i dodržování přepravních teplot masa při převozu z jatek. V rámci tohoto projektu jsme zakoupili nový vůz s chladící vestavbou RENAULT MASTER, který tyto parametry splňuje.

Co do budoucna chystáte na Venclově statku?
Do konce tohoto roku budu pravidelně navštěvovat statek
se svou přítelkyní Janou na víkendové vaření či ﬁremní
akce a možná - pokud se podaří - uděláme školy vaření.
V první řadě chystáme téma cké večery, kde se snoubí
lokální kuchyně s produkty z Itálie či Francie, při kterých
budeme využívat hlavně velmi kvalitní maso z farmy
D-agro a z blízkého okolí.
Prozradil byste nám nějaký recept z víkendového vaření
na Venclově statku?
Jistě, to není žádné tajemství. Jelikož je sezona hub, tak
jednoduchý recept na krémovou liškovou polévku, kterou
si druhou srpnovou sobotu dala většina hostů.

Termín dalšího prodeje masa ze skotského náhorního skotu Highland z našeho chovu chystáme na
21. a 22. října 2016
Pohodlné objednávání masa zajišťuje náš e-shop:
eshop.d-agro.cz

14

www.d-agro.cz

www.d-agro.cz

15

Zpravodaj

•

Di

3/2016

nfo
• ••

DABONA s.r.o., D-energy s.r.o. a D-agro s.r.o.

Ze života společnos
Máme další přírůstek
Kolek v společnos DABONA s.r.o. byl posílen o dalšího člena, resp. členku, malou Amélii Vágnerovou, která se narodila v dubnu 2016 mamince, naší kolegyni, Katce Vágnerové
(dříve Hlávkové). Amálka tak posílila klan Vágnerů, který již
čítá mimo maminky a ta nka i tříletého Tomáška.
Káťa dříve zpracovávala žádos o dotace z Operačního programu životní prostředí, zejména vodovody a kanalizace.
Byla především hlavním organizátorem, mozkem a duší
všech společných mimopracovních akcí, vždy připravena zorganizovat zábavný program pro všechny.
Káťa nám bude v našem pracovním kolek vu chybět, protože se nám vdala a nyní bydlí nedaleko Kolína. Při cestě
do Rychnova se za námi však nikdy nezapomene zastavit
a my ji vždy rádi vidíme.

Na světě jsi jenom chvíli,
ale už máš pověst víly,
ať nám rosteš jako z vody,
nezažiješ nepohody,
ať štěs
pořád přeje
a láska tě stále hřeje.
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