STAROBĚLSKÝ
ZPRAVODAJ
ČÍSLO 5 • KVĚTEN 2018

Starobělské pohledy

Čekání na jaro v Palesku. Foto: Jiřina Chalupská

Povedl se vám pohledný snímek Staré Bělé? Pošlete nám jej na e-mail starobelsky.zpravodaj@gmail.com. Rádi jej otiskneme. (red)

Starobělané uklízeli Bělou. A bylo jich dost!
Starobělské spolky, rodiny a pracovníci údržby vyrazili v sobotu 7. dubna,
aby uklidili aspoň kousek veřejného prostranství od drobných odpadků
a udělali svět kolem nás opět o něco hezčím.
Počasí vyšlo náramně a skupinky skautů, sokolů, myslivců, orlů, rodin s dětmi
se o sobotním dopoledni vydaly směr předem domluvený úsek, který měly
za úkol projít a zbavit odpadu. Ten sbírali dobrovolníci do OZO pytlů, které
potom sváželi pracovníci údržby.
Pokračování na straně 9

Urgentní telefonní číslo Městské policie - IVC Ostrava-Jih, Kaminského 636/12
950 734 156. Také lze volat 156 (obě telefonní čísla fungují 24 hodin denně)
• volat při páchání jakékoliv trestné činnosti nebo v případě pohybu podezřelých osob

Zprávy z rady a zastupitelstva
■ zadat zakázku na instalaci Smart designové toalety v městském
obvodě Stará Bělá pro lokalitu dětského hřiště u základní školy společnosti Toidesing CZ, s. r. o., se sídlem 1. Máje 4, Zruč nad Sázavou
za cenu max. 178.800,-- Kč bez DPH

Rada městského obvodu Stará Bělá
na svém 53. – 57. zasedání mimo jiné:
rozhodla
■ uzavřít dodatek č. 1 na pronájem bytu č. 3 na ulici Blanická
187/1068, Ostrava s nájemcem M. K. na dobu určitou od 1. 2. 2018
do 31. 1. 2019 za cenu 60,-- Kč /m2/měsíc/podlahové plochy/měsíc
■ uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 4 na ulici Blanická 187/1068,
Ostrava-Stará Bělá s nájemcem V. R. na dobu určitou od 1. 4. 2018
do 31. 3. 2019 za cenu 60,-- Kč/m2/měsíc/podlahové plochy/měsíc
■ uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 7
na ulici Blanická 168/1068, Ostrava s nájemcem T. K. na dobu určitou
od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019 za cenu 75,36 Kč/m2/podlahové plochy/měsíc
■ uzavřít dodatek č. 6 k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 4
na ulici Junácká 700/112, Ostrava s I. I. na dobu neurčitou od 1. 3. 2018
za cenu 75,-- Kč/m2/podlahové plochy/měsíc
■ uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 2 na ulici Blanická 187/1068,
Ostrava s nájemcem I. M. na dobu určitou od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019
za cenu 60,-- Kč/m2/podlahové plochy/měsíc
■ uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 8 na ulici Blanická 187/1068,
Ostrava s nájemcem R. K. na dobu určitou od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019
za cenu 60,-- Kč/m2/podlahové plochy/měsíc
■ uzavřít pořadatelskou smlouvu se spolkem Svatováclavský hudební festival na podporu koncertu s datem konání 25. 9. 2018 v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Staré Bělé ve výši 30.000,-- Kč v rámci 15. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu
■ poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 10.000,-- Kč ústavu Péče
srdcem na zajištění terénní péče zdravotně znevýhodněným skupinám obyvatel v městském obvodě Stará Bělá
■ poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 8.000,-- Kč spolku Český
svaz chovatelů, Základní organizace Ostrava - Stará Bělá na pořízení
klecí pro králíky, holuby a drůbež, léčiva a očkovací vakcíny, prostředky pro okr. registrátora
■ poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 3.000,-- Kč spolku
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, Oblastní sdružení chovatelů poštovních holubů Hlučín – Slezsko na zakoupení
léčiv pro poštovní holuby a materiálu pro závody poštovních holubů

■ zadat zakázku na pořízení venkovních 5 ks ﬁtness prvků od společnosti Colmex, s. r. o., se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha, za cenu
112.281,51 Kč bez DPH pro „FIT PARK“ na pozemku vedle mateřské
školy Mitrovická
■ zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „Projektová
dokumentace rekonstrukce autobusových zastávek ve Staré Bělé“
ﬁrmě Ing. Roman Čechák, se sídlem Horní Tošanovice 160, 739 53
Hnojník, za cenu 235.000,-- Kč
■ zadat tisk publikace “Kronika obce Stará Bělá 1918 - 1938” v nákladu 1000 ks v barevné variantě, formát A4, vazba s pevnými deskami,
obálka s lesklou laminací společnosti Tisk agency s. r. o., se sídlem
Vinohradská 715/42, Hlučín, za cenu 174.000 Kč bez DPH
■ uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace nové tělocvičny ZŠ Junácká ve Staré Bělé“ s Ing. arch. Jiřím Hořínkem, se sídlem Junácká 134, Ostrava, za cenu 535.000,-- Kč bez DPH
■ Vydat záporné stanovisko k prodeji pozemků v lokalitě odpočívky
na ulici Na Lukách, a to:
a) parc. č. 2879/15 - trvalý travní porost, výměra 264 m2
b) parc. č. 2886/15 - trvalý travní porost, výměra 8 m2
c) parc. č. 2902/2 - ostatní plocha, silnice, výměra 36 m2
d) parc. č. 2902/4 - ostatní plocha, silnice, výměra 56 m2
e) parc. č. 2904/27 - trvalý travní porost, výměra 430 m2
f) parc. č. 3853/16 - ostatní plocha, ost. komunikace, výměra 3 m2
■ v souladu s § 166, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) ve znění pozdějších předpisů potvrdit od 1. 8. 2018 paní Mgr.
Janu Poledníkovou ve funkci ředitelky příspěvkové organizace
Základní škola Ostrava - Stará Bělá, se sídlem Junácká 700, Ostrava,
v pracovním poměru na dobu 6 let
schválila
provedení modernizace sirény na objektu Hasičské zbrojnice v rámci projektu „Protipovodňová opatření” ﬁnancované z poskytnuté
podpory z „Operačního programu Životní prostředí 2014-2020“.
Jarmila Kaločová, tajemnice

Zastupitelstvo na svém 16. zasedání rozhodlo:
■ poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu městského obvodu Stará Bělá dle Dotačního programu na podporu projektů
v oblastech sportu, kultury, volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok 2018
P.č.
1

Tém.
okruh

Žadatel
Jezdecký klub Baník Ostrava
K Průplavu 729/12, Ostrava

2

IČ: 60783419

Orel Jednota Ostrava - Stará Bělá,
Klečkova 850/13, Ostrava

JAK

Sportuj s koňmi 2018

5 000

TVC

Sportovní činost dětí a mládeže v Jezdeckém klubu Baník Ostrava

12 600

JAK

IČ: 65469020
TVC

3

Blue Volley Ostrava, z. s.
Ľ. Štúra 1085/8, Ostrava

4

5

6

8

5 700

Pravidelná sportovní činnost v jednotě Orla (ﬂorbal, stolní tenis, aerobik)

12 180

Barevný minivolejbal a volejbal

5 000

JAK
TVC
JAK

Turnaje základních škol a Memoriál Milana Stařičného

IČ: 22885412

TVC

Celoroční činnost Sportovního centra mládeže MS KFS

5 000
94 500

Junák - český skaut, středisko Stará Bělá, z. s.,

JAK

Skautské akce pro veřejnost

Blanická 12, Ostrava

TVC

Podpora činnost skautských oddílů

47 460

IČ: 62348116

5 000

Tělovýchovná jednota SOKOL Stará Bělá, z. s.

JAK

Sportovní a kulturní akce pořádané pro děti, mládež a dospělé

30 850

Junácká 6/138, Ostrava

IČ: 44743980

TVC

Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže

67 200

JAK

Mámo, táto, pojďme sportovat

7 000

IČ: 22834486

TVC

IČ: 68916949

TVC

Podpora celoroční činnosti AVZO Stará Bělá spolku

6 300

Spolek rodičů Dětský úsměv
Blanická 180/154, Ostrava

9

Veřejné bruslení pro rodiny s dětmi, Farní turnaj v malé kopané,
Kulturní akce v obci, Tříkrálový turnaj ve stolním tenise

IČ: 22728732

FK Stará Bělá, z. s.
Potoky 622/44, Ostrava

Schválená
dotace v Kč

Název projektu

AVZO Stará Bělá, p. s.,
Mitrovická 775/200, Ostrava

JAK

Celkem
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KVĚTEN v knihovně
MITROVICKÁ 3, STARÁ BĚLÁ • www.kmo.cz
Lovci perel

Jako ryba ve vodě

celoroční soutěž
pro děti a mládež
zaměřená na četbu
a znalosti přečtených knih

najdeš odpověď na otázky
s vodní i podvodní tematikou?

Perličkování – lovíme perlu
soutěžní úkoly pro Lovce perel
z knihy A. A. Milne: Medvídek Pú
pondělí 14.5.
během půjčování

celý měsíc během půjčování

Slavíš krásných 85 let,
čas letí a nevrátí se zpět.
Věk není to,
v čem poznává se stáří,
když Tvé oči stále mládím září
a srdce Tvé se umí pousmát,
pak ty léta nejdou vůbec znát.
Děkujeme životu
za každá nová rána,
za štěstí, že miluješ
a jsi milovaná.

S knížkou do života
Máme se rádi – tematicky
zaměřené dopolední setkání
s dílničkou, pro rodiče
či prarodiče s malými dětmi

Přejeme Ti, ať vždy najdeš ruku,
co ve smutku Tě pohladí,
rozum, co v nouzi Ti poradí
a přátele, kteří Tě nezradí.

středa 23. 5. od 10 hodin

S knížkou do života… a taky do knihovny!
Knihovna města Ostravy se v letošním roce zapojila do celorepublikového projektu SKIP ČR S knížkou do života. V zahraničí je tento projekt
znám pod názvem Bookstart. Cíle jsou však stejné – zapojit rodiče a nejmenší čtenáře, aby se seznámili s knihou a navazovali vztah k literatuře
už od narození. Jednou ze zúčastněných je pobočka knihovny ve Staré
Bělé.
Pro nejmenší děti jsou připraveny dárkové tašky, které budou předávány
na vítání občánků. Jedním z dárků je třeba registrace do knihovny zdarma. Dále připravujeme čtyři tematická setkání do konce roku 2018. Ta budou určena pro nejmenší děti a jejich rodiče. První setkání se uskuteční
ve středu 23. května od 10 hodin a má název Máme se rádi. Náplní setkání
bude čtení a prohlížení knih, básničky, zpívání, pohybové hry a dílnička.
Členství v knihovně pro účast na akci není podmínkou. Těšíme se na Vás!
www.sknizkoudozivota.cz
www.kmo.cz
Mgr. Pavla Řehová, knihovnice

Kontejner na textil

KAM V KVĚTNU
6. 5. 2018 neděle 10:00
OSLAVA DNE MATEK
KYTIČKA PRO MATKY, DROBNÉ
OBČERSTVENÍ PRO VŠECHNY,
SKÁKACÍ HRAD PRO DĚTI ZDARMA.
Prostranství před farou
MO KDU-ČSL Stará Bělá

8. 5. 2018 úterý 16:00
ŽESŤOVÉ KVINTETO
JANÁČKOVY FILHARMONIE
OSTRAVA

Tohle přání a vřelá slova
věnujeme

ZAHRAJÍ SKLADBY
RŮZNÝCH AUTORŮ I ŽÁNRŮ
Husův sbor ve Staré Bělé

Marii Hanzalové
ze Staré Bělé

12. 5. 2018 sobota 20:00
TRADIČNÍ POUŤOVÁ ZÁBAVA

Dcery Blanka a Iva s rodinou

Sdružení
zahrádkářů
obce Stará Bělá
zve všechny na tradiční

SMAŽENÍ
VAJEČINY,
které pořádá v pátek

SE SKUPINOU MANET.
HOSTEM VEČERA BUDE REVIVAL
SKUPINY KABÁT
Katolický lidový dům
Zvou starobělští chovatelé

27. 5. 2018 neděle 17:00
JÁ JSEM MUZIKANT
A PŘICHÁZÍM ZE STARÉ BĚLÉ
DALŠÍ KONCERT Z CYKLU
PŘEDSTAVUJÍCÍHO STAROBĚLSKÉ
HUDEBNÍKY
Husův sbor ve Staré Bělé

KAM V ČERVNU

18.5.2018 v 16 hodin

Chceme informovat občany, že u budovy zdravotního střediska na zastřešené terase proti vchodu do ordinace dětského lékaře je umístěn
kontejner pro sběr použitého textilu. Obsluhu kontejneru zajišťuje
Charita Česká republika. Prosíme o udržování čistoty a pořádku v okolí
kontejneru. Děkujeme za pochopení.

ve své klubovně
za kostelem.

16. 6. 2018 sobota
LETNÍ KINO
Zahrada u KD Stará Bělá

Jarmila Kaločová, tajemnice

Jarní zdobení
pro maminku
(všem maminkám k svátku)

Milé jaro,
už jsi vstalo?
Pošli Zuzku
pro haluzku,
pošli Zdenku
pro pomněnku,
pošli Kristýnu
pro květ jasmínu.
Ať jde Janek
pro krušpánek,
pošli Šárku
pro vodičku
do pohárku.
Ať vás mamka neslyší,
připravte jí zátiší!
Hana Rakusová

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ
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Na Dubině
vám poradí
■ Nevíte, kam se obrátit o radu
a pomoc v případě, že jste se
dostali do dluhové pasti?
■ Potýkáte se s problémy týkajícími se bydlení?
■ Potřebujete pomoci s vyplněním či sepsáním formulářů a žádostí?
■ Máte zdravotní omezení a nedaří
se vám najít vhodnou práci?
Obraťte se na služby
Poradna sv. Alexandra a Target –
podporované zaměstnávání realizované pod Charitou sv. Alexandra, sídlící na ulici Fr. Formana 13,
Ostrava – Dubina.
Zde Vám rádi poradí.
Obě služby jsou realizovány za podpory Statutárního města Ostravy
a Moravskoslezského kraje.
Adéla Harabišová
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Glosa občana z dolního konce
Spoluobčané, přiznám se, nečekal jsem,
že na můj článek odpoví sám starosta, aspoň
částečně. Budiž, díky! Chci věřit, že budou
„konkrétně zodpovězeny i ostatní připomínky"
k mé glose z měsíce dubna 2018. Po přečtení
starostova článku Připomínky občanů v koši
nekončí jsem došel k názoru, že i kdybych cokoli napsal, byť to bylo důležité, bude mi odpovězeno v těchto polohách:
a) úřad na daném úkolu pracuje
b) připomínky jsou neslučitelné s možnostmi
obce, popřípadě v dohledné době se nedají
uskutečnit
c) došli jsme k názoru, že vyhotovený projekt
není pro nás vhodný, proto jsme ho nechali
vypracovat znovu a jinak!!!
d) a tak dále.
Shrnu-li své podněty a připomínky, z mé strany
je zbytečné něco psát. Je to jen házení hrachu
na zeď. Nechci se opakovat, ale ulice Junácká,
která se údajně opravuje, bude další pomník.
Abych si nevymýšlel. Uvedu příklad. Snad
i pro zasmání:
1. Dlouho očekávaný kruhový objezd, který je
pod obecním úřadem, je v podstatě bourací
zeď, která se pozvolna svým „megalomanstvím“ podpisuje na kolizích projíždějících
vozidlech, a co horšího - postupně se rozpadá. Místo aby ohraničený kruh objezdu usnadňoval bezpečný průjezd například formou
vrchlíku, který by eliminoval kolize z důvodu
malého prostoru, je jeho úkolem zhoršovat
průjezd delších vozidel, především zemědělských strojů a autobusů. No, a umístění
„pomníku do středu uvedeného objezdu“
je v pravdě třešničkou, navíc povýšenou kolem
zasazeného stromu a zde rozmístěných ka-

menů. Už to, že zasadili strom - lípu, svědčí
o tom, že dotyčný starobělský estet buď nemá
vkus, anebo tímto starobělským monumentem chce „uklidnit“ projíždějící motoristy.
2. Zásahy a úpravy do komunikace ulice Proskovická u křižovatky U Matěje, podíváme-li se
na oboustranný průjezd, je výplodem, který
nemusí mít další komentář. Proč? Snížit v obou
směrech uvedené ulice před křižovatkou
rychlost na 30 km, následně před křižovatkou
upozornit na stopku, instalovat optickou psychologickou brzdu, která vede řidiče k dalšímu
snížení rychlosti projíždějících vozidel. Na hranici křižovatky je velkoryse ukončena svislou
značkou Stop. Ještě co tu chybí z obou směrů
ulice Proskovická, je živý nebo lepenkový
policajt!
3. Splašková kanalizace. Zase jedno velké téma. Na dolním konci Staré Bělé byla před léty
realizována velká stavba - kanalizační sběrač.
Může nám někdo sdělit, kolika budovám nacházejícím se v dolním konci Staré Bělé bylo
umožněno napojení se do tohoto sběrače?
Dožijeme se toho, aby splašky z našich domácností odtékaly do tohoto sběrače? Těm, kteří
pouštějí splašky do Starobělského potoka
nebo do zapáchající „stoky“, dříve potoka,
za jízdárnou, je to asi jedno.
4. Bylo by možné, aby obec zajistila, aby z kontejnerů na tříděný odpad poblíž mostku přes
Starobělský potok a restaurace U Matěje nepadal odpad do tohoto potoka? Možná by stačilo připevnit pár metrů pletiva na stávající
zábradlí za kontejnery. Kolik lidí kolem projde,
vidí nepořádek a ...
5. Už je jaro, chtěl bych se vrátit k zimní
údržbě chodníků na dolním konci Staré Bělé.
Není to tak dávno, kdy během pár hodin

Už jste se začetli
do Paměti Ostravy?
V pobočce Knihovny města Ostravy ve Staré Bělé najdete
k půjčení stejnojmennou tištěnou knihu, na webových stránkách
www.kmo.cz v sekci Generace zase její elektronickou verzi a ještě
něco navíc.
Ostravané od pětadvaceti do devětadevadesáti let vzpomínají
na život v Ostravě před desítkami let, na svá školní léta, učitelky
na svá studia a první žáky, objevují se milé vzpomínky na knihy
a ostravské knihovny… Významnou část tvoří příspěvky k osvobození Ostravy – shromáždili jsme i originální, dosud
nepublikované fotograﬁe bombardovaného města.
V letošním roce vydáme druhou knihu vzpomínek, křtít ji budeme
na počátku října. Příspěvky přijímáme do 15. 7. 2018.
Přiznám se, že mě jako Starobělanku (od roku 1996) mrzí, že se
nenašel nikdo z naší obce, kdo by na naše výzvy zareagoval a spojil
se s námi ke spolupráci. Napravíme to společně?
Můžete poslat mailem své psané texty (nebo je třeba rukou psané
nechat v knihovně v Gregárku), můžete mi je sdělit v rozhovoru,
můžeme povídání nahrát na diktafon a pak přepsat… Letos nás
zajímají vaše pracovní zkušenosti – ale i jakákoli jiná témata.
Vnoučatům nemusíte zanechat pole či dům, jistě ocení i knihu,
ve které budou uveřejněny vaše vzpomínky.
Kontaktujte mě na adrese buresova@kmo.cz nebo telefonicky
599 522 222 a 603 496 975.
Na příjemnou spolupráci s vámi se těší

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

Jarmila Burešová
Knihovna města Ostravy

napadlo asi 20 cm sněhu. Tomu jsme se určitě
všichni radovali. Ale ti, kteří museli jít do práce,
k lékaři a podobně, museli k chůzi použít místní
komunikace, pokud se nechtěli brodit sněhem
po neudržovaných chodnících. Proč byl druhý
den ráno odklízen sníh ze zastávek MHD
a z přechodů pro chodce? Naopak chodníky
zůstaly až skoro do poledne pod vrstvou sněhu. Kdo koordinuje, kontroluje a provádí tyto
práce? Naskýtá se i otázka: Kdyby začal padat
sníh v pátek odpoledne, kdy by pak byl sníh
z chodníků následně odklizen..?
6. Zřízení bylinkové zahrady v areálu ZŠ za půl
miliónu? Četl jsem správně?
7. Jak je zařízeno a kontrolováno parkování
vozidel za restaurací Tosca? Parkoviště je stále
plné - ne však řidiči, kteří sedí v restauraci nebo
nakupují v potravinách U Hrušky.
8. Cyklostezky ve Staré Bělé. Další horké téma.
Když pominu trasy cyklostezek vedoucích
do Polanky nad Odrou a do Výškovic, tak bych
se chtěl zeptat, jak je zajištěna bezpečnost
chodců? Jedná se například o velmi nebezpečný úsek poblíž zdi vybudované v rámci
stavby cyklostezky u křižovatky ulic Proskovická a Na Lukách. Je zde nepřehledné místo,
cyklisté jezdí od Polanky nad Odrou podél této
zdi. Nejsem sám, kdo byl opakovaně v tomto
místě cyklisty ohrožen. Budou se činit nějaká
opatření dřív, než dojde ke zranění chodců?
A tak bych mohl pokračovat, což v současnosti
nehodlám.
Závěr: Myslím si, bylo by vhodné, aby investor
zvážil výměnu projektanta a do komisí v obci
pověřil lidi, kteří jsou schopni nejen danou problematiku posoudit, ale i obhájit zdravé názory. Milí spoluobčané! Pro tentokrát vás nebudu
více „rozptylovat“, nějaký čas se odmlčím,
ale určitě, bude-li mi sloužit zdraví, na podzim
se znovu ozvu!
Rudolf Neussar

Kdo neseče,
riskuje pokutu
Tráva po pás, s níž si majitel či uživatel pozemku neláme hlavu, může přijít
draze. Jak připomíná Šárka Chmelová z úřadu městského obvodu Stará
Bělá, je povinností se o pozemek celoročně starat. Za dlouhodobě
neposečený a zanedbaný prostor hrozí pokuta či občanskoprávní žaloba.
„Základní povinností vlastníka pozemku je omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám
nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí
nebo zvířat,“ odkazuje úřednice na zákon o rostlinolékařské péči.
Za neudržování pozemku hrozí majiteli či uživateli pokuta, která může
v případě jednotlivce dělat až třicet tisíc korun a v případě ﬁrmy až půl
milionu.
„Pozemek je potřeba udržovat v takovém stavu, aby nedocházelo k obtěžování pozemků sousedních. Toto vyplývá ze základní úpravy sousedských vztahů, která se nachází v ustanovení § 1013 občanského zákoníku,
kde se obecně zakazuje vlastníkům nemovitostí obtěžovat své sousedy
nad míru přiměřenou poměrům v dané lokalitě,“ vysvětluje Šárka
Chmelová. „Proti porušení tohoto zákazu se vlastníci mohou bránit
sousedskou žalobou podanou běžným způsobem k občanskoprávnímu
soudu. Toto jsou zákonné možnosti. Z pohledu lidskosti jsou rozkvetlé
louky i zahrady krásné, ale pokud trávu alespoň dvakrát v roce neposečete, vaši sousedé mají problém s plevelem a já pak nemilou povinnost
psát dopisy. A vzhledem k opakujícím se výzvám stejným vlastníkům
pozemků přistoupím k ukládání pokut, aby se náklady na stále se zvyšující
poštovné alespoň částečně vrátily,“ dodává.
(joh)
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Vážený pane Neussare
Ačkoli jsem se snažil některé věci vysvětlit
a některé Vám vysvětloval i vedoucí stavebního odboru, pokusím se Vám znovu věci objasnit. Jen je škoda, že jste se nemohl déle
zdržet na jednání zastupitelstva, kde bychom
Vám snad dokázali odpovědět. K Vámi
uvedeným připomínkám uvádím:
1. Kruhový objezd. Autorem kruhového objezdu je dopravní inženýr, autorizovaný projektant
v oboru dopravních staveb, soudní znalec
v oboru dopravních staveb, autor tzv. Technických podmínek pro stavbu mimo jiné kruhových objezdů schválených ministerstvem dopravy. Opravdu fundovaný člověk na to, abychom s ním polemizovali. Každý, kdo jezdí
po naší republice, snad může potvrdit, že drtivá
většina kruhových objezdů má svůj střed zvýrazněn minimálně „hromadou hlíny“, někdy
osazený květinami, případně i doplněn uměleckým dílem. Lípu ve středu obce vysadili naši
předkové jako upomínku na vznik naší republiky a poté, co uschla, byla někdy v 80.letech
na její místo vysazena nová. Osobně bych si nedovolil takovouto lípu skácet.
2. Křižovatka u Matěje je křižovatkou dvou krajských silnic, které jsou ve správě Správy silnic
moravskoslezského kraje. Ti také zodpovídají
za správné dopravní značení a osobně se
domnívám, že je zcela funkční. Kromě těchto
silnic do křižovatky ústí ulice Starecká. Ta však
je podle osazené dopravní značky obytnou
zónou a podle zákona je řidič vyjíždějící
z obytné zóny povinen dát přednost všem
vozidlům a nemá tudíž tzv. přednost zprava.
3. Investorem staveb splaškových kanalizací
je město Ostrava, městský obvod je účastníkem stavebního řízení a je zván následně

na kontrolní dny staveb. Kromě značných
ﬁnančních prostředků, které výstavba kanalizace potřebuje (jedná se o nejdražší inženýrskou síť), je ke stavbě zapotřebí stavební
povolení a k němu jsou nutné souhlasy vlastníků pozemků. Jejich souhlas není možné ničím nahradit a vyvlastnit pozemek není ze zákona možné. Někdy se také stane, že požadavky majitelů jsou pro město neakceptovatelné a stavba se kvůli tomu ani nerealizuje
nebo se hledá jiná trasa, což znamená změnu
projektu a nové stavební řízení. V praxi to znamená zdržení minimálně o dva roky. Stará Bělá
se snaží prosadit co nejvíce zadání staveb.
Ať už zadání projektové dokumentace nebo
vlastních staveb, na které existuje stavební povolení. Jen na okraj: Ostrava ještě nemá dobudovanou ani páteřní síť sběračů a tato síť má
zcela jistě vyšší prioritu. Takže na Vaši otázku,
kdy bude dolní konec napojen na kanalizaci,
bohužel nedokážu odpovědět.
4. Kontejnery na tříděný odpad U Matěje
budou v nejbližších dnech přesunuty na ulici
Rudolfovu, a to právě z důvodu neustálého znečišťování potoka. Dále budou přemístěny kontejnery U Lípy na nově zbudované stanoviště
na ulici Smyčkově z důvodu přístupu na pozemek vedle restaurace a na základě i žádosti
majitele restaurace. Rovněž kontejnery u rybníka budou přesunuty k telefonní ústředně
u plotu hřbitova. I zde je důvodem znečišťování rybníka odpadem. Postupně všechna stanoviště chceme vybavit zástěnami, abychom
co nejvíce eliminovali nepořádek kolem kontejnerů.
5. Se zimní údržbou komunikací skutečně bojujeme. Vzhledem k průběhu současných zim

je neekonomické investovat větší prostředky
do nákupu techniky, a tak na údržbu chodníků
máme k dispozici jeden malotraktor s radlicí
a 6 lidí z úřadu práce. Proto se prioritně kvůli
bezpečnosti uklízejí autobusové zastávky
a chodníky u školy. Pamatuji si dobu, kdy si občané uklízeli chodníky sami, byla to dokonce
jejich povinnost a chtěl bych velice poděkovat
těm, kteří v tom i dnes pokračují, ačkoliv ze zákona již nemusejí. Také s úklidem čekáme,
až projede technika Ostravských komunikací,
která nahrnuje sníh z cest na chodníky, a tak
celý úklid zdrží a zkomplikuje.
6. Obnova školní zahrady je součástí environmentální výchovy dětí a bude hrazena z dotací. Věřím, že vedení školy by dokázalo i před
Vámi tento projekt obhájit.
7. V okolí Katolického domu, zdravotního
střediska a obchodu je dnes vybudováno dostatek parkovacích míst. Je přirozené, že řidiči
se chtějí dostat co nejblíže obchodu, školy
či zdravotního střediska. Je pravdou, že mnozí
nerespektují povinnost umístit za čelní sklo
parkovací hodiny, jak jim ukládá dopravní
značka. Proto čas od času tuto povinnost
kontroluje Městská policie a i na Váš podnět
je opět požádám o zvýšení intenzity kontrol.
8. Cyklostezky opět staví město a opět na základě schválené projektové dokumentace,
která musí ctít platné zákony a normy. Problém
soužití chodců a cyklistů na cyklostezkách
je stejný, jako soužití cyklistů a řidičů na komunikacích. Roste agresivita, lidé jsou netrpěliví.
Co s tím? To je otázka spíše pro psychologa.
Kdyby všichni dodržovali dopravní značení,
byli k sobě ohleduplní, bylo by fajn. Ten policajt
skutečně nemůže být všude. Jen tak na okraj:
víte, že na cyklostezku, kde není na dopravní
značce i silueta chodce, chodec nesmí?
Mojmír Krejčíček
starosta

Peříčkový týden
Ve dnech 3. - 6. dubna 2018 probíhal
na naší škole Peříčkový týden, který je součástí charitativního projektu Pomozte
dětem pořádaného Nadací rozvoje občaské společnosti ve spolupráci s Českou
televizí. Obrázek kuřete v červenobílém
kruhu se za 20 let stal v Česku symbolem
pomoci dětem.
V letošním roce sbírka mimo jiné podpoří
i ostravský mobilní hospic Ondrášek, který umožňuje nevyléčitelně nemocným dětem strávit poslední období života doma,
se svými rodiči a blízkými.
Každý den o velké přestávce dobrovolníci
z řad školního parlamentu prodávali originální peříčkové brože v hodnotě 50 Kč.
Do zapečetěné kasičky bylo možné vložit
i další dobrovolné ﬁnanční příspěvky.
Ve středu jsme byli nabídnout brože také
ve školní jídelně a na místním obecním
úřadě, kde jsme se všude setkali s velmi
vstřícným přijetím. Během týdne se nám
podařilo prodat všech 100 broží a utržit
i nějaké peníze navíc, takže jsme pokladničku naplnili až po okraj. Chtěla bych
poděkovat prodávajícím i všem, kteří
se ke sbírce připojili.
Jana Slivková
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Do kasičky se úspěšně sbíralo ve škole, v jídelně i na úřadě.
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Starobělané chystají žalobu kvů
do toho vtáhnout všechny, kterých se to týká. Věříme, že máme šanci
zvrátit stávající stav. Že jednání u Nejvyššího správního soudu dopadne
v náš prospěch a soud rozhodne vytýčenou záplavovou oblast zrušit.
Sejdeme se 15.května v 19 hodin v restauraci U Matěje, abychom si vysvětlili vše potřebné. Žalobu musíme podat do 11.září, pak uplyne tříletá
odvolací lhůta,“ upozorňuje Pavel Šenk.
(joh)

Jejich domy a pozemky spadají do záplavového území Starobělského
potoka, jak ji před třemi lety vytyčil ostravský magistrát na doporučení
Povodí Odry. Nechtějí se s tím smířit, rozhodli se proti tomu bojovat
a rádi by k tomu vyzvali i další Starobělany z dolního konce, které rozhodnutí úřadu trápí.
„Nově vytyčená zátopová oblast kolem Matěje a Starobělského potoka
je ještě větší a ještě nesmyslnější, než byla ta předchozí. Jsou v ní i místa,
která jsou tak vysoko, že nikdy zatopena být nemohou,“ říkají sousedé
Pavel Šenk a Martin Michalík. „Povinností Povodí Odry je sice vytyčit
záplavovou oblast, ale taky vytvořit takové podmínky, aby vůbec nebyly
potřeba. Například prohloubit koryto Starobělského potoka,“ míní.

Každá rada dobrá, říká starosta
Sám má dům tam, kudy vede záplavová zóna Starobělského potoka.
Starosta Mojmír Krejčíček je ale realistou – říká, že Stará Bělá už udělala,
co mohla, zvrátit rozhodnutí magistrátu ale nedokázala.

Jak říkají, opatření vodohospodářů jim znehodnotilo majetek: „Ze stavební parcely to udělalo louku. A kdyby chtěl někdo naše domy koupit,
nedostane na to od banky hypotéku.“

Žaloba k Nejvyššímu správnímu soudu je podle něj možností, ale i kdyby
s ní Starobělané uspěli, celý proces je čeká nanovo. „Pokud by byla žaloba úspěšná, pak jen v tom smyslu, že by zrušila rozhodnutí magistrátu
a kraje a vyhlášení záplavového území by se tak vrátilo na začátek.
Je otázka, zda by v následujícím řízení došlo ke změně hranic Aktivní
zóny záplavového území.“

Rozhodli se proto jednat. Vzali si na pomoc právníka a sepsali stížnost,
kterou adresovali moravskoslezskému krajskému úřadu. Odpověď přišla
v listopadu 2015. „Při posuzování dotčení zájmu veřejného a soukromého je nutno uvážit, který zájem v konkrétním případě převažuje.
Vodoprávní úřad dospěl v daném případě k závěru, že převažující je
zájem na ochraně života, zdraví a majetku,“ píše se v odpovědi kraje,
pod níž je podepsaná Silvie Součková, tehdejší vedoucí odboru
životního prostředí.

Co tedy dělat?
Tady je každá rada dobrá, ale asi neexistuje. Cesta žaloby k Nejvyššímu
správnímu soudu je možná, něco stojí a výsledek se nedá předjímat.
Pak je tu projekt Povodí Odry ve fázi studie proveditelnosti, který řeší
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Na dolním konci se ale vzdát nemíní. Spor chtějí řešit u Nejvyššího správního soudu. A rádi by vybídli ke spolupráci co nejvíce sousedů. „Chceme

Aktivní zóna záplavového území Starobělského potoka.
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Po

li záplavové zóně. Kdo se přidá?
úpravu koryta potoka, která však významně zasahuje do majetkových
práv občanů a mnozí občané s takovýmto zásahem nesouhlasili. Tudíž
Povodí Odry muselo od realizace dalšího stupně projektové
dokumentace upustit. Je třeba podotknout, že existoval reálný
předpoklad následné realizace stavby - úpravy Starobělského potoka
byly zařazeny do stovky protipovodňových staveb v povodí Odry.

vůbec prodejný. Určitě se nedají prodat pozemky k následné nové
výstavbě. Ze zákona novou výstavbu není možné v Aktivní zóně
záplavového území povolit.
V rámci vzniklé situace s vyhlášením Aktivní zóny záplavového území
jsou na tom „nejlépe“ ti, kteří v 1997 roce nebyli zaplaveni a nehlásili
škodu na pojišťovnu a mají staré pojistky, neboť současné taxy za pojištění proti povodni a záplavě jsou pro danou oblast naprosto nepřiměřené. A to, že pojišťovny staré pojistky chtěly a chtějí zrušit, je asi jasné.
Navíc pojišťovny mají území ohrožené povodní daleko větší a týká se
násobně většího počtu domů.
(joh)

Neměla se Stará Bělá už na začátku víc bít? Nebyla šance rozhodnutí
magistrátu zvrátit?
Povodí Odry zpracovalo dokumentaci, kterou předložilo odboru
životního prostředí magistrátu k vydání rozhodnutí o záplavovém území
Starobělského potoka. V rámci řízení Městský obvod Stará Bělá vydal
záporné stanovisko s odkazem na povodně v roce 1997 a místa, kde potok skutečně ohrozil nemovitosti. Magistrát námitky vyloučil, obvod
se spolu i s dalšími občany odvolal na kraj, ten rozhodnutí magistrátu
potvrdil. Jediné, co starobělský obvod neudělal, je, že nepodal žalobu
na Nejvyšší správní soud jako poslední instanci, která může rozhodnutí
zrušit. Jak by takový soud probíhal, lze jen těžko předjímat.

Aktivní zóna záplavového území
ve Staré Bělé odpovídá dvacetileté vodě
týká se ulic: Starecká (všech 8 domů), Na Lukách (1 dům),
Proskovická směr Proskovice (1 dům, dílna stolařství), Rudolfova
(1 dům a pivovar), Za Stolařstvím (všech 9 domů), Mitrovická
po dolní školku (8 domů), Mitrovická od Masaryka na Novou Bělou
(6 domů), Koroptví (5 domů), vše včetně zahrad a zahradních
domků

Jak limitující je mít dům či pozemek v takové zóně?
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V dané oblasti toho občané moc dělat nemohou. Podle zákona zde mohou
pouze stávající nemovitosti jen udržovat, nesmí dělat ani žádné terénní
úpravy, stavět nové ploty a podobně. Naopak by měli z Aktivní zóny
záplavového území odstranit všechny překážky rozlivu vody. Je nepochybné, že hodnota jejich majetku se výrazně snížila, a je otázka, zda je

Bla

ká

Ječmín
kova

Hl
ině
ná

dě
pře

Je
čm
ín
ko
va

Mi
tro
vic
ká
žině
Na ú

Koro
ptví

Na

Gregárk
ova

a
Lyčkov

Koroptv
í

lu

M
itr
ov
ic
ká

Na

Na
Pop
í

Mo
ty
čk
ov
a

a
N
Na

u
árk
Moč

Pop
í

ár

Mitro
vická

m
oč

ky
to
Po

a
kov
tyč
Mo

ovětronní

Pov
ětro
nní

Lyčkova

Potok
y

Na P
eřeji

Po
tok
y

Kot
íkov
a

Junácká

Mit
rov
Po
ick
dJ
á
an
íčk
em

ku

De
sát
kov
á

Malíkov
a

Hlásná

Mit
rov
ick
á

ká
vic
tro
i
M

va
ko
ín
čm
Je

k
ňá
Tr

Poutní

ká
ovic
Mitr

Správní

U

so

nic

a
Zolov

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 7

ČÍSLO 5 • KVĚTEN 2018

Letitý kříž má namále, na opravu může přispět kdokoli z nás
Stojí v polích mezi Bělou a Proskovicemi, za zdejší myslivnou. Už sto třicet let. A přestože jej
nechali vyrobit manželé František a Apolonie Sýkorovi, říká se mu Staňkův, podle
následujících nájemníků gruntu číslo 112.

Jak přispět na opravu
Podrobnosti sdělí Michal Hořínek: 605 104 721,
michalhorinek@seznam.cz nebo v kanceláři na faře.

Vysoký mramorový kříž s litinovým Kristem letos čeká generální oprava. Potřebuje to. „Památka se dochovala v relativně špatném stavu. S ohledem na statické poruchy lze současný stav
označit za havarijní. Památka je nakloněna směrem dopředu a doprava, spodní stupně jsou
propadlé do terénu, břevno kříže je provizorně přivázáno ke stromu,“ píše ve své zprávě
restaurátor Tomáš Skalík, který by si měl kamenný kříž odvézt po žních do dílny, dát jej
dopořádku a vrátit na místo.
Za vším stojí starobělský místostarosta Michal Hořínek. „Od dětství jsme ke křížku chodili
s maminkou na krátké výlety. Martin Menšík pořádá adventní putování ke křížku. Když mi
proskovický Karel Sýkora a starobělský Josef Hořínek říkali, v jakém je kříž stavu, začal jsem
hledat možnosti, kde sehnat peníze na opravu,“ popisuje.
Uspěl u Nadace Občanského fóra, která má program Opomíjené památky. Vloni k ní směřoval
žádost. Pod záštitou bělského faráře Bohuslava Nováka a farnosti. A se souhlasem vlastníka
pozemku – a tedy i kříže – Starobělana Pavla Staňka. „Že jsem vlastník, to jsem dlouho ani
nevěděl. Je správné, aby se kříž obnovil.“ Velkou radost z toho má i jeho sestra Jana
Otoupalíková, která dnes na gruntu číslo 112 žije. „Bylo to toužebné přání naší babičky, aby se
dal kříž do pořádku. Její zbožné přání. Ona si to zaslouží,“ vzpomíná na babičku Miladu
Staňkovou. „Byla manželkou Václava Staňka, syna dědičky kříže manželů Sýkorových,” dodává
na vysvětlenou.

Kříž stojí v polích mezi Starou Bělou a Proskovicemi.

Nadace Občanského fóra dala na opravu kříže dvacet tisíc korun, dalších padesát přispěl
Moravskoslezský kraj. „Zbývá sehnat ještě sedmdesát tisíc,“ říká Michal Hořínek. „Jsou to
náklady na restaurování. Nové základy, které budou potřeba, uděláme svépomocí,“ plánuje.
Přispět na opravu mohou i sami Starobělané či starobělští příznivci. Ozvat se mohou přímo
místostarostovi. „Dokážeme každému, kdo bude chtít, vystavit i darovací smlouvu či potvrzení, že přispěl. Mám zato, že je lepší, když se lidé na něčem sami podílejí, víc si toho pak váží,“
dodává. Uvažuje také, že by nebylo od věci spojit vybírání peněz s konkrétní kulturní či sportovní akcí ve Staré Bělé: „Koncert? Orientační běh?“ uvádí příklady.
Rozhodně počítá s tím, že se kříž vrátí do listopadu na místo. „Pak bychom u něj rádi udělali
slavnostní setkání s bohoslužbou,“ doplňuje Michal Hořínek.
(joh)

Staňkův kříž
Autor: kamenická ﬁrma Heidrich Troppau
Donátoři: manželé František a Apolonie Sýkorovi
Datování: 1888
Rozměry: celková výška cca 475 cm
Materiál: supíkovický mramor, korpus Krista a Panny Marie a rozeta – litina
(ze zprávy restaurátora Tomáše Skalíka)
Na přední straně podstavce:
Chceš – li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám, vezmi kříž svuj̊ a následuj mne! Mat. 11.16
Na zadní straně podstavce:
Bohu ke cti a chvále a sobě ku spáse věnují František a Apolonie Sýkora. 1888

Marie Staňková, adoptivní dcera manželů Sýkorových
a dědička jejich gruntu.

První dva snímky jsou z archivu Pavla Staňka. Třetí je aktuální: Michal Hořínek, Jana Otoupalíková a Pavel Staněk s Dakem.
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Starobělané uklízeli Bělou. A bylo jich dost!
Úklid starobělských cest, příkopů, polních a lesních cest si nenechalo ujít
přes 80 dobrovolníků, nejvíce skautů. Odměnou jim bylo nejen pěkné
počasí, ale také pohoštění, které pro ně připravila obec v myslivecké
chatě. Opět se potvrdilo, že když se ruce spojí ke společnému dílu, tak se
výsledek násobí mnohonásobně - vyčistili jsme letos Bělou od 4,7 tun
odpadů!
Dík patří organizátorům a všem dobrovolníkům, kteří se akce zúčastnili.
Michal Hořínek, místostarosta

Světlušky si daly mezi prací minipauzu, společnou svačinku

Kocourek Josef Vám nabízí
• čištění koberců a sedacích souprav
• půjčování stroje Kärcher (s rozvozem)
Mobil: 606 363 300 • 731 490 561
Uklízelo se ve skupinkách větších, kamarádských i menších, rodinných.

Lesní poklady
Ten den jsme s mamkou, taťkou a malou sestřenicí šli do lesa. Byl to jeden z těch dnů, kdy už to vypadalo, že začíná jaro, a proto jsme se vydali
i s naším psem na Palesek k rybníku. Normálně jsme se procházeli a fotili si probouzející se přírodu a poslední zbytky sněhu a ledu, když v tom
jsme u lesní cesty spatřili odhozená garážová vrata a na druhé straně dvě
staré matrace. „No, to snad ne!“ zarazili jsme se všichni a pomysleli si, jak
je smutné, co všechno jsou lidi schopní v dnešní době do přírody
vyhodit. To je jim opravdu úplně jedno, jak to vypadá s naším životním
prostředím? Vždyť vyvézt ten binec do lesa muselo tomu člověku dát
stejnou práci, jako by to naložil a odvezl do sběrného dvora! Myslím si,
že jestli to takhle půjde dál a lidi budou líní dávat věci tam, kam patří,
z krásných lesů kolem Staré Bělé se za několik let stanou skládky a na procházky budeme chodit tak maximálně do parků.
Jáchym Hořínek

ja
jsem
muzi
kant

A PŘICHÁZÍM ZE STARÉ BĚLÉ

NEDĚLE 27.5. • 17.00
Staré musí z domu pryč.
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Poznávání světa
Zachytit obrazem a zvukem místa, kam se člověk dostal na dalekých
cestách, patřilo k hlavní náplní výprav od samých začátků objevování
světa. Chceme se pokusit prostřednictvím fotek a videí přiblížit vám cizí
kraje, tamní obyvatele s jejich zvyky, obyčeji a tradicemi. O své zážitky se
rád podělil a ještě podělí Starobělan Pavel Ševčík, kterému cestování
přirostlo k srdci.
Venezuela – země kontrastů. Její oﬁciální název je Bolívarovská
republika Venezuela a leží na severním pobřeží Jižní Ameriky. Hlavním
městem je Caracas. Složena je z pevninské části a mnoha ostrovů.
Najdete tam největší jezero v Jižní Americe - Maracaibo, třetí nejdelší
řeku - Orinoco a nejvyšší vodopády na světě – Salto Angel. Každého
však okouzlí svou krásnou přírodou.
Uganda – perla Afriky. Nachází se ve východní Africe. Nalezneme zde
místa, jako je národní park Bwindi se světovým unikátem – horské gorily,

Byli jste ve světě nebo na zajímavých místech Česka?
Chcete se podělit o zážitky a zkušenosti
s ostatními Starobělany?
Přispějte do naší rubriky

Starobělské
stopy
Formou osobního cestopisu zachyťte to nejzajímavější
z vaší cesty (v rozsahu maximálně 1 normostrana)
a pošlete spolu s fotkami na adresu
starobelsky.zpravodaj@gmail.com.
Vaše redakce
kanál Kazinga – místo s největší koncentrací hrochů na světě. Můžete
pozorovat šimpanze v jejich přirozeném prostředí. Safari v afrických
parcích je snad tím nejzajímavějším, co matka příroda dosud ve světě
dokáže nabídnout. Název Ugandy je odvozen z názvu království
Buganda, jehož součástí je jižní část země včetně hlavního města
Kampaly. Přestože je Uganda vnitrozemský stát, má přístup k několika
velkým vodním plochám, jako je Viktoriino jezero, Albertovo jezero,
jezero Kyoga a Edwardovo jezero.

Pavel Ševčík povyprávěl o svých dalekých cestách. Foto: Yvona Krejčíčková

Tyto dvě besedy již proběhly v klubovně Sokolovny a další budou
následovat na podzim, o termínech budeme informovat prostřednictvím zpravodaje.
Svatava Zezulková

Velikonoční turnaj U lípy
I tento turnaj ve stolním tenisu se stává již nedílnou tradicí. Velmi pěkná
účast dvaceti nadšenců se sešla v pátek 6.4.2018 v malé herně
restaurace U lípy. Na několik hráčů se nedostalo, neboť se opozdili a přišli
po losování turnaje. Škoda, mohli jsme mít rekordní účast v takto
skromných podmínkách. Nabízí se ještě jedna možnost. Hrát ve velkém
sále a přidat ještě jeden stůl. Muselo by se ale dořešit osvětlení. Sami
hráči nabízejí bezplatnou pomoc s realizací. Nemusely by se hrát
čtyřhry, ale pro několik hráčů výhodnější dvouhry, protože, jak říkají,
nechtějí to tomu lepšímu kazit. Turnaj by tak byl určitě pestřejší,
zajímavější a s větší účastí.
Děkujeme ﬁrmě BKB Metal za hezké ceny do turnaje, Janu Prantlovi
za občerstvení a chutné ceny. V neposlední řadě za výborné chleby
a kvalitní foto od Jiřiny Chalupské z naší Starobělské pekárny.
Sportu zdar

Výsledky turnaje:
1. Režný Tomáš – Zezulka Jiří ml.
2. Roder Jiří – Říčný Matyáš
3. Klímek Radim – Zezulka Jiří st.

Radim Klímek

Foto: Jiřina Chalupská

A spokojené tři vítězné tandemy.

Dvacítka hráčů velikonočního klání v herně na dolním konci.
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Od začátku měsíce května je otevřeno pro veřejnost školní hřiště
při Základní škole Ostrava-Stará Bělá. Tento projekt je uskutečněn
za ﬁnanční podpory Statutárního města Ostravy, kterému tímto
děkujeme.

Prodejna a servis zahradní techniky
AUTORIZOVANÝ SERVIS ZNAČEK HUSQVARNA, GARDENA A MCCULLOCH
POZÁRUČNÍ SERVIS ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKY VŠECH ZNAČEK

PROVOZNÍ DOBA
HŘIŠTĚ pro veřejnost

PRODEJ ROBOTICKÝCH SEKAČEK AUTOMOWER VČETNĚ INSTALACE
PRODEJ ZAVLAŽOVACÍCH SYSTÉMŮ GARDENA VČETNĚ REALIZACE

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
NA HUSQVARNA PROFI DEN,

16. 5. 2018 OD 10 DO 16 HODIN
V MÍSTĚ NAŠÍ PRODEJNY
PEMIRA CZ s.r.o.,
Mitrovická 90/331(areál Autodoprava Kokeš)
724 00 Ostrava - Nová Bělá

KVĚTEN
pondělí – neděle

16:00 – 18:00

ČERVEN – ZÁŘÍ
pondělí – neděle

16:00 – 20:00

ŘÍJEN
pondělí – neděle

16:00 – 18:00

mobil
732 590 967

Správci hřiště: STANISLAV BÁRTEK, JOSEF MAIER

www.pemiracz.dealer-husqvarna.cz

V případě
nepřítomnosti správce
je hřiště uzavřeno!
Možnost zapůjčení sportovního vybavení
(tenisová síť, volejbalová síť, ﬂorbalové branky)
u správců hřiště.
Organizované složky mají dle rozpisu rezervací
v určeném prostoru hřiště přednost.
Mgr. Petr Zezulka

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
STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ
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Fotbálkoví borci teď hrají o medaili z maturity
Ke květnové maturitě spolu půjdou Petr Vavrečka a Jiří Zdráhal jako úřadující středoškolští
mistři Česka ve stolním fotbálku.
Na potítku to dvěma spolužákům z oktávy
Biskupského gymnázia nejspíš nepomůže, ale
proč se nesvézt na vítězné vlně. A protože mají
hrací stůl i ve škole, klidně u něj před zkouškou
mohou vydýchat stres. „Je to relax,“ říká o hraní stolního fotbalu starobělský Jiří Zdráhal.
„Občas jsem se takhle odreagovával před písemkou,“ dodává k uplynulým letům na gymnáziu proskovický Petr Vavrečka.
Jejich fotbálková kariéra začala právě ve škole
- parta několika spolužáků se v kvintě složila
na první hrací stůl. „Malý, levný,“ říkají. Postavili
si ho na chodbu před třídou a o přestávkách
hrávali. Zásadně ve čtyřech – dva na dva.

Petr vlevo, Jirka vpravo. Kamarádi, spolužáci, spolumedailisté.

zápas? Proti spolužákům Ondrovi a Šimonovi.
Hrálo se na dva sety. První jsme prohráli jednoznačně 0:5, druhý se štěstím vyhráli 5:4,“ popisují Jiří s Petrem vydřenou remízu se soupeři,
s nimiž se výtečně znají.
Natrénováno měli ze školy. Kliďas Jirka v obraně, vznětlivější Petr v útoku. „Když se nedařilo,
prohodili jsme se,“ vyprávějí.

Zlato pro středoškolské mistry republiky.

Vítězství je potěšilo, ale že by se z něj zbláznili,
to ne. „Co na to doma? Pochvala byla, ale asi by
víc ocenili, kdybych přinesl medaili z maturity,“
směje se Petr. A Jirka dodává: „Naši byli pobavení, že se v něčem takovém, jako je stolní
fotbal, pořádá mistrovství České republiky.“

Oba se teď soustředí na maturitu a na to, co je
čeká od září. Petr Vavrečka by rád na ostravskou FBI – Fakultu bezpečnostního inženýrství
VŠB-TUO, obor požární ochrana. Jiří Zdráhal
buďto taky FBI, ovšem obor bezpečnost práce,
nebo do Brna na strojárnu.
A co s koníčkem, který jim vynesl titul? „Vyhráli
jsme kromě triček a medailí taky půjčení profesionálního hracího stolu na jeden rok. Jeho
cena je zhruba 40 tisíc, proto nemůže stát na
veřejně přístupném místě. Takže nejspíš skončí
u nás doma. Nejvíc si podle všeho zahrají
bráchové,“ tipuje Jirka.
Jana Fabianová

Postupně se vykrystalizovala pětice kluků,
kterým se hraní neomrzelo. A když první stůl
nápor vášně neunesl, složili se na nový. Větší.
Dražší. „Stál 16 tisíc. Každý jsme dali 3200
korun. Dřel jsem celé prázdniny, abych to vydělal,“ vzpomíná Petr.
Nad stolem trávili s kamarády volné chvíle mezi hodinami. A ne všichni učitelé to prý brali
s nadhledem: „Učitelé se dělili na dva tábory.
Jedni to podporovali, druzí chtěli, ať se více
soustředíme na studium,“ smějí se maturanti.
Už vloni se společně ve dvojici probojovali
přes krajské kolo na celočeské mistrovství
středoškoláků, ve ﬁnále se ale neumístili.
Úspěch přišel až letos. A rovnou zlatý. Z třiceti
týmů byli nejlepší. Cesta ke zlatu? Z devíti zápasů čtyři výhry, tři remízy a dvě prohry. Nastoupili proti nim i kluci, kteří hrají fotbálkovou
ligu. Nebo taky úderné holčičí duo. „Nebylo to
zadarmo, hráli jsme proti pozdějším vítězkám,“
skládají slečnám dodatečně poklonu. „Nejtěžší

Třídní hráčská parta. Zleva Ondřej Palovský, Jan Kocur, Jiří Zdráhal, Petr Vavrečka, Šimon Ptáčník.
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