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140 let poštovního
úøadu ve Staré Bìlé
V souèasnosti považujeme návštìvu
pošty za naprostou samozøejmost
a sotva si nìkdo z obèanù pøipouští
otázku, odkdy vlastnì taková instituce
existuje. Kdybychom se však vrátili
do poloviny 19.století, jen obtížnì
bychom ve Staré Bìlé dokázali odeslat
dopis. Pokraèování na stranì 9

Policisté v sedlech:
nìkdy pohádka, jindy peklo
Na první pohled vypadá jejich práce romanticky. Dokud se nedostanete
blíž. Za bìžných okolností jsou to nìco jako novodobí šerifové - muži
na statných koních projíždìjící okrajovými èástmi Ostravy, aby z výšky
dohlíželi na klid a poøádek. Ale èas
od èasu do toho pøijdou mimoøádné
situace. Chvíle, kdy není o co stát.
Tøeba fotbal na Bazalech, nebo srocení neonacistù. V èerných uniformách na èerných koních se postaví
proti davu a èekají, co bude.
Pokraèování na stranì 11

Policejní kùò musí jít, kam jej jezdec vede. Zeï nezeï.

17.listopad ve Staré Bìlé: namísto oslav nejvìtší letošní požár
v katastru obce. Shoøel pøi nìm stoh na Dolním konci. Více na zadní stranì

Je tu klid a pohoda, na øádìní už nemáme vìk,
øíkají obyvatelé domu pro seniory
Tu pùlku domu v centru vesnice
všichni známe. Ale málokdo z nás
v ní nìkdy byl. Z jedné strany sousedí s kostelem, z druhé – pøímo pøes
zeï – s mateøskou školou a jídelnou.
Za zády mu stojí domek zahrádkáøù,
èelem je otoèený k Hrušce a zdravotnímu støedisku.
Starobìlský Dùm s peèovatelskou
službou.
Domov osmi žen a tøí mužù. Mají
léta, ale jsou stále v kondici – koneckoncù to je i podmínka, aby tam
mohli bydlet: „Tady se vyžaduje sobìstaènost. Jsou skuteènì moc šikovní,“ chválí obyvatele Ivana Richterová, která má v obci na starosti
sociální péèi.

„Na co staèíme, udìláme si sami,“
øíká 77letá Andìla Dvorská. „Jen
s prádlem nám vždycky pomùže paní
Blahutová, peèovatelka. Vypere,
povìsí, pøinese.“
Každý ze zdejších lidí má vlastní
pokojík, je tu vlastnì jedenáct samostatných bytù se jmenovkami na dveøích.
Pøesto spolu jejich obyvatelé leccos
sdílejí: kromì zázemí (koupelny, záchody i prádelna jsou spoleèné) a péèe dobré duše Dany Blahutové také
své osudy – mnozí o sobì navzájem
vìdí úplnì všechno. Jsou to nejen
sousedé, ale i kamarádi.
Pokraèování na stranì 4

Z jednání rady
Rada na svém 63. a 64. zasedání
mimo jiné rozhodla
! o zmìnì organizace prodeje
stánkových míst na starobìlské
pouti v roce 2010 následujícím
zpùsobem:
1.Vyjmout místa na parkovišti
pøed zdravotním støediskem
ze stánkového prodeje a pronajmout je na pouové atrakce s termínem zaèátku umístìní pátek
od 18.00 do pondìlí 5.30 hodin.
2.Èást jednometrových stánkových míst umístit na parkovišti
u høbitova.
3.Platbu pronájmu stánkových
míst zahájit pøedprodejem
od 4.1.2010 do 26.2.2010 dle míst
pronajatých v roce 2009.
4.Nezaplacená místa dle bodu 3
nabízet k pronájmu od 1.4.2010
platbou v hotovosti na ÚMOb
Stará Bìlá.
! o udìlení souhlasu zøizovatele
(MOb Stará Bìlá) s vyøazením
a likvidaci neupotøebitelného
dlouhodobého majetku z evidence
ZŠ Stará Bìlá (staré židle a lavice).
! na základì žádosti Vladimíra
Sošky o prominutí nájmu za rok
2009 za pronajatý pozemek za RD
jmenovaného, který udržuje na své
náklady.
! na základì žádosti Jaroslava
Pokorného o prominutí nájmu
za rok 2009 za pronajatý pozemek
za RD jmenovaného, který udržuje
na své náklady.
! o zadání zakázky na Rekonstrukci místní komunikace Urbánkova firmì JANKOSTAV s.r.o.,
za cenu 956 604 Kè.
! o provedení øádné inventarizace
majetku a závazkù MOb Stará
Bìlá ke dni 31.12.2009.
! o zadání zakázky na zimní
údržbu chodníkù na dolním konci
MOb v zimním období 2009/2010
firmì Stanislav Sojka za cenu 125
Kè/15 min. výkonu.
! o zadání zakázky na zimní
údržbu místních komunikací
v MOb Stará Bìlá v zimním
období 2009/2010 firmì AGRO
s.r.o., za následující ceny:
Paušální poplatek (pohotovost) 2
traktory za 10 000 Kè/mìsíc.
140 Kè/15 min. výkonu (traktor

s radlicí).
150 Kè/15 min. výkonu (nakladaè
v nutných pøípadech).
! o uzavøení smlouvy na pronájem nebytových prostor (prostory
rehabilitace)v budovì zdravotního
støediska mezi MOb Stará Bìlá
a firmou J&J Rehab za cenu
41.436 Kè/rok s úèinností od
1.1.2010.
! na základì žádosti firmy NORMAMESS s.r.o., o opravu støech,
okapù a svodù na koupališti o provedení šetøení na místì za úèasti
p. Valoška (nájemce koupalištì).
! Na základì žádosti øeditelky MŠ
o provedení opravy elektrických
rozvodu a o zøízení odvìtrávání
ve školní jídelnì v MŠ na ul.
Mitrovické o provedení šetøení
na místì za úèasti odborného pracovníka v oboru el. energie.

Volný byt
V nástavbì zdravotního støediska
se uvolnil byt.
Jde o byt 1+1 o celkové ploše
2
2
cca 39 m . Nájemné 50,24 Kè/m .
Byt je tzv. startovací – doba nájmu je
1 rok s možností prodloužení o další
rok.
Zájemci mohou zasílat své žádosti
do 10.12.2009 na adresu úøadu.

Oznámení
Úøad mìstského obvodu Stará
Bìlá oznamuje, že ve støedu dne

23.12.2009
bude úøad uzavøen.

Sdružení rodièù pøi ZŠ Stará Bìlá poøádá

1. VÁNOÈNÍ JARMARK
ve støedu 16.12.2009
U Øímskokatolického farního kostela sv. Jana Nepomuckého
od 11.00 do veèerních hodin
Mùžete se tìšit na výrobky žákù a dìtí ZŠ a MŠ Stará Bìlá
s vánoèní tématikou, dále perníèky, svícínky a jiné
Horký èaj, medovinka, svaøáèek a nìjaký ten koláèek…..

Vrcholem našeho jarmarku bude již tradiènì
Vánoèní koncert žákù naší ZŠ.
Moc se tìšíme na vaši návštìvu.
(výtìžek z této akce jde na naše dìti jak v MŠ, tak v ZŠ) Dìkuje Sdružení rodièù
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Pøidejte se
k Tøíkrálové
sbírce 2010

KAM V PROSINCI
4.-6.12.
Vánoèní výstava
v klubovnì zahrádkáøù
PÁ a SO 9-18 , NE 9-16. Poøádá TJ
Sokol Stará Bìlá odbor ASPV
ve spolupráci se sdružením zahrádkáøù Stará Bìlá.
6. 12.
Zveme srdeènì rodièe s dìtmi
na pohádku O PROLHANÉ
PRINCEZNÌ, která se uskuteèní
v nedìli od 15 hod. ve velkém sále
Katolického lidového domu.
Pøijde i Mikuláš. Dárky pro dìti
vezmìte s sebou.
24.12.
Betlémské svìtlo
skauti roznášejí dopoledne na Štìdrý den, kdo má zájem mùže napsat adresu a jméno v kostele nebo
emailem p.stuchly@centrum.cz .
Betlémské svìtlo si bude možno
odnést také z kostela po dìtské
Vánoèní mši, která zaèíná v 15:00.
Skauti

70 let
Metodìj Oblouk, ul. Kleèkova
75 let
Marie Sklenièková, ul. Blanická
Marie Kokešová, ul. Mitrovická

S blížícím se zaèátkem nového
roku se také pøiblížil okamžik,
kdy i u Vašich dveøí zazvoní Tøíkrálová kolednická skupinka organizovaná Charitou sv. Alexandra.

88 let
Marie Burešová, ul. Smyèkova

Tento rok se bude koledovat v termínu od 1.1.2010 do 14.1.2010.
Pokud máte doma malého školáka
èi školaèku, kteøí by mìli zájem být
èlenem kolednické skupinky, neváhejte mì kontaktovat a domluvíme se
na zaèlenìní Vašich dìtí do nìkteré
z kolednických skupinek ve Staré
Bìlé.
Za Charitu sv. Alexandra
Zdenìk Stanìk
(zdenek.stanek@caritas.cz)

89 let
Marie Nováková, ul. Na Popí

Celoroènì k prodeji

86 let
Rùžena Zonová, ul. Mitrovická
87 let
Ludmila Ostrožná, ul. Vaòkova
Anna Kostovová, ul. Mitrovická

24.12. 15:00
Sbírka výtvarných potøeb a hraèek

pro dìti na dìtském oddìlení
nemocnice ve Vítkovicích. Dárky
od dìtí pøevezmeme v prùbìhu
dìtské vánoèní mše v kostele.
Skauti

Poøad vánoèních bohoslužeb
v øímskokatolickém kostele
sv. Jana Nepomuckého
ve Staré Bìlé.
Štìdrý den
24.12. 15.00 hod.
mše svatá pro rodiny s dìtmi
24.12. 23.00 hod.
pùlnoèní mše svatá
Slavnost Narození Pánì
25.12.10.00 hod. mše svatá
Svátek sv. Štìpána
26. 12.10.00 hod. mše svatá
25.12. a 26.12. bude kostel otevøený od 11.00 hod. do 17.00 hod.
Mùžete se podívat a pomodlit se
u jeslièek v kostele.

Vánoèní bohoslužby
v Husovì sboru:
ètvrtek 24.12 16.00
Vigilie Božího narození
(MUDr.Göbel)
pátek 25.12. 10.00
Hod Boží Vánoèní

VÈELÍ MED
i pastovaný.
Na Vaši návštìvu se tìší
a dìkuje váš vèelaø

nedìle 27.12. 7.30

Václav Paèes
ètvrtek 31.12 16.00
vzpomínková
(s.Bjolková)
srdeènì zve NO CÈSH.

Silvestr 31. 12. 17.00 hod.
dìkovná mše za rok 2009
Nový rok 1. 1. 2010 10.00 hod.
Novoroèní mše svatá
Požehnané svátky narození Ježíše
Krista a vše nejlepší do roku 2010
pøeje P. Antonín Kocurek, faráø.
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Družstevní 478/3, Stará Bìlá

Tel: 596 769 078

Je tu klid a pohoda, na øádìní už nemáme vìk,
øíkají obyvatelé domu pro seniory
Dokonèení z titulní strany
„Rádi si povykládáme, v létì nejradši
venku, na lavièkách pod lípou, tam je
nám fajn,“ popisuje 77letá Vlasta
Doležalová, která je v Domì s peèovatelskou službou druhým rokem
a obývá rohový pokoj v pøízemí.
„Jsem tady spokojená velice. Vidím
na kostel i na Hrušku, ráda se
podívám, co se dìje venku. Kdybych
bydlela doma, byla bych vìènì sama,
všichni chodí do práce. Tady mám
neustále spoleènost,“ pochvaluje si.
A její soused, 66letý František
Lariš dodává: „Je tady klid a vyhovuje mi naše samostatnost.“ Loni
v zimì, když bylo venku nevlídnì
a brzy tma, zval sousedy k sobì
do pokojíku na dvd projekce. „Tøeba
na seriál Chalupáøi nebo filmy
s Andìlem jako je Andìl na horách,“
vyjmenovává. „Bylo to moc fajn,“
vzpomíná paní Doležalová.
A na svého souseda prozrazuje ještì
nìco: „Chodívá nám nakupovat.
Já chodím o berlích, když nìco potøebuji, nebo mám zkrátka na nìco
chu, vždycky ho poprosím, až pùjde
do obchodu, a se mi podívá
– a koupí.“
Sociální pracovnice Ivana Richterová ví, že i takové každodennosti
jsou pro soužití v domì dùležité:
„Vidí, že jsou potøební, že mohou žít
i pro druhé. A zaèali si díky tomu
vìøit. Mnozí z nich v to možná už ani
nedoufali,“ øíká. „Pobyt v našem do-

Krásné
pohodové odpoledne
Ve støedu 11. listopadu se pod záštitou obvodního zastupitelstva slavil
ve Staré Bìlé Den seniorù, který byl
spojen s blahopøáním letošním 70
a 75 letým jubilantùm.
O nezapomenutelný zážitek se
postarali umìlci Moravskoslezského
divadla v Ostravì s líbivým programem Nestárnoucí operetní melodie.
Navzdory deštivému a nevlídnému
poèasí se sál naplnil seniory ze Staré

mì mnohým prodlouží žití – doma by
si museli dìlat všechno sami, starat
se, topit, tady mají vìtší pohodlí.“
Dobrá duše paní Dana
Život v domì pro seniory má jasná
pravidla: kromì zmiòované samostatnosti, která je podmínkou èíslo
jedna, se poèítá s ohleduplností
k ostatním. Zvíøata do domu nesmìjí

žalová. „Když má nìkdo svátek èi narozeniny, sejdeme se, ale nepijeme,
jen zákusek si dáme. A pak jsme
pìkné kulaté.“
Není každý den posvícení – a je
normální, že se obèas objeví nedorozumìní èi drobné nesrovnalosti. Vìtšinou je jako první zaznamená a také
zažehná peèovatelka Dana Blahutová. Není se èemu divit, je zdejším
obyvatelùm nejblíže - v domì s nimi
bývá každý pracovní den od sedmi
rána do dvou odpoledne. Uklízí spo-

Peèovatelka Dana Blahutová (uprostøed) pomùže, kdykoli je tøeba

– ne každý z obyvatel by toleroval
štìkajícího psa èi toulající se sousedovu koèku. Ale budíèek, ani veèerku jako na táboøe tady nemají.
„Veèer nikdo nebantuje, to víte, my
už máme léta,“ smìje se paní Dole-

leèné prostory, pere, pomùže, co je
potøeba. A k tomu je i za psychologa.
„Paní Blahutová je velice hodná,
pøíjemná – a my jí nedìláme
naschvály,“ dìkuje za obyvatele
domu Vlasta Doležalová.

Bìlé a Nové Bìlé. Na stolech záøily
kytièky, které paní Liduška Stuchlá
se srdeèným blahopøáním na pøivítanou pøedala jubilantùm.

sourozenci operety. To už si mnozí
zpívali s umìlci nebo aspoò v rytmu
tleskali.
Po úspìšné produkci pan starosta
našim jménem umìlcùm podìkoval
a rozlouèil se. Nikdo se nezvedal
k odchodu. Zastupitelé a obìtaví
pracovníci úøadu rozdali pohoštìní,
pøípitky a všichni spoleènì jsme se
ještì hezky pobavili.

Vyslechli jsme melodie klasických
tvùrcù operety a na køídlech tónù
jsme se dostali až témìø k souèasnosti. Sólové zpìvy i duety byly
pøedstaveny vtipným komentáøem,
doprovázeny hudbou a doplnìny
sólovým tancem.
Umìlci byli za každý projev odmìnìni potleskem, spokojení hosté si
pobrukovali známé melodie, až jsme
se dostali k muzikálu – mladšímu
Starobìlský zpravodaj »4«

Byl to krásnì prožitý podveèer
a my jsme vdìèni, že se ve Staré Bìlé
nezapomíná na nás døíve narozené.
Upøímnì dìkují jubilanti
i ostatní senioøi.

„Je to jako v každé rodinì, jsou tady city, pùtky, obèas spolu nìkdo nemluví,“ popisuje úøednice Ivana
Richterová. „Ale jsou tu lidé ve vìku,
když už mají leccos odžito – a mají
nadhled,“ dodává.
Dùm funguje od roku 1992 a zatímco první obyvatelé nastupovali,
když jim bylo 80-90, dnes pøicházejí
i v 60 èi 70 letech. Z jedenáctièlenné
party tu a tam nìkdo odejde – nìkdy
naráz a neèekanì, ale èastokrát nejdøív do nemocnice, odkud už se nevrátí, protože to zdravotní stav neumožòuje. A zdejší nájemníci vìdí,
že k životu patøí i smrt. „Takový už je
život. Pak vzpomínají na všechno to
dobré, co spolu zažili. Tak to má být,“
chválí své svìøence peèovatelka
Dana Blahutová.

na Štìdrý veèer Andìla Dvorská.
V domì je od roku 1995, Vánoce tady
prožila už ètrnáctkrát.
To Vlasta Doležalová i František
Lariš si loni odbyli premiéru. Také
letos se oba na Vánoce chystají
ke svým blízkým: „Sejdeme se celá
nejbližší rodina,“ tìší se pan Lariš,
který plánuje, že si svùj pokojík v pøízemí aspoò malièko vánoènì vyzdobí
– miniaturním umìlým stromkem.
Jeho sousedka paní Doležalová se
na štìdroveèerní veèeøi vypraví

ale jsou i takoví, kteøí chtìjí být
i na Vánoce tady, protože tu mají
svùj klid,“ popisuje Dana Blahutová.
A až budou dny úplnì nejkratší
a pøijde brzy tma, možná se najde èas
i zavzpomínat – na Vánoce jejich
dìtství: „Páni, to bývaly koulovaèky.
Každý den jsme chodili do lesa, lyžovat, sáòkovat,“ popisuje klukovská
léta František Lariš.
„Naše Vánoce byly chudobnìjší,
ale mìla jsem je moc ráda. Lidé byli
víc jeden s druhým, zdá se mi,“ za-

Když se uvolní pokoj, postup je
vždy stejný: obec to oznámí, a pak
z uchazeèù vybere nového nájemníka. „Bere se v úvahu zdravotní
stav, schopnost samoobsluhy i doporuèení lékaøe. Pøednost mívají Starobìláci, ale když žádný nechtìl,
už jsme tu mìli i obyvatele z Nové
Bìlé èi Proskovic,“ vzpomíná Ivana
Richterová.
Kam na Vánoce?
Poklidný život zdejších obyvatel
pøíliš nevykolejí ani kouzlo adventu.
Žádné velké peèení cukroví se nekoná, mnozí na svátky opustí svùj
zabydlený pokoj a stráví Vánoce
u svých rodin. Minimálnì Štìdrý
veèer.
„Mám dceru, bydlí na Mitrovické,
k ní pùjdu na veèeøi,“ popisuje plány

Na okraj
Mìni se svìt, obec, kraj,
aji bìlsky Zpravodaj,
všelijake je v nim psani,
v redakci je nova pani.
Bo èas leti vèil do svatkuv,
tuž posilam paru øadkuv
tym postaršim, co se ptaju
a našu øeè postradaju
– bo vèile na zadni stranì
su tam fotky ukazane.
Povìdali staøièek:
„To jak sem byl mladièek,
tak mi všeci vykladali
– tys je šumny, švarny
– povìdali.
Ja sem o tym pochyboval,
kajtež švarny
– kaj bych to vzal!

Vlasta Doležalová, František Lariš i Andìla Dvorská si bydlení v domì pro seniory pochvalují

k dceøi. „Ale mám tøi dìti, dvì dcery
a syna, takže každý den ze svátkù
strávím u jednoho z nich.“
Ne všichni nájemníci na Štìdrý den
odejdou za blízkými: „Nìkteøí zùstanou – nejen ti, co nemají ke komu jít,

Ež mì potem napadlo,
že sem popad zrcadlo,
byl sem temu hrubì rad:
Hledim do òho – AKORAT!“
Pøišla za mnu jedna roba.
Sužuje ju delši doba
nìmoc dneška, kruta, zla,
bojuje s òu, jak se da.
„Že pry dobøe vypadam
– tìžko cosi pøedvidam,“
pravi roba stateèna.
„Buï vyhraju chvilku ja
lebo sviòa rakovina.“
Jedinaèek Jareèek
v letì mìl svuj svateèek.
Jeho pøani mu splnili,
pøes internet mu kupili
traktorek – ni ten maly
– tisicpìtset za òho dali.
Synek jezdil furt v paradì

mýšlí se Vlasta Doležalová.
„Pro mì je to už tak dávno, že si to
ani nepamatuju,“ rozesmìje všechny
Andìla Dvorská.

po placu a po zahradì,
porazil, co v cestì stalo,
bo byl šofer, jakych malo.
Tak jezdil furt zhurudolu,
za tøi dni je po traktoru.
Tatu malem trefil šlak!
„Žaden traktor, bagr, vlak
– ale enem take hraèky,
co vlezu do obyvaèky!“

Øekla jedna profesorka:
„V penzi budu redaktorka.
Ja tydenik chcu vydava,
bo chcu luïam rados dava,
obsah novy, ni jak stary,
co furt chrla vèil bulvary.
Budì plny vlidnych slov,
bez uražek, katastrof,
bez nasili, bez hrubosti,
same pìkne udalosti,
šastne dìti a rodiny,
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Jana Bohušová
krasy z jara ež do zimy,
jak se žije v pohodì
v rodinach i v narodì,
pod obrazky dobre zpravy!
A nakonìc vtip laskavy.“
Co slyši od kolegynì?
„S uèinkem se tvuj plan minì!
Kdo to budì kupova?
Podnik musi zkrachova!
Lude chcu vèil – mezi nami
– horor, senza a reklamy!“

Co sem dycky pøala
– pøeju zas:
ten vanoèni svaty èas
všudì u vas a se slavi
jak v radosti, tak ve zdravi!
To same tež v novym roku,
a je s vami v každym kroku!
R. Forgaèová

Pøedvánoèní varování pøed kapsáøi
Tento týden odstartovala rozsáhlá
preventivní akce ostravských policistù v rámci projektu Bezpeènìjší
Ostrava. Vánoce jsou tady za zhruba
sedm týdnù. S blížícími svátky se
však zvýší množství nakupujících,
kteøí spìchají a svým vìcem nevìnují
dostateènou pozornost. Pokoj nejkrásnìjších svátkù roku je pak nezøídkakdy zkalen negativní zkušeností – krádeží odložených kabelek
v nákupních vozících, ve vozidlech…Nastávají „žnì“ pachatelù
majetkové trestné èinnosti.
Ostravští policisté, stejnì jako
v pøedešlých letech, situaci nepodceòují a pøipravili nejen speciální akce
(zvýšený dohled v supermarketech,
na parkovištích atd.), pøipraven je
také speciální tým kriminalistù
„Lovec“ provìøující tuto trestnou
èinnost, ale také akci preventivní, a to
s dostateèným pøedstihem.
Preventivní akce zaèala dne
4.11.2009 v Tescu Ostrava-Tøebovice. Každou další støedu pak akce
probìhne v dalších obchodních
centrech, kterým není spokojenost
a bezpeènost jejich zákazníkù lhostejná. Policisté v dalších dnech
zamíøí také do Globusu OstravaPlesná, Kauflandu OC Karolina,
Intersparu Poruba, Makra Ostrava,
Obchodního centra Laso Ostrava,
Avionu Shopping parku Ostrava.
A protože lidé èasto využívají i povánoèních slev akce bude pokraèovat
ještì v první pùli ledna roku 2010
v Intersparu Dubina a Tescu Hrabová. Celá preventivní akce probíhá
v termínech od 4.11.2009 a konèí
13.1.2010.

šenosti, kdy obèané shodnì uvádìli,
že si neuvìdomili, jak krátký okamžik pachateli ke krádeži staèí. Dále
budou zákazníkùm promítány preventivní klipy a s policisty mohou
hovoøit o záležitostech, které je trápí.
Nemusí na policejní služebnu, ale radu získají i v preventivním stánku
ostravských policistù.
Opìt z minulosti mohu uvést pøíklad, kdy nás kontaktovala napøíklad
obì domácího násilí, která nechtìla
pùvodnì jít na policejní služebnu.
Vhodnou komunikací se však zdaøilo
ženì nejen poradit, ale nasmìrovat ji
k dalším možnostem a pomoci.
Pro motivaci zákazníkù je však tento rok pøipravena i novinka, a to soutìž. U preventivního stánku zákazníci obdrží anketní lístek, který bude
po vyplnìní slosován a vìtšinou tøi
zákazníci budou ocenìni drobným
dárkem (dárkovými poukázkami).
Cílem pøipravovaných represivních
i preventivních akcí ostravských
policistù je samozøejmì eliminace
majetkové trestné èinnosti. Pomozte
policistùm tím, že pøijmete zodpovìdnost za svùj majetek, budete
všímaví…
Zatímco první svìdomití lidé zamíøí v prùbìhu listopadu do ostravských
obchodních center za nákupy,
pro ostravské policisty zaèíná nejvytíženìjší období roku. Zvýšené poèty
nakupujících pøitahují v pøedvánoèním èase bohužel také množství
nenechavcù. Roztìkanost, nepozornost a stres napomùže bohatým žním
pachatelù trestné èinnosti. Lákadel

Policisté se strážníky tentokrát
spojí dvì v minulosti osvìdèené akce
„Vem si mì“ (zamìøené na prevenci
krádeží vìcí z vozidel) a Spoleènì
proti kriminalitì (prevence krádeží
vìcí tzv. pøi sobì) do jediné velké
preventivní série.
Èást policistù bude dohlížet na parkovištích obchodních center a na vozidla umisovat v Ostravì známé
visaèky „Vem si mì“, upozoròující
majitele na zapomenuté vìci ve vozidle. V obchodním centru pak budou
další policisté, kteøí obèanùm napøíklad promítnou autentické záznamy
krádeží vìcí z vozíkù, aut.
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inspirujících nenechavce je nespoèet.
Využívají oblíbený „høích“ obìtí,
a bìhem sekundy odnáší zavazadla,
která nakupující zanechal v nákupním vozíku, zatímco vybírá zboží.
Spolu s kabelkou, taškou èi kuføíkem, mizí také doklady, mobilní telefony, platební karty s peèlivì poznamenanými PIN kódy…
Dalším, pachateli hojnì využívaným momentem, je nakládání nákupu
do zavazadlového prostoru, zatímco
majitel odloží zavazadlo do prostoru
odemèeného vozidla. Bìhem okamžiku pak zlodìj, bez povšimnutí
majitele i dalších nakupujících,
opouští místo èinu s kabelkou a dalšími vìcmi.
Z trošku jiného „soudku“ je udávání falešných bankovek do obìhu.
Sáhnìme si do svìdomí, kolikrát
jsme v pøedvánoèním období zkontrolovali vrácené peníze po zaplacení
nákupu?
Spoleèným jmenovatelem všech
zmínìných situací je nedostatek èasu.
Ten figuruje také u krádeží vìcí z vozidel. Ve jménu záležitostí, které musíme pøece dnes ještì vyøídit, zanecháme bezmyšlenkovitì v proskleném vozidle notebooky, kuføíky, kabelky, elektroniku a vše další. I pouhá
igelitová taška se pak stane „ve výloze“ vozidla lákadlem. Již tradièní
obrázek se naskytne na parkovišti,
kdy pachatel nejprve obejde zaparkovaná vozidla a následnì se vrací
provést krádež z vozidla, ve kterém je
cokoliv ponecháno.
por. Bc. Gabriela Holèáková
komisaøka

Výstava Historie Orla
V minulém Zpravodaji jsme Vás
pozvali na výstavu „Historie Orla“,
která se uskuteènila ve dnech od 6.
do 8. listopadu. Slavnostního zahájení
výstavy se zúèastnil starosta obce, další
pøedstavitelé místních spolkù a politických stran (Skaut, TJ Sokol, KDUÈSL) a veøejnost.
V úvodním slovì starosta jednoty
shrnul struènì porevoluèní vývoj
jednoty a poté vystoupili jednotliví
hosté s krátkou zdravicí. Pro všechny
pøítomné bylo pøichystáno obèerstvení.
Výstava trvala tøi dny a navštívilo ji
témìø 200 návštìvníkù. Nejvzdálenìjší
návštìvníci byli z Dobré a Starého
Mìsta u Frýdku-Místku.
Výstava nám pøiblížila historické
okamžiky vzniku Orla, pøerušení jeho
èinnosti a nového pokraèování po roce
1989. Èinnost jednoty Orla Stará Bìlá
a župy Kadlèákovy pøiblížila fotogalerie z uspoøádaných sportovních
a kulturních a duchovních akcí. Hosté

byli s výstavou spokojeni a organizátoøi s jejím prùbìhem také. O výstavì
byla natoèena krátká reportáž televizí
NOE, kterou mùžete shlédnout v archivu na www.tvnoe.cz.
Fotografie z výstavy si mùžete také
prohlédnout na stránkách jednoty
www.orelstarabela.cz.
Chtìli bychom na podnìt mnoha
návštìvníkù uspoøádat výstavu zamìøenou na èinnost jednoty pøed rokem

Nedìlejte to kapsáøùm snazší
Jelikož se nezadržitelnì blíží vánoce a s nimi každoroèní nákupní horeèka je zapotøebí opìt pøipomenout
obèanùm, že právì na tuto dobu se
všichni kapsáøi, zlodìji a nenechavci
pøipravují celý rok. Ovšem nejen
v nákupních centrech mùžeme o své
osobní vìci lehce pøijít. Nejinak je
tomu i v prostøedcích hromadné
dopravy.
Pøíbìh:
Byl pátek kolem tøetí hodiny odpolední a právì vrcholila dopravní
špièka. Karel, dvaadvacetiletý student místní univerzity, se již nemohl
doèkat až dorazí na víkend do své
rodné vesnice. K dopravì na místní
vlakové nádraží, jako každý druhý
týden, zvolil tramvaj místního dopravního podniku. Spokojený a dobøe
naladìný se již vidìl doma. Snad
i díky tomu zapomnìl na elementární
zásady bezpeèného cestování. Penìženku, ve které mìl i veškeré osobní
doklady, uložil do pøední kapsy svého batohu a se sluchátky v uších èekal na tu pravou tramvaj.
Po pøíjezdu dopravního prostøedku
se vìtšina èekajících cestujících
nahrnula ke vstupním dveøím tramvaje. Karel s batohem na zádech byl
samozøejmì mezi nimi. Po chvilce se
všichni natlaèili do pøeplnìné tramvaje. Pùlhodinová cesta probíhala
v rámci možností poklidnì, Karel
tlaèenici kolem sebe stejnì nevnímal,
plnì se oddával muzice proudící mu
do uší a už se také vidìl v hospodì
s kamarády z vesnice.
Po chvilce již vesele kráèel od zastávky dopravního podniku k nádra-

ží. Pøi èekání na koupi jízdenky ho
však vynikající nálada okamžitì pøešla. Karel prohledal celý batoh
nejménì tøikrát, avšak penìženku
s veškerými doklady nenašel. Pozdì
si vzpomnìl na notoricky opakované
pouèky, zvláštì na tu, která øíká,
že penìženka a doklady do batohu
nesenému na zádech prostì nepatøí.
Rady a doporuèení:
Kapsáøi vyhledávají místa, kde se
pohybuje vìtší množství lidí, napø.
nákupní centra, hromadné dopravní
prostøedky, sportovní a kulturní akce,
hrady, zámky nebo muzea. Využívají
nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s majetkem a osobními doklady.
Samotná krádež bývá blesková,
pøedem peèlivì nacvièená akce. Kapsáøi kradou tak dokonale a nepozo-

1948, a proto se na Vás obracíme se
žádostí o pomoc pøi shromažïování
jakéhokoliv materiálu (fotografie, pohlednice, èasopisy, pøedmìty) týkající
se èinnosti Orla v tomto období. Dìkujeme za podporu výstavy a doprovodného programu partnerùm
TV NOE, Starobìlskému zpravodaji,
Listùm Nepomuckým a Vinotéce
u Francka z Polanky. Tìší nás, že tato
výstava pøispìla k obohacení spolkového života obce.

rovanì, že okradený o chybìjících
dokladech èi penìžence dozví èasto
až mnohem pozdìji a na zcela jiném
místì, než ke krádeži došlo. O pachateli a jeho popisu nemá obvykle ani
potuchy. Jak se tedy chovat, abyste se
nestali obìtí kapesních zlodìjù.
Opìt a neustále apelujeme na všechny obèany - mìjte své osobní vìci
neustále pod kontrolou! Uvìdomte si,
že si za nì odpovídáte v první øadì
sami! Nedávejte sami svou neopatrností a lehkomyslností zlodìjùm
šanci k tomu, aby mohli vykonávat
své „øemeslo“. Nezapomeòte, že je
povinností nás všech hlídat a opatrovat své osobní vìci a udìlejte vše
pro to, aby vám místo nich nezùstaly
jen oèi pro pláè. Pokud zlodìjùm
nedáte šanci vás okrást, tak nikdy
okradeni nebudete.
por. Mgr. Petr Svoboda

! Muži, vše dùležité noste v náprsních, popø. uzavíratelných kapsách,
nikoli v zadních kapsách u kalhot.
! Ženy, nenechávejte penìženku a jiné cennosti navrchu tašek èi kabelek.
! Nenoste své osobní doklady v penìžence.
! Nemìjte pøi sobì vìtší finanèní hotovost,
využívejte možnosti bezhotovostního platebního styku.
! Ètyømístné identifikaèní èíslo platební karty (PIN)
mìjte zásadnì oddìlenì od samotné karty.
! V pøípadì krádeže platební karty okamžitì volejte poboèku banky,
krádež oznamte a kartu zablokujte.
! Tašky èi batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti
nenoste na zádech, kam nevidíte.
! Ženy, noste kabelku pokud možno u tìla
a využívejte rùzná zapínání a zdrhovadla.
! Nìkteøí kapsáøi maskují svou rychlou ruku bundou,
kterou pøes ní mají pøehozenou.
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Dìti z mateøinky daly les spát
K lesu se blíží náš dlouhý pestrobarevný had dìtí i dospìlých. V ruce
dobroty pro lesní zvìø, na krku klíèe
z papíru èi drátku – to abychom
poctivì zamkli starobìlský les.
Aby se mu v zimì dobøe spalo.
„Tak vás tady vítám,“ zdraví nás
myslivec Karel Stanìk. Na hlavì
klobouk s pírkem, na rameni pušku,
u nohy svého psa Baka. „Pùjdeme
nejbližší cestou ke krmelci. Možná
bude místy trošku úzká,“ pøipravuje
nás a vybízí stopadesátièlenný zástup
k pochodu.
„Zamknout s dìtmi les, aby se mu
dobøe spalo, to byl nápad paní
uèitelky Lenky Nováèkové z dolní
školky. A my jsme si øekli – proè to
neudìlat pro dìti z obou školek a taky
pro rodièe,“ vysvìtluje Jan Kutáè
z obèanského sdružení Dìtský
úsmìv, které pøi mateøince funguje
a akci uspoøádalo. „Tolik lidí jsme
neèekali, øíkali jsme si, že úspìch
bude, když nás pùjde dvacet tøicet.
Moc nás potìšilo, že pøišlo tolik dìtí
a rodièù,“ doplòuje ho kolegynì
Martina Hoøínková.
Chvíli na to opouštíme pohodlné
dvì koleje lesní cesty a scházíme mezi stromy. Pod nohama peøina ze spadaného listí. Mìkká, pøíjemná. Jdeme
podzimním lesem postupnì ke dvìma krmelcùm. V zástupu jako husy –
jeden po druhém, víc místa mezi
vysokou trávou na palouku není.
Pùsobivé.
„Mami, hopa,“ hlásí mi má dvouletá dcera – a znamená to jediné: chce
se nést. Naprostá vìtšina ostatních
dìtí ale bez potíží ujde celou cestu
tam i zpátky. A že to bude poøádná
procházka. Více než dvouhodinová.
„Necháme tady zvíøátkùm mòamky,“ pobízíme postupnì všichni své
dìti, aby u krmelcù nechaly jablka,
mrkve, kaštany, žaludy, øepu, suchý

chleba a všechno ostatní, co jsme
donesli. Sypeme do koryta, jen tak
na zem, kdo má dobroty na šòùrce,
vìší je na krmelec.
Pak zaøíkávadlo - dvì básnièky,
aby se lesu v zimì dobøe odpoèívalo.
„Zamkneme les na klíèek, aby klidnì
spal,..“ odøíkávají dìti. Myslivec
Karel Stanìk zpeèetí naše podzimní

ní vánoèky jsme se setkali s nebývalou ochotou a vstøícností, za což patøí
majitelce pekárny i celému personálu
velký dík,“ dodává Laïka Zezulková, jedna z bìlských maminek.
„Naše dìti jsou nadšené - Lucinka
nejvíce ze zpáteèní cesty temným lesem, švagrová øíká, že sice asi
šestkrát spadla, ale vùbec jí to nevadí,
je to prostì dobrodružství. A Jáchym
je uchvácen psem Bakem, kterého si
mohou dìti volnì hladit, a cestou zpìt

Myslivec KarelStanìk a jeho pes Bak s tolika návštìvníky nepoèítali.

louèení s lesem výstøely do vzduchu.
Kluci nìm mùžou oèi nechat.
Pomalu se stmívá, je èas vytáhnout
baterky. A posilnit se na cestu zpátky.
Krájíme obrovskou vánoèku ve tvaru
klíèe, kterou nám upekli ve Starobìlské pekárnì.
„Vyhladovìlé dìti hltaly dobrotu,
jako by od rána nejedly a náš Adam
nosil v pravidelných intervalech další a další tøi kousky. Prý je mìl pro své
sestøièky. Pøi projevu zájmu o upeèe-

si hraje s kamarádem Kristiánem
na duchy,“ povídá Martina Hoøínková.
Les pøikryla tma. Domù se jde se
svìtýlky v ruce. „Snad to byl pro dìti
zážitek,“ louèí se s námi myslivec.
„Neèekal jsem, že vás bude tolik.
Urèitì jsme vyplašili všechna zvíøata
v okolí dvou kilometrù, ale ona se
vrátí, nebojte se. A pochutnají si na
dobrotách, co jste jim pøinesli.“
Jana Bohušová

SDRUŽENÍ PRO KULTURU A SPOLEÈNOST VE STARÉ BÌLÉ srdeènì zve na

PØEDVÁNOÈNÍ ZASTAVENÍ
Zábavné dopoledne s Policií ÈR spojené s Mikulášskou nadílkou
Odpoledne dílny pro dìti
T zdobení perníèkù T výroba cukroví T pøíprava ozdob na vánoèní stromeèek

Tìšíme se na Vás

8. 12. 2009
od 8.00 do 20.00 hodin
v Katolickém lidovém domì
ve Staré Bìlé.

a ozdob, ze kterých budou mít radost i zvíøátka
bohaté obèerstvení

T soutìže a hry T hudba a tanec T ukázka a zapojení dìtí do tradièních vánoèních zvykù T

Pøijïte si za námi vychutnat ten krásný èas, odpoèinout si a pozorovat dìti pøi práci.
Nebo jen vypít trochu punèe, dát si domácí mouèník a povykládat.
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Rozjímání o nadìji
Je smutné, jak èasto slyším v rozhovorech lidí postesknutí .-„už aby ty
svátky byly za námi“. I když pro mne
osobnì byly Vánoce vždycky nìèím
výjimeèným a na jejich atmosféru
jsem se tìšila, chápala jsem už v dìtství stesky u tìch, kterým se zrovna
v tomto období pøihodilo nìco tragického, nebo u kamarádù z ménì šastných rodin, kde do oèí bil rozdíl mezi
realitou zakoušenou doma a ideálem
prezentovaným v televizních pohádkách.
Postupem èasu se toto stýskání ale
pøeneslo jinam, zaèli si stýskat hlavnì
uštvaní rodièe - v honbì za akèními
slevami na dárky, kupující obecnì ve výprodejových útocích na supermarkety a podnikatelé - pro zmìnu
na pøíliš mnoho nebo málo volna,

které jim kalilo pracovní plány.
Kdekomu se na Vánocích kdeco
nelíbí. Pro nìkoho jsou dlouhé,
pro jiného krátké, nìkdy není sníh,
jindy je ho moc a všechno se soustøedí na ten jediný prohýbající se stùl
hojnosti a záplavu pod stromeèkem.
Pøitom naši pøedkové dokázali prožívat celé období naplno, celý advent
- období oèisty, pùstu a vnitøní pøípravy mìl svùj smysl. Zatímco pro nì
by byl opravdu divný ten, co nechodí
do kostela a nesnaží se tak uklidit sám
v sobì, je dnes divný spíše ten co tam
chodí a nesnaží se nablýskat vlastní
dùm. I když návštìva kostela na Štìdrý veèer patøí k jakémusi folkloru
i v dnešní ateistické spoleènosti…
a není to jen spoleèenská událost.
Snad mnozí lidé tuší, že se pøeci jen
dìje nìco mimoøádného, že se sna-

žíme pøipomenout si a oslavit narození „Nadìje“. A ta je potøebná každému! Mùžeme øíct, že je to také
nadìje na to, že náš složitý a dramatický svìt má smysl, že náš život má
smysl – a to i ve chvílích , kdy je nám
tìžko, nadìje, že existují i hodnoty
pøesahující obzor, který známe
a že jsou platné v každém èase.
My køesané tomu øíkáme Spasitel
a také Boží syn,… ale „budoucnost“
i „nadìji“ pro naše dìti, které se rodí
do zpráv o krizích , oteplování a možných globálních válkách, si pøece
pøejeme všichni - bez rozdílu víry
nebo postavení. A tak bych všem pøála, aby mìli možnost tøeba z rozhovoru kolemjdoucích zaslechnout postesknutí – „škoda že svátky už konèí“ a abychom všichni vìdìli o èem je
øeè.
Gabriela Bjolková

140 let poštovního úøadu ve Staré Bìlé
Dokonèení z titulní strany
Je ovšem tøeba podotknout, že si
tento problém vìtšina zdejších sedlákù
a obyvatel ani neuvìdomovala. Mnozí
z našich pøedkù se sotva dokázali tìžkou rukou podepsat a napsat nìkomu
dopis by považovali za zbyteènost.
Vždy všechno podstatné vyøídili
se svými pøíbuznými a sousedy v bìžném denním styku ústnì, a pokud mìli
nìkoho blízkého v okolí, nebylo tìžké
vykonat u nìj návštìvu pìšky èi povozem.
Vìtší potøebu pøedávání zpráv však
pociovali správci zdejšího velkostatku
a panského dvora, kteøí dostávali písemné pokyny tøeba z Kromìøíže a museli svým nadøízeným pravidelnì zasílat zprávy o hospodaøení, úèetní doklady a další písemnosti, farní úøad zase
udržoval pravidelný písemný kontakt
a arcibiskupstvím a konzistoøí v Olomouci a v neposlední øadì tu existovalo
i obecní zastupitelstvo v èele se starostou, kteøí potøebovali co nejrychlejší
spojení s okresním úøadem v Místku,
pøípadnì s dalšími úøedními místy. Mìli k tomu jen omezené možnosti: buï
zaslat dopis po pìším poslovi, nebo využít stávajícího poštovního spojení
pøes Mor. Ostravu nebo na železnièní
stanici ve Svinovì.
Nové pomìry po zrušení roboty
r. 1848 však vyžadovaly zcela radikální
øešení a bez rychlého doruèování zpráv
se spoleènost nedokázala obejít. Proto
k dosavadním mìstským poštám zaèaly od 50 let 19. stol rychle pøibývat také

poštovní expedice na venkovì. V našem nejbližším okolí tu bylo zvláštì
mìsteèko Paskov se zámkem a obec
Zábøeh nad Odrou. A tak nás nepøekvapí, že se i starobìlští o zøízení pošty
zaèali zajímat. Mohli dokonce nabídnout pro její provoz také výborného
uchazeèe, zdejšího naduèitele Ignáce
Èervenku.
A tak byla skuteènì roku 1869 první
skromná poštovní expedice zøízena
s úøedním souhlasem ve staré školní
budovì u kostela a jmenovaný se stal
prvním starobìlským poštmistrem,
pøièemž k obvodu zdejší pošty patøily
také všechny vesnice patøící k farnosti.
Spojení udržoval zprvu jen zøízenec –
pìší posel, který zásilky pøinášel
ze Zábøeha. Podstatné bylo, že pošta
byla státním úøadem a její první dva
zamìstnanci byli placeni státem. Obec
se zøízenou státní poštou samozøejmì
stoupla v oèích široké veøejnosti na významu a nemusíme zdùrazòovat, že taková skuteènost naplòovala místní obèany hrdostí a pýchou, nemluvì o konkrétním užitku, jaký z toho plynul
pro rozvoj místních živností (hostincù,
obchodù, øemeslnických dílen apod.).
K tomuto výroèí byla pøipravena
nevelká výstava pùvodních dokumentù, starých fotografií, dopisù, obálek
a poštovních razítek. Hlavní zásluhu
na její pøípravì a realizaci mají Ing. Jiøí
Klega, Ing. Oldøich Dlouhý a pan Jan
Hula, který se již tradiènì postaral
o výtvarnou úpravu výstavy. Je samoStarobìlský zpravodaj »9«

zøejmé, že celá akce by se neobešla
bez finanèní podpory starobìlské
radnice, v jejímž pøízemí najdou také
všichni zájemci pøipravenou instalaci.
Výstava bude zahájena 4.12.2009
ve 13.00 hodin a veøejnosti pøístupna
po dobu od 7. – 28.12. od 9.00 do 17.00
hodin. Vždy v pondìlí a ve støedu.
Není snad tøeba pøipomínat døívìjší
zdaøilé výstavy, napø. k dìjinám školy
èi k èinnosti cyklistického spolku.
Vìøme, že i tato výstava se úrovní
zpracování plnì vyrovná pøedešlým
a že pøispìje k pouèení a zábavì široké
veøejnosti.
PHDr. Jiøí Stibor

Advent
Skoro ráno pøicházely do Bìlé
ze všech stran øady lidí, roby zamotané ve vlòácích, chlapi v beranicích
a dìti teple obleèené. Jak svatojánské
mušky brodili se snìhem na boráty.
Každý s lucernièkou kráèeli ještì
tmavou nocí.
Snìhové vloèky nás zmìnily
ve snìhuláky a nìkdy zas mráz škodolibì štípal, kde jen mohl. Èasto
za odmìnu nás doprovázel mìsíc
a celé nebe hvìzd se na nás kamarádsky usmívalo. Radovalo se s námi
z pøíchodu v chudém chlévì zrozeného Ježíška.
S vnitøním uspokojením vraceli
jsme se do svých domovù. Tam nás
vítalo teplo, buï kachlová kamna,
nebo železný vincek.
K snídani bylo žitné kafe s krajícem suchého chleba. Neznali jsme
ke kávì chléb namazaný. To otec považoval za pøemrštìnost a neúctu
k Božímu daru. Po snídani byla cesta
do školy. V první tøídì byla tabulka
s kamínkem na psaní, v další tøídì
slabikáø, pera nasazená na držátka.
Pan uèitel pøísný. Poslušnost samozøejmá.
Veèery v adventu? Dìlali jsme
z papíru øetìzy a péøové koule:
do bramboru jsme nastrkali kratší
peøí a polepili zlatými hvìzdièkami.
Nebo se dìlaly holubièky: do rozpùleného oøechu se zastrèila z papíru
udìlaná køidélka a také provázek
na povìšení oøechu. Jeho pùlky se
slepily a byla holubièka, která na provázku visela na stromku. Z tuhého
papíru se dìlaly namalované hvìzdièky nebo staniolem polepené,
nebo oøechy ve staniolu zabalené.
Ty dìlaly parádu, ve všech barvách
se houpaly na stromku.
A Mikuláš? Naproti pøes cestu stojí zdìná kaplièka a po jejím boku dva
vysoké kaštany. Tam prý se z nebe
po zlatém provaze spouští svatý Mikuláš s andìlem. Když dosáhnou zemì, Mikuláš tøikrát berlou zabuší
na urèité místo a ze zemì vyskoèí
èert. Èerný, chlupatý dlouhý ocas,
na hlavì rohy, vyplazuje dlouhý jazyk a nohy, to jsou koòská kopyta.
Øetìzem øinèí, až strach nahání.
Všichni tøi spoleènì obcházejí chalupy, kde bývají dìti, ale èert musí zùstat za dveømi, Mikuláš mùže pustit
èerta dovnitø jen na svoje svolení.
My dìti mìly jsme malou dušièku.
Objevil se Mikuláš s mitrou na hlavì,
v ornátu, s andìlem z nebe, krásným,
bílým, se zlatým vìncem na hlavì.
Èert zùstal za dveømi. Byl z toho

strach. Oèi divoké, zlý, je pøece
z pekla! Mikuláš z košíèku vytahuje
dárky. Byly to oøechy, jablíèka,
cukroví, nìkdy i èokoláda. Jak jsme
byly šastné, bylo to pøece z nebe.
Pak se Mikuláš pøesvìdèil, jestli se
umíme pomodlit. Pochválil za dobré
skutky a napomínal dìti nìkdy nehodné. Odcházel s pozdravem“S Pánem Bohem“. Èert brblal vzadu a øetìzy øinèel. Nechtìlo se nám na lùžko
a dlouho jsme ještì v posteli prožívali
návštìvu Mikuláše.
Když už jsme byly velké dìti,
Mikuláš nám v noci nakládal na talíøe
za okna a na každém talíøi bylo
jméno, komu patøí. Dny v oèekávání
Vánoc se nám zdály dlouhé. Celý
advent každý veèer modlili jsme se
všichni rùžence. Tatínek pøedøíkával.
Štìdrý veèer. Stromek se strojil
v tajnosti, ponìvadž ho strojil Ježíšek
(nikdo tam do jizby nesmí). Od staøenky jsme dostali na Mikuláše krabici fondánového cukroví na stromek, rùznì vyzdobené vánoèními
symboly. A dnes obdivuji, že za celý
èas až do Vánoc nikdo z dìtí, bylo nás
šest, se neodvážil vzít si jeden
kousek.
Štìdroveèerní veèeøe. Omáèka
ze švestek, hrušek sušených, rybí polévka, smažená ryba, vánoèka s medem. Naposled každý dostal v hlubokém talíøi nìkolik jablíèek, oøechy,
perníkového èerta, nìkdy Mikuláše,
trochu cukroví.
Nakonec veèer andìl zazvonil a my
všichni utíkali do jizby, co tam
najdeme. Vždycky tam nìco bylo.
I když to bylo skromné, byl to dárek,
byla to radost. Bylo to vždycky pøekvapení a dík za krásný veèer. Vršek
stromku byl ukonèen sklenìnou špicí
a sem tam se na stromku pyšnì po-
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houpávaly i baòky. Svíèky ozaøovaly
bohatost stromu a jejich plameny
dávaly pocit pohádkového štìstí.
Bylo to kouzlo teplého domova.
Kosti z ryby se odnášely pod stromy do zahrady, aby stromy rodily.
Jablíèka se rozkrajovala napøíè. Když
byla hvìzdièka, že bude dlouho žít,
když byl køížek, že nemoc pøijde.
Trepky se házely za hlavu. Když byly
jejich špièky obrácené ven, že se vdá
nebo pùjde z domu, když smìøovaly
dovnitø, že zùstane doma.
Na rozcestí se házely skoøápky
z oøechù. Z které strany zaštìká pes,
odtamtud pøijde mládenec nebo nevìsta.
A všechna domácí zvíøata musela
okusit štìdroveèerní veèeøe. Kùò,
koèka, pes, krávy, všem donesl tatínek kousek oblíbeného jídla. Byli
jsme plni zážitkù.
Jednou pøi štìdroveèerní veèeøi
klepala na dveøe jedna žena. Byla
uspìchaná. Pøišla koupit kousek
masa. Omlouvala se, že teprve teï
veèer pøinesl jí muž peníze. A tatínek
ochotnì a s radostí vyhovìl. Bývalo
hodnì bídy. Alkohol vykonával své.
Potom pøišel svátek Narození Pánì
a za ním hen svatý Štìpán, kdy jsme
chodívali na koledu. Varhany, orchestr, nacvièený sbor, sólové zpìvy
pøipomínaly zrození Velké Lásky
Boží.
A tak zapadala semínka do dìtských duší, aby dala dobré ovoce,
aby z nich vyrostli dobøí lidé.
Vìènì bude žít vzpomínka na rodièe.
Dík jim za všechno.
Štìpánka Barabášová, rozená Šéová
(uveøejnìno s laskavým svolení rodiny
Šéovy ze sbírky Vzpomínky rodaèky
starobìlské, 1992)

Policisté v sedlech:
nìkdy pohádka, jindy peklo
Dokonèení z titulní strany
„Øíká se tomu mimoøádné èi rizikové akce a chodí na nì jen starší a zkušenìjší konì,“ vypráví velitel ostravských jízdních policistù Miroslav
Holý o situacích, kdy na jejich šik padají kameny, sedaèky z tribun èi dýmovnice. „Sedaèky na nás létaly
pøed pìti lety, když Baník získal titul.
To jsme navíc sedìli v sedle osm hodin v kuse,“ vzpomíná. „Dobrý kùò
je ten, který se v takové chvíli ani nehne. Èím starší kùò je, tím je v takových podmínkách spolehlivìjší.
Samozøejmì se na takové situace
pøipravujeme, trénujeme.“
A aby bylo jasno, o èem mluví: jejich trénink, to je sled situací, které by
každého jiného konì vystresovaly
na maximum. Skáèe se pøes hoøící
pøekážky, bourá se vysoká zeï barelù, do toho bouchají petardy a valí se
dým. Se starokladrubskými høebci
a valachy, které má ostravská mìstská policie ve stáji, to ani nehne. „Doma mùžete simulovat, co chcete,
ale v reálu je to stejnì vždycky jiné,“
upozoròuje strážník Tomáš Novák.
Policejní konì zkrátka nesmí rozhodit vùbec nic: kromì ohnì èi støílení ani koleje, pøechody pro chodce,
billboardy, projíždìjící auta, prádlo
na šòùrách èi štìkající psi. „Nesmìjí
se bát,“ popisuje Novák, který jezdí
vraníka Pandora. „Ale s kloboukem
na hlavì mì k sobì nepustí,“ prozrazuje s úsmìvem, kde má jeho kùò
slabinu.
Èerný je lepší než bílý. Ale proè?
Když se on a jeho kolegové vyhoupnou ve službì do sedel, jde z jejich šiku síla a vlastnì i strach – èerní
od hlavy k patì na silných èerných
koních. Èernou masu lidských a koòských tìl naruší obèas bìlouš, ve starobìlské policejní stáji jsou dva.
Vedle osmi vraníkù vypadají jako
z pohádky.
„Vraníci jsou povahovì lepší, jsou
tvrdší, víc snesou,“ shodují se strážníci. „A mají vìtší respekt – dav se
jich víc bojí,“ popisuje velitel Holý
zkušenosti z terénu. „Bílý kùò vypadá jak od prince Bajaji a je náchylnìjší. Ale taky je pravda, že na bìlouše jdou v létì ménì komáøi a mouchy.
A navíc – ve znaku mìsta je právì
bílý kùò, takže ve stáji vždycky
nìjakého budeme mít.“
Taky mezi jízdními strážníky pøevládají ti silnìjší – do sedel zatím sedají jen muži. Ženy dosud pomáhají
pouze jako stájnice a ošetøovatelky.
Ale i to se má brzy zmìnit – brzy
do mužského kolektivu pøibudou

i dvì strážnice. Musejí zvládnout
tøímìsíèní studium, tak jako všichni
strážníci bez ohledu na to, zda chodí
pìšky, jezdí autem nebo na koni.
Teprve pak pùjdou do sedel.
„Pøijímáme pouze lidi, kteøí umìjí
sedìt na koni – my už si je dovychováme. Ale ženy na mimoøádné akce
chodit nebudou,“ dušuje se Miroslav
Holý.
Všichni strážníci, bez ohledu na to,
kde slouží, podstupují každý mìsíc
školení, kde se seznamují s novými
vyhláškami a zákony. Taky musejí
pravidelnì dokazovat, jak jim jde
judo, tedy sebeobrana, a jak jsou
na tom se støelbou. I strážníci na ko-

a jejich pøímých pøíbuzných – koní
andaluských a lusitánských.
Ostravští jízdní policisté se na akci
ukáží tøikrát. Jeden z ostravských koní se pøedstaví už v úvodní pohádce,
která má navodit atmosféru. „Bude se
odehrávat ve španìlské hospodì,
možná dojde i na nìjakou rvaèku,
každopádnì pùjde hlavnì o pùvodní
španìlskou drezuru s garrochou –
témìø ètyøi metry dlouhou døevìnou
tyèí, kterou drží jezdec,“ zve organizátorka a autorka akce, hrabìnka
Julienne W. Lessing.
Právì v sehrané scénce se pøedstaví
velitel Miroslav Holý s vraníkem
Gisetem, který má v ostravské stáji

Témìø kompletní tým jízdního oddílu ostravské mìstské policie.
Dole zleva:
Eliška Dobrozemská, Miroslav Ze, Jana Èížková, Majka Hoøínková, Václav Sýkora a Dalibor Maléø.
Nahoøe zleva:
Libor Zedníèek na Marcusovi, Tomáš Novák na Pattovi, Dan Ševèík na Adonovi a Miroslav Holý na Gisetovi.

ních u sebe nosí pistoli. A jak pohotovì dodává stájnice a ošetøovatelka
koní Majka Hoøínková, dobøe stavìní
kladrubští konì jsou jejich další
silnou zbraní: „Budí respekt,“ øíká.
„Strážník na koni je vidìt,“ vysvìtluje Tomáš Novák. Když kráèejí
s koòmi ve dvojicích ostravskými
parky, lesoparky èi mezi rodinnými
domky, málokdo je pøehlédne. „Zahrádkáøi nás obèas zastaví a dají koním jablka, mrkve. A pak jsou ti druzí, kteøí si všimnou, že tam kùò nechal kobylinec, a nadávají, kdo to
bude uklízet.“
Jezdecká show – zimní povyražení
V zimì policisty na koních venku
neuvidíte – to jsou konì ve stáji
a jízdní strážníci chodí po svých.
A pøipravují konì na sezonu. Letošní
prosinec si pøeci jen zpestøí, èeká je
vystoupení na velké vánoèní jezdecké show. Koná se 5. a 6.prosince
v ostravské ÈEZ Arenì a vystoupí
na ní špièka svìtové drezury, vèetnì
španìlské královské jezdecké školy
èi francouzského akrobata Lorenza.
To vše proto, aby se diváci mohli
potìšit výkony kladrubských koní
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výjimeèné postavení. „Je to èerný dominantní høebec, nejlepší èeský policejní kùò,“ vypráví o svém patnáctiletém kladrubském vraníkovi velitel.
„Je stvoøen na projížïku peklem.
Vejde všude – a ostatní za ním.“
Jízdní oddíl pøidá ukázku své práce
a tìší se na zrcadlové skákání,
kdy policejní kladrubáci zmìøí síly
s holštýnskými koòmi. Mimochodem – když se podobný závod konal
loni v Praze, stalo se, co málokdo èekal: kladrubáci nad holštýny vyhráli,“ slibuje napínavou podívanou
hrabìnka a hostitelka Julienne W.
Lessing.
Jana Bohušová

Jízdní oddíl
Mìstské policie Ostrava
Existuje od roku 1993. Oficiální
název zní Operativní oddíl,
skupina hipologie. Sídlí v Ostravì
- Staré Bìlé, v témže areálu jako
Jezdecký klub Baník Ostrava.
Patøí k nìmu 11 strážníkù, 3 ošetøovatelky a 10 koní.

Tenisté bilancují, jaký byl rok 2009
Letošní sezóna zaèala na tenisových dvorcích ve Staré Bìlé zaèátkem bøezna. V tomto období byly
zahájeny úpravy stávajících volejbalových dvorcù, na kterých až doposud probíhal trénink mládeže a které
byly rozmìrovì nevyhovující. Staré
oplocení vèetnì sloupkù bylo z vìtší
èásti demontováno a nahrazeno novým. Rozmìry byly upraveny tak,
aby byl vytvoøen dostateèný prostor
pro vybudování dvou plnohodnotných tenisových dvorcù, které byly osázeny sloupky na tenis a umìlými èárami. Bylo položeno potrubí
sloužící jako pøívod vody pro zavlažování a v rámci terénních úprav byla
plocha za novými dvorci zbavena
náletového plevele a pøipravena
pro výsadbu døevin.

V souèasnosti je v rámci tenisového
oddílu registrováno 90 dìtí a mládeže
do 18let. Ti nejlepší z nich hrají registrované soutìže družstev organizované Èeským tenisovým svazem.
Mladší žáci bojovali v oblastním
pøeboru skupiny B. Ve skupinì skonèili poslední a sestupují do oblastní
soutìže. Starší žáci hráli v oblastní
soutìži - skupinì A. Ti svou skupinu
naopak vyhráli bez ztráty jediného
bodu a postupují do oblastního pøeboru.

I. turnus 17.8.-23.8.09 (17 dìtí)
II. turnus 23.8.-29.8.09 (23dìtí).
V oblasti neregistrovaných hráèù
se tenisový oddíl pravidelnì úèastní
Soutìže ménìpoèetných družstev.
Letos se konal již 28. roèník. V kategorii mužù Stará Bìlá „A“-I.tøída –
5.místo, v kategorii veteránù Stará
Bìlá „A“-I.tøída - 4.místo a Stará
Bìlá „B“-II.tøída - 4.místo. V pøíštích
letech zvažujeme i úèast družstva
žen.
Ve dnech 25.9.-28.9.2009 se konal

Vzhledem k tomu, že práce probíhaly za nepøíznivého poèasí, byla
porušena kompaktnost svrchní
vrstvy tìžkou technikou. Toto se pak
negativnì projevilo ve finální fázi
úpravy antukového povrchu.
Pøes veškerou snahu se problémy
s povrchem objevovaly po celou letošní sezónu. Je to také zpùsobeno
tím, že pøi výstavbì pùvodních volejbalových dvorcù, nebyly kladeny
takové nároky na kvalitu podkladní
vrstvy, jako je tomu u dvorcù tenisových. Problém by se dal vyøešit
položením patentní vrstvy - smìsi jílu
a škváry, tak jako tomu je u zbývajících dvorcù. Toto øešení je však nákladné a vzhledem k souèasné finanèní situaci oddílu nerealizovatelné.
I pøes uvedené problémy plnily dvorce svou funkci a to zajištìní tréninkových prostor pro mládež.
Kromì terénních úprav, na které byla poptána specializovaná firma,
byla vìtšina ostatních prací provedena brigádnì. Celkem bylo odpracováno 800 hodin. Celá akce byla financována z prostøedkù tenisového oddílu, a také díky poskytnuté úèelové
dotaci SMO MOb Stará Bìlá.

Starší žáci letos vyhráli oblastní soutìž

Dále je tady družstvo dìtí do 9 let
hrající v mìstské soutìži (výsledky
nebyly zveøejnìny do uzávìrky
Zpravodaje).
Je tøeba zmínit také úspìch Terezy
Pluhaøové, trénující v TŠ Stará Bìlá
pod vedením Jiøího Priesola, která v souèasnosti hájí barvy TK Agrofert Prostìjov, se kterým vyhrála
5. roèník mistrovství republiky v minitenise, memoriál Zdeòka Kocmana
(více na www.cztenis.cz).
V letních mìsících se opìt konal
v kempu Machùzky ve Velkých Karlovicích ve spolupráci s TŠ Dolní
Lhota dìtský tenisový tábor. V letošním roce poprvé ve dvou turnusech.

Výsledky soutìží Èeského tenisového svazu
Soutìže smíšených družstev 2009 ! Starší žactvo

! Oblastní soutìž SŽ - skupina A

Soutìže smíšených družstev 2009 ! Mladší žactvo

! Oblastní pøebor - skupina B
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7. roèník tradièního turnaje Stará
Bìlá OPEN. Soutìžilo se v tìchto
kategoriích: Muži do 45let, Veteráni
nad 60let, Ètyøhry - bez vìkového
omezení. Ti úèastníci, kteøí vypadli
v prvních kolech dvouhry, mìli možnost se pøihlásit do „Turnaje útìchy“.
Celkem se turnaje zúèastnilo 56 tenistù.
Co nás èeká v roce 2010? Pøed zaèátkem nové sezóny chce oddíl dokonèit výmìnu zbývající èásti oplocení na tréninkových dvorcích. Tyto
pak zvenku po obvodu osázet tújemi,
aby do budoucna vytvoøily živý plot.
Do té doby by bylo vhodné umístit
na oplocení tzv. pohledové plachty,
které chrání dvorce proti vìtru a hluku a navíc zlepšují orientaci hráèù
pøi úderu. Osázet plochu za dvorci
døevinami a postupnì zaèít s budováním pøístupových chodníkù.
Nadále rozvíjet sportovní èinnost
oddílu ve všech vìkových kategoriích a to jak na sportovní, tak i na rekreaèní úrovni.
Závìrem bych chtìl podìkovat
všem, kteøí se podílejí na èinnosti
a rozvoji tenisového oddílu, popøát
hodnì úspìchù a elánu do dalších let.
Za tenisový oddíl
Pavel Strakoš

Co pøinesl podzim v ASPV
Po celoroèní práci pro naše cvièence jsme se my, cvièitelé, opìt vydali
na víkend do beskydských hor, abychom si vymìnili zkušenosti a dozvìdìli se novinky z oblasti práce s dìtmi, mládeží i dospìlými v tìlocviènì.
Už pøíjezd byl pro posádku prvního
auta lehkou rozcvièkou – museli jsme
si z cesty k chatì odházet vìtve popadané po øíjnové snìhové kalamitì.

A co nás ještì èeká?

Cvièitelský semináø se mohl uskuteènit i díky finanèní podpoøe obce
formou grantu, za což jí patøí naše
podìkování. Semináø byl uspoøádán
jako odmìna a dík všem cvièitelùm
za jejich dobrovolnou pravidelnou
èinnost.

Pro naše nejmenší cvièence tradièní Mikulášská nadílka, pro ty o nìco starší sportovní a zábavné odpoledne, kde každý dostane balíèek
sladkostí. A na valné hromadì
4.12.2009 celoroèní zhodnocení
práce a aktivit v letošním roce.

Právì bìhem víkendového semináøe vznikla myšlenka uspoøádat
pro naše nejmenší cvièence oslavu
Halloweenu. Ve èvrtek 29.øíjna vešly
dìti do tìlocvièny ozáøené pouze
svíèkami a nezbytnou vydlabanou
svítící dýní. Na úvod vysvìtlila pøekvapeným dìtem i rodièùm Martina
Hoøínková, proè a kde se slaví tento
svátek. Poté si dìti zasoutìžily v hodu kruhem na strašidelný halloweenský klobouk, v hodu dýòovými
míèky na cíl, mohly si zahrát pexeso
s touto tématikou èi dokreslovat co
nejstrašidelnìjší oblièeje pøedtištìným dýním. A protože Halloween je
pøedevším legrace, zkusily dìti
ve skupinkách udìlat z vybraných
maminek strašáky nebo je omotat
toaletním papírem a vytvoøit z nich
mumie.

Závìrem bych chtìla ještì jednou
podìkovat všem cvièitelùm za jejich
práci, která není v dnešní uspìchané
dobì nijak jednoduchá, popøát jim
hodnì spokojených cvièencù a všem
ostatním klidné a radostné Vánoce
a mnoho úspìchù v novém roce
2010.
Hana Kokešová

Sobotní mlha a nepøíznivé poèasí
nás neodradily od výstupu na Pustevny a následné procházky k soše Radegasta. Na krátké odpolední poradì
jsme vyøešili organizaèní záležitosti
cvièení v rámci Asociace sportu
pro všechny. K veèeru pro nás Svaa
Zezulková s Janou Monèkovou pøipravily pár her vhodných nejen
do tìlocvièny, ale i do klubovny. Muži si ve volných chvílích uspoøádali
turnaj v ping pongu.

Pøi našem spoleèném setkání, kterého se zúèastnili témìø všichni cvièitelé, jsme oslavili také nedávnou
svatbu Jany Zezulkové a Vaška Monèky. Seznámili se spolu na akci poøádané právì Asociací sportu pro všechny. Janu znají místní ženy a dívky
coby cvièitelku aerobiku, Vašek
Monèka vede žactvo. I touto cestou
jim všichni pøejeme hodnì štìstí
na spoleèné cestì životem.

Celou atmosféru doplòovaly hlavní
organizátorky Martina Hoøínková
a Svatava Zezulková svým pøevlekem za ježibaby. Byly tak dokonale
maskované, že je nepoznaly ani nìkteré maminky, o dìtech nemluvì.
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Sportovnì turistická olympiáda
Ve dnech 3. a 4. øíjna se ve Staré
Bìlé na chatì mysliveckého sdružení
uskuteènil už 18. roèník republikové
soutìže Sportovnì turistické olympiády, kterou poøádala Rada dìtí
a mládeže AVZO.

p. Pour, bylo pro soutìžící pøipraveno
veèerní koupání v bazénu na Vítkovické støední škole a gymnáziu
v Ostravì Hrabùvce. Ráno po snídani
jsme využili snad poslední pìkný
víkend k návštìvì ostravské ZOO.

Odpoledne se pak autobus se spokojenými dìtmi vydal zpìt na jižní
Moravu. Rada dìtí a mládeže AVZO
dìkuje všem obìtavým pomocníkùm
za pomoc pøi poøádání této akce.
Za komisi RDM AVZO
Jaromír Remža

Po dva dny znìl okolím chaty a pøilehlým lesem Pešatek dìtský smích
55 úèastníkù z Hodonína, Ždánice,
Fulneku a Ostravy.
Na trase, kterou, pøipravili èlenové
Rady ze Ždánic, se v sobotu dopoledne vydalo celkem 43 dvouèlenných
hlídek, které na 17 kontrolních stanovištích plnily úkoly vìdomostní (poznávání rostlin, stopy zvíøat, BESIP,
hrady a zámky, hvìzdné oblohy, houby aj.) a branné (zdolávání provazové
lávky, hod granátem, støelba z luku
a vzduchovky).
Po vyhlášení vítìzù, pøedání medailí
a diplomù, kterého se zúèastnil i pøedseda republikového výboru AVZO

Na stanovišti støelby z luku.

Sdružení zahrádkáøù ve Staré Bìlé
spoleènì
s odborem ASPV místní organizace Sokola
poøádají

OREL Stará Bìlá a Katolický lidový dùm ve Staré Bìlé

Vás srdeènì zvou na 11. roèník

Tøíkrálového
turnaje K+M+B 2010

vánoèní
výstavu

ve stolním tenisu

plnou inspirací
a výrobkù
zruèných žen

který se bude konat

v nedìli 3. ledna 2009
od 13-ti hodin
ve velkém sále
Katolického lidového domu
ve Staré Bìlé

Hrát se budou dvouhry
ve tøech vìkových kategoriích
(do 12 let, 13-18 let, 19 a více let),
dvouhry žen v kategorii od 15 let
a ètyøhry v kategorii od 15 let.

Turnaje se mohou zúèastnit jen neregistrovaní hráèi!
Pøihlásit se mùžete u p. Stanislava Folty na tel.: 604 574 005 nejpozdìji do 2. ledna

Tìšíme se na Vás.
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v klubovnì
zahrádkáøù
ve dnech

4.12. - 6.12.2009
Srdeènì všechny zveme
a tìšíme se na vaši úèast.

Starobìlská pažba
V sobotu dne 26. 9. 2009 se
v areálu ZO AVZO poøádal už sedmý
roèník støelecké soutìže „Starobìlská
pažba“ pro všechny, kdo udrží zbraò
v pøedepsané poloze, od dìtí až
po dospìlé.

her, které byly pøipraveny, nebo se
seznámit na panelech s èinností naší
Základní organizace.

lem 116 bodù. Na tuto už tradièní
støeleckou soutìž byl naší organizaci
poskytnut finanèní pøíspìvek
mìstského obvodu, za který jménem
všech soutìžících dìkujeme a tìšíme
se už na roèník pøíští.

Celkovým vítìzem letošního roèníku
soutìže byl Vojtìch Kopøiva s nástøe-

Za výbor ZO AVZO Stará Bìlá
Jaromír Remža

V tomto roèníku nám poèasí pøálo
a tak už od èasného rána pøicházeli
všichni ti, kteøí si chtìli zasoutìžit.
Z oddílù, které se pravidelnì naší
soutìže úèastní, pøišla pouze Dakota,
protože TOMíci mìli své tradièní
setkání na Bítovském Mlýnì. I pøesto
bylo nakonec na naši støelnici
64 støelcù všech vìkových kategorií.
Jako každoroènì si i letos odnesl
výherce ve své kategorií sošku støelce
a diplom. Každý z úèastníkù pak pamìtní list, sladkou drobnost a poznámkový blok. Ti nejlepší potom
ještì klubovou kartièku s dosaženým
výkonem.
Ten, kdo právì nesoutìžil, si mohl
zkrátit èas hrou nìkterých deskových

Nejmladší úèastnice soutìže

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.
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
Prodáváme také TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kè.
Kompletní nabídka je na www.thuja.cz
nebo na tel.: 722 557 777

www.ploty-pletivo.cz

POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT (ZELENÉ)
4-hrané bez zapleteného napínacího drátu,
drát prùmìru 1,65 mm, s poplastováním 2,65 mm, oko 50 mm

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

45 Kè

25 m

1.125 Kè

125 cm

56 Kè

25 m

1.400 Kè

150 cm

59 Kè

25 m

1.475 Kè

160 cm

67 Kè

25 m

1.675 Kè

180 cm

81 Kè

25 m

2.025 Kè

200 cm

84 Kè

25 m

2.100 Kè

Starobìlský zpravodaj »15«

Stoh v plamech
Takovou oslavu 17.listopadu starobìlští hasièi urèitì
neèekali. Tìsnì pøed ètvrtou
odpoledne dva z nich náhodou projíždìli po ulici Povìtronní a nevìøili svým oèím:
stoh u bývalého JZD na Dolním konci byl v plamenech.
„Hoøela zadní èást. Hned jsme
to otoèili do hasièárny pro
auto a mezitím hlásili požár
na Centru tísòového volání.
To už tam volali i lidé z okolí,
kteøí požár taky vidìli,“ popisuje šéf starobìlských dobrovolných hasièù Petr Blahut.
V 16.04 vyjíždìli první ètyøi
z nich v èervenobílé Tatøe
smìr oheò. „Když jsme pøijeli,
už to celé hoøelo,“ líèí Blahut.
Vzápìtí dorazilo dalších pìt
starobìlských hasièù s druhým autem a také posily odjinud. Celkem na místì zasahovaly dvì profesionální
a sedm dobrovolných jednotek z Ostravy a blízkého okolí.
„Balíky sena a slámy, které

Druhý den ráno, aneb co ze stohu zbylo.

byly uvnitø, už se nedaly zachránit. Jen jsme jistili, aby se
požár nerozšíøil. Ochlazovali
jsme železné nosníky, sloupy,
aby konstrukce nespadla,“
vyprávìjí hasièi, pro nìž to byl
letos nejvìtší požár ve starobìlském katastru. Zvláš nepøíjemná a nebezpeèná prý byla
støecha – eternit vlivem horka
praskal a létal na všechny
strany.
První odhad uvádí škodu
za 650 tisíc korun. Pro zemì-

dìlce Radima Nováèka, který mìl stoh v pronájmu, to je
hodnì bolestná ztráta: „Mìli
jsme tam seno i slámu pro našich 40 býkù. Všechno jsme to
vlastnoruènì usušili, sklidili.
Teï nemáme nic,“ øíká jeho
žena Markéta. „Budeme muset nakoupit jinde – a ani to
nebudeme mít kam dát.“
Policie i hasièi se shodují:
seník podle všeho nìkdo zapálil. Zatím však nevìdí kdo.
„V prùbìhu provìøování byl
zjištìn výskyt skupiny lidí
v prostoru seníku, ale též výskyt vozidla poblíž místa požáru,“ uvedla mluvèí ostravských policistù Gabriela
Holèáková.
Pokud mùžete policistùm
pøi vyšetøování pomoci, zavolejte na telefon 158 nebo se
obrate na kteroukoliv policejní služebnu.
„Vìc provìøují policisté Obvodního oddìlení Ostrava-Zábøeh (tel. 974 728 301),“
dodává Holèáková.
(jb)

Velitel starobìlských hasièù Petr Blahut kontroluje zbytky dohoøívajícího sena.
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