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Vážení občané, milí čtenáři
Máme před sebou již 3. adventní neděli, což je neklamným
znamením, že vánoce jsou už téměř za dveřmi. Děti z obce už
ozdobily vánoční strom před naším kostelem, společně s anděly
zazpívaly koledy, předaly dopisy Ježíškovi a vypustily lampióny
štěstí. Ve škole, školce i doma mají za sebou, čertovskou nadílku a
teď už zbývá jen pár dní do školy a vánoce společně s prázdninami
jsou tu. Zkrátka děti se těší, dospělí šílí, vánoční přípravy jsou
v plném proudu.
Vraťme se teď na chvíli o dva měsíce zpět. Jak všichni víme, v říjnu
proběhly komunální volby, kde jsme volili z 11-ti kandidátů 7 členů
obecního zastupitelstva. Z voleb vzešlo staronové zastupitelstvo,
kde mandát z minulých období obhájili všichni 4 kandidáti (Jana
Sirůčková, Pavel Kmoníček, Petr Pospíšil a já) a zároveň k nám
přibyli tři nováčci (Jára Kvasničková, Pavel Černý a Pepa Peška). Rád
bych zde poděkoval bývalým zastupitelům, kteří se rozhodli v tomto
období již nekandidovat, za vše, co pro tuto obec udělali. Jsou to
Olga Sejkorová, bývalý starosta i místostarosta Václav Kmoníček a
minulý pan starosta Petr Černý.
V pondělí 3.listopadu proběhlo v naší obci ustavující zasedání, kde
zastupitelé volili mimo jiné, nového starostu a místostarostu. Zde
jsme společně s Pavlem Kmoníčkem dostali velkou důvěru a zároveň
přijali velkou odpovědnost. Pavel byl zvolen místostarostou a já
dostal důvěru nejvyšší, stal jsem se novým starostou. Nevím jak to
napsat, aby to nevyznělo jako fráze, ale chtěl bych Vám vážení
občané obce Rohovládova Bělá sdělit, že si této důvěry velice vážím
a že je mi velikou ctí být starostou této výjimečné obce. Na jednu
stranu, vzhledem k množství činností a odpovědnosti, které s činností
starosty souvisí a vysoké laťce minulého starosty Petra Černého, to
úloha nebude vůbec jednoduchá. Na druhou stranu vzhledem
ke složení obecního zastupitelstva, kde jsme tak říkajíc „podobné
krevní skupiny“, kvalitě zaměstnanců (Dáše Kašparové, Pepovi
Peškovi a Kamile Petrové) a velké podpoře a pomoci ze strany Petra
Černého, pevně věřím, že se nám podaří nastavenou laťku fungování
obce udržet.
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Druhý den po zvolení jsem v mém dosavadním zaměstnání vyřídil nejnutnější věci a od středy
5.11. se již naplno věnuji práci pro obec. Postupně jsem byl seznámen s tím, co se v jaké budově
nachází, k čemu to slouží a jak se s tím zachází. Jak sestavit rozpočet, co vše je potřeba ke
kolaudaci, dotaci, jak vyřídit žádost, stížnost, komu zavolat, když nefunguje veřejné osvětlení,
nebo je ucpaná kanalizace atd. atd. atd……atd. Absolvoval jsem i několik školení, seminářů,
setkání starostů a valných hromad spolků, jejichž je obec členem. Občas jsem měl z toho přívalu
informací tak nafouknutou hlavu, že jsem se nevešel ani do dveří radnice ☺.
Od voleb proběhly již 4 zasedání obecního zastupitelstva, kde hlavním bodem jednání bylo
sestavení rozpočtu obce na rok 2015. Zde jsme se shodli, že dokončíme zasíťování osmi
stavebních parcel v lokalitě „Za bytovkami“, kde zbývá dodělat komunikaci s veřejným
osvětlením. Parcely jsme již začali nabízet k prodeji, případní zájemci najdou detailní informace
na stránkách obce, ve vitríně před úřadem, nebo přímo u mě. Dále jsme vyčlenili peníze např. na
pořízení nového dětského hřiště, opravu a údržbu chodníků a cest, úpravu obecní zeleně, nebo
výstavbu přístřešku za fotbalovými kabinami. Dále počítáme s penězi na projekt rozšíření kapacity
MŠ v rámci dotace od ministerstva školství pro případ, kdy by vyšla. Bohužel se nepodařilo
uspokojit všechny potřeby, neboť prostředky obce jsou omezené.
Rád bych se detailněji zmínil o tom, co je myšleno údržbou chodníků a cest. Vzhledem k tomu, že
není v silách zaměstnanců obecního úřadu udržet stav chodníků a cest tak, jak bychom si všichni
představovali, rozhodli jsme se se zastupiteli, že se pokusíme zapojit do této údržby Vás
spoluobčany. Představa je taková, že území obce rozdělíme na části, kde každá bude mít svého
správce. Ten bude odpovídat za čistotu přiděleného úseku tj. odstranění trávy mezi dlaždicemi a
u obrubníků, zametání listí nebo štěrku po zimní údržbě, úklid pohozených odpadků a další vesměs
lehkou práci, kterou zvládne každý za použití běžného jednoduchého nářadí (koště, hrábě, lopata
apod.). Do úlohy správce nebude spadat práce fyzicky těžká, nebo vyžadující náročnější techniku
jako např. sekání trávy, vyhrnování sněhu ani likvidace shrabaného, nebo zameteného odpadu.
Tyto činnosti zajistí obec. Správci boudou za práci odměňováni každý měsíc dle velikosti a
samozřejmě čistoty přiděleného úseku. Tento projekt by mohl začít fungovat již od února, nebo
března příštího roku, pokud se samozřejmě najdou zájemci o tuto práci. Detaily musíme ještě se
zastupiteli doladit, nicméně zájemci se mohou již teď předběžně hlásit na obecním úřadě.
Rád bych Vás také informoval o tom , že existuje iniciativa sdružení obcí, jejíž cílem je dosáhnout
odklonění těžké nákladní dopravy ze silnice I/36, která naší obcí prochází. Začátkem prosince
proběhlo v Lázních Bohdaneč jednání zástupců dotčených obcí jehož jsem se účastnil. Byli jsme
zde informováni o krocích, které již byly v tomto směru provedeny a domluvili kroky, které budou
následovat. I když boj to nebude vůbec jednoduchý, doufám že, se podaří problém s dopravou
v rozumném čase vyřešit.
Možná jste si vážení čtenáři všimli, že tento zpravodaj změnil název, už to není Bělský Čtvrtletník,
ale Rohovládobělský zpravodaj a také trochu změnil kabát. Tyto změny nemají hlubší význam.
Chtěl jsem jen přinést do dobře zavedeného informačního listu trochu svého ducha ☺. Vzhledem
k rozsahu tohoto čísla, kdy se nám sešly příspěvky od obou školských zařízení hasičů a sportovců,
zde výjimečně chybí oblíbený výtah z historie jednotlivých čísel popisných. V příštím zpravodaji
už zase určitě bude. Dále bychom Vás chtěli vyzvat ke spolupráci na tvorbě tohoto zpravodaje.
Každý ať už jednorázový, nebo i pravidelný příspěvek ze zajímavých akcí, událostí, nebo třeba i
rozhovorů se zajímavými lidmi uvítáme a při nejbližší příležitosti otiskneme.

Str. 2

Rohovládobělský zpravodaj č.IV
Vánocemi jsem začal, vánocemi také tento můj článek ukončím. Nejprve bych Vás chtěl srdečně
pozvat na dva vánoční koncerty, které se uskuteční v kostele Svatého Petra a Pavla. Na prvním, dne
17.12., vystoupí žáci základní umělecké školy, na druhém, již tradičním, vystoupí v sobotu 20.12.
pěvecké sbory žáků základní a mateřské školy. Nezapomněli jsme ani na tradiční silvestrovský
ohňostroj, který odpálíme 1. ledna v 17 hodin na koupališti.
Na závěr mi dovolte vážení čtenáři, abych Vám jménem svým i jménem celého obecního
zastupitelstva a zaměstnanců obce popřál krásné a pokud možno pohodové svátky vánoční a
hodně štěstí a zdraví v roce 2015.
Váš nový starosta Vašek Fišer

Základní škola představuje své aktivity
Školní rok 2014/15 se pomalu přehoupl do 2. čtvrtletí, ve kterém je už za námi vidět kus vykonané
práce. O prázdninách byly zrekonstruovány šatny, drátěné klece byly z části nahrazeny šatními
skříňkami. Zbývající část šaten dozná úpravy opět o hlavních prázdninách. V listopadu bylo
vyměněno linoleum v 6. a 7. třídě a spolu s novými lavicemi působí interiér moderním, příjemným
dojmem. Do učebny PC jsme zakoupili nové kolečkové židle. Proměnu doznalo i oddělení školní
družiny, kde byl vyměněn koberec, nábytek a položeno nové linoleum. Výmalba se přizpůsobila
barevnosti nábytku a koberce.
Žáci 8. třídy se zapojili do evropského projektu
„European Christmas Tree Decoration Exchange“
(Vyměňte si Vánoce!). Celý projekt spočíval ve výrobě
vánoční ozdoby, která by charakterizovala region, ve
kterém žijeme, a to byl pro nás pardubický perník.
Spolu s výrobou dekorace bylo podmínkou zapojení do
projektu vytvořit prezentaci v anglickém jazyce o
škole, regionu, vánočních tradicích, vyrobit přání,
nazpívat vánoční píseň a připojit recepty na tradiční
vánoční pokrmy.
Toto vše jsme potom zaslali 34 partnerským školám v 5. skupině, do které jsme byli zařazeni.
Celkem se do projektu zapojilo 275 evropských škol. Naše výrobky se tak dostanou do Anglie,
Belgie, Dánska, Francie, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Řecka, Španělska, Walesu a
dokonce i na Maltu. Naši žáci si poradili výborně jak s výrobou dekorací, tak i s videoprezentací.
Sestříhat natočené záběry, přidat fotografie a hudební podkres vyžadovalo znalosti ICT a těch se
s úspěchem zhostili Pepa Kolman a Vašek Steklý, za což jim patří můj obdiv a hlavně poděkování.
V těchto dnech přicházejí do školy obálky a balíčky s dekoracemi, které vyrobily děti
z partnerských škol. A tady si musím přihřát „polívčičku“ – naše děti jsou prostě NEJ! Právě
vyrábíme panel v hale školy, kam všechny prezentace a přání umístíme a nazdobíme vánoční strom,
který si můžete v pátek 19. prosince prohlédnout, abyste se sami o šikovnosti dětí přesvědčili.
Tímto bych Vás i ráda pozvala v sobotu 20. prosince na tradiční Vánoční koncert do kostela sv.
Petra a Pavla, kde vystoupí školní pěvecký sbor.
Přeji Vám za sebe i všechny zaměstnance ZŠ příjemné vánoční svátky a hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti v nastávajícím novém roce 2015.
Jana Folprechtová, ředitelka školy
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Informační střípky z mateřské školy
V letošním školním roce opět nestačila kapacita mateřské školy všem požadavkům rodičů. V
současné době se nedaří umístit hlavně děti mladší tří let, i když rodiče o místo žádají. Naše
obec se snaží využít evropské dotace a ve spolupráci obec, projektant ing. Pavel Hynek a MŠ byl
v létě zpracován projekt na rozšíření kapacity o 15 míst. V současné době ještě neznáme
rozhodnutí ministerstva.
I v letošním šk. roce je pro děti připravena spousta akcí – divadla v MŠ, návštěvy divadel a
kulturních domů v Hradci Králové, Pardubicích a Chlumci n/Cidlinou. Těšení na Vánoce dětem
zpříjemníme Vánoční pohybovou show, kterou zabezpečuje pardubické pohybové studio,
návštěvou Mikuláše a anděla a vánoční nadílkou. V zimě budeme navštěvovat solnou jeskyni v
Pardubicích pro zlepšení zdravotního stavu dětí.
Tyto jednotlivé akce jsou atraktivní, ale v celoroční práci nejsou stěžejní. V minulém příspěvku
jsem se zmiňovala o koncepční práci ve výchově a vzdělávání předškolních dětí. Dnes bych se
ráda zmínila o školním stravování. Dětská výživa a sestavování jídelníčku není nahodilá a
jednoduchá záležitost. Vedoucí stravování společně s hlavní kuchařkou musí sestavit jídelníček
vyvážený, aby se jídla často neopakovala a hlavní jídlo se svačinami k sobě „ ladilo“. Dodržovat
se musí tzv. spotřební koš, kde se sleduje množství použitých surovin během jednoho měsíce.
Druhy a množství musí odpovídat dané normě. Samozřejmostí je používání kvalitních tuků a
dalším vstupních surovin. Nepoužívají se umělá dochucovadla a vitaminy. K přípravě jídla se
využívá konvektomat, který připravuje jídla šetrněji, než klasická úprava. Děti se setkají se
zajímavou úpravou luštěnin, pohanky, ryb, bulguru, kuskusu, cizrny, jáhel, semolinové mouky.
Dostávají celozrnné tmavé i světlé pečivo. Jídelníčky jsou pravidelně kontrolovány lékaři z okr.
hygienické stanice zároveň s čistotou kuchyně. Věřte, že sestavení správného jídelníčku a
dodržování hygienických předpisů je dnes úplná věda. V krátké budoucnosti bude u jídel na
jídelníčku ještě uváděn údaj o obsahu některého ze 14 sledovaných alergenů. Jídelníčky jsou
dostupné na webových stránkách mateřské a základní školy. Školní jídelna vaří i pro „cizí
strávníky“, takže v případě zájmu i pro vás. Při poslední kontrole nebyly shledány žádné závady
a skladba jídelníčku odpovídala zásadám správné výživy. Ráda bych poděkovala dlouholetému
kolektivu školní kuchyně za jejich snahu. Kolektiv tvoří vedoucí stravování Monika Říhová,
vedoucí kuchařka Hana Kryštůfková , Lenka Bosmanová a Dana Ševčíková.
Velká část školkového rozpočtu byla letos
vyčleněna na nákup nových lehátek pro odpočinek
dětí. Požadavky kontrolních orgánů jsou stále
přísnější a tak přestala konstrukce lehátek
vyhovovat.
Do
nákupu
kvalitních
lehátek
odpovídajících normám MŠ investovala z rozpočtu
110 tis. Kč.
Zabezpečení vstupu do budovy MŠ.
Na základě událostí ve žďárské střední škole bych
se ráda zmínila o našich bezpečnostních
opatřeních, které máme nastaveny již několik let a
pouze jsme ještě v současnosti upravili několik
detailů. Rodičům dětí a rodinným příslušníkům je
umožněn vstup do budovy po celý den pomocí
čipových vstupních karet.
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Každý rodič zodpovídá za to, že s ním do budovy nevstoupí cizí osoba. Ostatní návštěvníci zvoní u
hlavního vchodu a personál MŠ posoudí na základě domluvy po telefonu nebo osobního kontaktu u
hlavních dveří, zda osobu do budovy vpustí.
Přejeme všem hezké adventní období a těšíme se na setkání při vánočním vystoupení dětí v
kostele.
Za MŠ:
Jindra Váňová
www.msrohovladovabela.cz

Zpráva o činnosti hasičů
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom vás v krátkosti informovali o činnosti našeho sboru dobrovolných hasičů v tomto
roce. Velké změny, jak jste si jistě povšimli, doznala naše hasičárna, na které pracovali, ne málo
hodin, místní hasiči. Nová střecha, fasáda a okna daly zbrojnici výjimečný vzhled.I Wolksvagen
transporter dostal nový kabát červenobílé barvy s polepy.

Dále musíme zmínit naše sportovní družstva. Děvčata celý rok bojovala o celkové umístění v Lize
pardubického okresu, kde nakonec získala nejvíce bodů a stala se tak vítězkami této ligy. K tomu
obdržely pohár za nejrychlejší požární útok LPO 2014 a Míša Blažková byla oceněna za nejrychlejší
proudařku LPO 2014. Mužské družstvo se tuto sezónu teprve seběhávalo, ale je v nich velký
potenciál a věříme, že se budeme těšit i z jejich výsledků.
Za SDH Rohovládova Bělá : Pepa Peška

Činnost TJ Sokol Rohovládova Bělá v tomto roce
V soutěži 3. třídy Přeloučsko tým Rohovládova Bělá B skončil po podzimní části soutěže ročník
2014/2015 na 4. místě s 26 body se ztrátou 4 bodů na druhou příčku. Na to, že mužstvo odehrálo
soutěž s nedostatkem hráčů (zranění, studijní povinnosti hráčů), jsme se 4. místem nakonec
spokojeni. Pro jarní část sezóny chceme tým posílit na dvou, až třech postech a budeme se snažit
atakovat druhou příčku v soutěži, což je reálné, jelikož mužstvo má herní kvalitu, ale méně
disciplíny, na které chceme zapracovat. Děkujeme obecnímu úřadu v Rohovládově Bělé za
podporu, a budeme se snažit hrát fotbal, který se divákům bude líbit a tím dobře reprezentovat
obec.
Str. 5
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Pro sezónu 2014/2015 jsme založili mladší žáky U-10 let. Se žáky hrajeme soutěž se 7 účastníky.
Oblíbený vánoční vtip
Děti v rozmezí 5 – 8 let soutěž nehrají, zatím s nimi trénujeme, a budou
přihlášeny do soutěže
našich dětí:
příští sezónu. S dětmi trénujeme pondělky, úterky po dvou hodinách, v neděli mají mistrovská
utkání. Je to velice náročné na čas, a za to bych chtěl poděkovat trenérům
panu
Štrobichovi,
O Vánocích říká
maminka
Pepíčkovi:
„Pepíčku,
zapaldali děti
Urbancovi a dalším, kteří naše děti zdokonalují v herní činnosti. Dále pak rodičům, kteří
vánoční stromeček.“
do oddílu a důvěřují trenérům, a sami se chodí dívat na tréninkový proces. Jelikož máme 30 – 40
dětí v mládežnických družstvech, chceme, aby se zdokonalovaly a nadále
je přijde
udržet
v klubu,
Za chvíli
Pepíček
a říká: aby
„A svíčky taky?“
děti neztratily zájem pro další hru.
V budoucnu máme za cíl dovybavit kabiny sportovním materiálem a upravit areál kolem kabin.
Za TJ Sokol Rohovládova Bělá Pavel Kohoutek

TJSem
Sokolmůžete
Rohovládova Bělá „A“

zadat oblíbenou

Titulek popisující obrázek či grafiku

Mužstvo
„A“ Roh.Bělé
se po polovině soutěže umístilo na stejném místě jako vloni, tj. na 8. místě
rodinnou
frázi
v I.B třídě skupiny A. Tým jsme hodně omladili a pozměnili, nečekali jsme útok na přední příčky,
nebo slogan.
ale umístění po podzimní části jsme si představovali lepší. Proti loňskému roku jsme si polepšili v
bodovém zisku.
Za TJ Sokol Rohovládova Bělá: Jaroslav Novák

Technická sdělené
-

Poslední svoz plastů v roce 2014 proběhne ve středu 17.12. následně pak 7.1.2015
V lednu 2015 proběhne sbírka starého ošacení pro Diakonii Broumov, termín bude upřesněn.

Kalendář akcí
Rok 2014
17.12. Vánoční koncert ZUŠ v kostele Sv. Petra a Pavla od 18 hodin
20.12. Vánoční koncert MŠ a ZŠ v kostele Sv. Petra a Pavla od 16 hod.
24.12. Vánoční troubení - sraz tradičně u Machů ve 20 30 h + půlnoční mše v místním kostele
Rok 2015
1.1. – silvestrovský ohńostroj v 17 hod na koupališti
24.1.
– maškarní
plesčidámského
klubu RB ve Vyšehněvicích
Titulek
popisující obrázek
grafiku
28.2. – ples SDH ve Vyšehněvicích
Výhledově (termíny jsou pouze orientační)
23.5. Liga pardubického okresu - soutěž hasičů na fotbalovém hřišti
6.6. sraz Běláků v Bělé pod Bezdězem
25.7. pohár starosty obce – soutěž hasičů na fotbalovém hřišti
Pozn redakce, kalendář bude průběžně aktualizován.
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