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Slovo starosty
Vážení občané, milí čtenáři
Máme za sebou velmi horké a suché léto, které
přálo letním radovánkám především dětí na
táborech a dovolených s rodiči. O to horší to
byly podmínky pro práci. Počasí přidělalo
starosti zejména zemědělcům, zahrádkářům a
v neposlední řadě hasičům. Během prázdnin a
prvního školního měsíce se událo v naší obci
celkem dost věcí, o kterých bych Vás rád
informoval.
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Parčík u kostela

V červenci se podařilo dokončit
proměnu prostranství u kostela v
parčík.
K
rekonstruovaným
chodníkům přibyly čtyři stylové
lampy a dva reflektory namířené na
východní část kostela. Do zálivů
jsme nainstalovali dvě nové lavičky
a koše, srovnali terén hlínou a
nedávno
proběhla
i
výsadba
okrasných rostlin.
Na podzim
zasejeme trávu, aby se nám parčík
na jaře hezky zazelenal. Z proměny,
odborníky nazývané „revitalizace“,
radost
máme a myslím, že splnila naše očekávání. Celkové náklady dosáhly zhruba 260 tisíc korun.
V této souvislosti bych rád zmínil, že jsme nechali zpracovat odbornou firmou takzvaný plán
péče o stromovou zeleň, který obsahuje zhodnocení současného zdravotního stavu jednotlivých
stromů a návrh opatření a zásahů nutných k nápravě zjištěných nedostatků. Bohužel musím
konstatovat, že dvě z devíti lip u kostela a jeden strom na školní zahradě budeme nuceni nechat
pokácet. Další stromy budou prořezány. Práce provede odborná firma ještě letos, patrně v
listopadu a prosinci. Z prořezávek a kácení bude dost dřeva, které obec nabídne k prodeji. Zájemci
o dřevo se mohou hlásit již nyní.
Dětské hřiště

Druhým projektem, který se podařilo během léta dokončit, je především dětmi tolik očekávané
dětské hřiště. Prostranství u koupaliště, kde byla ještě v březnu tohoto roku skládka zarostlá
roštím, se proměnilo v oázu dětského skotačení, her a hlaholu. Hřiště obsahuje 9 herních prvků
nabízejících celkem široké vyžití. Všechny prvky mají certifikát dokladující splnění všech
zákonných bezpečnostních kritérií, jsou umístěny tak, aby se nepřekrývaly jejich tzv. dopadové
plochy. Dokonce i štěrk, kterého je tu mimochodem 80 tun (!), má certifikát. Hřiště je oficiálně
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určeno pro děti od 3 do 14 let, za bezpečnost dětí odpovídají samozřejmě rodiče!!! Chystáme též
oplocení areálu a vyvěšení provozního řádu, kde se každý dozví, co se smí a co ne. Na jaře sem
pořídíme nové lavičky a odpadkový koš.

Naše nové hřiště

Slavnostní přestřižení pásky

V sobotu 19. září proběhlo slavnostní otevření hřiště, kde se sešla spousta dětí s rodiči, babičkami
a dědečky. Slavnostně jsme přestřihli pásku, děti dostaly balonek a všichni si společně opekli
buřty. Bylo to fajn odpoledne. Celá akce přišla na cca 670 tisíc korun, přičemž 400 tisíc jsme
dostali od ministerstva pro místní rozvoj v rámci dotačního programu (opékání buřtů do toho
nepočítám ).
Stavební práce v ZŠ a MŠ

Během prázdnin byl uvnitř i před ZŠ a MŠ čilý stavební ruch. Před hlavním vchodem do ZŠ se
pokládala nová zámková dlažba a samotný vchod byl předělán na bezbarierový. V šatnách a
respiriu byla položena nová dlažba, v jídelně nové linoleum. Kompletně jsou zprovozněny sprchy u
tělocvičny, v tělocvičně pak vyměněna všechna světla. V šatnách byly vybourány staré „klece“ a
místo nich umístěny plechové skříňky.
Ve školce se měnily radiátory v hernách a pořizoval nový nábytek do obou šaten. Akce byly
hrazeny částečně z rozpočtů obou školských zařízení, částečně z rozpočtu obecního a částečně z
dotace krajského „Programu obnovy venkova“.
Bezpečnost v obci

V rámci zvýšení bezpečnosti chodců a především dětí navštěvujících naši ZŠ a MŠ, jsme zavedli na
přechodech pro chodce u školy a autobusové zastávky u hřbitova dozor dospělých. Provádějí ho
proškolení spolupracovníci OÚ vybavení reflexními vestami, čepicí a zastavovacím terčem. Dobu
převádění jsme stanovili podle začátku a konce vyučování na 1. stupni ZŠ. Proto je dozor na
přechodech ve dnech školního vyučování vždy
od 6:30 do 7:30 a v PO až ČT od 12 do 13
hodin, v pátek pak od 11:20 do 12:20. Pro
případ zástupu obec hledá další alespoň dva
spolupracovníky. Ideální by byli čtyři převaděči
na 2 přechody, kteří by se střídali dle možností
a dohody. Zájemci se mohou hlásit u starosty
obce.
Zavedení této služby vzbudilo zájem u
některých médií. Krátkou reportáž na Českém
rozhlasu Pardubice nebo na iDnes.cz si můžete
přečíst, nebo poslechnout na internetu. Odkazy
najdete v sekci Aktuality na stránkách obce.
Převádění dětí přes přechod
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V příštím roce bychom rádi nainstalovali v obci zařízení, která by omezovala rychlost
projíždějících aut. Ve hře jsou tzv. úsekové radary, nebo tzv. chytrý semafor. Úsekové radary
měří čas průjezdu automobilu v daném úseku silnice. Pokud auto projede rychleji, jeho majiteli je
poslán pozdrav ve formě fotografie se složenkou na úhradu pokuty. Chytrý semafor umožní
chodcům klasicky přejít po stisknutí tlačítka a navíc pokud vjede auto do obce vyšší rychlostí než
má, semafor jej buď přibrzdí, nebo zcela zastaví. Obě zařízení jsou dosti nákladná, naštěstí tu
jsou možnosti získání dotace.
V této souvislosti se krátce zmíním o odklonu kamionů ze silnice I/36. Začátkem září
proběhla schůzka v Lázních Bohdanči, kde byli starostové dotčených obcí informováni o
provedených krocích a stavu našeho společného problému. V současné době Ředitelství silnic a
dálnic zpracovává projekt změny dopravního značení, město Pardubice vykupuje pozemky pro
výstavbu víceúrovňové křižovatky „u Globusu“, aby se dalo na zmíněné křižovatce lépe odbočit z
Hradubické silnice od Hradce Králové na Pardubice. Každopádně to vypadá, že snížení počtu
kamionů v naší obci se v blízké době nejspíš nedočkáme.
Zvelebování obce

V rámci zlepšení vzhledu obecních prostranství jsme přijali během prázdnin několik brigádníků z
řad studentů, kteří natřeli herní prvky v MŠ a na kopečku, oboje vrata na zdravotním středisku a
mateřské škole, zábradlí v MŠ a na koupališti, nebo prováděli přidavačské práce při dláždění
prostoru před hlavním vchodem do ZŠ. Ještě letos vyměníme plot u zdravotního střediska a
necháme udělat novou fasádu na obecním domě čp.2, kde je v současné době prodejna květin a
textilu.
Závody hasičů

V sobotu 18. července se uskutečnil již IX. ročník závodů o „Pohár starosty obce“ v požárním
útoku mužů a žen spojený s BIG SHOCK CUPem. V parném letním dnu se sjelo kolem 35 družstev,
která si to rozdala dopoledne v klasice a odpoledne v požárním sportu. Akce byla tradičně spojena
s podporou sdružení PARENT PROJECT a bohatým doprovodným programem pro děti i dospělé.
Spoustu fotografií najdete na odkazu uvedeném v sekci aktuaity na stránách obce
http://rohobela.rajce.idnes.cz/PoharStarostyBigShock_20150718/
Stočné

V minulém čísle zpravodaje jsem avizoval plánované zvýšení stočného na příští rok. Připomínám,
že hlavním důvodem je to, že poplatky vybrané za stočné od občanů pokrývají náklady na provoz
kanalizace a ČOV (čističky odpadních vod) zhruba z poloviny. Proto byly na 26. zasedání obecního
zastupitelstva, konaném 7. září, poplatky na rok 2016 stanoveny na 700 Kč na rok a občana bez
rozdílu věku. Na obhajobu tohoto celkem razantního zvýšení bych rád uvedl, že stočné nebylo
zvyšováno několik let navzdory zdražování energií, které mají na celkových nákladech největší
podíl. Dále ve srovnání s okolními obcemi s ČOV a kanalizací ve vlastní správě je naše stočné stále
jedno z nejnižších např. Bukovka 700 Kč, Řečany n. L. 800 Kč, Kladruby n. L. 800 Kč. V obcích a
městech, kde je kanalizace a ČOV ve správě VAK Pardubice občané platí stočné 44,80 Kč za m 3,
což činí při tabulkové spotřebě 35 m3 na člověka a rok 1568 Kč. Na závěr nutno dodat, že i přes
zvýšení stočného poplatky patrně nepokryjí celkové náklady, a tak bude provoz ČOV nadále
částečně dotován z obecního rozpočtu.
Do konce tohoto roku nás také čeká sepsání smlouvy s každým vlastníkem nemovitosti, která je
napojena na obecní kanalizaci. Tuto povinnost nám ukládá zákon.
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Další aktuality ve zkratce

-

V lese již máme vyznačenou těžbu, která proběhne v listopadu a prosinci tohoto roku.
Od ledna bude možno zahájit samotěžbu a dočišťování pasek. Zájemci o samotěžbu se
mohou hlásit již teď na OÚ.

-

Praktická zubní lékařka oznámila ukončení své praxe na našem zdravotním středisku do
konce října tohoto roku. Obec shání náhradu.

-

Na zdravotním středisku proběhla výměna kotle a teplovodních rozvodů.

-

Od listopadu se pan Petr Černý chystá pokračovat v přednáškách o historii obce. Čtení z
kroniky bude probíhat každou středu v obřadní síni OÚ. O přesném datu zahájení
přednášek budete informováni.

-

Projektová dokumentace na kanalizaci v jižní části obce směr Vlčí Habřina byla
dokončena. V září byly zahájeny kroky nutné k vydání územního a stavebního povolení.
Následně bude podána žádost o dotaci.

-

Zadali jsme tvorbu projektové dokumentace na rekonstrukci cesty „Pod Pašťaty“.
Následovat bude opět vyřízení územního a stavebního povolení a následná žádost o
dotaci.

-

Dostali jsme předběžnou informaci, že příští rok máme velkou šanci získat dotaci na
novou hasičskou cisternu. Tak se necháme překvapit.

-

Zahájili jsme výkup pozemků pro cyklostezku na Kasalice. V jednání je i příprava
cyklostezky na Bukovku. Ve hře jsou dvě varianty, buď podél hlavní silnice I/36, nebo
podél lesa okolo čp. 95.

-

Vítěz výběrového řízení na svozovou techniku na bioodpad dodá automobil s třemi
kontejnery a štěpkovačem v předstihu oproti plánovanému termínu stanovenému na
polovinu března 2016 . Firma AUTO Helus stihne dodávku do konce tohoto roku.

-

V září byla dokončena výstavba veřejného osvětlení pro 8 nových stavebních parcel „Za
bytovkami“.

-

V poslední školní den proběhlo v obřadní síni našeho OÚ slavnostní rozloučení s žáky 9.
třídy ZŠ. Devítku opustilo celkem 12 žáků, obřadu se účastnil kompletní pedagogický
sbor. Fotografie a video najdete na stránkách ZŠ (www.zs.rohovladovabela.cz).

-

Manželé Emílie a Oldřich Klempířovi oslavili 29. srpna 50 let společného života. Zlatá
svatba se konala v obřadní síni OÚ za účasti celé početné rodiny. Do dalších společných
let přejeme zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.

-

Obecní zastupitelstvo zve všechny spoluobčany na veřejné zasedání, které proběhne v v
pondělí 19. října od 19 hodin v obřadní síni OÚ. Na setkání s Vámi se těší
Váš starosta Vašek Fišer
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Základní škola se zapojila do „Výzvy číslo 56“
Autor - Mgr. Jana Folprechtová-ředitelka ZŠ

Vybrali jsme si dvě šablony klíčových aktivit:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.
Náš projekt jsme nazvali: „Čtením, mluvením a myšlením k rozvoji osobnosti“. Na čtenářské dílny
jsme získali 2x 56.756,- Kč. Nové knížky do školní knihovny právě vybalujeme a zařazujeme, i
zařízení školní knihovny je nové. Se čtenářskými dílnami v rámci předmětu „Český jazyk“ začneme
od 1. října.
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt se uskutečnil ve dnech 20. – 26. 9. 2015. 11 žáků + vyučující
anglického jazyka pobyli 5 dnů v anglickém Hastingsu, kde vždy dopoledne probíhala výuka
anglického jazyka a odpoledne byl připravený výlet do okolí (Brighton, Ray, Dover Castel, útesy
Seven Sister´s a celodenní výlet do Londýna). Na tuto šablonu jsme získali 138.430,-Kč.

Žáci v nové knihovně

Výlet našich žáků k útesům Seven Sister’s v Anglii

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

Zatím, co dětem plynuly dny volna a užívaly si sluníčka, výletů a koupání, školka se připravovala,
aby děti přivítala něčím novým.
Nejdřív jsme přistoupili k výměně radiátorů ve dvou hernách. Tím jsme mohli odstranit zastaralé
kryty topení a máme prostor, který využijeme účelněji.
Budovu jsme částečně vymalovali – chodby, části heren, šatny. Největší změnou prošly právě šatny
dětí. Po celou dobu existence školky si děti ukládaly své osobní věci na poličku a do kapsářů. Ty
už byly potrhané, i když byly několikrát vyměňovány, děti měly věci často přeházené a nevěděly,
co komu patří. Už několik let bylo jasné, že je zapotřebí zásadní změna. Tentokrát požadavek
podpořilo i zastupitelstvo obce navýšením rozpočtu a došlo k realizaci. V šatnách jsou barevné
úložné dřevěné skříňky s dvířky a dostatkem prostoru pro všechny věci. Kvůli úspoře místa jsou
lavičky na sezení vysunovací. Dětem se lépe udržuje pořádek a šatna je stále uklizená a vesele
barevná.
Aby rodiče viděli, jaké jejich děti dělají pokroky, co všechno dokážou nakreslit a vyrobit, na to
potřebujeme v šatnách spoustu nástěnek. I zde jsme inovovali a sehnali veselé barevné samolepící
nástěnky.
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Ještě jsme stihli vyměnit v celé budově elektronický komunikační systém. Vyměnily se interní
telefony pro jednotlivé třídy a kuchyň. Hlavní vchod je vybaven novou čtečkou elektronických
vstupních karet a kamerovým systémem. Dnes už personál MŠ vidí s kým u hlavních dveří
komunikuje.
U hlavního vchodu došlo ještě k jedné změně.
Řada letitých tújí, které rostly před vchodem,
je částečně pokácena. Stínily do oken
pečovatelského domu. V současné době je
připraven a schválen plán nové výsadby keřů
kolem plotu MŠ. Před školkou zůstaly pařízky,
které jsou zatím „polotovarem“. Chtěli
bychom je využít pro vytvoření přírodních
překážek pro děti, kladinky, lavičku, ukazatel
a malou stezku, po které by děli mohly chodit
v létě bosýma nohama po různých přírodních
materiálech. Ale nejde všechno najednou.
Během prázdnin ještě brigádníci natřeli
všechny herní prvky na zahradě, bránu, branky
a celé obvodové zábradlí.

Nové skříňky a nástěnky v šatnách

Takže s chutí do hraní v krásném a čistém prostředí. Školka je opět plná dětí, které se sem,
doufejme, budou vždycky těšit. Čekají je kamarádi, hračky a spoustu akcí, které už jsou
připraveny.
První z nich je tzv. Sportovní školička. Celostátní akce, kterou nabízí externí lektoři . V deseti
lekcích 1x týdně seznámí děti s různými druhy sportu ve velké tělocvičně základní školy fotbal, florbal, další míčové hry, prvky atletiky a průpravného cvičení. Vše hravou zajímavou
formou.
Chceme poděkovat všem, kteří nám pomohli nápady realizovat. Především zastupitelstvu obce za
navýšení rozpočtu a finanční zabezpečení. Firmě Slezák R. Bělá za provedení instalatérských
prací, firmě C.R.M. komunikační systémy Voleč za zabezpečovací komunikační systém,
Truhlářství Hataš Chlumec n/Cidlinou za nábytek do šaten na míru. Především panu Milanu
Kryštůfkovi, který firmu Hataš zastupuje, za rychlou a pečlivou práci ve vysoké kvalitě. Panu
Josefu Peškovi za ochotu, se kterou plnil naše požadavky.
Za MŠ: Jindra Váňová

Zprávy z hasičské zbrojnice
Autor – Josef Peška

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s tím, co se událo za poslední
měsíce u našich hasičů.
Na přelomu června a července se nám konečně podařilo namontovat na naše doprovodné vozidlo
VW Transportér zvukové a výstražné zařízení. Chtěl bych tímto poděkovat panu Jaroslavu
Novákovi, majiteli
firmy Top Centrum. Nejenže nám zapůjčil
prostory, ale zajistil i
profesionální montáž tohoto zařízení. Děkujeme a přejeme mu spoustu spokojených zákazníků.
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V posledním zpravodaji jsem se zmínil o tom, že měsíc březen byl pro naši techniku kritický, co
se týče oprav. Těší mě, že jsme tyto opravy nepodcenili. Letošní tropické léto nás důkladně
prověřilo. Jednotka se zúčastnila několika technických výjezdů. Týkaly se zalévání nové
výsadby stromů v obci Bukovka a zavlažování trávníku na místním bělském hřišti, který dostal
těmito parnými dny zabrat.
Vše začalo 5. srpna. Jednotka vyjela na technickou pomoc do Bukovky. Ve 14.00 jsme byli
odvoláni k letos největšímu požáru k obci Semín, kde se na poli vzňala sláma od zemědělského
stroje. Zasahovalo zde 13 jednotek hasičů a díky, dá se říct profesionálnímu zásahu všech
jednotek, se oheň nedostal do okolních vyschlých lesů. Požár zde zlikvidoval 15 hektarů slámy.
Další výjezdy následovaly. Dne 4. srpna vyjela jednotka po telefonické informaci našich občanů
k požáru automobilu před prodejnu Koberce Strnad - křižovatka na Vyšehněvice. Dne 8 .srpna
jsme byli povoláni k požáru louky do Lázní Bohdaneč. Po nárazu labutě do vedení vysokého
napětí došlo k přepálení vodiče a následnému požáru. Další zásah proběhl 13. srpna v lese u
obce Břehy. V sobotu 6. záři jsme v rámci dobrovolné brigády vykáceli větší části tújí před
mateřskou školou.
Našim sportovním družstvům letos už
pomalu sezóna končí. V lize Pardubického
okresu mají před sebou poslední závod,
který se bude konat 3.10. v Rokytně.
Děvčata si mohou tento poslední útok
báječně užít. S náskokem 14 bodů již mají
celkové vítězství v této lize zajištěné a
tedy obhájí „zlatou“ z minulého roku. Ale
naši chlapi mohou ještě zabojovat o celkové
5. místo . Se svým novým osobním rekordem
na 3 hadice 16,90 s a 1. místem z minulého
kola ze Srchu, na to mají dobře nakročeno!
Za zmínku stojí i jejich „osobák“ na 2 hadice
čas 14,66 s. Mimo LPO objíždí samozřejmě i
Brigáda hasičů při kácení tůjí u MŠ.
další závody. Jedním z nich byla i Extraliga
v požárním útoku České republiky, kde děvčata skončila na hezkém 7. místě.
Tradiční soutěž „O pohár starosty obce“ jsem si nechal nakonec. Již devátý ročník proběhl
18.července na místním hřišti. I díky Vám se nám podařilo získat a následovně poslat na konto
ParentProjectu 72.000,-Kč. Z menší části se uhradilo ubytování na letním pobytu kluků
s tatínky. Větší část přispěla k zakoupení velmi důležité pomůcky pro svalového dystrofika –,,
kašlacího asistenta“. Chtěl bych touto cestou poděkovat našim firmám, sponzorům a dárcům ,
kteří nám každoročně pomáhají.
A úplně na závěr. Blíží se topná sezóna. Neměli bychom proto zapomenout zkontrolovat naše
komíny, krby, kotle a kamna. Protože všichni víme, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.
Vaši hasiči
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Z fotbalových kabin
Autor - Pavel Kohoutek

T.J. Sokol Rohovládova Bělá „A“ je v soutěži I.B třídy skupina A v současné době na 2. místě. Je
to radikální zlepšení proti loňské sezóně, kdy jsme v této době byli na 9. místě. Děkujeme všem
hráčům za jejich zlepšený přístup.
V soutěži III. třídy Přeloučsko pro sezónu 2015-2016 je T.J. Sokol Rohovládova Bělá „B“ na 2.
místě s počtem 16 bodů. Chceme bojovat o stupně vítězů, ale postup je nereálný. Máme úzký
kádr a někteří hráči jsou na úrovni IV. třídy. Bez srdíčka se fotbal hrát nedá. Mužstvo musí být
posíleno o hráče do útoku. To je naše velká slabina. Důležité budou zápasy v Přelovicích,
Kolesách, doma s Chvaleticemi a zajíždíme na horkou půdu do Lipoltic, které vedou tabulku.
Pro sezónu 2015-2016 jsme založili žáky – přípravku U8, která začíná hrát soutěž. Naši žáčci jsou
v soutěži o rok mladší než ostatní družstva, proto bude těžké každé utkání. Trenér p. Štrobich si
vede velmi obětavě a snaží se o co nejlepší výsledky.
Žáci U12 (mladší) začínají také soutěž prvním rokem a hrají na poloviční hřiště o 7-mi hráčích.
Pro ně je to také velmi těžké se s tím vyrovnat.
Děkuji trenérům Štrobichovi, Urbancovi a Zemanovi za obětavou snahu pracovat ve volném čase
s mládeží. Je to časově náročné.
Za T.J. Sokol Rohovládova Bělá, Pavel Kohoutek

Historie čísel popisných
Autor-Petr Černý

Č.p. 68:
Bývalý špýchar od chalupy čp. 20, který r. 1904 vyhořel. Na tomto místě byl postaven M.
Trubačovou nový dům čp. 68. v roce 1905 jsou novými vlastníky manželé Josef a Anna Pošvovi.
V r. 1928 dům zakoupila Marie Volejníková z Vápna pro svého syna Františka Volejníka - koláře.
Domek zděný, pod tašky. K domu patřilo 253m2 zahrady a 395 m2 zastavěné plochy. V současné
době jsou vlastníky manželé Naděžda a Pavel Mertovi.
Č.p. 69:
Stavba z roku 1904, kterou vystavěli manželé František a Marie Krejčíkovi. V r. 1918 se stává
majitelkou Bedřiška Krejčíková (provdaná Štěpánková). Roku 1922 dům koupili manželé Josef a
Anna Rálišovi. Stavení zděné, pod tašky. Výměra:181m2 zahrada a 389m2 stavební plocha s
nádvořím. Nynějším vlastníkem je Aleš Landsman.
Č.p. 70:
Dům vystavěn v r. 1905 manželi Josefem a Annou Hoškovými. Od r. 1910 jej vlastní Josef Hošek,
v r. 1922 Marie Hošková, od r. 1933 jsou majiteli manželé Jiří a Emilie (rozená Hošková)
Vincencovi. Stavení zděné, pod došky. Výměra: 32m2 zahrady, stavební plocha a nádvoří 529m2.
Stávajícími spoluvlastníky jsou Ivo Fandel a Kristýna Holečková.
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Č.p. 71:
Stavbu z roku 1907 postavili manželé Jan a Marie Tesařovi. Dům zděný, pod tašky. Výměra:
413m2 stavební plocha a nádvoří a 23m2 zahrady. Dům, který užívají manželé Vondrákovi vlastní
Soňa
Filipová.
Č.p. 72:
Stavbu roku 1908 vystavěli manželé Matěj a Kateřina Tlučhořovi. Od r. 1915 je vlastníkem pouze
Matěj Tlučhoř. Od roku 1926 jsou vlastníky manželé MUDr. František a Blažena (rozená
Tlučhořová) Ludvíkovi. Stavení zděné, pod tašky. Výměra: 1315m 2 zahrady, 800m2 zastavěná
plocha a nádvoří. V 80. letech min.století byla nemovitost rozdělena. Uvedené čp. 72 vlastní Ing.
Miroslav Kohoutek. Druhou polovinu pod čp. 148 vlastní MUDr. Antonín Vykydal.
Č.p. 73:
Domek postavili v roce 1907 manželé Jan a Albína Včelákovi. Stavba zděná, pod tašky. K domu
patřilo: 1,76 ha polí, 514 m2 lesa, stavební plocha s nádvořím 369 m2. Současnými vlastníky jsou
manželé Josef a Marie Včelákovi.
Č.p. 74:
Stavba z roku 1908 vystavěn jako „Občanská záložna“, s.r.o., pro Bělou a okolí. V domě byla od
roku 1919 četnická stanice a od r. 1930 obecní knihovna. K domu patřilo: 124 m2 zahrady ,
zastavěná plocha a nádvoří: 324m2. Dům je nyní ve vlastnictví České pošty, s.p., která zde má
svoji pobočku.
Č.p. 75:
Domek v roce 1910 vystavěli manželé Čeněk a Františka Kučerovi. Jmenovaný byl holičem a zemřel
r. 1924 v ústavu choromyslných v Bohnicích. Od té doby vlastní nemovitost manželka Františka. Od
r. 1936 dáno do pronájmu Františku Jankovi, taktéž holičovi. Dům zděný, pod tašky. Stavební
plocha 132 m2. Vlastníkem je nyní Jaroslav Novák.
Č.p. 76:
Stavba z roku 1911, kdy ji vystavěli manželé Gustav a a Karolina Geduldigerovi. Po smrti pana
Geduldigera v r. 1936 jen Karolina. K domu připsáno 1,62 ha lesa, stavební plocha 142 m 2. Dům
zděný, pod tašky. V současné době jej vlastní Soňa Labošová.
Č.p. 77:
Dům z roku 1912, který postavili manželé Čeněk a Anna Krejčíkovi. Stavba zděná, pod tašky.
Patřili k ní 691 m2 zahrady, zastavěná plocha a nádvoří 360 m2. Nynějšími vlastníky jsou manželé
Jiří a Eva Krejčíkovi.
Č.p. 78:
Dům postaven roku 1912 manželi Hugo a Marie Klapkovými. V roce 1913 jej vlastní jejich dcera
Františka s manželem Janem Dvořáčkem. Dům sloužil jako obchod smíšeným zbožím a trafika. Vše
zděné, pod tašky. Součástí je 691 m2 zahrady , stavební plocha s nádvořím 332 m2. Současným
vlastníkem je Petr Rejfek.
Č.p. 79:
Domek v roce 1919 vystavěla u č.p 9 Anna Pošvová, v roce 1921 je vlastníkem její syn Jindřich.
Stavba zděná, pod tašky. K domu patřilo: 45,67 arů pole a 211 m 2 zahrady. Zastavěná plocha 246
m2. V roce zápisu do kroniky (r.1936) již neobydleno.
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Č.p. 80:
Stavbu v roce 1914 vystavěli manželé Bohumil a Božena Panchártkovi. Součástí stavby bylo i
strojní truhlářství a služby pohřebního ústavu. K domu patřilo 561 m 2 zahrady, stavební plocha s
nádvořím činí 793 m2. Vše zděné, pod tašky. Vlastníkem je František Schmidt.
Č.p. 81+82:
Domky vystavěli v roce 1915 manželé Václav a Kristina Novákovi. Oba domy zděné, pod taašky.
Č.p. 81 bylo určeno jako výměnek k č.p. 22. Dům č.p. 82 byl určen pro dělníky cihelny, kterou
manželé vlastnili. Dům č. 81 je nyní v majetku manželů Františka a Marie Štanclových. č.p. 81.
Č.p. 83:
V roce 1924 bylo odděleno od mlýna č.p. 14, kdy jej koupili manželé Josef a Anna Danihelkovi. Od
roku 1934 jej Anna (porodní asistentka) vlastní sama. Dům kamenný a zděný – pod tašky. V domě
je dále automechanická dílna a střižní obchod, jež provozovali Dolečkovi. Stavební plocha 281 m 2
a 468 m2 zahrady. Stavení zbouráno při rekonstrukci silnice I/36.
Č.p. 84:
Vznikl v roce 1932 oddělením od č.p. 11 a byl určen jako jeho výměnek. Tehdejšími vlastníky byli
manželé Josef a Marie Havelkovi. Částečně zděné a báchorové, pod tašky. V současné době jsou
spoluvlastníky Leoš Havelka a jeho sestra Ilona Kochová.
Č.p. 85:
Jednalo se o výměnek k č.p. 6. Stavení zděné, pod tašky vystavěli manželé Josef a Františka
Siručkovi. Stavební plocha 123 m2. Stavba zbourána v souvislosti s výstavbou prodejny Jednota v
sedmdesátých letech minulého století.
Č.p. 86:
Stavbu z roku 1921 postavil stavitel Jan Ludvík. V roce 1932 ji kupují manželé František
(poštmistr) a Marie Kočí. Od r. 1925 byl v budově poštovní úřad – dnes proto pamětníci také říkají
„na staré poště“. Budova zděná, jednopatrová, pod tašky. Zahrada 163 m2, stavební plocha 794
m2. Nyní nemovitost vlastní manželé Ondrej a Serafína Lakatošovi.
Č.p. 87:
Dům postaven v roce 1923 a byl v majetku Družstevního hospodářského lihovaru ve Vyšehněvicích
pro jeho zaměstnance. U domu je garáž pro autobus Bělá-Přelouč. Zděný, pod tašky- dvůr společný
s č.p. 5 a 103. Stavební plocha 695 m2. Nynějšími vlastníky jsou manželé Ondřej a Simona Brtkovi.
Č.p. 88:
Stavba z roku 1922 jako majetek místní školní rady byl stavěn po získání 90% státní dotace pro
čtyři rodiny učitelů místní školy. Proto také ještě občas nazývaný „učitelák“. Jednoposchoďová
budova zděná, pod tašky. Stavební plocha s nádvořím o výměře 1451 m 2, zahrada 2502 m2. Dům
byl koncem osmdesátých let min. století rekonstruován a současně zvýšena kapacita bytů na deset.
Je majetkem jednotlivých majitelů bytových jednotek.

Kalendář akcí
Poznámka: termíny jsou předběžné, včas budou upřesněny.
28.11. – rozsvícení vánočního stromu
17.12. – vánoční koncert ZUŠ v kostele
19.12. – vánoční koncert MŠ a ZŠ v kostele

