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Slovo starosty
Vážení občané, milí čtenáři,
ačkoli jsme před několika málo dny přivítali nový
rok 2018, zpravodaj, který jste se právě rozhodli
číst, je věnován především závěru roku minulého
a plánům na rok letošní. Důvodem mírného
zpoždění ve vydání posledního čísla roku 2017 je
velký pracovní shon spojený právě se závěrem
roku. Tyto řádky tedy píšu mezi svátky, kdy je
více času a klidu.

V tomto čísle najdete
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Začnu tradičními kulturními akcemi v naší obci spojenými s oslavou příchodu Vánoc. Druhého
prosince jsme rozsvítili náš - troufám si říci - velmi pěkný vánoční strom. Letos je jeho výzdoba
opět o něco bohatší. Kromě nových koulí a nové vánoční hvězdy náš strom zdobí i řetězy, které
vytvořily děti z místní mateřské školky a školní družiny. O kulturní program se postaral „Vánoční
starosta band“ ☺ tentokrát poprvé s pěveckým sborem. Tradiční anděly z minulých let letos
vystřídaly betlémské postavy : Josef, Marie, Tři králové, andělíček hrající na flétnu a hlavní anděl
v podání dětí základní školy, které ztvárnily příběh narození Ježíška. Tento program vymyslely,
s dětmi nacvičily a kostýmy obstaraly holky z Mamitas. Děvčata též napekla cukroví, o horké
nápoje se postaraly tradičně paní starostová s místostarostovou. Rád bych zde uvedl na pravou

Betlémské postavy na rozsvícení vánočního stromu
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míru skutečnost, že veškeré občerstvení je pro
všechny zdarma a že malá pokladnička ve stánku
se svařákem slouží pro dobrovlný příspěvek ve
prospěch akcí pro děti pořádaných spolkem
Mamitas v naší obci.
Týden před rozsvícením stromu se konal
v hasičské zbrojnici první ročník vánočních dílen
určených především dětem k výrobě ozdob na
strom. Organizační tým tvořený především
rodinou Včelákových v čele s Katkou měl
připraveno několik nápadů, jak si jednoduše
vyrobit krásnou ozdobičku. Byla zde i výstavka
složitějších výtvorů vyžadujících větší zručnost.
Doufejme, že se naše nadšené organizátorky
nenechají odradit celkem malou účastí a
zopakují tuto velmi pěknou akci znovu. Možná
nebudeme muset čekat až do dalších Vánoc,
možná to bude už o Velikonocích.

Vánoční koncert – soubor MŚ

Vánoční koncert – soubor ZŠ

A proč o tom tak dlouze píšu? Jednak proto,
abych všem výše uvedeným vyslovil velké uznání
a díky, a také proto, že mám radost, že se v naší
nevelké obci najde dost schopných a ochotných
lidí, kteří dokáží připravit, zorganizovat a sami
se aktivně zapojit do některých z akcí.
Vánoční dílny v hasičské zbrojnici

Další kulturní akce se konaly o dva týdny později
v místním kostele. Nejprve to byl vánoční
koncert pěveckých souborů z MŠ a ZŠ, o pár dní
později se nám představili malí muzikanti ze
ZUŠ Přelouč, jejímiž žáky jsou též místní děti
nebo děti ze sousedních obcí. Program obou
koncertů byl velmi pěkný a bohatý, z čehož lze
usoudit, že se na něj učinkující dlouho a pečlivě
připravovali. Od ředitelek ZŠ a MŠ vím, že se na
koncert připravují s dětmi již od začátku října.

Pěvecký soubor při rozvícení vánočního stromu
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V následujících řádcích bych Vás rád informoval o
stavu jednotlivých projektových záměrů obce. V
září proběhla kompletní výměna světel veřejného
osvětlení, v říjnu jsme po provedení revize a
měření osvětlenosti dílo převzali. Firmě VISIOCOM,
s.r.o, jsme uhradili vysoutěženou cenu ve výši 1
074 237 Kč s DPH, přičemž 50 procent z této
částky jsme získali formou dotace od Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR.

Prostor u Jednoty před vybudováním parkovacího zálivu.

Cesta Pod pašťaty před rekonstrukcí

Druhou dotační akcí byla „Rekonstrukce cesty Pod
pašťaty“, která byla dokončena dle dohodnutého
termínu, tedy 30. listopadu. V prosinci proběhlo
předání díla, kolaudace a proplacení faktur
dodavateli, firmě AGROSTAV Pardubice, a.s., v
celkové výši 2 080 011 Kč s DPH. Na financování
této akce se podílelo Ministerstva pro místní rozvoj
ČR ve výši cca 856 tisíc korun.

Podobně parkovací záliv u Jednoty se
podařilo dokončit v dohodnutém termínu,
stavba je zkolaudována a firmě MIROS
MAJETKOVÁ, a.s., uhrazena faktura ve výši
493 619 Kč s DPH. Tato akce nebyla
podpořena žádnou dotací, tudíž celou částku
hradila obec. Pro úplnost musím dodat, že
uvedené náklady nezahrnují např. cenu
projektové dokumentace, poplatky stavebním
úřadům, odměny za stavební a autorský dozor
apod.
Jsem rád, že všechny tři uvedené akce
proběhly relativně hladce a bez větších
problémů. Zároveň jsem pevně přesvědčen,
že provedené změny přispěly ke zlepšení
komfortu, bezpečnosti a vzhledu v naší obci.

Prostor u Jednoty po vybudování parkovacího zalivu

V listopadu se nám podařilo též získat
potřebná povolení od stavebních úřadů na
přestavbu autobusové zastávky u hřbitova
s trochu
honosným názvem
„Přestupní
terminál“. Zároveň jsme podali žádost o
dotaci na MAS Bohdanečsko, která bude
posuzována v první polovině letošního roku.
V případě, že bude naše žádost úspěšná,
plánujeme výstavbu terminálu v roce 2019.
Cesta Pod pašťaty po rekonstruci
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Co se nám vůbec nedaří, je příprava projektové
dokumentace na výstavbu nové kuchyně ZŠ a MŠ.
Podle původních plánů měl být projekt kompletně
připraven včetně stavebních povolení do konce
minulého roku. Bohužel pan projektant měl na
všechno dost času, a tak jsme s ním v říjnu museli
ukončit spolupráci. Následoval výběr nového
projektanta a teď začíná vše znovu od začátku.
Bohužel jsme tímto ztratili více než půl roku času.
Aby nebylo všechno moc jednoduché, budeme
muset k nové kuchyni vybudovat i novou
přístupovou cestu, která povede mezi zdravotním
střediskem a MŠ. Pokud půjde tentokrát vše podle
plánu, rádi bychom začali s výstavbou letos v
druhé polovině roku, vařit by se mělo v nové
kuchyni nejpozději od září 2019.
Tímto jsme se dostali k plánovaným akcím na
letošní rok. Kromě zahájení stavby kuchyně
proběhne v základní škole vybudování nových dílen
a jazykové učebny. Současné dílny umístěné ve
sklepě staré budovy školy jsou naprosto
nevyhovující. Nové budou umístěny ve druhém
patře staré budovy místo speciální učebny na
výtvarnou výchovu. Akce proběhne pouze
v případě schválení žádosti o dotaci.
Během minulého roku jsem vás ve zpravodajích
informoval o plánované rekonstrukci kabelového
vedení nízkého napětí firmou ČEZ Distribuce a.s.
na tento rok. Rekonstrukce spočívá v uložení
nadzemního vedení do země. Pro nás to znamená,
že budeme muset vybudovat nové lampy veřejného
osvětlení tam, kde jsou světla zavěšena na
sloupech ČEZ, především tedy u silnic na
Vyšehněvice a na Vlčí Habřinu. Zároveň s tímto
provedeme i položení nových kabelů veřejného
osvětlení do výkopu firmy ČEZ.
Čtvrtým letošním záměrem je zahájení první
etapy zasíťování nových stavebních pozemků za
bytovkami. Práce by měly začít nejdříve v září,
tedy po sklizni. Během minulého roku se přihlásilo
několik zájemců, kteří si pozemky nezávazně
rezervovali. Předpokládáme, že v první polovině
letošního roku začneme již s jejich prodejem.
V problematice omezení nákladní dopravy v
obci došlo v posledních třech měsících k mírnému
posunu. Připomínám, že podle našich „úžasných“
zákonů nelze dopravu na silnicích I. třídy
omezovat, a proto je potřeba nejprve naši I/36
převést do druhé třídy. Protože jedničky vlastní

stát a dvojky kraj, znamená to převést úsek
silnice I/36 od Chýště po nadjezd u Globusu z
majetku státu do majetku Pardubického kraje.
Z tohoto důvodu byl sepsán návrh „Smlouvy o
budoucí darovací smlouvě“ mezi Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR jako dárcem a Pardubickým
krajem jako obdarovaným, kde předmětem
smlouvy je výše uvedený úsek silnice. Dar ve
formě silnice však není něco, co by
obdarovaného příliš obohatilo. Spíše naopak
mu přibudou starosti a náklady s údržbou a
správou. Proto si Pardubický kraj do smlouvy
definoval podmínky, za kterých „dar“ přijme.
Některé
podmínky
lze
považovat
za
oprávněné, některé za poněkud přehnané.
Například to, že má být na každé křižovatce v
uvedeném úseku kruhový objezd, u nás
konkrétně na křižovatce na Kasalice a na Vlčí
Habřinu se nám jeví přinejmenším jako
kontraproduktivní. Každé auto přijíždějící ke
kruhovému objezdu musí totiž zpomalit, někdy
i zastavit, a pak se zase rozjet, což má za
následek mimo jiné i zvýšení hluku a exhalací.
Snížení rychlosti průjezdu obcí a tím zvýšení
bezpečnosti budou řešit vjezdové brány do
obce s oboustranným vychýlením.
Problém s nákladní dopravou se snažíme
s kolegy z Lázní Bohdaneč řešit i cestou
žádosti
o
omezení
dopravy
z důvodu
překročení povolených limitů hluku, kterou
jsme podali na krajský úřad v říjnu. V prosinci
nám přišlo zamítavé stanovisko s odvoláním
právě na zákon č. 13 o pozemních
komunikacích, podle kterého nelze dopravu na
silnicích I. třídy omezovat. Kompletní
vyjádření ve formě opatření obecné povahy
najdete na webu obce, konktrétně na úřední
desce v sekci Vyhlášky „Opatření obecné
povahy - návrh stanovení místní úpravy
provozu“. S názorem, že „hloupý“ zákon o
pozemních komunikacích, který znemožňuje
státu jakýmkoli způsobem usměrňovat dopravu
na placené komunikace a má přednost před
zákonem o ochraně veřejného zdraví č.
258/2000 Sb., nelze v žádném případě
souhlasit. V tomto smyslu podáme k vyjádření
kraje připomínky.
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Ve zkratce
Stejně jako loni jsme vydali i letos obecní
kalendář na rok 2018. Kromě fotografií
zachycujících život v obci zde najdete na čtvrté
stránce popis třídění a likvidace odpadů, u pátků v
sudém týdnu a střed v lichém týdnu značky KO a
PLPA upozorňující na svoz popelnic a plastů s
papírem. Dále tam, kde byl známý termín konání
nějaké kulturní nebo sportovní akce, je tato akce
uvedena u příslušného dne. Jedná se např. o plesy,
pálení čarodějnic, závody hasičů, vánoční koncerty
apod. Obálku pak tvoří PF 2018. Kalendář roznášeli
zastupitelé před Vánocemi do každé domácnosti,
kdo kalendář z nějakého důvodů nedostal, může si
ho vyzvednout na obecním úřadě.
V souvislosti s odpady bych rád také
upozornil na nový kontejner za prodejnou Jednoty
na textil, boty a hračky. Do kontejneru patří
veškeré oděvy, bytový textil jako např.
prostěradla, přikrývky, povlečení apod., ale i boty
a hračky. Vše čisté, suché a zabalené v igelitových
pytlích, aby uložené věci nezplesnivěly. Kompletní
informace o tom, co do kontejneru patří, nebo
nepatří a o využití takto sebraných věcí najdete na
https://www.textileco.cz.

Kontejnery na bioodpad jsme s prvními
mrazivými dny stáhli ze stanovišť, kam je opět
vrátíme, až se zase oteplí.
Koncem roku naše zastupitelstvo vydalo
dvě nové obecně závazné vyhlášky, které
definují školské obvody pro MŠ a ZŠ. Vytvoření
školských obvodů nám nařizuje školský zákon
č. 561/2004 Sb. Pro obě námi zřizovaná
školská zařízení jsou obvody tvořeny obcemi
Rohovládova Bělá, Voleč, Bukovka, Pravy, Vlčí
Habřina, Vyšehněvice, Sopřeč, Žáravice a
Přepychy. Vyhlášky v plném znění najdete na
webu obce v sekci „Vyhlášky obce“. Při zápisu
do MŠ a ZŠ mají přednost děti právě ze
školských obvodů.
minulém
čísle
Podobně
jako
v
zpravodaje se s vámi, vážení čtenáři,
rozloučím pozvánkou k volbám. Tentokrát
budeme ve dnech 12. a 13. ledna a s největší
pravděpodobností i 26. a 27. ledna volit
prezidenta České republiky. Nezapomínejme,
že výběr hlavy státu na příštích pět let záleží
na každém z nás.

Rád bych všem dodatečně jménem,
zastupitelů, zaměstnanců obce i jménem
svým, popřál do nového roku 2018 pevné
Brzy snad budeme mít za prodejnou Jednoty zdraví, štěstí, spokojenost, úspěch a dobrý
i kontejner na použitý kuchyňský olej. Sem bude výběr při volbě prezidenta.
možno vhodit PET lahev s přepáleným olejem,
který v některých případech končí v kanalizaci. Václav Fišer - starosta
Toto je samozřejmě špatný způsob likvidace,
protože kanalizace je takto zanášena a její
následné čištění je velice nákladné.

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

Podzim nám rychle utekl, „nováčci“ si ve školce
zvykli, objevili nové hračky, našli si nové
kamarády. Na co všechno se do školky těší?
V říjnu naši školku navštívilo divadlo s pohádkou
„O Palečkovi“. Navštívili jsme pohybové
centrum Tongo v Hradci Králové, kde se dětem
moc líbilo.
Mikuláš s andělem nechali čerta na zahradě a
navštívili nás v předvánočním čase. Hodné děti
dostaly mikulášské balíčky.
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V předvánočním čase jsme uspořádali
Už 7. prosince nám Ježíšek přinesl
prodejní výstavu výrobků z Chráněné dílny PINS – stromeček a 13. prosince nadělil dětem
Přelouč. Za to máme přislíbeno ušití kostýmů na dárečky.
besídky.
V Klicperově domě v Chlumci nad Cidlinou jsme
Na vánoční komedii s písničkami „Co se
zhlédli pohádku „Ženich pro čertici“.
vleče, neuteče“ jsme pozvali děti z 1. třídy
ZŠ. Společně jsme si zazpívali a pobavili se.
Díky pomoci obecních úřadů spádových
obcí – Bukovka, Pravy, Sopřeč, Voleč, Žáravice
– se podařilo pro náš záměr „Hrací prvky pro
nejmenší děti“ sdružit 28.500,- Kč. K této
částce SRPDŠ při MŠ Rohovládova Bělá
přispěje částkou 9.700,- Kč od sponzorů –
rodičů. Prvky budeme objednávat v únoru,
aby už v jarních měsících dětem dělaly radost
a mohly je využívat. Obecním úřadům z výše
uvedených obcí moc děkujeme a doufáme, že
ostatní spádové obce se k tomuto projektu do
budoucna přidají.
Vánoční nadílka v MŠ

Přejeme Vám šťastný nový rok, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.

Základní škola představuje své aktivity
Autor : Mgr. Jana Folprechtová – ředitelka ZŠ

V prosinci navštívily jednotlivé třídy adventní
programy na zámcích v našem regionu. Vánočně
vyzdobené Žleby, Hrádek u Nechanic a Doudleby nad
Orlicí představily dětem vánoční zvyky a české
tradice. Nejlépe hodnocený program byl v
Doudlebech, kde se 2. a 3. třída zapojila do
připraveného představení v kostýmech, děti si
vyrobily ozdobu a seznámily se s Vánocemi na
zámku.

totiž ta nejlepší vizitka naší školy.
V sobotu 16. prosince vystoupil školní
pěvecký sbor v kostele sv. Petra a Pavla na
tradičním vánočním koncertě. Rádi bychom
mezi naše členy přivítali i další nadšené
zpěváčky. Nevyužít skrytých talentů by bylo
opravdu škoda.
Pokud budou příznivé sněhové
podmínky, budeme v lednu a únoru opět
vyjíždět na jednodenní lyžování do Skiareálu
Hluboká. Zde bude možné i absolvování
lyžařské školičky pro úplné začátečníky. V
únoru odjíždí 2. stupeň na lyžařský výcvik
do Jeseníků.

Vánoční program v Doudlebech

Pro předškoláky budeme opět pořádat
adaptační kurz a pro jejich rodiče první
informační schůzku před zápisem, který se
koná až v dubnu. Jarní prázdniny jsou
tentokrát od 12. do 18. března 2018.

Ať jedeme s dětmi kamkoli, velmi nás těší
ujištění dopravců, lektorů, průvodců a dalších o Vše nejlepší do nového roku 2018 Vám přeje
tom, že se žáci naší školy umí slušně chovat.
Doufáme, že to tak zůstane i v letech příštích. To je Jana Folprechtová
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Zprávy z hasičské zbrojnice
Autoři – Josef Peška, Pavel Černý, Jaroslav Svoboda

Vážení spoluobčané, dovolte nám seznámit vás
s děním v hasičské zbrojnici v posledním
čtvrtletí roku 2017.
Podzimní měsíce většinou bývají na počet
událostí klidnější, protože v létě z důvodu
sucha a provádění zemědělských prací hrozí
požáry přeci jen častěji. Nicméně letošní
podzim a zejména vichřice Herwart, která
zasáhla území Česka 29. října, vše změnila.
Bouře byla podle meteorologů nejničivější
od orkánu Kyrill, který zasáhl naši republiku v
roce 2007. Již v sobotu 28. října zaslalo
operační středisko HZS všem zřizovatelům
jednotek
upozornění
na
mimořádnou
meteorologickou situaci s dovětkem nutnosti
kontroly vybavení, zejména motorových pil.
Mimořádnou kontrolu jsme provedli v sobotních
odpoledních hodinách.
V neděli 29. října jsme byli v ranních
hodinách povoláni operačním střediskem na
spadlé stromy na komunikaci I/36 mezi naší
obcí a Bukovkou. Během jízdy jsme žádné
stromy
nenalezli,
proto
byla
událost
přehodnocena na planý poplach. V Bukovce
jsme se setkali s jednotkou JSDH Lázně
Bohdaneč, která nám sdělila, že mezi Bukovkou
a Lázněmi Bohdaneč nejsou na komunikaci také
žádné překážky. Následně jsme po dohodě
s operačním střediskem projeli úsek do Volče,
kde jsme nalezli u benzinové pumpy zlomenou
túji, která zasahovala částečně do komunikace.
Tuto část jsme odstranili a následně provedli
kontrolu průjezdnosti komunikací směrem na
Vlčí Habřinu, Vyšehněvice a zpět do naší obce.
Při této cestě nebyly nalezeny žádné překážky
na komunikacích. Po návratu jsme zaparkovali
CAS zpět do zbrojnice a odešli klidně domů
s tím, že pro nás již ten den asi žádná další
práce nebude. Nicméně opak byl pravdou.
Během necelé půlhodiny po návratu nás
kontaktoval mobilním telefonem velitel JSDH
Lázně Bohdaneč a informoval nás o spadlém
stromu na komunikaci mezi Lázněmi Bohdaneč
a Bukovkou u křižovatky na Křičeň. Protože
operační středisko bylo zahlceno událostmi a
nestíhalo je odbavovat, svolali jsme se
mobilním telefonem a vyrazili na další výjezd.
Při rozřezávání a odstraňování stromu pomáha-

Rohovládovobělský
Rohovládobělskýzpravodaj
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I/2015
la řídit provoz na komunikaci Městská policie
Lázně Bohdaneč. Po návratu jsme již zůstali ve
zbrojnici a čekali na další výjezd. Ten přišel
velmi záhy. Telefonicky nám byl oznámen strom
na vozovce za Vlčí Habřinou směrem na Břehy.
Strom jsme opět odklidili ze silnice a
zkontrolovali jsme průjezd až ke křižovatce
s odbočkou do Přelovic. Po návratu jsme si ve
zbrojnici ohřáli vodu na čaj a kávu a trochu se
najedli. V odpoledních hodinách jsme provedli
další
kontrolu
průjezdnosti
komunikací
v katastru obcí, které patří do působnosti naší
jednotky. Při těchto kontrolách bylo provedeno
odstranění stromů z komunikací mezi Pravy a
Křičení a dále mezi Žáravicemi a Chýští.
Vzhledem k celkovému uklidnění situace jsme
se po návratu zpět na zbrojnici kolem 17 hodiny
odebrali do svých domovů. Celkem jsme tento
den při pohotovosti na zbrojnici, jednom
planém poplachu a pěti technických pomocích
strávili zhruba 9 hodin. V naší obci větší škody
(mimo vyvrácenou túji na křižovatce před
poštou a u kostela) tato vichřice nenapáchala.

Naši hasiči odstraňují následky způsobené vichřicí Herwart

V pondělí 30. října jsme provedli zápis všech
událostí do systému PortAll. Tento portál, který
byl od začátku roku 2017 zaveden do ostrého
provozu, slouží primárně k evidenci všech
potřebných informací v rámci jednotky JSDH a
dále k synchronizaci těchto dat s databází HZS
kraje. V následujícím týdnu kontaktovala
velitele jednotky majitelka lesa, jež se nachází
vedle komunikace mezi Kasalicemi a Pravy
s tím, že pravděpodobně při vichřici došlo
k částečnému vyvrácení některých stromů, tyto
jsou zavěšeny ve větvích dalších stromů a hrozí
pádem na komunikaci. S majitelkou bylo
dohodnutno odstranění stromů o dalším
víkendu. Při odstraňování bylo nutno provést
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uzavření komunikace z obou směrů z důvodu
zajištění bezpečnosti. O tomto víkendu jsme ještě
provedli kontrolu přístupnosti hydrantů v naší obci a
v obci Pravy, se kterou má naše obec uzavřenou
smlouvu o zajišťování požární ochrany.

ochranné kukly a rukavice na likvidaci
obtížného hmyzu, doplňky pro čištění komínů
při jejich zahoření, lana k čerpadlům a stan,
který bude sloužit při pořádání sportovních
akcí. Pro uložení zásahového vybavení pro
hasiče a uložení dokumentace (které je
Další technickou pomocí bylo odstranění stromu ve v souvislosti s chodem jednotky i sdružení
Vlčí Habřině. Strom byl opět vyvrácen při vichřici, čím dál více) byly dále do zbrojnice
byl nakloněn nad sklad u rodinného domu a při pádu objednány a instalovány nové skříně.
by došlo k poškození střechy. Odstranění bylo opět
po dohodě provedeno během víkendu. Dále byla
Jeden říjnový víkend prošli další dva
odříznuta zlomená větev jednoho ovocného stromu členové výjezdové jednotky (Pepa a Venda
a po dohodě s majitelem i celkové skácení tohoto Kmoníčkové) školením pro nositele dýchací
stromu vzhledem k jeho poškození.
techniky na HZS Pardubického kraje, na
centrální požární stanici v Pardubicích. Oba
Ostrý výjezd byl zkraje prosince na požár garáže u dva školení úspěšně absolvovali, a tak již
rodinného domu v naší obci. Tento požár se díky máme celkem 9 nositelů dýchací techniky
včasnému zjištění majitelů i jejich zásahu podařilo z celkového počtu 12 členů výjezdové
včas uhasit. Při tomto výjezdu se ukázala obrovská jednotky.
výhoda v tom, že velitel jednotky a jeden z hasičů,
pánové Josef Peška a Leoš Havelka, jsou
zaměstnáni u obecního úřadu. Tito dva, doplnění
dalším (již o něco starším, ale stále funkčním
hasičem Petrem Černým), byli schopni vyjet do pěti
minut od vyhlášení poplachu. Pro představu co stihli
v tomto čase – dostavit se do zbrojnice, obléct
zásahový oděv sestávající se z kalhot a kabátu,
nazout zásahové boty, otevřít vrata, vyjet s CAS,
zavřít vrata a odjet k zásahu. Tento zásah patří
mezi ty se šťastným koncem a minimálními
škodami, i když bude nutné garáž pravděpodobně
znovu vymalovat.
Znovu
apelujeme na
nutnost
trvalé
přítomnosti a kontroly u otevřeného ohně
v domácnostech, ať už se jedná například o svíčky
samotné, na adventních věncích, případně
interiérové kotle, krbová kamna a krby.
Z výčtu výše uvedených událostí je zřejmé,
že větší část zásahů se týká technických pomocí (ať
už je to odstraňování stromů, čerpání vody,
likvidace obtížného hmyzu a podobně) a požáry
lehce svým počtem ustupují do pozadí. Tento trend
je již delší dobu vidět i na celkových statistikách
výjezdů nejen u HZS, ale i u dalších dobrovolných
jednotek. V souvislosti s tím budeme i další nákupy
vybavení směřovat tímto směrem.
Do vybavení zbrojnice a jednotky během
letošního roku přibyly zásahové přilby se svítilnami,
zásahová obuv, zásahové rukavice, rescue rukavice
pro technické zásahy, antivibrační rukavice pro
řezání motorovými pilami, kanálové čističe,

Uspěšný absolvent školení dýchací techniky- Pepa Kmoníček

Po
návratu
šampiona
Adama
Pešky
z mistrovství Evropy v Boccie, které se
konalo v portugalském Póvoa de Varzim a
kde se umístil na FANTASTICKÉM 4. místě,
jsme mu přichystali přivítání v naší zbrojnici.
Byly přichystány jeho oblíbené bramboráky a
další pohoštění. Ádovi byly předány dárky,
dary, upomínkové předměty a tento a
budoucí
úspěchy
byly
řádně
zapity
šampaňským. Přivítání se zúčastnilo i vedení
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obce – pan starosta Vašek Fišer s panem Nakonec trocha statistiky: celkem kluci
místostarostou Pavlem Kmoníčkem.
odjezdili třicet soutěží, z toho desetkrát LPO
(nejlepší časy – v červnu 16,75 s v Srchu = nový
rekord LPO, v září 16,67 s opět Srchu = opět
nový rekord LPO), desetkrát Východočeská
hasičská liga (VČHL) s nejlepším časem 16,93 s,
čtyřikrát Extraliga ČR s nejlepším časem 16,93 s
a šestkrát pohárové soutěže.
Loňské předsevzetí vyhrát LPO se bohužel
nezdařilo, celou sezonu trápila kluky zranění a
na poslední čtyři kola LPO byli nuceni přeházet
sestavu. Objet celou extraligu se bohužel také
nevydařilo vlivem zranění Jardy Svobody a Pepy
Kmoníčka.

Oslava 4. místa Adama Pešky z ME v boccie v Portugalsku,
konané v hasičské zbrojnici

Předsevzetím na příští rok je znovu
vyhrát LPO a pokud se podaří sehnat finance na
novou stříkačku, objet celou Extraligu ČR.
Tým žen se v sezoně 2017 zúčastnil celkem
jedenácti soutěží. Z toho desetkrát Ligy
pardubického okresu, kde dosáhly nejlepšího
času v sezoně 17,48 s na závodech v Srchu, a
jedné pohárové soutěže v Rohovládově Bělé.
Celkově se děvčata umístila v LPO na 5. místě.
Předsevzetím týmu žen na příští sezonu je
bojovat v LPO o bednu a začít běhat rychlejší
časy než v letošní sezoně. Také potřebujeme
stabilizovat sestavu.

Jedno listopadové sobotní odpoledne využila
prostoru zasedací místnosti hasičské zbrojnice
Katka Včeláková, která spolu se svými blízkými a
kamarádkami připravila pro děti vánoční
dílničky. Malí návštěvníci se svým doprovodem si
zde mohli vyrobit vánoční ozdobičky a další
předměty, které jim zcela jistě zkrášlí
stromeček a obydlí. Velice rádi jsme prostory
hasičské zbrojnice zapůjčili pro konání této akce
Informace o dění u našich hasičů můžete
a těšíme se na další využití prostor při sledovat na facebook.com na profilu RB.Crew.
podobných příležitostech. Pořadatelům dílniček Dále byl na serveru www.youtube.com
děkujeme za přáníčko a krásného sněhuláčka.
zprovozněn kanál Hasiči Rohovládova Bělá, kde
můžete v záložce videí zhlédnout sestřih sezony
A nyní pár řádků o sportovním zápolení našich
2017 týmu mužů i žen.
soutěžních mužstev.

Nejprve k mužům. V minulém zpravodaji jsme
vás informovali, že před posledními závody,
které se konaly v Rokytně, drželo družstvo mužů
v průběžném pořadí Ligy pardubického okresu
(LPO) třetí místo. Na těchto závodech skončilo
družstvo mužů na druhém místě za muži ze
Svinčan, kteří přijeli řádně posíleni ostřílenými
extraligovými borci na obou proudech. Naši muži
v klasické sestavě bez jakýchkoliv posil měli o
pouhé dvě setiny vteřiny horší čas. Toto umístění
však ve finále znamenalo celkové 4. místo v Lize
pardubického okresu pro rok 2017. Kluci si vše
vynahradili při předávání ceny za celý ročník
LPO, kde obdrželi pohár za nové rekordy LPO a
dále byly 4 členové týmu vyhlášeni v All Stars
týmu celého ročníku z celkových sedmi postů.

V roce 2018 se těšíme na účast všech
členů a hostů našeho SDH na výroční valné
hromadě, která se koná 13. ledna. Zde budou
moci všichni návštěvníci vidět poháry a ocenění
z letošní sezony soutěžních týmů a další
vybavení zbrojnice a jednotky. V lednu budeme
opět zajišťovat dovoz i odvoz tanečníků na ples
Dámského klubu. V sobotu 24. února pořádá
naše SDH již tradiční ples, na který zveme
všechny spoluobčany. Tak jako každý rok bude
zajištěna doprava do a z místa konání plesu.
V sobotu 19. května budeme opět
pořádat
Ligu
pardubického
okresu
a
Východočeskou hasičskou ligu. Tato soutěž bude
v pozměněném formátu, protože jsme se
rozhodli, že současně s těmito soutěžemi bude
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uspořádán tradiční Pohár starosty obce, který je
charitativní akcí na podporu ParentProjectu.
Součástí dále bude již třetí ročník Superpoháru
místopředsedkyně Senátu paní Miluše Horské.
Před touto akcí bychom chtěli provést
rekonstrukci náběhu mezi platem a asfaltovou
plochou na fotbalovém hřišti. Všechny tyto
události včetně termínů jsou uvedeny v obecním
kalendáři na rok 2018. Těšíme se na vaši účast
na těchto akcích.
Letošní rok byl pro naše hasiče úspěšný i v
zajišťování financí z různých dotací, od sponzorů
a dárců. Od Pardubického kraje byla získána
dotace na pořízení LED svítidel a na pořádání
Poháru starosty obce a od HZS Pardubického
kraje účelová neinvestiční dotace na odbornou
přípravu, náhrady za zásahy mimo územní
působnost a věcné vybavení JSDH. Děkujeme
všem, kteří připravovali podklady pro žádosti o
tyto finanční prostředky. Jenom díky nim se
podařilo vše dotáhnout do zdárného konce a
prostředky správně vyúčtovat a tím i získat.

Za to děkujeme zejména účetní obce paní
Dáše
Kašparové.
Dále
bychom
chtěli
poděkovat celému vedení obce, panu
starostovi a místostarostovi a celému
zastupitelstvu za celoroční podporu. Za
poskytnutí příspěvků dále děkujeme všem
sponzorům a dárcům.
V neposlední řadě chceme poděkovat
všem hasičům a spoluobčanům za podporu a
aktivní účast při pořádání závodů a dalších
akcí, manželkám a přítelkyním za pevné nervy
při výjezdech jednotky a výdrž při naší
nepřítomnosti v domovech při školeních a
kurzech.
spoluobčané,
hasiči
obce
Vážení
Rohovládova Bělá si vám na závěr dovolují
popřát mnoho úspěchů a zdraví v roce 2018
bez (jak je odborně ze strany IZS nazýváno)
jakýchkoli mimořádných událostí.

Výsledky voleb do Parlamentu ČR v naší obci
Autor – Dagmar Kašparová, Václav Fišer

Ve dnech 20. a 21. října loňského roku jsme volili poslance do Parlamentu ČR. Z celkového počtu
460 oprávněných voličů se voleb v naší obci účastnilo 304, tj. 66,09%. Platných hlasů bylo 302.
Celkové výsledky voleb v Rohovládově zobarazuje následující tabulka :

Rohovládovobělský zpravodaj IV/2017

Strana 11
Název strany
Ano 2011
Česká pirátská strana
SPD
ODS
KDU-ČSL
Starostové a nezávislí
KSČM
ČSSD
TOP 09
Strana svobodných občanů
Strana Práv Občanů
Strana zelených
Sdružení pro republiku
Rozumní
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Řád národa
Občanská demokratická aliance
Sportovci
Celkem

(NE)ZNÁME SE!
Autor: Martina Filipová
Asi málokdo by do tohohle kluka na první pohled
řekl, že to, co ho nejvíce zajímá a jde mu, je
sport. Ale když se chce, všechno jde. A když se
chce opravdu hodně, „trochu“ se tomu pomůže a
„trochu“ pomůžou ostatní, začnou se dít
obdivuhodné věci. Adam PEŠKA se letos
probojoval do reprezentace paralympijského
sportu boccia [boča]. Na svém prvním
mezinárodním turnaji v polské Poznani získal
stříbrnou medaili.
Druhého listopadu, ses vrátil z Portugalska, z
Mistrovství Evropy v boccie. Co byl pro tebe
největší zážitek z celé cesty?
Asi krajina a let, když jsme letěli nad
Alpami. A taky ten turnaj samotný. Byla to velká
hala, spousty lidí a fanoušků, hlavně tedy
portugalských. V Portugalsku je to v podstatě
národní sport. Hrají ho tam i děti.

Počet hlasů
117
30
26
26
22
21
20
17
5
4
4
3
2
1
1
1
1
1
302

Počet procent
38,74%
9,93%
8,61%
8,61%
7,28%
6,95%
6,62%
5,63%
1,66%
1,32%
1,32%
0,99%
0,66%
0,33%
0,33%
0,33%
0,33%
0,33%
100,00%
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A tvoje čtvrté místo?
Byli jsme rádi, protože jsme to vůbec
nečekali. Náš cíl podle trenérky byl postoupit
ze základní skupiny aspoň do osmifinále, pak
už to bylo navíc.
Takže nelituješ, že nebyla bronzová
medaile, že na tebe vyšla ta příslovečná
bramborová?
Ne, to nevadí.
Adam Peška (20)
reprezentant ČR v boccie [boče]
V pěti letech mu lékaři diagnostikovali svalovou
dystrofii, od osmi let je na vozíku.
Boccie se věnuje od dvanácti let, pátým rokem
hraje první ligu.
V roce 2017 reprezentoval Českou republiku.
V loňském školním roce odmaturoval na
gymnáziu Sion High School v Hradci Králové.

snažíme vymyslet, jak ji umístit na hlavu nebo na
helmu, abych ji mohl ovládat hlavou. Pak je ještě
kategorie BC4, to jsou hlavně lidé po úrazech, ti
hází sami.
Kolik zápasů jsi sehrál?
V prvním kole jsem hrál se Švédkou Marií,
vyhrál jsem 3:2. To byl těžký zápas. Pak jsem hrál
se Španělem a ten mě porazil. Vedl jsem, ale
udělal jsem chybu. Pořád jsem vyrážel, až jsem si
vyrazil svůj míč. Třetí zápas s Dánem jsem vyhrál.
Pak už bylo osmifinále, tam jsem hrál s
Belgičanem Kennethem
a vyhrál. Pak ve
čtvrtfinále s Portugalcem Josém. S ním jsem
vyhrál 4:2, i když on byl favorit a nikdo to
nečekal. Ani trenérka a v podstatě ani já. A pak
jsem hrál s Polákem semifinále, ale to mi nějak
vůbec nešlo a hodně jsem prohrál. Koule někdy
prostě nelítají. Pak jsem hrál o třetí nebo čtvrté
místo s Řekem, co mě porazil v Seville. Zase mě
porazil, 5:0. Ale to už bych chtěl moc, porazit ho,
je druhý ve světovém žebříčku. Ve finále vyhrál
Brit. Ve stejné kategorii hrál i jeho bratr. Oba
mají svalovou dystrofii jako já. S jedním hraje
mamka a s druhým táta. Na jednom turnaji se
stalo, že hráli proti sobě finále.

Kdybys měl člověku, který o boccie nic
neví, popsat, jak se hraje?
Je to hodně podobné petangu. Hrají
dva hráči proti sobě, mají barevné míče,
červené a modré, každý šest. Míče jsou
kožené. Cílem hry je dostat se k jackovi blíž
než soupeř. Jack je bílý míč, který se hodí
jako první. První hází červená, pak modrá a
pokračuje ten, kdo je dál od jacka, dokud
oba soupeři nevyhází všech šest míčů. Hraje
se na čtyři směny, když je to nerozhodně,
následuje tiebreak.
V boccie jsou čtyři kategorie. BC1, to
jsou většinou DMO (lidé po dětské mozkové
obrně, pozn. red.), hází rukou a mají
asistenta. BC2 jsou samostatnější, hází sami
a nemají asistenta. BC3 to jsem já, mám
rampu a asistenta. Ten má být jako
pomůcka, nesmí koukat do hřiště a nesmí při
hře mluvit. To je mamka. Já ji naviguju, jak
rampu nastavit.

Povoa, 27. října 2017

Rampa je cosi jako hranatý lomený okap a
vlastně navádí míček. Jak ovládáš ten
míček? Ten ti podrží asistent?
Asistent míček dá na rampu a já ho vystrčím
anténou. Tu držím v puse, ale teď se

Jak dlouho trvá jeden zápas?
Když hrají BC trojky tak je to nejdelší,
protože máme nejvíc času. Zápas trvá třeba
hodinu. Před tím je ještě callroom, půl hodiny
předem. A před tím bývá ještě hodinu warm up.
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To je rozhazovna. Jak to bývá jinde ve sportu,
Na jakém místě jsi byl loni?
třeba v atletice. Do callroomu jde i trenérka,
To jsem ještě nebyl v žebříčku. Zatím
ale pak už musí odejít. Turnaje jsou vždycky jsem nováček, na konci roku se dozvím letošní
několikadenní.
umístění. V české lize jsem byl druhý.
Trenérka? Myslela jsem, že máš trenéra.
To je reprezentační trenérka, ta trénuje
reprezentaci. Tady nás trénuje klubový trenér.
Reprezentační trenérka je Češka, bydlí v Británii
a sem dojíždí. Klubový trenér je z Luže
Košumberku.
Z České republiky ses zúčastnil jen ty. Třeba
ze Slovenska jsem viděla několik jmen.
Těch bylo hodně, aspoň deset. Nás víc
nebylo, protože jedna kamarádka musela na
operaci nohy a nemohla závodit. Další si chtěl
tenhle rok odpočinout, protože loni byl na
paralympiádě. Řekl bych, že příští rok nás bude
víc.

Na jakých zahraničních turnajích jsi tedy
letos hrál?
Nejdřív v Polsku, to byl můj první
reprezentační turnaj. Tam jsem byl druhý. Pak
v Seville ve Španělsku, tam se moc nedařilo,
byl jsem devatenáctý a teď v Portugalsku
čtvrtý.

ZE ZÁKULISÍ

Když jsme se s Adamem domlouvali,
zcela výjimečně jsem si dala podmínku. A
sice, že máme-li spolu dělat rozhovor, jeho
odpovědi musí obsahovat více než jedno
Kvalifikoval ses tímto umístěním někam dál,
slovo. S úsměvem přikývl. A mě polil pot.
na další turnaj? Jak vlastně probíhá
kvalifikace?
Šance reprezentovat je podle výsledků
české první ligy. Umístěním na turnajích v
zahraničí jsem získal body do světového
žebříčku, které se přepočítávají až koncem
roku.

Když
jsem
pak
po
skončení
rozhovoru odcházela, objevila se ve
dveřích
Adamova
matka
a
osobní
asistentka v jedné osobě a spustila na nás
překvapeně: „Vždyť on umí mluvit! Slyšela
jsem to i přes dveře. Budeš si všechno na
úřadech vyřizovat sám!“
Povoa (Portugalsko) bylo Mistrovství Evropy.
Jaké turnaje byly v Seville (Španělsko) a
Poznani (Polsko)?
Polsko byl evropský Regional Open, v
Evropě byly dva. V Seville to byl World Open.
Byla tam hlavně Evropa, ale i někdo z Thajska,
Hongkongu a tak.
Co tě čeká dál?
Ve hře je Mistrovství světa ve Velké
Británii, ale to je až příští rok, teď bude ještě
17. listopadu turnaj v Plzni. To je takový
regionální. Pak bude v prosinci baráž, kde se
snaží o postup do první ligy. Ale tam já nejedu.

Povoa, 1. listopadu 2017

Boccia tě asi baví?
Baví, hodně. Tady máme i integrovanou
bocciu. V Nové Pace. Tam je pravidlo, že v
týmu musí být aspoň jeden handicapovaný a
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ostatní jsou zdraví. Hází ze židle, takže tam hraje i musejí přeložit na takovou mechanickou
mamka nebo strejda. Jezdí tam i známí. Je to kolečkovou židli, protože v letadle jsou úzké
sranda, jezdíme tam rádi.
uličky a tam mě táta přendal na sedadlo. A
zpátky zase stejně.
Jak hodně trénuješ?
Teď před soutěží jsme trénovali třikrát týdně To musí být docela zdlouhavý proces, a
dvě, někdy i čtyři hodiny, jak kdy. Podle toho, co pak ještě čekat na vozík..
chceme všechno natrénovat.
Hodně.
Jak se dá boccia natrénovat, o co hlavně jde?
Snažíme se natrénovat podání a první míč,
pak taky vyrážení. Když se jednomu povede nalepit
míč na jack, ten druhý se snaží ho vyrazit. Jsou
různé typy míčů. Například měkké na podání a
tvrdé, kterými se vyráží.
A když nemáš před turnajem?
Tak trénuju dvakrát týdně. A většinou trochu
kratší dobu. Každé úterý jezdíme do Pardubic ke
známým, kteří také hrají bocciu a mají kurt na
půdě. Tam trénujeme s trenérem. Ve čtvrtek
jezdíme do Svítání, tam už nás je víc z našeho klubu
a trenér taky. Hrajeme za klub TJ Léčebna
Košumberk.

Kam jste letěli do Portugalska?
Z Prahy do Frankfurtu, kde jsme
přesedli na letadlo do Porta a tam nás
vyzvedli organizátoři. Stejným letadlem
cestovali i dva Slovinci, přijeli pro nás
autobusem s rampou. Povoa je jen asi
dvacet kilometrů od Porta.
Jak se na mezinárodních
domlouváte?
Anglicky, jakž takž.

turnajích

To co je ve škole na jedničku je pak v
praxi jakž takž?
No, tak nějak.

Jak zvládáš cesty na turnaje? Do Španělska jste
Zkoušíš se zlepšovat v angličtině?
letěli, bylo tam horko…
Ano, spíš slovíčka. Když jsem na
Tam bylo vedro. Ale to zvládám docela dobře,
turnajích,
vidím, že tam jsou díry.
já mám rád teplo. Jinak jsem zmrzlý. Když je teplo,
je to příjemnější.
Měl jsi mezi účastníky známé, kamarády?
Ano, měl. Ale vídáme se jenom na těch
A let samotný? Nemáš potíže s dýcháním?
Ne, ale doktor mi doporučil, abych měl turnajích.
zapnutý bipap. To je plicní ventilátor, který vhání
V jakém prostředí získáváš známé a
vzduch do plic pod tlakem. S tím se mi líp dýchá.
kamarády, i tohle máš hodně ztížené.
Kamarády mám hodně kolem boccii a
Používáš ho jen v letadle?
tady
ve
vesnici. A teď taky v Křižovatce. To
Ten mám v noci a přes den jen jak potřebuju,
je denní centrum pro handicapované. Tam
odpoledne většinou.
chodí i kamarádi z bocii.
Jak řešíte elektrický vozík v letadle?
Chodíš tam často?
Po zkušenostech a podle rady známých, kteří
Chodím tam, jak to vyjde, asi tak
víc lítají, táta vozík před odbavením složil a zabalil.
dvakrát týdně na dopoledne a odpoledne
Aby se nerozbil.
mám trénink. Hrajeme tam třeba stolní hry
nebo hry na logické myšlení, máme
A baterie?
angličtinu a tak. Organizují to zaměstnanci
Ano, ta se musí odpojit. Vozíme i mechanický
Křižovatky. Taky tam byl kurz Jak se
vozík, protože na něm mám i opěrku hlavy, na letišti
orientovat na úřadech a podobně.
sice půjčují, ale jen obyčejné, bez opěrky. A je tam
i asistenční služba. Na mechanickém se dojede k
chobotu, kterým se nastupuje do letadla a tam mě
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Předpokládám, že v centrech jako Křižovatka a
Svítání jsou lidé, kteří se chovají přirozeně a
nemají problém komunikovat s lidmi s
handicapem. Jak tohle vnímáš jinde, běžně mezi
lidmi?
Občas je to trochu jiné. Trochu dost…
Někdo třeba neví, jak se mnou jednat.
A jak bys chtěl, aby s tebou jednali?
Normálně, úplně normálně.

A ty a politika? Chodíš k volbám?
Teď jsem byl.
Budu hodně indiskrétní, když se tě zeptám,
koho jsi volil?
Piráty.
Čím tě oslovili?
Nevím, spíš mi nějak zbyli.

Jinak se o politiku zajímáš?
Také jsem si všimla, že když se s někým potkáš Nijak moc ne, jen někdy se dívám na
a bylo to tak i se mnou - a začnete se bavit, je to zprávy.
víceméně monolog toho druhého. Ty se jen
Blíží se konec roku. Dáváš si nějaká
usmíváš, kývneš, řekneš ano nebo ne a to je
předsevzetí?
všechno..
Ani moc ne.
Já radši poslouchám.
Asi potřebuješ víc času na odpověď...
Ano, dost času.
Co rád děláš, třeba když jsi sám?
Rád sleduju sport. Hokej, biatlon, všechno
možné.

Plzeň, 17. listopadu 2017

Máš tedy nějaký cíl, ideál, co bys rád dosáhl
v příštím roce?
Chtěl bych hrát bocciu. Příští rok má být
mistrovství světa. Tam bych se chtěl dostat.
Bude záležet na momentální formě.

Rohovládovobělský zpravodaj IV/2017
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AKTUÁLNĚ:
● Adam turnaj v Plzni, který se konal 17. listopadu a který v rozhovoru zmínil, ve své
kategorii vyhrál
● Po aktualizaci mezinárodního žebříčku BISFEDu (Boccia International Sports Federation)
je Adam Peška na 19. místě

Odešli z našich řad
Helga Štanclová 30.11.2017 90 let
Čest její památce.

Kalendář akcí 2018
12. a 13. ledna – volby prezidenta ČR
26. a 27. ledna – volby prezidenta ČR
27. ledna – ples dámského klubu ve Vyšehněvicích
24. února – hasičský ples ve Vyšehněvicích
8. května – běh pro bocciu v Bukovce
19. května – LPO, VCHL, Pohár starosty – soutěž hasičů na fotbalovém hřišti
9. června – straz běláků v Bělé nad Rabuzou

