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Oznámení

O vyhlášení
dotaèního programu
na podporu údržby a oprav
nemovitého majetku
organizací pùsobících
ve Staré Bìlé
Rada mìstského obvodu Stará Bìlá
vyhlašuje, na základì povìøení zastupitelstva Mob Stará Bìlá è. usnesení 9/5 ze dne 27.6.2011, dotaèní
program na podporu údržby a oprav
nemovitého majetku organizací
pùsobících v Mìstském obvodì Stará
Bìlá pro rok 2011.
Podacím místem pro pøíjem žádostí je podatelna Mìstského obvodu
Stará Bìlá. Poslední termín pro podání žádostí o dotaci je den
25.7.2011 do 16.00 hodin.
Výsledky podpoøených projektù
budou oznámeny po zasedání zastupitelstva Mob Stará Bìlá, které se
uskuteèní dne 8.8.2011.
Stará Bìlá dne 13.7.2011
Informace na www.starabela.cz

Páter Antonín:

Budu hrát
za TJ Sokol
New York
Katolický knìz Antonín Kocurek opustí
v pùlce prázdnin starobìlskou farnost,
po ètyøech letech se vrací za prací do New
Yorku. „Jde o službu pro èeskou komunitu,
konèí tam knìz a biskup Lobkowicz mì
oslovil, zda bych místo nìj nastoupil já.
Jednak umím anglicky, ale to umí i mnoho
dalších knìží, a jednak tamní prostøedí
dobøe znám,“ popisuje starobìlský faráø,
který v newyorské farnosti osm let
pùsobil. Pak pøišel do Staré Bìlé.

Milí sousedé, vaše zahrady už rostou a plodí o sto šest.
Zelenají se a kvetou. A tak vyhlašujeme prázdninovou soutìž

Starobìlská
zahrádka 2011
o nejhezèí starobìlskou zahradu a pøedzahrádku.

Podìkování

Pøijïte si dlubnout
na starobìlské kurty,
zvou tenisoví zakladatelé

Koncem srpna skonèí dvouleté volební období výboru Obèanského
sdružení Dìtský úsmìv pøi Mateøské
škole Ostrava-Stará Bìlá. Vznik
obèanského sdružení zaèal nevinnì,
hlavnì z praktických dùvodù. Ale také proto, abychom zkvalitnili spolupráci školy s rodièi, zaèátkem školního roku 2009 – 2010.

Na starobìlských tenisových kurtech se èlovìk cítí jako doma – by je
tam prvnì, není zdejší a tøeba ani
neumí hrát tenis. Je tam pohoda,
útulno a domácky, hrát a posedìt
sem chodí kromì Starobìlanù i pøespolní. Všichni rádi. A to je ta nejvìtší
pochvala pro hrstku chlapù, kteøí je
pøed pìtadvaceti lety starobìlské
kurty vlastníma rukama postavili.

Pokraèování na stranì 6

Dokonèení na stranì 10

Zveme obèany na zasedání

Zasedání
zastupitelstva
VÍCE NA STRANÌ 7

Zastupitelstva

mìstského

obvodu Stará Bìlá, která se
uskuteèní ve dnech 8.8.2011
a 26.09.2011, vždy v 17 hodin
v prostorách ÚMOb Stará Bìlá.

Urgentní telefonní èíslo Mìstské policie Hrabùvka 596 712 293, také lze volat 156
(obì telefonní èísla fungují 24 hodin dennì)

! volat pøi páchání jakékoliv trestné èinnosti ! v pøípadì pohybu podezøelých osob

Z jednání rady
a zastupitelstva

!

ci vnitøní el. instalace v MŠ na ulici Mitrovická firmì Jaromír Nová-

Rada na svém 9., 10. a 11. zasedání mimo jiné rozhodla
! o pøijetí penìžního daru ve výši

èek – NOVEL za cenu 347 165 Kè.
! o zadání zakázky na opravu
støechy v objektu AGRO (pracovištì pracovníkù veøejnì prospìš-

2 000 Kè od firmy CK Eurocykl

ných prací) firmì Tenisový klub

Ostrava.
! o vyžádání cenových nabídek

ARBREX za cenu 245 232 Kè.
! o prodloužení nájemní smlouvy

na další rekonstrukci chodníkù

na byt è. 4 v Domovì pro seniory

na místním høbitovì.
! o vyžádání cenových nabídek

mezi Mob Stará Bìlá a Janem

na instalaci kamerového systému
pro zabezpeèení parkovacích pro-

do 30.6.2012.
! o uzavøení smlouvy mezi Mob

storù pøed budovou zdravotního

Stará Bìlá a pojišovnou Koopera-

støediska.
! o zadání zakázky na úpravu od-

tiva a.s. na pojištìní odpovìdnosti

vodnìní na ul. Na Moèárku firmì

nou zamìstnavateli.
! o zadání zakázky na renovaci

Hochbau s.r.o., za cenu 70 800 Kè.
! o poskytnutí penìžního daru

zamìstnancù za škodu zpùsobe-

køíže na místním høbitovì ve Staré
Bìlé firmì René Cihláø za cenu

pøi ZŠ Stará Bìlá na poøádání

38 116 Kè.

Dìtského dne, který se uskuteènil
Zastupitelstvo na svém 5. za-

ve výši 15 000 Kè Spoleèností pøá-

sedání mimo jiné schválilo
! hospodáøský výsledek pøíspìv-

tel Poodøí na vydání publikace

kových organizací ZŠ a MŠ Stará

„Povìstí starobìlské farnosti“.
! o likvidaci nepotøebného majet-

Bìlá za rok 2010.
! zprávu o výsledku pøezkoumání

ku Mob Stará Bìlá dle pøedložené-

hospodaøení Mob za rok 2010.
! zprávu o inventarizaci majetku

ho likvidaèního protokolu.
! o prodloužení nájemní smlouvy
na byt è. 5 v nástavbì nad ZŠ mezi
Mob Stará Bìlá a Markétou Jurákovou s úèinností od 15.6.2011
do 14.6.2012.
! o udìlení souhlasného stanoviska Mob Stará Bìlá pro ZŠ Stará
Bìlá, pro tyto projekty: Inovace
výuky a vyuèovacích metod
pro žáky se specifickými vývojovými poruchami uèení a chování.
Inovace ve vzdìlávání pøírodovìdných pøedmìtù se zamìøením
na praktické dovednosti žákù.
! o poøízení a umístìní dopravní-

a závazkù Mob k 31.12.2010.
! závìreèný úèet hospodaøení
Mob Stará Bìlá za rok 2010.
! prodej pozemku parc. è. 3839/2
v lokalitì cyklistické odpoèívky
u Odry o výmìøe 14 m2 spoleènosti
povodí Odry za cenu 1 400 Kè.
! nabytí pozemkù parc. è 1446/1
o výmìøe 664 m2 a parcela è.
1446/29 o výmìøe 13 m2 od spoleènosti Øadová zástavba Stará Bìlá
darem.
! koupi stavby komunikace na pozemcích parc. è 1446/1 a parc. è.
1446/29 od spoleènosti Øadová

ho zrcadla na køížení stávající uli-

zástavba Stará Bìlá za kupní cenu

ce Povìtronní s novou ulici Povì-

1 Kè/m2 tj. za cenu 690 Kè.
! vydání nesouhlasného stanovis-

tronní.
! nezaøadit, v souèasné dobì, MK

ka k zámìru prodeje pozemku

nová Povìtronní do pasportu míst-

parc. è. 3404, v lokalitì Majero-

ních komunikací.

vec, o výmìøe 2 757 m2.
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Statutární mìsto Ostrava uvolnilo
necelé ètyøi miliony Kè na èištìní místních komunikací. Ve Staré Bìlé se toto
opatøení vedoucí ke snižování prašnosti ovzduší dotkne témìø 9 km
(tj. pøes jednu tøetinu) místních
komunikací.
V období od èervna do záøí bude
na ulicích ve Staré Bìlé jezdit kropící
vùz (4krát), vùz se samosbìrem
(4krát) a èistící vùz PM10 (2krát),
který pøi èištìní také filtruje okolní

vzduch od nepatrných prachových
èástic.
Èištìní bude probíhat na tìchto komunikacích: Na Zámèiskách, Ruskova,
Koláèkova, Valova, Chrobákova, Korandova, Kališní, Jeèmínkova, Na Moèárku, Potoky, Lyèkova, Povìtronní,
Dokoupilova, Rudolfova, Gregárkova,
Koroptví, Motyèkova, K Prùplavu,
Kleèkova, Pod Lesíkem, Nad Rybníkem a Pod Janíèkem.
Mgr. Michal Hoøínek, místostarosta

Mindalou o 1 rok od 1.7.2011

ve výši 4 000 Kè Sdružení rodièù

v Myslivecké chatì Stará Bìlá.
! o poskytnutí penìžního daru

Ulice ve Staré Bìlé budou èistit
Ostravské komunikace

o zadání zakázky na rekonstruk-

Obèané zaslali podnìty
k MHD ve Staré Bìlé
Na základì výzvy uveøejnìné v kvìtnovém zpravodaji dopravní komise
obdržela 17 podnìtù týkající se dopravní obslužnosti MHD ve Staré Bìlé.
Z podnìtù vyplynuly pøedevším požadavky k zajištìní návaznosti spojù
MHD na køižovatce „U Matìje“, návaznosti linky è. 59 na vlaky ÈD v Polance nad Odrou, na harmonizaci odjezdù autobusù v návaznosti na konec
vyuèování v základní škole a na zvýšení poètù spojení linky è. 77 do Proskovic místo stávajícího ukonèení vìtšiny spojù na zastávce Klášterského

ve Výškovicích.
Všechny podnìty obèanù byly shromáždìny a zaslány spoleènosti Koordinátor ODIS, která bude všechny podnìty vyhodnocovat a na jejich základì
pøipraví návrh, který bude definovat
potøeby pøestupních návazností
a koordinace jízdních øádù linek v síti
MHD.
V dopise jsme požádali Koordinátor
ODIS o zaslání jejich vypoøádání s jednotlivými podnìty obèanù.
Mgr. Michal Hoøínek, místostarosta

Zastupitel Krajského úøadu
mezi obèany Staré Bìlé
Dne 22. 6. 2011 zavítal mezi naše
spoluobèany zastupitel Krajského úøadu Moravskoslezského kraje Ing. Ivan
Strachoò.
Ve svém vystoupení obšírnì informoval o práci v zastupitelstvu a o plánovaných akcích bìhem tohoto volebního období.
Dle jeho vyjádøení se v souèasné dobì projednávají návrhy na zlepšení
finanèní situace v nemocnicích øízených krajem (napø. slouèení nemocnic
pod jedno vedení apod.).
Dalším dùležitým úkolem je rekonstrukce svinovských mostù tak, aby byla v minimální míøe omezena mìstská
hromadná doprava a provoz automobilù. Za tímto úèelem bude jednání
na Ministerstvu dopravy o doèasném
zrušení zpoplatnìní dálnice D 1 v oblasti Ostravy. Dále informoval o úpravách ulice Krmelínská vèetnì nového
kruhového objektu.
Jedním z dalších dùležitých úkolù
pro zlepšení životního prostøedí
Ostravska je vybudování celkem ètyø
velkých záchytných parkoviš na okra-
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jích mìsta s cílem výraznì snížit
intenzitu dopravy v centru mìsta.
Naši spoluobèané mìli na Ing. Ivana
Strachonì dotazy týkajících se také
naší obce. Z jeho odpovìdí vyplynulo
napø. omezení dopravy pøes obec
po ulici Mitrovická a ulic navazujících.
Dle jeho vyjádøení je reálná úvaha
o vybudování kruhového objezdu
na námìstí v obci.
Na závìr Ing. Ivan Strachoò podìkoval obèanùm za zájem o dìní na Krajském zastupitelstvu a pozval obèany,
aby se svými námìty pøišli na jednání
Krajského zastupitelstva. Zároveò pøislíbil maximální podporu pøi øešení
problémù obèanù Staré Bìlé. Obèané
konstatovali, že jeho vystoupení bylo
velkým pøínosem, nebo se tímto seznámili o èinnosti, úkolech a problémech na úrovni Krajského úøadu.
Ze spoleèného setkání vyplynulo
pøání, aby tyto besedy pokraèovaly
i nadále a byly rozšíøeny i o zastupitele
mìsta Ostravy.
ZO KSÈM a spoluobèané Staré Bìlé
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Prázdninový provoz

4.roèník koncertu

ZDRAVOTNÍHO
STØEDISKA

Nová Bìlá pod otevøeným nebem

MUDr. Václav Pika
1.7. - 31.8. 2011
Po 8.00 - 12.00
Út 8.00 - 12.00 Proskovice
St 11.00 - 17.00
Èt 8.00 - 12.00
Pá 8.00 - 12.00
Dovolená 22.8 - 26.8. 2011
MUDr. Darja Komínková
Po 7.30 - 10.00
Út 7.30 - 10.00
13.00 - 15.00 poradna
St 10.00 - 12.00
Èt 7.30 - 10.00
Pá 10.00 - 12.00
Dovolená 25.7 -5.8. 2011
zástup Dr. Kotrèová
(Ostrava - Hrabùvka)
Bìhem zástupu nebudou
vydávána potvrzení.

Podveèerní koncert operních árií a duetù pod otevøeným nebem
má již svou tradici. Nápad Jany Doležílkové v pøedchozích tøech
letech pøichystal obyvatelùm Nové Bìlé i okolí mnoho krásných
zážitkù, nejinak tomu bude i letos.
Koncert pod otevøeným nebem zaène v areálu DPS Bìlásek,

v sobotu 13. srpna 2011 v 18. hodin.
Úèinkují

Soprán
Tenor
Soprán
Baryton
Tenor
Klavír

Jana Doležílková
Mario Zhang Kanada
Maria Chosé Rodriguez Mexiko
Jia Nai Èína
Stelian Gheorgh Rumunsko
Kamila Akhmedjanová Uzbekistán

Dovolujeme si Vás pozvat
na tradièní letní slavnost,
která se koná

v nedìli 7. srpna
v 15. hod.
na zahradì
Katolického domu.
V pøípadì nepøíznì poèasí
budeme v sále.
K poslechu hraje
dechová hudba.
Na obèerstvení budou
pøipraveny párky, koláèe,
domácí zákusky a dobrá káva.

Moderují Dalimila Kubicová a Vendula Nováková

Srdeènì zve
MO KDU-ÈSL Stará Bìlá

Osud víèek z PET láhví
Víèka jsme sbírali pro chránìnou
dílnu charity Sv. Alexandra v Ostravì - Kunèièkách, která tyto vršky
zpracovává na plastovou dr o fragmentaci 8 – 20 mm, která se dále používá jako vstupní materiál k výrobì
silnostìnných výliskù z plastu.

Lékárna
Po
Út
St
Èt
Pá

Letní
slavnost

7.30 - 15.00
7.30 - 15.00
9.00 - 17.00
7.30 - 15.00
7.30 - 15.00

Za odmìnu nás celým areálem
charity provedl vedoucí zpracování
plastù pan Zdenìk Stanìk, který
pro nás pøipravil malé pohoštìní
a zajímavou prezentaci o práci charity. Dìti si zde zakoupily nìkteré
výrobky chránìné textilní dílny.
Ve sbìru víèek budeme pokraèovat i pøíští školní rok.

Rehabilitace Stará Bìlá
Po
Út
St
Èt
Pá

7.00 - 12.00
9.00 - 17.00
7.00 - 12.00
9.00 - 17.00
7.00 - 11.30

První schùzky oddílù

SKAUTSKÉHO
STØEDISKA
STARÁ BÌLÁ
po prázdninách
v klubovnì u kostela

Oddíl skautù
kluci cca. 6.-9.tøída
Støeda 7. záøí 2011 17:00 – 19:00
Vedoucí Pavel Kopp (Právník)
kopp.pavel@seznam.cz
Oddíl skautek
dìvèata cca. 6.-9. Tøída
Úterý 6. záøí 2011 17:00 – 19:00
Vedoucí Marie Zdráhalová
mazdr@centrum.cz

STAROBÌLSKÝ ZPRAVODAJ

Po celý školní rok svìtlušky a vlèata ze skautského støediska v rámci
výchovy k ochranì životního prostøedí sbírali pilnì jako vèelièky
vršky od PET láhví. Celkem jich nasbírali 193 kg neboli 85 000.

Oddíl vlèat
kluci cca. 1.-5. tøída
Pátek 9. záøí 2011 16:00 – 17:45
Vùdce Pavel Stuchlý
p.stuchly@centrum.cz

SVÌTLUŠKY STARÁ BÌLÁ
Programová náplò zahrnuje celou
øadu aktivit v oblastech jako je sport,
vìda a technika, kultura, pøírodovìda a další.

Oddíl svìtlušek
dìvèata cca. 1.-5. tøída
Pondìlí 5. záøí 2011 16:00 – 18:00
Vùdkynì Hana Miklošová
h.miklosova@seznam.cz
Oddíl roverù
kluci a dìvèata
støedoškoláci a vysokoškoláci,
scházejí se nepravidelnì
– dle svých aktivit
Vedoucí Ondøej Stuchlý
stuchlyondrej@seznam.cz
Pøesnìjší informace
najdete na našem webu:
http://skaut.starabela.org
Pojïte žít skauting!

Bìhem školního roku chodíme
na výlety, jezdíme na víkendové výpravy, v létì strávíme týden na táboøe. Pokud hledáš právì takové dobrodružství i ty, pøijï mezi nás.

Zveme všechna dìvèata ve vìku 1 – 5
tøídy, která by chtìla najít nové kamarádky, zažít spousty zábavy, dovìdìt se nové vìci…

4.9.2011 se sejdeme v 16:00 u klubovny, která se nachází naproti kostelu ve Staré Bìlé. Zde se dovíš více
informací. Zváni jsou samozøejmì
i rodièe. Zahrajeme si zde hry, opeèeme párky a seznámíme se.

Skauting je urèen pro všechny dìti
a mladé lidi, kteøí se chtìjí neustále
nìèemu uèit a pracovat na sobì.

Více info:
Hana Miklošová, tel:732 265 141
e-mail: h.miklosova@seznam.cz
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Hrej si,
Ostravo!!!

jsme si nejlepší trasu sami naplánovat.
Jako první stanovištì jsme si vybrali to u kostela sv. Václava, úkolem
bylo projít se cestou, kde stály mìstské hradby a na místì bývalých bran

V nedìli 1. kvìtna po mši se nás 5 –

hledat samolepky s písmeny. Vyšlo

– 2 vedoucí, 1 svìtluška a 2 vlèata,

nám slovo brána. Potom následoval

vydalo do centra Ostravy za celoden-

Most Miloše Sýkory, úkol nebyl nijak

ní zábavou. Jeli jsme autobusem,

jednoduchý: propašovat láhev brenu

pøesedlali na tramvaj a nakonec

až na haldu Ema. Láhev byla pro-

pìšky došli na Masarykovo námìstí,

píchnutá, nesli jsme ji ve dvojici,

kde byl hlavní stan. Dostali jsme tady

ale každý mohl použít pouze jednu

mapu se stanovišti, pøesné pokyny

ruku. Cesta se zdála nekoneèná.

a papír, na který jsme sbírali podpisy

Ale úkol jsme splnili.

a razítka za splnìné úkoly. Protože
stanovištì nebyla èíslovaná, museli

U radnice byla improvizovaná Kel-

Další úkol nás èekal u Slezsko-

obrázky kostí a museli z nich posklá-

tièkova kovárna. Úkoly byly celkem

ostravského hradu. Znièili jsme

dat lidskou kostru. Ze získaných sa-

tøi – zatlouci høebík na co nejménì

hradby, hledali a pøekreslovali erby

molepek za splnìné úkoly jsme si

úderù, zatopit pod kotlem (trefit se

a hráli støedovìké hry. Cestou k Do-

každý slepili obrázek, který jsme

míèkem do díry v peci) a pøeskládat

mu umìní nám Mara všem koupila

v hlavním stanu na Masarykovì ná-

várku uhlí (hlavolam).

horký èaj na zahøátí.

mìstí vyhandlovali za super odmìny.

Cestou na zastávku trolejbusu,

U Domu umìní jsme si zopakovali

kterým jsme se chtìli svést na nám.

historii paláce Elektra, nejdøíve jsme

Republiky, jsme potkali slepou paní,

ho zbourali, potom zase postavili, ja-

které jsme pomohli. Dopravili jsme

ko èíšníci jsme nosili kávu a nakonec

se k soutoku Luèiny a Ostravice,

jsme kreslili, tudíž jsme si vyzkoušeli

kde jsme dostali vesty a pøepluli

ètyøi povolání na jednom místì.

v loïce na protìjší bøeh a zpátky
za povzbuzování vedoucích ze bøehu.

Svátek Tìla
a krve Pánì
Ve ètvrtek 23. èervna oslavila
Církev øímskokatolická svátek
Tìla a krve Pánì, lidovì zvaný
Boží tìlo.

Poslední naše stanovištì bylo
v parku Milady Horákové na místì
starého høbitova. Tady jsme sbírali

V tento den se v kostelích slavila
nejen mše svatá, ale vìøící se
vydávají v Eucharistickém prùvodu i mimo své chrámy. Tato
tradice je známá již nìkolik
staletí. V mnohých státech je
den pracovního volna a „božítìlové“ prùvody jsou tam peèlivì pøipravované.
Je bìžné, že je okázale
slaví celé vesnice i mìsta.
Zvláštì se slaví ve støední
Evropì, v Nìmecku a Rakousku.
P. Antonín Kocurek
faráø

Dostali jsme zavírací nože, postavièky permoníka, klíèenky, pøívìsky,
pexeso, omalovánky, propisky, mapy
a do støediska balon.
I když pršelo skoro celý den a bylo
chladno hra se všem líbila. Byla to
super nedìle.
Mirka Dlouhá a Martina Hoøínková

Starobìlští skauti mají 3. nejlepší tým
v Moravskoslezském kraji
Ve dnech 17.-18. èervna se v Pøíboøe konalo krajské kolo skautského
Svojsíkova závodu. Tato každé dva
roky se opakující soutìž, pojmenovaná po zakladateli èeského skautingu Antonínu Svojsíkovi, porovnává zdatnost skautských družin
ze všech støedisek v celé republice.
Družina medvìdù ze Staré Bìlé
ve složení Vojtìch Stuchlý, Vít Jarolím, Adam Kratoš, Adam Kristýn,
František Benda a Tomáš Peter se
po úspìšném absolvování okresního
kola, probojovala do krajského kola.

pøi obratnostních disciplínách, znalosti ve vìdomostních kvízech, dovednost rozluštit šifrovaný text,
schopnost poskytnout první pomoc
nebo tøeba odvahu pøi brodìní øeky.

Úèastníci krajského kola se sešli
v pátek 17. èervna v Kopøivnici
v areálu nového skautského domu
Vanaivan. Ještì týž den odtud po družinách vyrazili smìrem k urèenému
místu, na kterém pøenocovali.
Další den ráno dorazili ke klubovnì v Pøíboøe, kde záhy zaèal samotný
závod. Ten probíhal formou plnìní
úkolù na øadì stanoviš, které provìøovaly rychlost rozdìlání ohnì,
kvalitu pøípravu pokrmu, rychlost
stavby stanu, vzájemnou spolupráci
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Ve velké konkurenci se družina
sedmi skautù ze Staré Bìlé umístila
na tøetím místì.
Filip Kratoš Bilbo
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Páter Antonín:

Jaká práce vás tam èeká?
Jedu tam za èeskou komunitou,
ale sloužit budu i pro tamní
americkou farnost jako kaplan,
budu spolupracovat s místním
faráøem. Èeská komunita, která
chodí na nedìlní mše, tam èítá
asi padesát lidí. Tady jich je
v nedìli v kostele ètyøi sta. To je
rozdíl. Ale oni mì budou vytìžovat
i bìhem týdne. Budeme chystat
èasopis, který tam vychází jednou

Budu hrát
za TJ Sokol
New York
Bylo to tìžké rozhodování,
zda jít zpátky do New Yorku,
anebo jste se pøíliš nerozmýšlel?
Biskup se mnou své rozhodnutí
konzultoval a já jsem chvíli váhal.
Mám starší rodièe a nebudu jim
nablízku. Poslední ètyøi roky jsem
se s nimi vídal co ètrnáct dní,
nìkdy i každý týden, teï to tak
nebude.
Nakonec jste pøijal. Co na to
vaši rodièe?
Otec, kterému je 85 let, neøekl
nic, jen pokrèil rameny. Maminka,
ta má 81, se zeptala, kdo ji pochová, když já budu daleko. Opáèil
jsem, že pøece ještì nebude umírat. Budu s nimi stále ve spojení.
Možná i dennì. Pøes skype.
Vaši umìjí se skypem?
Otec. Je technický typ.
Chybìt budete i Starobìlanùm. Už vám to øekli?
Už za mnou nìkteøí byli, že je jim
líto, že odcházím, že jsem tu mohl
být déle. Že mì mají rádi. A øíkali
to upøímnì, nebyly to žádné fráze.
Za ètyøi roky, co jsem tady byl,
jsem navázal spoustu krásných
pøátelství s lidmi, kteøí mi pomáhali napøíklad s rekonstrukcí fary.
Fyzicky, hmotnì i duchovnì. Nebude to lehký odchod, pro nì
ani pro mì. Ale takový je život.

Dostal jsem od biskupa nabídku,
kterou jsem pøijal. A život jde dál.
Co vám bude ve Státech chybìt
nejvíc?
Lidé kolem, mí pøátelé ze zdejší
farnosti. A taky práce tam asi nebude stejná, tady mì bavilo i fyzické zvelebování fary a kostela.
Budou mi chybìt mladé rodiny,
kterých tady chodí do kostela
spousta, to je tak povzbudivé.
A také zdejší volejbalový klub,
kam mì mezi sebe vzali jako
kamaráda. Tady se hraje nejlepší volejbal, co jsem kdy
hrál. V New Yorku budu hrát
taky, za TJ Sokol New York.
Ale tam jsou na horší úrovni
než tady v Bìlé.

Co byste mu poradil do zaèátku?
Aby se hodnì vìnoval mládeži
a mladým rodinám. Aby vidìli,
že církev není instituce, ale jejich
rodina. A aby nezanedbával
ani starší a nemocné, kteøí nemohou chodit do kostela.
Plánujete nìjaké louèení?
31.èervence. Nejprve bude požehnání v kostele, pak od 15 hodin rozlouèení na faøe. Pøijít mùže
každý, kdo si se mnou chce potøepat rukou, ne jen farníci.
Jana Bohušová

Zkrátka to tam hrèí
i v noci. Klid jako tady
tam skuteènì nebude.

øíkají o louèícím se faráøi Starobìlané

Èlovìk, s nímž se dobøe komunikuje, který je naklonìný dobrým
nápadùm, zvelebil místní faru
a kostel a vnesl rozruch do zdejšího volejbalového oddílu – vždy
který klub se mùže chlubit tím,
že s ním trénuje faráø.

šená Èeskou televizí i oba roèníky
Noci kostelù. Naše osobní jednání probíhala vždy v pøátelském duchu a chybìlo jen trochu èasu pro navázání užší
spolupráce. Chtìl bych mu popøát,
aby mu zdraví a elán vydržely i v novém pùsobišti.

Tak budou na Antonína Kocourka vzpomínat lidé, kteøí se s ním
bìhem jeho ètyøleté starobìlské
éry poznali blíž.

Markéta Jurišicová
èlenka klubu pro maminky s dìtmi
Skøítek Kvítek:
Døív jsme se s maminkami scházely
po domácnostech. Pak pøišel nový pan
faráø, byl se na naše setkání párkrát
podívat a navrhl, že se mùžeme scházet v dolní èásti fary, kterou se chystal
opravit. Vždy k nám byl velmi vstøícný.
Je to otevøený, komunikativní èlovìk,
který má rád spoleènost, a když pøemýšlí nad nìjakou zmìnou, ptá se na
názory lidí okolo, než se definitivnì
rozhodne. Bude mi doopravdy chybìt.
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Na vaše místo pøijde nový
faráø. Kdo je to?
Sedmatøicetiletý Jan Czudek,
pochází z Jablunkova, døív sloužil
v Bøidlièné a poslední ètyøi roky
v New Yorku. Má dobrý vztah
k lidem a pobyt ve mìstì, jako je
New York, mu bezpochyby dodal
obrovský rozhled. A je to sportovní typ. Sice nehraje volejbal,
ale umí tenis.

Vymìnit Starou Bìlou
za New York, to bude asi
hodnì velký støih.
Už jsem tam byl, vím,
do èeho jdu. Forrest Hill,
kde budu bydlet a kde
stojí i kostel, je souèástí
newyorské ètvrti Queens.
Je to uprostøed velkomìsta, takže rušno, jezdí
tam metro i vlak, vede
tam velká cesta.

Jsme rádi, že tu byl,

Josef Holáò
starosta Ostravy-Staré Bìlé:
Páter Kocurek vnesl do obce i za krátkou dobu svého pùsobení nového ducha. Jako pøedstavitel církve si dovedl
získat oblibu nejen u lidí vìøících.
Všichni urèitì vnímáme promìnu fary
i kostela. Do povìdomí široké veøejnosti se zapsala pùlnoèní mše pøená-

do mìsíce, budu navštìvovat
nemocné. Sem tam nìjaké køtiny
a pohøby, nìkdy i dvojjazyènì,
když èást rodiny mluví èesky
a druhá už anglicky.

Pavel Stuchlý
vedoucí skautského støediska:
Je to osobnost, s níž se dobøe komunikovalo. Vycházel nám vstøíc a podpoøil nás, kdykoli jsme pøišli s nìjakým
nápadem a aktivitou – napøíklad prodej obrázkù a placek s obrázkem kostela, aby se vybraly další peníze na jeho opravu. Respektuji jeho rozhodnutí, že odchází, a jsem rád za ètyøi roky,
které jsem s ním mohl prožít.
Tomáš Grygar
èlen volejbalového oddílu
TJ Sokol Stará Bìlá:
Trénoval s námi a hrál dobøe, doopravdy. Byla s ním legrace, když mohl a nemusel jít dìlat byznys, jak øíkal,
šel s námi po tréninku i na pivo do Sokolovny. Bude mi chybìt. (joh)
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Podìkování
V prùbìhu tìch dvou let skupinka
rodièù odvedla obrovský kus práce,
která je vidìt, ze které mají radost
nejen dìti mateøské školy, ale i ostatní, které ještì mateøskou školu nenavštìvují. V prvním roce existence
obèanského sdružení se spoleènì
se zástupci úøadu mìstského obvodu
Stará Bìlá zasloužili o vznik dvou
dìtských høiš s prùlezkami a kolotoèi, která jsou pøístupná pro širší veøejnost a byla otevøena zaèátkem
záøí 2010.

retro party „Roztoème to jako
za mlada“ - poøádalo ji právì sdružení a setkala se s velkým úspìchem
a pøíznivým ohlasem. Tím dokázala
tato skupinka mladých lidí, že dovedou zorganizovat senzaèní akci
pro spoluobèany a pøi ní se pobavit.
Následoval nápad, který mi uzrával v myšlenkách už nìkolik let – zrekonstruovat výukový prostor pro dopravní výchovu dìtí na školní zahradì mateøské školky. Postupnì byly
odstranìny nevzhledné a nebezpeèné dopravní znaèky, následovaly
konzultace s odborem magistrátu,
BESIPU i stavebního odboru obecní-

Rozlouèení s pøedškoláky

parta bezvadných lidí a zodpovìdných rodièù, kteøí chtìjí pro své dìti
nìco udìlat. Další benefièní akce
„Rozjeïme to jako za mlada“ vynesla
opìt slušnou èástku, která bude použita na vybavení dopravního høištì
novými odrážely, kolobìžkami a dopravními znaèkami. Na úpravu plochy, kde postupnì dopravní høištì
vznikne, si vyhlásili brigádu, pøi které oèistili cestièky, aby mohly být
znovu vyznaèeny pøechody pro chodce, støedovou èarou a krajnicemi.
Brigáda na dopravním høišti

Tomu ještì pøedcházel nákup døevìných aut ke hraní, která obohatila
a doplnila vybavení pro dìti na školních zahradách mateøské školy a která byla uhrazena z výtìžku benefièní

ho úøadu i spolupráce s mìstským
strážníkem. A od nápadu díky úžasnému nasazení èlenù výboru a jejich
rodinných pøíslušníkù nebylo daleko
k realizaci. Opìt se pøedvedli jako

Èlenové výboru pøišli i s dalšími
nápady pro dìti a jejich rodièe, jako
bylo „Zamykání lesa“, rozlouèení
s pøedškoláky. Všem èlenùm Obèanského sdružení Dìtský úsmìv a pøedevším èlenùm výboru z øad rodièù

Naši milí
skoroškoláci,

Vìtšina z vás už má doma aktovku,
pouzdro a v nìm prvních pár tužek
a pastelek. Dostali jste je pod stromeèek èi k šestým narozeninám. A prožívali to, jak se patøí. A my s vámi.

dojímá, že už nìkolik dní spíš s aktovkou a pouzdrem v posteli. A tvou maminku, Jášo, že už dávno umíš èíst
i psát a nauèil ses to sám. Jen neví,
co budeš dìlat ve škole.

Tøeba tvoji mámu,
Kristiánku, každé ráno

Kubo, ty máš doma aktovku s fotbalistou a tví rodièe vìøí, že ti to
ve škole pùjde. Káo, ty sis o aktovku
napsala Ježíškovi a taky ti ji pøinesl –
s koèièkami. Doma prý poèítáš,
za kolik dní už si ji poneseš na zádech
do školy.
Davídku, ty už máš pøipravený psací stùl a k nìmu novou židli, ale stýskat se ti prý bude
po paní uèitelce
Hance ze školky.

tak je to tady. Tohle jsou vaše
poslední pøedškolní prázdniny.

dìtí naší mateøské školy patøí velké
podìkování. Ale dále všem rodièùm
dìtí a sponzorùm, kteøí vìnovali finanèní i materiální dary, které smìøovaly k dìtem, jejich novým a silným zážitkùm, rozvoji jejich znalostí
a dovedností.
Musím konstatovat, že jsem se
s tak mimoøádnými rodièi dìtí
za svoji dlouholetou pedagogickou
dráhu ještì nesetkala a s mnohými
se mi bude jen tìžko louèit. Nasadili
vysokou laku spolupráce se školkou
a tak mi nezbývá jen doufat, že novì
zvolený výbor OS bude v zapoèaté
práci pokraèovat.
Za všechny spokojené a šastné dìti
Naïa Riedichová, øeditelka MŠ

I když – na druhou stranu už ses
zajímal, která paní uèitelka tì bude
mít v družinì a taky se ti prý líbila.
Alièko, ty si doma zkoušíš psaní,
už trénuješ èárky, vlnovky a první
písmenka.
Anièko, ty jsi vedla ve školce
malou školu pro kouzelníky, dìti
nám o tom doma vyprávìly, teï tì
èeká opravdická škola a tvoje mladší
sestra Ema by tam prý nejradši
chodila s tebou.
Stelo, Kristinko, Terezko, Honzo,
Hanko, Nelo, Viktorko, Filipe,
Lucko, Samíku, Katko, Radime,
Luïku, Martinko, Šimone, Patriku,
Kubo, Honzo, i vy se už doma na školu pøipravujete. Pøejeme vám, a je
vám v ní dobøe.
A hezké prázdniny, poslední pøedškolní!
Vaši rodièe

DÌTSKÝ ÚSMÌV
Stará Bìlá
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Dopravní
školièka

Starobìlská
zahrádka 2011
Pochlubte se nám, jak to u vaše-

Fotografie vaší zahrady èi pøed-

ho domu (pøed ním, vedle nìj èi

zahrádky s vaším jménem, adre-

za ním) vypadá.

sou a telefonním èíslem posílejte

Máte-li zákoutí èi prostor, který

do 15.8.2011 e-mailem na adresu

je doopravdy hezký, na nìjž jste

jana.bohusova@solokapr.cz, pøi-

pyšní, který si pìstujete, šlechtíte,

dejte informaci, do které z katego-

peèujete o nìj, který voní a zelená

rií se hlásíte.

se a lahodí oku, vyfote jej a pošlete do naší soutìže.
Uvítáme 3 fotografie vaší za-

Doprava na høištì, kde je metodika výuky cílenì zamìøena na pøedškolní dìti, byla hrazena z pøíspìvkù
OS "Dìtský úsmìv", za což dìti i paní
uèitelky dìkují.
Dìtem se akce moc líbila.
Za MŠ P. Šafaøíková, uèitelka

Pokud se k poèítaèi nedostanete, dìti èi vnouèata vám urèitì rády pomohou.

hrady v kvalitním rozlišení, nad ni-

Zahradu vítìze spolu s dalšími

miž zasedne porota složená

otištìníhodnými fotografiemi na-

ze znalcù a vybere vítìze. Ten se

jdete v záøijovém Zpravodaji.

mùže tìšit na malou pozornost.

Za asistence policistky a metodièek dopravní výchovy si zde ovìøily
své znalosti z dopravního provozu
v rolích chodcù i cyklistù. Uèily se
reagovat na barvy semaforù, pøecházet správnì pøes pøechod pro chodce, poznávat dopravní znaèky, jezdit

na kolech s využitím ochranných pomùcek po správné stranì vozovky
a tak, aby neohrozily zdraví své
i ostatních.

Tìšíme se na nì, Vaše redakce

Soutìžit se bude ve dvou kategoriích:
zahrada a pøedzahrádka.

Zahrada

= prostor na vašem pozemku, za vaším plotem.

Pøedzahrádka

= prostor na obecním pozemku,
pøed vaším plotem, který si dobrovolnì zvelebujete a zútulòujete.

STAROBÌLSKÝ ZPRAVODAJ
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Projekt 1. a 9. tøíd
Dokonèení ze zadní strany

Od tohoto dne jsme je chodili
navštìvovat na první stupeò a velmi rychle nám prvòáèci pøirostli
k srdci, až se z nás stali dobøí kamarádi. Vytvoøili jsme spolu spoustu výrobkù, pøi nichž jsme zažili
plno krásných chvil a legrace.

na Vánoèních a Velikonoèních dílnách a v prosinci jsme uspoøádali
Vánoèní párty. Pro naše prvòáèky
byly pøipraveny rùzné zábavné
soutìže, kterých jsme se s nimi
mohli zúèastnit i my. Nakonec si
všichni devááci se svými prvòáèky rozdávali dáreèky a Vánoèní
párty byla ukonèena spoleènou

šikovní, a tak si každý odnesl
zaslouženou odmìnu.
Poslední školní den nás, devááky, èekalo velké pøekvapení,
když se s námi naši prvòáèci pøišli
rozlouèit, protože jsme to vùbec
neèekali.

Napøíklad tomu tak bylo pøi vyrá-

fotkou.

bìní drakù. Každý si usedl ke své-

Navzájem jsme si spolu èetli
pøi projektu „Ètení nebolí“,
kde jsme je na konci tohoto vydaøeného projektu pasovali na ètenáøe.

mu prvòáèkovi a zaèalo lepení,
støíhání apod. Draci se všem moc
povedli a naši malí kamarádi byli
opravdu šikovní, možná, že i šikovnìjší, než my ?
Tvoøili jsme spolu výrobky

STAROBÌLSKÝ ZPRAVODAJ

Tato celoroèní aktivita s prvòáèky se nám líbila a také nás velmi
bavila, a proto nám bude smutno
po tìch šastných tváøièkách našich malých kamarádù.
Za tøídy 9. A a 9. B
Renáta Shurdhaniová

V èervnu jsme pro naše malé
kamarády pøipravili sportovní
den, pøi kterém byli prvòáèci moc
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Hodnocení turnaje

fotbalových
pøípravek
Dokonèení ze zadní strany
V letošním roce se tohoto turnaje
zúèastnilo osm družstev, z toho tøi
družstva ze zahranièí a to: MOSiR
Jastrzebie, RKP Rybnik a MKS ory
z Polska.
Jednotlivá družstva byla rozdìlena
do dvou skupin s hrací dobou 2 x 12
minut. Boje ve skupinách byly
ukonèeny v dopoledních hodinách.
Po polední pøestávce vyplnìné obìdem a odpoèinkem, byla rozehrána
skupina o celkové umístìní na pátém
až osmém místì a semifinálová
skupina, ve které nechybìlo ani domácí družstvo TJ Sokol Stará Bìlá.

A jak turnaj dopadl?
Koneèné poøadí:
1. TJ Nový Jíèín
2. MKS ory
3. MOSiR Jastrzebie
4. TJ Sokol Stará Bìlá
5. SK Beskyd Frenštát pod Radhoštìm
6. RKP Rybnik
7. BFK Frýdlant nad Ostravicí
8. TJ Sokol Krásné Pole
Nejlepším støelcem turnaje se stal
hráè TJ Nového Jièína Tomáš Magdon, støelec pìti branek.
Nejlepším brankáøem byl vyhodnocen brankáø TJ Nového Jièína
Matìj Gonda, který neinkasoval v celém turnaji jedinou branku.
Nejužiteènìjším hráèem turnaje
se stal domácí hráè TJ Sokolu Stará
Bìlá Daniel Mikšaník.
Každé družstvo odehrálo 5 utkání.
Na turnaji bylo odehráno celkem
40 utkání. Turnaje se zúèastnilo
120 mladých talentovaných hráèù.

Velice kvalitnì obsazený turnaj
s mezinárodní úèastí probìhl pod vedením vedoucích turnaje Ing. Jiøího
Kaèera a p. Josefa Umlaufa dle èasového harmonogramu turnaje
a ke spokojenosti všech úèastníkù
turnaje. Oproti minulému roku nám
pøálo i poèasí. První tøi družstva byla
odmìnìna hodnotnými vìcnými
cenami. Rovnìž byl vìcnou cenou
odmìnìn nejužiteènìjší hráè turnaje, nejlepší støelec turnaje a nejlepší
brankáø turnaje.
Úèastníci turnaje, hráèi a rodièe,
kteøí svým ratolestem pøišli fandit
byli spokojeni s dobrou organizaci

Zahájení turnaje

Starobìlský hasiè
Petr Baran
støíbrný v èasovce
na Korsice (Francie)

STØECHY
Montáž støešních oken

Výroba a montáž klempíøských prvkù a parapetù

Jiøí Kaèer

Ze Staré Bìlé se šampionátu zúèastnili ètyøi hasièi: Petr Baran,
Martin Krhut, Karel Machotka
a Leopold Hejneš. Jela se èasovka
na 11km, silnièní závod na 80km
a závod MTB na 40km.
Petr Baran z SDH Stará Bìlá. Èeští

jovala osmièlenná výprava èeských

profesionální a dobrovolní hasièi zí-

hasièù na MS hasièù v silnièní a hor-

skali i nìkolik dalších umístìní v prv-

ské cyklistice.

ní desítce.
Dosažená umístìní v jednotlivých
závodech cyklistù SDH Stará Bìlá:

Nástøik pùdních prostor proti škùdcùm

Petr Baran
2. místo v èasovce
5. místo v silnièním závodì
Matrin Krhut
7. místo v MTB
Karel Machotka
8. místo v èasovce
17. místo v silnièním závodì
Leopold Hejneš
17. místo v MTB

Odvoz a likvidace odpadù
Zateplení stìn budov

Montáž plastových oken a dveøí
Výroba a montáž okenních sítí a žaluzií
Hydroizolace

Poøadatelé turnaje by touto cestou
chtìli podìkovat všem sponzorùm
turnaje: ÚMob Stará Bìlá, Ostravské
brankaøské akademii o.s., ŠE masná
výroba Stará Bìlá, ÈMFS, ZŠ Ostrava - Stará Bìlá a tenisovému oddílu
pøi TJ Sokol Stará Bìlá za poskytnutí
šaten. Rozhodèím MìFS a obìtavým
rodièùm, kteøí svou podporou a pomoci pøispìli k dùstojnému prùbìhu
turnaje.

Ve dnech 10., 11. a 12. èervna bo-

Montáž døevìných podhledù

Zednické práce

turnaje, hodnotnými cenami a s obèerstvením, které bylo po celou dobu
turnaje zajištìno a již se tìší na turnaj v pøíštím roce.

Støíbro v èasovce vybojoval náš

Pokládka rovných a šikmých støešních krytin
Zateplení støech

Vítìzné družstvo TJ Nový Jièín.

Stavba pergol

Èeská výprava také pøevzala pu-

Kompletní dodávky materiálu

tovní pohár poøadatelské zemì. Pøíští rok bude hostitelskou zemí v MS
hasièù právì Èeská republika, kon-

Zdarma zhotovení cenové nabídky
Dohodnutou cenu nenavyšujeme

krétnì Ostrava. Jde o historicky
první MS v cyklistice na území
støední a východní Evropy.

Tel.: 775 210 970

Na závìr bychom chtìli podìkovat

chrastinar@seznam.cz

za finanèní pomoc SDH Stará Bìlá

www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz
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na rozpoètu na tomto mistrovství.
Leopold Hejneš
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Pøijïte si dlubnout na starobìlské kurty,
zvou tenisoví zakladatelé
Dokonèení z titulní strany

„Bylo nás pár, které tenis chytil.
Na místì, kde dnes stojí kurty, tehdy
byla škarpa, tak se tomu v Bìlé øíká
a všichni vìdí, co tím myslím. Na výboru Sokola jsme tehdy nadnesli, zda
bychom tady mohli udìlat kurty.
Bylo to v roce 1985,“ popisuje nadšený tenista a dnes i starobìlský tajemník Ladislav Dlouhý, jak to všechno
zaèalo.
Pamatuje si na den pøesnì datum,
kdy na nevzhlednou parcelu pøijel
buldozer a zakousl se do terénu.
„Bylo to 18.10.1985. Pùjèili jsme si
ho z JZD za 7000 korun na týden.
Srovnali jsme terén, zavezli díru,
co tu byla. Na to navezli strusku jako
základ, pak postupnì další vrstvy drcené kamenivo, praný štìrk z Polanky, což bylo dohromady více než
sto tater,“doplòuje Dlouhý.
Na jaøe pøipravili podloží, to znamenalo navézt dalších nìkolika desítek tater škváry z bývalé panelárny
v Oprechticích. Teprve pak mohla
pøijít antuka. A šedesát dìr na sloupky pro oplocení. „V létì – devìt mìsícù od zaèátku prací – bylo hotovo,“
øíká Vlastimil Platoš, jenž patøil spo-

lu s Dlouhým mezi partièku mužù,
kteøí se do všeho pustili. „V zaèátku
nás bylo šest sedm, speciálnì chci
vzpomenout Jirku Ševèíka z Kolonie,
který na tom všem mìl velký podíl
a stal se v poøadí druhým pøedsedou
tenisového oddílu a bohužel už není
mezi námi,“ dìkuje Dlouhý, který oddílu pøedsedal pøed Ševèíkem.

Na tøech kurtech, které parta
chlapù postavila vlastníma rukama,
se poprvé hrálo 18.èervence 1986.
„Když byly kurty hotovy, zaèali jsme
vymýšlet další vylepšení. Vybudovali
jsme z popudu a vydatné pomoci
Jirky Hermana umìlé osvìtlení, pak
jsme se pustili do budování sociálního zázemí. Tak vznikly postupnì šatny se skøíòkami a malá spoleèenská
místnost,“ vyjmenovává Dlouhý.
Pozdìji pøibyl ètvrtý a pátý kurt,
k tomu zásobník na vodu o objemu

Jeho kamarád Vlastimil Platoš je
na kurtech mnohem èastìji, je jejich
správcem. Ale hrát prý letos ještì ne-

Jak dodává, bez shovívavosti vlastních žen by to nešlo: „Pøišli jsme domù z práce, pøevlékli se do montérek
a šli dìlat na kurty. Mìl jsem tehdy
dvì malé dìti a vùbec jsem nebyl doma. Manželka mi vyhrožovala, že se
odstìhuje, a já se tomu nedivím. Postupnì, èím víc jsme se blížili k cíli a
lidé zjistili, že se nám to asi podaøí,
pøidávali se další,“ øíká.
Vlastní ruce a obèas i peníze
Kromì vlastních sil obèas na stavbu
kurtù vydali i nìco z domácí kasy.
Tak moc vìøili tomu, do èeho se pustili. „Kurty se platily z penìz Sokola, ale byly i okamžiky, kdy chybìlo.
To jsme se poskládali, dali každý
po stovce, a si mùžeme pùjèit stroj
a pohnout se s prací dál,“ vypráví
Platoš.
12 m3 pro kropení kurtù, pak i dvì
zadní høištì, na nichž dnes trénuje
pøedevším tenisová školièka. A pøijdete dopoledne, pøes obìd èi vpodveèer, vždycky je na antukových
dvorcích rušno. „Kurty ètyøi a pìt
jsou z našeho pohledu ještì lepší
než jedna až tøi, odborníci doporuèují severojižní orientaci a ony ji mají.
Nápad rozšíøit kurty o další dvorce
mìl Pavel Škuta, nìkdejší basketbalista Nové huti, který si ve Staré Bìlé
postavil dùm, zaèal chodit hrávat
tenis a nadhodil, že bychom mohli
kurty rozšíøit. Tak jsme zase dìlali,“
vyprávìjí Platoš s Dlouhým.

byl. „Onemocnìl mi partner, s nímž
jsem hrával, tak jsem do toho v tomto roce ještì nedlubnul,“ vysvìtluje.

Spolužáci ze základní školy se
do tenisu zamilovali, když skonèili
s fotbalem. „U mì to bylo v patnácti,
do té doby jsem hrál v útoku, ale pak
jsem mìl ve fotbale tìžký úraz a s kopanou byl konec. Objevil jsem tenis,“
popisuje Vlastimil Platoš. Obránce
Ladislav Dlouhý vydržel u fotbalu
až do tøiceti. „Vìnoval jsem se mu
odmalièka a najednou jsem nevìdìl,
co dìlat. Tak jsem se pustil do tenisu.
Koupil jsem si první raketu, bílou,
indickou, a chodil na soukromé kurty
od pìti ráno pinkat. To byla jistota,
že tam bude volno. Když se mi
indická raketa po letech zlomila,
poøídil jsem si v Prioru v Žilinì svou
první hliníkovou,“ vzpomíná Dlouhý.

Pìtadvacetiny oslaví starobìlský
tenisový oddíl tradièním podzimním
turnajem Stará Bìlá Open. „Bude se
konat v záøí a bojovat o titul starobìlského pøeborníka mohou registrovaní i neregistrovaní hráèi,“ zve Vlastimil Platoš. A v plánu je i setkání zakládajících èlenù oddílu a dalších
hostù. „Sejdeme se, pokecáme,“ dodává.
Po pìtadvaceti letech, kdy se
na starobìlské antuce hraje, jí pøejí
Platoš s Dlouhým jediné: Po pìtadvaceti letech, co se na starobìlské antuce hraje, jí pøejí jediné: aby tenisu
sloužila co nejdéle. „Nìco vybudovat, to není to nejtìžší. Mnohem tìžší
je to udržet v solidním stavu. Kurtùm
a starobìlskému tenisu pøejeme,
aby vydržely ve stejné kvalitì.
Nebo v ještì lepší. Aby sem chodili
mladí. A hlavnì Starobìláci.“

Láska jménem tenis
Dneska bere tenisovou raketu
do ruky jednou do týdne. „Mùj parák Tonda má 69 let, já 63, když spolu
hrajeme, máme dohromady 132 ro-
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kù. Ale na dvorci se poøád honíme jak
psi,“ glosuje Dlouhý, kterého tenis
poøád tìší. „Když si zahraju, jsem
spokojený, uklidnìný, mám èistou
hlavu. Je to sport, který se dá dìlat
až do rakve. Je to dobré pro hlavu
i pro tìlo. A po tenise si dáme jedno
pivo a pokecáme o životì,“ vysvìtluje, proè je mu ve starobìlském tenisovém areálu dobøe.
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Pro oba jsou starobìlské kurty
srdeèní záležitostí. „Protože jsme je
postavili vlastníma rukama,“ øíká
jednoznaènì Dlouhý. „Je to naše dìcko, máme k nim vztah,“ doplòuje ho
Platoš.
A oba by byli radši, kdyby se
na dvorcích víc prohánìli Starobìlané. „Dìlali jsme to pro Bìláky, mrzí
nás, když tu víc vidíme lidi ze sídlištì
než místní rodáky a domácí,“ shodují
se.

Jana Bohušová
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TENIS: 2011 – 1986 = 25 (rokù)
Tenis se ve Staré Bìlé zaèal hrát

sovém pøeborníkovi je z r. 1956)

otevøení a ustavení oddílu si zaslouží

v r. 1946 na kurtech v zahradì re-

Pøebor Staré Bìlé v tenisu . Konal se

nejvyššího uznání. Celé to mùže být

staurace U Cholevy. Ale už po roce

23.-25.srpna 1985 za úèasti 18 hrá-

inspirací a všechno (i problémy!) je

1952 nevykazoval oddíl žádnou

èù (pozvaných bylo 32) a vítìzem se

trvalým dùkazem, co se dá v dobré

èinnost. Na www stránkách

stal Ing. Pavel Ševèík.

partì a s jasným cílem dokázat.

starabelatenis.cz je tehdejší historie

Turnaj byl impulzem, který staro-

zajímavì popsána Ing. Mirkem

bìlské tenisty koneènì spojil

Sýkorou a Ing. Evženem Ševèíkem.

a nadchl k tomu, aby v Sokole zaèali

V místì tehdejších kurtù je mateø-

tenis organizovat. S pomocí Jiøího

ská škola a restaurace U Lípy je dnes

Hermana byla vytvoøena pracovní

– po sportovní stránce – známá

a organizaèní skupina (výbor). Vedle

tenisem stolním. Éra dìlnické èeské

fotbalového høištì a pøed volejbalo-

házené i tenisu je tam minulostí.

vými kurty se pustili 18. øíjna do ú-

Od poloviny padesátých let se

prav škarpy a za deset mìsícù vybu-

ve Staré Bìlé tenis hrával na ulicích

dovali tenisté krásné kurty 1-2-3!

a v pískovnách. O raketách nebo

Slavnostnì byly otevøeny 18. srpna

o kurtech se nedalo ani mluvit,

1986.

ale tenisoví tahouni Zdenìk Nenka,

Na tomto místì nezaškodí pøipo-

Ruda Prorok a bratøi Dlouzí dobøe

menout pár èísel, jmen a jedno po-

navázali na pováleèné Kleèky,

uèení.

Další etapa zaèala v roce 1998
zvolením Ing. Pavla Strakoše novým
pøedsedou oddílu. Od r. 2002 se stále
více pokukovalo po dvou hrubì zanedbaných volejbalových kurtech,
které byly v r. 2009-2010 prodlouženy a rozšíøeny. Hrají na nich pøedevším žáci tenisové školy Jiøího

Novým kurtùm ale ještì chybìlo

Priesola. Celý sportovní areál je tak

zázemí – šatny, sprchy, prostory pro

díky fotbalu a tenisu chloubou Staré

správce a údržbu, sklady. Všechno to

Bìlé (stále vìøím v dobudováni volej-

a další bylo stavìno postupnì a

balovì-nohejbalového plácku -

napøíklad v r. 1987 odpracovali

poznámka Karla Sýkory).

„tahouni“ oddílu Vlastík Platoš 325,

Tenisový oddíl si letošní 25. výroèí

Jirka Ševèík 278 a Pavel Král 252

obnovení pøipomíná pøedevším svou

hodin.

èinností - 2 žákovská

družstva,

S tím vším se ale už prolínalo

3 družstva dospìlých, smluvní hráèi,

to hlavní – hrál se tenis, byly turnaje,

57 èlenù. Správci Vl. Platoš a Fr.

pøicházeli noví a hlavnì mladí hráèi.

Mutina jsou na kurtech stále pøí-

Oddíl naplnil svùj hlavní smysl

tomni a k dispozici. Dìti, muži i ženy

a rostl. Z kronik by nebylo problé-

si toho považují a sami sobì, oddílu

mem vyjmenovat èlenstvo, pøebor-

i funkcionáøùm se za to odmìòují

níky žáky, muže, ženy nebo veterány,

zaujetím pro hru a dobrou náladou.

Sýkory, Ševèíky, Folty a další. Tenisu

Už v r. 1985 bylo prostavìno

ale hlavní èinnost si sama vyžádala

se se svými dìtskými kamarády ne-

111.350,- Kès (mimo jiné 1 000 tun

v letech 1994-1996 (a okolnosti to-

A noví jsou vždy vítání.
Tenisu zdar!

vzdali.

strusky, 80 aut kameniva a škváry),

mu byly pøíznivé) vybudování kurtù

Vážnì jsme o tenisu zaèali opìt

v r. 1986 bylo prostavìno 86.887,-

4-5.

uvažovat po obnovì oddílu odbíjené

Kès. Na pracích se podílelo 36 èle-

(1966), ale zájem byl minimální.

nù a odpracovali 2 289 brigádnic-

Ten vzrostl až po r. 1980, když

kých hodin (napøíklad Jiøí Ševèík

v Proskovicích, v Nové Bìlé, ve Buš-

256, Vlastík Platoš 255, Láïa Dlouhý

kovicích a v Hrabùvce vznikaly nové

229 atd.).

a nové kurty, byly to i úspìchy

Tenisový oddíl tìlovýchovné jed-

tehdejší èeskoslovenské reprezenta-

noty Sokol Stará Bìlá byl oficiálnì

ce. Ruda Prorok si vybudoval sou-

ustaven 3. záøí 1986 a první výbor

kromý kurt a tenisová parta okolo

tvoøili:
pøedseda - Ladislav Dlouhý
jednatel - Mojmír Krejèíèek
hospodáø - Jiøí Ševèík
pokladník - Vlastimil Platoš
vedoucí mládeže - Antonín Polcer
organizace soutìží - Zdenìk Hajný
polit. výchovný - Jiøí Mikšoviè

Petra Folty stále a dobøe hrála v Novákové pískovnì. Situace byla tehdy
už jasná – je tøeba s tenisem nìco
poøádného udìlat i ve Staré Bìlé.
Stalo se to o pár let pozdìji. Karel
Sýkora s Rudou Prorokem uspoøádali po dlouhých 30 letech (prokazatel-

Proces samotného obnovení teni-

nì poslední dùkaz o žákovském teni-

sové èinnosti, výstavba kurtù, jejich
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Karel Sýkora
spoluobnovovalel oddílu
Pavel Strakoš, pøedseda oddílu
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Hodnocení turnaje

fotbalových
pøípravek
Oddíl kopané TJ Sokolu Stará Bìlá
poøádal na høišti ve Staré Bìle dne
11.6.2011 již tradièní celodenní
turnaj žákù narozených v roce 2 000
a mladších. V letošním roce pod názvem „Memoriál Vlastimila Staøièného“. Tím chceme uctít památku
našeho trenéra a vedoucího družstva
mužù, který tuto nároènou funkci
velice svìdomitì a úspìšné dlouhá
léta v oddílu kopané vykonával
a v minulém roce náhle zemøel.
Domácí družstvo TJ Sokolu Stará Bìlá

Pokraèování na stranì 9

Projekt
1. a 9. tøíd
Poèátkem tohoto školního roku
jsme odstartovali projekt 1. a 9.
tøíd. Už na konci pøedešlého
školního roku si každý žák z 9. A
i 9. B vybral jednoho malého
prvòáèka, o kterého by se chtìl
starat.

Dopravní
školièka
Pøedškolní dìti mateøské školy
z obou odlouèených pracoviš se rozlouèily se školkou návštìvou Dopravního høištì na MŠ Ukrajinská
v Ostravì- Porubì.
Pokraèování na stranì 7

Pokraèování na stranì 8

Ze školky
do školy.
Držíme palce!
TAROBÌLSKÝ

ZPRAVODAJ
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