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Viděl Rašku
skákat o zlato.
Teď se těší
na české medaile
ze Soči

Žádost o spolupráci
Již v několika minulých číslech
Zpravodaje jsem popsal životní osudy lidí, kteří se významným způsobem zapsali do historie naší obce
a dostalo se jim zaslouženého ocenění tím, že po nich byly pojmenovány
ulice. O těchto lidech se mi podařilo,
i když někdy obtížně, sehnat v novinách, odborných publikacích a v neposlední řadě na internetu dostatek
podkladů pro napsání odpovídajícího
článku. Tito „mediální“ lidé mi však
pomalu „docházejí“.
Pokračování na straně 3

Zkraje nového roku 2014 proběhlo ve Staré Bělé, stejně jako v celé České
republice, koledování Tříkrálové sbírky. Kolednické skupinky ze Staré Bělé
se vypravily do ulic naší vesnice především první víkend v roce. Ti, kteří z různých důvodů v tomto termínu nemohli koledovat, se na koledu vydali v dalších
dnech.
Pokračování na straně 2

Olympiáda po starobělsku:
skok o tyči z lesa, vrh koulí vlastní výroby
Olympijské vítěze má i Stará Bělá,
byť jejich úspěch dokládají jen podomácku vyrobené medaile z papíru
a diplomy. Více než půl století nazpátek, v době, kdy se každý den hned

po škole chodívalo ven, měřili starobělští kluci síly v nejrůznějších sportovních disciplínách. Až se rozhodli,
že uspořádají první starobělskou
olympiádu. Pokračování na straně 6

Velký sportovní svátek, událost,
na níž se extra těší - to je pro pětaosmdesátiletého Starobělana Jiřího Hrňu
právě začínající olympiáda v Soči.
Nenechá si ji ujít od začátku do konce.
Bude fandit Čechům a určitě se neubrání vzpomínkám na vlastní sportovní kariéru.
Více na straně 11

Neobyčejný odpočinkový a sportovní areál,
který propojí několik městských obvodů
Od 10. ledna 2014 se občané Ostravy mohou aktivně zapojit do výběru připravovaných projektů, a to hlasováním na internetové adrese
www.benatky.ostrava.cz, kde jsou

uvedeny podrobné informace o připravovaném záměru. Výsledky ankety
nám pomohou upřesnit a stanovit priority pro postupnou realizaci představovaných dílčích projektů. Více na str. 2

Medailisté jedné ze starobělských olympiád. Snímek je nejspíš z léta 1961.

Urgentní telefonní číslo Městské policie Hrabůvka 596 712 293, také lze volat 156
(obě telefonní čísla fungují 24 hodin denně)

! volat při páchání jakékoliv trestné činnosti ! v případě pohybu podezřelých osob

Z jednání rady
a zastupitelstva
Rada Mob na svém 68. zasedání mimo jiné rozhodla
• o přijetí věcného daru ve výši
11.283,- Kč pro potřeby školní
družiny od Sdružení rodičů Ostrava – Stará Bělá
• o úhradě společnosti STAVING
PLUS spol. s r. o., částku 80.000,Kč za spotřebovanou vodu při havárii přívodního potrubí do areálu
koupaliště Stará Bělá
• požádat prostřednictvím odboru ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy o státní
účelovou dotaci na zabezpečení
péče o válečné hroby z rozpočtu
Ministerstva obrany České repu-

4. Společná výzva MŽP a MSK –
Společný program na podporu výměny kotlů
Ministerstvo životního prostředí
a Moravskoslezský kraj vyhlásili již
4. Společnou výzvu na podporu výměny starých kotlů na tuhá paliva
za nové kotle šetrnější k životnímu
prostředí. Dotaci lze použít na tyto
typy nových kotlů:
• kotel na tuhá paliva s automatickým dávkováním paliva (výše dotace 40 tisíc Kč/emisní třída kotle 3 a
60 tisíc Kč/emisní třída kotle 4),
• zplyňovací kotel na tuhá paliva
s akumulační nádobou (výše dotace
55 tisíc Kč/emisní třída 4 a vyšší),
• plynový atmosférický kotel na zemní plyn (výše dotace 15 tisíc Kč)
• plynový kondenzační kotel na zemní plyn (výše dotace 20 tisíc Kč).
Podmínkou je likvidace starého
kotle na tuhá paliva. Seznam podporovaných kotlů je průběžně aktualizován Státním fondem životního pro-

středí ČR a je uveden na níže uvedených stránkách kraje. Termín pro podání žádosti o dotaci je do 30. 6. 2014
(14 hod.) nebo do vyčerpání dotačních prostředků. Žádost lze podat
osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v sídle
Moravskoslezského kraje na ulici
28. října 117 v Ostravě (krajský úřad).
Bližší podmínky poskytnutí dotace
a podání žádosti jsou uvedeny na webových stránkách Moravskoslezského kraje http://verejna-sprava.krmoravskoslezsky.cz/granty_vyhla
sene.html nebo na www.lokalnitopeniste.cz.

Trénování paměti
Od roku 2005 pořádá Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging bezplatné přednášky
s informacemi, jak je možné paměť
trénovat. Je tomu tak i letos a v rámci
Národního týdne trénování paměti
se k této akci připojí i občanské sdružení Senior servis, které uskuteční
přednášku dne 11.3. 2014 v 10 hod.
v sále Biskupství ostravsko-opavského na Kostelním náměstí č.1
v Moravské Ostravě.
Nový kurz Trénování paměti bude
zahájen 18.3.2014. Zájemci hlaste se
na tel: 776 763 519.
Mgr.Šárka Maňasová,CSc.
místopředsedkyně o.s.Senior servis

Výměnou starého kotle za nový automatický pomůžeme zlepšit ovzduší
v obci a také můžeme dosáhnout nemalých úspor při vytápění domu.
Mgr. Michal Hořínek
místostarosta

bliky, na zhotovení kopie sochy
Antonína Švehly

Zastupitelstvo Mob Stará
Bělá na svém 22. zasedání
rozhodlo:
• podat žádost o dotaci na akci
„Chodník podél komunikace ulice Junácké v úseku od ulice
Hašlerova po ulici Chrobákova
v městském obvodě Stará Bělá“
ke spoluﬁnancování z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko
2007-2013, dílčí oblast podpory
1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava
• prodat pozemek parc. č. 615/4
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2 v k. ú. Stará Bělá, obec
Ostrava kupujícímu Petru Blahutovi, za cenu dle znaleckého posudku č. 89/13 navýšenou o cenu
znaleckého posudku ve výši 455,Kč, tj. celkem za kupní cenu ve
výši 4 455,- Kč
• prodat část pozemku parc. č.
431/1 trvalý travní porost o výměře 115 m2 (nově dle geometrického plánu označen jako pozemek
parc. č. 431/3) v k. ú. Stará Bělá,
obec Ostrava kupujícímu Ivo Malíkovi, za cenu 100,- Kč/m2 navýšenou o cenu znaleckého posudku
č. 88/13 ve výši 455,- Kč a cenu
za vyhotovení geometrického plánu ve výši 3950,- Kč, tj. celkem
za kupní cenu ve výši 15.905,- Kč
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Neobyčejný odpočinkový a sportovní areál,
který propojí několik městských obvodů
Dokončení z titulní strany

Hulvácké koupaliště, na kterém
v minulosti strávil léto nejeden obyvatel Ostravy, dávno neexistuje, ale zanedbaná, leč zajímavá lokalita hulváckého lesa a přilehlých rybníků známých pod názvem Benátky stále nabízí, že by zde znovu mohla vzniknout
odpočinková zóna. S dalšími přilehlými parcelami, které společně tvoří
území o rozloze 203 ha, se oblast stala
předmětem rozsáhlé studie. Pro město ji zpracovalo studio MS architektura a design za 601 370 Kč s DPH.
Projekt, který by svou novou funkcí
propojil obvody Mariánské Hory
a Hulváky, Nová Ves a Vítkovice,
by plynně navázal také na Porubu
a Ostravu-Jih.
Celkem 57 aktivit a atrakcí tak může
zaplnit životem jedno z tzv. ,území
nikoho‘. Na většinu projektů lze čerpat prostředky z fondů EU v letech
2014 – 2020. Jednotlivé projektové
záměry, navržené studií, jsou pro budoucí rámec EU vhodné. Počítá se také s ﬁnancemi města či soukromých
subjektů. Je to nutné vzhledem k rozsahu i obsahu navrhovaného území,
přičemž bude nezbytná spolupráce
s partnery města při začleňování vybraných vhodných pozemků pro potřeby realizace projektu. Při naplnění všech plánovaných investic a aktivit během řady let by tak v předmětné lokalitě mohly být investovány necelé 2 miliardy korun. Finanční plán
i všechny etapy realizace projektu
budou veřejnosti průběžně představovány srozumitelnou a přehlednou
formou. Ostrava by se tak v budoucnu mohla chlubit zajímavou lokalitou. Občanům areál nabídne nevšední sportovní a relaxační aktivity.

„Jedná se o ojedinělý projekt, který svým rozsahem i náplní může
značně přispět k atraktivitě Ostravy.
Hlavním cílem je zvelebení dosud zanedbávané městské části pomocí
projektů zaměřených na trávení volného času a rekreaci, které povedou
ke zvýšení kvality života obyvatel
města, zejména potom obyvatel čtyř
městských částí, které s oblastí sousedí (Mariánské hory, Nová Ves, Vítkovice a Ostrava Jih),“ řekl primátor
města Petr Kajnar.
Návrh nově rekultivovaného území obsahuje 57 projektových záměrů
a aktivit rozdělených do následujících sektorů:
A. Benátky - Rybníky a okolí pod
hulváckým kopcem čeká celková obnova. Rozšíří se rekreační a sportovní část areálu a přibydou nové cyklotrasy a běžecké trasy.
B. Novoveské mokřady - úpravy zeleně a terénu, vznik naučné stezky
a cyklostezky i obory pro vysokou
zvěř; uvolněné plochy po starých
garážích pak umožní novou rodinnou
výstavbu.
C. Hulváky a vodárna - rekreační
lesopark s volnou herní loukou na místě bývalého koupaliště s rozhlednou
a malými lesními lázněmi. Přemostění
a lávky mezi stromy napojí citlivě území do pěší komunikační sítě. Zlepšení
dopravní obslužnosti a bezpečnosti
provozu významného dopravního uzlu
se zastávkami MHD u vodárny. Rekonstrukci blízké staré střelnice doplní otevření se historické části vodárny veřejnosti. V lokalitě bývalé Dezy
by po úpravách mohlo vzniknout Centrum ekologických služeb Ostravy
a sportovní zázemí propojené se sousedním parkem U Cementárny.
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Vizualizace rozhledny,
plánované, spolu s volnou herní loukou
a malými lesními lázněmi,
na místě bývalého koupaliště.

D. Park vůní a Mládežnický sport
- soubor ukázkových zahrad a nový
tréninkový areál mezi Novou Vsí
a Zábřehem ve spolupráci se zahradnickou školou.
E. Bedřiška – napojení k městu a získání potřebné vybavenosti. Posílení
rezidenční funkce, blízkost zeleně
a rekreace tak vytvoří plnohodnotný
most k areálu bývalé DEZY k výše
zmíněným cílům.
A co více?
F. Doplňkové projekty zajistí provázanost a funkčnost celého rozsáhlého areálu. Jedná se o nové cyklostezky, navázaní a splavnění Odry, informační systém a v neposlední řadě
pěstební péči o celý areál či pronajímatelné kiosky s občerstvením nebo
sportovní půjčovny.
Plánovaný termín ukončení ankety je stanoven na 31. března 2014.
Mgr. Michal Bayer
Vedoucí oddělení prezentace a vztahů k veřejnosti
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Tříkrálová sbírka 2014
Dokončení z titulní strany

V celé Ostravě a přilehlých obcích,
kde sbírku organizovala Charita Ostrava ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra, se vybralo 1 474 273 Kč. Celkový
výsledek nás naprosto šokoval - je o
více než sto třicet tisíc korun vyšší než
v roce 2013.

Jelikož v první polovině ledna bylo
velmi příhodné počasí, mohlo se
do sbírky aktivně zapojit okolo 80 místních i přespolních dobrovolníků, a to
jak dospělých, tak i těch úplně maličkých. Nejmenším koledníkům byly
sotva dva roky.

Poděkování koledníkům a všem, kteří se aktivně zapojili do organizace
Tříkrálové sbírky, proběhne v sobotu
8.2.2014 v ostravském Divadle Petra
Bezruče, kde je připraveno divadelní
představení.
Na závěr bych chtěl co nejsrdečněji
poděkovat všem, kteří se na úspěchu
sbírky jakýmkoli způsobem podíleli
(koledníci, dárci, příznivci a další).
Zdeněk Staněk
Charita sv. Alexandra

Výsledek nás ujistil, že i když život-ní
úroveň obyvatelstva není příliš příznivá, lidé stále nezapomínají na ty
nejpotřebnější.

Dohromady se ve Staré Bělé do pokladniček vybralo celkem 120 481 Kč.
Opět se potvrdilo, že obyvatelé Staré
Bělé jsou ke kolednickým skupinkám
velice štědří - ve srovnání s rokem minulým se tříkrálový výtěžek zvýšil o pět
tisíc korun.

Kolednická
story 2014
Letos jsme se již podruhé rozhodli
pomoci při Tříkrálové sbírce. Byla
nám přidělena oblast kolem kostela,
stejně jako loni. Letos však v naší kolednické skupince tatínka vystřídala
naše tříletá dcerka, která se s velkým
očekáváním chtěla zapojit. Vyrazili
jsme v nových kolednických hábi-tech
ve složení Péťa, Niki a bratranec
Kuba. Plán byl, že půjdeme tradičně
v sobotu, ale z důvodu nemoci dětí
jsme začali koledovat až ve středu
po Třech Králích. To jsme však netušili, co se stane.

Policie nás lapila těsně před Sokolovnou a tradičně spustila svoji modrou diskotéku. Naše malá kolednice,

Katolický lidový dům Stará Bělá

Školní ples
Katolický lidový dům Stará Bělá

vzpomínaje na výhružky svého staršího bratra, že když bude zlobit, zavřou
ji do vězení, se lehce rozplakala. Tatínek děti rychle uklidnil, že do vězení
nepůjdeme. Po pětiminutové lustraci
policie uznala, že jsme praví koledníci, přispěli pár kaček do pokladničky
a byli jsme propuštěni.
Sbírku jsme zdárně dokončili, všichni jsme měli radost, že jsme pomohli
dobré věci, a už se těšíme na příští
ročník.
Martin Pavlásek

Provádím:
• Malířské a natěračské práce
• Malby pokojů a jiných objektů
• Nátěry oken, dveří a nábytku
• Zasklívání oken

Tel. + 420 605 242 046

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ
ARBORISTIKA
VÝŠKOVÉ PRÁCE
·
·
·
·
·

Zve Sdružení rodičů
Ostrava-Stará Bělá

Zve Sdružení rodičů
Ostrava-Stará Bělá

Miroslav Jarolím • MALÍŘ A NATĚRAČ

Plni elánu a nadšení pro věc jsme
začali farou a pokračovali do Domova
důchodců. Otevřel nám příjemný
dědeček Lůďa a dal nám do kasičky

22.2.2014 10.00

Dětský karneval
s Hopsalínem

22.2.2014 20.00

Z výnosu Tříkrálové sbírky budou
letos podpořeny hospicové služby, zaměstnávání hendikepovaných, služby
pro seniory a další.

nějakou tu kačku. Zdvořile jsme zaklepali i u dalších dveří. Nikdo neotevřel, jen za dveřmi bylo slyšet: „Běžte
pryč, Tři králové už byli v pondělí a vy
ste jacisi podvodnici!“ Babička si nenechala nic vysvětlit, ani ukázat kolednický průkaz. Inspirována našimi
médii, neváhala okamžitě volat na policii. To jsme však zjistili až 10 minut
po opuštění Domova důchodců.

Kam v únoru

v blízkos budov, objektů, plotů, vedení el. napě , a jiné.
6 let praxe
pojištění odpovědnos za škodu
rychlá domluva a úklid
čištění okapů, shoz sněhu

Žádost o spolupráci
Dokončení z titulní strany

Je však ještě velká skupina lidí,
kteří si toto ocenění ve formě pojmenování ulic jejich jménem plně zasloužili, a tím i článek ve zpravodaji.
Ale já nemám dostatek podkladů
pro jeho napsání. Byli to vesměs relativně mladí lidé, kteří padli, byli popraveni nebo umučeni německými
okupanty za 2. světové války. Byli zapojeni do odbojových organizací jako
např. Obrana národa nebo jinak pomáhali v odboji v tomto temném období.
V dostupných materiálech o nich většinou nacházím jen datum narození,
někdy povolání a pak místo a datum
kde a kdy ukončili svůj život. Přímí pamětníci této doby už téměř nejsou, nebo byli v této době dětmi.
Žádám a prosím Vás proto všechny, kdo byste k níže uvedeným jménům mohli a chtěli podat nějaké
informace, které bych mohl použít
pro napsání článku v odpovídajícím
rozsahu, abyste kontaktovali buď
úřad MOb ve Staré Bělé, nebo přímo mne, na mé e-mailové adrese
old.dlouhy@seznam.cz, telefonicky
na čísle: 608 407 327 nebo osobně.
Jde o tato jména ulic a jim odpovídající osoby: Chrobákova, Foltova,
Koláčkova, Korandova, Urbánkova,
Valova, Vaňkova, Kotíkova, Malíkova, Motyčkova, Bosákova, Dokoupilova, Hořínkova, Klečkova, Pepřicova, Rudolfova.
V příštím čísle Zpravodaje se můžete těšit na povídání o ulici Gregárkově.
Děkuji a těším se na spolupráci.

Jan Tichý

chy.h@email.cz tel.: 602 516 121 ičo.: 86944487
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Oldřich Dlouhý
starobělský kronikář
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Městská policie zve i v novém roce
na bezplatný kurz pro veřejnost
Městská policie Ostrava zve na další z řady bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá v rámci projektu
Bezpečnější Ostrava. Koná se ve středu 26. února 2014 od 16:00 hodin
na ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě.
Únorové téma setkání s občany
bude zaměřeno na prevenci a ochranu před podvodným jednáním spojeným s nabídkou zboží nebo služeb.
Hovořit se bude o podomních prodejcích, prodeji a nabídce zboží a služeb na ulici, přes internet nebo prostřednictvím telefonních operátorů.
Účastníci kurzu se dozví, jak se takovému jednání bránit, a kam se
obrátit o pomoc, pokud k podvodu již
dojde.

Samozřejmě nebude chybět oblíbená sebeobrana a i tentokrát bude
připraven dětský koutek pro děti
účastníků kurzu.
Připomínáme, že je vhodné si s sebou přinést sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany), popř. volnější obuv
na přezutí a hygienické potřeby (možnost využití sprchy po sebeobraně).
Sportovní obuv není třeba, výuka základů sebeobrany probíhá v tělocvičně
na žíněnkách.
Bližší informace rádi poskytneme
na tel. 599 414 165, 950 739 407
nebo prostřednictvím elektronické
pošty na adrese info@mpostrava.cz.
Není potřeba se předem na kurz
přihlašovat.
Vladimíra Zychová
Městská policie Ostrava

KOMINICTVÍ Radovan Polakovič IČ: 74447971
Nabízím Vám:

Pravidelnou kontrolu spalinových cest dle vyhlášky č. 91/2010 Sb.
se zprávou o provedení kontroly 280 Kč (možno v sobotu i v neděli)
Čištění komínů a kouřovodů, vložkování a opravy komínů.
Nízké smluvní ceny!!

Tel: 605 379 799, e-mail: kominictviradovan@seznam.cz
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Horní vs. Dolní - 0:2
V lednovém Zpravodaji jsme vás
vyzvali, ať hlasujete, argumentujete,
přete se – která část Staré Bělé je
hezčí. Ta horní, nebo ta dolní? Tady
jsou obhajoby prvních z vás. A naše
písemná zpravodajová přestřelka
nekončí – pokud kohokoli z vás napadnou další argumenty, sem s nimi!

konec? Dovolím si zde předložit
jedno z možných vysvětlení.
Za našich mladých let, což je zhruba asi půl století zpátky, jsme si stanovili po velkých a složitých diskusích pomyslnou hranici, která rozděluje obec na horní a dolní konec. Tato

rádi poseděli a podělili se o své zážitky, případně plánovali odvety
nebo další sportovní akce. Když na
tuto dobu s odstupem času vzpomínáme, tak se my pamětníci shodneme na tom, že to byly nádherné časy
bez televize, počítačů a výherních
automatů. Byly to časy vyplněné různými aktivitami, kdy si lidé navzájem
pomáhali a měli k sobě blíže.
Ladislav Dlouhý

Horní, nebo dolní?
Asi je to tak, že si každý obhajuje to
svoje místo, kde bydlí, které má svázáno se svými zážitky a vzpomínkami. Přesto si myslím, že ten dolní
má asi navrch.
Před 40 lety jsem do Staré Bělé
přišla za svým manželem a myslela
si, že si nezvyknu. Tenkrát to tu vypadalo trošku jinak - ulice při delších
deštích byly dosti blátivé, takže jsme
si mnohdy museli čistit boty na autobusové zastávce. Ale to už je historie.
To, co mi do značné míry pomohlo si Starou Bělou zamilovat, byla
právě ta blízkost lesa, který se táhne
až ke Krmelínu, Proskovicím a Staré
Vsi. A v tom vidím tu přednost toho
našeho dolního konce. Jsou tu úžasné procházky nejen pěšky nebo s kočárkem, ale i na kole nebo v zimě
na běžkách.

Který je lepší, hezčí?
Těžká to otázka. Je nesporný fakt,
že na horním konci je lepší vybavenost (škola, park, sportovní areál,
koupaliště atd.) a lepší služby pro občany (obchody, zdravotní středisko,
úřad, kostel, hřbitov, atd.). Bohužel
s tím my dolňáci asi nic nenaděláme,
protože je to dáno jednak historickým vývojem naší obce a také hlavně
pozemkovými možnostmi pro různé
stavby na území Staré Bělé. V dolní
části obce není v podstatě žádný volný obecní pozemek, kde by se dalo
něco hezkého postavit.
Já si ale myslím, že my dolňáci můžeme být na svoji část obce také hrdi.
Já si například velice vážím toho,
že máme v naší části obce krásnou
krajinu. Konkrétně mám na mysli
hlavně krajinu v okolí řeky Odry.
Meandrující řeka a okolní rozlehlé
louky jsou pro mne osobně v kteroukoliv roční dobu nejkrásnější částí
obce, kterou mám velice rád a cítím
se tam vždy velmi dobře. Rád se tam
toulám, pozoruji přírodu, zvěř, naslouchám tichu a načerpám tam vždy
novou životní energii. Za připomenutí také stojí skutečnost, že my máme na dolním konci svou čapí rodinu,
která nám každoročně oznamuje,
že již nastává skutečné jaro. Takže
na anketní otázku, kdo je lepší, hezčí,
je moje odpověď jednoznačná. Co se
týká přírody, je pro mne jedničkou
dolní konec!
Proč vlastně někteří starší občané
Staré Bělé dělí obec na horní a dolní
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hranice se nachází v lokalitě tzv. Slavíkův kopec (zde měl a stále ještě má
zemědělskou usedlost rod Slavíků),
tj. v místech, kde se nachází hasičská
zbrojnice. Toto rozdělení na dvě části
obce vzniklo hlavně z toho důvodu,
že jsme pořádali zápasy v kopané
mezi dolním a horním koncem a potřebovali jsme stanovit, kdo za který
konec obce může hrát. Největší spor
se řešil o Zdenka Paličku, který byl
velký sportovec a měl domov právě
na této hranici. Dopadlo to pro nás
dolňáky bohužel tak, že si ho horňáci
přivlastnili. Bylo to období, na které
jistě my starší rádi vzpomínáme.
Vždy to byly urputné sportovní boje,
s velkým vzájemným hecováním již
několik dnů před utkáním, ale vždy
po skončení zápasů jsme společně

Před rokem jsme dokonce dostali
dárek od starobělských cyklistů a turistů (aktivní penzisté) v podobě dřevěných můstků a lavičky u rybníka
a úplně nádherného chodníčku přes
mokřiny od Karlovy studánky do kopečku až k zastavení u vitrínek
se soškou a obrázkem Panny Marie,
odkud je vidět až na starobělský
kostel. Přes Babí hůru pak když vyjdeme z lesa, máme Starou Bělou jak
na dlani, celá se choulí do dolinky,
pouze na kopečku vystupuje dominanta věže kostela.
Ano, už to vím, jsem Starobělačka, ale nevím úplně přesně z kterého
konce, protože to není čistý dolní
konec, je to asi střed.
To byly plusy, mínusy mě žádné
nenapadají
Eva Bártková

Starobělská písemná přestřelka
pokračuje:

Ho r
do l
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K

O

N

E
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Který je hezčí? Oblíbenější?
Kde se lépe žije?
Kde bydlí úžasnější Starobělané?
Zkrátka který ze starobělských
konců je lepší? A proč? V čem?

Obhajte jej. Dejte mu hlas.
Porovnejte s opačným koncem,
vyjmenujte plusy a mínusy.
Sepište a pošlete
pár výstižných řádků své názory, zkušenosti, postřehy.
Dejte najevo své city!
Klidně pořiď te a přidejte
i důkazní materiály – fotky.
Vše svižně pošlete
na e-mailovou adresu
StarobelskyZpravodaj@email.cz.
Vaše názory i fotograﬁe otiskneme,
nejčtivější příspěvky
a nejmalebnější snímky
rádi odměníme.
Vaše redakce

Starobělská pohlednice
Naši Starou Bělou vnímám jako
krásný celek, je působivě členitá
a zajímavá. Rivalitu horního a dolního konce dost dobře nechápu, ačkoli
tu pochopitelně jsou jisté místní odlišnosti. Bydlím ve středu obce, poblíže hasičské zbrojnice. Podle bádání kronikářů právě zde v těchto místech a směrem k restauraci U Lípy
se rozkládala předkolonizační osada.
Tenkrát ještě neexistoval zřejmě ani
žádný kostel, náměstí, natož horní
a dolní konec. Bylo tu jen pár statečných usedlíků a bílá, jasná voda,
podle které dostala naše víska později jméno. Naši předkové klučili
rozsáhlé lesy a pomalu si podmaňovali drsnou půdu. Posílám vám básničku od srdce a pro potěchu!
Hana Rakusová

Pohlednice ze Staré Bělé
Z kaštanových květů
věž svatého Jana
vítá nás už z dálky
jak píseň milovaná.
Tu vísku jasná voda křtila,
bystrá a křišťálově čirá.

Zátiší u rybníka v Palesku,
nové mostky tu vlastnoručně postavila
parta starobělských rodáků a patriotů.
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Něžné ticho pěšinek
daruje ti věnem,
na obzoru tvých vzpomínek
voní sluncem, větrem, senem.
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jsme hrávali i na Junácké, protože
tudy projížděl autobus jednou za hodinu a auto vůbec žádné,“ dodává
Miloslav Hořínek.

Olympiáda po starobělsku:
skok o tyči z lesa,
vrh koulí vlastní výroby
Dokončení z titulní strany

„Největší olympiáda byla v roce
1961. Trvala celé páteční a sobotní
odpoledne a nedělní dopoledne.
Zúčastnilo se 72 kluků,“ vzpomínají
čtyři z nich Jiří Vala, Ladislav Dlouhý,
Miloš Hořínek a Zdeněk Palička.

Bez sportu to nešlo, kluci hrávali hokej
i bez bruslí, jen tak na ulici

Kdo měl kožené rukavice,
byl borec
Všechno začalo fotbálkem, kluci si
s oblibou chodili kopat většinou v komornější verzi 5 proti 5. „Dělali jsme
si malá hřiště, existovalo jich několik
a taky několik mužstev: Dukla Pastviny, Slavia Potoky, Dukla Náves, Slavia Sokolovna, Rudá Hvězda Most,
Real Club Slovinec, Rudá Hvězda
Chrobákova, taky tým U Lípy - Holiči,“ vyjmenovávají některé z partiček. „Celé léto jsme proti sobě hrávali ligu. Každý s každým,“ popisuje
Zdeněk Palička, který u sportu nakonec zůstal celý život – chytal za hokejové Vítkovice a dnes šéfuje starobělskému fotbalu.
Když začalo mrznout, místo kopačáku se sáhlo po hokejkách. Týmy si
upravily nejbližší rybník na kluziště.
A někdy se hrálo i na ulici – bez bruslí, jen v botách, s tenisákem. „Kdo měl
kožené rukavice, byl borec. Anebo
aspoň svářečské či na motorku,“ směje se Zdeněk Palička. „Místo chráničů
jsme měli ﬁlc nebo papundekl,“ doplňuje Ladislav Dlouhý. „Dokonce

Dodneška nadšeně vzpomínají,
jak probruslili a proběhali celé dny.
„Ze školy taška do kouta a šlo se sportovat,“ popisuje Dlouhý. A Zdeněk
Palička tyhle zdravé základy brzy
zúročil. „Když mi bylo jedenáct, dvanáct, někdo mi řekl, ať jdu na nábor
do hokeje, tehdy ještě na stadion
Josefa Kotase. Trenéři mě vybídli,
ať nazuju brusle a ukážu, co umím.
Bylo to po létě, nebylo to nic moc, tak
mi řekli: Ty půjdeš do branky,“ povídá
muž, který od půlky šedesátých let
chytal ligu za Vítkovice.
Tyč z lesa i železná koule
vlastní výroby
Starobělští kluci měli nejen nadšení, ale i nápaditost. A tak se mohli
s přehledem věnovat i disciplínám,
k nimž bylo potřeba zvláštní výbavu.
„Iniciátorem atletiky i první starobělské olympiády byli Zdena Nenka
a Jára Popelář. Každý klub si sehnal
a vyrobil vlastní tréninkové náčiní
a nářadí. Sehnali jsme si železné koule na hod, koupili jsme si disk, oštěp,
v lese si sehnali správný kmen a vyrobili si tyč na skok o tyči. Olympijské hry mohly začít,“ popisuje parta
dnes dávno dospělých kluků.
Zástupci jednotlivých klubů se sešli na hřišti a změřili síly v různých
disciplínách. Byl mezi nimi běh

Zdeněk Palička se vypracoval
na gólmana ligových Vítkovic.
S hokejem začínal
na starobělských rybnících.

na 60, 100, 400 metrů i štafety, skok
daleký, vysoký, trojskok, hod oštěpen, diskem, vrh koulí. „Závodilo se
v kategoriích žáci, dorostenci, muži.
A tak tomu bylo dobrých šest let
po sobě,“ vzpomínají.
Jiří Vala byl dobrý na sprinty, Zdeněk Palička s atletikou trochu zápasil, víc mu pasovaly kolektivní sporty
jako fotbal a hokej, zatímco jeho bratr Jenda vynikal v hodu oštěpem, Miloš Hořínek exceloval ve skoku do výšky i o tyči, z výšky má z jednašedesátého roku dokonce zlato. „Kdysi byla
výjimka, když kluk nesportoval, dnes
je výjimka, když sportuje. My jsme se
uměli jinak zabavit, sport nás naplňo-

ˇ
PALIVOVÉ DREVO

ˇ
TVRDÉ DREVO
buk, dub, habr

1 prms

990,- Kč

ˇ LISTNATÝCH DREVIN
ˇ
SMES
olše, lípa, topol, javor
bříza

1 prms
1 prms

840,- Kč
930,- Kč

• nabízíme Vám zdravé palivové dříví z listnatých dřevin
• prodáváme štípané palivové dříví v délce 33 cm
(po telefonické domluvě je možno objednat i jiné délky)
• množství měříme na 1 prms (prostorový metr sypaný)
• dopravu máme vlastní – do 7 km ZDARMA!
• ostatní doprava 12,- Kč / Km
• místo skladu štípaného dřeva je v obci KRMELÍN

KONTAKT
604 741 724
777 839 545

www.zahradyOstrava.cz
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val a vydrželo nám to dodnes,“ dodává Ladislav Dlouhý.
Před pár lety tradici zkusmo oprášili – opakovaně uspořádali Veterániádu, podobné disciplíny i jména
na startu, jen o půlstoletí později.
Bavili se jako za mlada. Jen je mrzí,
že dnes ve Staré Bělé nemají nástupce. „Dnešní děti jsou lenivější. Ke sportu se dostanou, jen pokud je k tomu
vedou rodiče. Mě třeba naši nikdy
neviděli v dresu, fotbalovém ani hokejovém. Dnes musejí rodiče dítě nasměrovat a věnovat se mu, vozit za sportem, samo začít nemůže,“ říká Zdeněk
Palička.
Lojzův výběr –
informace z první ruky
Celá čtveřice už se těší na olympijský nášup ze Soči. Na biatlon, rychlobruslení i tolik propíraný český

národní hokejový tým. „Lojza říkal,
že vybíral hráče, kteří k sobě pasují.
Aby to byla parta, která bude držet
při sobě,“ ujišťuje Zdeněk Palička,
který se s trenérem národního týmu
Aloisem Hadamczikem zná. „Když
jsou v týmu hvězdy, každý chce být
šéf. A když je jich tam víc, vytvoří se
partičky a to je špatně. U vrcholových mančaftů je potřeba trenér,
který umí hráče naladit, aby táhli
za jeden provaz,“ dodává.
Jak říkají, alchymii hokejového
kouče brzy prověří nepříjemní soupeři. A tak se pánové raději soustředí
na vlastní strategii – jak nepropásnout všechny důležité okamžiky Soči
2014. Je velmi podobná té, kterou
zvolí i lyžař Jiří Hrňa: „Každý máme
doma svou televizi. U ní se zavřeme
a máme klid.“
Jana Bohušová

Zleva: Miloslav Hořínek, Ladislav Dlouhý, Jiří Vala a Zdeněk Palička. Sportu fandí dodnes.

Viděl Rašku skákat o zlato.
Teď se těší na české medaile ze Soči
vypálil uprostřed drážku, do vázání
se strkala přímo bota,“ vzpomíná Jiří
Hrňa, který celý život předával své
lyžařské know how dál – jezdíval
na lyžařské kurzy a vysvětloval školákům základy sjezdové techniky.

Památka na zimní olympiádu v Innsbrucku konala se v roce 1964

Kus života zasvětil alpskému lyžování. Coby závodník to dotáhl na mistrovství republiky, coby instruktor
pak učil děti potřebným základům
a coby lyžařský funkcionář se dokonce osobně podíval na dvě zimní
olympiády: v roce 1964 do rakouského Innsbrucku a v roce 1968 do francouzského Grenoblu.
„Olympiáda? To jsou zážitky! Nádhera pro všechny. Chvíle, kdy jsme
hrdí na naše sportovce,“ těší se Jiří
Hrňa.
I během té dvaadvacáté zimní
bude s chutí fandit Čechům v akci:
„Sáblíková, biatlonistky i biatlonisté, běžci na lyžích, hokejisté, to jsou
moje tipy. Ty budu sledovat.“

Tříkrálový
turnaj 2014
V neděli 5. 1. 2014 se uskutečnil
v Katolickém domě již 15. ročník Tříkrálového turnaje ve stolním tenisu,
kterého se zúčastnilo 31 hráčů a hráček. Největší radost máme samozřejmě z našich nejmladších účastníků, byť jich bylo v letošním roce méně než v předešlých letech.
Turnaj je především sportovně
společenskou událostí a doufáme,
že si zachová přízeň mezi hráči i v budoucnu. Každý účastník obdržel ta-

tranku a vítězové věcné ceny. Turnaj
byl ﬁnančně podpořen dotací Městského obvodu Stará Bělá.

Nejvíce se ovšem těší na lyžování
a českou hvězdu Šárku Strachovou.
Sjezdové disciplíny bude sledovat
všímavěji než my ostatní: „Vidím, kde
lyžař udělá chybu, kdy má správně

Vedle lyžování měl ovšem ještě
jednu velkou lásku: hru na trumpetu.
S hudebním souborem Vítkovák sjezdil kus světa. „Muzika mi pomáhala
i při lyžování – snáz jsem v obloucích
držel správný rytmus,“ říká s úsměvem.
Moc by si přál, aby se do správného tempa dostali i Češi v Soči. Protože radost z úspěchu je krásně nakažlivá. Jiří Hrňa dodnes vzpomíná
na okamžiky, kdy si Jiří Raška v roce
1968 doskočil na středním můstku
v Grenoblu pro zlato. „Byl jsem u toho. Ještě teď mám slzy v očích. Ten
pocit, že skáče Čech! Byl jsem hrdý,
že jsem spoluobčan nejlepšího skokana světa. Lidé okolo mi upřímně
třepali rukou,“ vzpomíná na silné
okamžiky z Francie Jiří Hrňa, který
byl jako lyžařský funkcionář i o čtyři
roky dříve na olympiádě v Innsbrucku. „Bydleli jsme tam v bývalém
klášteře. Skamarádil jsem se s reportérem Jaroslavem Suchánkem. Pamatuji si, že jsme dostali chuť na víno.
Venku byly stánky a v nich nabízeli
různé dobroty. Bylo jich tam jak v Bělé na pouti,“ směje se při vzpomínce
na Innsbruck.

V příštím roce chystáme změny
v systému turnaje a doufáme, že přitáhneme další hráče i z jiných jednot
kraje.
Výsledky turnaje:
Žáci 1. Viktor Nedbal
Junioři 1. Vojtěch Stuchlý
2. Pavel Kraus
3. Adam Kratoš
Ženy 1. Jana Mončková
2. Iva Urbánková
3. Pavla Hajchelová
Muži 1. Jaroslav Včíslo
2. Oldřich Minář
3. Petr Skála
Čtyřhra 1. V. Molin, P. Kraus
2. P. Skála, A. Obertan
Michal Hořínek, Orel Stará Bělá
Jiří Hrňa zasvětil život dvěma velkým vášním: muzice a lyžování

najet na branku. Příprava lyží na závod? To je hotová alchymie. Lyžování
je nebezpečný sport. Bojím se o dnešní závodníky. U tratě jsou sice záchranné sítě, ale jezdí se rychle. Je to
opravdu těžký sport,“ popisuje někdejší závodník TJ Vítkovice.
S lyžemi začínal, když mu bylo pět.
„Jezdili jsme u nás na ulici, Na Surdíku. První lyže mi udělal strýc - stolař. Byly z bečky. Žhavým háčkem mi
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Letošní olympiádu v ruském Soči si
naplno vychutná jen zprostředkovaně - u televize. A nemůže se dočkat.
„Už tři týdny předem jsem měl vystřihnutý program a v něm poznámky, co kdy bude,“ povídá. „Zablokoval
jsem si doma nejlepší televizi. Protože mamka se určitě nebude chtít dívat na olympiádu, ale na nějaké románky,“ dodává s úsměvem.
Jana Bohušová

ČÍSLO 2 ! ÚNOR 2014

Kategorie družstev

Vánoční turnaj
v badmintonu

Vánoční salvy
Dne 29.12.2013 hokejový cyklistický oddíl při TJ Sokol Stará Bělá
uspoádal6.ročník střelecké soutěže
družstev a jednotlivců.

Dne 14.12. 2013 se konal v Sokolovně 1. ročník Vánočního badmintonového turnaje, který pořádal Oddíl
badmintonu. Samotný oddíl byl založen v květnu 2013 a jeho členové
se pravidelně od června schází každou neděli v Sokolovně.
Turnaje se zúčastnilo 10 hráčů:
Stáňa Klečková, Adam Grohol, Zdeněk Kokeš, Monika Kokešová, Radim
Kokeš, Jáchym Pivovar, Vašek Mončka, Eva Krejčíčková, Hana Krejčíčková a Jiří Lafek.
Síly byly vyrovnané a souboj o první místa do posledního okamžiku napínavý. Rozhodlo jej až závěrečné ﬁnále, kde se utkali čtyři nejlepší: Jiří

Soutěžilo se ve střelbě ze vzduchovky na vzdálenost 10 metrů. Soutěžící
stříleli po ranách v leže, kleče a ve stoje. Celkem se zúčastnilo 16 družstev.
Soutěžících bylo celkem 59.
Družstvo tvořili 3 střelci, ale mohli
být i 4. Do výsledku se počítali jenom
3 nejlepší v družstvu.

1. místo 361 bodů
Sýkora Karel, Sýkora Viktor,
Dvorský Zdeněk
2. místo 358 bodů
Hodina Vladimír, Hlavenka Pavel,
Chabada Juraj
3. místo 340 bodů
Grohol Radim, Grygar Tomáš,
Soukupová Yveta
Kategorie muži - jednotlivci
1. místo Grohol Radim

135 bodů

2. místo Chabadaj Juraj

130 bodů

3. místo Sýkora Viktor

125 bodů

Lafek, Stáňa Klečková, Jáchym Pivovar a Adam Grohol. Finále bylo strhující a konečný výsledek takovýto:
1. místo Stáňa Klečková, 2. Jáchym
Pivovar a 3. Jiří Lafek.

Mužů se zúčastnilo 47 a žen 12.
Celá soutěž proběhla ve sportovním
duchu.

Všem hráčům děkujeme za účast
a blahopřejeme vítězům.

Všichni přítomni byli velmi spokojeni a těší se na 7. ročník.

2. místo Dvorská Renata 108 bodů

Hana Krejčíčková

Franta Kutáč

3. místo Soukupová Yveta 97 bodů

Kategorie ženy - jednotlivci
1. místo Sojková Radana 113 bodů

Dusíte se dýmem ze sousedova komína
a cítíte se bezbranní?
Vyfoťte jej (komín a kouř, nikoli souseda)
a foto pošlete na Nástěnku hanby
na adresu StarobelskyZpravodaj@email.cz.
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