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Vážení občané, milí čtenáři
Konec března se blíží, dny se prodlužují a
slunce nabírá na síle. Příroda se začíná
probouzet po poměrně mírné zimě, což je
neklamným znamením, že jaro je už
definitivně tady a také to, že je nejvyšší čas
na vydání 1. letošního čísla našeho
zpravodaje. Od vydání minulého čísla se
událo celkem dost věcí, takže pojďme na to.
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Na přelomu roku 2014-15 bylo vytěženo v souladu s lesním hospodářským plánem v našem lese
cca 300 m3 převážně dubového a modřínového dřeva. Na základě nejvýhodnější cenové nabídky
na odkup dřeva byla vybrána firma Wotan Forest a.s., od které obec inkasovala celkem cca
570 000 Kč. Celkový zisk je však podstatně nižší, protože je potřeba odečíst náklady na těžbu,
přibližování, manipulaci, výsadbu nových stromků na vzniklých pasekách, oplocenky a další
práce. V současné době jsou obě paseky vyčištěné a probíhá sázení celkem 14 000 doubků.
Celkem úspěšně probíhá prodej nově zasíťovaných parcel v lokalitě „Za bytovkami“. V současné
době mají 2 parcely z osmi nové majitele, další 3 jsou rezervované vážnými zájemci. V této
souvislosti bych rád zmínil, že v lednu bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele komunikace
pro tyto parcely. Z osmi obdržených nabídek hodnotící komise vybrala cenově nejvýhodnější
nabídku firmy MIROS MAJETKOVÁ a.s. Nejpozdější termín dokončení komunikace byl stanoven
na 30.6.2015.
Naše nové obecní zastupitelstvo má za sebou 1. veřejné zasedání, které se konalo 19. ledna.
Hlavním bodem jednání byl průzkum zájmu o vybudování splaškové kanalizace ve spodní části
obce, přesněji řečeno na výpadovce směrem na Vlčí Habřinu. Na zasedání se dostavila většina
majitelů nemovitostí z této části obce, kteří se jednomyslně vyslovili „PRO“. Na základě tohoto
jednání byl osloven projektant, který v současné době zpracovává projektovou dokumentaci
kanalizace. Již nyní víme, že projekt bude dosti finančně a organizačně náročný především
proto, že se bude jednat o kanalizaci tlakovou a také proto, že se neobejde bez vyjednávání s
vlastníky pozemků na trase kanalizace. Necháme se překvapit, jaké možnosti nám pan
projektant navrhne a jak vyčíslí jejich finanční náročnost. Při financování počítáme s využitím
dotace z některého z krajských či státních dotačních programů. Předpokládáme, že v letošním
roce proběhnou přípravy projektu a vlastní realizace pak v průběhu roku 2016.
Dalším důležitým bodem jednání byla rekonstrukce cesty „Pod Pašťaty“, která byla
slíbena Státním pozemkovým úřadem v rámci pozemkových úprav, které v naší obci proběhly
v roce 2013. Vzhledem k tomu, že se pozemkový úřad od té doby k této věci nedokázal
jednoznačně vyjádřit ve smyslu, kdy a jak cestu opraví, obecní zastupitelstvo slíbilo alespoň
provizorní opravu cesty. Díry v cestě jsou zasypány asfaltovým recyklátem a dále čekáme, jak
se stát k rekonstrukci cesty postaví. Rád bych zde upozornil, že další veřejné zasedání se koná
již toto pondělí 23.března, na které jste všichni zváni.
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Hostem desátého zasedání obecního zastupitelstva byl Míra Heřmánek, který přišel s nápadem
jak využít v současné době chátrající koupaliště s vodou plnou řas. Tyto řasy jsou hlavním
důvodem proč se nedá využít k účelu, ke kterému je určeno, tedy ke koupání. Nápad spočívá
v drobné úpravě dna nádrže, která by umožnila v koupališti chovat ryby. Výsledkem by měla
být voda bez řas, tedy vhodná jak ke koupání, tak k rybolovu. Úpravy budou provedeny tak,
aby v případě jakýchkoli problémů souvisejících s chovem ryb, bylo možno vše vrátit do
původního stavu. Co se týče rybolovu, jednalo by se o rybolov sportovní, tedy co chytíš, to
také pustíš, někdy si za mírný poplatek vezmeš domů. Zastupitelům se návrh líbí, a proto
budou první kroky realizovány již letos, přičemž první rybu si chytíme tak nejdříve za rok.
Prvním krokem bude vyčištění koupaliště, které je naplánováno na sobotu 28.března.
V minulém čísle zpravodaje jsem Vás informoval o záměru zapojit do úklidu veřejných
prostranství obce Vás, občany. Připomínám představu, že zájemce o úklid a samozřejmě o
přivýdělek, si určí plochu veřejného prostranství, kterou by chtěl opečovávat. V závislosti na
velikosti přidělené plochy se po vzájemné dohodě stanoví paušálně počet hodin potřebných na
údržbu za měsíc. Každý měsíc se hodnotí čistota přidělené plochy, nikoli počet hodin, které
správce údržbou strávil. Prvotní vyčistění úseku je náročnější než pak následná měsíční
údržba, proto je placena podle skutečně odpracovaných hodin. Vlastní údržba v následujících
měsících je pak placena dle sjednaného paušálu. Z uvedeného vyplývá, že správce úseku nemá
pevně stanovenou pracovní dobu, kdy v daném měsíci úklid provede záleží na něm,
samozřejmě ideální je úklid průběžný. Má-li správce zájem uklidit prostranství nad rámec
svého úseku, je tato vícepráce odměňována podle odpracovaných hodin. Výši odměny stanovilo
zastupitelstvo na 60 Kč za hodinu.
Pro případné další zájemce připomínám, že se jedná o práci fyzicky lehkou, kterou lze
zvládnout za pomocí jednoduchého nářadí jako je koště, hrábě, lopata. Jedná se tedy
především o hrabání listí, zametání, úklid odpadků, odstraňování trávy mezi dlaždicemi a u
obrubníků apod. Práci fyzicky těžkou, nebo vyžadující složitější techniku jako je sekání trávy,
likvidace shrabaného či zameteného odpadu, stříhání stromů, vyhrnování sněhu a pod. správce
nedělá, toto zajistí obec.
V současné době máme dohodu se třemi správci, kteří se starají o prostranství v centru
obce, autobusové zastávky a hřbitova, mateřské a základní školy, výpadovky na Voleč a na
Kasalice. Další případní zájemci jsou vítáni. Mám radost, jak se zlepšil celkový vzhled takto
udržovaných míst. Zároveň bych rád touto cestou správce za jejich práci pochválil a poděkoval
jim. Dále nemohu zapomenout poděkovat všem, kteří zametou obecní chodník či ostříhají keř
před vlastním domem. Bohužel jsou mezi námi lidé, kteří si této práce vůbec neváží a tak dále
šlapeme ve výkalech jejich psíků, nedopalcích cigaret a jiných odpadcích.
Mezi kostelem a základní školou jsme vykáceli „džungli“ a plánujeme zde jakýsi
miniparčík s okrasnými dřevinami, lavičkou a veřejným osvětlení. Také bychom rádi
nainstalovali osvětlení kostela. Před poštou jsme odstranili velký keř a tím zpřehlednili
přechod u křižovatky na Kasalice. Do budoucna plánujeme v úpravách veřejných ploch
pokračovat, zakoupit nové odpadkové koše a lavičky.
U některých z vás v únoru zazvonily u vaší branky „maminy“ s malými dětmi a dožadovali se
podpisu jakési petice na podporu výstavby dětského hřiště ☺. Tato petice společně s dětskými
výtvory, především výkresy a modely vyjadřujících představu dětí, jak by mělo hřiště vypadat,
byla součástí žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště. Jedná o děvčata, která si říkají
MAMITAS a které se aktivně podílejí na dění v obci jako např. pořádáním dětského dne, nebo
při rozsvícení vánočního stromu. Holky jsem požádal i v tomto případě o spolupráci, kdy bylo
potřeba pro hřiště vybrat vhodné místo, samotné herní prvky a zajistit již zmíněné podklady
pro dotaci.
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Po společné domluvě bude tedy hřiště umístěno před koupalištěm, na místě, kde byla dosud
skládka a pálily se zde čarodějnice. Vlastní prvky byly vybrány tak, aby si přišly na své všechny
děti kategorie 0 až 10let ☺. V plánovaném místě pro hřiště proběhly již terénní úpravy a jiné
přípravné práce, což je zase zásluha především „taťuldů“, co mají doma ty „maminy“ a kteří si
zatím nijak neříkají, ale mohli by, třeba „TAŤULDAS“ ☺. Nerad bych, aby tento odstavec vyzněl
jako zesměšňování, takto to rozhodně nemyslím. Mám prostě při psaní dobrou náladu z toho, že
když v naší obci jde o společnou věc, tak se najde dost lidí, kteří jsou ochotni pro ni ve svém
volném čase něco udělat. Toho si velice vážím, protože si uvědomuji, že je to v dnešní době
spíše vzácnost. Nezapomínám také poděkovat učitelkám a dětem z MŠ a ZŠ, které se svými
výtvory také podílely na podkladech pro dotaci.
V současné době naši žádost o dotaci posuzují úředníci na Ministerstvu pro místní rozvoj a tak
nezbývá, než čekat a doufat, že nám vyhoví. Výsledek by měl být znám v druhé polovině
dubna. Od dodavatele hřiště máme slíbený 3D návrh, který jakmile dorazí, tak jej vystavím na
naše www stránky.
V minulém čísle zpravodaje jsem Vás informoval o snaze představitelů města Lázně Bohdaneč
odklonit tranzitní kamionovou dopravu ze silnice I/36, která prochází i naší obcí. Minulý týden
jsem byl informován panem starostou Štěpánkem, že za poslední 3 měsíce proběhlo několik
jednání na úrovni Pardubického kraje, ŘSD, Ministerstva dopravy a vysokými policejními
úředníky, kde byla představena a projednávána studie objízdných tras pro kamiony. Dále
Bohdaneč připravuje ve spolupráci s odborníky na dopravu komplexní návrh na změnu
dopravního značení na všech silnicích, kterých by se omezení týkala. Situace se pro nás,
dotčené obce, vyvíjí celkem příznivě, protože velká část vysokých úředníků jako např. hejtman
Pardubickéh kraje, krajský náměstek pro dopravu, vedení ŘSD a dokonce i samotný pan
prezident Zeman podpořili záměr odklonit těžké kamiony na silnice, kam patří, tedy na dálnici
D11. Bohužel zatím nemáme zdaleka vyhráno, protože na druhé straně je několik úředníků,
kteří jsou proti. Podle informací pana Štěpánka budou jednání nadále intenzivně pokračovat a
nám nezbývá než Bohdaňákům držet palce.
Rád bych zde upozornil na rozšíření a změnu vzhledu internetových stránek obce, které najdete
na staré známé adrese www.rohovladovabela.cz. Kromě aktualit, úřední desky, nebo kontaktů
na firmy a instituce zde nově najdete např. kalendář akcí, který je průběžně aktualizován,
formulář na hlášení poruch (nefunkční světlo veřejného osvětlení, rozhlas, propadlý chodník
apod.), přihlášení se k odběru novinek, které funguje tak, že pokud je na stránky přidána nová
zpráva, budete na tuto skutečnost upozorněni e-mailem. Stránky budeme dále vylepšovat,
nápadů je spousta, ale času málo. Uvítáme Vaše náměty a připomínky.
Podle nového zákona o odpadech má obec povinnost zajistit možnost třídit tzv. BRKO
(biologicky rozložitelný komunální odpad). V rámci této novely zákona byla vyhlášena dotační
výzva na pořízení techniky na svoz a likvidaci BRKO. Zastupitelstvo se rozhodlo této výhodné
výzvy, kde 90% ceny pořízené techniky platí stát, resp. EU a 10% obec, využít. Tento týden byla
podána žádost na pořízení malého nákladního auta na kontejnery, 3 kontejnery, které chceme
rozmístit po obci a drtič na větve.
Na závěr bych Vám vážení čtenáři rád popřál příjemné prožití blížících se Velikonoc a celého
jarního období. Koncem června se můžete těšit na další číslo Rohovládobělského zpravodaje ve
vašich schránkách.
Váš starosta Vašek Fišer
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Bělská základní škola se má čím pochlubit
Autor : Mgr. Jana Folprechtová

Pořád se najdou lidé, kteří jsou přesvědčeni o tom, že „malá venkovská“ škola nemůže
zajistit tak kvalitní výuku a vzdělávání jako „velká městská“ a vozí nebo nechají své dítě denně
dojíždět do města. Stále jasněji se však ukazuje, že v případě naší školy tato domněnka neplatí.
Máme se čím pochlubit. Každoročně se naši žáci umisťují v okresních soutěžích a olympiádách na
předních místech a následně bodují i v kolech krajských. Letos se v okresním kole Olympiády
v anglickém jazyce na 3. místě umístil Šimon Šťastný. Před ním byli pouze žáci z jazykových
škol, kteří mají více hodin angličtiny a rozdíl v jeho bodovém hodnocení byl -2 body za 1. místem.
Z mého pohledu je to výkon fantastický. V okresním kole Přírodovědného klokana se Jan Vaníček
umístil na výborném 2. místě. Uspěl v konkurenci základních škol a víceletých gymnázií okresu
Pardubice. V rámci Pardubického kraje pak obsadil vynikající 3. místo. Soutěže se zúčastnilo více
jak 2500 žáků. Oběma děkuji za skvělou reprezentaci školy. Další soutěže a olympiády nás teprve
čekají během jara.
Dovolte mi též poděkovat všem rodičům našich žáků, kteří své potomky motivují k práci a
probouzejí v nich vědomí, že učit se a poznávat je něco přirozeného, správného a důležitého.
Motivace k „učení se“ totiž musí pocházet především z rodiny stejně tak jako „dobré vychování“.
A žáci naší školy se slušně chovat umí. Kamkoli s nimi vyrazíme na exkurzi, do divadla nebo
přijedou-li lektoři do naší školy s nějakým výukovým programem, slyšíme na chování našich žáků
jen chválu. (Na autobusové zastávce po vyučování za ně škola neručí, tam je musíte případně
srovnat Vy.)
Naše škola byla zařazena do vzorku škol z ČR, ve kterých bude během měsíce května provedeno
výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníku prostřednictvím inspekčního systému elektronického
testování InspIS SET v přírodovědných a společenskovědních oborech. O výsledcích testování
Vás budu informovat v příštím čísle, neboť i zde máme možnost prokázat, že jsme dobří.
V návaznosti na avizované novely školského zákona máme v úmyslu otevřít „Přípravnou třídu“
pro děti v posledním roce předškolního vzdělávání. A co si pod tímto pojmem představit?
Vzdělávání v přípravné třídě usiluje o snazší zařazení dítěte do prvního ročníku ZŠ a o dobrý start
v první třídě. Školní vzdělávací program jsme vypracovali na základě Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání s přihlédnutím k Poznámkám k tvorbě vzdělávacího obsahu
přípravných tříd ve ŠVP.
Přípravný ročník bude umístěn v budově ZŠ v
prostorách školní družiny. Tento ročník může
využívat též prostory tělocvičny a školní zahrady,
hudebnu, počítačovou učebnu a učebnu s
interaktivní tabulí. Stravování bude probíhat ve
školní jídelně.

Třída družiny ve staré budově ZŠ- část 1

Třída, kterou jsme zvolili pro přípravný ročník se
skládá z části pro volnou hru a části vybavené stolky
a židlemi. Je možné snadno střídat různé typy
činností bez organizačních těžkostí. Herna je
vybavena hračkami a dalšími pomůckami tak, aby
dětem poskytovala dostatečnou nabídku činností
manipulačních,
experimentálních,
tvořivých,
poznávacích,
relaxačních,
poslechových
a
výtvarných.
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Nejvyšší počet dětí v přípravné třídě bude 15.
Do doby vyučování se týdně počítá 20
vyučovacích hodin, rozdělených na kratší
časové úseky se střídáním činností podle
potřeb dětí. Přípravná třída se nezapočítává
do povinné školní docházky a děti se
neklasifikují. Na konci školního roku se
vypracovává na každé dítě výstupní hodnocení,
kde se slovně zhodnotí, s jakým výsledkem
dítě přípravnou třídu absolvovalo. „Výuka“ je
vedena formou hry, jež prolíná všemi
činnostmi. Snahou je u dětí rozvíjet smyslovou
percepci (především zrak, sluch a hmat),
rozumové schopnosti, jazykové dovednosti,
Třída družiny ve staré budově ZŠ- část 2
samostatnost,
fantazii,
sebedůvěru,
motorickou obratnost, fyzickou zdatnost,
pozitivní myšlení k sobě samému i k ostatním
atd.
Přípravná třída bude v provozu od 7.20 hod. do 11.15 hod. Docházka do přípravné třídy bude
bezplatná. Děti z přípravné třídy budou mít možnost navštěvovat ranní (6.30 –7.20) a odpolední
(11.15 –16.30) školní družinu. Současně mohou také docházet do zájmových kroužků, které škola
nabízí a účastnit se veškerých akcí, které jsou školou pořádány.
Krásné jaro Vám všem přeje Jana Folprechtová, ředitelka ZŠ

Informační střípky z mateřské školy
Autor : Jindra Váňová

Školní rok je v plném proudu, z nově příchozích dětí i těch starších se už stala správná parta. Po
stýskání ani stopy. Jejich hry, když se ráno sejdou, jsou úžasné – odplouvají spolu na lodích
z obřích dřevěných kostek na moře, loví jako Eskymáci velryby, hrají si na hasiče a záchranáře,
staví různé domy, bydlí v nich, chodí vzájemně na návštěvu. V dětském obchodě nakupují,
v kuchyňce se stále vaří a peče. Také perou a žehlí prádlo pro panenky. Prostě běžný život
v malém měřítku posílený dětskou fantazií. Při takových hrách se rozvíjí to správné kamarádství a
fantazie. Starší děti předávají nápady a své zkušenosti těm mladším, mladší zase vědí, kdy se mají
zklidnit, aby nerušily při práci ty starší. Školka je pro tyto námětové hry velmi dobře vybavena.
Mají nezastupitelnou úlohu v předškolním věku a již nikdy později si je dítě takto intenzivně
neprožije.
Děti toho do této chvíle spolu zažily více. Navštívily loutkové divadlo Drak v Hradci Králové, kde
viděly výpravné představení se zvukovými a světelnými efekty O pejskovi a kočičce. Plyšové loutky
byly velikosti člověka. Děti viděly pohádky v Klicperově domě v Chlumci, protáhly tělo ve velkém
pohybovém centru Tongo v Hradci Králové. Další loutková divadla přivezla představení dětem
přímo do MŠ. V období Vánoc jsme s Pohybovým studiem Hany Daškové z Pardubic pořádali
Vánoční pohybovou show, v únoru maškarní karneval. Děti se podívaly do Domu hudby
v Pardubicích, kde pro ně Pardubická filharmonie připravila koncert Byla jednou jedna pohádka.
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Pro zlepšení zdravotního stavu dětí jsme navštěvovali v lednu a únoru 1x týdně solnou jeskyni
v Pardubicích. Pobyt v tomto prostředí prý nahrazuje týden strávený u moře. V březnu
zahajujeme kurz plavání, který bude trvat do konce dubna. Děti jezdí do bazénu Hastrmánek
v Pardubicích. Ten je určen malým dětem. Je v něm místo chlorované vody voda slaná. Po
absolvování 10 lekcí jsou děti schopné bez pomůcek uplavat 10m jedním plaveckým stylem.
V lednu se po zápisu nejstarších dětí do základní školy ještě zintenzivnila příprava budoucích
školáků. I když záměrně pracujeme s dětmi ve věkově smíšených třídách, neznamená to, že
bychom nenašli prostor pro přípravu dětí na základní školu. Školní připravenost je hodně široká
oblast. Děti rozvíjí svoji pozornost, paměť, učí se správné držení tužky, dbáme na rozvoj
výslovnosti a slovní zásoby, zrakové a sluchové rozlišování detailů, fyzickou zdatnost a mnoho
dalšího. U každého dítěte zvlášť provádí učitelky dlouhodobou diagnostiku a zaznamenávají
výsledky vývoje dítěte. Snaží se potom rozvíjet tu oblast, která je pro dítě nejobtížnější.
Používáme různé hlavolamy, hry pro rozvoj logiky, barev, početních představ, balanční prvky a
spoustu dalších speciálních učebních pomůcek, kterými je MŠ vybavena. Teď nás čeká období
pokusů ze života v přírodě. Budeme hledat odpovědi na otázky: Jak vzniká vítr? Co jsou jedovaté
sinice v koupališti? Umí voda zmizet? Co víme o soli? Apod.
Pro nejstarší děti jsme pozvali odborníky a děti se zúčastní Malé technické univerzity, kde se
budou hravou formou seznamovat se základy stavitelství – hrajeme si na architekty, elektrikáře,
instalatéry. Budou pracovat s jednoduchými technickými výkresy a plány. Samy si odpoví na
otázky: Kam teče voda po umytí? Kde se vzalo světlo? Proč nespadne most?
V dubnu přijede do školky mobilní dopravní hřiště, které na školkové zahradě nasimuluje městský
dopravní ruch. Sestaví silnice a křižovatky, osadí dopravní značky a semafory, kterými se budou
řidiči řídit. Na elektrických autíčkách, kolech a koloběžkách si vše prožijí na vlastní kůži.
Pro zájemce z řad předškoláků pořádáme v odpoledních hodinách po skončení provozu stimulační
přípravný kurz Maxík. Účastní se ho se svými rodiči 13 dětí z 15. Zde děti ještě prohlubují
přípravu na školu, pracují se speciálními pracovními listy, k nácviku psaní mají fixy se
zasunovacím hrotem, aby získaly tzv.“ lehkou ruku“. Rodiče sledují práci svého dítěte a doma
společně provádějí každý den 15 min. přípravu na další lekci. Tento kurz je dlouhodobý, probíhá
od ledna do konce května a vede ho zkušená a speciálně proškolená paní učitelka Helena
Blažejová.

Děti v MŠ si hrají se stavebnicí
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Celoročně fungují v odpoledních hodinách při MŠ zájmové kroužky a nabízí dětem výuku hry na
flétnu, angličtinu a pohybový rozvoj.
Děkujeme všem sponzorům, kteří v závěru roku 2014 podpořili MŠ finančními dary – Alchimica
Praha, Montvan R. Bělá, Obec Voleč. I díky nim budou mít děti všechny jmenované aktivity.
Poděkování patří také zřizovateli MŠ Obci Rohovládova Bělá, na kterém leží největší finanční
zátěž při provozování MŠ.
Zápis dětí do MŠ pro šk. rok 2015/2016 bude probíhat ve dvou dnech – 15. a 16. dubna od
8,00 do 16,00 hodin. V tyto dny rodiče odevzdají vyplněné a lékařem potvrzené přihlášky.
Školka je volně přístupná všem zájemcům. Můžete přivést děti s sebou a seznámit je
s prostředím. Tiskopis přihlášky bude od 1. dubna dostupný na webových stránkách MŠ nebo si
jej rodiče mohou vyzvednout přímo v MŠ. Bez potvrzení dětského lékaře o zdravotním stavu
dítěte a potvrzení povinného očkování je přihláška neplatná. Všechny další informace budou
dostupné na webových stránkách nebo budou včas vyvěšeny na plakátech.

Těšíme se na setkání s Vámi, za kolektiv MŠ Jindra Váňová
www.msrohovladovabela.cz

Zpráva z činnosti našich hasičů
Autor : Josef Peška

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s naší činností za poslední
čtvrtletí.
Sedmého února se konala výroční valná hromada, na které jsme si zvolili své zástupce pro další
volební období. Společně jsme taktéž oslavili narozeniny našeho nejstaršího člena Ladislava
Čiháka, který se dožívá ctihodných devadesáti roků. Účast byla velká, takže jsme důstojně
oslavili úspěchy loňského roku, kterých nebylo zrovna málo.
Naše dvě družstva nepolevují ani v těchto zimních měsících a pilně se připravují na další
sezonu. Několikrát proběhla dvoudenní příprava na horách, ale hlavně plně využívají naši
tělocvičnu v místní škole.
Dne 28.února jsme pořádali náš tradiční hasičský ples. Dnes již mohu říci, že byl jeden z
nejvydařenějších za poslední roky a to nejen účastí ale i hudbou. Díky Vám všem, kteří jste nás
letos podpořili, už se těšíme na příští rok.
Zima pomalu končí a mi začínáme pomalu připravovat jedno z prvních kol Pardubické
ligy, které u nás proběhne 16.5.2015.

Strana 8

Rohovládobělský zpravodaj
zpravodaj I/2015
I/2015
Rohovládobělský

Vážení spoluobčané, také vám chci nabídnout zodpovězení všech vašich dotazů, co se týče
sboru, jednotky, techniky a vše co se týká našich hasičů a to na email: sdhroh.bela@seznam.cz
nebo kdekoli mě potkáte třeba na ulici. Chtěl bych tímto zamezit všem zkresleným informacím,
které se k Vám dostávají od nekompetentních lidí.
Přeji vám hodně zdraví a krásné prožití jarních svátků, jsme tu pro vás.
Za sbor a jednotku hasičů Rohovládova Bělá, velitel Josef Peška.

Hasičský ples se opravdu vydařil

Informace z fotbalových kabin
Autor : Pavel Kohoutek

Pro jarní část soutěže 3. třídy Přeloučsko jsme si dali za cíl boj o druhou příčku, na kterou
máme ztrátu tří bodů.
V zimní přípravě jsme prohráli na umělé trávě s Křičení 3:1, v atrativním utkání s Dobřenicemi
3:2 a na domácím hřišti s Boharyní 1:2. Mužstvo jsme chtěli posílit o dva zkušené hráče
(útočníka a záložníka), což se bohužel nepodařilo. Nadále chceme hrát kvalitní kopanou, která
se bude divákům líbit a která bude odměněna potleskem.
Děti trénovaly přes zimu v tělocvičně a sehrály dvě přípravná utkání s krajským účastníkem
soutěže, přičemž oba prohrály 6:4. Máme za cíl děti neustále zdokonalovat v herní činnosti a
motivovat tak, aby je kopaná stále bavila a hrály ji s chutí a pro zábavu.
Trenér „Áčka“ pan Novák, chce v krajské soutěži B třídy hrát atraktivní kopanou s cílem
udržet se v horní polovině tabulky. Tým nadále odehraje domácí zápasy v Pardubicích na
Dolíčku.
Za TJ Sokol Rohovládova Bělá Pavel Kohoutek.
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Rozpis mistrovkých utkání JARO 2015

Kolo
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

T.J. SOKOL ROHOVLÁDOVA BĚLÁ ,,B"
Datum Den / Čas
Zápas
Mistrovská utkání
22.3.
Ne/ 15:00 Rohoznice - R.Bělá,,B"
28.3.
So/ 15:00 R.Bělá,,B" - St. Ždánice
5.4.
Ne/ 16:30 St. Čívice - R.Bělá,,B"
11.4.
So/ 16:30 R.Bělá,,B"- Pardubičky,,B"
18.4.
So/ 17:00 St. Mateřov,,B" - R.Bělá,,B"
25.4.
So/ 17:00 Kolesa - R.Bělá,,B"
3.5.
Ne/ 17:00 R.Bělá,,B" - Újezd,,A"
9.5.
So/ 17:00 Chvaletice - R.Bělá,,B"
16.5.
So/ 17:00 R.Bělá,,B" - Jankovice
24.5.
Ne/ 17:00 Selmice - R.Bělá,,B"
30.5.
So/ 17:00 R.Bělá,,B" - Lány n. D.
7.6.
Ne/ 17:00 Lipoltice - R.Bělá,,B"
13.6.
So/ 17:00 R.Bělá,,B" - Rybitví

Rozpis přípravných a mistrovkých utkání
JARO 2015
Kolo

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
14.

T.J. SOKOL ROHOVLÁDOVA BĚLÁ ,,A"
Datum Den / Čas
Zápas
Přípravné utkání
21.3.
So/ 15:00 R.Bělá - Třebeš (hř. Dolíček)
Mistrovská utkání
29.3.
Ne/ 15:00
4.4.
So/ 16:30
12.4.
Ne/ 16:30
18.4.
So/ 17:00
25.4.
So/ 17:00
2.5.
So/ 17:00
9.5.
So/ 17:00
17.5.
Ne/ 17:00
23.5.
So/ 17:00
31.5.
Ne/ 14:00
6.6.
So/ 17:00
13.6.
So/ 17:00
! bude upřesněno !

Sruby - R.Bělá
R.Bělá - Dobříkov
Proseč - R.Bělá
R.Bělá - Sezemice
R.Bělá - Zámrsk
Chroustovice - R.Bělá
R.Bělá - Libišany
Prosetín - R.Bělá
R.Bělá - Řečany n. L.
Mnětice - R.Bělá
R.Bělá - Nasavrky
Rosice n. L. - R.Bělá
R.Bělá - St. Mateřov
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Historie čísel popisných
Autor : Petr Černý

Č.p. 53.:
Stavbu z roku 1860 postavil Václav Kohoutek (hrobař). V roce 1884 jej vlastní jeho syn Václav
s manželkou Annou. V roce 1892 jsou vlastníky manželé Václav a Magdaléna (roz. Kohoutková)
Čihákovi. V roce 1923 jsou majiteli Václav a Anna Čihákovi. Domek zděný a v zadní části z
bačkor – pod tašky. K domu patřilo: 2,71 ha polí, 132 m2 zahrady. V současné dům vlastní
František Rybišár.
Č.p. 54.:
Stavba domu provedena v roce 1860, kdy ji vystavěli manželé Antonín a Kateřina Antošovi.
Následně v roce 1861 jej kupují manželé Václav a Kateřina Kubánkovi a ještě téhož roku
prodáno manželům Pacovským. V roce 1880 je vlastníkem František Foňka. Od roku 1881 je
vlastníkem jeho syn Josef s manželkou Annou. V roce 1889 jej vlastní manželé Černíkovi. Za
Pacovského tam byla malá hospůdka a výčep lihovin. Domek zděný, část pod došky a spadlá
část po vichřici roku 1929 po opravě pod tašky. K domu patřilo:2,125 polí a 362 m2 zahrady.
Tento dům byl zlikvidován z důvodu stavebních úprav při stavbě silnice I/36. Stával v místě
poblíž křižovatky na Vlčí Habřinu.
Č.p. 55.:
Dům postaven v roce 1849 manželi Janem a Barborou Kadavých. V držení domu se střídaly
jenom generace Kadavých: v roce 1853 Karel a Anna, 1864 Jan, 1884 jeho syn Karel, 1895
manželé Josef a Marie. Domek s chlévy a mlatem zděný, bačkory, opuka- pod tašky. Ke
stavení příslušelo: 3,45 ha polí, 23,74 arů luk a 209 m2 zahrady. Na místě tohoto domu je v
současné době požární zbrojnice, která byla vystavěna v sedmdesátých letech minulého
století.
Č.p. 56.:
Stavbu z roku 1860 postavili manželé František a Anna Richterovi. Od r. 1877 měl v domě
František Richter, který bydlel v Teplicích, výměnek, kde v nájmu bydlela porodní asistentka
A. Benešová. V roce 1907 je vlastníkem Josef Richter, r. 1914 Rudolf Panchártek, r. 1922
manželé František a Josefa Vlasákovi a ve stejném roce manželé František a Františka
Černíkovi. Domek zděný,bačkory- pod tašky. K domu patřilo:205 m2 zahrady. Nynějšími
vlastníky domu přestavěného v sedmdesátých letech min. století jsou manželé Ing. CSc. Milan
a Dagmar Sehnoutkovi.
Č.p. 57.:
Dům postavil v roce 1854 Jarolím Klubíčko. V roce 1884 jej vlastní jeho syn Josef s manželkou
Kateřinou. Jmenovaný se živil jako provazník, jenž upletené provazy rozvážel po okolí na
prodej. V roce 1891 stavení kupují manželé František a Anna Horynovi, roku 1895 jsou novými
vlastníky manželé Václav a Filipina Kohoutkovi, roku 1926 jejich syn Václav a Marie
Kohoutkovi. Před požárem v roce 1916 zděné stavení pod tašky ze stejného materiálu i po
požáru. Ke stavení patřilo 3,54 ha polí, 538 m2 zahrad. V současné době dům vlastní Pavel
Kos a částečně jej využívá jako provozovnu autoservisu.
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Č.p. 58.:
Dům postavil v roce 1855 Václav Svatoň a ještě téhož roku jej předal svému synovi Josefovi.
Domek z nepálených cihel (bačkor), pod došky. K domu patřilo 2,19ha polí a 72 m2 zahrady. Nyní
má toto popisné číslo přidělena mateřská školka. Je tudíž předpoklad, že původní dům stál na
jejím místě.
Č.p. 59.:
Stavební parcela byla v roce 1863 oddělena od čísla 5, kdy na ni postavili dům manželé Matěj a
Anna Kmoníčkovi. V roce 1877 předáno stavení jejich synovi Václavovi s manželkou Josefou. V
roce 1924 vlastní dům Josefa Kmoníčková a Anna Nováková z Kasalic, rozená Nováková, od roku
1927 již manželé Anna a František Novákovi. Chalupa zděná, pod tašky, před požárem od blesku
v roce 1930 stejný stavební materiál. Ke stavení patřilo: 4,44 ha polí, 77,75 arů luk, 4,82 arů
zahrady a 17,68 arů lesa. V dědictví po panu Fr. Novákovi připadlo stavení jeho synovi Zdeňkovi,
nyní jej spoluvlastní k rekreačním účelům Štěpánka Koutová a Bohdana Řeháková.
Č.p. 60.:
Domek postaven v roce 1874 manželi Matějem a Annou Pokornými na parcele oddělené od č.p.
25- byly to původně chlévy a špýchary u č.p. 25 a ještě téhož roku přestavěno na obytné stavení.
Proto stodola byla pro obě čísla do roku 1929, kdy polovina stodoly byla vichřicí zbořena a potom
přestavěna. V roce 1878 dům kupuje Václav Malý. Pokorný, zanechav zde ženu odjel se synem
do Ameriky. Když jim tam došly peníze, nechali se přejet vlakem. Od roku 1919 jsou majiteli
manželé Josef a Marie Hrubých. Domek s chlévem je postaven z nepálených cihel a opuky pod
tašky. Stodola od r. 1929 zděná, pod tašky, před tím dřevěná pod došky. K domu patřilo 1,93 ha
polí, 46,61 arů zahrady. Nyní dům vlastní manželé Oldřich a Jana Tocháčkovi.
Č.p. 61.:
Stavbu v roce 1870 vystavěli manželé Jan a Marie Kohoutkovi. Od roku 1894 jej vlastnil jejich syn
Jan s manželkou Annou a roku 1928 další dědic z rodu Kohoutkových Jaroslav s manželkou
Annou. V roce 1932 dům vyhořel. Domek se stodůlkou a chlévem zděný pod tašky, před ohněm
nepálené cihly, opuka- pod došky. K domu patřilo 1,54 ha polí a 5,36 arů zahrady. Nyní jsou
vlastníky manželé Jarmila a Ladislav Kohoutkovi. Na části pozemku si vystavěli v sedmdesátých
letech minulého století nový dům č.p. 122.
Č.p. 62.:
Domek na poli od Malého z č.p. 60 postavil v roce 1878 V. Nekovařík. Byl to poslední tkadlec v
Bělé. Tkal ručně na stavu kanafasy a byl to velký
šprýmař, který ve světové válce roznášel
telegramy, ale jelikož neuměl číst, přicházel do obchodu ke Geduldigerům, aby mu přečetli
adresu. Bylo-li to povolání na vojnu a měl s telegramem jít přes pole např. do Sopřeče, říkal: „ale
na to je času dosti“ a šel až druhý den. V roce 1910 stavení vyhořelo. Od r. 1903 jsou novými
vlastníky manželé Václav a Anna Nekovaříkovi, od r. 1915 již jen vdova Anna Nekovaříková. V
roce 1925 se k ní přiženil František Douda. Domek zděný, bačkory, opuka- pod tašky. Výměra polí
k domu: 1,78 ha polí, 163 m2 pastvin, 830 m2 zahrad. Nyní vlastní nemovitosti Milena Horáková.
Č.p. 63.:
Obydlí postaveno r. 1863 jako výměnek pro rodinu Jičínských z č.p. 23. Roku 1896 jej vlastní
Josef Jičínský, od roku 1919 jeho syn František s manželkou Annou. Od roku 1935 po zemřelé
Anně již jen její manžel František. Domek zděný, pod tašky. Uvedené stavení se nacházelo na
poblíž hlavní silnice, přibližně v místě dnešní místní komunikace pod firmou Koberce Strnad
směrem k bytovkám. V sedmdesátých letech minulého století bylo zbouráno.
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Č.p. 64.:
Dům na stavební parcele 161 vystavěn v sedmdesátých letech minulého století. Majitelem je
Miloslav Syruček.
Č.p. 65.:
Stavbu v roce 1897 nechal vybudovat MUDr. Josef Svoboda společně se svou manželkou Annou.
Po jeho smrti v roce 1927 vlastní dům jen jeho manželka. MUDr. Svoboda byl první místní
praktický lékař, který byl daleko známý svou specializací jako zároveň oční lékař. Stavení zděné
pod tašky. Současným vlastníkem je prof. Ing. František Vejražka, CSc.
Č.p. 66.:
Dům vystavěn v roce 1899 manželi Františkem a Annou Balánovými. Nemovitost sloužila i jako
pekárna a obchod smíšeným zbožím. Od roku 1935 je nájemcem obchodu a pekárny František
Černý. Vše zděné, pod tašky. K domu patřilo 2,28 ha polí a 702 m2 zahrady. Dnes je zde
provozovna cukrárny, kterou vlastní manželé Petr a Jana Vondroušovi.
Č.p. 67.:
Dům vystavěl v roce 1901 krejčí Václav Panchártek a užíval jej společně se svým bratrem
Rudolfem. Oba jsou svobodní a vše si vykonávají sami. K domu patřilo celkem 2,3 ha polí a 1213
m2 zahrady. Domek zděný, pod tašky. Nyní dům vlastní Šárka Hloušková.
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28.3. čistění koupaliště
30.4. pálení čarodějnic
16.5. Liga pardubického okresu- soutěž hasičů, fotbalové hřiště
Květen – svoz nebezpečného a velkooběmového odpadu (termín bude upřesněn)
6.6. – Sraz Běláků v Bělé pod Bezdězem
Červen – dětský den (termín bude upřesněn)
18.7. Pohár starosty obce - soutěž hasičů

