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PØERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKTRICKÉ ENERGIE
12.8.2010 7:30-16:00
Odbìratelé napájení
z OS_8482 Rudolfova
Vše v místì vyvìšení oznamù

13.8.2010 7:30-16:00
Témìø celá obec
Vše v místì vyvìšení oznamù

Pøíchod
tìch
nejmenších...
Ve støedu 1.9.2010 v 9.00 hodin se slavnostnì otevøou dveøe základní školy pro 41 žákù
prvních tøíd. V respiriu pavilonu B budou pøivítáni vystoupením kamarádù o rok starších.
Poté se dìti s tøídními uèitelkami pøesunou do svých tøíd.
Aktovku ani pøezùvky však
tento den nikdo potøebovat
nebude. Prvòáèci se seznámí
s paní uèitelkou, se svou tøídou
a koneènì zasednou do školních lavic.
Na závìr budou rodièe seznámeni s organizací výuky
v nejbližších dnech.
Pøejeme krásné léto a tìšíme
se na vás vnovém školním roce
2010 / 2011.
Tøídní uèitelky budoucích 1. tøíd

Zahájení školního roku
2010/2011
1.9.2010
Žáci 1. roèníku
budou slavnostnì pøivítáni
v respiriu školy pavilonu B
v 9.00
Žáci 2. - 9. roèníkù
zahájí nový školní rok
ve svých tøídách v 8.00

ODMÌNA PRO ZACHRÁNCE

Palièková z I. B byli 17. 6. 2010 ocenìni za chrabrý èin roku Magistrátem mìsta Ostravy v Divadélku
pod vìží na Prokešovì námìstí. Sourozenci 15. 2. 2010 pohotovì zareagovali a poskytli první pomoc
pøi záchranì života. Jsme na nì pyšní a kromì pochvaly dostali dárky od Sdružení rodièù, které jim
byly pøedány øeditelkou školy pøi závìreèném slavnostním ukonèení školního roku.
Souèástí programu, který byl pro ocenìné dìti, rodièe a další pøítomné pøipraven, bylo i pìvecké
vystoupení Martina Chodúra, kterého všichni známe jako výherce soutìže Èeskoslovenská
Superstar. Mgr. Lenka Zrníková, tø. uèitelka II. A

Poznáváme Evropu
Žáci 6. až 9. tøíd ze ZŠ Stará
Bìlá jeli v èervnu na výlet
do Londýna. Po letech, strávených studiem angliètiny, si mohli vyzkoušet v praxi, kolik toho už umí.
Dìti byly ubytované po dvojicích v anglických rodinách,
které si je vždy po skonèení
celodenního programu odvezly
a ráno je zase pøivezly na dohodnuté místo.

Žáci naší školy Václav Palièka z II. A a Julie

V dobì našeho výletu právì
probíhalo fotbalové mistrovství svìta v Africe. V sobotu
hrála Anglie proti USA a vìtšina rodin poøádala oslavy spojené s grilováním a naše dìti
mìly hodnì pøíležitostí pobavit
se s rodièi a jejich pøíbuznými.
Nebylo to pro nì lehké, ale urèitì velká motivace k dalšímu
studiu angliètiny.
Dokonèení na stranì 8

Vydaøený dìtský den
V sobotu 5.6.2010 probìhl
poprvé ve Starobìlské myslivnì
dìtský den, organizovaný SR
pøi ZŠ Stará Bìlá . Tento termín
jsme mìli objednaný již od øíjna
loòského roku. S dlouhým oèekáváním jak to všechno dopadne. A k naší radosti moc dobøe.
Úèast byla vysoká – 165 dìtí.
Díky daru od našeho obecního
úøadu každé dítko hned u vstu-

pu dostalo dáreèek, džusík, kupón do tomboly a kartièku k soutìžím.
Bylo pøipraveno 8 stanoviš se
soutìžemi, ty dìti prošly i nìkolikrát, vždy byli odmìnìni
sladkostí èi omalovánkou.
Odpoledne zpestøily dìti
z naší ZŠ s pohádkou a taneèním vystoupením.
Dokonèení na stranì 6

Zprávy z rady
a zastupitelstva
Rada na svém 79. zasedání mimo jiné rozhodla

!o

poskytnutí finanèního
pøíspìvku ve výši 3 000 Kè
Nadaci LANDEK Ostrava
na èinnost nadaèního programu v roce 2010.
! o zpracování studie, která
by øešila odstranìní zaplavování RD na ulici Na Moèárku
z polních pozemkù, které se
nacházejí nad touto ulicí.
! o zadání zakázky na akci:
„Osazení obruby a oprava
povrchu èásti ulice Pod Janíèkem „ firmì Pavel Matìj,
za cenu 38 040 Kè.
! o zadání zakázky na akci:
„Proèištìní kanalizaèního
potrubí letního koupalištì“
firmì Petr Vojáèek, za cenu
11 825 Kè.
! o zadání zakázky na akci:
„Výmìna elektroinstalace
v budovì MŠ na ul. Mitrovická“ firmì Rudolf Prorok,
za cenu 40 380 Kè.
! o zadání zakázky na akci:
„Dodávka zpomalovacího
retardéru pro MOb“ firmì
Bur&Ann. CZ s.r.o., za cenu
17 588 Kè.
! o zakoupení nového koberce do obøadní sínì MOb
za cenu 12 040 Kè.
! o uhrazení pronájmu klubovny Sdružení zahrádkáøù
obce Stará Bìlá pøi poøádání
akce: „Pálení èarodìjnic“
ve výši 1 630 Kè.
! øešit žádost obèanù z ul.
K Prùplavu, týkající se vyèištìní a pravidelné údržby pøíkopu, ve spolupráci s MMO
odborem životního prostøedí.
! o uzavøení smlouvy na pojištìní traktoru a traktorového
vleku.
Zastupitelstvo na svém
22. zasedání mimo jiné
schválilo
! zprávu o výsledku pøezkoumání hospodaøení
za rok 2009.
! zprávu o inventarizaci majetku ke dni 31.12.2009.
Hospodáøský výsledek pøíspìvkových organizací MŠ
Stará Bìlá a ZŠ Stará Bìlá.
! prodej pozemku parc.
è. 3602/35 (parkovištì
za firmou Group 4) o výmìøe
477 m2 Milanu Kuèerovi.
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Postup pro snížení fakturovaného
objemu odkanalizované vody
z dùvodu vývozu odpadních vod z pøedèisticích zaøízení
- septiku nebo domovní èistírny odpadních vod

Jaké doklady musíte doložit, aby Vám byl snížen
objem odvedené odpadni
vody?
1.Ovìøenou stavební dokumentaci nebo dokumentaci
skuteèného provedení stavby
— septiku, domovní èistírny
odpadních vod
2.Povolení k vypouštìní odpadních vod do kanalizace pro veøejnou potøebu
3.Daòový doklad - fakturu
za odvoz odpadních vod
Co dìlat, pokud nemáte požadovanou stavební dokumentaci?
Mùžete si nechat zpracovat
náhradní dokumentaci, tzv.
pasport stavby. Na objednávku
Vám ji zpracuje také oddìlení
dokumentace naší spoleènosti.
Co dìlat, pokud nemáte povolení k vypouštìní odpadních vod?
Pokud toto povolení nemáte,

požádejte vodoprávní úøad,
konkrétnì odbor ochrany
životního prostøedí Magistrátu
mìsta Ostravy, o jeho vydání
na základì správního øízení.
Jakou máte pøedložit fakturu?
Fakturu, ze které bude zøejmé,
že odpadní vody byly odvezeny
z Vámi využívaného pøedèisticího zaøízení a v jakém množství. Faktura musí být souèasnì vystavena na osobu, která je
odbìratelem spoleènosti
OVAK a.s., tzn. máme na její
jméno øádnì uzavøenou smlouvu na dodávku vody a odvádìní
odpadních vod. Jiné osobì
nebude snížení provedeno.
Odvoz odpadní vody si mùžete
na základì objednávky zajistit
rovnìž prostøednictvím spoleènosti OVAK a.s.
Jakým zpùsobem mùžete
o snížení objemu odvedené
odpadní vody požádat?

Noc kostelù

kem v kvìtnovém èísle Zpravodaje.

Milí spoluobèané!
Dne 28. kvìtna probìhla
na mnoha místech v naší republice akce s názvem Noc kostelù, na kterou jste byli srdeènì
pozváni naším duchovním
správcem P. Antonínem Kocur-

Od 17 hodin 50 minut hlas
zvonù otevíral Noc kostelù
a zval k návštìvì širokou veøejnost. Mnozí z vás jste využili této pøíležitosti a pøišli
jste se podívat a podpoøit tuto
akci. Chtìli jsme Vám pøiblížit

CHARITA OSTRAVA
ve spolupráci s DIAKONIÍ BROUMOV vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
„Nepotøebné vìci potøebným lidem“
letní a zimní obleèení (dámské, pánské, dìtské)
lùžkoviny, prostìradla, ruèníky, utìrky, záclony látky
(minimálnì 1m2, prosíme, nedávejte nám odøezky a zbytky látek)
domácí potøeby - nádobí bílé i èerné, sklenièky (nepoškozené)
peøí, péøové a vatované pøikrývky, polštáøe a deky
obuv – nepoškozená, svázaná v páru
dìtské hraèky (stavebnice, panenky, plyšáci atd.)
VÌCI, KTERÉ VZÍT NEMÙŽEME:
lednièky, televize, poèítaèe a jinou elektroniku, matrace, koberce
nábytek, jízdní kola a dìtské koèárky zneèištìný a vlhký textil
Sbírka se uskuteèní: pondìlí 6. 9. 2010, 9.00–18.00 h
místo: Ostrava hl. nádraží, vjezd do areálu nákladního nádraží ÈD
na køižovatce ul. Mariánskohorská a Cihelní
Vìci prosíme zabalené do igelitových pytlù èi tašek, aby se
transportem ve vagónech nepoškodily. Dìkujeme za Vaši pomoc!
Více na www.ostrava.caritas.cz a www.diakoniebroumov.org
nebo na tel.: tel.: 596 783 011 nebo 731 625 853

Pøepravu humanitárního materiálu zajišuje ÈD Cargo.
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Osobnì na zákaznickém oddìlení naší spoleènosti , Poštou,
Elektronickou poštou na adresu info@ovak.cz
Kolikrát za rok lze požádat?
Požádat lze maximálnì lx v jednom kalendáøním roce. Pokud
ale vyvážíte pøedèisticí zaøízení èastìji, musíte tento poèet
vývozù doložit schváleným
provozním øádem tohoto zaøízení s uvedením èetnosti vývozu.
V jaké výši bude snížena
faktura - za vodné a stoèné za objem odvedené odpadní vody?
Prokázaný objem vyvezeného
pøedèisticího zaøízení x sazba
stoèného platná pro pøíslušný
rok
Je možné si požádat o snížení zpìtnì?
Není. Objem odvedené odpadní vody bude snížen pouze v roce, ve kterém byl vývoz pøedèisticího zaøízení uskuteènìn.
Kde získáte podrobnìjší
informace?
V zákaznickém centru spoleènosti nebo na zákaznické lince
848 100 700.

køesanství, církev a víru a to,
jak prostøednictvím hudby
a zpìvu, tak i prùvodním slovem pana faráøe.
Vìøím, že se vám u nás líbilo
a dìkuji všem návštìvníkùm,
kteøí pøišli. Tìšíme se opìt
nìkdy na vidìnou.
Ing. Veronika Hoøínková

Darováním nepotøebných odìvù a dalších vìcí
si lidé mohou uvolnit místo
ve skøíni, umožní jejich
další využití, pomùžou šetøit životní prostøedí, vytvoøí pracovní pøíležitost
lidem v krizové životní
situaci.
Diakonie Broumov vytváøí mimo jiné pracovní
pøíležitosti pro lidi v krizových životních situacích,
kteøí shromáždìné obleèení a další vìci tøídí, použitelné vìci slouží dále právì tìmto lidem v ÈR i v zahranièní, poškozený materiál podléhá dalšímu prùmyslovému zpracování.
Charita Ostrava se organizací sbírky pøipojuje
k podpoøe lidí v krizových
situacích, jimž v Ostravì
také poskytuje sociální
služby v azylových domech a nízkoprahovém
denním centru.
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Obdrželi jsme
podìkování
Vážení, dovoluji si Vám všem
zaslat podìkování za nezištnou
pomoc pøi kvìtnových záplavách. Podìkování patøí i stavebnímu úøadu a záchrannému
sboru požární ochrany ve Staré Bìlé. Postavením kontejneru, odvoz pytlù s pískem
a pomoc pøi naložení odpadkù
ze zatopené garáže a chatky.
To vše bychom samy jen tìžko
zvládly.
Ještì jednou dìkujeme
Jana Zboøilová
Zdenka Chromèáková
z ul. K Prùplavu

Volný pokoj
Odbor sociální péèe ÚMOb
Stará Bìlá oznamuje, že se
uvolnil pokoj v pøízemí domu
s peèovatelskou službou.
Zájemci se mohou informovat na tel è. 599 424 107, paní
Richterová.

Sezónní autobusová linka z Ostravy
na letištì Leoše Janáèka
Od 20. kvìtna 2010 se zavedla nová sezónní autobusová linka spojující Ostravu s letištìm
Leoše Janáèka, která je urèena
zejména cestujícím k charterovým letùm po dobu letní sezóny.
Linka bude provozována
až do 30. záøí 2010, a to po celý
týden s výjimkou nedìlí, v hodinovém intervalu.
Na lince jsou následující
zastávky:
Pro smìr na letištì:
Poruba, vozovna
Svinov, nádraží
Hrabùvka,
Hotelový dùm Hlubina
Dubina
Mošnov, Airport.
Pro smìr z letištì:
Mošnov, Airport
Dubina, Interspar
Hrabùvka,
Hotelový dùm Hlubina
Svinov, nádraží
Poruba, vozovna.

První spoj z Poruby pojede
v 7.45, poslední v 19.45, první
spoj z Mošnova v 8.45, posled-

ní pak v 20.45. Na lince platí
zvláštní tarif, z Poruby a Svinova bude cena jízdenky na letištì èinit 40,- Kè a z Hrabùvky
a Dubiny 30,- Kè.
Linka ODIS è. 333, která
svým rozsahem a èasovými polohami spojù odpovídá celoroèním potøebám zamìstnancù
areálu letištì a pøilehlé prùmyslové zóny a rovnìž vytváøí návaznou pøepravní nabídku
k vìtšinì pravidelných leteckých spojù do, resp. z Prahy
a Vídnì, jezdí dle platného
jízdního øádu také.

Kam
o prázdninách
31.7 - 1.8. 2010

Oblastní pøebor
dìtí, juniorù
a mladých jezdcù.
Jezdecký klub Baník Ostrava
8.8. 2010 15:00

Letní slavnost
v zahradì Katolického
domu. K poslechu zahraje
dechovka. Budou pøipraveny
soutìže pro dìti. Pøijïte si
užít léta. Zve MO KDU-ÈSL.

Provoz linky bude dotován
z prostøedkù Moravskoslezského kraje. Jízdní øád linky
è. 910100 je k dispozici
na www.idos.cz.

Velká cena Ostravy

Informace je možné získat
také v cestovních kanceláøích.
Autobusová linka je vhodná
napøíklad i pro dopravu dìtí
na školní výlet na letištì.

Konec prázdnin s TJ

Bc. Šárka Vlèková, tisková mluvèí
Odbor kanceláø hejtmana kraje

20.-22.8. 2010
46.roèník
Jezdecký klub Baník Ostrava
28.8. 2010 15:_00
Letní odpoledne na høišti TJ
Sokol Stará Bìlá. Hry pro dìti, tenisová škola, soutìže ve
fotbalových dovednostech.
V podveèer živá hudba.
Obèerstvení pro všechny
zajištìno. Vstupné: dìti 20,dospìlí 40,-. Srdeènì zve
výbor TJ Sokol Stará Bìlá.

Pracovní doba
lékaøù a lékárny
bìhem prázdnin
Ordinace dìtské lékaøky
MUDr. Komínkové

Po
Út
St
Èt
Pá

7.15 – 12.00
7.15 – 12.00
7.15 – 12.00
7.15 – 12.00
7.15 – 12.00

+ poradna

Ordinace všeobecného lékaøe
MUDr. Piky

Po
Út
St
Èt
Pá

8.00 – 12.00
8.00 – 12.00(Proskovice)
11.00 – 17.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

Lékárna

Po
Út
St
Èt
Pá
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7.30 – 15.00
7.30 – 15.00
9.00 – 17.00
7.30 – 15.00
7.30 – 15.00
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Usedlost starobìlského fojta
V knize o dìjinách Staré Bìlé
jsem naznaèil, že velkou èást
pozemkù pùvodního rozsáhlého
fojtství uchvátila od poèátku
16. století vrchnost a že se pozdìji fojty stávali zámožní sedláci. Domníval jsem se, že na statku è, 8, který vznikl možná
ze zbytku pùvodního fojtství, žil
také Šimon Šíma. Novì objevená listina však tento pøedpoklad nepotvrzuje, pøesto svým
zajímavým obsahem rozšiøuje
naše poznatky o Staré Bìlé
v roce 1607. Proto zde zájemcùm o historii obce její text
pøedkládáme v soudobém pøepisu.
„My, burgkmister a rada
mì(ste)èka Paskova v Marggrabství moravském známo
èiníme všem vùbec a tu zvláš,
kde by toho nejvíc potøeba ukazovala, že jest pøed nás, ouplné
právo, pøedstoupil Jiøík Holan,
soused a obyvatel dìdiny Staré
Bìlé, k panství zábøežskému
pøináležící, a tenkrát poddaný
Jich M(ilos)tí slavnej capituly,
nás za to poctivì žádajíce, abychom jemu mající privilegium,
jinak obdarování na nìjaký kus
roli, slove púš, zvidimírovali,
kteréžto privilegium na pergamenì a tøema peèeami corroborírované, spatøíce však v celosti bez všelijakého poru-šení jak
na písmì, tak na peèetích
zùstajíce, jeho slušné žádosti
nikoliv odepøít jemu jsme nemohli, nýbrž v tento vidimus de
verbo ad verbum, jak samo v sobì zní a zavírá se, vypsati na tento papír jsme jej dali. Totiž:
Já, Jan Syrakovský z Pìrkova
a na Zábøeze nad øekú Odrú

z erby a potomky svými a budúcími držiteli statku zábøežskýho,
známo èiním tímto listem pøede
všemi, kdežto ètúc slyšán bude,
že sem z svým dobrým rozmyslem a vùlí prodal roli, jinak púš
slovì Fojtovskú, ležící mezi rolí
Vanìèkovú a Syrovýho, poènúc
od návsi až do Paleska lesu
zdýli, Šimonovi pøíjmením Šímovi ze vsi Starej Bìlé, poddanému
vìrnému milému, ku gruntu
a statku jeho se všemi pøíslušnostmi, které k ní náleží, erbùm
a potomkùm jeho za sumu
padesáte pìt zlatých poètu
slízskýho, kteréžto peníze
od nìho hotové úplnì a docela
sem pøijal. Z tejž role aneb púštì on Šíma mnì, vrchnosti svý
a budúcím potomkùm mým
a pánùm a držitelùm statku
zábøežského a vsi Starý Bìlé,
každoroènì povinen jest a bude
na budúcí vìèné èasy i s potomky svými a tejž role držiteli
platu o svatým Václavì devìt
groší slízských dávati a nic více,
aniž jiný roboty neb povinnosti
s tejž výš jmenované púštì
vykonávati nemá, ani v nì potahován, kterejžto role neb púštì
již tak k jeho gruntu spojené
èasto psaný Šíma bude moci
užívati, ji prodati, zastaviti, jako
svým vlastním èiniti, jakž se
jemu zdáti a nejlépe líbiti bude,
v èemž já jemu sám za sebe
z erby a budúcími potomky mými, pány a držiteli vsi Starý Bìlý,
že pøi tom všem nadání, jak se
zvrchu píše, on, Šimon pøíjmením Šíma i z budúcími potomky
svými, zanechán bude, pøipovídám. Tomu na svìdomí a lepší
jistotu já, zvrchupsaný Jan Sy-

MÌSTSKÝ OBVOD STARÁ BÌLÁ VYHLAŠUJE

FOTOGRAFICKOU SOUTÌŽ

Mo je Belá
T A D Y
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M Á M
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Máte ve Staré Bìlé své oblíbené místo?
Vyfotografujte jaká je „Vaše Bìlá“.
Nejzajímavìjší snímky budou ocenìny vìcnými cenami.
Vybrané fotografie budou vystaveny a použity k propagaci obce
Soutìžní snímky mùžete zasílat do 30.9.2010 na adresu: RStankova@starabela.cz.
V pøedmìtu uveïte Moje Bìlá - Název snímku, do e-mailu Vaše jméno a telefon.

Podrobné informace a pravidla soutìže najdete na www.starabela.cz
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rakovský z Pìrkova, peèe svú
vlastní z mým jistým vìdomím
rukú podepsal a pøiprosil sem
urozených páhù, pana Jaroše
Skrbenského z Høíštì a na Hošálkovách, pana Stibora Syrakovského z Pìrkova a na Staré
Vsi, že sú tolikéž peèeti svý podle mý k tomu listu pøitisknúti
a pøivìsiti rozkázali (a) vlastními
rukami se v nìm podepsali, však
sobì a erbùm svým beze škody.
Dán a psán na Zábøeze
nad Odrú, den Svatého Jiøí léta
Pánì tisícího šestistého sedmýho poèítajíc.
LS Jan z Pìrkova LS Jaroš z Høištì LS Stibor z Pìrkova
Kdež že tomu všemu tak a nejináè jest, pro lepší jistotu a prùchod pravdy (s) naším dobrým
vìdomím a vùlí, tento vidimus
s pøitisknutím peèeti naší vìtší
stvrzujeme. Actum v mìsteèku
Paskovì dne 7. Octobris 1712.
Z textu je zøejmé, že sedlák Šimon Šíma koupil od Jana Syrakovského z Pìrkova za vysokou
èástku 55 zl. selských tzv.
Fojtovskou púš, která je pøesnì
vymezena sousedstvím s rolí
Vanìèkovou a Syrového. Víme
jen, že 1602 koupil statek
(è.126) za 90. zl. slez. Tomáš
Vanìèek od Jakuba Pudicha, neznáme však z té doby pøíjmení
Syrový. Je tøeba zdùraznit,
že polnosti patøící k jedné
usedlosti se mohly skládat z více
èástí na rùzných místech.
Tak tomu bylo i v tomto pøípadì,
když pusté pole od bývalého
fojtství se táhlo od návsi
(od dnešního centra obce)
až k Palesku.
Šimon Šíma si listinu peèlivì
uschoval do truhlice a jeho nástupci si ji jako dùležitý vlastnický doklad pøedávali. Jestliže
ji nechal potvrdit 7.10.1712 Jiøík
Holaò, je zcela evidentní, že byl
majitelem téhož selského statku
a mùžeme tak spolehlivì potvrdit, že se jednalo o statek è. 12.
Kdo byl Jiøík Holaò a jakým
zpùsobem jej nabyl? Roku 1682
koupil tento selský statek Jiøíkùv
otec Mikuláš Holaò od Jana
Mžika. Tento Mikuláš byl v letech 1688-1689 starobìlským
fojtem a zemøel pøed rokem
1699. Jeho syn Jiøík Holaò se narodil asi roku 1675, zemøel
13.8.1740 ve vìku 65 let.
Od 14.11.1700 byl ženat
s Annou Šedìnkovou, dcerou
Ondøeje, která zemøela
1.2.1738 v 60 letech.
Dìdicem statku è. 12 se stal
jejich syn Jan Holaò, nar. 1. 1.
1709, + 6. 6. 1782 v chalupì è.
54. Dne 15.2.1734 koupil grunt
od svého otce Jiøíka za sumu 150
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zl. slez. bez obvyklého závazku.
Ke statku mu otec pøidal 4 konì,
okovaný vùz, pluh, hák s železy,
ètvery brány a požadoval
po synovi roèní splátky po 3 zl.
Sám si ponechal ke svému výminku 18 záhonù „na poušti“,
zahradu, „….co je pøihražena
na tej poušti…“ a louku „od Kašpárkového po cestu“. K tomu
mìl ještì pro obživu 4 krávy.
Bylo samozøejmostí, že se syn
zavázal pravidelnì obdìlávat
otcùv výminek. Proto mu otec
pøidal k pøedešlým 4 ještì další
2 konì. Sklizní z ozimu se budou
oba dìlit napùl, z jaøiny si vezme
otec tøetinu úrody. Kdyby otec
zemøel, zùstane matce polovina
výminku. Hony „od Hrabùveckého“ má na 6 let pronajaty
Janùv švagr Pavel Bøezina
a poté opìt pøipadnou ke statku.
Kromì toho byla èást pùdy také
pronajata Janu Prchalovi, panu
faráøi, Janu Hajduèkovi a Janu
Lyèkovi. Kromì jiných dluhù
zbývalo uhradit na mše svaté
za dìda Miku Holanì a jeho
manželku celkem 3 zl. 15 gr.
a 3 denáry, starobìlskému kostelu na køíž a na ozdobu Panny
Marie 6 zl., na ohlášky 2 zl.,
na mše 13 zl. 9 gr. a tøem
sestrám vyplatit jejich podíly
po 15 zl. 19 gr. a 3 denárech.
Jan Holaò se ženil 25. 1. 1733
se Zuzanou Malíkovou, dcerou
Ondøeje, která zemøela 27. 1.
1775 na statku è. 12 v 75 letech.
Rod Malíkù žil v Zábøehu,
kde se také Zuzana narodila
27. 7. 1704 jako dcera Ondøeje
a Polyxeny. Porovnáním
s úmrtím zjistíte, že vìk zemøelých byl vìtšinou odhadnut a èasto „zaokrouhlen“, ve skuteènosti jí bylo 71 a pùl roku.
Janovými sestrami byly nejstarší Marina, nar. 19. 12. 1701,
provdaná 15. 4. 1731 za vdovce
Pavla Bøezinu, jemuž tchán
postoupil na 6 let nìjaké hony
(èásti lánu) na svém poli smìøujícím k hranicím s Hrabùvkou, Kateøina, nar. 12. 10. 1705,
s níž se 14. 7. 1726 oženil Jan
Jaroš a Anna, nar. 8. 10. 1712,
od 18. 1. 1739 manželka Martina Tichopáda.
Statek è. 12 nezùstal Holaòùm trvale, protože vnuk Jana
Holanì téhož jména jej prodal
1. 12. 1810 za 3000 ul. rýnských
Františku Karasovi. Ten se
pøiženil na menší selský statek
v Petøvaldì, a proto vrátil statek
10. 7. 1813 za 600 zl. rýnských
Janu Holaòovi. Jan jej definitivnì prodal 13. 1. 1819 za 300
zl. rýnských Petru Prokešovi,
v jehož rodu pak zùstal do roku
1931.
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OZO vymìnilo obsluhu ve dvoøe
a zaplatilo nová stání pod popelnice
Nová obsluha a rozšíøení, to
jsou dvì novinky, s nimiž pøichází starobìlský sbìrný dvùr.
„K poslednímu èervnu u nás
skonèil pan Oøechovský, který
ve dvoøe pracoval. Konèila mu
smlouva a my jsme mu ji neobnovili,“ øíká struènì Ivo Stoszek z firmy OZO, která sbìrný
dvùr provozuje. Pøipouští, že lidé, kteøí do dvora vozili staré
vìci a odpad, se zamìstnancem nebyli spokojení. Stìžovali si, že je neochotný a nepøívìtivý.
„Od 1.7. zaskakují ve dvoøe
jiní zamìstnanci a od pùlky
prázdnin bychom rádi mìli nastálo nìkoho nového. Bylo by
urèitì dobøe, kdyby to byl nìkdo místní, koho by lidé znali –
a on je také,“ pøeje si Stoszek.
OZO by rádo sbìrný dvùr
rozšíøilo, tak aby mohlo pøistavit další velké kontejnery.

„Máme to v plánu, zatím jednáme s obcí, kam až bychom mohli plot posunout. Zdvojili
bychom podle potøeby nejvytíženìjší kontejnery,“ popisuje.

„Mají hnìdou barvu, zkoušíme
je nabízet lidem v Tøebovicích
a Slezské Ostravì. Je to
popelnice, kterou vám postavíme pøímo pøed dùm. Likvida-

ce odpadu ze zelenì je zdarma,
odvoz 1x za 14 dní je zpoplatnìn, dìlá to pøibližnì 500 Kè
za rok. Zatím zjišujeme, zda
se to osvìdèí, zda budou mít
lidé zájem. Pokud ano, budeme
tuto službu nabízet všem
mìstským obvodùm v Ostravì,“ uzavírá Stoszek.
(joh)

Novou podobu mají také stání pro kontejnery na tøídìný
odpad z domácností – po celé
obci jsou jednotnì oznaèená,
mnohde stojí popelnice novì
na zámkové dlažbì. „Platilo to
právì OZO, celé je to teï pìknìjší, upravenìjší, lépe se
okolo udržuje poøádek a díky
pøesnému znaèení se po vysypání zase postaví na stejné
místo,“ pochvaluje si místostarosta Miloslav Hoøínek.
Stanovištì se dìlí na tøi èásti
– stání pro kontejner na plasty,
sklo a papír. Firma OZO teï
ve dvou obvodech zaèíná testovat další novinku: domácí
popelnice na biologický odpad,
jako je tráva, zelenina, ovoce.

Stání pro popelnice na tøídìný odpad jsou novì upravená.

Co vozit do sbìrného dvora
1.Objemný odpad: starý nábytek, koberce, garnyže,
linoleum, staré záchody, umývadla, vany. POZOR: dveøe
a stará okna vám ve svìrném dvoøe zdarma nevezmou, leda
za úplatu. Oboje patøí mezi stavební materiál, ten podle
vyhlášky mìsta nepatøí mezi bìžný odpad z domácnosti.
2.Nebezpeèný odpad: léky, záøivky, akumulátory, baterie,
chemikálie, barvy, øedidla, oleje a nádoby jimi zneèištìné.
3.Zeleò, bioodpad: tráva, listí, zelenina, spadané ovoce.
POZOR: vìtve vám vezmou bezplatnì jen na dvou místech,
v centrále firmy OZO v Ostravì-Kunèicích a na skládce
v Ostravì-Hrušovì. Suché døevo umožòuje zákon spálit
na zahradì, mokré nikoliv.
4.Separovaný odpad: plasty, sklo, papír.
5.Elektro: vše od mobilù až po mrazicí boxy.
Obecnì platí zásada, že vám ve sbìrném dvoøe vezmou
jen množství, které pochází z bìžného chodu domácnosti
(do velikosti pøívìsného vozíku). Vìtší množství èehokoli tam
vyvážet nemùžete. (Napøíklad u pneumatik vám vezmou jen
4 kusy, ne více.) Vìtší množství odpadu z domácností pøijímá
bezplatnì jen sbìrný dvùr v Ostravì-Kunèicích.
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mùcek ke zkvalitnìní výuky,
nebo hraèek do školní družiny.

Vydaøený dìtský den
Pokraèování z titulní strany

Pro rodièe bylo pøipraveno obèerstvení, a už èepované piveèko, kofola èi gril. Klobása, mimochodem všechno došlo pro velkou úèast. Pro dìtièky koláèky,
páreèky a slabùstky. To všechno
se vydaøilo také proto, že nám
pøálo poèasí, což byl náš nejvìtší
strašák, i když pøi dešti byla
možnost uskuteènìní v myslivnì.
Nejvìtší odmìnou nebyly jen
vydìlané penízky, které jdou
opìt na aktivity žákù naší ZŠ,
ale i rozzáøené oèka našich
malých obèánkù.

Velké podìkování patøí i mysliveckému spolku, který nám
za nepatrný nájem poskytl zázemí Starobìlské myslivny, Starobìlským hasièùm, kteøí pøijeli
dìtem ukázat velké hasièské
auto a dovolili ho prolézt skoro
jako prolézaèky, obecnímu úøadu za poskytnutí daru 6.000 Kè
a taky p. MUDr. Komínkové
za dáreèky pro dìti.

I pro mne to byla poslední
akce, jelikož konèím ve SR.

Pracovníkùm naší školy dìkujeme za celoroèní nároènou
práci a zároveò všem pøejeme
naèerpání nových sil do další-

Simona Holaòová

To byla poslední z letošních
vydaøených akcí, které uspoøádalo SR v tomto školním roce
a z výdìlku poskytlo a už na odmìny dìtí ZŠ èi zakoupení po-

Ohlédnutí se za školním rokem 2009/2010
Vedení Základní školy Ostrava–Stará Bìlá pøeje všem žákùm a zamìstnancùm sluneèné prázdniny plné nevšedních
zážitkù.

Tímto chci všem èlenùm veøejnì
podìkovat za bezvadnou spolupráci a do dalších let pøeji
mnoho zdaru!

ho školního roku.

zvláštì sdružení rodièù.

Podìkování za spolupráci
a finanèní podporu školy patøí
zøizovateli, jehož pøièinìním se
výraznì zlepšila vybavenost
školy kvalitní didaktickou technikou a zároveò bylo pro naše
žáky vybudováno nové høištì.
Dík patøí také sponzorùm a ob-

Touto cestou bychom chtìli
podìkovat paní Simonì Holaòové, která aktivnì sdružení
rodièù vedla 4 roky a škole spoleènì s rodièi výraznì pomáhala. Novému pøedsedovi sdružení pøejeme také tolik energie
pro tuto dobrovolnou nároè-

nou èinnost.
Podìkování za práci patøí paní uèitelce Ing. Jarmile Forgaèové, která na zdejší škole pùsobila 14 let. Vedení Základní
školy Ostrava–Stará Bìlá pøeje
paní uèitelce do dalšího aktivního života hlavnì hodnì zdraví, optimismu a osobní pohody.
Mgr. Jarmila Bjaèková,
øeditelka školy

Co nového v AVZO Stará Bìlá
Mìsíc kvìten byl na èinnost
naší organizace velmi bohatý.
Kromì pravidelných støedeèních schùzek v oddílové klubovnì, zabezpeèovali èlenové
ZO spoleènì s Krajskou radou
dìtí a mládeže coby spolupoøadatelé už 4. roèník soutìže Trefa. I pøes nepøízeò
poèasí se této akce zúèastnilo

37 soutìžících, kteøí mìøili své
síly v hodu šipkami na cíl,
v hodu granátem a tenisovým
míèkem na cíl, støelbou z luku,
vzduchovky a malorážky.
Po absolvování všech disciplín, èekaly na soutìžící výborné grilované párky, Úèastnický
list a malá sladká odmìna.

Prezentace ZO AVZO Stará Bìlá na ostravské Bambiriádì.

Ti nejúspìšnìjší obdrželi hodnotné ceny, vìnované Radou
dìtí a mládeže moravskoslezského kraje.

4.roèník soutìže Trefa na støelnici v Orlové Lazech
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Ve dnech 21. – 23. kvìtna se
naše Základní organizace
zúèastnila celostátní prezentaèní akce „Bambiriáda 2010“.
Ta naše krajská, se konala
v Areálu Lesní školy v Bìlském
lese a i pøesto, že èást víkendu
propršela, nijak to nepozname-
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nalo celkový program. A tak si
po tøi dny mohly dìti a nìkdy
i jejich rodièe i prarodièe znovu vyzkoušet své už pozapomenuté dovednosti. Výjimkou
nebyl ani náš stánek se vzduchovkovou støelnicí, ve kterém
se vystøídalo na 820 støelcù
všech vìkových kategorií. Všichni úspìšní støelci si odnesli
drobnou pozornost, kterou
nám vìnovala pojišovna RBP.
Jaromír Remža
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Tenis nemá hranice, zve Strakoš
Tenisová sezona se letos rozjíždìla ztìží. Kvìten, kdy tenisté tradiènì zahajují venkovní
hraní, témìø celý propršel.
Poøádné tenisové poèasí se
objevilo až v èervnu. A hráèi se
teï nemohou starobìlské antuky nabažit. Bez ohledu na to,
zda pinkají do míèku závodnì,
nebo jen tak pro radost.
„Lidem se u nás líbí a my
jsme rádi,“ øíká o starobìlském
tenisovém zázemí pøedseda
tenisového oddílu pøi TJ Sokol
Stará Bìlá Pavel Strakoš.
Èím to je, že jsou zdejší
kurty tak oblíbené?
Jsme snadno dosažitelní i pro hráèe z okolí, Výškovic,
Hrabùvky. Dostanou se k nám
mìstskou hromadnou dopravou, pìšky i na kole, o autì
nemluvì. Snažíme se být lidoví
– ceny máme myslím pøijatelné: 70 korun za hodinu na kurtu dopoledne, 90 odpoledne.
Taky chceme, aby si tady lidé
mohli nejen zahrát, ale po hraní i posedìt. O provoz bufetu se
stará Roman Pluhaø. A myslíme i na dìti, máme tady velkou trampolínu, pokud budou
peníze, rádi bychom poøídili
i nìjaké prolézaèky.
Co nového jste na letošní
sezonu pro tenisty pøipravili?
Nejvìtší novinky máme už
z loòska – to jsme dostavìli dva

nové kurty, šestý a sedmý,
na místì, kde døíve hrávali
volejbalisté. Oni zaèali hrávat
pouze v tìlocviènì, kurt nevyužívali, tak jsme se s nimi dohodli, že jej mùžeme používat
my. Díky penìzùm obce a oddílu jsme vloni šestku a sedmièku dobudovali tak, aby bylo
i kolem èar dost místa. Teï to
jsou dva kurty, kde trénují dìti
z tenisové školièky. Na ètyøce
a pìtce hrají èlenové oddílu
a jednièka až trojka jsou kurty,
které si mùže pronajmout
kdokoli. Kromì toho jsme loni
pøistavìli nové záchody
pro muže, skladištì pro správce a bufet. Letos jsme dokonèili
výmìnu plotu, všude je tøímetrové teni-sové pletivo.
A dokola dosázeli túje.
A jak se dívám, potøebovali byste se dál rozrùstat.
Zatímco si povídáme,
na všech kurtech se hraje.
Bývá takhle plno poøád?
Pokud pøeje poèasí, bývá
problém sehnat po patnácté
hodinì volný kurt. Je lepší si ho
zamluvit pár dní pøedem.
Navíc – po upršeném kvìtnu,
kdy se skoro nehrálo, se tu
všichni najednou sebìhli. Jsou
po tenise hladoví.
Mají zdejší kurty i nìjaké
mínusy?
Možná jen to, že se zázemí
buduje postupnì. Když tenis

Babytenisté jsou v krajském finále
Malí starobìlští tenisté patøí
mezi nejlepší ètyøku na severu
Moravy. Postoupili do velkého
krajského finále, které se bude
hrát koncem srpna v Pøerovì.

Síly zmìøí s dìtmi z Rožnova,
Pøerova a s A týmem Junior
tenisu Ostrava.
„Je to kategorie zvaná babytenis, dìti, kterým je osm,

Šéf tenisového oddílu Pavel Strakoš (vlevo) a trenér Jiøí Priesol.
Ti dva jsou na starobìlských kurtech doma.
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ve Staré Bìlé zaèínal - první tøi
kurty se zaèaly stavìt v roce
1985 – nikdo nepoèítal s tím,
že se to tak rozroste. A tak se
všechno dobudovávalo postupnì – sprchy, záchody, bufet..
Kurty jsou antukové.
Co všechno to pro vás
znamená?
Neustálou péèi. Po zimì se
musí antuka obnovovat, po-

na botách. Já neustále sypu
odevšad antuku.
Musí se po každém hraní
uklidit, pokud je sucho, taky
støíkat. Ale to máme zvládnuto
ekologicky – využíváme prameny, které tu kdysi byly, drenážní trubky nám vodu z nich
slévají do jímky a my ji
používáme na støíkání kurtù.
Šetøíme tím taky peníze.
Pokud by nìkdo rád tenis
zkusil, ale bojí se, že už je
na to pozdì – co vy na to?

O starobìlskou antuku je zájem. Když je poèasí, bývá neustále plno.

vrch bývá porušený mrazem,
roste na nìm mech, lišejník.
Vrchní vrstva se musí shrnout,
nasypat a zaválcovat vrstva
nová. Antuka je vlastnì drcená
cihla, taška. Její nevýhodou je
i to, že nám ji všichni nechtíc
kradou, nosí domù. Pøedevším

Zaèít se dá kdykoli, není hranice, vìk ještì nic neznamená.
Tenis je výborný sport na odreagování, nauèí èlovìka koncentraci. Je o pøemýšlení, taktice. Nìkdy rozhodne víc hlava,
než tenisové umìní.

devìt let. V družstvu hraje
vždy šest dìtí, ty naše jsou
ze Staré Bìlé a okolí,“ vysvìtluje trenér starobìlské tenisové školièky Jiøí Priesol, který je
na své nejmenší právem pyšný.
Trénování dìtí jej moc baví.
„Zvláš tìch šikovných. Baví
mì sledovat, jak se posouvají,
zlepšují. A pokud jsou výsledky
i v soutìžích, je to pro mì velké
zadostiuèinìní,“ øíká trenér,
který bývá na starobìlských
tenisových kurtech témìø
dennì. Za trenérskou lekci
bere od 70 do 220 korun za
osobu, podle toho, kolik žákù
má najednou na kurtu.

Jak dodává, dìti mohou
s tenisem zaèít kolem pìti let.
„Èím døív, tím líp. Pokud jsou
motoricky schopné. Což zjistíme jednoduše: staèí pøijít
na kurty, navštívit jednu hodinu, zjistíme, jak na tom dítì je,
jestli už to má cenu. Je tøeba
mít jen správné obutí – žádné
kopaèky, ani sandály. Rakety
na zapùjèení máme. Zkusíme,
uvidíme. Pokud to dítì bude
bavit, poøídíte mu vlastní výbavu,“ zve Priesol, který jedním dechem dodává, že tenis
není sport pro každého: „Hraje
se jeden na jednoho, každý sám
za sebe, a to je velký zábìr
na psychiku. Ne každý zvládne
ten tlak, že je na kurtu sám. Já
mám na tenise rád, že se hraje
do posledního balonu. Dokud
ho neuhrajete, nemùžete vyhrát.“ (joh)

Šedesátiminutový trénink
pro dìti není žádný tenisový
dril, ale zábava: „Rozvíjíme pohybové schopnosti formou her,
soutìží a samozøejmì také hrajeme tenis,“ popisuje Priesol.
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STAROBÌLSKÉ HOLKY UMÍ! „Takhle spokojenì se
tváøíme proto, že jsme byly pozvány na slavnostní vyhlášení
okresní výtvarné soutìže Sdružení hasièù do Hasièského
muzea. Tam nám pøedali dárky a diplom za naše obrázky,
které jsme namalovaly v MŠ Mitrovická pod vedením paní
uèitelky Fuksové.“

JAK SE BUDÍ VODNÍCI? To vám musí štika v rybníce
pod kamenem prozradit, že vodník Pentlièka se ještì neprobudil a nekrmí rybièky a vy se potom se všemi dìtmi z MŠ
Mitrovická vydáte osvobodit ho od všech kouzel.
Po cestì musíte splnit pìt úkolù, které pomohou odstranit
èáry a urèitì se neztratíte, protože hodná zvíøátka vám celou
trasu vyznaèí nejrùznìjšími šipkami a po celou dobu vám
pomáhají dobrými radami.

V kategorii do pìti let získala 1.místo Kateøina Kutáèová
a 3.místo Lucie Schwarzbachová. Akci organizovalo Sdružení
hasièù Èech, Moravy a Slezska Okresní sdružení Ostrava.
Téma pro okresní kolo: Požární ochrana oèima dìtí.

Vodníka Pentlièku jsme probudily, ještì nakrmily jeho rybky
a dostaly jsme za to vodnickou svaèinu a rùzné malièkosti.
I tak se dá dìlat ekologie.

Lenka Nováèková, uèitelka MŠ Mitrovická

Dìti z MŠ Mitrovická

Poznáváme
Evropu
Už v pátek jsme mohli vidìt,
jak velcí fandové Anglièani
jsou, protože pøi návštìvì
Trafalgarského námìstí jsme
se pøipojili k hluèné oslavì,
která tam probíhala. Fandové
houkali na vuvuzely, sledovali
pøenos z Afriky na velkoplošné
obrazovce a dìlali takový
kravál, že jsme neslyšeli jeden
druhého.
Kromì fotbalu jsme se zúèastnili ještì jedné velkolepé
oslavy. Její velièenstvo královna Alžbìta II. slavila narozeniny a projíždìla Londýnem
z Buckinghamského paláce
do Westminster Abbey v otevøeném koèáøe. Mìla rùžový
kostýmek a klobouk a mávala
všem lidem, kteøí ji pøišli pozdravit. Se všemi tìmi nastrojenými vojáky v parádních uniformách to byla bájeèná podívaná a pro nás pro všechny nezapomenutelný zážitek.

Foto: Radka Polášková

Foto: Radka Polášková

Vidìli jsme ještì spoustu
krásných míst, o kterých si
uèíme ve škole a známe je jen
z obrázkù v uèebnicích. Big
Ben, Tower a korunovaèní
klenoty, váleèný køižník Belfast, muzeum voskových figur
s ulièkou hrùzy, katedrálu sv.
Pavla, kde se vdávala lady
Diana, svezli jsme se na nejvìtším ruském kole London
Eye, prohlédli jsme si pøírodovìdné, vìdecko-technické
a námoøní muzeum, Národní
galerii plnou krásných obrazù,
no bylo toho opravdu hodnì.
Poslední den jsme se svezli
lodí po Temži do Greenwiche,
odkud jsme veèer odjeli domù.
Cesta pøes Francii, Belgii
a Nìmecko trvala 24 hodin,
ale jeli jsme úplnì novým autobusem, tak nám to pøi sledování rùzných filmù rychle
uteklo. Teï už jen vzpomínáme
a tìšíme se, až se do Londýna
znovu podíváme.

TAROBÌLSKÝ

ZPRAVODAJ

Hana Nováková
uèitelka ZŠ Stará Bìlá

vychází jednou mìsíènì lVydává ÚMOb Ostrava Stará Bìlá ! www.starabela.cz
Redakce si vyhrazuje právo na redakèní úpravu pøíspìvkù. lNeprošlo jazykovou úpravou.

Adresa redakce, sbìr inzerce: ÚMOb Stará Bìlá, Junácká 127, p. Staòková, tel.: 599 424 101, fax: 596 769 199
Redakèní rada: Ladislav Dlouhý, Renata Staòková, Miloslav Hoøínek
Redaktorka: Jana Bohušová
Sazba: Pavel Hoøínek, tel.: 603 891 247 Tisk: Tiskárna v Dubí Uzávìrka pøíštího èísla: 15.8.2010

