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Nouzové tlaèítko
pro seniory a osoby
zdravotnì
handicapované
Mìstská policie Ostrava vypracovala projekt, zamìøený do oblasti
prevence u seniorù a osob tìlesnì èi
jinak zdravotnì postižených. Ti jsou
jednou z"nejohroženìjších vìkových
skupin obyvatelstva. Stávají se v"øadì
pøípadù obìmi trestné èinnosti, domácího násilí a podvodù. Svou roli
sehrává znaèná dùvìøivost až naivita,
malá schopnost obrany, pomalejší
reakce, ale také skuteènost, že øada
tìchto osob žije osamocenì, bez kontaktu s"rodinou èi pøáteli nebo známými. Zdravotní indispozice mohou
vést i nepøímo k"ohrožení na zdraví èi
životì. Ne všichni žijí v"domech s"peèovatelskou službou, v"domovì dùchodcù nebo ve spoleèné domácnosti
s"dalšími èleny rodiny, kteøí mohou
v"pøípadì potøeby pomoci.

I od zubaøe mùžete jít s úsmìvem
Je krásná, štíhlá, mladá. Blondýna
s"nìžnýma modrýma oèima. Moc
hezky se smìje - a úsmìv, to je její
ústøední téma. Pomáhá lidem, aby i
ten jejich byl jako ze žurnálu. Aby
mìli krásné a hlavnì rovné zuby.
Barbora Velká je ortodontistka –
tedy zubaøka, která dává lidem
do"pusy rovnátka. A mnohdy spolu
s"chrupem vyléèí i srdce a hlavu –
zbaví své pacienty mindráku.
„Nìkdy to èlovìka hodnì zmìní,
pozitivnì posune. To mì na tom baví
nejvíc,“ øíká a vzpomíná na pøíbìh
ženy, kterou léèila na postgraduálním
studiu v"Olomouci: „Bylo jí tøicet
a"mìla takzvaný obrácený zkus –
horní zuby jí zapadaly za ty spodní.
Bylo to vidìt i na jejím profilu, bradu
mìla víc dopøedu. Když jsme to spravily, zmìnila i pøístup sama k"sobì,
zapracovala na vizáži, zkrátka stal se
z"ní jiný èlovìk.“
Pokraèování na stranì 4

Pokraèování na stranì 10

Èím se smí topit
V rodinných domech bývají umístìna spalovací zaøízení, která jsou
pøedevším urèena k vytápìní tìchto
objektù (jsou oznaèena jako malé stacionární zdroje zneèišování ovzduší). Èasto však obèané v tìchto zaøízeních spalují taková paliva, která
k"tomu nejsou urèena nebo jsou
zakázána, a mnohdy dokonce odpad.
Takovéto jednání je ale samozøejmì
zakázáno.
Zákon o ochranì ovzduší (86/2002
Sb.) stanovuje mj. že jako palivo
nelze používat odpad. Co je odpadem, je dáno zákonem o odpadech
(185/2001 Sb.). A s"odpadem je nutno nakládat tak, jak to zákon o odpadech ustanovuje.
Pokraèování na stranì 2

Zápis dìtí do Mateøské školy
Ostrava - Stará Bìlá
pøíspìvková organizace

na školní rok 2009/2010 se uskuteèní

ve dnech 7. a 8. dubna 2009
od 8.00 do 15.00 hodin v mateøské škole na Blanické ulici ve Staré Bìlé.
Zapsány budou dìti, které dovrší 3 roky vìku v roce 2009 a dìti starší.
K zápisu pøineste rodný list dítìte a vyplnìnou žádost o pøijetí dítìte
k pøedškolnímu vzdìlávání potvrzenou dìtským lékaøem.
Tiskopis žádosti lze získát pøedem na obou pracovištích MŠ
(na Blanické i MItrovické ulici) nebo na úøední desce www.starabela.cz

Na dìti se tìší noví kamarádi i paní uèitelky.

Z jednání rady
a zastupitelstva
Rada na svém 50. zasedání
mimo jiné rozhodla
! o zakoupení 5 ks informaèních
tabulí od firmy Ostravské mìstské
lesy s.r.o., za cenu 27 500 Kè.
! od letošního roku nepovolit
umístìní pouových atrakcí na novì vybudovaném parkovišti pøed
firmou GROUP 4 a vyèlenit tuto
plochu pro umístìní stánkového
prodeje.
! o zadání zakázky na dodávku
a"montáž bezdrátové rozhlasové
ústøedny o výkonu 1500W firmì
Elektro Jakubek za cenu 115 787
Kè.
! o uzavøení dodatku è. 6
ke"smlouvì uzavøené s firmou
Ostravské stavby a.s., na rekonstrukci budov ZŠ Stará Bìlá. Dodatek øeší provedené práce nad rámec uzavøené smlouvy za cenu
1"121 160 Kè. Tímto dodatkem se
celková cena díla zvyšuje na èástku 26 977 735 Kè.
! o zadání zakázky na vyèištìní
kanalizace na místním høbitovì
firmì STAMONT – Pozemní
stavitelství s.r.o., za cenu 1 400
Kè/hod.
! o zadání zakázky na rekonstrukci WC na høbitovì firmì Jiøí
Nováèek – Stavební práce za cenu
125"000 Kè.
! o zadání zakázky na realizaci teplé vody v"místnostech WC v"pavilonech ZŠ Stará Bìlá firmì Rostislav Dubina za cenu 113255 Kè.
! o poskytnutí finanèního daru
na"èinnost organizaci Poradenské
a informaèní centrum pro sluchovì
postižené obèany ve výši 3"000
Kè.
! o zadání zakázky na skácení jednoho stromu na ul. Potoky vedle
RD p. Blažka firmì Ing. Dalibor
Pešek – extrémní práce, Klimkovice za cenu 8"500 Kè.
! o ukonèení nájemní smlouvy
na"pozemek parc. è. 3428/17 (lokalita Majerovec – toèna tramvají)
s"podáním výpovìdi ke dni
28.2.2009 tj. s"ukonèením výpovìdní lhùty k"31.5.2009.
Zastupitelstvo na svém 15. zasedání mimo jiné schválilo
! pøijetí dotace z"EU ve výši cca
4,6 mil. Kè na spolufinancování
výstavby chodníkù podél ulic Mitrovická a Proskovická. Souèásti
stavby je vybudování ocelové lávky pro pìší naproti hasièské zbroj-

nice a pøechodù pro chodce s"bezpeènostními prvky.
! prodej pozemku parc. è. 705/2
v"lokalitì ul. Smyèkova o výmìøe
2
109 m pro Ing. Radku Kubatíkovou a Pavla Trepku za cenu
33"000 Kè.
! nabytí pozemku parc. è. 303/5
2
o"výmìøe cca 16 m (pozemek, který se nachází pod chodníkem po-

Èím se smí topit
dokonèení z titulní stránky
Nehledì na skuteènost, že pokud si
nìkdo doma pøitápí tak, že spaluje
plasty nebo i jiný odpad, mùže
pøi"takovém spalování uvnitø objektu
(domu) docházet ke vzniku velmi
nebezpeèných organických látek
(dioxiny, polycyklické aromatické
uhlovodíky aj.), protože v domácím
kotli nelze dosáhnout dostateènì
vysoké teploty hoøení, která by zajistila bezpeèné shoøení spalovaného
plastu a dalšího odpadu.
Obce mohou také prostøednictvím
obecnì závazné vyhlášky zakázat nìkteré druhy paliv pro malé spalovací
zdroje zneèišování. Takováto vyhláška platí od bøezna 2006 také
na"území statutárního mìsta Ostrava
(OZV è. 2/2006) a"stanovuje zakázaná paliva pro spalování v"malých
spalovacích zdrojích. Pokud se nìkdo
domnívá, že"jeho soused spaluje
doma v"kamnech nedovolená paliva
nebo dokonce používá k"topení odpady, zneèišuje tak životní prostøedí
nebo obtìžuje okolí zápachem, mùže
kontaktovat mìstskou policii nebo

Zimní radovánky
Zimu mám ráda. Když mrzne, tøeba
i snìží, všude je ticho, nikdo
dobrovolnì nevystrèí nos. Já ano.
Ráda chodím po zmrzlé zemi, kloužu
po kalužích, když to jde, vozím dìti
na saních.
Má to jeden háèek. Musí foukat
správný vítr. Rozumìjte – vítr správným smìrem. Nesmí jít od sousedù,
kteøí bydlí kousek od nás. To se pak
èerstvý zimní vzduch mìní v"tìžkou
zaprášenou deku.
Èím topí? Nevím. Nerada bych jim
køivdila, ale snad vším, èím se nemá.
Z"jejich komína èasto stoupá žlutohnìdý hustý dým, který se rozlévá
všude kolem. A rád se drží pøi zemi.
Ale nejsou sami. Domovní odpad
všeho druhu, nábytek z"lepenky, stará
okna èi textil – jsou mezi námi lidé,
Starobìlský zpravodaj »2«

dél ul. Proskovická od manž. Šugárkových za cenu 6"720 Kè.
! nabytí pozemku parc. è. 3220/34
o výmìøe 124 m2 (èást ul. Bosákova) darem od manž. Ševèíkových.
! schválilo vìcný dar ve výši
13"470 Kè pro Církev èeskoslovenskou husitskou (úhrada odvozu
stavební suti na skládku).
místnì pøíslušný mìstský úøad.
Pokud je v"tomto pøípadì prokázáno
porušení zákonù, hrozí dotyènému
v"tomto pøípadì pokuta až do výše
10"000 Kè (§ 45 zák. è. 200/1990 Sb.,
o pøestupcích). Dopouští-li se takového jednání osoba právnická, horní
hranice možné pokuty se pohybuje
v"øádech statisícù.
Obecné emisní limity pro tmavost
kouøe a postup pøi mìøení stanovuje
vyhláška Ministerstva životního prostøedí è. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam zneèišujících látek,
obecné emisní limity, zpùsob pøedávání zpráv a informací, zjišování
množství vypouštìných zneèišujících látek, tmavosti kouøe, pøípustné
míry obtìžování zápachem a intenzity pachù, podmínky autorizace
osob, požadavky na vedení provozní
evidence zdrojù zneèišování ovzduší a podmínky jejich uplatòování.
Vyhláška è. 362/2006 Sb. pak urèuje zpùsob stanovení koncentrace
pachových látek, pøípustné míry
obtìžování zápachem a zpùsobu
jejího zjišování.
Vladimíra Kejdová
Mìstská policie Ostrava
kteøí spálí v"domovní peci témìø
cokoli. Klidnì i plasty.
Jim to možná nevadí, mnì ano.
Existuje vyhláška, která platí v"celé
Ostravì. Øíká se v"ní, èím se topit
nemá. A v"jiné zas, jak má každý
Ostravan nakládat s"odpady. Kdo ji
nerespektuje, mùže dostat pokutu.
Jenže chytit nìkoho za ruku, když
nakládá do pece, není zas tak
jednoduché.
Ale jsou tady ještì pravidla øeknìme morální, etická. Sousedská, lidská. Obyèejná slušnost a tolerance.
Náš ani ne ètyøletý Kristián špatnì
snáší smog, sousedovic Sam jakbysmet. A tihle kluci nejsou jediní, komu se pak špatnì dýchá.
Vzduch, kam posíláme komínem,
co doma spálíme, je náš spoleèný.
Prosím, nechte nás dýchat.
Jana Bohušová

KAM V BØEZNU
27.2.-1.3.
Den sesterství - spoleèná výprava
skautek a svìtlušek ze Staré Bìlé
do"Olomouce
3.3.
Hokej 19hod, MF Aréna
HC Stará Bìlá – HC Vikings,
poslední zápas v základní èásti
o"play-off
20.-22.3.
Spoleèná"výprava oddílu vlèat
a"oddílu skautù do Zátora
25. -28.3.
Do starobìlské farnosti pøijede
P."Marian Nowak, který povede
„Postní duchovní obnovu“ farnosti. Bude sloužit mše svaté ráno
i"veèer (6.55 a 18.00), po mši svaté
bude mít pøednášku pro manžele,
rodièe, mládež a dìti. Podrobnìjší
informace najdete v"kostele na vývìsce. Všichni, kdo mají zájem
prohloubit duchovní život, jsou
srdeènì zváni.
Milí sousedé,
pozvánky na nejrùznìjší akce budeme ve Zpravodaji zveøejòovat
každý mìsíc. Poøádáte-li i vy zajímavé setkání, spoleèenskou akci
èi"sportovní klání, kam byste rádi
pozvali ostatní, staèí nám dát vèas
vìdìt, CO, KDY a KDE se bude
dít. Informace pošlete na e-mail
jana.bohusova@solokapr.cz.
Vaše redakce.

Kadeønictví ROMIS
Zmìna pracovní doby

Kocourek Josef
Vám nabízí

èištìní kobercù
a sedacích souprav
v pùjèování stroje
Kärcher
v mytí oken
v úklidové práce
i nastálo
v

Mobil 1: 606 363 300
Mobil 2: 737 675 949

Zápis dìtí do 1. tøídy
Základní školy Ostrava-Stará Bìlá
Pro 39 dìtí z"mateøských škol byl
26. a 27. leden 2009 úplnì jiný než
bìžné dny. Dìti se svými rodièi pøišly
do ZŠ k"zápisu. Ve škole je pøivítaly
paní uèitelky 1. stupnì. Dìti s"nimi
zpívaly, recitovaly, kreslily a poznávaly obrázky. Všichni pøedškoláci se

70 let
Anastasios Iliadis, ul. Mitrovická
Josef Holain, ul. Smyèkova
80 let
Marie Frýdlová, ul. Proskovická
Ladislav Štefek, ul. Na Lukách
Milada Foltová, ul. Mitrovická
85 let
Božena Stuchlá, ul. Potoky
87 let
Bedøich Heinrich, ul. Ruskova
Jaroslav Matìj, ul. Junácká
89 let
Alois Pavlica, ul. U Sochy
snažili. K"pøíjemné atmosféøe zápisu
pøispìli žáci naší školy vyhotovenými dárky pro naše malé kamarády.
Do budoucích prvních tøíd pravdìpodobnì nastoupí 37 žákù.
Všem budoucím prvòáèkùm pøejeme hezký vstup do první tøídy.
Mgr. Jarmila Bjaèková
øeditelka školy

Starobìlský hlídaè 2009
Máte doma psa èi fenku, kteøí zaženou každého, kdo se pøiblíží
k"plotu? Nebo naopak i na cizí kamarádsky vrtí ocasem? Nebo žádného
psa nemáte, ale"líbí se vám ten od sousedù?
Pøihlaste ho do naší soutìže o nejhezèího starobìlského hlídaèe.
Staèí, když nám pošlete fotku psa, pøipojíte jméno – psa i majitele –
a"taky adresu a telefon. Mùžete pøidat i"pár zaruèených psích informací,
jako je vìk èi"plemeno (i smíšené se poèítá). Fotky i informace posílejte
e-mailem na"adresu jana.bohusova@solokapr.cz. Máte èas celé jaro,
v"èervnu zasedne odborná porota a vyhlásí vítìze. Pøeborník i páníèek se
mohou tìšit na"malé pøekvapení.
Vaše redakce

Pánské - dámské - dìtské
Pondìlí a úterý:
8.00-11.30, 12.30 - 17.00 hod.
Støeda:
ZAVØENO (pochùzky u Vás doma)
Ètvrtek:
8.00-11.30, 13.00-19.00 hod.
Pátek:
8.00-11.30, 12.00-15.00 hod.
Sobota:
Spoleèenské a svatební úèesy
Adresa: Mitrovická 198/3, Stará Bìlá
Tel..èíslo: 732 31 55 47
Starobìlský zpravodaj »3«

I od zubaøe mùžete jít s úsmìvem

Pokud má nìkdo velkou vadu,
vìtšinou nepøirozený profil – pøedkus
èi zákus – dojde i na operaci èelistí
na"specializovaných pracovištích
stomatochirurgie. A nìkdy je tøeba
i"speciální zubaøské práce, tøeba když
je ke konci léèby nutné upravit tvar
zubu. To pak pomùže kamarádka a
spolužaèka Naïa Skibová: „U klasické zubaøiny je víc chirurgie,
ortodoncie je èistá, jemná práce, která"vyžaduje estetické cítìní a smysl
pro detail,“ srovnává oba obory mladá zubaøka a dvojnásobná maminka,
která pøi mateøské jednou týdnì
ordinuje v"ambulanci doktora Velkého. „Barunka se mu o mì zmínila a on
mì sem vzal. Èekala jsem tehdy první
dítì, byla jsem v"pátém mìsíci. Jsem
mu za to moc vdìèná.“

le vzdìlává, aby znala všechny novinky oboru. „Je to vlastnì celoživotní studium, ale mì to baví a zajímá,“ pochvaluje si lékaøka, která byla
na pracovní stáži i v"Dánsku a na evropských èi svìtových kongresech
ve"Vídni, Lisabonu a Paøíži.

Práce ji vážnì tìší
U rovnátek a ortodoncie nejde jen
o"estetiku, ale také o zdraví. „Je to
i"prevence parodontózy. Když má
èlovìk hodnì stìsnané zuby, usazuje
se na nich plak a pak se zaènou
viklat,“ vysvìtluje ortodontistka Barbora Velká.
Bìhem léèby se mùže stát, že se zuby doèasnì na oko ještì víc pokøiví.
„Stav se mùže jakoby zhoršit, než se
to celé srovná,“ øíká sympatická lékaøka. A pøiznává, že v"takových
chvílích zažívá perné chvilky – ne
každý pacient to pochopí nebo vezme
v"klidu. „Pak potøebuji dobít energii
pohybem. I proto, že u práce sedím.
Je tøeba srovnat tìlo. Ale ještì se mi
nestalo, že by mì netìšilo jít do práce.
Baví mì každý pacient.“
Jana Bohušová

Dokonèení z titulní strany
Málem èalounila køesla
Její tatínek je také zubaø, Oldøich
Velký. Pøesto – málem se zasadil o to,
že byla z"jeho prvorozené dcery èalounice: „Jako milovník aut jednou
pøivezl domù ojetého žigulíka. Jal se
ho pøedìlat do pojízdné formy. Mnì
mohly být tøi ètyøi roky. Nechal si
spravit v"autì i sedadla – a zaplatil
za"to takové peníze, že øekl, že bych
to povolání mìla dìlat,“ smìje se
lékaøka oblíbené rodinné historce.
Ona sama tíhla spíš k"jinému oboru
medicíny: „Chtìla jsem dìlat oèní.
Od ètyø pìti let jsem pravidelnì chodila k"oèní doktorce Paleèkové. Byla
to moje oblíbenkynì. Líbila se mi její
vyšetøovna – mìla tam hrubé tìžké
závìsy a svítila mi baterkou do oèí,“
vzpomíná Barbora Velká.
Když na konci gymnázia vyplòovala pøihlášku na vysokou, pøimluvil
se otec, aby to kromì všeobecné medicíny zkusila i na zubaøinu. A právì
ta vyšla.
Láska na první pohled
V"pátém roèníku se budoucí zubaøka poprvé seznámila s"ortodoncií,
oborem, kde vládnou rovnátka. A byla to láska na první pohled: „Vìdìla
jsem okamžitì, že tohle chci dìlat.
Mìli jsme asistentku Štefkovou,
která o ortodoncii vypráví tak, že vás
to motivuje, nabudí. Zaèala jsem zjišovat, co pro to musím udìlat,“
vypráví dnešní specialistka na tento
obor.
Zjistila, že po šesti letech studia
bìžné stomatologie musí na dva roky
do bìžné praxe. A pak se zkusit dostat
mezi pár uchazeèù, které pøijmou
na"tøíleté postgraduální studium.
Všechno to vyšlo, a tak už druhým rokem sama léèí pacienty. A taky se stá-

Rovnátka, to je hit i vìda
Stará Bìlá, nebo Paøíž, rovnátka
jsou zkrátka v"módì. A zdaleka neplatí, že je nosí jen dìti. „I když jich je
stále pøevaha, do ordinace pøichází
i"stále více dospìlých, øeknìme mezi
tøicítkou a padesátkou. Nìkoho pošle
ošetøující lékaø, nìkdo pøijde sám,
tøeba že se mu nelíbí profil,“ popisuje
Barbora Velká.
K"ortodontistovi má cenu jít s"dítìtem nejdøíve kolem šesti let, kdy se
proøezávají stolièky a øezáky. „Pokud
si rodiè nebo zubaø všimne nìjaké
vady,“ radí lékaøka. „Smìrem nahoru
ve vìku žádný limit není. Do Olomouce chodila k"docentovi na vedlejší køeslo i jedna sedmdesátiletá
paní z"Valmezu.“
Právì ženy, ale nejen ony vnímají
rovnátka jako estetickou záležitost,
v"podstatì jako doplnìk ke garderobì. A tak musí dát doktorka aparátu
v"puse ten správný tón. „Souèástí
rovnátek jsou takzvané gumièky.
Mladé holky je chtìjí mít rùžové,
starší ženy je chtìjí zkombinovat
tøeba s barvou šatù, když se chystají
na ples.“
Krása není to jediné
Ortodoncie je rozhodnì obor pro trpìlivé. Na výsledek si musíte poèkat.
Týdny, mìsíce, roky. „A je to práce
pro detailisty. Precizní práce. Piplavá. Zabýváme se tím, èeho by si èlovìk bìžnì tøeba ani nevšiml. Pøi dokonèování léèby vidím každou
drobnost,“ líèí doktorka Velká.
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Barbora Velká

ortodontista

Pochází z"lékaøského rodu Velkých – babièka byla dlouhá léta
starobìlskou praktickou lékaøkou,
tatínek je zubaø a také ordinuje
ve"Staré Bìlé.
Narodila se v"roce 1978 v Proskovicích, po gymnáziu vystudovala stomatologii na Univerzitì
Palackého v"Olomouci. Dva roky
pracovala v"otcovì ordinaci, pak
nastoupila na Klinice zubního lékaøství v Olomouci na tøíleté postgraduální studium ortodoncie (léèba rovnátky). V"rámci studia
absolvovala stáže v"Bøeclavi, Zlínì, Praze a Ostravì. Od ledna 2008
provozuje soukromou ortodontickou praxi ve Staré Bìlé a Brušperku.
Je svobodná, ráda cestuje a sportuje – baví ji kick box, spinning,
lyže, squash èi koleèkové brusle.

Informace o lyžaøském
výcvikovém zájezdu
V"lednu se žáci sedmých roèníkù
zúèastnili týdenního lyžaøského výcviku, který se konal na Horní Beèvì
v"rekreaèním støedisku Pekárny Rališka. Dìti bydlely ve ètyølùžkových
pokojích se sociálním vybavením.
O hladký prùbìh pobytu se staraly
p. uèitelky Chrástecká – vedoucí
LVK, Javorková – starostlivá zdravotnice, Janíèková, Zrníková - instruktorky. Pan Janíèek hlídal pøes
noc klidný spánek všech úèastníkù
LVK.
Samotný lyžaøský výcvik probíhal
v"lyžaøském støedisku Rališka. Tento
rok jsme poprvé zaèali spolupracovat
s"Pedagogickou fakultou Ostravské
univerzity a u našich dìtí praktikovali
studenti 4. roèníku oboru TV pod vedením RNDr. Pavla Ludvy a PhDr.
Petra Kutáèe.
Všichni naši žáci se díky velmi dobrému metodickému vedení ze strany
studentù nauèili základùm sjezdového lyžování a ti, co již lyžování
na"rùzných stupních ovládali, se zdokonalili. Nauèili se používat lyžaøský
vlek a lanovku. Výcvik zakonèili závodem z"lyžaøské dovednosti a závodem ve slalomu.
Studenti také vedli aktivní odpo-

Podìkování
za Tøíkrálovou sbírku
Stalo se již tradicí, že poèátkem
ledna vycházejí do ulic koledníci,
aby"pøinášeli lidem radost a koledovali pro ty nejpotøebnìjší. Pro sociální aktivity Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra bylo koledníky
v"ostravském regionu v"Tøíkrálové
sbírce 2009 vybráno 1"163"509,- Kè,
z"toho ve Vašem obvodu byla vykoledována èástka 93"654,- Kè. Díky
tomu budeme moci i v"letošním roce
pomoci tìm nejpotøebnìjším. Charita
Ostrava a Charita sv. Alexandra

èinkové odpoledne bez lyží – pøipravili pro dìti rùzné soutìživé hry
na"snìhu.
Dále mìli pøipraveny pøednášky
o"pravidlech pro bezpeèný pobyt
na"horách, o údržbì lyží, lyžaøské výstroji a výzbroji. Pøipravili si hry
na"dva spoleèenské veèery.
Spolupráce se studenty byla výborná, naše dìti si výcvik pod vedením
studentù velmi pochvalovaly
a"na"konci se i tìžce louèily s"mladými a velmi ochotnými praktikanty,
se kterými si vytvoøily velmi pìkný
vztah.
Navštívil nás i èlen horské služby,
který seznámil žáky s"bezpeèným
chováním na horách a s"nároènou

prací horské služby.
Bìhem jednoho výcvikového odpoledne jsme mohli sledovat nácvik
záchranné jednotky pøi evakuaci turistù na lanovce s"použitím vrtulníku.
Dìkujeme Sdružení rodièù, které
pøispìlo èástkou 5100,- Kè. Z"této
sumy se uhradilo èásteènì jízdné a
zakoupily se odmìny pro vítìze
soutìží.
Díky dlouhodobé spolupráci s"panem Mikytou si mohlo 11 žákù zapùjèit za velmi výhodnou cenu kvalitní sjezdové lyže a boty.
Lyžaøský kurz se vydaøil, málokomu se chtìlo vracet domù.
Vedoucí LVK Eliška Chrástecká

dìkuje všem, kteøí se organizaènì nebo finanèním darem podíleli na realizaci Tøíkrálové sbírky 2009 a prosíme Vás, pane starosto, o zveøejnìní
našeho podìkování Vámi zvoleným
zpùsobem.
Prostøedky letošní sbírky jsou urèeny na provoz komunitního centra
pro"seniory – charitní støedisko Gabriel, na provoz støediska osobní asistence pro lidi zdravotnì postižené,
na rekonstrukci budovy Charitního
domu sv. Václava a Charitního domu
sv. Alžbìty, na poøízení nezbytného
technického vybavení pro vedení
úèetnictví ve støediscích Charity

Ostrava, na mobilní dávkovaèe opiátù pro Hospic sv. Lukáše v"OstravìVýškovicích, na osvìtovou èinnost
v"oblasti prevence sociálního vylouèení, na humanitární pomoc ve støediscích Charity Ostrava – Charitním
domì Salvator v"Krnovì, Charitním
domì sv. Františka, Charitním støedisku poradenských a sociálních služeb, na rozvoj chránìných dílen Charity sv. Alexandra a humanitární aktivity Charity sv. Alexandra. Èást sbírky smìruje na humanitární pomoc
do"zahranièí a na rozvoj charitativních aktivit realizovaných Charitou
ÈR a Diecézní charitou ostravskoopavskou.
Výsledek Tøíkrálové sbírky 2009
Charity Ostrava je projevem lidskosti
a zájmu o pomoc tìm, kteøí to nejvíce
potøebují, je projevem solidarity s"tìmi, kteøí se ocitnou v"nepøíznivé, èasto pro nì samé neøešitelné situaci.
Velmi si vážíme Vaší podpory
a"jsme s"upøímným pozdravem a pøáním všeho dobrého pro Vás i Vaše
spolupracovníky.
Martin Pražák
øeditel Charity Ostrava
Ing. Pavel Folta
øeditel Charity sv. Alexandra
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Nedìlní bohoslužba
byla v televizi
15. února 2009 mìla starobìlská
farnost možnost konat bohoslužbu
v"pøímém pøenosu TV NOE z"kostela
sv. Václava v"centru Ostravy. Tyto
mše svaté sledují tisíce lidí díky
satelitnímu, internetovému nebo kabelovému vysílání doma u televizorù.

Z"farnosti byl vypraven autobus
a"øada lidí pøijela vlastními vozidly
v"takovém poètu, že se kostel zaplnil.
Bohoslužbu sloužil starobìlský faráø,
páter Antonín Kocurek, který v"kázání pøipomenul, že všichni lidé
z"rùzných pøíèin vylouèení ze spoleèenství vìøících jsou Ježíšem pozývání zpìt, aby chválili Boha, podobnì jako malomocný v"evangeliu.
Bohoslužbu hudebnì doprovodila
spojená starobìlská a proskovická
schola, dále pozoun s"trumpetou
a"varhaník pan Pchálek.
Po mši svaté byli všichni pøítomní
pozváni na malé pohoštìní v"prostorách TV NOE a na komentovanou
prohlídku studií a prostor TV NOE
a"TELEPACE.

Výprava s hajným
za zvíøátky
Dne 7.2.2009 jsme mìli naplánovanou výpravu do lesa, kde nás provede hajný. Tato výprava byla podìkováním skautskému støedisku
za"podzimní pomoc pøi uklízení lesa
a nátìru stromkù proti okusu.

stopu srnce èi srnky. Po dalším krátkém úseku jsme nalezli mýtinu. Dozvìdìli jsme se, že ta oblast musela
být vykácena kvùli kùrovci, který je
jedním z"nejhorších škùdcù. Pravda
však byla, že mezi paøezy již byla
vidìt nová výsadba. Na dalším takovém místì jsme si na chvíli odpoèali
a"zahráli hru Rubik, pøi které bylo
mnoho veselí a komických situací.

Sraz jsme mìli v"8:00 u klubovny.
Poèasí nám pøálo i nepøálo. Nepøálo,
protože nebyl sníh a nemohli jsme tak
pozorovat stopy rùzných zvíøat.
Ovšem jinak bylo velice pøíznivé.
Èlovìku ani nepøišlo, že je zaèátek
února. Bylo to jako jeden z"prvních
jarních dnù.

Další zastávka byla oplocená ohrada, kde by mìly být údajnì srnky. Pan
hajný vpustil skupinu našich nejmenších dovnitø, aby srnky našli a nadehnali nám je pøed objektivy fotoaparátù. Akce se zdaøila. Pøed námi se
zjevily tøi kusy a foáky cvakaly jako
o život.

Od klubovny jsme se vydali k"pile
v"Palesku. Tam jsme se setkali s"hajným a jeho dvìma psy. Pan hajný nás
pouèil o chování v"lese, práci lesníkù
a myslivcù a upozornil nás na zvìø,
kterou bychom mohli zpozorovat,
budeme-li potichu.

Poté co naše pøedsunutá skupina
pøišla zpìt, jsme se vydali na cestu
ke"klubovnì. Na této cestì jsme
narazili na posed a co bychom to byli
za skauty, kdyby se tam každý aspoò
jednou nepodíval. I odtamtud bylo
slyšet cvakání foákù.

Pomalu jsme se vydali na cestu
smìrem k"rybníku, jenže nezaboèili
jsme k"nìmu, ale pokraèovali dále
po"cestì. Na rùzných místech jsme
zastavovali a snažili se najít v"blátì
nìjaké stopy zvíøat. Zprvu jsme nacházeli pouze stopy traktoru, ale pak
se na nás štìstí usmálo. Nalezli jsme

Ke klubovnì jsme dorazili okolo
dvanácté hodiny. Všichni jsme byli
unavení, ale naplnìní dojmy ze spící
pøírody a krásného dne.

Co to vlastnì je TV NOE? Je to
nezávislá køesanská televizní stanice, jejíž celý provoz je hrazen z darù
posluchaèù, nebo nevysílá komerèní
reklamu. V"tìchto dnech uplynou tøi
roky od"zahájení vysílání. Vysílá
16"hodin dennì na satelitu, internetu
a nìkterých kabelových televizích.
Jistì stojí zato podívat se na nabídku
této televize na www.tvnoe.cz a"tøeba
zhlédnout v"archívu nìkteré již odvysílané poøady. Záznam nedìlní bohoslužby bude k"dispozici na DVD.
Pavel Stuchlý
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Jan Ducháèek
Foto Pavel Kopp
a Vojtìch Kudr

KOSTKA
Rubikovou kostku
já skládám dál a dál,
složit ji ale jen málokdo dokázal.
Záhada veliká to opravdu je,
já to však dokázal, už mi to jde.
David Valenta, 6. A

Dìtský karneval TJ Sokol Stará Bìlá

ZÁHADY
Záhady já miluju,
a proto Vám slibuju,
že hlavolam poskládám
i kdybych byl na to sám.
Èervený ètverec sem,
malý ètverec tam
a slavnostnì Vám øíkám,
že už to mám.
Aneta Davidová, 6. A

HLAVOLAM
Krásná vìc jsou hlavolamy,
pøi øešení padají i rány.
Hlavolam však stejný bude,
dokud mozek pracovat bude.
Zapálit mozek jde velmi tìžko,
pokud jsi prostì hloupé dìcko,
strávíte u nìj i hodinu,
zato pobavíte celou rodinu.
Daniel Šimèík, 6. A

Únor bývá již tradiènì obdobím
plesù a radovánek pro dospìlé i dìti.
Právì pro naše nejmenší pøipravili
èlenové ASPV pøi TJ Sokol Stará
Bìlá na nedìli 1.února karneval
v"tìlocviènì místní sokolovny. Úèast
byla letos skuteènì obrovská, karnevalového reje se zúèastnilo 104"dìtí,
jež pøišly v doprovodu 134"dospìlých.
I pøes poèáteèní ostych v"davu masek a rodièù se dìti rychle rozkoukaly
a zaèaly se skvìle bavit v"rytmu písnièek z"Veèerníèkù, Dády èi starých
osvìdèených pecek jakými jsou
„Jede, jede mašinka“ a „Káèátko“.
Tanec pravidelnì støídaly hry a soutìže, a taky tradièní Kolo štìstí,
ve"kterém mohly dìti za symbolické
peníze vyhrát nìjakou tu dobrùtku.
Ti, kteøí neuspìli v"Kole štìstí, mohli
zkusit štìstìnu v"tombole. Cen bylo,
díky sponzorùm, hodnì, a tak si snad
každá rodina odnášela domù alespoò
malý dáreèek.

Hasièi Stará Bìlá
!!!! dìti a mládeži !!!!
Je vám 8 - 15 let, chcete zažít hromadu srandy,
nauèit se nové hry a stát se dobrovolným hasièem?
Pøijïte mezi nás - do kroužku mladých hasièù.
KDY? Každý pátek od 16 do 18 hodin.
KAM? Do hasièské zbrojnice.
Chceme, aby nás bylo víc, a tak poøádáme nábor nových èlenù.
Tìšíme se na vás! Sbor dobrovolných hasièù ze Staré Bìlé.

Katolický dùm
obsadili piráti
Spoleèenství dìtí a maminek
Skøítek Kvítek, které se pøi kostele
ve"Staré Bìlé schází již témìø deset
let, uspoøádalo i letos pro dìti maškarní ples. Ples si my, maminky, organizaènì zajišujeme samy (pomáhají nám tatínci, skauti a jiní naši
pøíznivci).
A tak se v"nedìli 8.2. odpoledne sál
i pøísálí Katolického domu zaplnilo
Starobìlský zpravodaj »7«

Pøípravu masek pro dìti letos rodièe rozhodnì nepodcenili, na plese se
to jen hemžilo nejrùznìjšími pohádkovými bytostmi, zvíøátky a filmovými hrdiny. Holèièky se vìtšinou pøevlékly za spanilé princezny, ale pøišla
i Fanynka z"Kouzelné školky, nìkolik Karkulek, nìžní andílci,nebo také
kuchaøka a mažoretka. Kluci vìtšinou vystupovali v"rolích svých oblíbených hrdinù, takže již tradiènì pøevládali kovbojové, Spidermani, piráti
a Zorové Mstitelé. Mnoho rodièù našlo inspiraci v"øíši zvíøat, a tak se na
karneval slétlo hned nìkolik krásných motýlù, èervených berušek,
vèelka, èáp a podívat se pøišli i èerná
koèièka, tygøík a dokonce malý pavouèek. Starší dìti se promìnily
v"nejrùznìjší èarodìje a èarodìjky,
taneènice, klauny, vojáky a až ze starobylého Egypta se k"nám do Bìlé
zatoulala jedná oživlá mumie.
Ani po více jak ètyøech hodinách
tance a dovádìní se mnohým nechtìlo domù, což organizátory akce
jistì pøesvìdèilo o tom, že jejich iniciativa není zbyteèná. Všem zasloužilým i mladším dobrovolníkùm
z"ASPV, stejnì tak jako sponzorùm
patøí obrovský dík.
Martina Hoøínková
Sponzoøi dìtského karnevalu
Fa Lifas
Lékárna u sv. Jana
Starobìlská pekárna
Fa A-typ
Ski Miky
Pan Krayzel
Textil Stará Bìlá - Radka Bedøichová
Kvìtináøství v Hrušce
Simon Žeravík - autodoprava-stìhování
Pan Havlina

dìtmi (pøišlo jich bez jednoho 80),
maminkami, tatínky, tetami, babièkami i dìdeèky.
A co jsme pro nì pøipravili? Pirátský program - dìti s"piráty tancovaly,
vyrábìly si pirátské chobotnice, hledaly v"„písku“ (radìji jsme použili
piliny) rozsypané perly pro moøskou
vílu, hrály si s"plachtou barevného
padáku. A my ostatní jsme se mìli
na"co dívat a u šálku kávy nebo èaje
jsme si mohli popovídat.
Jana Hoøínková

Mìstská policie Ostrava
zøídila nové okrsky
V"souladu s"novou koncepcí Mìstské policie Ostrava na období 2009 –
2013, která byla pøedložena a následnì schválena Radou mìsta Ostravy
v"loòském roce, byla zøízena øada nových okrskù, které budou spravovány
konkrétními strážníky-okrskáøi.
Dosavadní poèet okrskù byl navýšen z"35 na 154, z"èehož na mìstský
obvod Stará Bìlá pøipadají okrsky 2.
Na veøejný poøádek v"každém z nich
dohlíží konkrétní okrskáø. Jsou to Václav Poboøil a Kamil Tománek.
Výkon služby prostøednictvím okrskáøù má øadu nesporných výhod a to
zejména pro samotné obèany. Ti"budou v"mnohem užším kontaktu s"tìmi
„svými“ okrskáøi, budou vìdìt,
na"koho se mohou v"pøípadì potøeby
obrátit a také budou vìdìt, jak byla
konkrétní vìc øešena. Okrskáø si také
maximálnì prohlubuje místní znalost
ve vztahu k"obèanùm, pomìrùm, které v"daném okrsku panují i stavu veøejného poøádku. Okrskáøi jsou rovnìž v"kontaktu s"vedením jednotlivých mìstských obvodù, místnì
pøíslušnými oddìleními Policie ÈR,
zástupci podnikù, firem a spoleèností
ve svých okrscích.
Cílem tohoto kroku je v"podstatì
jediné - aby každý obèan našeho mìsta znal „svého strážníka“ a s dùvìrou
se na nìj obracel kdykoli bude potøebovat jeho pomoc.
Okrskáøe mohou obèané kontaktovat napø. prostøednictvím internetových stránek www.mpostrava.cz,
elektronickou poštou na adrese
info@mpostrava.cz, telefonicky
na"uvedených kontaktech, prostøednictvím bezplatné telefonní linky
800"199"922 – tzv. Zelené linky a"také písemnì na adrese Mìstská policie
Ostrava, Hlubinská 6, 702 00, Moravská Ostrava. Obèané se mohou
také obrátit na kteroukoli služebnu
mìstské policie, kde jim bude poskytnuta informace, jak okrskáøe
kontaktovat.

Vìøíme, že takto ještì zkvalitníme
a"prohloubíme kontakt mezi obèanem a okrskáøem, nebo ten je velice
dùležitý pøi øešení problémù, které
obèany tíží a s jejichž øešením mùže

mìstská policie pomoci. Pøi výkonu
své práce strážníci potøebují být
v"kontaktu s"obèany, nebo mìstská
policie je pøedevším službou pro obyvatele mìsta.

Okrsek è. D 34

Okrsek è. D 35

Rozloha okrsku: Èást území mìstského
obvodu Ostrava – Stará Bìlá

Rozloha okrsku: Èást území mìstského
obvodu Ostrava–Stará Bìlá

Ulice: Plzeòská, Blanická, Na Lukách,
Sluèí, Rozcestí, Urbánkova, Hašlerova,
Studeòská, Koláèkova, Valova, Vrtná,
Chrobákova, Ruskova, Junácká, Korandova, Krátká, Folvárek, Kališní,
Na"Zámèiskách, Mitrovická (všechna
lichá èísla), Polní, Vinièná, Vinohrad,
Pasièky, Kleèkova, Starecká, Útoèná,
K"Prùplavu, Nad Rybníkem, U Sochy,
Poutní, Hlásná, Tròák, Bosákova,
Pod"Lesíkem, Na"Sovinci

Ulice: Mitrovická (všechna sudá èísla),
Na"Úžinì, Koroptví, Motyèkova, Gregárkova, Na Popí, Pod Janíèkem, Desátková, Na Moèárku, Povìtronní, Na"peøeji, Potoky, Lyèkova, Holainova, Smyèkova, Do svahu, Družstevní, Srázná,
Pepøicova, Za potokem, Na Surdíku,
Dokoupilova, Na"Pešatku, Pøedpolní,
Na"Mlýnoze, Hoøínkova, Za stolaøstvím,
Rudolfova, Staroveská, Proskovická,
Na"lukách

Charakteristika okrsku : Okrsek èíslo
34 tvoøí hranice ulic Na"Lukách, Mitrovická, Plzeòská, Junácká, Proskovická
a"Blanická po"hranice mìstského obvodu. Pøevážná èást okrsku je zastavìna
rodinnými domy. V"okrsku se nacházejí
objekty Zdravotní støedisko, Úøad mìstského obvodu Stará Bìlá, Kostel sv. Jana
Nepomuckého, základní škola, mateøská
škola, potraviny Hruška, koupalištì Stará
Bìlá, areál Office center ve kterém sídlí
nìkolik firem, jízdárna TJ Baník Ostrava,
Agro komplex v"objektu bývalého JZD
a"nìkolik restauraèních zaøízení.

Charakteristika okrsku: Okrsek èíslo
35 ohranièují ulice Na"Lukách, Mitrovická, Plzeòská, a"hranice Mìstského obvodu Stará Bìlá. Pøevážná èást okrsku je
zastavìna rodinnými domy. V"okrsku se
nachází nìkolik restauraèních zaøízení,
menší prodejny, areál firmy Sazka, autosalon Citroen a znaènì zchátralý objekt
bývalého JZD.

Problematika okrsku D 34: V okrsku
dochází zejména k vykrádání vozidel,
v"okolí restauraèních zaøízení dochází
po"ukonèení provozní doby k"rušení noèního klidu a drobným výtržnostem. Dalším problémem je zakládání nepovolených skládek

Problematika okrsku: V okrsku dochází k"pøestupkùm proti obèanskému soužití, drobným krádežím ze zahrad, k pøestupkùm proti veøejnému poøádku zejména v"okolí restauraèních zaøízení dochází po"ukonèení provozní doby k"rušení noèního klidu a drobným výtržnostem. Dalším problémem je zakládání
nepovolených skládek. Sociálnì slabší
obèané v"areálu bývalého JZD zcizují
druhotné suroviny.

Okrskáø: str. Kamil Tománek

Okrskáø: str. Václav Poboøil

Od 1. bøezna 2009 mohou obèané
mìstského obvodu Stará Bìlá kontaktovat svého okrskáøe pøímo
na"úøadu mìstského obvodu Stará
Bìlá. Po domluvì s"vedením obvodu
budou termíny, urèené pro styk
obèanù s"okrskáøem, vyvìšeny vždy
poèátkem každého mìsíce na úøední
desce.
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Strážníci: Jsme

tu pro vás

Chodí v uniformì a jsou naši. Strážníci Kamil Tománek a Václav Poboøil mají jako okrskáøi na starosti právì
Starou Bìlou. „Jsem rád, že mám Starou Bìlou, chtìl jsem ji,“ øíká mladší
z"nich, Kamil Tománek. U"mìstské
policie dìlá už skoro deset let a stále
ho to baví: „Je to práce s"lidmi, nìkteøí vás sice kritizují, ale jiní potìší –
když podìkují za to, že jsme jim
pomohli.“
„Jsem rád, když mì nìkdo zastaví
a"øekne, že jsem mu minule dobøe poradil. Ale ono se to nestává èasto,
pomoc lidé berou jako samozøejmost,“ stýská si Václav Poboøil. Pøe-

sto – i on už dìlá svou práci pøes deset
let. A dva a pùl roku se objevuje
i"ve"Staré Bìlé: „Okrskáø není žádná
úderná jednotka. Je to strážník, který"má být mezi lidmi, bavit se s"nimi.
A lidé mu mají øíct: pálí nás to a tohle
a chceme, abyste nám to pomohl
vyøešit,“ vysvìtluje.
Revír jim dìlí Mitrovická ulice –
pravou stranu ve smìru od shora dolù
a všechno, co je nad ní, má Kamil
Tománek, levou Václav Poboøil.
Mùžete je potkat pìšky, na kole, nebo
v"autì. Ovšem ne spolu - budou se
støídat. Každý má svého paráka.
„A"nìkdy tady pojede i úplnì jiná
hlídka,“ upozoròuje Kamil Tománek.
Budou si všímat, kde se nedodržuje

zákon. A taky co lidi potøebují. „
Jednou, dvakrát do mìsíce bychom
mìli mít i konzultaèní hodiny
na"obecním úøadì, aby si lidé mohli
pøijít pro radu èi pro pomoc,“ popisuje Kamil Tománek. V civilu vášnivý cyklista, který klidnì zdolá na kole
i Pustevny èi Lysou horu.
Jeho starší kolega si nejlépe vyèistí
hlavu na chalupì na Starých Hamrech
v Beskydech. „Starám se o ni, dìlám
v"lese, užívám si sauny,“ popisuje
Václav Poboøil, co má rád zase on.
„Musíte umìt vypnout – problémy,
které øešíme s"lidmi venku, èlovìku
poøád leží v"hlavì.“
Oba vidí, že lidé jsou si na vesnici
blíž než ve mìstì. Že toho o sobì víc
vìdí, že se znají. A že na sebe víc žalují. Jsou pøipravení na to, že to nìkdy
budou žabomyší spory. Ale"tìší se,
že"je èeká i záslužná práce. „Urèitì
budeme hodnì øešit tøeba parkování –
u Hrušky je to velký problém, nìkteøí
øidièi stále nerespektují, že musí mít
parkovací hodiny. A asi budeme brzy
øešit i rychlost, mìl by se tady objevit
radar,“ varuje Kamil Tománek.
„Jen a nás lidé klidnì zavolají.
A"a se nebojí tøeba i svìdèit, když se
nìco stane – bez toho to totiž nejde,“
upozoròuje Václav Poboøil. A Kamil
Tománek dodává: „Chceme, aby byli
lidé všímaví. A nás kontaktují, když
budou potøebovat. Jsme tu pro nì.“
(jb)

PLOTY – PLETIVO – OPLOCENÍ - MONTÁŽE
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bìlá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 -15:00 nebo po telefonické domluvì na tel.: 722 550 000
DOPRAVA ZDARMA - pøi celkovém nákupu nad 7.000 Kè, jinak 300 Kè.
PLOTY - PLETIVO - jsme firma, která se zabývá
prodejem plotù a kompletního pøíslušenství pro drátìné ploty, jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná
pletiva, lesnická a dekoraèní pletiva, chovatelské sítì,
sloupky, vzpìry, napínací dráty, vázací dráty, napínáky,
ostnatý drát, pøípadnì podhrabové desky. Dále nabízíme branky a vrata ve všech velikostech a jiný sortiment
na stavbu oplocení.

POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT (ZELENÉ)
4-hrané bez zapleteného napínacího drátu,
drát prùmìru 1,65 mm, s poplastováním 2,65 mm, oko 60 mm

Výška pletiva Cena za 1m Balení Celková cena s DPH
100 cm

49 Kè

25 m

1.225 Kè

125 cm

61 Kè

25 m

1.525 Kè

150 cm

64 Kè

25 m

1.600 Kè

Prodáváme také TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kè.

160 cm

73 Kè

25 m

1.825 Kè

Kompletní nabídka je na www.thuja.cz
nebo na tel.: 722 557 777

180 cm

86 Kè

25 m

2.150 Kè

www.ploty-pletivo.cz

200 cm

92 Kè

25 m

2.300 Kè

Dále nabízíme GARÁŽOVÁ VRATA výklopná,
rolovací i sekèní a to jak ruèní tak s pohonem na dálkové ovládání.
Více informací naleznete na www.vrata-ostrava.cz
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Nouzové tlaèítko
pro seniory a osoby
zdravotnì
handicapované
Dokonèení z titulní strany
Operátoøi tísòových linek pøijímají
roènì nìkolik oznámení od obèanù,
majících obavy o zdraví svých
sousedù, kteøí již nìkolik dní nevyšli
ze svého bytu nebo oznámení od pøíbuzných, kteøí se nemohou dovolat
svým rodinným pøíslušníkùm. V"øadì
tìchto pøípadù se nakonec prokáže,
že došlo k"pouhému nedorozumìní,
avšak nìkolik takových oznámení
skonèilo pøevozem osamìle žijící
osoby do nemocnice, nebo si doma
pøivodila zranìní a nebyla schopna si
sama pøivolat pomoc. Zámìrem projektu je minimalizovat èetnost tìchto
pøípadù a umožnit osamìle žijícím
seniorùm a zdravotnì handicapovaným lidem pøivolat si pomoc,
dostanou-li se do situace, kdy budou
ohroženi na zdraví èi životì a budou
odkázáni pouze sami na sebe.
Podstatou projektu je instalace tzv.
nouzového tlaèítka v"bytech seniorù
a osob zdravotnì handicapovaných,
žijících osamìle.
Využitím nouzového tlaèítka je
možnost pøivolání pomoci v"pøípadì
náhlé nevolnosti nebo jiné zdravotní
indispozice, kdy se osoba stane nepohyblivou a nemùže se dostat k"telefonnímu pøístroji. Osoby z"této cílové
skupiny se èasto stávají obìmi
trestné èinnosti a to i ve vlastních by-

tech, kdy se pachatelé snaží pod rùznými záminkami (pomoc pøi autonehodì, vydávání se za vzdáleného
pøíbuzného apod.) vnutit do bytu.
I"když by si poškození rádi pøivolali
telefonem policii, z"nejrùznìjších dùvodù (ostych, zamezení pøístupu k"telefonnímu pøístroji ze strany pachatele apod.) tak neuèiní.
Po stisku nouzového tlaèítka nebo
dálkového ovladaèe bude na tísòovou
linku Mìstské policie Ostrava provedeno hlášení, které bude obsahovat
pøedem formulovanou zprávu. Operátor si vyhledá potøebné údaje k"dotyèné osobì, která signál vyslala
(o"koho se jedná, místo bydlištì, kontakty na rodinné pøíslušníky nebo jiné
blízké osoby, zda dotyèný trpí onemocnìním, které mohlo pøivodit
náhlé zhoršení zdravotního stavu
apod.). Na základì tìchto údajù operátor vyšle na místo ihned nejbližší
hlídku mìstské policie nebo další
složku integrovaného záchranného
systému (hasièe, Policii ÈR, rychlou
záchrannou službu).
Technické podmínky pro instalaci
nouzového tlaèítka:
1.Pokud má zájemce v bytì zøízenu
funkèní pevnou telefonní linku, je
mu v"bytì bezplatnì provedena
instalace potøebného zaøízení vèetnì
pøenosného nouzového tlaèítka. Následný provoz zaøízení je bezplatný,
uživateli s"jeho provozem nevzniknou žádné další náklady.
2. Pokud zájemce využívá služeb
mobilního operátora (má funkèní
mobilní telefon), je mu v"bytì bez-

poøídily nejrùznìjší potøeby pro psy –
pelechy, šampony, pamlsky, vodítka,
pøepravky, mléko pro štìòata apod.
V"nejbližších dnech budou pro potøeby útulku ze stejných prostøedkù
Mìstská policie Ostrava dìkuje poøízeny také èteèky èipù a materiál
všem obèanùm, firmám a spoleèno- potøebný k"odchytu psù, kteøí posléze
stem, kteøí pøispìli jakoukoli èástkou konèí právì v"útulku.
Sbírka pro útulek probíhá i nadále,
do sbírky, zøízené za úèelem spolufinancování útulku pro nalezené psy všichni, kteøí chtìjí pøispìt na opuv"Ostravì-Tøebovicích. Pøispìli tak štìné, zatoulané a mnohdy i týrané
ke zpøíjemnìní pobytu mnoha psù psy mohou zasílat své pøíspìvky
v"útulku, kde netrpìlivì èekají na své na"úèet è.030189-1649297309/0800,
a to až do 30. srpna 2010.
nové majitele.

Podìkování
za pøíspìvky
do sbírky na útulek

Všem, kteøí pøispìli a pøispìjí,
Na úètu sbírky bylo ke 30.9.2008
dìkujeme!
celkem 71"462 Kè. Za tyto peníze se
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platnì provedena instalace potøebného zaøízení vèetnì pøenosného
nouzového tlaèítka. Zájemce si pouze
na své náklady poøídí jakoukoli funkèní SIM kartu, která bude urèena
pouze pro provoz zaøízení k"nouzovému tlaèítku. Následný provoz zaøízení je zpoplatnìn èástkou 400 –
500 Kè roènì (podle operátora
mobilní sítì). Tuto èástku hradí
uživatel.
3. Pokud zájemce nemá v bytì zøízenu funkèní pevnou linku ani nevyužívá služeb mobilního operátora, je mu v"bytì bezplatnì provedena instalace potøebného zaøízení
vèetnì pøenosného nouzového tlaèítka. Zájemce si pouze na své náklady
poøídí jakoukoli funkèní SIM kartu
(není nutno poøizovat si mobilní
telefon), která bude urèena pouze
pro"provoz zaøízení k"nouzovému
tlaèítku.
Následný provoz zaøízení je zpoplatnìn èástkou 400 – 500 Kè roènì
(podle operátora mobilní sítì). Tuto
èástku hradí uživatel.
Máte-li zájem o tuto službu pro sebe nebo pro èlena rodiny, kontaktujte
prosím sociální pracovníky na úøadech dle místa bydlištì, kteøí jednotlivé požadavky pøedají Mìstské
policii Ostrava. Sdìlí Vám také
podrobnìjší informace k"celému
projektu, popø. zodpoví Vaše dotazy.
S"tìmi se mùžete obracet také pøímo
na Mìstskou policii Ostrava,
tel."599"414"165 (str. Vladimíra Kejdová, Dana Klišová a Pavel Balcar)
nebo mùžete využít emailovou adresu: rizenivs@mpostrava.cz.

Bøeznová
Pod tajícím snìhem hlína
snìženkami ruce vzpíná.
Tam, kde støechýl odkapává,
zelená se svìží tráva.
Bílý kocour za oknem
pohrává si s paprskem.
Voní proutí, vítr, jíva,
kdesi v mracích skøivan zpívá.
Hana Rakusová

Starobìlský zpravodaj »11«

Rozlosování utkání kopané Starobìlských mužstev - jaro 2009
lI.A tøída sk."B" - MUŽI - jaro 2009
Kolo Den Datum
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
14
15

So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
Ne
So
Ne

28.3.
4.4.
11.4.
18.4.
25.4.
2.5.
9.5.
16.5.
23.5.
30.5.
7.6.
13.6.
21.6.

Hodina
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Zápas
Stará Bìlá - Libhoš
Stonava - StaráBìlá
Stará Bìlá - Lichnov
Horní Suchá - Stará Bìlá
Stará Bìlá - Dìtmarovice
Èeladná - Stará Bìlá
Stará Bìlá - Brušperk
Pøíbor - Stará Bìlá
Stará Bìlá - Dolní Lutynì
Stará Bìlá - Raškovice
Smilovice - StaráBìlá
Stará Bìlá - St.Mìsto u FM
Bystøice - Stará Bìlá

Výsledek

Body

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Mìstský pøebor -DOROST "A" - jaro 2009
Kolo Den Datum
15
16
17
18
19
20
21
22
12
13
14

So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So

4.4.
11.4.
18.4.
25.4.
2.5.
9.5.
16.5.
23.5.
30.5.
6.6.
13.6.

Hodina
13:00
13:15
13:00
13:45
14:00
14:15
14:15
14:15
14:15
14:15
14:15

Zápas
Koblov - Stará Bìlá
Stará Bìlá - Kunèièky
Pustkovec - Stará Bìlá
Stará Bìlá - Tøebovice
Hrabová - Stará Bìlá
Stará Bìlá - Vøesina
Klimkovice - Stará Bìlá
Stará bìlá - Kr.Pole
Stará Bìlá - Hošálkovice
Stará Bìlá - Sl.Ostrava
Stará Bìlá - Markvartovice

Výsledek

Body

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Mìstský pøebor - ŽÁCI st."B" - jaro 2009
Kolo Den Datum
15
16
17
18
19
20
21
22
12
13
14

So
Ne
So
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

4.4.
12.4.
18.4.
26.4.
2.5.
10.5.
17.5.
24.5.
31.5.
7.6.
14.6.

Hodina
13:30
13:45
14:00
13:45
10:00
13:45
13:45
10:00
13:45
13:45
13:45

Zápas
Vøesina - Stará Bìlá"B"
Stará Bìlá "B" - Kr.Pole
Petøkovice - Stará Bìlá
Stará Bìlá"B" - Poruba "B"
Klimkovice - Stará Bìlá"B"
Stará Bìlá"B" - Tøebovice
Stará Bìlá"B" - D.Lhota
Polanka - Stará Bìlá"B"
Stará Bìlá"B" - Michálkovice
Stará Bìlá"B" - Sl.Ostrava
Stará Bìlá"B" - Hrabová

Výsledek

Body

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Mìstská soutìž - DOROST "B" - jaro 2009
Kolo Den Datum
15
16
17
18
19
20
21
22
12
13
14

So
So
So
So
So
So
SO
So
So
So
So

4.4.
11.4.
18.4.
25.4.
2.5.
9.5.
16.5.
23.5.
30.5.
6.6.
13.6.

Hodina
13:15
11:00
11:00
14:15
11:00
14:15
11:00
11:00
11:00
11:00

Zápas
Hrabùvka - Stará Bìlá"B"
Stará Bìlá "B" - V.Polom
volné
Stará Bìlá"B" - Hlubina
Lok.Ostrava - Stará Bìlá"B"
Stará Bìlá "B" - Radvanice
VD Start - Stará Bìlá"B"
Stará Bìlá"B" - DPMO
Stará Bìlá"B" - Šenov
Stará Bìlá"B" - Hrušov
Stará Bìlá"B" - Michálkovice
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Výsledek
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Body

Mládežnický tenis
ve Staré Bìlé
Od roku 1986 je nedílnou souèástí
TJ Sokol Stará Bìlá také tenisový
oddíl. Jeho vznik umožnilo vybudování tøí nových tenisových kurtù
v"prostoru mezi fotbalovým høištìm
a"koupalištìm, a to hlavnì díky partì
nadšencù, kteøí se rozhodli provozovat ve Staré Bìlé tento sport.
Èinnost oddílu se od samotného
poèátku zamìøovala hlavnì na tenis
na"rekreaèní úrovni, pro radost ze hry
a z"pohybu. Také práce s mládeží
nebyla nijak zvláš organizována.
Spoléhalo se hlavnì na individuální
zájem jednotlivých mladých tenistù
a"pøípadnì jejich rodièù.
V"roce 1998 je dokonèena výstavba
dalších dvou nových kurtù. Svoji koneènou podobu také dostává sociálnì
správní objekt, ve kterém je vybudováno kompletní zázemí jako jsou sprchy, toalety, šatny pro hosty i pro èleny. Díky tomu zájem o hru na kurtech
ve Staré Bìlé neustále roste.
Práce s"mládeží zaèíná nabývat
reálných obrysù až s"pøíchodem nového èlena tenisového oddílu Jiøího
Priesola, který v"roce 2002 zakládá
pøi tenisovém oddílu „Tenisovou
školièku“. Hlavním cílem školièky je
pøilákat do tenisového oddílu nové
mladé èleny a pod odborným vedením je nauèit základním dovednostem a návykùm nutných pro pøípravu mladého tenisty.
V"prvních letech tréninky školièky
probíhají na nìkterém z"pìti tenisových kurtù. Aby bylo možno sladit
zájem o hru èlenù a také hostù, snaží
se školièka využívat ty hodiny,
kdy"jsou kurty ménì vytížené. Vzhledem k"tomu, že poèet dìtí rychle
narùstá (rok 2002: 11 èlenù, rok
2003: 19 èlenù, rok 2004: 25 èlenù),
je zøejmé, že školièka potøebuje svùj

vlastní prostor tak, aby mohla do budoucna zvládnout vìtší poèet zájemcù.
Navíc poprvé v"roce 2004 pøihlašujeme družstvo dìtí do 9 let do mìstské
soutìže družstev. Odmìnou je pìkné
3. místo. Probíhají úspìšná jednání se
sousedním volejbalovým oddílem,
zda-li by bylo možné využít zdevastovaný a roky nepoužívaný druhý
volejbalový kurt. Tento je pak zaèátkem sezóny 2005 brigádnickou èinností pøipraven ke høe a díky tomu
získává školièka svùj vlastní kurt è.6,
kde se mùže plnì vìnovat své èinnosti.
V"roce 2006 je tenisový oddíl
registrován u Èeského tenisového
svazu, což umožòuje pøihlásit smíšené družstvo mladších žákù do oblastní soutìže (3.místo). V"létì se koná první letní tenisové soustøedìní
v"Machùzkách u Velkých Karlovic
(25 úèastníkù). V"tomto roce již má
školièka 60 èlenù.
Sezóna 2007 je ve znamení zdokonalení tréninkového kurtu a to hlavnì
díky finanèní pomoci z"obecního
grantu. Kurt je osazen umìlými tenisovými èarami, sloupky pro tenis,
oddìlovací sítí pro lepší vymezení
prostoru.
V"této sezónì družstvo mladších
žákù obsazuje v"oblastní soutìži
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1.místo a zajišuje si tak postup
do"vyšší soutìže, do oblastního pøeboru. Po dohodì s"volejbalovým oddílem se pro trénink tenisu zaèíná
využívat i druhý volejbalový kurt.
Koná se další tenisové soustøedìní
v"Dolní Lhotì (30 úèastníkù).
V"roce 2008 jsou pøihlášena
do"soutìží 3 družstva a to v"tìchto
kategoriích: dìti do 9 let - mìstská
soutìž (2.místo), mladší žáci oblastní pøebor (4.místo), starší žáci oblastní soutìž (5.místo). Jsou plnì
využity oba dva tréninkové kurty.
Koná se již tøetí letní soustøedìní (40
úèastníkù). Školièku navštìvuje
v"tomto roce 90 mladých hráèù.
Se stoupající úrovní tréninku a se
zlepšujícími se výkony mladých tenistù stoupají i nároky na vybavení
a"kurty samotné. Tím, že pro trénink
byly upraveny volejbalové kurty, není dodržena minimální vzdálenost
mezi oplocením a základními èarami.
Z"toho dùvodu nelze využít kurty
pro"trénink starších dìtí a ani pro poøádání pøípadných mistrovských
utkání. Øešením je posunout oplocení
a vytvoøit tak dostateèný prostor
pro"vybudování dvou plnohodnotných tenisových dvorcù. V"souèasnosti výbor tenisového oddílu hledá
možnosti, jakým zpùsobem tuto
úpravu v"nadcházející sezónì realizovat a hlavnì jak zajistit financování
tohoto projektu. Vzhledem k tomu,
že se jedná o tréninkové prostory
využívané hlavnì mládeží, chtìli bychom využít možnosti získat aspoò
èást finanèních prostøedkù prostøednictvím každoroènì vypisovaných
grantù z"oblasti sportu místním mìstským obvodem ve Staré Bìlé.
Závìrem bych chtìl popøát tenisové školièce do budoucna hodnì
sportovních úspìchù a hodnì nových
talentù.
Sportu zdar!
Za tenisový oddíl
Pavel Strakoš

U ZLATÉHO JELENA KDYSI A DNES

Dùm na starobìlské návsi s"èíslem 173 stojí na svém místì
už"sto padesát let. Vyrostl nìkdy pøed rokem 1860, byl to zájezdní hostinec. Jak stojí v"knížce o naší obci, z"níž pochází
historická fotka, v"pøízemí se pùvodnì nacházela nálevna, kuchynì, pokoj a konírna, nahoøe v"patøe pak sál – tanèírna,
pokoj k"ubytování hostù a byt hostinského. Hostinec byl dlouho centrem zdejšího spoleèenského života. Dnešní
podobu téhož místa vidíte sami.
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