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Slovo starosty
Vážení občané, milí čtenáři
„Božský Kája“ zpívá v jedné ze svých písní „Čas
letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy“ a
bohužel má pravdu. První tři měsíce roku 2016
utekly jako voda, a tak je tu čas na první
letošní číslo našeho čtvrtletníku. Od posledního
čísla se opět událo dost věcí, o kterých bych
Vás rád informoval.
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Na úvod bych se rád krátce vrátil do prosince minulého roku, abych připomněl Vánoční koncert
základní a mateřské školy, který proběhl po uzávěrce minulého čísla zpravodaje. Koncert se
mimořádně povedl. Oba sbory předvedly velmi pěkný a bohatý program. Děti z mateřinky
zazpívaly pod taktovkou paní ředitelky Váňové spoustu koled a vánočních písniček za doprovodu
kláves Míry Nedbala. Až se člověk podivuje, jak se tolik textu a melodie může do tak malých
hlaviček vejít. Sbor základky složený převážně ze slečen druhého stupně pod vedením paní

ředitelky Folprechtové předvedl také velmi pěkné, originální, moderně pojaté a místy i dojemné
vystoupení. Při jedné z písní, myslím, že Pro mámu od skupiny Holki (opravdu s měkkým „i“),
nezůstalo jediné oko v kostele dojetím suché. Na závěr vystoupil místní dechový kvartet se
sólistkou Terezkou Peškovou, aby zahrál a zazpíval několik typických vánočních koled. Všem
účinkujícím a učitelkám, které se na přípravě koncertu podílely, patří velké uznání a
poděkování.Na závěr vystoupil místní dechový kvartet. K slavnostní atmosféře koncertu velkou
měrou přispěla přítomnost velmi vzácného hosta, kterým byla místopředsedkyně Senátu PČR paní
Miluše Horská.
Další tradiční kulturní akce obce proběhly v lednu a únoru v hostinci ve Vyšehněvicích. V lednu se
uskutečnil jubilejní 20. ročník maškarního plesu Dámského klubu, kde se sešla spousta krásných a
originálních masek. Hosté shlédli dvě taneční vystoupení v podání samotných organizátorek.
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Jedno bylo v retro stylu spartakiády a druhé na téma Slunce, seno, jahody. Koncem února proběhl
taktéž již tradiční ples hasičů, který se také velmi vydařil. Odkazy na fotografie z obou plesů
najdete na www.rohovladovabela.cz.

Podobně jako v loňském roce proběhla i letos v obecním lese těžba dřeva. Vytěženo a prodáno
firmě Lumber Woods, s.r.o., bylo cca 300 m3 převážně dubového dřeva. Po odečtení nákladů na
těžbu a výsadbu nových doubků „připlulo“ na obecní účet cca 470 000 Kč. Následné čistění pasek
po těžbě se bohužel opět neobešlo bez zpoždění, kdy se některým samotěžařům nepodařilo splnit
termín odklizení dříví. Sázení nových stromků se tak muselo o cca dva týdny odložit.
V únoru byl proveden celkem razantní řez lip u kostela. Původně měly být dva stromy zcela
pokáceny a ostatní prořezány. Na konec církev coby vlastník stromů rozhodla o zachování všech
stromů. Redukce koruny zejména stromů před vchodem do kostela byla vzhledem k jejich
zdravotnímu stavu nutná. Teď to vypadá u kostela tak trochu strašidelně. Doufejme, že si příroda
se stromy poradí, a časem se dočkáme opět jejich zazelenání.
Ve sběru odpadů proběhly dvě drobné změny. První spočívá ve sběru papíru do igelitových pytlů.
Papír se nadále sbírá současně s plasty pouze s jedninou změnou, že pokud je to možné do
modrých pytlů. Pytel nemusí být nutně plný, jeho hmotnost by neměla přesáhnout cca 10 kg.
Jediným důvodem zavedení pytlů je zamezit promáčení svázaných balíků papíru volně ložených
před brankou domu často celou noc před svozem. Papír je nadále možno odevzdávat v rámci sběru
ZŠ. Výhodu tohoto způsobu je odměna pro žáky za sebrané množství. Papír sebraný obcí se přidává
ke školnímu sběru, celá odměna zůstává škole.
Druhá změna se týká bioodpadu. V minulém čísle zpravodaje jste byli informováni o
pořízení svozového auta Iveco , tří oranžových kontejnerů a štěpkovače. Touto technikou
odvážíme bioodpad do kompostárny v Dolanech, která přijímá bioodpad bez větví. Proto je
potřeba dávat větve a jiné dřevo (samozřejmě čisté, bez hlíny, hřebíků apod.) do maximální
tloušťky 10 cm, vedle kontejneru do prostoru ohraničeného kovovým zábradlím. Toto dřevo bude
vždy před odvozem kontejneru do kompostárny seštěpkováno. V případě většího množství dřeva je
možno dohodnout seštěpkování přímo na pozemku majitele.
V souvislosti s odpady bych se rád ještě vrátil ke smlouvám o likvidaci odpadních vod, kterou každý
majitel nemovitosti v obci dostal do schránek. Rád bych zde poděkoval všem, kteří odevzdali
vyplněné smlouvy/prohlášení včas za součinnost při plnění zákonné povinnosti obce, coby vlastníka
kanalizace. Na základě smluv byla každé rodině vypočítána výše poplatku za stočné a popelnice.
Po zaplacení každý obdrží během dubna odpovídající počet známek na popelnice (jedna známka
na 4 členy domácnosti). Od května budou vyváženy pouze popelnice označené touto novou
známkou.
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Finančně nejnáročnější akcí obce
letošního roku bude zcela jistě nákup
nové hasičské cisterny. V únoru
proběhlo
výběrové
řízení
na
dodavatele, které vyhrála firma THT
Polička,
s.r.o.
V
březnu
byla
podepsána kupní smlouva na Tatru 815
4x4 včetně požární výbavy v provedení
speciálním redukovaném v celkové
hodnotě 5 515 80 Kč včetně DPH.
Cisterna
bude
spolufinancována
Generálním ředitelstvím HZS částkou
2,5 milionu korun a Pardubickým
krajem částkou 300 tisíc korun.
Pokud půjde vše podle plánu, nová Tatra dorazí do naší zbrojnice v průběhu září.
Koncem února podala naše obec žádost o dotaci na ministerstvo průmyslu a obchodu na
rekonstrukci veřejného osvětlení v programu na podporu úspor energie. Pokud nám bude dotace
schválena, dočkáme se patrně ještě letos nahrazení stávajících zastaralých a poruchových svítidel
za moderní ledky. Souběžně s tímto, pracujeme na přípravách rozšíření stávajícího veřejného
osvětlení o nové lampy v ulici od bytového domu čp. 88 („Učitelák“) k fotbalovému hřišti a dále
podél hřiště. Další tři lampy budou doplněny v rámci rekonstrukce trafostanice firmou ČEZ u
stavebnin na konec obce směrem na Kasalice. Kabely veřejného osvětlení tak povedou v trase
nového podzemního vedení nízkého napětí.
Na jaro a léto máme naplánovány dvě nutné opravy budovy obecního úřadu. Jedna se týká střechy,
kterou zatýká na půdu a na chodby školy a druhá prostor obecního úřadu. Hlavním důvodem je
velmi vlhké zdivo, na mnoha místech s opadávající omítkou. Celý úřad tak bude muset být
vystěhován, vnější i vnitřní zdi budou podřezány a odizolovány. Během letních prázdnin tak
budeme nuceni úřadovat v provizorních podmínkách ve škole.
Prostranství před prodejnou Jednoty se dočkalo celkové rekonstrukce v podobě nové zámkové
dlažby. V plánu jsou i nové schody od trafiky. Stavební firma čeká na jejich dodání. Hlavním
investorem akce je Jednota, spotřební družstvo v Pardubicích, která pozemek vlastní. Obec se na
rekonstrukci podílí částkou 70 000 Kč. Pro úplnost uvádím, že i nový nájemník prostor Jednoty,
kavárna Stiasini, přispěla na rekonstrukci také významnou částkou.
V současné době jednáme s Jednotou o odkupu části pozemku mezi budovou obchodu a
komunikací směrem ke koupališti, kterou bychom chtěli rozšířit o tři podélná parkovací stání.
Prostor by se tak rozšířil a auta často stojící u kontejnerů na sklo by neblokovala v tomto úzkém
místě provoz.
Během letošního roku též pracujeme na projektové dokumentaci k celkové rekonstrukci chodníků
podél hlavní silnice I/36 po obou stranách. Do tohoto projektu budou zapracovány výsledky
bezpečnostního auditu, který na náš podnět objednalo Ředitelství silnic a dálnic a který by měl být
hotov do konce června. Sám jsem zvědav, co nám dopravní experti doporučí. Patrně dojde ke
stavebním úpravám chodníků, některých přechodů a jejich osvětlení. Projektová dokumentace
bude součástí žádosti o dotaci na SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury), kterou podáme
koncem tohoto roku. Vlastní realizace tak proběhne - v případě, že bude naše žádost úspěšná nejdříve během roku 2017.
Jak jsem se zmínil, obec podala podnět k provedení bezpečnostního auditu, jehož výsledkem
bude opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v souvisloti s velmi intenzivní dopravou. Hlavním
impulsem jsou zamítavá stanoviska Pardubického kraje k semaforu a pardubického magistrátu k
instalaci radarů úsekového měření. Bohužel ani v odklonu kamionů z I/36 nedošlo k posunu.
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ŘSD zpracovává studii s cílem zmapovat dopravu v celé oblasti Pardubicka, Přeloučska a Hradecka.
Výsledky budou pak dále projednávány. Termín dokončení je stanoven na konec tohoto roku. Zdá
se, že v dohledné době se odklonu ani jiného účinného bezpečnostního opatření bohužel
nedočkáme. Jedinou možností, jak ochránit chodce, zejména děti, na přechodech, tak zůstávají
naši „stateční“ převaděči.
Majitelé nemovitostí „Pod Pašťaty“ se dočkají v dohledné době nové přístupové cesty. Koncem
dubna bude dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci stávající cesty, dále bude
následovat žádost o stavební povolení. Pokud půjde vše podle plánu, rekonstrukce proběhne ještě
letos.
Dlouholetá ředitelka naší MŠ Jindřiška Váňová odchází v červenci tohoto roku do důchodu. Proto
vyhlásila obec coby zřizovatel školky konkurz na novou ředitelku/ředitele. Termín podání přihlášek
uchazečů o místo ředitelky skončil 31. března. Během dubna zasedne komise, aby vybrala
nejvhodnější kandidátku.

Ve zkratce:
-

-

-

V sobotu před Velikonocemi proběhla brigáda na opravu prasklé hráze koupaliště. Brigády se
účastnili hasiči včetně „pana porybného“.
Obě střídačky na fotbalovém hřišti prošly kompletní rekonstrukcí. Na trenéry a střídající
hráče teď během zápasu ani nefouká, ani neprší.
Po nové fasádě se prodejna květin dočkala i nové brány, která tak nahradila silně prorezlá
vrata.
Během prvních tří měsíců tohoto roku nám řidiči dodávek přivážejících suroviny do kuchyně
třikrát nabourali vrata u MŠ. Pracujeme na nových.
Koncem března jsme spustili nové webové stránky obce. Stránky s novou grafikou jsou
přehlednější, doplněny o důležité informace. Některé části nejsou zcela hotové, budou
postupně doplňovány. Stále platí, že kdo chce být informován e-mailem o každé změně
stánek, může se zaregistrovat v části „Informace e-mailem“.
Geoportál obce od firmy Geosense byl převeden na vyšší verzi, která umožňuje lepší
vyhledávání parcelních čísel, čísel popisných opod. Dále byl doplněn o územní plán, pasport
veřejného osvětlení a rozhlasu. Odkaz najdete na stránkách obce.
Koncem března byla provedena deratizace celé kanalizace. Ošetřené šachty jsou označeny
barevným sprejem.
Z důvodu výstavby dětského hřiště budeme mít letos trochu problém kam umístit hranici na
pálení čarodějnic. Hranice bude patrně vedle hřiště. Z důvodu malého prostoru bude muset
být o něco menší, než na jakou jsme byli zvyklí.

Na závěr Vám vážení čtenáři přeju pohodové prožití jarních měsíců a na konci školního roku se
můžete těšit na další číslo Rohovládobělského zpravodaje.
Václav Fišer - starosta

Informační střípky z mateřské školy
Autor : Jindra Váňová-ředitelka MŠ

V zimním počasí děti venku moc dlouho nevydrží a tak je správný čas pro jiné aktivity. Celkem
osmkrát navštívily děti solnou jeskyni v Pardubicích. Pobývají v prostředí prosyceném mořskou solí,
a protože mají dovoleno si s krystalky soli hrát jako s pískem, bude účinek na jejich zdraví
pravděpodobně ještě větší. Vyjdeme vždycky dobře prosolení. Prokázané to není, ale nemocnost je
v naší školce v zimním období minimální.
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I na kulturu je teď ten správný čas. Od ledna
už jsme viděli loutkovou pohádku O Sněhurce.
Plzeňské divadlo Kuba nám přivezlo pohádku
Není drak jako drak. V březnu jsme si udělali
výlet do Klicperova domu v Chlumci na
pohádku o Rákosníčkovi. Hledali jsme odpověď
na otázku – kolik má Rákosníček vlastně vlasů?
Jestlipak to víte? My už ano. Má jich přesně
sedm.
V době karnevalů nesmí ten školkový
chybět. A protože se nám stýská po teple a
sluníčku, téma se nabízelo. Jedeme na Havaj!
Ale to nebylo jen tak. Studovali jsme na
internetu, jaké je tam počasí, když je

v Čechách zima. Jakou barvu pleti mají Havajané, co rádi jedí, jaká tam žijí zvířata, jaká je tam
příroda. Prozkoumali jsme to ze všech stran. Nazdobili jsme třídu malovanými květinami,
papoušky, palmami. Naučili jsme se havajský pozdrav ALOHA, vyrobili z krepáku květinové věnce,
členky, sukýnky. Kluci oblékli kraťasy, barevné košile. Sluneční brýle byly nezbytné. Pozvali jsme
lektorku Hanku Daškovou z pohybového studia z Pardubic. Ta přivezla havajskou muziku a učila
nás na ni správně tančit. Na takovém karnevalu nemohl nikdo chybět. Užily si to děti i paní
učitelky (viz. video a fotky na našich webových stránkách).
Ještě jsme museli přidat trochu sportování. A
tak se jelo do sportovního centra Tongo
v Hradci Králové. Tam už to děti znají a
všichni se moc těší. Přáli bychom Vám vidět,
co všechno školkové děti dokážou zdolat. I tu
nejtěžší disciplínu – výlez na sopku a prudký
sjezd z velké výšky po skluzavce dolů. Tongo
je jedno z mála míst, kde se děti mohou
pohybovat podle chuti samostatně po celém
areálu, vybrat si, co mají nejradši, na jak
dlouhou dobu chtějí a nemusí být
organizované. Další výhoda je, že se tam dá
řádit za každého počasí.
Tak to byly naše nejdůležitější aktivity od ledna do března. Spoustu dalších zážitků je připraveno,
ale o těch se zmíníme, až si je zažijeme. Pokud chcete vidět, co se ve školce děje, sledujte naše
webové stránky. Do galerie přidáváme aktuální fotky a videa.

A ještě důležité zprávy:
Přijímací řízení:
Zápis nových dětí pro školní rok 2016/2017 proběhne ve dvou dnech – 25. a 26. 4. 2016 od 8,00
hod. do 16,00hod. V letošním roce se bude uvolňovat pravděpodobně 20 míst. Přihlášku si
můžete od 4. 4. vyzvednout v MŠ nebo ji vytisknout z www stránek. Vyplněnou je třeba předat
osobně v uvedených dnech v MŠ. V uvedených dnech si může i Vaše dítě, které zapisujete do MŠ,
přijít pohrát s kamarády a okouknout prostředí MŠ. Samozřejmě za přítomnosti někoho z rodičů.
Podrobnosti naleznete na našich stránkách nebo na vyvěšených plakátech.
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Odprodej lehátek:
Odprodáváme dětská kovová lehátka. Lehátka jsou stohovatelná, mají kovovou konstrukci a
sololitovou desku. Rozměr 120 cm x 55 cm. Výška 30 cm. Cena 100,- Kč za jeden ks. Prodej se
uskuteční ve dnech 11. a 12. dubna od 17,00 do 18,00 hod. v MŠ.
Sbíráme víčka pro Deniska ze Sopřeče:
Šestiletý Denisek ze Sopřeče má závažnou metabolickou poruchu, která brání běžnému rozvoji
všech funkcí. Potřebuje nadstandardní lékařskou péči a asistenta. Po dohodě s jeho rodiči jsme i
my začali pro Deniska sbírat plastová víčka. Pokud chcete přispět dobré věci, zapojte se s námi. U
hlavního vchodu do budovy mateřské školy je velký sud, kam můžete kdykoli během provozní doby
MŠ (6,30 – 16,30 hod.) víčka vhodit. Budeme za spolupráci rádi.
Za kolektiv MŠ:
Jindra Váňová
www.msrohovladovabela.cz

Zprávy z hasičské zbrojnice
Autor – Josef Peška

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s naší činností za poslední čtvrtletí
letošního roku.
16.ledna se konala výroční valná hromada, kde jsme bilancovali uplynulý rok, naše úspěchy,
neúspěchy a celkovou práci našeho sboru. Také jsme oslavili dvě kulatá jubilea, sedmdesátiny
našeho bývalého starosty a dlouholetého člena Václav Kmoníčka, a padesátiny našeho současného
místostarosty kapelníka a vzorného hasiče Pavla Kmoníčka. Ještě jednou jim přejem mnoho zdraví
do dalších let.
Dne 27.února jsme pořádali náš tradiční hasičský ples. Ples se opět vydařil. Musím poděkovat Vám
všem, kteří se každoročně podílíte na jeho přípravě a průběhu. Také Vám, kteří jste nás podpořili
svoji účastí. Už se těšíme na příští rok.

Naše dvě družstva čeká celkem náročná sezona, a tak jim přejeme hodně úspěchů. Naše družstvo
chlapů přivezlo také svoji letošní první trofej, putovní pohár z Dolních Louček okres Brno venkov.

Rohovládobělský zpravodaj I/2016
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V letošním roce nás čeká 21.května jedno z kol ligy okresu Pardubice. A vypadá to, že Vás můžeme
pozvat také na premiéru pořadatelství Východočeské ligy. Naše jednotka má za sebou i první výjezd
k požáru v Rohoznici, a to 7.ledna. Také odborná příprava je v plném proudu. Jednotka již prošla
školením velitelů a strojníků, obsluhy motorových a rozbrušovaích pil, školení řidičů.
Také jsme byli vybráni jako jedna z jednotek hasebního
obvodu Přelouč na odbornou přípravu plnění Bambi vaku
pomocí Cisternové automobilové stříkačky.
Bambi vak je vak o obsahu 800-1200 L hasiva pod
závěsem vrtulníku, a používá se při lesních požárech v
místech, kde se s naší technikou jen těžko dostáváme.
Byla to pro nás obrovská zkušenost a nepopsatelný
zážitek.Odkaz na fotografieje:
http://pista150.rajce.idnes.cz/
Vycvik_plneni_bambi_vaku_Choltice_16.3.2016

Také jsme začali, jako každoročne, pomáhat naší obci při jarním úklidu. Což je likvidace ořezaných
větví z lip u kostela a také s utěsnením protékající hráze na koupališti.
Vážení spoluobčané, to je tak v krátkosi o naší činnosti v začátcích letošního roku. Přeji Vám hodně
zdraví a krásné prožití jarních svátků, jsme tu pro Vás.
Za sbor a jednotku hasičů Rohovládova Bělá velitel Josef Peška.

Kavárna Stiasini
Autor – Zdeněk Záleský

A je to tady. Koncem roku jsme slíbili, že
začátkem jara otevřeme naši novou pobočku.
S velkým potěšením Vám oznamujeme, že
všechny stavební úpravy pokračují podle plánu
a tak termín otevření nové prodejny určitě
dodržíme. Už se nemůžeme dočkat prvních
zákazníků, kteří naší novou prodejnu navštíví a
ochutnají všechny dobroty, které budeme v naší
nové STIASINI prodejně servírovat. Ochutnáte
raději křupavé, voňavé croissanty, lahodné
francouzské quiche, nebo ještě teplé bagety?
Výběr zajímavého sortimentu je opravdu široký,
a co teprve naše výborná italská káva? Ta vůně
je nezaměnitelná, nikdy se neomrzí a chutná
opravdu skvěle. Hezké počasí je za dveřmi, proto pro Vás připravujeme útulnou venkovní zahrádku,
která nabídne příjemné posezení nejen u šálku vynikající italské kávy. Už se moc těšíme. A co Vy?
Pro bližší informace Vás zveme k návštěvě našich stránek na FB: www.facebook.com/stiasini
Zdeněk Záleský, jednatel společnosti STIASINI s.r.o.
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Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo
116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez
ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí
násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem
nedbalostních trestných činů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje
okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem. Volat mohou
lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem domácího násilí,
ať už fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu,
nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních
trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc
Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům
trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o
svých právech a ochraně. Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci
kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí
trestného činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund
Praha a programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz .

Historie čísel popisných
Autor – Petr Černý
Č.p. 89:
Dům z roku 1922 na stejném svém dvoře pro dům č.p 42 vystavěli manželé Josef a Emílie
Velínských. V roce 1934 dědictvím získal dům jejich syn, rovněž jménem Josef. Stavební plocha 112
m2. Domek zděný, pod tašky. Dům vlastní Martina Berousková.
Č.p. 90:
Dům přestavěn ze staré stodoly u č.p. 5 roku 1927 manželi Františkem a Marií Toušovských. V roce
1930 jej zakoupili manželé Václav a Františka Kmoníčkovi (nyní varhaník), prodavše zase č.p. 44.
domek z nepálených cihel – pod tašky. K domu patřilo 454 m2 zahrady, stavební plocha 373 m2.
Současnými vlastníky domu po celkové přestavbě v 70. letech min. století jsou manželé Václav a
Marie Kmoníčkovi.
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Č.p. 91:
„Lidový dům“ v majetku tělocvičné jednoty „Orel“ v obci Rohovládova Bělá. Jednalo se o sdružení
členů katolické jednoty. Dům byl postaven v roce 1927. Jednalo se o stavbu podobnou kdysi
výstavbě Národního divadla v Praze: členové do této stavby poskytovali svoji práci i svoje finance.
Část nákladů na pořízení pokryla dotace, kterou zajistil tehdejší duchovní děkan Hanzlík. V tehdejší
době největší spolková místnost v naší obci. Též místnost Záložního spolku. Po dlouhou dobu
objekt využívala místní škola jako tělocvíčnu a obec pro kulturní akce. Nyní po odkoupení a velice
zdařilé úpravě a rekonstrukci zde vznikla jedna z dalších dominant obce, kterou je firma TOPCENTRUM pana Jaroslava Nováka.
Č.p. 92:
Stavbu na obecním místě vystavěl v roce 1929 Jindřich Čech. V roce 1930 ji kupují Ladislav a
František Jičínští-jako obchod se smíšeným zbožím a vinárnu. Dům zděný, pod tašky. Stavební
plocha 122 m2. Nyní objekt vlastní Petr Žák.
Č.p. 93:
Stavba z roku 1929 vystavěna manžely Františkem a Marií Toušovskými. Pan Toušovský byl
nájemcem cihelny a obchodu s uhlím. Budova zděná, pod tašky. Stavební plocha se zahradou 408
m2. V současné době dům vlastní Marie Knížková.

Č.p. 94:
Stavba z roku 1928, kterou postavili manželé František a Julie Kudrnovi. Od roku 1930 je majitelkou
pouze vdova paní Kudrnová. V roce 1932 dům v dražbě koupil Jan Fíla, železniční zřízenec z
Přelouče. V roce 1934 je novou majitelkou Marie Růžičková. Dům zděný-pod tašky. Nyní jej vlastní
manželé Jaromír a Marie Štolbovi.
Č.p. 95:
Roku 1927 postavena stodola o samotě při cestě u lesa k rybníku Trhoňka. Roku 1928 upraveno
obytné stavení, které postavil Josef Malý, kovářský dělník. Říká se tam „Vila u lesa“. Zděné, pod
tašky. K domu patřilo 84,72 arů poli a 35 m2 lesa. Současnými spoluvlastníky jsou bratři Emil a
Zdeněk Rýdlovi.
Č.p. 96:
Dům v roce 1928 vystavěli na obecním místě manželé Čeněk a Anna Markovi. Pan Marek byl
povoláním holič. Od roku 1935 jej vlastnila jeho druhá žena Marie. Stavení zděné, pod tašky.
Výměra: stavební plocha 87m2. Nyní dům vlastní Simona Fišerová.
Č.p. 97:
Stavbu z roku 1930 nechala vystavět Berta Langnerová, vdova po celním úředníkovi.
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Stavení zděné, pod tašky. Mnoho let jej vlastnila paní Marie Jeřábková. V současnosti je vlastníkem
Milan Reinberk.

Č.p. 98:
Stavbu v roce 1887 postavili manželé František a Marie Vondroušovi jako zámečnickou dílnu č.p. 19.
V roce 1929 bylo odděleno a upraveno na obytné stavení a očíslováno na čp. 98 – majiteli od téhož
roku Václav a Emílie Kadavých. Zděné, pod tašky. Zahrada 572 m 2, stavební plocha 254 m2. Nyní
dům užívá František Štěpánek a vlastní jeho dcera Jana Konířová.
Č.p. 99:
Domek původně jako celek s č.p. 36. Roku 1931 severní část samostatně očíslována na č.p. 99 a
majitelem byl Čeněk Vosáhlo, pekař. Součástí domu byla i pekárna. Stavení zděné, pod tašky.
Současnými spoluvlastníky jsou Dana Povýšilová a Jiří Vosáhlo.
Č.p. 100:
Stavbu v roce 1931 postavili manželé Jan a Marie Smetanovi. Majitel byl povoláním sedlář. Stavení
zděné, pod tašky. K domu patřilo 266 m 2 zahrady, stavební plocha 277 m2. Nyní dům vlastní Pavla
Kohoutková.
Č.p. 101:
Domek přistavěn u č.p. 4 manželi Josefem a Marií Štěpánkovými – po určité době zrušeno.
Stavební plocha 26 m2. Následně bylo toto popisné číslo přiděleno domu ve vlastnictví manželů
Zdeňky a Václava Trubačových.
Č.p. 102:
Stavbu v roce 1932 vystavěla Jiřina Nováková, v roce 1935 znovu provdaná již jako Vondroušová.
Stavení zděné, pod tašky. Stavební plocha 749 m 2, zahrada 616 m2, pole 1,23 ha. Připojena
automechanická dílna Bedřicha Vondrouše. V současné době jsou spoluvlastnicemi domu sestry
Dana Vosáhlová a Marcela Husnajová.
Č.p. 103:
V roce 1932 dům přistavěli k č.p. 5 manželé Jan a Marie Beránkovi. Původně sloužilo jako obchod
střižním zbožím a krejčovská provozovna. Zděné, pod tašky. Stavební plocha 82 m 2. Nynějšími
spoluvlastníky jsou manželé Ondřej a Simona Brtkovi.
Č.p. 104:
Stavba z roku 1936 byla vystavěna jako skladiště (filiálka) rolnického družstva v Přelouči na obilí,
hnojiva apod. Přední zděná část tvořil byt pro skladníka, skladiště celé dřevěné, vše kryto eternitem.
Nynější vlastník je Fencik, s.r.o., stavebniny a autodoprava.
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Č.p. 105:
Stavba z roku 1897 byla cihelna, kterou nechal vystavět Josef Novák z č.p. 22. Po ukončení výroby
cihel byla cihelna zrušena. Číslo 105 bylo následně přiděleno domu manželů Formánkových.
Vážení čtenáři, tímto číslem popisným končí v kronice zápisy o domech, které v roce 1936 (kdy
byla kronika psána) v naší obci tehdy byly. V minulé době se mohlo číslo popisné po likvidaci starého
domu přidělit domu novému. Tato možnost byla ukončena před několika málo lety, takže nově
kolaudované domy mají popisná čísla v souvislé řadě. V současné době má naše obec 203
popisných čísel.
Petr Černý

Odešli z našich řad
- Marie Vondroušová 12.1.2016
Čest její památce

Kalendář akcí
30.4. pálení čarodějnic
21.5. Liga pardubického okresu - soutěž hasičů na fotbalovém hřišti
9.-11.6. sraz běláků v Bělé pod Pradědem
25.7. pohár starosty obce – soutěž hasičů na fotbalovém hřišti
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