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Starobělské pohledy

V polích u kříže. Foto: Jiří Seles

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

Mitrovickou čeká kompletní oprava
Jeden z největších stavebních zásahů za poslední léta, to bude rekonstrukce Mitrovické ulice, páteřní silnice ve Staré Bělé. Začít má v červnu
a trvat by měla do listopadu.
Mitrovická projde opravou ve třech
etapách a součástí každé fáze bude i úplná uzavírka mimo vozidla dopravní obsluhy. Vjet do zákazu tak budou moci na-

příklad auta zajišťující zásobování nebo
ti, kteří v uzavřeném úseku ulice bydlí.
„Obyvatelé přilehlých oblastí se domů
zpravidla dostanou, ale podmínky budou velmi ztížené. Lidé se budou muset
obrnit trpělivostí, jelikož nás čekají velké
dopravní komplikace. Nicméně jednou se
to opravit musí,“ vysvětlil starosta Staré Bělé Mojmír Krejčíček. Jak ubezpečil,
bude zajištěn průjezd pro sanitky či hasiče, nicméně rekonstrukce pro ně bude
znamenat zdržení.

Investorem stavby je Moravskoslezský
kraj, zhotoví ji ﬁrma Strabag. Ta v zápisu
z únorové informační schůzky k opravě
uvedla, že nastanou i případy, kdy přijet
k nemovitostem nebude možné vůbec.
Stane se tak v úsecích a době sanace
vozovky v celé její šíři nebo v době pokládání horní vrstvy asfaltu. „Sanace vozovky bude znamenat vytěžení a položení všech konstrukčních vrstev vozovky
v celé šířce, a to minimálně do hloubky
půl metru,“ upřesnil starosta.
pokračování na straně 4

Urgentní telefonní číslo Městské policie 156
IVC Ostrava-Jih:  950 734 156
 Kaminského 636/12, Ostrava-Nová Bělá

156

Obě telefonní linky fungují nepřetržitě. Volejte v případě zjištění protiprávního jednání, pohybu podezřelých osob a podobně.
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BŘEZEN

Zprávy z rady

v knihovně

Rada na svém 38. a 39. zasedání mimo jiné rozhodla:

MITROVICKÁ 3, STARÁ BĚLÁ



poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 12 000 Kč ústavu Péče srdcem, se sídlem Mírová
98/18, Ostrava na zajištění terénní péče zdravotně znevýhodněným skupinám obyvatel
v městském obvodě Stará Bělá v roce 2021.



poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 10 000 Kč spolku Český svaz včelařů, základní
organizace Stará Bělá, se sídlem Frankova 283/11, Proskovice na částečnou úhradu nákladů na pořízení kompresoru na ošetření včelstev.



poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 10 000 Kč společnosti Mobilní hospic Ondrášek
o. p. s., se sídlem Gurťjevova 459/11, Ostrava na zajištění mobilní hospicové péče o občany Staré Bělé.



uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se společností RD Styl a.s., se sídlem Plaská
622/3, Praha pro umístění a provozování stavby – služebnosti stavby inženýrských sítí
(splaškové kanalizace) na pozemku par. č. 1392 v katastrálním území Stará Bělá, obec
Ostrava za cenu 8 800 Kč bez DPH.



uzavřít smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností CETIN, a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Praha za konečnou cenu 343 138 Kč, týkající
se překládky vedené u společnosti CETIN, a.s. pod označením „VPIC Ostrava, Stará Bělá,
Proskovická“ v rámci stavby „Přestupní místo Proskovická“.



zadat veřejnou zakázku na dodávku a montáž herních prvků na veřejné dětské hřiště na
ulici Mitrovická ve Staré Bělé společnosti Bonita Group Service, s. r. o., se sídlem Drásov 583 za cenu 366 020 Kč bez DPH.



zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na službu vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby akce
„Zpevněné plochy podél ulice Plzeňské” Ing. Ondřeji Bojkovi, Náhorní 448/5, Ostrava za
konečnou cenu 98 000 Kč.



zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na službu vypracování studie na akci „Obnova polní cesty na parcele č. 2262 k. ú. Stará Bělá” Ing. Ondřeji Bojkovi, Náhorní 448/5,
Ostrava za konečnou cenu 75 000 Kč.

www.kmo.cz
Pohádkové otázky
online soutěž pro děti ze
světa pohádkových knih
1.–31. 3. 2021

Nenažraná koza
aktivity na doma pro rodiče
s dětmi nejen z klubu Kulíšek
1.–31. 3. 2021

Knihobingo
čtenářská hra pro děti
a mládež na pololetí roku 2021
leden–červen

LOVCI PEREL
čtvrtý ročník celoroční
soutěže pro děti a mládež
zaměřené na četbu a znalosti
přečtených knih

Otevírací doba
DEN

HODIN

pondělí

12–18

čtvrtek

8–11

12–15

Jarmila Kaločová
tajemnice

Poruchy veřejného
osvětlení

Končí splatnost
poplatku za psa
31. března končí lhůta pro zaplacení místního poplatku za psa na rok 2021.
Poplatek je možno zaplatit hotově v pokladně úřadu Stará Bělá nebo bezhotovostně na účet číslo:
19-1645817389/0800. Pro přidělení variabilního symbolu (VS) volejte na telefon 599 424 105.

Pokud vám nesvítí na ulici veřejné osvětlení, je možné volat přímo dispečink společnosti Ostravské komunikace – telefon 596 622 922. Pro lokalizaci je potřeba nahlásit číslo sloupu, tedy černé číslo v šedém
(jk)
rámečku.

V případě, že již psa nemáte, je nutné provést odhlášení z místního poplatku písemně a zaslat na adresu
úřadu nebo na e-mailovou adresu: schmelova@starabela.cz.
la.cz.

Šárka Chmelová
ÚMOb Stará Bělá
odbor ﬁnancí a správy majetku
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Porucha pouličního světla
dispečink Ostravských
komunikací

 596 622 922
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Nelehký boj chodníků se sněhem
Starou Bělou v únoru přikryl sníh.
Radost měli běžkaři či malí i velcí milovníci sáňkování a bobování.
Ale podepsal se i na stavu místních
chodníků.

Cesty pro pěší v průběhu února často
nebyly v úplně ideálním stavu. Toho si
je vědom i starosta Staré Bělé. „Údržba chodníků byla v posledních týdnech
velmi komplikovaná. Ačkoli jsme se je
snažili udržovat v co nejlepším stavu
a pravidelně je odklízet, s každým dalším průjezdem aut Ostravských komunikací, které odstraňují sníh z cest, se na
chodníky dostala další vrstva. Ta byla při
nízkých teplotách prakticky neodstranitelná,“ vysvětlil Mojmír Krejčíček.
Starobělané mohli na chodnících opětovně potkat dva malé bagry, které obec
pro odhrnování používá. Jeden patří ﬁrmě Ekoaqua, druhý ﬁrmě Hochbau.
Pod bílou pokrývkou zůstala v únoru ve Staré Bělé i většina ulic. „Cesty
se zpravidla nesolí, maximálně se do
strusky přidává sůl na těch nejexpono-

Únorová údržba chodníků byla náročná.

vanějších kopcích. Dokážeme vysypat
jednu kolej tak, aby se po úsecích dalo
chodit,“ uvedl starosta s tím, že za nesolením jsou důvody jak ekonomické, tak
ekologické i estetické.
Zároveň je mu jasné, že letošní zima
bude mnohem dražší než loňská, která

byla téměř bezúdržbová. V rozpočtu je
na zimní údržbu připraveno 200 tisíc
korun.
„Loni jsme ušetřili, to letos nehrozí.
Na kolik nám to zima spočítá, budeme
přesně vědět až na konci března,“ dodal.
(gro)

S objemným odpadem pomohou velké kontejnery
Koncem března budou postupně na dvanácti místech Staré Bělé k dispozici velkoobjemové kontejnery
na rozměrný odpad. A to:

24.–25.
března
2021

25.–26.
března
2021

1.

ulice Klečkova (parkoviště dole u ulice Mitrovické)

2.

Pod Janíčkem (u domu č. 186 u pěší lávky přes potok)

3.

křižovatka ulic Potoky, Na Močárku a Povětronní (před garážemi)

4.

křižovatka ulic Studeňská a Slučí

5.

ulice Holainova (za potokem na pravé straně u domu č. p. 469/25)

6.

ulice Na Popí před domem č. 59/54

7.

ulice Proskovická, u bývalé prodejny potravin (ulice Na Sovinci)

8.

křižovatka ulic Mitrovická a Pod Lesíkem (u domu č. 333/6)

9.

ulice Ječmínkova (u domu č. 961/34)

10.

ulice Gregárkova (za křižovatkou ulic Mitrovická a Gregárkova)

11.

křižovatka ulic Ruskova a Folvárek

12.

ulice Vaňkova před domem č. 454/12

Kontejnery budou přistavovány mezi 6. a 14. hodinou. Odvezeny budou druhý den, přibližně ve stejnou hodinu, jako byly
předešlý den přistaveny.

chodové mísy či vany, textilu a dalších rozměrných předmětů
z domácnosti, které se nevejdou do běžných popelnic.

Co lze do kontejnerů vyhodit?

Elektrospotřebiče, bioodpad, jako je třeba tráva, listí, větve
a další, stavební odpady, pneumatiky, nebezpečné odpady –
například autobaterie, chemikálie, oleje a další.
(ozo)

Velkoobjemové kontejnery slouží k vyhazování nábytku, koberců, matrací, sanitárních předmětů, jako jsou umyvadla, zá-
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Co do kontejnerů nepatří?
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Mitrovickou čeká kompletní oprava
pokračování ze strany 1

Takovými zásahy projdou tři
úseky:


část od ulice Na úžině (RD 200/260)
až za soukromou cestu k RD 162/263
a 361/265,



úsek pod Agrem – od RD 160/182a
po chodník mezi ulicemi Mitrovická
a Pod Janíčkem,



křižovatka ulic Předpolní a Klečkova –
od začátku výjezdu z ulice Klečkova
za vjezd k RD 776/27.

„Jde o tři místa se zvlněním vozovky po
stavbě kanalizace. Rekonstrukce má takzvané zhoupy dlouhodobě vyřešit. Spravovaly se již dříve, ale to se dělal jen nový
asfalt, takže šlo o krátkodobé řešení,“ vysvětlil Martin Novák, vedoucí starobělského stavebně-správního odboru. Nejvíce
podle něj opravy pocítí právě lidé, kteří
bydlí v těchto částech Mitrovické.
„Kromě toho v místech autobusových
zastávek vznikne betonová plocha pro
autobusy, 20 centimetrů beton a 40 centimetrů podkladní vrstvy, a to v šířce tří
metrů. Na ulici Na Lukách se zrekonstruují všechny propustky pod komunikací,
což bude znamenat odstranění konstrukčních vrstev nad propustkem a sanace před a za propustkem do hloubky
45 centimetrů,“ dodal Krejčíček.

Rekonstrukce čeká nejen silnici. Na řadu přijde i oprava kruhového objezdu a další úpravy
a stavby.

užívají autobusovou dopravu. Linky číslo
26 a 59 čekají odklony tras i jejich zkrácení. Autobusy číslo 27 by naopak měly
jezdit častěji. Ve hře je nyní i kyvadlová
autobusová doprava okolními ulicemi
v průběhu druhé etapy oprav. Třetí fáze
rekonstrukce pak ovlivní spojení Staré
Bělé s Polankou a příměstskou autobusovou linku číslo 374. Konkrétní trasy
jednotlivých linek prozatím nejsou ﬁnální
a mohou se ještě měnit.
S modernizací Mitrovické ulice souvisí
celá řada dalších oprav. „Drtivá většina
prostředků z rozpočtu obce na rok 2021

Související opravy a stavby
• oprava prostranství u sochy
Masaryka
• oprava kruhového objezdu
u sokolovny
• úprava vodního toku u ulice
Na Močárku
• napojení mateřské školky
Mitrovická na kanalizační sběrač
• rekonstrukce chodníků na ulicích
Mitrovická a Na Lukách
• přesun zastávek Stará Bělá
křižovatka v Proskovické ulici
• stavba vjezdového ostrůvku v ulici
Na Lukách

Etapy rekonstrukce
• 1. etapa: od Plzeňské ulice po ulici
U Sochy, červen–červenec
• 2. etapa: od ulice U Sochy po Proskovickou ulici (včetně křižovatky
U Matěje), červenec–září
• 3. etapa: od Proskovické ulice po
most přes řeku Odru, září–listopad
Další etapy až do Klimkovic, včetně
nového mostu přes Odru, jsou plánovány na příští rok.

Začne se v červnu úsekem od Plzeňské ulice po ulici U Sochy.

Objízdné trasy i výluky autobusů
Modernizace silnice neovlivní jen život
na jedné z hlavních starobělských ulic,
ale i dopravní ruch na těch ostatních.
„Je pochopitelné, že lidé budou hledat
různé objízdné trasy. Tomu ale zabránit
v podstatě nemůžeme, když chceme
zároveň zachovat co nejlepší dopravní
dostupnost pro místní občany,“ doplnil
starosta.
Počítat se změnami musí i ti, kteří vy-
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půjde na stavby související s rekonstrukcí Mitrovické ulice. Musíme se s ní časově
sladit, protože pak už nebudeme moci
pět let kopnout do země,“ informoval
starosta na přelomu roku.
O podrobnostech i změnách týkajících
se uzavírek, souvisejících staveb nebo
tras autobusových linek bude vedení
obce informovat v následujících číslech
zpravodaje nebo na webu Staré Bělé:
starabela.ostrava.cz/cs.

Kolik to bude stát?
37,5 milionů korun půjde na modernizaci Mitrovické ulice. Částku pokryjí
dotace z města, kraje a Evropské unie.
10,5 milionů korun půjde na stavby
související s rekonstrukcí, z toho 5,5
milionů korun obec zaplatí z vlastního rozpočtu, 5 milionů pokryjí dotace
města.

Markéta Groholová

STRANA 4

ČÍSLO 3 • BŘEZEN 2021

WOW efekt za 670 000 Kč
V minulém vydání Starobělského zpravodaje se občané mohli dočíst o mém
odlišném pohledu na projekt kolem nového altánu vedle domova pro seniory.
Smyslem článku bylo upozornit na skutečnosti, které se nemusí všem občanům
Staré Bělé líbit, a dosáhnout tak alespoň
částečné nápravy a ponaučení do budoucna.
Bohužel někteří aktéři projektu můj
článek pochopili ryze jako kritiku, které
musejí okamžitě oponovat i s ironizujícími poznámkami na místo toho, aby se
nad ní zamysleli.
Podotýkám, že samozřejmě nevidím
ani nejmenší problém v tom, že občané
mohou na články ve zpravodaji reagovat. Naopak, diskuze je zdravá! Mrzí mě
však, že pravidlo: všichni jsme si rovní,
ale někteří jsou si rovnější, je aktuální i na
úrovni záležitostí týkajících se naší obce.
Bohužel si jiným způsobem nedovedu
vysvětlit, jak se mohlo stát to, že na článek, který jsem odeslala do redakce, reagovali hned dva aktéři zapojení do projektu a získali tak právo posledního slova.
Mají tak někteří lidé přednostní přístup
k článkům, které starobělští občané do
redakce odesílají? Nebo existuje nějaké
jiné vysvětlení toho, že někteří „rovnější“
lidé si mohli můj článek přečíst před jeho
samotným zveřejněním?
Co se týče dvou bleskových textů oponentů pod mým článkem. První z nich
připomíná, že vybudování altánu měla
KDU-ČSL ve volebním programu, jehož
plnění samozřejmě oceňuji. V návaznosti na mou otázku ohledně ceny projektu
se však autor článku snaží argumentovat
jakýmsi srovnáním ceny altánu s cenou
plotu a opěrné zdi. Respektive se autor
snaží porovnat neporovnatelné. Myslím
si, že většina Starobělanů stavěla plot,
altán se zámkovou dlažbou a někteří
i opěrnou zeď. Občané tak mají pojem

Altán u kostela má fanoušky i kritiky.

o tom, co kolik stojí. Argumentace takovýmto porovnáváním tak zní spíše jako
špatný vtip a snaha odvést pozornost od
jádra věci. Cena se nám tak vysoká nezdá, ona vysoká je. O to víc si musíme
vážit toho, že ruku k dílu přiložili dobrovolníci. Předpokládám, že bez jejich pomoci by byla cena dokonce ještě vyšší.
Přestože autor druhého článku naráží
na mé nepochopení smyslu šachového
stolečku, sám bohužel nepochopil nadsázku s dodáním zlatých ﬁgurek a domácího kina. Možná by nebylo špatné se
zamyslet, zda se nechovat s úctou a určitou pokorou. Nejenom k historickému
prostoru, ale i ke starším a invalidním lidem. Buď jak buď, obrázek si každý udělá sám.
Kromě toho, že slovo vznik lze nahradit
slovem geneze a vybavení slovem mobiliář, jsme se tak toho moc nového nedo-

Foto: Martin Grobař

zvěděli. Snad jen to, co všechno bude na
altánu ještě doděláno. Totiž v lednovém
článku byl projekt prezentován jako dokončený.
Zvu oba naše zastupitele (pana
Stuchlého a paní Nováčkovou) do hojně navštěvovaného veřejného prostoru,
zdravotního střediska ve Staré Bělé, kde
nám zatím písek pod nohama nekřupe,
zato drolící se podlaha pod rozbitým linoleem ano. Po opakovaných urgencích
lékařů i hygieny bylo několikrát oznámeno, že na opravu linolea nejsou peníze.
Holt na skromný „mobiliář“ za téměř
100 000 Kč peníze jsou, ale na jiné věci
nikoliv. Zdravotní středisko asi není považováno za tak „fajnový prostor“.
Co dodat na závěr. „WOW (česky:
óóó), máme nepraktický prostor za nekřesťanské peníze.“
Simona Holaňová

Čtenářův komfort především
Simona Holaňová se coby autorka názorového textu ptá, jak
je možné, že na její předchozí názor uveřejněný v únorovém
čísle zpravodaje rovnou reagovali lidé, kterých se týká. Jen připomenu, že šlo o názor na nový altán vedle katolického kostela.
Odpověď je více než jednoduchá: protože jsme autorům altánu ve zpravodaji dali tu možnost.
Důvody jsou dva.
Zaprvé: je to etické, férové – pokud jedna strana něco kritizuje, povinností novináře je dát prostor k vyjádření i straně druhé.
Ať zazní oba tábory.
A má to ještě druhý beneﬁt – je to velmi praktické. Zpravodaj
vychází jednou do měsíce. Je nešikovné zveřejnit názor a o měsíc později odpověď – čtenáři mezitím snadno zapomenou de-
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taily původního textu a je pro ně velmi nekomfortní dohledávat,
nač reaguje ten, kdo na původní text odpovídá. Zatímco když
mají obojí vedle sebe, zorientují se mnohem snáz.
Dělali jsme to pokaždé, kdykoli jsme mohli – pokud přišly na
adresu zpravodaje kritické texty, které vzbuzovaly otázky, nebo
je rovnou kladly, vyzvali jsme toho, komu téma příslušelo, aby
odpověděl.
Není v tom nic elitářského, rovnějšího než rovné či palcedržícího. Je v tom jen obyčejná novinářská práce. Snaha přinést
lidem informace co nejjasnější, nejvyváženější, nejobjektivnější.
Tak aby byly čtenářům co nejvíc k užitku.

STRANA 5

Jana Fabianová
redaktorka

ČÍSLO 3 • BŘEZEN 2021

O pobočku se stará knihovnický tandem
Starobělská knihovna má novou posilu – knihovnici Lucii
Kudlovou. V pobočce se bude střídat s dosavadní knihovnicí Pavlou Řehovou, které přibyly další pracovní povinnosti, stala se vedoucí poboček ve Staré i Nové Bělé
a také v Závodní ulici v Hrabůvce.
Novinka platí od února, obě knihovnice o starobělské čtenáře
pečují na střídačku. „Prozatím to máme rozdělené – v pondělí
půjčuji v pobočce já, ve čtvrtek kolegyně,“ popisuje Pavla Řehová. „Jestli nám to takhle bude vyhovovat, ukáže čas. Ale určitě nechci zanechat spolupráce na projektu S knížkou do života

/ Bookstart. Díky němu v pobočce ve Staré Bělé vznikl klub
Kulíšek, který bych nerada opustila. Takže budeme s kolegyní
úzce spolupracovat.“
Jak Pavla Řehová podtrhuje, nic dalšího se nezmění, stejná
zůstává i provozní doba. „Věřím, že čtenáři kolegyni přijmou
stejně dobře, tak jako před lety přijali mě. Protože já se tady
cítila jako doma. Podařilo se rozjet spoustu pěkných projektů
jako třeba soutěž Lovci perel nebo klub Kulíšek, díky nimž se
rozrostla čtenářská základna z řad dětí,“ říká služebně starší
knihovnice, která věří, že malí čtenáři budou přibývat i dál.
(joh)

Cestou do práce si čtu, usmívá se knihovnice
Byť ho nevystudovala, knihovnictví si
ji našlo. „Na střední škole jsem v rámci
školních praxí vypomáhala v Městské
knihovně v Havířově. Bylo to úplně
mimo můj obor, ale ke knihám jsem
měla vždycky blízko a práci v knižním
prostředí jsem si zamilovala,“ popisuje
Lucie Kudlová.
Jak se absolventka aranžérství a podnikání stane knihovnicí ve Staré Bělé?
Po škole jsem nastoupila na pobočku
v Přívoze a Petřkovicích, jako zástup za
kolegyni na mateřské dovolené. Když se
ke konci roku kolegyně vracela, myslela
jsem si, že se s knihovnou budu muset
rozloučit. Ale zrovna se uvolnilo místo na
pobočce Závodní a Staré Bělé a tak jsem
tady.
Musím přiznat, že Starou Bělou vůbec
neznám. Od malička žiju v Havířově a zatím to neplánuji měnit, takže to mám trochu z ruky. Ale dlouhou cestu beru jako
příležitost ke čtení.
Jaké vstupní informace jste o zdejší
knihovně dostala?
Velmi pozitivní. Kolegyně Pavla Řehová
si pobočku i čtenáře velmi pochvalovala,
takže mám pocit, že nastupuji do velmi
přátelského prostředí.
Přicházíte v době, kdy se nemůžete vídat se čtenáři, nemrzí vás to?
Mrzí. Přece jen kontakt se čtenáři je
velmi důležitý, zvlášť když je člověk nový.
I přes tuhle situaci ale doufám, že se postupem času se čtenáři seznámíme a budou se za mnou vracet alespoň z poloviny tak rádi jako za Pavlou Řehovou.

Knihovnice Lucie Kudlová (stojící) s vedoucí pobočky Pavlou Řehovou.

sobem už můžeme čtenářům věnovat,
i když to ještě není úplně ono. V době,
kdy jsme měli pro veřejnost zavřeno,
jsem se snažila pracovat hlavně na besedách a akcích. Tak doufám, že je už brzy
budu moct uskutečnit.
Připravujete nějaké novinky?
Ano, ale zatím si je nechám jako překvapení.
Jana Fabianová

Nač se těšíte nejvíc?
Asi jako většina z nás na to, až se
všechno vrátí do normálu. A to nejen
v knihovně.

knihovnice
• Pochází z Ostravy, ale od malička
žije v Havířově. Studovala obor
aranžér a obor podnikání v Českém Těšíně na Albrechtově střední
škole.
• Do knihovny nastoupila téměř
hned po škole, nejprve do poboček Knihovny města Ostravy v Přívoze a Petřkovicích, od února do
Staré Bělé.
• Ve volném čase se věnuje psaní,
pěstování kaktusů a péči o kocoura Sašu.

V současné době půjčujeme přes výdejní okénka, takže se nějakým způ-
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Lucie Kudlová
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Bez koledníků i online. Přesto lidé přispěli
Tříkrálová sbírka roku 2021 proběhla a probíhá navzdory všem omezením a opatřením. Průběh sbírky
byl tentokrát opačný - koledníci
nemohli vyjít do ulic, takže si museli najít dárci cestu k pokladničkám.
Výsledky nám ukázaly, že Tříkrálová sbírka má již své pevné místo
a lidé si i v této době nacházeli cestu a možnosti, jak přispět.
Ve Staré Bělé bylo celkem šest stacionárních pokladniček na veřejných místech, kde bylo možné Tříkrálovou sbírku
podpořit. Konkrétně byly v Katolickém
kostele a na faře tři pokladničky, do
kterých se vybralo 30 366 korun, v pokladničce v lékárně bylo 8 503 korun,
v pokladničce na úřadě 2 370 korun
a v pokladničce, která byla v Husově sboru Církve československé husitské, bylo
1 030 korun.
Celkem se ve Staré Bělé do stacionárních pokladniček vybralo 42 669 korun.
V celé Ostravě a okolí, kde sbírku organizuje Charita sv. Alexandra ve spolupráci s Charitou Ostrava, se do 125 stacionárních pokladniček vybralo 813 726
korun.
Tříkrálovou sbírku lze podpořit i teď –
online platbou nebo převodem na daný

Do online pokladničky Tříkrálové sbírky lze přispět až do konce dubna.

bankovní účet s daným variabilním symbolem, kterým se podpoří přímo projekty Charity sv. Alexandra a Charity Ostrava. V půlce února byla tímto způsobem
sbírka na Ostravsku podpořena částkou
534 319 korun.
Když spočítáme dohromady částku
ze stacionárních pokladniček a virtuální platby, tak celková částka vybraná na
podporu Tříkrálové sbírky je 1 348 045
korun, což je částka, která nás příjemně
překvapila. Je to potvrzení toho, že lidská
solidarita s lidmi, kteří se ocitnou ve svízelné životní situaci, je i této pandemické
době obrovská.

Sbírku lze tento rok podpořit až do
30. 4. 2021 na www.trikralovasbirka.
cz, kde funguje online kasička, přes kterou lze podpořit přímou danou Charitu.
Z vybrané částky se tento rok podpoří
například provoz mobilního hospice sv.
Kryštofa, rekonstrukce nízkoprahového
centra pro muže i ženy bez domova, rekonstrukce kotelny v budově chráněných
dílen a vybavení sloužící ke zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnávání lidí
se zdravotním postižením.
Děkujeme!
Zdeněk Staněk
Charita sv. Alexandra

Hořela černá skládka. Úřad hledá svědky
Požár černé skládky likvidovaly 19. února před půl desátou večer ve Staré Bělé dvě jednotky hasičů. Hořelo u kraje lesa nedaleko Nováčkova rybníku, u silnice vedoucí směrem na Krmelín.
Na místě byl jako první dobrovolný hasičský sbor ze Staré Bělé
s cisternou, na pomoc mu přijela i profesionální jednotka z ostravského Zábřehu s dalšími dvěma vozy. „Zásah nebyl náročný.
Hasili jsme vodou asi půl hodiny,“ popsal velitel starobělských
hasičů Dalibor Cihelka.
Jak požár vznikl, se neví. Starobělský obvod se případem zabývá. „Jedná se o porušení zákona o odpadech. Ten praví, že fyzická osoba se dopustí přestupku tehdy, pokud nakládá s odpadem
mimo zařízení určené pro nakládání s daným odpadem,“ uvedla
tajemnice Jarmila Kaločová. A dodala: „Fyzické osobě za to hrozí
pokuta až do výše jednoho milionu korun. Toto se vztahuje také
na to, když někdo ukládá pytle, tašky a další odpad kolem kontejnerů a popelnic. Právnické osobě lze uložit pokutu za to, že
nepředá odpady soustředěné v provozovně do zařízení určeného k nakládání s odpady, a to až do výše deseti milionů korun.“
Úřad teď hledá svědky, kteří by pomohli zjistit, kdo odpadky
načerno vyhodil. „Městský obvod Stará Bělá vyzývá občany ke
spolupráci při hledání pachatele této černé skládky. Nebo jakékoliv jiné. Lidé si možná všimli auta a tak podobně,“ řekla tajemnice.
Svědci se mohou obrátit přímo na tajemnici Jarmilu Kaločovou –
zavolat na číslo 723 430 780 nebo napsat na mail jkalocova@starabela.cz.
(joh) Požár černé skládky hasily dvě jednotky hasičů.
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Zahradník Tony Skřipčák: Chci
o bolavém hřbetu, hlíně za neh
Je mu třiadvacet a nejšťastnější je
v ovocném sadu nebo mezi záhony. Studuje souběžně dvě univerzity a na nich zahradnictví a ekonomiku podniku. A aktuálně Tony
Skřipčák shání staré odrůdy ovocných stromů, které u nás v regionu
nosily plody našim předkům. Chtěl
by zřídit speciální sad, kde by rostly všechny pospolu. Sepsal proto
výzvu, kterou adresoval všem okolním obecním zpravodajům. „Mám
zatím pouze kusé informace. Jsem
rád, že se můžu naplno pustit do
mapování. Pevně věřím, že se občané nebudou bát oslovit mě a budu
si moct jejich stromy zaznamenat,“
říká mladý zahradník.

Jak jste se dostal k zahradničení?
Od mala jsem trávil hodně času u babičky, dědy a prababičky na dolním konci
Staré Bělé. Vždy tu byla velká zahrada,
na které kromě udržované zahrádky rostly ovocné stromy, pěstovaly se brambory a většina základních druhů zeleniny.
A mě už od doby, co jsem začal vnímat
svět, bavilo se o ně starat a zajímat.
Na prvním stupni základní školy působilo poměrně zvláštně, když jsem měl ve
čtenářském deníku nejrůznější zahradnické encyklopedie, ale z nich jsem se dozvěděl plno cenných informací. Postupně
jsem začal toužit po rozšiřování záhonů
a přisazování dalších ovocných stromů,
což se doma ne vždy setkalo s kladnou
odezvou. Ale pokaždé se ukázalo, že to
byl dobrý nápad, u nás se všechny plody
vždy zkonzumují a zpracují.
Co máte na zahradničení nejradši?
Že za sebou vidím výsledky své práce.
Naplňující není jen samotná činnost, ale
i to, že si můžete vypěstovat kvalitní plody, navíc zdravé. V každém ročním období i v každé fázi budování zahrady se
je na co těšit – na první květ, první plody,
první velkou úrodu. Vidíte vývoj. Co může
být krásnější, než když vysadíte proutek
s několika větvičkami a za deset let z pod
koruny nádherného stromu odnášíte kýble plné ovoce?
K tomu pomáháte přírodě. Tím, že sadíte rostliny, i tím, že udržujete půdu,
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Zahradu prarodičů má Tony Skřipčák rád od malička.

jedno z našich nejcennějších dědictví,
v dobrém stavu, zadržujete vodu v krajině, vytváříte životní prostor pro mnoho
užitečných živočichů… dalo by se dlouze
pokračovat.
Hodně mezi vrstevníky svým zájmem o
zahradničení vyčníváte?
V mé generaci není úplně běžné, že by
se zahradničením někdo v takové míře
zabýval. Na druhou stranu, čím jsem starší, tím větší pochopení mí vrstevníci mají.
Mám takový tajný tip, že mnozí z nich se
k aktivnímu zahradničení v průběhu života také dostanou.

Stará odrůda jabloně Malinové hornokrajské.
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Jedním z mých cílů je bourat dogma,
že zahradničení je o bolavém hřbetu,
hlíně za nehty a týká se pouze starších
lidí. Myslím, že v dnešní době má pěstování čehokoli velký mezioborový přesah
a každý si v něm může najít to své, přičemž na věku vůbec nezáleží.
Proč vám ze všeho nejvíc učarovaly
zrovna staré odrůdy stromů?
Ze všech zahradnických oborů mě
vždy nejvíce bavilo ovocnictví. O staré
a krajové odrůdy se zajímám hlavně proto, že jsou z mého pohledu jednou z cest,
jak opět navrátit ovoce do našich zahrad
i krajiny.
Některé z nich jsou velice dobře přizpůsobené do místních podmínek, výborně se také hodí pro takzvaný extenzivní způsob pěstování, kdy se stromy
pěstují jako polokmeny či vysokokmeny
a po správném zapěstování v prvních letech života jsou schopny přinášet bohaté úrody i s minimální péčí. Díky tomu se
mohou úspěšně pěstovat také ve volné
krajině, tak jak to u nás bývalo dříve běžné.
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zbourat dogma, že je zahrada
hty a koníček jenom pro starší
Bc. et Bc. Tony Skřipčák
• narodil se 10. 12. 1997 v Ostravě,
jako kluk jezdil ze sídliště v Hrabůvce skoro denně na dolní konec Staré Bělé k babičce, dědovi a prababičce – i kvůli jejich velké zahradě.
Když mu bylo deset, přestěhoval
se s rodiči a bratrem do Proskovic.
Rok nazpět se přestěhoval k babičce a dědovi na dolní konec, kde už
by rád zůstal.
• je absolventem osmiletého gymnázia v Ostravě-Hrabůvce. S mnohými pedagogy zůstal dodnes v kontaktu, jak s úsměvem podotýká,
některým stříhá stromy, s dalšími si
vyměňuje sazenice.

Vzrostlé ovocné stromy se postarají o půvabná zátiší v zahradě i v krajině. Staré a krajové
odrůdy přitom nepotřebují tolik péče jako odrůdy moderní.

Píšete o nich svou diplomovou práci.
V čem přesně bude spočívat její výzkumná část?
Cílem je zinventarizovat staré a krajové
odrůdy jabloní a hrušní na co největším
území CHKO Poodří. Na základě těchto
dat budu zjišťovat, jak bohatý sortiment
odrůd tady vlastně máme, v jakém stavu
stromy jsou, zda jsou zachovalé a plodící, nebo již pomalu prosychají. Také se
zaměřím na zdravotní stav plodů, zda
trpí strupovitostí a podobně. A zda se
daný strom nachází na zahradě, v sadu,
či jako solitéra volně v krajině.
Údaje budou mít velký význam pro
všechny navazující činnosti – pokud naleznu místní odrůdu, která už se vyskytuje třeba v jediném kuse, budu vědět,
že ji musím okamžitě namnožit. Jedním
z cílů je také vyhodnotit, pro jaké účely se daná odrůda v dnešní době hodí,
a zda má smysl ji v naší oblasti znova ve
větší míře vysazovat.
Jaká bude letošní sezona – dá se to odhadnout podle zimy?
Bylo by to čisté tipování. Vzpomeňme na loňské jaro, kdy jsme zeleninu seli
do vyprahlé půdy a vypadalo to, že nás
čeká extrémní sucho. Nakonec jsme zažili nejdeštivější rok za poslední dekádu.
Některé věci však přeci jen odhadnout
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můžeme. V loňském roce byly v zahradách často k vidění obsypané jabloně
a slivoně, dá se tedy očekávat, že tyto
druhy letos přinesou menší úrodu, protože se stromy loni vysílily.
Radost mi však dělá vývoj únorového
počasí, který určitě oddálí kvetení ovocných stromů, což znamená, že je větší
šance, že letos uniknou pozdním jarním
mrazíkům. Ty v posledních letech mírných zim poměrně často poškozovaly
brzy kvetoucí druhy ovoce, zvláště meruňky.

• od roku 2017 je studentem dvou
vysokých škol zároveň – na Mendelově univerzitě v Brně, Zahradnické
fakultě v Lednici, studuje zahradnictví. Na Vysoké škole Báňské,
Ekonomické fakultě, ekonomiku
podniku. Loni v létě se stal dvojitým bakalářem, nyní pokračuje
v magisterském studiu.
• když není ve škole nebo na zahradě, rád sportuje – hraje ﬂorbal
a tenis nebo si vyjde na hory.

Co byste poradil těm, kdo o zahradničení přemýšlejí, ale zatím se nerozhoupali – třeba proto, že je nikdo nenaučil
základy?
Nebojte se a pojďte do toho! Dovolím
si však přidat ještě dvě doporučení: nesnažte se nic uspěchat a čerpejte informace z dobrých zdrojů.
Tím však nechci nikoho odradit. Zahradničení je nádherná a smysluplná činnost. Každý rok je jiný, každá rostlina je
jiná, ale kdyby se nám vše dařilo, nebyla
by to za chvíli hrozná nuda? Věřím, že
vám třeba i mé další příspěvky pomohou v tom, aby vám vaše zahrádky, sady
i zeleninové záhony přinášely co nejvíce
radosti.
Jana Fabianová
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Březen je vhodný na řez ovocných stromů.
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Pátráme po krajových odrůdách ovoce
V posledních letech se do popředí zájmu dostávají odrůdy ovoce,
které v našich zahradách a sadech
rostly již před mnoha desítkami
let. Čím dál častěji můžeme slyšet
o vesnicích, ve kterých proběhla
výsadba těchto odrůd, v nejrůznějších médiích se dočteme o jejich
širokém využití a některé z nich
si už dokonce můžeme zakoupit
i v ovocných školkách. Možná si říkáte, co takový boom starých a krajových odrůd způsobilo.

Které odrůdy mezi ně řadíme?
Jako starou odrůdu můžeme nazvat takovou, která vznikla před 2. světovou válkou. Krajová odrůda je pak taková, která
má úzký vztah k místu svého vzniku, kde
byla velmi rozšířena, v jiných částech republiky ji však často nenajdeme. Typickými krajovými odrůdami jsou například
Jadernička moravská či Malinové holovouské.
V čem spočívají výhody těchto odrůd
a proč je znovu vysazovat? Jestli byly
tyto odrůdy tak kvalitní, proč se přestaly
pěstovat? Není jejich opětovné vysazování pouze obnovováním něčeho, co bylo již
dávno překonáno?

Proč zachraňovat „staré“ odrůdy?
Důvodů, proč tyto odrůdy stojí za záchranu, je mnoho. Prvním z nich je udržování variability. Mnozí z vás si jistě
vzpomenou, že kdysi platilo: co odrůda,
to originální chuť. Tyto rozdíly se často
promítaly i do jejich pojmenování, kdy
lidem jejich chuť často připomínala jiné,
mnohdy exotické ovoce. Pěstovalo se Banánové zimní, Citrónové zimní, Malinové
hornokrajské či Ananasová reneta, kdy
právě chuť nejrůznějších renet (například
Baumannova, Bleinheimská, Coxova, Kmínová, Kožená, Sudetská) byla vyhlášená.
U hrušní jsme znali mnoho odrůd, které
byly nazývány máslovkami a byly vynikající pro přímý konzum, ale také Ovesňačky, Žitůvky či Krvavky, jež byly sice
drobné a dnešního konzumenta by zřejmě neuspokojily, pro své aroma se však
nejlépe hodily pro výrobu pálenek.
Tímto se dostáváme k dalšímu důvodu, proč tyto odrůdy pěstovat – jejich
všestranné využití. Mnohé z nich třeba
vzhledem nevynikaly, daly se však výborně použít do štrúdlů, jiné pak na povidla,
sušení, mošt či na již zmiňovanou pálenku, další zase vydržely bez ztráty kvality
až do nové úrody.
Velkým kladem těchto odrůd je také
to, že jsou osvědčené v místních pod-
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mínkách a jsou vhodné i pro pěstování na
vyšších kmenných tvarech, hodí se tedy
také do sadů či alejí. Velice důležité je
také zachovávání co nejširšího genofondu. Mnohé z moderních odrůd vznikají
křížením stále stejných odrůd, což může
do budoucna přinést velké problémy. Typickým příkladem jsou slivoně a virové
neštovice peckovin, známé též jako „šarka švestek“. Ještě v polovině 20. století
byla tato choroba na našem území vzácná, během několika desetiletí však téměř
zlikvidovala původní porosty pravých
švestek. Pokud se podobně závažná choroba objeví i v budoucnu, a to u jakéhokoli ovocného druhu, dá se předpokládat, že
když bude genofond dostatečně široký,
najdou se mezi odrůdami takové, které jí
budou odolávat.

Proč vlastně mizí?
Jak je tedy možné, že i přes všechny
tyto klady jsou některé ze starých a krajových odrůd na pokraji vyhynutí?
Nové odrůdy jsou šlechtěny podle požadavků velkopěstitelů. Ti vyžadují takové sorty, které budou poskytovat bohatou
úrodu vzhledově krásných plodů a budou
dobře zvládat transport. To nové odrůdy
splňují a ty původní v tomto ohledu překonávají, je však potřeba dodat jednu věc
– nové odrůdy svého potenciálu často
dosahují pouze v ideálních podmínkách
a při maximální možné péči. Ano, pokud
v ideální ovocnářské oblasti velkopěstitel
nasadí sad některé z nových odrůd a sad
například z Jaderničky moravské, kterým
bude poskytovat péči 365 dní v roce,
přinese mu nová odrůda lepší hektarový
výnos. Na druhou stranu, pokud vysadíme novou odrůdu do ovocnářsky méně
příznivé oblasti, jakou je třeba náš regi-
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on, často v ní nová odrůda živoří, zatímco
stará pravidelně plodí.
Je tedy téměř jisté, že se staré a krajové
odrůdy nebudou masivně vracet do produkčních výsadeb, mohou však být velice
podstatné pro malopěstitele a samozásobitelství, zvlášť dnes, když si začínáme
uvědomovat, že vlastní ovoce je lepší než
25krát chemicky ošetřené plody putující
přes celou Evropu.

Výzva k záchraně
Kvůli všem výše zmíněným důvodům
nyní intenzivně spolupracujeme s Ing. Jaroškem ze Společnosti přátel Poodří.
Naším společným cílem je ve spolupráci s některou z obcí vybudovat „Genofondový sad Poodří“, ve kterém by
byly všechny tyto odrůdy zachraňovány
a udržovány.
V této souvislosti bude probíhat mapování starých a krajových odrůd na území
CHKO Poodří, což se také stalo tématem
mé diplomové práce na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kterou
budu v tomto roce zpracovávat.
Proto Vás nyní všechny prosím o pomoc. Pokud máte na vaší zahradě nějakou ze starých či krajových odrůd,
zvláště pak některou z jabloní či hrušní,
napište mi prosím na mail tony.skripcak@seznam.cz nebo mi zavolejte na
telefon 732 853 372. Může se jednat
o odrůdy určené, ale i takové, jejichž
název neznáte, o stromy udržované, ale
i pomalu prosychající. Každý strom je pro
nás nyní důležitý. Ozvěte se a přispějte
k záchraně našich cenných odrůd!
Tony Skřipčák
student zahradnictví
na Mendelově univerzitě
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oﬁciální
internetové adresy sčítání.

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně
STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ
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BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa České pošty

Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
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Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021
pro Moravskoslezský kraj
Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty nebo Českého statistického úřadu určená pro veřejnost
k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích formulářů pro Sčítání 2021.

Kontaktní místa České pošty
Název pobočky

Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)

Telefon

Ostrava 30

Bohumíra Četyny 1047/12, Bělský Les, 70030, Ostrava

954 270 030

Ostrava 33

Hlavní třída 678/118, Poruba, 70800, Ostrava

954 270 033

Ostrava 34

náměstí Družby 1215/2, Poruba, 70800, Ostrava

954 270 034

Ostrava 36

Sjízdná 5554/2, Třebovice, 72200, Ostrava

954 270 036

Ostrava 37

náměstí Antonie Bejdové 1808/7, Poruba, 70800, Ostrava

954 270 037

Ostrava 39

Umělecká 305/1, Moravská Ostrava, 70200, Ostrava

954 270 039

Ostrava 42

Ahepjukova 3094/12, Moravská Ostrava, 70200, Ostrava

954 270 042

Ostrava 43

Výškovická 3075/118b, Zábřeh, 70030, Ostrava

954 270 043

Ostrava 44

Výškovická 3085/2, Zábřeh, 70030, Ostrava

954 270 044

Ostrava 46

Horní 1492/55, Hrabůvka, 70030, Ostrava

954 270 046

Ostrava 47

Výškovická 714/170, Výškovice, 70030, Ostrava

954 270 047

Ostrava 48

Rudná 3114/114, Zábřeh, 70030, Ostrava

954 270 048

Ostrava 1

Poštovní 1368/20, Moravská Ostrava, 70200, Ostrava

954 270 100

Ostrava 2

Wattova 1046/19, Přívoz, 70200, Ostrava

954 270 200

Ostrava 3

Šalounova 778/18, Vítkovice, 70300, Ostrava

954 270 300

Ostrava 4

Rodimcevova 2011/26, Zábřeh, 70030, Ostrava

954 270 400

Ostrava 5

Dr. Martínka 1406/12, Hrabůvka, 70030, Ostrava

954 270 500

Ostrava 8

Čkalovova 713/47, Poruba, 70800, Ostrava

954 270 800

Ostrava 9

Mariánské náměstí 1041/3, Mariánské Hory, 70900, Ostrava

954 270 900

Ostrava 10

náměstí Jurije Gagarina 235/2, Slezská Ostrava, 71000, Ostrava

954 271 000

Ostrava 12

U Kapličky 117/4, Muglinov, 71200, Ostrava

954 271 200

Ostrava 13

Vrbická 211/127, Heřmanice, 71300, Ostrava

954 271 300

Ostrava 16

Vrchlického 288/6, Radvanice, 71600, Ostrava

954 271 600

Ostrava 19

Frýdecká 28/426, Kunčice, 71900, Ostrava

954 271 900

Ostrava 21

Peterkova 79/5, Svinov, 72100, Ostrava

954 272 100

Ostrava 24

Blanická 1068/187, Stará Bělá, 72400, Ostrava

954 272 400

Ostrava 29

Hlučínská 135, Petřkovice, 72529, Ostrava

954 272 529

Kontaktní místo Českého statistického úřadu
Název pracoviště Adresa pracoviště (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)
ČSÚ Ostrava

Repinova 2661/17, Moravská Ostrava, 702 03, Ostrava

Telefon
595 131 223

Seznam kontaktních míst České pošty a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021
zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce scitani.ceskaposta.cz.
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Zářící Kristus na bělostné pláni.
Nešlo ho nevyfotit, říká autor snímku
Ostravský novinář Jan Král rád poznává region a k tomu rád fotí. Na
svých únorových toulkách Ostravskem došel až ke Staňkově kříži
v polích mezi Starou Bělou a Proskovicemi. Vznikl jedinečný snímek
kříže z proﬁlu, který autor nasdílel
i na Facebooku.
„Planina u kříže byla celá zasněžená,
do dálky zářil jen ‚zlatý‘ Kristus. Takovou
situaci prostě nelze nevyfotit. Byť jsem
rozený Ostravák, tohle město mne nepřestává překvapovat. Když už si jeden
myslí, že všechno zná, všude byl a všechno viděl, Ostrava ho dokáže zase pěkně
usadit,“ popisuje Jan Král.
Kde ses u kříže vzal? Šel jsi tam záměrně, nebo náhodně?
Když je teplo, jezdím na kole, když napadne sníh, chodím pěšky. Navíc patřím
k těm postižencům, kteří s sebou stále
vláčejí nějaký foťák. Ostrava má vynikající MHD, v zimě proto není třeba zbytečně
vysekávat auto z ledu a utrácet za ben-

zín, stačí dojet na konečnou některé z linek a výlet může začít. Tak vznikla i tato
fotograﬁe. S foťákem na konečnou linky
číslo 2, a potom už zasněženými pláněmi i lesem ke kříži. Byla sobota 13. února,
hustě sněžilo, za celou dobu jsem potkal jen jednoho chlapíka s mysliveckým
psem a šíleného cyklistu. Takové výlety
miluji.
Poslední dobou tak například obdivuji
aktivity spolku Pestré vrstvy a jejich zakládání Pestrých stezek – podrobnosti na
www.pestrevrstvy.cz. Věděli jste, že na
Hladovém vrchu v Hošťákovicích je unikátní kryt Civilní obrany? Podobné je to
se Staňkovým křížem. Přiznávám, že o
jeho nové, zrestaurované podobě jsem
nevěděl. Historii jsem si dohledal později
až díky Starobělskému zpravodaji na internetu. Je to asi ostuda. Člověk by měl
vědět o svém městě co nejvíce. Snad
mne trochu omluví, že jsem ze Slezské.
A z té je přece do Staré Bělé kus světa.
Co s fotkami, které jsi u kříže vyfotil,
bude?
Fotky ze svých výletů přidávám do
galerie www.jankral.zonerama.com. Tato

doba je hodně složitá, ale stále platí,
že všechno zlé je pro něco dobré. Tolik
volného času, jako teď, jsem snad nikdy
neměl. Pracuji jako OSVČ a počet zakázek se kvůli všem zákazům velmi ztenčil.
Takže to vypadá, že fotek z výletů bude
přibývat.
Jako redaktor pracuješ pro Slezskoostravské noviny, podobné periodikum
jako je Starobělský zpravodaj. Co myslíš, jakou roli hrají místní zpravodaje
v životech lidí?
Pro Slezskoostravské noviny, vydávané
slezskoostravskou radnicí, pracuji již desátým rokem a pořád mne to baví. Jde
o hodně speciﬁckou práci, kdy se člověk
postupně seznámí se všemi místními myslivci, fotbalisty, chovateli holubů, hasiči
i odklízeči sněhu. Na každého z nich čeká
ta správná chvíle, kdy se do místních novin dostane. To je přece skvělé.
Obecní noviny, když se dělají dobře,
mohou být velmi příjemným obrazem
obce. Svět se přece neskládá jenom
z velkých dějin. To nakonec dokládá i příběh Staňkova kříže.
Jana Fabianová

Staňkův kříž. „Foceno Nikonem D 7500, objektiv Nikon 35 1,8 mm,“ dodává Jan Král.
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Co vařila babka

Zelňaky
Moja babička Marjana Foltová, nar. 1884,

Bigus, bryja, stírka. Znáte?

mě učila mluviť po bělsky, aji pecť zelňaky,

Jedli jste? Vařilo se u vás?

tak se s vami o oboje chcu poděliť.
Urobitě těsto tajak na kynute kolače a za ten

Dáme dohromady

čas, co budě kynuť, se připravitě zeli: do li-

starobělskou kuchařku

tinového kastrola dajtě ze 4 lyžky sadla, na

– sbírku receptů zdejších jídel,
na která jsme skoro zapomněli?
Pošlete nám tipy – co všechno by
do ní patřilo:

to postruhane zeli, potem sul, cuker, pepř,
skořicu a dustě a mišajtě do te doby ež se
zeli přichyta a je měkučke.
Z vykynutého těsta urobtě kulate placky na
plech, tajak frgaly. Na to dajtě zeli a bohatu

starobelsky.zpravodaj@gmail.com
nebo recepty přineste
na starobělský úřad.

maslovu posypku.
Je to přefajne!
Esli chcetě zprubovať a něpečetě, tak se

Uvaříme, vyfotíme,
zveřejníme!

stavtě u mě.
Marie Kalafusová

Tady může být

VAŠE REKLAMA
Uzávěrka příštího čísla: 15. 3. 2021

www.facebook.com/StarobelskyZpravodaj
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Starobělské pohledy

Odra v zimě. Foto: Jiří Zezulka

Zblízka. Foto: Jan Král

Zimní pohádka. Obě fota: Vendula Šimečková

Palesek. Foto: Zuzana Hejnešová

STAROBĚLSKÝ
ZPRAVODAJ
periodický tisk územního samosprávného celku
Vychází zdarma 11krát ročně.

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

Na rybníku. Foto: Jana Fabianová
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