
1699 

Na základě nejstarší novobělské gruntovní knihy  
z roku 1699 – Registra gruntowni diediny Nowe 
Biele – lze rekonstruovat podobu vsi na konci  
17. století. V jejím čele stál fojt, hospodařilo zde  
15 sedláků, sedm zahradníků, čtyři malí chalupníci  
a své řemeslo provozoval obecní kovář. V roce  
1698 nechala vrchnost postavit také krčmu  
(později známá jako hostinec U Balcarů), kterou 
hned prodala poddanému J. Figarkovi za 300  
zlatých. Tereziánský katastr z roku 1750 zachycuje  
v obci 12 sedláků, 7 zahradníků a 13 chalupníků 
s rodinami. V letech 1771/1772 žilo v obci 190 dospě-
lých a 53 dětí a v roce 1830 již 537 obyvatel.  
Všichni se živili zemědělstvím.

1795 

Původní kaple sv. Kříže nevelkých rozměrů, posta-
vená na konci 18. století na obecní náklady nedaleko 
Balcarova hostince, musela v roce 1885 ustoupit 
stavbě okresní silnice. Novou kapli, zasvěcenou 
opět Povýšení sv. Kříže, vysvětil 26. září 1897 farář 
Fabián Gregárek ze Staré Bělé, pod jejíž farnost 
obec patřila. Stavbu kaple vedl stavitel Antonín 
Záviský z Paskova a veškerá vydání, která dosáhla 
téměř 1000 zlatých, se uhradila z milodarů. Obec 
darovala dřevo na vazbu a místní občané zakoupili 
také zvon. V roce 1988 byla kaple na náklady  
věřících kompletně rekonstruována.

1850 

V roce 1850 byla k Nové Bělé připojena nevelká  
osada Mitrovice. Vznikla na konci 18. století parcelací 
panského dvora známého jako Fifejdy náležejícího  
k paskovskému panství. Její název upomíná  
na tehdejšího majitele panství Josefa hraběte  
Mitrovského. U dvora, kde se choval hovězí dobytek, 
stála již tehdy kaplička a dvě stavení. V roce 1830 
měla osada 24 domů o 173 obyvatelích.  
Ve spojení s Novou Bělou neviděli Mitrovičtí žádný 

užitek a několikrát se pokusili dosáhnout osamo-
statnění. Bližší jim zůstal Paskov, pod jehož farnost 
osada spadala a kam také chodily místní děti  
až do roku 1909 do školy. Po roce 1945 osada  
s Novou Bělou stavebně splynula. (Mapa rozparce-
lovaného panského dvora Fifejdy, 1804)

1872 

Až do roku 1872 navštěvovaly děti z Nové Bělé 
školu v sousední Staré Bělé. O vybudování vlastní 
školy rozhodli místní v hlasování v roce 1869 i přes 
počáteční odpor obecního zastupitelstva. Ve hře 
tehdy byla rovněž finanční podpora na rozšíření 
starobělské školy. Prvním řídícím učitelem se stal 
Alfons Tichopád a po něm Rudolf Scheuer. Školu 
navštěvovalo asi 76 dětí. Jednotřídka přestala brzy 
stačit, takže v roce 1899 nechala obec zbudovat 
jednopatrovou přístavbu pro dvě třídy. Její nad-
stavbou v roce 1925 získala další dvě nové učebny 
a ředitelnu. V roce 1936 byla k západní části budovy 
přistavěna také tělocvična. Na počátku 20. let  
se uvažovalo rovněž o zřízení měšťanské školy,  
ale z plánu nakonec sešlo.

1896 

V roce 1896 vystoupili novobělští hasiči z hasičského 
sboru spojených obcí Staré a Nové Bělé a založili 
vlastní sbor dobrovolných hasičů jako vůbec první 
spolek v obci. O dva roky později zahájil činnost 
čtenářský spolek Palacký, který zřídil knihovnu 
také v Mitrovicích. V roce 1905 založili místní nad-
šenci Klub českých velocipedistů, jenž v prvních 
letech trvání podporoval významně místní školu. 
Od roku 1908 fungoval spolek velocipedistů rovněž 
v Mitrovicích. Místní jednota Sokola vznikla v roce 
1912 a po první světové válce se ustavila rovněž 
Dělnická tělocvičná jednota. Spolky se podstatným 
způsobem podílely na kulturním životě v obci,  
mj. pořádáním divadelních představení a vzdělá-
vacích přednášek. (Hasičská zbrojnice, 1985)

1942 

24. září 1942 byl v Berlíně popraven štábní kapitán 
dělostřelectva Ladislav Mácha, rodák z Nové Bělé.  
Po nacistické okupaci se aktivně zapojil do práce 
odbojové organizace Obrana národa. V červnu 1939 
se stal velitelem okresu Moravská Ostrava a od srpna 
působil jako krajský velitel v II. krajském vedení.  
1. prosince 1939 jej gestapo zatklo přímo na gym-
náziu v Moravské Ostravě, kde pracoval jako  
tajemník. Popraveno, zastřeleno na útěku  
nebo umučeno v koncentračních táborech bylo 
celkem 14 novobělských občanů. Mezi nimi např. 
učitel a archivář Sokola Rudolf Honč, starosta  
Sokola František Novák nebo obecní tajemník  
Arnošt Merta.

1951 

Vývoj po únoru 1948 se bolestně dotkl mnoha  
obyvatel převážně zemědělské obce. Velcí sedláci,  
tzv. kulaci, i vlastníci menších polností, kteří odmítali 
vstoupit do jednotného zemědělského družstva,  
se stali terčem častých kontrol, které měly přede-
vším zjistit, zda odvádějí předepsané, mnohdy  
nepřiměřené kontingenty. Za jejich nesplnění  
je čekala řada represí. V říjnu 1951 byl zatčen nej-
větší rolník v obci František Vantuch a ve vykon-
struovaném procesu odsouzen k odnětí svobody 
dvou let, pokutě 100 000 Kčs, ztrátě majetku  
a občanských práv. Manželka s dcerami se musela 
vystěhovat a nuceně pracovat na státních statcích 
poblíž Chrudimi.

1795

1392 1941–1954, 1975 
první písemná zmínka připojení k Ostravě

Popis znaku – ve stříbrném štítě vyrůstá ze zeleného trávníku smrk přirozených barev provázený vpravo nahoře zlatou růží  
se zelenými kališními lístky a červeným semeníkem v modrém štítku a vlevo nahoře stříbrnou mitrou v červeném štítku.

Udělen Radou města Ostravy 11. 4. 1995.

Figura smrku ve znaku městského obvodu je převzata z původního pečetního obrazu, modrý štítek symbolizuje  
současnou příslušnost k městu a červený štítek s mitrou je mluvícím znamením Mitrovic, místní části obvodu,  

a je odvozen z rodového erbu Mitrovických z Nemyšle, na jejichž panství osada byla založena.
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