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Slovo starosty
Vážení občané, milí čtenáři,
žloutnoucí listí na stromech a znatelně kratší a
chladnější dny jsou neklamným znamením, že
tu máme podzim. Současně s příchodem tohoto
období přichází do vašich poštovních schránek
třetí letošní číslo našeho čtvrtletníku. Pojďme
se tedy společně podívat na to, co je v naší
obci nového a co nás v nejbližší době čeká.
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Každý si jistě všiml nových světel veřejného osvětlení. Během září proběhla v celé obci
výměna všech starých, sodíkových světel za nová, úsporná, vybavená technologií LED. Světla byla
vybrána dle propočtů projektanta tak, aby splňovala všechny povinné parametry s důrazem na
kvalitu. Hlavním přínosem těchto světel je kvalita osvětlení prostoru kolem lampy. Díky LED čipu
složeného z mnoha diod a vhodné optiky jedna lampa dokáže rovnoměrně osvětlit velký prostor.

Nová světla věřejného osvětlení

Druhým, neméně důležitým
přínosem
je
jejich
úspornost. Nová světla
spotřebují zhruba polovinu
energie
oproti
starým.
Navíc se dají nastavit tak,
aby večer svítila naplno,
během noci se ztlumila
například na polovinu a
k ránu se opět rozsvítila
naplno.
V obci
máme
celkem tři druhy světel.
Hlavní
silnici
osvětlují
nejsilnější, silnice II. a III.
třídy - tj. na Kasalice,
Vyšehněvice, Vlčí Habřinu a cesty navazující na hlavní
silnici
osvětlují
lampy
středně silné a okrajové
části
obce
svítidla
nejslabší,
s příkonem
pouhých 20 W.

První dva typy jsou nastaveny tak, že do 22 hodin svítí na 100 procent, pak do půlnoci na 75
procent, od půlnoci do čtvrté na padesát procent, od čtvrté do páté na 75 procent a od páté
hodiny do času vypnutí opět na sto procent. Světla v okrajových částech obce svítí do 23 hodin
naplno, od 23 do 4:15 na padesát procent a poté opět na plné pecky. Díky této nové technologii
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tak můžeme svítit celou noc a ještě ušetříme za
energii i za opravy. Zbývá ještě vyměnit asi šest
světel u koupaliště, která jsou nainstalována na
starých betonových sloupech. Vzhledem k jejich
špatnému technickému stavu, jsme se rozhodli
sloupy vyměnit. Kompletní výměna bude tedy
dokončena během října. Zatím jsem na naše
nové „veřejko“ zaznamenal samé kladné ohlasy,
doufám tedy, že většina lidí vnímá tuto změnu
jako změnu k lepšímu.
V září se nám také rozjely dva stavební
projekty
avizované
v minulých
číslech
zpravodaje. Na cestě „Pod Pašťaty“ a u
prodejny Jednoty se pilně pracuje. U Jednoty
vzniknou tři nová parkovací místa lemovaná
chodníkem, opěrnou zídkou vybavenou lavičkou
a novou lampou veřejného osvětlení. U schodů
bude nová dlažba u silnice snížená se stojanem
na kola a odpadkovým košem. Stavba má být
dokončena do 20. října. Za Jednotou vybudovali
pracovníci obce nové místo na kontejnery na
odpad. Rádi bychom získali ještě kontejner na
textil a na elektro. Bohužel zatím Charita i
Elektowin půjčování kontejnerů pozastavily.
Uvidíme, třeba opět zápůjčky brzy obnoví.
Cesta „Pod Pašťaty“ už se také rýsuje.
Nejprve byla odbagrována zemina, položeny
chráničky na případný budoucí vodovod a
přeložka elektrického vedení mimo silnici.
V současné době probíhá pokládka obrubníků a
bagrování vsakovací rýhy podél silnice. Tato
akce by měla být dokončena do konce listopadu.
Doufám, že v příštím čísle zpravodaje budu moci
konstatovat úspěšné dokončení obou staveb.
K projektovým záměrům, které jsou ve
fázi
přípravy,
uvádím,
že
projektová
dokumentace na autobusový přestupní terminál
u hřbitova je dokončena a koncem srpna byla
podána žádost o územní a stavební povolení.
Současně zpracováváme žádost o dotaci
z evropských fondů, kterou podáme do konce
října. Realizaci předpokládáme v roce 2019.
Dalším
dotačním
projektem
je
„Rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice
I/36“. Záměr byl v září projednán s veřejností,
resp. s dotčenými vlastníky pozemků s drobnými
připomínkami. Zde je projektová dokumentace
těsně před dokončením, žádost o dotaci bude
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podána během ledna příštího roku. Realizaci
předpokládáme také v roce 2019.
Dokončujeme též studii na výstavbu nové
kuchyně pro ZŠ a MŠ. Zde se nám příliš nedaří
odladit a zapracovat všechny požadavky krajské
hygieny. Evropská nařízení pro kuchyně, kde se
vaří pro děti, jsou neskutečně přísná. Dále bude
následovat zpracování projektové dokumentace
a žádost o stavební povolení. Protože bude
tento projekt velmi finančně náročný a protože
na něj není možnost čerpat dotace, nezbývá než
si vzít na výstavbu kuchyně bankovní úvěr.
Doufejme, že se nám podaří poshánět všechna
povolení, abychom mohli začít s výstavbou již
na jaře příštího roku.
V první polovině příštího roku též
plánujeme vybudovat pro děti základní školy
nové dílny a jazykovou učebnu. Projekt bude
financován s pomocí evropských fondů.
Na podzim příštího roku, až zemědělci
sklidí úrodu, počítáme také se zahájením druhé
etapy zasíťování stavebních parcel „Za
bytovkami“. Nadále platí, že zájemci si mohou
parcelu nezávazně zarezervovat již nyní u mě.
V červenci jsme obdrželi výsledky měření hluku,
vibrací a intenzity dopravy, které proběhlo
v souvislosti s dopravou v naší obci a v Lázních
Bohdanči v květnu. Z výsledků vyplývá, že
hladina hluku v Rohovládově Bělé je během dne
68,7 dB a v noci 65 dB, přičemž povolené limity
jsou ve dne 60 dB a v noci 50 dB. V Lázních
Bohdanči jsou hodnoty hluku překročeny
podobně. Ačkoli to tak z laického pohledu
nevypadá, jedná se o výrazné překročení
povolených hodnot. Pro nás, co bydlíme u hlavní
silnice, se zdá, že i hodnoty vibrací poté, co
projede plně naložený nebo spíše přetížený
kamion, jsou velké. Soudím tak podle
cinkajících skleniček a talířů v kredenci a
popraskaných zdí našeho domu. Oficiálně však
nejsou naměřené hodnoty vibrací pro zdraví
člověka škodlivé. Zajímavé jsou výsledky měření
intenzity dopravy. V den sčítání projelo naší
obcí během 24 hodin v obou směrech celkem
6918 vozidel. V denní dobu to bylo celkem
6256 z toho 1079 kamionů, 469 ostatních
nákladních aut, 4 659 osobních aut a motorek a
49 autobusů. V noční dobu pak celkem 662,
z toho 289 kamionů, 40 ostatních nákladních aut
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320 osobních aut a motorek a 13 autobusů.
Získané výsledky použijeme společně se zástupci
Města Lázně Bohdaneč při jednáních o omezení
nákladní dopravy na I/36.
Na toto téma proběhlo v srpnu další
jednání se zástupci ministerstva dopravy a
Pardubického kraje. Závěrem je, že úsek I/36 od
Chýště po Semtín bude převeden do II. třídy a
následně pak bude doprava omezena. Do konce
října definuje Pardubický kraj podmínky, za
kterých je ochoten uvedený úsek silnice převzít
do své správy, o kterých pak bude jednat
s ministerstvem dopravy. Z uvedeného je patrné,
že se kamionů v dohledné době asi nezbavíme,
nicméně je to první konkrétní krok vedoucí
k našemu cíli (alespoň doufám).

Ve zkratce
V červenci zemřel po dlouhé nemoci MUDr.
Maršálek, který vykonával v naší obci dlouhá léta
lékařskou praxi pro dospělé. Díky manželce paní
Maršálkové, MUDr. Vyleťalové a zdravotní sestře
paní Horáčkové se podařilo zdravotní obvod u nás
zachovat. Vzhledem ke všeobecnému nedostatku
lékařů, zvláště na vesnicích, to považuji za
úspěch.
Během letních měsíců jsme se zastupiteli
řešili několik stížností na hluk ze sekaček na
trávu, pil, brusek a jiných nástrojů během
víkendu a ve večerních hodinách. Uvažovali jsme
o vydání obecně závazné vyhlášky, která by tyto
aktivity v určitých dnech a časech zakazovala.
Nakonec jsme se shodli na tom, že zatím další
zákazy a příkazy, kterých už je tak dost,
vyhláškou řešit nebudeme. Osobně považuji
sekání po 19 hodině a v neděli odpoledne za
neohleduplné.
Studánka v obecním lese je častým cílem
odpoledních procházek mnohých z nás. Pravdou
je, že v poslední době byla dosti zanedbaným
místem. To už ale neplatí. Pan Petr Černý sem
nainstaloval pěkné nové posezení vlastní výroby a
společně
s panem
Valáškem
odstranili
ztrouchnivělé lavičky a strom s popadanými
větvemi.
Nové nájemní smlouvy o nájmu hrobového
místa na období 2018 – 2027 můžete uzavřít v
úředních hodinách na našem úřadu.

V říjnu byly zahájeny přednášky pana
Petra Černého o historii obce. Čtení z kroniky
probíhá vždy v pondělí od 17 do 18 hodin
v obřadní síni obecního úřadu.
Na žádost fotbalistů TJ Sokol jsme
nainstalovali na zábradlí fotbalového hřiště
cedulky zakazující jednak volné pobíhání psů
po hřišti, jednak vstup na plochu se psem.
Z kombinace těchto tabulek vyplývá, že psi
prostě na hřišti nemají co dělat. Důvodem
tohoto omezení jsou pravidelně se vyskytující
výkaly psů, které jejich nezodpovědní
majitelé nechávali na hřišti.
V listopadu
a
prosinci
proběhne
v našem lese opět těžba dřeva. Rozsah bude
stejný jako v letech minulých. Zájemci o
dřevo zbylé na pasece se mohou již nyní
hlásit na obecním úřadě. O přidělení dílů
jednotlivým
zájemcům
rozhodne
opět
losování.
Vzhledem
k blížící
se
zimě
připomínám, že kontejnery na bioodpad
budou s prvními mrazivými dny staženy.
Koncem roku proběhnou tradiční kulturní
akce, jako je rozsvícení vánočního stromu,
vánoční koncerty ZUŠ, ZŠ a MŠ v kostele nebo
silvestrovský ohňostroj. Termíny jednotlivých
akcí najdete v rubrice „Kalendář akcí“.
Některé z nich plánujeme trochu vylepšit.
Zejména k navození vánoční atmosféry při
rozsvícení vánočního stromu bychom rádi
zapojili vás, širokou veřejnost. Rádi bychom
dali dohromady pěvecký sbor, který by
společně s dechovým souborem zazpíval u
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kostela několik klasických vánočních koled. Věk
ani pěvecký talent nerozhodují, chuť zúčastnit se
a ochota absolvovat dvě až tři zkoušky nutná.
Termíny zkoušek budou včas zveřejněny. Zájemci
se mohou hlásit již nyní u starosty, nebo
místostarosty. Plánujeme též malou rukodělnou
dílničku, kde si děti budou moci vyrobit ozdobičku
na vánoční strom pod vedením zkušených
výtvarnic. Čas a místo konání bude též včas
oznámeno.
Vážení přátelé, rád bych se s Vámi tentokrát
rozloučil pozvánkou k parlamentním volbám, které
proběhnou ve dnech 20. a 21. října ve volební
místnosti obecního úřadu a heslem „Kdo nevolí,
není čech“.
Anička Kozlerová, vítězka soutěže MALOVANÝ SVĚT.

S přáním krásného podzimu vás zdraví
Vašek Fišer - starosta

Na zahradě nám o prázdninách byla
nainstalována nová pětiboká lezecká soustava
TIM, na kterou jsme dostali dotaci z programu
OBNOVA
VENKOVA
v
rámci
projektu
Informační střípky z mateřské „Vybavenost obcí na Bohdanečsku – obnova
vzdělávacích a volnočasových zařízení“.
školy
Zbytek financí nám opět doplatil obecní úřad.
Autor – Marie Kohoutková DiS - ředitelka MŠ
Děkujeme OÚ za příspěvek k doplacení
průlezky a všem rodičům a sponzorům za
Vážení čtenáři,
finanční příspěvek, který použijeme na další
nejprve vás musím obeznámit s důležitou vybavení naší zahrady.
informací z minulého školního roku. V květnu 2017
vyhlásil Dům dětí a mládeže BETA Pardubice
výtvarnou soutěž MALOVANÝ SVĚT. Formát a
technika výtvarných prací byla libovolná. Děti ve
školce jsou velice tvořivé a šikovné, a proto jsme
pár prací zaslali do zmiňované soutěže. Jsme
velice rádi, že 1. místo v kategorii MŠ, vyhrála
naše školka s obrázkem „Pálení čarodějnic“ a „U
nás doma“, které kreslila Anička Kozlerová. Za
první místo od pořadatele dostala krásný diplom a
tašku výtvarných pomůcek. Kamarádi ve školce jí
popřáli k vítězství - aby jí malování a kreslení
pořád bavilo a měla z něj velikánskou radost.
Co se v naší školce změnilo o prázdninách?
Obecní úřad (OÚ) Rohovládova Bělá nám
z dotačního programu OBNOVA VENKOVA a ze
svých finančních prostředků zaplatil výměnu
linolea ve zbývající části mateřské školy. Vyměnili
nám i soklíky, které byly popraskané, a do tříd
jsme dostali nové dopravní koberce. Dále máme
vymalovány třídy, kuchyňky, šatny personálů a
skladové místnosti.

Po prázdninách přišly děti do krásných prostor
mateřské školy. V Duhové třídě je uvítaly paní
učitelky Blažejová a Kohoutková, v Motýlkové
třídě Šilerová a Žáková. Nově nastoupila paní
učitelka Vondroušová, která během dopoledne
pracuje 40 minut s předškoláky obou tříd ve
„třídičce“ (třída vzniklá v tělocvičně).
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Nová třída u tělocvičny MŠ – tzv. třídička

Mateřská škola je prvním schůdkem ve
vzdělávací soustavě škol, a proto i tady
je činnost plánovaná, nikoli nahodilá.
Pobyt na čerstvém vzduchu – na školní
zahradě, vycházky vesnicí, do lesa, ...
Pobyt v sauně, plavání.
Předškolákům nabízí intenzivní kurz
MAXÍK pod vedením pí. učitelky
Blažejové.
Odpolední kroužky – flétna, výuka
anglického jazyka, sportovní kroužek.
Výlety do okolí, návštěvy divadel,
sportovní akce, ...

Dvanáctého září k nám zavítalo divadlo
s pohádkou „O dráčkovi“. V pondělí 18. září
jsme jeli na výlet do Východočeského divadla
v Pardubicích
na
pohádku
„Hurvínkova
nebesíčka“. Pohádka se všem moc líbila a
prostředí divadla také. Ve čtvrtek 21. září děti
ve školce zhlédly divadlo „O myšce Lojzičce“.

V letošním školním roce jsme využili dotační
výzvy financované z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, jejíž cílem je podpora
profesního rozvoje pedagogů mateřských a
základních škol. Díky tomu se může dětem
Desátého října k nám přijede divadlo
společně s učitelkami v dopoledních hodinách
Šeherezáda s pohádkou „O Palečkovi“, 24.
věnovat školní asistentka Ivana Špačková. Z této
výzvy čerpáme i finanční prostředky na nákup října se děti těší do Hradce Králové na
návštěvu
pohybového
centra
TONGO.
učebních pomůcek pro děti.
V listopadu
proběhne
vánoční
focení,
v Chlumci nad Cidlinou navštívíme Klicperův
Kapacita naší školky je celkem 52 míst,
dům a podíváme se na pohádku „Ženich pro
v současné době je plně obsazena. Školku
Dne 15. Prosince bude v kině
navštěvují děti z Rohovládovy Bělé a osmi okolních čertici“.
v
Přelouči
vánoční
představení „Co se vleče,
obcí. Pro zajímavost ve složení: Rohovládova Bělá
neuteče“. Nesmíme zapomenout na rozsvícení
čtrnáct dětí, Bukovka šest, Kasalice pět, Pravy
jedno dítě, Sopřeč pět, Vlčí Habřina tři, Voleč dvě vánočního stromu a nadílku od Mikuláše.
děti, Vyšehněvice čtrnáct a Žáravice dvě děti.

Děti ve školce rády cvičí, staví, tvoří, kreslí,
malují... Jejich práce máte možnost vidět i vy
Od začátku školního roku platí nový zákon,
v hale OÚ a v čekárnách zdravotního střediska.
podle něhož je pro dítě, které dosáhne k 31. srpnu
páteho roku věku, předškolní vzdělávání povinné a
bezplatné. Zákonný zástupce je povinen zajistit I nadále sbíráme víčka pro Míšu Hlaváčkovou
předškolní vzdělávání formou pravidelné denní z Dědka. Plný sud si její rodiče odvezli
docházky v pracovních dnech od 8:15 do 12:15 v květnu. Nyní potřebujeme pár centimetrů
hodin, nepřítomnost dítěte zákonný zástupce doplnit a koncem října bude na odvezení další
sud. Děkujeme všem rodičům dětí z MŠ a
omlouvá písemně u učitelek ve třídě. Letos máme
obyvatelům obce za pomoc při sběru.
ve školce 19 dětí - předškoláků, kterých se nový
zákon
týká.
Přejeme vám pohodový podzimní čas a
A co všechno mateřská škola dětem nabízí?
dětem přejeme, aby se jim ve školce líbilo.
- Každodenní pestré činnosti řízené Školním
vzdělávacím programem „Náš svět“, který
Marie Kohoutková DiS- ředitelka
je vypracován učitelkami na celý školní rok.
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Základní škola představuje své aktivity
Autor – Mgr. Jana Folprechtová - ředitelka ZŠ

Základní škola Rohovládova Bělá se
zapojila do operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání v projektu "Snadnější učení pro
všechny". Projekt v hodnotě 455.078,- Kč nám
umožní pro tento a příští školní rok přijmout
školního psychologa, zajistit doučování pro děti
ohrožené školním neúspěchem a dvěma
pedagogům rozšíření dovedností komunikovat v
anglickém jazyce.

Ve školním roce 2017/18 budeme opět
pokračovat v lyžařských výjezdech do Trhové
Kamenice – Ski areál Hluboká. Chceme
umožnit co největšímu počtu žáků, aby zvládli
základy lyžařské techniky. Pokud bude zájem,
domluvíme zase lyžařskou školičku.

Sbírat budeme starý papír, kaštany a
žaludy. První sběrový den je úterý 2. října
2017. Starý papír budeme odvážet kolem
Během prázdnin jsme přebudovali kabinet 13:00.
fyziky na „Malou jazykovou učebnu“, která je
Žáci mohou navštěvovat v odpoledních
vybavená dataprojektorem. Bude sloužit žákům
hodinách
zájmové kroužky. Letos je největší
početnějších tříd na půlené hodiny angličtiny a
zájem
o
hip hop, florbal, sportovní hry,
pro výuku němčiny či dějepisu. Dataprojektory a
nové tabule se během podzimu objeví i ve všech keramiku, vědecké pokusy a atletiku.
Neustále roste počet dětí, které se učí hrát na
třídách I. stupně.
hudební nástroj. ZUŠ Přelouč má v budově
naší školy zřízené odloučené pracoviště.
Do první třídy jsme přijali 18 nových
žáků, jejich třídní učitelka je paní Romana
Černohorská.

Malá jazyková učebna

Třída letošních prvňáčků

Všem žákům přejeme, aby se jim u nás líbilo a
prožili úspěšný školní rok!
Mgr. Jana Folprechtová, ředitelka školy
Učebna 1.třídy

V rámci výzvy MAS Bohdanečsko – IROP –
Infrastruktura základních a středních škol jsme
podali žádost o 1.200.000,- Kč na modernizaci
jazykové učebny a vybudování školní dílny.
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Zprávy z hasičské zbrojnice
Autoři – Josef Peška, Pavel Černý, Jaroslav Svoboda

Vážení spoluobčané, přinášíme vám zprávu o
tom, co dělali hasiči vaší obce v letních
měsících.
Výjezdová jednotka během horkých letních dnů
vyjížděla 19. července na požár strniště vedle
polní cesty mezi Kasalicemi a Volčí. Požár byl
rozsahu asi deseti arů, nicméně kvůli poměrně
silnému větru hrozilo jeho rozšíření na zbytek
pole a stoh. Díky včasnému ohlášení a rychlému
zásahu se podařilo oheň rychle zastavit a
následně i uhasit zbylá ohniska. Zásah z naší
CAS byl proveden vysokotlakým a jedním C
proudem. Po uhašení bylo provedeno prolití
spáleniště vodou z asanační lišty, která je
pevnou součástí zásahového vozidla. Při tomto
zásahu si svůj křest ohněm prodělal Vašek
Kmoníček, který je členem výjezdové jednotky
od začátku letošního roku.
Zásahu se
zúčastnilo pět jednotek hasičů.
Další ostrý výjezd byl 11. srpna, kdy
jednotka vyjela během přívalového deště a
silných poryvů větru na odstranění stromů
spadlých na komunikaci I/36 mezi naší obcí a
Bukovou. Během jízdy žádné spadlé stromy
nalezeny
nebyly
a
událost
tak byla
překlasifikována na planý poplach. Místo
události bylo pravděpodobně oznamovatelem
chybně oznámeno.
Dále jsme na žádost našeho zřizovatele,
kterým je obec Rohovládova Bělá, provedli
zálivku stromů u kostela. Další činností bylo
vytažení větve pomocí navijáku, který je
součástí vozidla, z rybníka ve Vyšehněvicích a
dále vyčerpání jímky u Heřmánků spojené
s proplachem
kanalizace
a
vyčištěním
propustku odvodňovacího žlabu u komunikace
směrem na Vyšehněvice. Při těchto činnostech
si členové výjezdové jednotky osvojují a
procvičují ovládání CAS včetně
jejího
příslušenství, které může být využito při
ostrých zásazích.
Do CAS bylo dokoupeno vybavení pro
likvidaci obtížného hmyzu (spreje), které již
bylo třikrát využito. Jednou na likvidaci sršního
hnízda v mateřské školce a dvakrát na likvidaci

Zásah u rybníka ve Vyšehněvicích

vosích hnízd na obydlích našich spoluobčanů.
Pro
ochranu
zasahujících
budou
ještě
dokoupeny další ochranné pomůcky (včelařské
kukly a rukavice).
Protože naše cisternová automobilová
stříkačka oslavila jeden rok od svého zrodu,
přišly také termíny absolvování povinné STK,
garančního
servisu
podvozkové
části
v Serviscentru Vysočina v Jihlavě a garančního
servisu nástavby u jejího výrobce a dodavatele,
ve firmě THT Polička.
S cisternou jsme se během letních měsíců
zúčastnili na pozvání pořádajících dětského dne
v Bukovce,
obecních
oslav
spojených
s otevřením nové hasičské zbrojnice ve
Strašově, oslav založení SDH Bukovka spojených
s fotbalovým turnajem na počest Romana
Krčmáře v Bukovce (společně s JSDH Lázně
Bohdaneč), technickým zajištěním závodů
v Křičeni, traktoriády v Přelovicích a oslav
ukončení léta ve Vlčí Habřině. Všechny akce,
kterých se účastníme, jsou zároveň využívány
pro absolvování povinných kondičních jízd
našich strojníků.
Markéta Ševčíková nás v srpnu pozvala na
příměstský tábor pořádaný její jezdeckou stájí
Marko. Děti si během horkého odpoledne
osahaly
vybavení
vozidla,
vyzkoušely
přetahovanou s lanem navijáku (nevyhrály, i
když jich byla spousta ☺), prolezly celé vozidlo
od střechy až po kabinu, vyzkoušely si
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kompletní zásahový oblek včetně dýchacího
přístroje a další vybavení. Bylo zodpovězeno mnoho
jejich všetečných dotazů. Po skončení prohlídky,
kdy si děti myslely, že již odjíždíme, byla k jejich
velkému překvapení vytvořena pěna, ve které se do
sytosti vyřádily. Aby je rodiče při předání poznali,
osprchovali jsme je na úplný závěr pomocí střešní
lafety.

Příměstský tábor není jen o ježdění na koni.

A nyní pár řádek o letním soutěžním zápolení
našich sportovních týmů žen a mužů. Minulý článek
jsme končili úspěchem mužstva mužů, které na
závodech v LPO v Srchu stanovilo nový rekord této
soutěže. Namlsáni tímto úspěchem chtěli odjezdit
celý seriál Extraligy ČR v požárním útoku. Ale
člověk míní, příroda (v našem případě zdraví
některých členů) mění. O tom však později. Už 30.
června jsme vyrazili do Choltic, kde jsme na
nočních útocích obsadili 3. místo. V nedaleké
Roudnici jsme 5. července na VČHL (ti, kteří četli
minulý čtvrtletník, vědí, že je to zkratka
Východočeské hasičské ligy) obsadili po lehkých
problémech na rozdělovači a drobnému prostřiku
nalevo 7. místo. Opět jsme potrénovali a vyrazili na
seriál Extraligy do Plumlova a Olšovce. V Plumlově
se nám nedařilo, ovládla nás nervozita, proto jsme
ulili start, a pak se nepodařilo nabrat vodu.
V Olšovci opět ulitý start a 23. místo. Zde se
objevila první výše zmíněná vada materiálu na
starších součástkách našeho týmu. Jarda Svoboda
začal mít problémy s kolenem (podezření na prasklý
meniskus). Naordinováni byli gumoví medvídci pro
vylepšení kloubního maziva a po následných
prohlídkách bylo naštěstí prvotní podezření
vyvráceno a léčeno injekcemi a klidem. Od tohoto

okamžiku začal za Jardu zaskakovat na
pravém proudu Vojta Klenka (mimo jiné člen
reprezentace ČR a vícenásobný mistr světa
v požárním sportu). Na VČHL v Dubenci po
nesestříknutí
napravo
bereme
NP
(neznamená to nejlepší, ale bohužel
neplatný pokus). Zde však Vojta stanovil
rekord v odhozu prášící (a tím vadné)
proudnice do lesa. Bohužel délku odhozu
nikdo neměřil, a proto si Vojta individuální
medaili za tento výkon nepřivezl ☺.
V Letohradu-Kunčicích na VČHL bereme 8.
místo, o den později v Letohradu-Orlici opět
NP. Na těchto závodech došlo k další únavě
materiálu a opět na starší součástce týmu.
Pepa Kmoníček si natáhl vazy na prstech
ruky, a tak dostal sádru a klid. Po těchto
závodech již bylo jasné, že zbytek extraligy
je pro nás již ztracen. Nemocní se soustředili
na léčbu a zbytek na přípravu na konec
sezony zejména v LPO.
Dne 5. srpna se v naší obci konal již 11.
ročník Poháru starosty obce, který je
pořádán jako charitativní akce ve prospěch
neziskové organizace ParentProject. Za celý
den zde soutěžilo 20 týmů, dopoledne 10
týmů
v klasice, odpoledne
10 týmů
v požárním sportu. Akci podpořila opětovně
svou přítomností a finančním příspěvkem pro
ParentProject
místopředsedkyně
Senátu
Miluše Horská. Ta všechny přítomné
překvapila, protože splnila svůj slib
z minulého roku, oblékla sportovní úbor,
bělský dres a zaběhla si jeden požární útok
na pozici proudařky.

Senátorka Mgr. Miluše Horská si vyzkoušela útok v dresu RB
CREW
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Ani dosažený čas nebyl nejhorší v porovnání předcházejících ročnících hlavní organizátor
s některými pokusy našich borců (NP, prostřik akce Pepa Peška, který byl v době konání se
apod.).
svou manželkou Ivou a hlavně s reprezentantem
Adamem na dalším turnaji v boccie ve
Dopoledne nás také poctila svou Španělsku. Adamovi dodatečně gratulujeme za
návštěvou delegace z OSH Pardubice v čele se to, jak se v konkurencí nabité soutěži držel a
starostou okresního sdružení hasičů panem umístil. Po skočení celé akce ještě proběhla
Bohuslavem Cermanem. Součástí delegace byli oslava třicátých narozenin Lukáše “Pídi”
také kolegové hasiči ze slovenských Košic. Kmoníčka, kterému taktéž ještě jednou
Košickým návštěvníkům jsme v rychlosti udělali gratulujeme.
výlet po vesnici a hlavně je zajímala hasičská
zbojnice. Z jejich úst vycházel pouze obdiv, jak Na konci prázdnin a po uzdravení marodů se
je na obec naší velikosti vybavena, co vše opět rozjel kolotoč závodů LPO, kde chceme
provozuje a zřizuje. Ve zbrojnici obdivovali stáhnout naši bodovou ztrátu na nejlepší. Po
výbavu jednotky, poháry v zasedací místnosti a technických problémech (proskříplá gumička na
další. Jejich slova nás velice potěšila. Klasické savici) bereme ve Slepoticích 4. místo, děvčata
požární útoky vyhráli v mužích borci z Volče a nás překonala a byla třetí. Před dalšími závody
v ženách domácí děvčata. Našim mužům klasika proběhly
v týmu
personální
změny.
moc nejde, takže osadili až páté místo. Z reprezentačních povinností se vrátil Vojta
Odpolední závody ve sportu vyhrálo v mužích Klenka, který obsadil místo pravého proudaře po
družstvo Hrobic (naši kluci druzí), v ženách Jardovi Svobodovi. Ten se posunul na
vyhrála domácí děvčata. Dále proběhl již druhý rozdělovač.
Kuba
Bažant,
který
běhal
ročník Superpoháru o putovní pohár Miluše rozdělovač poslední sezóny, se totiž rozhodl
Horské. Oba tyto poháry zůstaly pro tento rok soustředit pouze na závodění s rodnými
doma a jeden z nich je vystaven ve vitríně na Cholticemi. Kubovi moc děkujeme za vše, co
chodbě obecního úřadu.
s námi dokázal (a že toho nebylo málo). Tohoto
tréninku se navíc účastnil Ondra Včelák, který
Velice bychom chtěli poděkovat všem s námi již v minulosti běhal. Ondra to začal
sponzorům a přispěvatelům, kteří tuto akci zkoušet na koši. Je to zejména z důvodu
podpořili finančními dary, případně si zakoupili školních povinností a přípravy na budoucí
propagační předměty. Tento rok se podařilo povolání Vaška Kmoníčka, který (aby nás
vybrat téměř 80 tisíc korun, které jsou předány v budoucnu mohl chránit se svým ocelovým
ParentProjectu pro podporu jeho aktivit.
ptákem), musí také nalétat potřebný počet
hodin na podstatně slabších letadlech (prozatím
bezmotorově). Devátého září jsme absolvovali
další kolo LPO v Srchu, kde jsme před
prázdninami stanovili nový rekord LPO. Tyto
závody byly opět velice rychlé, o čemž svědčí i
to, že nám Hrobice o jednu setinu sebraly
rekord časem 16,74 s. To nás ovšem zdravě
naštvalo, a tak jsme si i v novém složení vzali
rekord zpátky časem 16,67 s a tím i první místo.
Děvčata skončila na místě jedenáctém. Na VČHL
v Pšánkách bereme 9. místo. Další závody se
konaly ve Velichovkách, kde jsme se přihlásili
pouze do LPO. Zde díky nezapojeným hadicím
na rozdělovači bereme bohužel NP. Děvčata se
Závěrečné foto z 11. ročníku soutěže „O pohár starosty obce“
umístila na místě devátém. Před posledními
poděkovat
všem závody LPO jsou tak děvčata v průběžné tabulce
Dále
bychom
chtěli
návštěvníkům a soutěžícím za účast. Celému na pátém místě a muži na místě třetím, o které
pořadatelskému týmu i skvělým moderátorkám ještě musí zabojovat. Držte nám palce před
Aničce Kmoníčkové a Terezce Peškové děkujeme posledními závody v Rokytně, které se konají 7.
za perfektní zvládnutí celé akce. Letos poprvé října, a sledujte naše úspěchy i neúspěchy na
na nás nedohlížel náš velitel a ve všech
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https://www.facebook.com/RB.Crew/.
Děkujeme za vaši podporu!!
Na závěr ještě pár informací. V případě
požadavku na technický zásah našich hasičů, kdy
nehrozí bezprostřední nebezpečí vám nebo
vašemu okolí (jedná se například o likvidaci
hnízd nebezpečného hmyzu, čerpání vody ze
zaplavených prostor atd.), můžete kontaktovat
starostu obce nebo přímo velitele jednotky
Josefa Pešku. V případě, že pro řešení vašeho
problému budeme vybaveni, nebude problém se
na provedení činnosti v rámci kapacitních a
časových možností jednotky domluvit.
Dále stále platí oznamovací povinnost při pálení
rostlinných zbytků, větví atd., kde můžete využít
aplikaci
Evidence
pálení
na
adrese
https://paleni.izscr.cz/. Tuto aplikaci provozuje

HZS ČR a při jejím použití se vyhnete
případným problémům a vysvětlování, když se
k pálení větví na zahradě sjedou hasičské vozy
ze širokého okolí spolu s vyšetřovatelem
požárů.
Samozřejmě ve všech ostatních případech
(požár, nehoda apod.) stále platí vám určitě
dobře známá tísňová čísla:
150 - Hasičský záchranný sbor ČR
155 - Zdravotnická záchranná služba
158 - Policie ČR
112 - jednotné evropské číslo tísňového
volání.
Hasiči obce Rohovládova Bělá vám přejí
příjemné a klidné prožití podzimních dnů při
sklízení úrody z vašich zahrad a přípravách na
zimu.

Z Bělé na Tajuplný ostrov za deset minut
Autor – Martina Filipová
Milý mladý pane, vím, že se neznáme, přesto… …se
plán útěku povedlo uskutečnit. Zmocnili jsme se
vojenského balónu a už už se radovali z vítězství,
když přišla bouře a zanesla náš balón na neznámý
ostrov. Pokud nám chceš pomoci, přijď 7. srpna…
Tímto pozváním pana Smithe začalo u nás velké
těšení na příměstský tábor, který pořádá ve dvou
týdenních turnusech stáj Marko. Letos tedy na téma
Tajuplný ostrov Julese Verna.

Ve středu „to bylo mami hůůstý” - bělští
dobrovolní hasiči Josef Peška a Pavel Černý
přijeli dětem ukázat novou hasičskou cisternu
a hlavně udělat na trávě kopec pěny. „Děcka
byly fakt nadšený a nejenom děcka, užily
jsme si to i my,“ směje se Markéta. Závěrem
hasičské produkce mělo být umytí dětí
vodním dělem. To proběhlo, ale závěr se
nekonal, děti okamžitě naskákaly do pěny
zpátky.

Za stájí Marko stojí Markéta Ševčíková, která
také tábor organizuje. Ona sama si bere na starost
dopolední jezdeckou část: „Půl dne jsou děcka u
koní, s tím že k tomu patří i čištění výběhů.
Posbírají si bobky, aby věděly, co to všechno
obnáší,“ zdůrazňuje. Na odpolední hry přizvala ke
spolupráci další Bělačku, Veroniku Oppovou, oběma
jim s dětmi pomáhají ještě dvě mladé jezdkyně
Kája Horynová z Vyšehněvic a Eliška Maixnerová z
Pardubic. Většina táborových aktivit probíhá přímo
u stájí pod Bělou, někdy děti vyrazí na táborovou
hru do vesnice nebo okolí.
Od pondělí do středy se syn vracel vždy s nějakým
velkým zážitkem. V pondělí hned ráno děti přivítal
pan Smith s přáteli v převlecích a požádal je o
pomoc. Prvním úkolem bylo (skamarádit se u)
stavění přístřešků a výroba vlajky; začátečníci se
učili na koni vysedávat. V úterý šly děti plavit koně
do rybníka v Bukovce, část cesty pěšky, část koňmo.

Táborníci si užívají pěnu

Čtvrtek. Den čtvrtý. Svatá Anna chladna
zrána ještě nepřinesla a dopoledne už je
vyloženě horké. Nejdu cestou kolem
koupaliště, kudy každé ráno seběhne syn, ale
musím podél hlavní silnice dolů na cestu pod
Pašťaty a hned
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po chvilce doprava po mostku přes malinký
potůček. Už z dálky vidím děti, jak se v
holínkách plouží po výběhu s lopatami, na
hlavách hnědé nebo zelené kšiltovky, podle
toho k jakému týmu patří. Nebe je bez
mráčku, vzduch se začíná tetelit. Na cestě
stojí přívěs pro koně a já s vozíkem neprojdu.
Váhám, zda se mám odvážit zvednout
ohradník, ale to už mi běží synek naproti a
zvedá ho bez váhání. Prý se opravuje, a tak do
něho proud nejde.

Rohovládovobělský zpravodaj III/2017
západu než českou vesnici. Loučím se. Odpolední
program je přizpůsoben teplotám a děti vyráží k
vodě.
Pátek. Den pátý, poslední. Skoro celý den propršel.
Děti hrály hry ve stanu nebo venku podle počasí.
Závěrečný úkol zněl: všichni dohromady sestaví loď
a na ní i s trosečníky odplují z ostrova domů. A to
se málem odehrálo nejen v táborové fantazii, ale i
ve skutečnosti. Odpoledne se setmělo, vítr ohýbal
břízy až k zemi, přes déšť nebylo vidět dál než na
pár metrů. Včerejší malinký potůček dole u stájí,
který nebyl v trávě ani vidět, se ukázal a vystoupil
z břehů. Koně ve výbězích stáli ve vodě.
Původně se mi zdálo, že to krásné téma,
které organizátorky zvolily, by se dalo využít
mnohem víc a prolnout ho aktivitami celého týdne,
ale tohle už připomínalo dramatický závěr
Tajuplného ostrova snad až příliš. Pokud příští
téma bude něco na způsob Dvacet tisíc mil pod
mořem, abych poslala syna raději jinam!

Táborníci plaví koně

Děti zatím uklidily lopaty, z velkého zeleného
stanu vytahují stoly a židle a rozesazují se
okolo. Zdá se, že dobře vědí, co bude
následovat. Markéta dělí děti do pěti
dvoučlenných skupin a určuje pořadí, v jakém
budou jezdit. Když zazní „připraví se první
skupina”, zvednou se dvě větší dívky a jdou se
do stanu převléct. Markéta s Kájou sedlají a
chystají lonžování, kdy kůň chodí kolem
trenéra do kruhu na dlouhém pásu, lonži. Zbylé
děti se se mnou ochotně dávají do řeči. Ptám
se, co je na táboře nejvíc baví, co je nejlepší?
„Vysedávání!” „Plavení!“ „Pěna!” „Hajzlbába!”
(Hra, jejíž princip se mi nepodařilo pochopit.)
Křičí jeden přes druhého. V otázce nejméně
oblíbené činnosti se shodnou všichni: „Sbírání
bobků!“ Děti si připravují svačinu, aktivnější
jsou dívky, a postupně ji pořádají. Teď jsou
aktivnější chlapci. Když odchází čtvrtá skupina,
horko začíná být nesnesitelné. V obou
jízdárnách se zvedá prach, pohled na siluety
koní a jezdců evokuje spíš atmosféru divokého

Stojím u okna s telefonem v ruce, v tom
zazvoní. Volá Veronika: „Neboj, děti jsou v suchu
ve stáji. Podle meteoru má být za chvilku pět
minut pauza, přivezu ho.” Hodil zablácený batoh
na zem a při zouvání bot překvapivě nelíčí dojmy z
bouřky, jakou ještě nezažil, ale vystaví
pořádajícím vysvědčení po dětsku: „Ách jó, proč
ten tábor nemůže trvat dýl, aspoň dva tejdny!”
Martina Filipová

(NE)ZNÁME SE !
Autor – Martina Filipová
Markéta Ševčíková patří k lidem, kteří už od
dětství vědí, čemu by se chtěli věnovat jako
dospělí. Už na základní škole spolužačkám tvrdila,
že bude mít jednou vlastní stáje. Od té doby si
pomalu, malými kroky, jde za svým velkým snem.
Obvykle toho moc nenamluví, což se změní,
začnete-li si s ní povídat o koních.
Co následovalo, když v pátek skončil tábor a děti
odjely? Co koně?
Koně byli venku, ale mají ve výbězích
přístřešky. Kůň snáší déšť docela přijatelně,
protože se otočí zadkem proti větru a dá hlavu
dolů, aby mu hlavně nepršelo do uší a očí. Ti tam
zůstali, chudáci. Někteří byli až po kolena ve vodě.
Byla to hrůza. Takovou smršť jsem ještě asi
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nezažila. Když přišla druhá vlna toho
nejhoršího deště, tahaly jsme z potůčku
spadlý strom a binec, co tam utvořil hráz.
Pak jsme vykopaly kanály a odvedly vodu.
Pak už voda opadla, ale zbyla spousta bahna.

Umějí už jízdárenské cviky, zacválají si.
Začátečníci by na táboře měli dostat minimum,
pochytit rytmus, naučit se vysedávat. Určitě to
není o tom, že by se naučili jezdit.

Jak se cítíš teď, po táboře a po brigádě?
Vyčerpaně. Vyčerpaně. (Směje se.)
Markéta Ševčíková (32)
trenérka
Studovala Střední zemědělskou školu v
Lanškrouně, obor agropodnikání, v rámci školy
navštěvovala také maturitní předmět jezdectví.
Po mateřské dovolené hledala částečné úvazky,
pracovala v Rohovládově Bělé v knihovně a v
Lázních Bohdaneč jako servírka, aby mohla
souběžně vyučovat jezdectví v Mělicích.
V současnosti provozuje Stáj Marko. Je vdaná a
má dva syny.

Jak tě vůbec napadlo pořádat příměstský
tábor?
Uháněli mě rodiče dětí, co učím jezdit.
Když už mně volal během jednoho dopoledne
třetí rodič, jestli udělám tábor, tak jsem
řekla: „Udělám, čekejte na instrukce za dvě
A hřebelcování, sedlání?
hodiny.“ A od té doby to jede už třetí rok,
To jim ukážu, ale bohužel letos k tomu nebyla
týden v červenci, týden v srpnu. Plakáty už
příležitost,
protože v úterý nám onemocněla
ani netiskneme, protože do konce března je
jedna
kobyla.
Ostatní koně cítí, že se něco děje.
to plné.
Já k nim děcka pustím, ale jakmile koně
naznačují, že toho mají dost, musím děti
Je tábor vhodnější pro menší, nebo pro
stáhnout. Spíš si to ukážeme, a pak nasedlám já,
větší děti?
nebo děcka, která o už to umí.
Je to jedno, je pro děti, které chtějí být
u zvířat. Není vhodný pro děti, co nemají Kdy jsi ty sama začala jezdit? Rodiče mají ke
rády koně. I když máme doprovodný
koním vztah?
program, tak pořád tam jsou.
Přišla jsem s tím v devíti, v deseti letech.
Moje mamka se koní bojí. Otec se nebojí, ale
Nechtěli by ti větší jezdit víc?
nejezdil. U mě to byla vždycky taková vášeň, líbili
Děti tam chodí za zážitky. Jak jsem se se mi, chtěla jsem si to zkusit. Mamka mi dohodla
zatím na všech turnusech přesvědčila, je to v Bohdanči v klubu, že můžu pomáhat s
ano, koně, a co bude teď? Jsou napnuté, co místováním (kydáním - pozn. red.) boxů a
bude dál.
podobně, ale ke koním mě moc nepustili. Na koně
mě vzali jednou, že mě před stájemi povodili do
Jezdí děti vždycky na lonži?
kolečka. Až přišla kamarádka: „Hele, já jezdím do
Začátečníci. Ten, kdo umí koníka Neratova, nechceš tam taky?“ Tam mě za pomoc
ovládat, jezdí sám na jízdárně, my jim ve stájích učili jezdit, a tak nějak jsem u toho
říkáme, co mají dělat, opravujeme je.
zůstala.
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Nezlomila to ani puberta, ani příchod kluků. Je
to taková droga.
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Jsme nezisková organizace. Co se vydělá,
investujeme zpátky. Jezdíme i na akce jako
jsou dětské dny, letos už pátým rokem
Na stránkách stáje je jako rok otevření pro
pojedeme do Choltic na Choltický deštník. To
je taky dobročinná akce, kde výtěžek jde na
veřejnost uveden rok 2014. Od kdy jste ji
Paraple. Bohužel se mi zatím nepodařilo získat
budovali?
žádné dotace, o sponzorech ani nemluvě. Ani
Začali jsme budovat 2014, ale kolem
sama pořádně nevím, kam se obrátit. Teď mi s
stavby lítám od roku 2008. To jsme koupili
tím pomáhá kamarádka, tak vkládám naděje
pozemek, ale nevedla k němu žádná oficiální
do ní.
příjezdová cesta. Dva tři roky se čekalo jen na
parcelizaci pozemků, aby udělali příjezdovou
cestu. Pomáhali všichni, víceméně celá rodina. Na stránkách máš fotku certifikátu kvality.
Manžel, otec, brácha, známí, přátelé, všichni Co to obnáší?
tam udělali hrozně moc práce a za to jim moc
Musela jsem projít kurzem a napsat vizi
děkuju. Nejdřív jsme si mysleli, že to bude jen mého podnikání, fungování, co mám, čeho chci
pro nás plus kůň na ustájení. Ale pak jsem docílit, co jsem ochotna pro to udělat. Je to
začala učit v Mělicích, lidi si mě začali chválit, vždycky jen na rok, loni jsem to obnovila.
vracet se a přibývat, tak jsem chtěla učit dál, Pokud se někdo zasekne na určitém bodě a
protože mě baví dávat těm lidem to, co - nejde dál, tak už mu to nedají.
troufnu si říct - v okolních jízdárnách není.
A jak se na tvoje podnikání dívá manžel?
A to je?
On vztah ke koním nikdy neměl a asi mít
Jsem tu v okolí jedna z mála, co dělá nebude. Stálo nás hodně úsilí si to vyříkat, že
individuální lekce a co učí a vysvětlí to jemné. to je práce, že to není jen tam být u koníčků a
Že kůň není sud, abychom do něj kopali, ale že vozit si zadeček. Trvalo mu to opravdu dlouho.
je živý. Že reaguje na dotyky, na minimální tlak, Nejdřív, že jsou stáje prázdné, nemohla jsem
protože ty koně si takhle připravuju a jsou pod mu vysvětlit, že se nikomu podnikání
lidi takhle naučený. Není to auto, kde dupneme nerozjede ze dne na den. A když se stáje
na brzdu. Že kůň se za hubu nerve, protože ta obsadily a já jsem z toho měla neskutečnou
huba je na koni to nejcennější, protože jakmile radost, tak se mu nelíbilo, že nejsem doma.
se otupí huba, pak horko těžko to zvíře zastavit, Ale dneska už si myslím, že to tak nějak přijal
zatočit. Jsem hrozně ráda, že přijíždějí i lidi z a asi si zvykl, protože nic jiného mu nezbude.
Prahy.
Jak stíháš domácnost?
Jezdí sem pravidelně?
Večeře jsou, nějak to všechno stíhám.
Obrovský dík patří taky mojí tchyni a mojí
Více méně ano. To mě potěší, to je moje
mamce, bez nich bych to nezvládla. Když jsem
odměna.
otěhotněla, tak jsem si to představovala
hrozně jednoduše. Jenže každé dítě je jiné.
Jsi spokojená s aktuálním stavem, nebo chceš
Nebýt babiček, tak určitě nejsem tam, kde
rozšiřovat?
jsem teď.
Ne, není to ještě hotové. Měla by se dokončit
kruhová jízdárna, která nám ještě chybí. Ta je
na lonžování. Bude písková, na zemi je písek Na stránkách stáje používáš obě příjmení,
ohraničený kruhem z břeven vysokým asi metr vyvdané i to za svobodna. Je to oficiální
osmdesát. Je to vlastně zábrana, aby tam ten stav?
kůň zůstal. Tam se cvičí koně na obsednutí a
Mám to tam schválně, protože hodně lidí
taky tam můžu pustit i začátečníka bez lonže, mě zná pod příjmením Marková. Brali jsme se
protože mám to zvíře pořád na kontaktu. A až v roce 2013, stáj a logo vzniklo už před tím.
začali jsme budovat pergolu pro klienty, aby Chtěla jsem si nechat obě příjmení, ale
tam měli stín a měli se kde uvolnit, když čekají manžel mi to nedovolil. Návrh byl, aby se on
na své ratolesti. Je toho potřeba hrozně moc, přejmenoval na Marka, ale to neprošlo. Takže
ale všechno se dělá z toho, co se vydělá a ušetří. jsem se podřídila a jsem Ševčíková, ale aspoň
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na webu a na Facebooku mám obě příjmení.

Jsi systematická?
Myslím si, že jo, aspoň se o to hodně snažím a
dokud práce není na čisto, tak od ní nejdu. To leda,
že se třeba doma něco přihodí, ale že bych si řekla,
tak to dodělám za dva dny, to se nestává. Snažím se
spíš urvat co nejvíc, abych pak měla zase třeba den
na děti.
Jak dlouho dopředu plánuješ, na den, na
pětiletky?
Tak nějak mám rozplánovano na dva týdny,
protože do toho musím stíhat udělat koně,
místování,
učení.
I
mezičasy
musím
mít
naplánované, abych to dala.
Kolik hodin týdně učíš?
Učím od pondělí do neděle, průměr dvě až tři
hodiny. Týdně kolem 20 hodin, někdy víc, někdy
míň.
Ale pak přijde období dešťů a není nic. Nejsilnější je
jaro, podzim, léto spíš nárazově. Přes sezónu jaro
léto podzim musím vydělat na zimu. V zimě se jezdí
spíš na vyjížďky. Jsem tam furt, řekly by ti babičky.
Snažím se, abychom byli všichni spokojení.
Zákazníci, koně, doma děti, protože ty za chvilku
odejdou z baráku a nikdo mi ten čas s nima nevrátí.

Máš ještě nějaké jiné záliby?
To už nestíhám. Jsou to ty koně a děti. Před
třemi týdny jsme byli po deseti letech tři
dny na dovolené. To bylo pro mě úplně něco
nového. Ke koňům musím sehnat někoho,
komu můžu věřit, kdo o koních něco ví,
takže je to složité. Ještě že mám zákazníky,
jaké mám. Jsou to hrozně fajn lidi. Ta
parta, co tam jsme, je jako druhá rodina. A
to byl účel těch stájí. Nikdy jsem nechtěla
kvantitu, aby jeden za rohem pomlouval
druhého, ale abychom byli kamarádi. Aby,
když by byl nějaký průser, jsme se mohli
jeden na druhého spolehnout, a díky bohu
to tak vyšlo.
Plány, sny do budoucna?
Snů je hodně, ale záleží na penězích.
V dnešní době je to všechno o penězích.
Chtěla bych dole mít to zázemí fajn,
abychom se tam všichni cítili ještě líp. Taky
mám sen mít koně jenom sama pro sebe, ne
je jen po zákaznících napravovat. Ale to
během pěti let asi nebude. Jeden můj dobrý
kamarád říká, že prvních pět let je v
podnikání nejhorších. Takže mi zbývá ještě
rok a pak budu doufat, že bude líp.

Odešli z našich řad
MUDr. Milan Maršálek, 59 let., 19.7.2017
Věra Perná, 80 let, 18.8.2017
Růžena Svítková, 24.8.2017 ve věku 77 let
Bohumil Vondrouš, 14.9.2017 ve věku 82 let
Čest jejich památce.

Kalendář akcí
20. a 21. října – volby do Parlamentu ČR
2. prosince – slavnostní rozsvícení vánočního stromu
??.prosince - koncert ZUŠ v kostele sv. Petra a Pavla (bude upřesněno)
16.prosince – koncert ZŠ a MŠ v kostele sv. Petra a Pavla
24.prosince – tradiční vánoční troubení, sraz v 20:30 u čp. 44
31. prosince – silvestrovský ohňostroj od 17 hodin na koupališti

Martina Filipová

