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Slovo starosty
Vážení občané, milí čtenáři,
Vánoce jsou již minulostí, před několika dny
jsme se rozloučili s rokem 2016 a přivítali Nový
rok 2017. Je tedy nejvyšší čas podat Vám
zprávu o dění v obci za poslední tři měsíce a o
tom, co se chystá na rok letošní.
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V říjnu proběhly volby do krajského zastupitelstva a senátu PČR. Účast byla v naší obci
oproti celorepublikovému průměru vyšší, což je chválihodné. Pro připomenutí uvádím konečné
pořadí prvních pěti stran a hnutí v krajských volbách v naší obci : STAN, ANO 2011, ČSSD, Koalice
pro Pardubický kraj a ODS. Úspěch Starostů a nezávislých - hnutí STAN v naší obci, za které jsem
kandidoval, beru také jako vyjádření podpory mé osobě, čehož si velice vážím a děkuji za to.
Představitelé Pardubického kraje zůstali z větší části stejní, jako v minulém volebním období, což
je dle mého názoru pro nás pozitivní. Konečné složení rady Pardubického kraje je obsahem
tiskové zpravy z listopadu 2016, která je součástí tohoto čísla zpravodaje. Senátní volby vyhrála
v naší obci a v celém volebním okrsku nám všem již dobře známá Mgr. Miluše Horská, která
následně obhájila i křeslo místopředsedkyně senátu PČR.
V říjnu a listopadu došlo v naší obci k rozšíření veřejného osvětlení o několik lamp. Cestu
k hlavnímu vchodu do ZŠ osvětlují 3 nová LED světla, z nichž jedno osvětluje i prostor u přechodu
přes hlavní silnici. V souvislosti s tímto byly ostříhány i přebujelé tůje lemující tuto cestu. Dále
byla přidána jedna lampa „Na kopeček“ (u čp. 7) osvětlující cestu od Jednoty směrem ke
koupališti. Na dětském hřišti „Na kopečku“ byly zlikvidovány přerostlé borovice podél cesty a
vysázeny nové tůje a dva nové okrasné stromy. Ty by měly být do budoucna především zdrojem
stínu pro návštěvníky hřiště. Nového osvětlení se dočkali také obyvatelé části od bytovky čp. 88
(učitelák) směrem k fotbalovému hřišti a podél hřiště. Zde bylo instalováno pět nových lamp. Pro
úplnost nutno dodat, že o jednu lampu u hlavní silnice jsme přišli kvůli jedné paní, která si za
volantem svého Fordu Fiesta malounko zdřímla .
V odklonu tranzitní nákladní dopravy z I/36 došlo opět k několika změnám. Město Lázně
Bohdaneč a obce ležící na trase I/36 zastupují pan starosta Karafiát, místostarosta pan Šebek,
zastupitel pan Nevole, předseda dopravního výboru pan Heřman a já, jako zástupce za Regionální
svazek obcí Bohdanečska (dále RSOB). Pan bývalý starosta Lázní Bohdaneč, Ing. Štěpánek, byl
z postu zástupce RSOB odvolán. V prosinci jsme obdrželi návrh slíbené studie firmy PRODIN a.s.,
kde jsou zpracovány jednotlivé varianty řešení buď úplného zákazu, nebo alespoň omezení
nákladní dopravy na silnici I/36. Celkem rozsáhlý dokument studie je vyvěšen na stránkách obce.
Mezi svátky již proběhla schůzka zástupců obcí, kde jsme se shodli na tom, že budeme na
následných schůzkách se silničními správními orgány prosazovat úplný zákaz kamionů a ne jen
jejich omezování. Tomu v současné době brání především málo propustná mimoúrovňová
křižovatka v Doubravicích u obchodního centra Globus, kde je velmi problematické odbočení
automobilů jedoucích od Hradce Králové do centra Pardubic, nebo směrem na Semtín. Zde má
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ŘSD v plánu vystavět nový mimoúrovňový odbočovací pruh. Dalším problémem je to, že dle
současné legislativy nelze dát zákaz nákladních automobilů nad 12 tun na silnici 1. třídy. I když je
tato podmínka dosti diskutabilní, protože v republice již existuje několik míst, kde tato značka na
silnici 1. třídy umístěna je, převodu silnice z 1. třídy do druhé se patrně nevyhneme. Všechny
varianty obsažené ve studii a způsob řešení problému tranzitu kamionů přes naše obce bude řešen
na schůzkách všech zainteresovaných stran již od ledna tohoto roku.

Ve zkratce
-

Městská policie Lázně Bohdaneč začala od září měřit v naší obci rychlost. Při každém
měření byly zjištěny dva až čtyři přestupky v souvislosti s nedodržováním rychlosti v úseku
přechodu pro chodce před trafikou. Toto opatření má přispět ke zklidnění dopravy v obci.

-

Na vjezdu do obce u hřbitova a u autobazaru byly instalovány nové světelné ukazatele
rychlosti. Měli by též přispět ke zklidnění dopravy v obci.

-

Druhou prosincovou sobotu si naši hasiči udělali brigádu během níž prořezali přerostlé tůje u
hřbitovní zdi a uklidili prostranství parkoviště u autobusové zastávky. Všem, kdo se této
dobrovolné akce bez nároku na odměnu účastnili, patří velké poděkování.

-

Cena stočného pro rok 2017 zůstává stejná jako v loňském roce, tj. 700 Kč na osobu
skutečně žijící v obci, 20 Kč bez DPH za m3 pro podnikatele a majitele nemovitostí, které
nejsou napojeny na kanalizaci. Cena za likvidaci odpadních vod dovážených od lidí nebo
firem mimo naši obec se zvyšuje na 60 Kč bez DPH. V souvislosti s výpočtem poplatku za
stočné na rok 2017 žádáme majitele místních nemovitostí o nahlášení případné změny počtu
skutečně žijícíh osob v domácnosti. Dále žádáme o nahlášení změn v počtu vlastněných
psů.

-

V sobotu před 1. adventní nedělí proběhlo před kostelem sv. Petra a Pavla slavnostní
rozsvícení vánočního stromu. Děti ozdobily strom vlastními ozdobami a předaly andělům
dopis pro ježíška. Rohovládobělský vánoční komorní soubor zahrál několik koled, andělé
zazpívali a rozdali dětem dárky. V chladném počasí malého návštěvníka zahřál čaj,
dospělého svařené víno. Mlsné jazýčky potěšilo vánoční cukroví. Nakonec všichni společně,
za poněkud ustaraného pohledu hasičů ☺, vypustili lampiony přání. Fotografie z akce si
můžete prohlédnout na stránkách obce.
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-

V Pardubické nemocnici byl 7. listopadu zprovozněn nový typ babyboxu, který nahradil
původně používaný babybox instalovaný v roce 2008. Původní babybox zachránil během doby
svého provozu pět dětí – dvě holčičky a tři chlapce. Naše obec přispěla na nový babybox
částkou 5 000 Kč.

-

Pan MUDr. Maršálek je dlouhodobě nemocen a zatím není známo, kdy se do ordinace vrátí.
Zastupujícího lékaře, který by ordinoval přímo v ordinaci pana doktora alespoň dva dny
v týdnu, se bohužel sehnat nepodařilo. Pacientům, dlouhodobě užívajícím léky zajistí
recept sestra MUDr. Maršálka, ostatní musí k panu MUDr. Bůčkovi do Přelouče. Zubního
lékaře se nám také po více než roce sehnat nepodařilo.

-

Kontejnery na bioodpad byly na zimní období staženy ze svých stanovišt. V březnu budou
vráceny na svá místa.

-

Ve středu a v sobotu před poslední adventní nedělí proběhly v našem kostele dva vánoční
koncerty. Na prvním se představily mladé umělecké naděje ze Základní umělecké školy
Přeloč, na druhém pak vystoupily děti z místní mateřské a základní školy. Tento koncert
zpestřil svým vystoupením muzikoterapeutický soubor základní a praktické školy SVÍTANÍ
s názvem MLIMA JUA. Oba koncerty se velmi povedly, fotografie si můžete prohlédnout též
na stránkách obce. Všem učitelkám, učitelům a učinkujícím dětem patří velký obdiv a díky.

-

Před Vánocemi obdržela každá domácnost malý dárek v podobě prvního obecního kalendáře.
Jsou zde uvedeny informace o třídění a způsobech likvidace odpadů. Dále jsou zde přímo
v uvedené dny vyznačeny svozy odpadů - KO = komunální odpad, PLPA = plasty, papír.
Značky LB a SOP se do kalendáře dostaly nedopatřením, jedná se o tiskovou chybu, za
kterou se tiskárna omlouvá. Kalendář byl pořízen z odměn obce za třídění odpadů. Máme tak
další motivaci k třídění. Komu kalendář chybí, může si ho vyzvednout na obecním úřadu.

Co se chystá v roce 2017
-

V prosinci byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci místní komunikace s pracovním
názvem „Pod Pašťaty“. Pokud bude naše žádost úspěšná, proběhne rekonstrukce letos.
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-

Pozemky na parkovací záliv u Jednoty jsou vykoupeny, projektová dokumentace dokončena.
V současné době probíhá vyřízení žádosti o stavební povolení. Realizaci stavby
předpokládáme v první polovině tohoto roku.

-

V únoru podáme znovu žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení. Cílem je
nahradit stávající zastaralá světla novými, úspornějšími. Žádost jsme již podávali v létě
2016, bohužel neúspěšně.

-

V souvislosti s plánovanou výstavbou cyklostezky mezi Rohovládovou Bělou a Bukovkou,
budeme nuceni provést změnu v územním plánu. Majitelé pozemků v katastru obce mají
tak jedinečnou možnost vznést požadavek na změnu plánu na obecním úřadu.

-

Asfaltová cesta souběžná s hlavní silnicí mezi naší obcí a obcí Voleč je plánována na rok
2018.

-

Počátkem tohoto roku plánujeme pořídit doplněk veřejného rozhlasu, který dokáže mimo
jiné komunikovat i s integrovaným záchranným systémem. To znamená, že poplach
v důsledku požáru nebo jiného nebezpečí nebude hlásit siréna, ale ampliony veřejného
rozhlasu. Z rozhlasu se navíc mluveným slovem dozvíme, o jaký poplach se jedná.

-

Rádi bychom letos dokončili projektovou přípravu na rekonstrukci chodníků podél silnice
I/36. Projekt bude řešit nápravu nedostatků zjištěných během bezpečnostní inspekce ŘSD
z června minulého roku, jako např. úprava a osvětlení všech přechodů, vybudování
autobusové zastávky ve spodní části obce ve směru od Pardubic atd.

Na závěr mi vážení spoluobčané dovolte za všechny zastupitele a zaměstnance obce,
dodatečně Vám popřát do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a úspěchů
v osobním i profesním životě.
Václav Fišer - starosta

Informační střípky z mateřské školy
Autor : Marie Kohoutková DiS-ředitelka MŠ

Podzimní adaptační období ve školce nám
rychle uběhlo. I ti největší „uplakánci“ přišli
na to, že být chvilku bez maminky a pohrát si
s kamarády je moc prima. Děti objevily nové
hračky, stavebnice, rády si něco dobrého
uvaří v kuchyňce, dojdou si do kadeřnictví
nebo obchodu. Láká je výtvarný koutek
s množstvím různých pomůcek, mají radost,
když paní učitelky připraví nářadí ke cvičení
nebo jdou společně do tělocvičny. Milují
chvilky s kytarou, či klavírem, písničky a
čtené pohádky před spaním.
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Při pobytu na zahradě si děti společně se svými učitelkami vyrobily z dýni světýlkovou bludičku a
dva draky - hlídače.
V listopadu jsme zvládli výjezd do Pardubic. Navštívili jsme Sukovu síň v Domě hudby, kde
nám hudebníci filharmonie zahráli skladbičky s motivem zvířat - Koncert zvířat. Děti se dověděly
mnoho nových a zajímavých věcí o hudebních nástrojích.

Začátkem zimy a adventní doby jsme se
připravovali na příchod Mikuláše. Děti se
naučily spoustu básniček a písniček. Své
třídy i schodiště si vyzdobily voňavými
svícínky, adventními věnci a obrázky. To
aby se Mikuláši u nás líbilo a příští rok
přišel zas. Do naší školky chodí Mikuláš s
hodným Andělem, Čerta s sebou neberou,
nechávají ho venku.
K vánoční atmosféře ve školce přispěly i
divadelní
představení
O
kouzelném
stromečku a Andělské vánoční světýlko.
Ježíšek nám do tříd přinesl stromečky,
které děti ozdobily a moc se těšily na
vánoční nadílku.
Duhová třída s Mikulášem a Andělem.

Hezké a požehnané vánoční
svátky,
ať máte čas na pohádky,
ať se na Vás štěstí směje,
ať Vás láska stále hřeje,
ať Vás úspěch provází i v roce,
který přichází.
To vše Vám přejí děti
a kolektiv pracovníků MŠ
Motýlková třída s Mikulášem a Andělem.
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Základní škola – jak nás vidí absolventi
Autor – Mgr. Jana Folprechtová - ředitelka ZŠ

Zajímalo mě, jak bývalí absolventi hodnotí zpětně svoji docházku na základní škole. Oslovila
jsem je přes facebookovou stránku a požádala o odpověď na otázku: „Když jste přešli na
střední školu, měli jste pocit, že byste se na naší škole naučili málo? Že by ti, kteří chodili na
ZŠ v Pardubicích, nebo v jiném větším městě, toho uměli víc, a Vy jste byli nějak biti na tom,
že jste "jen" z Bělé?“ Zde jsou jejich názory:
Tereza P.: Já jsem teda vycházela už před 6 lety, ale na zdrávce v Hradci jsem neměla
sebemenší problém.
Tereza J.: Základní škola Rohovládova Bělá mě naučila dostatek věcí, které nyní potřebuji na
SOŠ. Nemám sebemenší problém zařadit se mezi ostatní studenty, kteří přišli ze škol z větších
měst.
Dominika : Rozhodně ne. Spíš naopak. Mám o dost větší přehled, než většina mých nových
spolužáků. Nemám žádné nedostatky, spíše vím ještě něco navíc a je to velké plus.
Eliška: Znalosti z této školy jsou dostačující. Pokud budou žáci chtít, tak je využijí v budoucí
školní kariéře... Kdyby tyto znalosti byly podprůměrné, tak bych nebyla s vyznamenáním. Hlavně
angličtina... za tu jsem vděčná nejvíc.
Katka: Na problémy týkající se nedostatků ze ZŠ jsem také prozatím nenarazila. S vědomostmi ze
ZŠ jsem spokojená. Naopak, i když mi přišlo ústní zkoušení jako samozřejmost, někteří nynější
spolužáci mají problém právě s tím, neumí se vyjadřovat u tabule. Co by mi možná neuškodilo,
ale chápu, že o hodinách není tolik času, něco na způsob mluvního cvičení (nějaká příprava, kde
by se dbalo na spisovnou mluvu a na další důležité vlastnosti správného projevu). Jinak za co
jsem vděčná, je teda literární teorie, tu myslím mi pan učitel nacpal do hlavy dostatečně a mám
v tomto směru příjemný náskok.
Václav: Já jsem si tak určitě nepřipadal, že bych toho uměl méně, právě naopak v angličtině
patřím k nejlepším a celý tři roky jsem měl nejlepší průměr třídy a to tu máme kluky z celé ČR.
Pozor! Zápisy do 1. třídy se konají až v dubnu 2017.
Od 2. února mohou předškoláci navštěvovat adaptační kurz vždy ve čtvrtek od 13:00 do
14:00 hodin.
Ráda bych touto cestou poděkovala žákům i kolegům za odvedenou práci a popřála všem
hodně štěstí, zdraví a úspěchů do nového roku.

Mgr. Jana Folprechtová – ředitelka ZŠ

Strana 7

Rohovládobělský zpravodaj IV/2016

Informace z obecní knihovny
Autor – Kamila Petrová - knihovnice

Vážení spoluobčané, ráda bych napsala pár řádek o naší Obecní knihovně. Ani ji v loňském roce
neminuly stavební práce. O letních prázdninách jsme fungovali v omezeném režimu, ale vše jsme
zdárně zvládli a můžeme fungovat naplno.
Knihovní fond se rozrostl o další knižní novinky, takže poskytuje poměrně široký výběr knižních
titulů. Toto se samozřejmě neobejde bez finančního fondu. Za to je třeba poděkovat zastupitelstvu
obce, které knihovně každý rok finance přidělí. Díky tomu může knihovna fungovat na poměrně
dobré úrovni.
Dále v rámci meziknihovních výpůjček jsou čtenářům k dispozici knížky z Krajské knihovny v
Pardubicích. I ty se několikrát ročně obměňují a doplňují. Zde je zahrnuta i služba pro čtenáře, kdy
je možnost si vyžádat z Krajské knihovny konkrétní titul, který se v místním fondu nenachází. Tato
služba je zdarma, a je využívána zejména žáky a studenty pro školní povinnou četbu.
Tradici u nás má i každoroční akce pro prvňáčky „Pasování na čtenáře“, kterou pořádáme ve
spolupráci s místní základní školou. V rámci čtenářské gramotnosti se touto veselou formou
snažíme děti motivovat ke čtení, i ke správnému přístupu ke knížkám. Po splnění pohádkových
úkolů pan starosta prvňáčky pasuje na čtenáře, což se neobejde bez šerpy, a jako odměnu si od nás
odnesou knížku.
Samozřejmostí je i poskytování internetových služeb. K dispozici jsou čtyři nové počítače. Každý je
u nás vítaný, těšíme se na Vaši návštěvu.
Kamila Petrová, knihovnice

Pardubický kraj má novou vládu
Tisková zpráva Pardubického kraje

Nově zvolení krajští zastupitelé složili slavnostní sliby. Kromě této formální záležitosti čekala
na nové zastupitele také volba devítičlenné krajské rady a hejtmana. Do svých funkcí byli
zvoleni také uvolnění předsedové Kontrolního a Finančního výboru a předsedové Výboru pro
IZS a Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Po zasedání zastupitelstva se
premiérově v novém složení setkali také krajští radní.
„to koalice lidí, kteří se znají a vědí, co mají od sebe čekat. Jsem přesvědčený, že tým, který
vzniká, bude týmem dělným, pro který nebude Pardubický kraj kořistí," uvedl hejtman Martin
Netolický. „Pro politickou kulturu v našem kraji je dobré, že uvolňujeme dvě místa předsedů
výborů pro opoziční strany. Opozice díky tomu nebude mít pocit, že má zavřené dveře. K tomu v
našem kraji nikdy nedocházelo a docházet nebude," konstatoval Netolický.
Kdo jsou členové Rady Pardubického kraje?
Hejtman: Martin Netolický (ČSSD)
Dosavadní hejtman kraje bude i v následujících čtyřech letech kromě koordinace všech resortů
zodpovědný za oblast rozpočtu a financí kraje.
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1. náměstek: Roman Línek (KPK)
První hejtman kraje a dosavadní 1. náměstek zodpovědný za oblast zdravotnictví bude mít v nové
krajské radě zodpovědnost za investice, majetek, ale také kulturu.
Náměstek: Michal Kortyš (ODS)
Dosavadní místostarosta Litomyšle, který stál od roku 2006 do roku 2014 ve vedení města, bude v
krajské radě zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost.
Členové rady:
Bohumil Bernášek (ČSSD)
Dosavadní místostarosta Lanškrouna převezme zodpovědnost za školství.
Václav Kroutil (ČSSD)
Dlouholetý krajský radní bude i v následujících čtyřech letech zajišťovat problematiku životního
prostředí, zemědělství a venkova.
Pavel Šotola (KPK)
Také oblast sociální péče a neziskového sektoru bude pokračovat ve stejném personálním složení
jako v předchozích čtyřech letech.
René Živný (KPK)
I v následujícím období bude mít René Živný zodpovědnost za oblast sportu, cestovního ruchu a
informatiky.
Ladislav Valtr (ODS)
Dosavadní dlouholetý starosta Chocně převezme zodpovědnost za chod resortu zdravotnictví.
Hana Štěpánová (STAN)
Jediná žena v krajské radě, starostka Morašic na Litomyšlsku bude zodpovědná za regionální
rozvoj, evropské fondy a inovace.
Výbory zastupitelstva Pardubického kraje
Předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje byl zvolen Miroslav Jurenka z
hnutí ANO 2011. Předsedou Finančního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje byl zvolen Jan
Foldyna z KSČM. Předsedou Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Pardubického kraje byl zvolen David Šimek z Koalice pro Pardubický kraj. Předsedou výboru pro
integrovaný záchranný systém Zastupitelstva Pardubického kraje byl zvolen Josef Bidmon z ČSSD.
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Projekt veřejného zdraví
Autor – Hana Malíková

•
•
•
•
•

Chybí Vám energie?
Chtěli byste zredukovat svoji váhu?
Nebo naopak přibrat nějaké kilo navíc?
Neumíte si poradit s jo-jo efektem?
Nevíte nic o Projektu veřejného zdraví?

Nevadí, seznámím Vás s možnostmi, kterými budeme moci nastartovat Váš osobní program.
Nejprve však musím znát Vaši analýzu stavy těla. Měření a vážení probíhá na speciálním přístroji
bioimpedanční metodou a právě v měsících Leden, Únor a Březen 2017 budu měření a vážení
provádět zcela zdarma. Každý by měl vědět svoje základní hodnoty, např. % vody v těle, podíl
svalové hmoty a kostí, svoji aktuální váhu, BMI a další hodnoty. Neváhejte, a přijďte se dozvědět
o Projektu veřejného zdraví více. Provozuji též pedikúru a manikúru.
Těší se na Vás, Hana Malíková, wellness poradce
Kontakty: tel. 725 061 630, e-mail hanamk@seznam.cz

SUBVENTIO - podaná ruka
Autor :Petr Pavel
SUBVENTIO o.s., spolek poskytuje bezplatné poradenství a zajišťuje odborné zastoupení v
oblastech odškodnění osobám pozůstalým či poškozeným na zdraví při dopravních nehodách,
pracovních či jiných úrazech, z titulu nemoci z povolání a nově též obětem trestných činů
apod. Podle zákona má každý, kdo cizím zaviněním utrpěl újmu na zdraví, nárok na náhradu
škody - odškodné.
Zákonných nároků na odškodnění je podle individuálního případu a situace hned několik, bohužel
většina občanů uplatní jen některé z nich, ostatní formy odškodného propadnou po promlčecí
době.
Zákonného odškodnění lze dosáhnout i v případě již realizovaného finančního plnění či události
staré několik let - promlčecí doba platí takto:
•Pracovní úrazy: 2 roky od vzniku pojistné události
•Dopravní nehody: 4 roky od vzniku pojistné události
•Nemajetková hmotná újma: 3 roky od vzniku pojistné události
Promlčecí doba počíná běžet dnem vzniku pojistné události. Pojistná událost vzniká datem
úmrtí, v případě zranění datem ustálení zdravotního stavu ve všech oblastech. Dle výše
uvedeného jsme schopni realizovat i případy starší, např. více než 5 - 6 let.
Více konkrétních informací je uvedeno na: http://www.podanaruka.cz/
Petr Pavel, Vaše podaná ruka pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj
SUBVENTIO o.s., spolek, mobil: 736 768 660, e-mail: petr.pavel@podanaruka.cz
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Kalendář akcí v roce 2017
8. ledna – Tříkrálová sbírka v obci
14. ledna – výroční schůze hasičů
28. ledna – maškarní ples dámského klubu v hostinci ve Vyšehněvicích
25. února – hasičský ples v hostinci ve Vyšehněvicích
20. května – Liga pardubického okresu a Východočeská liga – soutěž hasičů na fotbalovém hřišti
10. června – sraz běláků v Bělé pod Bezdězem

Trocha novoročního humoru neuškodí
Opilec se vrací ze silvestrovské zábavy: „Prosím vás, jak se dostanu na nádraží?”
„Musíte jít stále rovně...”
„A do háje! Tak to se na nádraží dneska nedostanu!”
Radek zve přítele na silvestrovský večírek a vysvětluje: „Dostaneš se k nám autobusem číslo 26,
vystoupíš na předposlední stanici a já bydlím hned naproti, v čísle 28. Zazvoníš loktem u branky a
jak se ozve bzučák, strčíš do branky kolenem a už jsi u mě!”
„Propána,” žasne Martin, „a proč bych měl zvonit loktem a kolenem kopat do branky?”
„Propána,” zhrozí se Radek, „a to by jses člověče, nestyděl přijít na silvestrovský večírek s
prázdnýma rukama?”
„Aničko,” vyzvídá Pepa, „kolik máme ještě peněz na Silvestra?”
„Na jídlo máme odloženou pětistovku a na alkohol stovku!” říká s úsměvem Pepova žena.
„Poslouchej, zlatíčko, a ty nevíš nic o tom, že přejídat se není zdravé?”
Baví se dva policajti:"Hele, víš, že jsem právě zjistil, že letos Silvestr vychází na pátek?"
"Proboha, jen aby to nebylo třináctýho!"

