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Auta s hlínou
výjimka, která nebude
ctít omezení

STARÁ BÌLÁ

Setkání 70-letých
a 75-letých jubilantù
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VLNY. Starobìlského fotografa Lumíra Žemlu zaujal v létì výhled z vlastního okna.
By krajinu nefotí, tentokrát neodolal.A vznikl energií nabitý portrét obilných lánù Na Popí a nebe nad nimi.
O autorovi více ètìte na stranách 4 a 5 a zadní stranì.

Jen mìsíc a pùl poté, co pro nákladní auta nad 12 tun zaèalo platit
omezení vjezdu na starobìlské silnice, musel obvod dovolit první výjimku. Prosadilo si ji CHKO Poodøí,
které potøebovalo povolit prùjezd
ulicemi Mitrovická a Na Lukách
až k rybníkùm v Polance.

Stará Bìlá sladí
stránky s mìstem
Starobìlský web mìní podobu.
Pùvodní stránky se žlutým podkladem a vínovým písmem brzy vystøídají nové, s jednoduchým, do bílomodra ladìným designem a známým
logem Ostravy. Pod ním je nápis
Stará Bìlá a vedle starobìlský znak.

Dopravní znaèky jasnì oznaèují,
jak tìžká auta nesmìjí dál.

„CHKO Poodøí revitalizuje øíèku
Bílovku a vybagrovanou hlínu potøebovalo pøevézt z Košatky k polaneckým rybníkùm. Pøes Starou Ves
a Proskovice kolem Matìje se jezdit
nedalo, silnice by to nevydržela, proto chtìli využít trasu pøes Krmelín
a Starou Bìlou,“ vysvìtluje postupnì starobìlský tajemník Ladislav
Dlouhý.
Pokraèování na stranì 2

„Naše stránky už jsou zastaralé,
chtìli jsme je zmìnit a pøijali doporuèení mìsta, aby postupnì obvody své
weby sladily s mìstem. Už to udìlala
Poruba, Slezská i Moravská Ostrava,
z malých obvodù budeme mezi prvními, spolu s Novou Vsí a Lhotkou,“
øíká úøedník stavebního odboru
Martin Novák, který má pøípravu nových stránek na starosti. „Mìsto
nám bezplatnì poskytlo šablony, které naplòujeme. Vkládání informací je
pro editory jednodušší než dosud,“
dodává.
Pokraèování na stranì 2

Žádat o vydání obèanského prùkazu

mùžete ve Staré Bìlé
pouze do konce listopadu 2011
V souvislosti s novelou zákona è. 227/2009 a zákona 424/2010 Sb.,
kterým se mìní zákon è. 328/1999 Sb. o obèanských prùkazech
ve znìní pozdìjších pøedpisù: budou od 1.1.2012 vydávat nové
obèanské prùkazy pouze Obecní úøady obcí s rozšíøenou pùsobností.
Již nebude možné podat žádost o vydání obèanského prùkazu
na matrièním úøadì ve Staré Bìlé.
V této souvislosti upozoròujeme obèany, kteøí si chtìjí vymìnit stávající obèanský prùkaz z dùvodu ukonèení platnosti
(týká se všech obèanských prùkazù, jejichž platnost skonèí
k datu 31.03.2012), èi z dùvodu jiné zmìny nech takto uèiní
na ÚMOb Stará Bìlá nejpozdìji do 30.11.2011.
Po tomto datu se budou obèanské prùkazy vyøizovat pouze
u pøíslušného obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností
tj. u Magistrátu mìsta Ostravy, Gorkého 2, Ostrava.
Pro bližší informace možno kontaktovat odbor sociální,
organizaèní a vnitøních vìcí ÚMOb Stará Bìlá na tel.: 599 424 101.

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

Konec
nákladních aut
nad 12 t

hlíny potøebují jinde, takže Bìlou
projede jen nìkolik desítek naložených aut,“ doplòuje tajemník Dlouhý.

A firma na to nebude potøebovat
ani tolik èasu. „Vše má skonèit
do 15.listopadu,“ dodává ještì. (joh)

Dokonèení z titulní strany

Rada na svém 17. a 18.
a 19.zasedání mimo jiné rozhodla

!

o poskytnutí finanèního pøíspìv-

ku ve výši 5 000 Kè Sdružení rodièù pøi ZŠ Stará Bìlá na poøádání
hudebnì taneèní akce pro veøejnost.

!

o uzavøení nájemní smlouvy

na byt è. 4 v nástavbì nad zdravotním støediskem s Janem Branichem.

!

Firma žádala mìstský obvod o svolení, zastupitelstvo jí je ale nedalo.
„Byli jsme témìø jednohlasnì proti.
Tak dlouho jsme za omezení bojovali.
Máme za to, že když bychom hned
povolili výjimku, mìsto by se nám
vysmálo,“ øíká starosta Josef Holáò.
Jenže CHKO Poodøí se odvolalo
ke kraji a ten firmì prùjezd tìžkých
aut povolil.
„Pùvodnì žádali o dvoumìsíèní výjimku, bìhem níž mìlo Bìlou projet
asi 860 aut s vybagrovanou hlínou.
Nakonec to je podstatnì ménì – èást

Omezení udìlalo radost pøedevším lidem, kteøí bydlí na Mitrovické ulici. Ale nejen jim.

ovyhlášení výbìrového øízení

na provozování letního koupalištì
v Mob Stará Bìlá od 5/2012, z dùvodu vypršení platnosti souèasné
smlouvy.

!

o vyžádání cenových nabídek

na zpracování projektové dokumentace na plánovanou stavbu
chodníku podél ulice Junácká.

!

o zadání zakázky na opravu vý-

tlukù na ulici Na Sovinci firmì Jankostav, s.r.o., za cenu 780 Kè/1 m2

!

ovydání souhlasného stano-

viska Mob Stará Bìlá ke stavbì
2 ks altánù, které hodlá vybudovat
Základní škola Stará Bìlá mezi budovami školy.

!

o zadání zakázky na provedení

zemních prací pro úpravu osvìtlení na ulici Chrobákova firmì
ELZA-ELEKTRO, s.r.o., za cenu
142 243 Kè.

!

o zadání zakázky na provedení

kontroly hospodaøení v pøíspìvkových organizacích MŠ a ZŠ Stará

Stará Bìlá sladí
stránky s mìstem

Nové stránky už bìží ve zkušebním režimu, podívat se na nì a odzkoušet je mùžete na adrese
http://starabela.ostrava.cz.

Bìlá za rok 2011 firmì Ing. Eliška

K informacím, na které jsou návštìvníci starobìlského webu zvyklí,
pøibude novì napøíklad kolonka Nejèastìji hledáte a v nìm odkaz Potøebuji si vyøídit. „Jsou v nìm návody
na to nejèastìjší, co si lidé potøebují
na úøadu obstarat. Najdou tam informace, jak postupovat i na koho se
obrátit,“ radí Novák.

Hryzláková za cenu 21 000 Kè.

!

o zadání zakázky na zajištìní

zimní údržby místních komunikací
v Mob Stará Bìlá firmì AGRO
Stará Bìlá s.r.o.,

!

o zadání zakázky na opravu

pøívodního elektrického kabelu

V Informaèním rozcestníku upozoròuje na kolonku Firmy. „Na požádání v ní zveøejníme základní informace o kterékoli starobìlské firmì
èi øemeslníkovi. Zdarma,“ vysvìtluje
úøedník.

v budovì zdravotního støediska
firmì Rudolf Prorok za cenu
28 685 Kè.

!

o zadání zakázky na výrobu

a montáž sifonu do kanalizaèní

A na stránkách pøibude také vyhledávaè. „Pomùže najít cestu k èemukoli, co na stránkách máme,“ dodává
Novák.
(joh)

šachty na ul. Na Sovinci firmì
Klempíøství Ivan Hába za cenu
5 535 Kè.

STAROBÌLSKÝ ZPRAVODAJ

„Zatím jsme je spustili zkušebnì,
jedou duplicitnì s pùvodním webem,
od nového roku by jej mìly nahradit,“ doplòuje Novák.
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Pro obèany
Starobìlský zpravodaj nabízí obèanùm, kteøí chtìjí potìšit své blízké, pøátele èi rodinu a poblahopøát
jim k narozeninám èi významnému
životnímu jubileu, že mùžou takto
uèinit prostøednictvím Starobìlského zpravodaje a to zcela bezplatnì.

Skautské støedisko zve všechny na již tradièní

V sobotu 19. 11. od 19:00 do 20:15

Mikulášské divadlo

se uskuteèní v MF Arénì ve Vítkovicích

4. prosince v 16 hodin
v Katolickém domì.
Vstupné dobrovolné, obèerstvení, káva, èaj.

pøátelské utkání v ledním hokeji

mezi HC Orli Stará Bìlá
a TJ Sokol Stará Bìlá.

Dìti a si donesou pytlík se solí.

Pøijïte se podívat na zápas starobìlských týmù.

Dárky pro dìti pøineste s sebou

Vstupné dobrovolné. Káva zdarma.

Dotazy èi pøípadné oznámení je
možno zaslat na e-mailovou adresu
jstehnova@starabela.cz, popøípadì
domluvit na tel. èísle: 599 424 101.

Prosincová pracovní doba

Kadeønictví Romis
1.12 . – 22.12. otevøeno
23.12. – 26.12. zavøeno
mezi svátky
27.12. – 29.12. otevøeno
30.12. – 1.1.2012 zavøeno

Prosincová akce
každou støedu
Od 8.00 – 11.30 hod.
støíhání za cenu 50 Kè
jako podìkování
a zároveò dárek od kadeønic.
Veselé Vánoce
a šastný Nový Rok.

Místní zahrádkáøský svaz
Vás všechny srdeènì zve na tradièní

Vánoèní
výstavu
v zahrádkáøské klubovnì

2.– 4.12. 2011
od 9.00 do 18.00 hodin
Tìšíme se na vaši návštìvu

STAROBÌLSKÝ ZPRAVODAJ
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Rád vyprávím pøíbìhy,
øíká nadìjný starobìlský fotograf
Odmalièka rád kreslil a maloval,
pøed rokem a pùl vzal do ruky fotoaparát a zaèal zkoušet. Oba koníèky
spojil v jeden a objevil žánr, který si
pro sebe pojmenoval malovaná fotografie. Lidi, které v ateliéru nasnímá, doma na poèítaèi vsadí do vymyšlených kulis. A vznikají smìlé snímky, které mají úspìch u laikù, kritikù
i kolegù fotografù.
„Na rùzných fotoserverech se docela hodnì debatovalo, jestli je to ještì fotografie, nebo není. Já øíkám,
že je to víc než fotografie. Je potøeba
poskládat nìkolik fotek, aby vznikla
jedna koneèná. Z mnoha fotek skládám výsledný obraz,“ naznaèuje svùj
fotopostup Lumír Žemla.
Jak vás napadlo zaèít fotit?
Vzniklo to náhodou. Do té doby
jsem jen maloval. S kreslením a malováním jsem zaèal už ve školce, chodil jsem ve Studénce do výtvarného
kroužku. Pøed rokem a pùl za mnou
pøišel známý, který má studio v Tøinci, dìlá videa a takové vìci, a chtìl
po mnì focení na nìjaké svatbì. Tak
jsem si koupil foák, že to zkusím.

Jak tohle první focení dopadlo?
Nijak. Vùbec jsem nakonec nefotil,
protože jsem onemocnìl.
Vy jste si koupil všechno vybavení a nakonec z toho nic nebylo?
Nebylo. Tak jsem pak zaèal zkoušet, dìlat si první zkušební fototesty.
Jedna z úplnì prvních fotografií vyhrála v soutìži výrobce osvìtlovací
techniky PhotonEurope. Další se
umístila na 3.místì v dílèí kategorii
Èernobílá poezie v soutìži Fotograf
roku 2010. To je soutìž, kterou vyhlašuje magazín FotoVideo, probíhá
celoroènì, na konci je finále, kde se
vyhlašuje Top 100 fotografù. Tam
jsem se za tøi ètvrtì roku, co jsem
zkoušel fotit, umístil na 31.místì,
cožáje pro mì obrovský úspìch.
Èím myslíte, že jste zabodoval?
Nejspíš výtvarným projevem.
Hodnì fotografù fotí technicky, zamìøují se na techniku, já ne. Mnì je
technika ukradená. Asi rok jsem vùbec nevìdìl, co je to ISO, pøitom
jsem se umisoval v soutìžích. Nikdo
moc nevìøí, že fotím jen rok a pùl.

Jste samouk?
Úplný. Vymyslel jsem si svùj styl,
øíkám mu malovaná fotografie. Paradox je, že co mì chytlo focení, malovat štìtcem a barvami jsem úplnì
pøestal. Takže známý, kvùli kterému
jsem si koupil foák, mi tuhle éru
malování úplnì zrušil.
Jak vaše malovaná fotografie
vzniká?
Vyfotím lidi, pak poèítaèovì vytvoøím obraz – pozadí, do toho lidi nasadím. Když fotím, málokdy mám myšlenku, co z toho nakonec vznikne.
Až pøi práci mì napadá, co s tím budu dìlat dál. Nerad bych úplnì prozrazoval postup, ale vlastnì vytváøím
vlastní svìty a vlastní pøíbìhy.
Je v nich, co se nedá vyfotit. Myšlenky, které mì napadnou, poskládám
do vlastních obrazù. A není to fotomontáž, hodnì vìcí je tam vždy kreslených.
Co nato konkurence a kritici?
Berou to jako mùj rukopis. Mnoho
jich to pøijalo, našli se i odpùrci, že to
už není fotka. Vesmìs ti, kteøí fotí
klasicky, u tìch mùj styl moc neprochází. Ale tøeba u Josefa Jeøábka,
uznávaného èeského fotografa, jsem
prošel. Dokonce moje fotky už tøikrát
uvedl mezi 12 nejlepšími fotografiemi uveøejnìnými v daném týdnu
na èeských serverech.
Jak si vybíráte, co budete fotit?
Nadchlo mì focení lidí. Nemám
rád krajinky, nejsem krajinkáø, a nemám rád fashion fotky, kde se mìní
pouze tváøe, ale jinak je to poøád stejné. Co rád mám, jsou emoce, emotivní fotografie. Když má fotografie pocit a pøíbìh. Když nad ní zaènete
pøemýšlet.
Na vašich fotkách jsou skoro
vždy lidé. Kde je berete?
Zaèínal jsem se svou ženou. Ona
byla na prvních fotkách, když jsem
všechno zkoušel, než jsem se pustil
do cizích lidí. Prvního cizího èlovìka
jsem fotil po dvou tøech mìsících.

Novináøská
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Mám profily na foto serverech, jeden z nejvìtších se jmenuje Fotopátraèka, lidé na ní hledají fotografy
a fotografové zase lidi. Zadáte si požadavky a vyjedou vám lidé, kteøí je
splòují. Mají tam své profily, v nich
uvádìjí míry a co chtìjí fotit, fotografové zase jak fotí. Dohromady je tam
17 tisíc fotografù a 15 tisíc lidí na focení. Takže hledání je jednoduché.
Ale pro mì je focení jednodušší, pokud už èlovìka aspoò trochu znám.
Když se neznáme a fotíme spolu poprvé, nejprve si hodinu povídáme,
musí probìhnout seznámení, aby se
èlovìk, kterého budu fotit, uvolnil,
nebyl køeèovitý.
Radìji v ateliéru než venku?
Mám ateliér v Hrabùvce, skoro všechno jsem zatím fotil tam. Nepotøe-
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buju venek, exteriér si vytváøím sám.
Vytváøím si vlastní fantazie, co se nedá vyfotit, to si namaluju. Ale jsou výjimky. Tøeba projekt Ostrava Urban
Living, ten vzniká venku. Jde o velký
projekt, který stále není hotový. Plán
zní vyfotit Ostravu v kontrastu mládí
a stáøí. V pøíbìzích, kde figurují nespoutaní mladí lidé a s nimi ti starší,
kteøí už mají starosti a povinnosti.
Až vznikne kolekce, mìla by být
zakonèena putovní výstavou po celé
republice. Každý návštìvník by na ní
mohl zanechat vlastní pøíbìh.
Na stìnì náøkù, kde mùže každý napsat nebo vložit svou fotografii. A jak
bude výstava putovat, budou se pøíbìhy nabalovat.
Právì pro tenhle projekt vznikla
i fotka s názvem Když ptáèka lapají.
Je na ní mladý sprejer a v pozadí policista. Když jsem fotku zveøejnil,
vzbudila velké emoce, lidi chtìli vìdìt, jak ten pøíbìh pokraèuje, jestli
policista zakroèil.
A?
Ta fotografie je nastrojená, samozøejmì. Ale docela se o tom spekulovalo, jestli je, nebo není.
Hrajete si nejen s fotografiemi,
ale i s jejich názvy. Jak je vymýšlíte?
Až když jsou fotky hotové. A obèas
pomùže nìkdo jiný. Tøeba u fotky,
kdy jsem nemohl pøijít na název
a která se hodnì se líbila v Rusku.
Vystavil jsem ji na webu a vyhlásil
konkurz na název. A jedna fotografka
vymyslela Odložené pøípady. Líbí se
mi moc.
Prodáváte své fotografie?
Co jsem zahájil výstavu, hlásí se
zájemci. Takže chci zaèít. Nejspíš
od ledna, ale rozhodnì ne jak na bìžícím pásu, spíš v nìjakých omezených sériích, 10-20 výtiskù, a to má
nìjakou hodnotu.
Kromì toho rozjíždím webovou
charitativní galerii Help na adrese
www.fotopomoc.cz.
Budou na ní vystavovat fotografové a lidé kupovat jejich fotky. Výtìžek pùjde na projekty Adry èi Kapky
nadìje. Každý mìsíc na jiný projekt.
Adra èi Kapka nadìje vždy dají vìdìt,
naè potøebují peníze, a èlovìk pak
bude pøesnì vìdìt, naè pøispìl.
Bude mít doma na zdi fotku s pocitem, že touhle fotkou pøispìl na konkrétní vìc. Chtìl bych galerii zprovoznit co nejdøíve, od nového roku
snad, protože lidé už chtìjí kupovat.
A kdyby nìkdo ze Starobìlanù
chtìl, a ho vyfotíte? Tøeba svatbu nebo snímek do rodinného
alba.
Nìkolik svateb už jsem fotil. Je velký
zájem o malované pøíbìhové fotky,
které dìlám, ale zrovna u svateb to
dost dobøe nejde. Je to èasovì
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nároèné. Jedna taková fotka je
pro mì 50-60 hodin práce, takže si
pøedstavte, kdyby chtìl nìkdo dvacet svatebních fotek, kolik by musel
zaplatit. Takže svatby ano, ale klasicky, i když i ta svatba má mùj rukopis.
A s rodinou místního statkáøe klidnì nafotím pøíbìh. Mnì se tu hodnì
líbí starší lidé, je to ta klasická venkovská babièkovská poetika, moc mì
láká. Docela rád bych nìkdy s babièkami nìco vyfotil. Nevíte o nìjakých,
které by do toho šly?
Jana Bohušová

Lumír Žemla
fotograf
! pochází ze Studénky, kde žil
do svých 27 let, pak se oženil
a pøestìhoval do Staré Bìlé,
kde s manželkou Annou vychovává syny Daniela (5) a Filipa (4)
! pùvodní profesí je nástrojáø,
nyní pracuje jako technik øízení
výroby ve firmì Pegatron
! za rok a pùl, co se fotografování
vìnuje, už slaví první úspìchy.
Namátkou: vyhrál soutìž Photon
Europe, dvì jeho fotografie byly
vybrány a vytištìny ve VIP knize
Campari Red Book, v soutìži
Fotograf roku 2010 získal 3.místo
za téma èernobílá poezie, v téže
soutìži se v celkovém celoroèním
hodnocení umístnil na 31.místì,
èehož si velmi považuje. Èeský
fotograf Josef Jeøábek jeho snímky tøikrát zaøadil ve své sondì
napøíè èeskými fotoservery Fotobook aneb s kùží na trh mezi
12 nejpovedenìjších fotografií
týdne
! do 3.12. vystavuje v Galerii
Stigma na Støední zdravotnické
škole ve Vítkovicích, pak výstavu
pøesune do porubské Galerie
Život.
! více na www.zemla.cz
a www.fotopomoc.cz
Na trumpetu hrál

Strávili jsme opravou zastávky
nìjaký èas, nìco jsme vlastníma
rukama vybudovali a tihle nám to

Hasiè chytil vandaly,
kteøí nièili zastávku
Nìco málo pøes mìsíc. Tak dlouho
vydržela èerveno-bílá zastávka u hasièárny zbrusu novì vymalovaná
a opravená. V noci z pátku 28.øíjna
na sobotu 29.øíjna si ji podali vandalové. Poškrábali zeï, zapálili vývìsku
uvnitø zastávky. Víc nestihli. Shodou
okolností byl tou dobou ve zbrojnici
jeden z hasièù. Z okna vidìl, co se
dole dìje. A zasáhl.
„Vidìl jsem dva mladíky, jak zapalují úøední desku, dìlají oheò
na dlažbì a škrtají po fasádì. Zavolal
jsem mìstskou policii a než pøijela,
vybìhl jsem s døevìnou tyèí v ruce
ven. Jednoho se mi podaøilo chytit,
druhý utekl,“ popisuje starobìlský
hasiè. Jméno kvùli bezpeènosti uvést
nechce.
Ve vandalech poznal témìø jednadvacetiletého Rostislava Janèu
z Proskovic a stejnì starého Lubomíra Vargu z Nové Bìlé. „Jsou to
známé firmy, odjakživa lumpové,“
komentuje hasiè.

STAROBÌLSKÝ ZPRAVODAJ

znièí? To je nefér. Už proto jsem
musel zakroèit,“ dodává hasiè.

Mìstští policisté, kteøí pøijeli, podle
nìj našli u Janèi lehké drogy. Marihuanu a tripy. Jenže hasiè, který vandaly dopadl, byl z postupu strážníkù
zklamaný: pøímo na místì vše vyøešili jen domluvou. „Kdybych nezakroèil, mohlo to dopadnout mnohem
hùø. Zastávka má døevìnou støechu.
Oba kluci, co ji nièili, mají podmínku.
Podle mého šlo o poškozování majetku a žháøství,“ zlobí se.
Vìc øešil s policisty i starobìlský
starosta Josef Holáò. „Policisté nám
sdìlili, a vyèíslíme škodu. Jenže ta je
mizivá, dìlá možná dvì stovky, protože hasiè zakroèil, než se staèilo
stát nìco horšího. Takže chycený
mladík uklidil nepoøádek, dostal napomenutí a tím to pro policisty
skonèilo,“ øíká starosta.
Hasièi se zlobí, že jim chuligáni
znièili práci, na níž si dali záležet –
–ve svém volném èase a bez honoráøe. „Když jsem je vidìl z okna, popadl
mì vztek.
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Do poschodí pomùže výtah
Mezi pøízemím a prvním patrem

lidním vozíku. Je to rozhodnì dobøe.

Výtah vyjde na více než jeden mi-

vì hendikepované pacienty a koneèì

lion korun, celá suma jde z obecního

také budeme v souladu s normami

rozpoètu. Stát bude hned za vstupní-

moderních zdravotnických zaøíze-

mi dveømi, nastupovat se bude v pro-

ní,“ podotýká zubaø Oldøich Velký.

storu u schodištì. Výtah bude šedý

„Urèitì je to fajn, že tady bude vý-

s chromovanými doplòky a svézt se

tah. Chodí sem spousta lidí, kterým

v nìm bude moci šest lidí najednou.

se špatnì stoupá po schodech. Na-

zdravotního støediska bude brzy

Doktor Pika za svými nepohyblivými

jezdit výtah. Pomùže lidem, kteøí mí-

pacienty dejme tomu mùže v nejhor-

øí k nìkterému z lékaøù a kterým se

ším pøípadì zajet, ale doktor Velký

„Výstavba zaèala v polovinì øíjna,

pøíklad na rehabilitace,“ pøemýšlí

po schodech nestoupá snadno.

zubaøské køeslo nikam nepøenese,“

nejdøíve se musely vykopat základy

návštìvnice støediska Karla Nováko-

øíká Martin Novák ze starobìlského

pro výtahovou šachtu, tu pak bylo

vá.

stavebního odboru.

potøeba vyzdít a probourat otvor

A rehabilitaèní specialistka Jana

do prvního patra,“ vysvìtluje Novák

Kantorová jí dává za pravdu: „Jsme

postup.

rádi, že bude výtah. Ocení to tøeba

„Støedisko bude bezbariérové,
do výtahu se dostanou i lidé na inva-

STAROBÌLSKÝ ZPRAVODAJ

„Bylo to trochu nároènìjší, praco-

pacienti po zlomeninách, kteøí chodí

vali jsme hodnì o víkendech, ale taky

o berlích. Teï to sem budou mít snaz-

za bìžného provozu. Takže tøeba

ší. A taky pán, co nám sem nosí prád-

když jsme kopali základy, museli

lo, tomu se uleví,“ øíká s úsmìvem.

jsme vytvoøit pøemostìní, aby mohli

Budova zdravotního støediska má

lidé procházet,“ popisuje Tomáš Gry-

patra dvì, nad podlažím se zdravot-

gar, jehož firma výtah staví.

níky jsou ještì byty, které obec pro-

Firma má termín do poloviny led-

najímá. Až tam ovšem zatím výtah

na, ale Grygar ujišuje, že by mohl

nepovede. „Teoreticky by to šlo,

výtah stát mnohem døív. „Do Vánoc

ale stálo by to další peníze a taky

bychom chtìli mít hotovo,“ øíká.

bychom museli zrušit jeden byt, tak

Tìší se na nìj pacienti i zdravotní-

aby mohl výtah konèit až nahoøe.

ci, kteøí v horním patøe støediska

Možná èasem,“ doplòuje Martin

pracují. „Bude to výhoda pro pohybo-

Novák ze stavebního odboru. (joh)
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U Šustkù: Èerstvé mléko, laskominy
a malùvky pro dìti
Novobìlan Vladimír Šustek a Starobìlan Jan Hula spolu kamarádí
od základní školy. První opravuje auta, druhý se vyzná v malování. První
se rozhodl, že si k autoopravnì a domácímu hospodáøství otevøe pro potìchu ještì cukrárnu. Druhý mu ji
pomáhá vyzdobit.
„Zatím máme hotový dìtský koutek. Byla to malá místnost s nízkým
stropem a malými dveømi, tak jsme si
øekli, že z ní mùže být zašívána
pro dìti,“ vysvìtlují majitel a malíø.
A tak vzal Jan Hula do ruky štìtec
a barvy a vymaloval zašívárnu postavièkami z Veèerníèkù. „Pár už jsem
jich maloval na zdi dìtských pokojù,
tak jsem povzpomínal a nìco z toho

vybral. Plus Šmouly, ti teï letí, takže
nesmìli chybìt. Našel jsem jejich
obrázek na gramodesce, opøel si ji
o zeï a maloval,“ popisuje. A tak spolu v malé místnosti sousedí napøíklad
Køemílek s Vochomùrkou, Veèerníèek, víla Amálka, Maková panenka
a motýl Emanuel, Krteèek, Rumcajs
s Mankou a Cipískem èi zmiòovaní
Šmoulové i s Gargamelem.
A kreslené postavièky mají
úspìch. „Jsem tu podruhé a líbí se mi
tu moc. S bratrancem Honzou jsme
v koutku poslednì hráli na honìnou.
A dala jsem si indiánka. A dneska mi
babièka bere zákusek s sebou domù.
Lineckou kytièku,“ vypráví osmiletá
Tereza Charbuská.

Dìtský koutek, pøíjemný bonus novobìlského Mléèného baru U Šustkù

Majitel Vladimír Šustek je její strýc.
Patøí mu dùm, ve kterém cukrárna
sídlí. „Kdysi tu byl obchod a bylo mi
líto, že jsou prostory nevyužité. Nejdøíve jsem je chtìl jen opravit a nabídnout k pronájmu, ale nikdo nemìl
zájem. Tak jsme vymysleli cukrárnu.
Proè? Protože obchod je nedaleko
a hospoda hned vedle, ale cukrárna
široko daleko není,“ povídá, jak k nápadu došel.
„A dostala jméno Mléèný bar
U Šustkù, protože jsme všichni
za mlada rádi chodili do mléèných
barù,“ doplòuje jeho kamarád Jan
Hula.
Název je trefný, hned v zádveøí
u vchodu totiž stojí automat na èerstvé mléko. Patnáct korun za litr,
zdroj: Agro Proskovice. „Mùžete si
koupit, kolik chcete. Dvì deci nebo
nìkolik litrù,“ vysvìtluje Šustek.

Kromì èerstvého mléka nabízí
v cukrárnì tradièní zákusky èi zmrzlinové poháry, kávu, èaj, nealko i alko. Vèetnì èepovaného piva. „Máme
Svijany,“ dodává majitel.
Kdo chce, mùže si objednat dort.
V plánu je i vánoèní cukroví. „Budeme pøijímat objednávky,“ øíká
Šustek.
Jeho kamarád Jan Hula mezitím
pøipravuje další zútulnìní cukrárny.
„Vyvìsíme tu kopie staøièkých obrázkù Nové Bìlé a okolí. Tøeba novobìlské školy, hasièárny, kaplièky,
ale i starobìlského kostela, kam Novobìlané chodí,“ vyjmenovává Hula.
A majitel cukrárny Vladimír
Šustek pøidává další plány: „Do mìsíce bych tu rád mìl wi-fi pøipojení.
A na léto bychom chtìli pøipravovat
vlastní kopeèkovou zmrzlinu.“ (joh)

Grafik Jan Hula a majitel cukrárny Vladimír Šustek jsou kamarádi od dìtství.

Veselé dýòování
Ve støedu 20.10. strávily dìti spoleèné odpoledne s rodièi na 2. roèníku
naší podzimní dílny.
Kromì veselých dýní si dìti mohly tvoøit výrobky z papíru nebo pøírodnin. Nakonec jsme si dýnì rozsvítili. Dìti odcházely spokojené.
Kolektiv uèitelek MŠ Blanická, Ostrava - Stará Bìlá
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Byli jsme na gymnaestrádì
Léto už dávno skonèilo, a tak je èas
se trochu ohlédnout a zavzpomínat
na vše, co jsme prožili a vidìli.
„Èas letí jako bláznivý, nechytím ho
já, ani vy.“ – zpívá se v jedné písnièce. Musím uznat, je to pravda.
Více než rok jsme se pøipravovali,
tìšili se – a už je konec. 14. svìtová
gymnaestráda 2011 ve švýcarském
Lausanne skonèila. Ale všichni
úèastníci budou se mnou jistì souhlasit, že to stálo za to.
Švýcarsko je malá zemì ve støedu
Evropy, známá svými horami, hodinkami, sýry a èokoládou.
Mìsto Lausanne zase pøedevším
jako sídlo Mezinárodního olympijského výboru. Je pøíjemné, hodnì
zelené, s architekturou, která nedìsí
a neohromuje, ale propojuje historické budovy s moderní zástavbou.
Poèasí nám vcelku pøálo, i když jsme
zažili i deštivé dny. Všechno bylo tak
nìjak vyvážené.
Ve dnech 10.7.-16.7. se stalo hlavním místem všeobecné celosvìtové
gymnastiky. Výzdoba, doprava, uby-

tování, sportovní a zábavní centra,
ale i domácí obyvatelé – to vše nasvìdèovalo tomu, že jsme ve mìstì
vítáni. Už pøi pøíjezdu nás uchvátila
nádherná scenérie hor a Ženevského
jezera, na jehož bøehu se mìsto
rozkládá.
Do Lausanne se sjelo 23 000 sportovcù z 53 zemí celého svìta. Je to již
v poøadí šestá gymnaestráda, kde se
prezentuje Èeská republika a kde nechybí ani cvièenci z ASPV Stará
Bìlá. Jen pro pøipomenutí – Amsterodam 1991, Berlín 1995, Goteborg
1999, Lisabon 2003, Dornbirn 2007
a Lausanne 2011.
Program gymnaestrády byl tradièní, tak jak ho známe z tìch pøedchozích. Hromadné skladby cvièily
na Olympijském stadionu, kde vynikla prostorová choreografie, typická pro naši „hromadku“, a naopak
v nevýhodì byly státy, které mìly
skladbu složenou z cvièení jednotlivých skupin, doplnìnou o akrobacii,
a tím ve velkém prostoru moc nevynikly. Pøedstavilo se 18 skladeb
z 9 zemí. Naši republiku prezentova-

ly dvì skladby – sokolská s názvem
„Kontrasty“ (spoleèná pro ženy cvièící s bílou šálou a muže bez náèiní)
a skladba ÈASPV s názvem „Prázdniny“ na upravené písnì Karla Gotta
(ženy cvièily s prachovkou a šátkem
a muži s gymstikem–posilovací tyèí).
Úspìšné byly i naše tøi podiové
skladby. Všechny upoutaly nìèím jiným. Vysokoškoláci s názvem „Vivat
Academika“ krásným provedením,
partnerskou akrobacií a tancem,
ÈASPV se skladbou „Invaze maranù“ cvièením na konstrukci, ukázkou
bojového umìní a skloubení akrobacie dospìlého a dítìte a vystoupení
ÈOS „Køížem krážem“ provázel vtip
a nápad, kdy se divák bavil. Obì hromadné skladby bude možné shlédnout na Všesokolském sletu v roce
2012 v Praze.
A co tomu pøedcházelo?
Na nácvik skladby se pøihlásilo
6 žen a 5 mužù naší jednoty, tøi se
ale museli ze zdravotních dùvodù
odhlásit. Doufejme, že vše pøekonají
a posílí naše øady na 15. gymnaestrádì.
Pøes poèáteèní zmatky, nároèné
uèení, procvièování jednotlivých
èástí nejen u nás v tìlocviènì, ale i
v Havíøovì, až po dva secvièné srazy

celé Moravy v Olomouci, jsme si
koneènì vydechli: „Hotovo!“
Ještì nás èekal poslední úkol –
secvik 390 cvièencù ASPV z celé
republiky v Doubí u Tøebonì po dobu
tøí dnù. Tam jsme se uèili již celou
choreografii, aby autoøi mohli ještì
provést pøípadné zmìny pro dokonalé pøedvedení skladby. Vše jsme
zvládli na výbornou. Generálka probìhla tìsnì pøed odjezdem v PrazeØepích, kde se sešlo již všech 900
cvièencù z celé ÈR (jen tak na okraj –
– s tímto poètem jsme patøili mezi tøi
nejvìtší výpravy). Po ukonèení vše
rychle sbalit, postupnì nasednout
do 18 autobusù a pøes noc vyrazit
smìr Lausanne.
A samotné Lausanne?
Autobusy nás postupnì rozvezly
ke dvìma školám na okraji mìsta,
kde jsme na karimatkách a ve spacácích strávili sedm nároèných,
ale i pøíjemných dní pobytu.
Zahajovací ceremoniál probíhal
na Olympijském stadionu. Pestrý
program obohatili bubeníci švýcarské gardy a pøelet proudových letadel v rùzných formacích. Srdcem
WG bylo výstavní centrum Beaulieu.
V jedné hale bylo zajištìno pro všechny stravování, v ostatních se pre-

POZOR!!!
11.11.2011
KONÈÍ
ANALOGOVÉ
VYSÍLÁNÍ
VÍCE INFORMACÍ
na www.global-elektronic.cz
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zentovaly podiové skladby (15 min
vystoupení). Kromì hal se cvièilo
i na rùzných místech ve mìstì.
Vyvrcholením pak byly „Národní veèery“ jednotlivých státù až po „Galaprogram“ sestavený z nejzajímavìjších vystoupení.
Hromadná skladba ASPV mìla 1
generálku a 2 vystoupení. Spontánní
potlesk, který ji provázel, byl nejvìtší
odmìnou a známkou toho, že se líbíme. Ocenìním pak pro nás bylo zaøazení èásti skladby do závìreèného
ceremoniálu.
Pøes to všechno jsme si našli
èas na poznání krás Lausanne a blízkého okolí. Nemohli jsme si nechat
ujít prohlídku Olympijského muzea,
sochu E. Zátopka, gotickou katedrálu Notre Dame. Prohlédli jsme si
i mìsto Montreux, kde na námìstí
stojí pomník F. Mercuryho, hrad
Chillon, mìsteèko Vevey se sochou
komika Ch. Chaplina. Zubaèkou

jsme vyjeli do výšky 1 363 m.n.m.
na Les Pléiades, odkud se nám vyskytl nádherný výhled na vrcholky
Alp.
K pøíjemné atmosféøe pøispìli i samotní obyvatelé, kteøí s velkým zaujetím sledovali nejen cvièení v halách na výstavišti, ale našli si cestu
i na stadion. Potlesk, úsmìvy místních a krásná atmosféra celé gymnaestrády byly podìkováním a pohlazením na duši pro všechny cvièence.
Každý z nás si s sebou pøivezl
spoustu krásných zážitkù a dojmù
jak ze cvièení, tak i z Lausanne,
a urèitì nelituje finanèní náklady,
které úèast na této akci stála.
Pøeji všem krásné vzpomínání a ahoj
na pøíští 15. gymnaestrádì
ve Finsku!
Za všechny cvièící
Svatava Zezulková

Setkání 70-letých
a 75-letých jubilantù
Ve støedu 19. øíjna 2011 se uskuteènilo tradièní setkání 70-letých
a 75-letých jubilantù, obèanù Staré
Bìlé spolu se širokou veøejností.

V programu nám zazpívaly Novobìlské babièky, které do svého programu zaøadily i písnièky pøizpùsobené Staré Bìlé.

Jubilantù pøišlo jen 25, ale ostatní
obèané zaplnili velký sál Katolického
lidového domu a mohli posedìt a bavit se i po skonèení programu u èerstvých koláèù a dobré kávy èi sklenky vína.

Doufám, že si všichni odnesli krásný zážitek. Ještì jednou dìkujeme
Novobìlským babièkám a tìšíme se
na další setkání.
Ludmila Stuchlá
Pøedsedkynì sociální komise

Pronajmu dùm ve Staré Bìlé
tel: 777 209 934
STAROBÌLSKÝ ZPRAVODAJ
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a bazén. O mladé sportovce se stará
realizaèní tým 3 vyškolených trenérù
a 2 vedoucích. Kromì tenisových tréninkù probíhá po celou dobu soustøedìní atletická olympiáda. V letošním
roèníku se objevily i novinky: návštìva letního kina, fyzická pøíprava
a pro holky zumba s lektorkou.
Vìtšinu nákladù hradí rodièe dìtí,
èásteènì pøispìla i obec díky úèelové
dotaci.

Pìtadvacátá sezóna je za námi
Letošní, v poøadí již 25. tenisová
sezóna, je u konce. Po vydaøeném
záøí, kdy bylo ještì možné se naplno
vìnovat tenisu, pøišlo ochlazení spojené s pøízemnímy mrazíky, které naznaèily, že je tøeba tenisové kurty
uložit k zimnímu spánku.
Je nutné vypustit vodu, demontoat
sítì a hadice na postøik, zatížit umìlé
èáry a zazimovat klubovnu a celý
areál tak, aby sníh a mráz nezpùsobil
žádné škody.
Letošní sezóna byla vcelku úspìšná a nabitá rùznými událostmi jak
sportovními, tak i spoleèenskými.
Dovolte mi krátkou rekapitulaci.

V Soutìži v tenisu ménìpoèetných
družstev pro oblast Ostrava-Jih
až Pøíbor, pro neregistrované hráèe,
jsme mìli zastoupení v kategorii
Muži I. tøída 1družstvo a v kategorii
Veteráni I. tøída 2 družstva. Registrovaní hráèi hrajou soutìže Èeského tenisového svazu.
Družstvo mladšího žactva hrálo
„Oblastní soutìž, skupinu C”
a skonèilo na 4. místì. Družstvo
dorostencù hrálo „Oblastní soutìž,
skupinu A”. Ti svou skupinu vyhráli
bez jediné porážky a zajistili si tak
postup do „Oblastního pøeboru”.
Gratulujeme!

Ve dnech 16.-18.9. se uskuteènil
9. roèník tenisového turnaje “Stará
Bìlá OPEN” za úèasti bezmála
50 tenistù.

V srpnu oslavil tenis ve Staré Bìlé
25 let od svého založení. V sobotu
20.8. se pøi této pøíležitosti uskuteènilo vzpomínkové setkání tìch, kteøí
se tehdy nejvíce podíleli na budování
tenisového areálu.
Ve stejném mìsíci se v Machùzkách u Velkých Karlovic (Beskydy)
uskuteènilo šesté „Letní tenisové
soustøedìní dìtí a mládeže“” za úèasti celkem 35 mladých tenistù
ve vìkovém rozmezí od 6 do 17 let.
K dispozici je zde 6 tenisových kurtù,
høištì na volejbal, fotbal, nohejbal

! Podpojištìné domy a krácené plnìní pojišovny s tím spojené.
! Nekryté škody z pøepìtí a dalších škodních událostí na majetku.
! Nezajištìné domácnosti pøed riziky vyhoøení, vytopení, loupeže.
! Neoprávnìné bonusy z pojištìní vozidel a krácené plnìní z nich.
! Nedostateèné krytí rizik z povinného ruèení na majetku a zdraví.
! Zámìrnì opomíjená zajištìní pøed úrazy s následky a pøíp. smrtí.
! Ztráta pøíjmu z invalidity, tìžkých onemocnìní,smrti pro rodinu.
! Dárek do kapsy a kontakt se svìtem.
Nešetøete na nepravém místì.
Poradenství a zajištìní za Vás vyøeší:

Novinkou v letošní sezónì bylo
odehrání nìkolika kol tenisového
turnaje okruhu Ovopen na našich
kurtech. Tento okruh je urèen
pro všechny amatérské tenisty, kteøí
si chtìjí zahrát se sobì rovnými soupeøi. Podle výkonnostní úrovnì hráèù jsou vyhlašovány turnaje v nìkolika kategoriích, a to jak ve dvouhrách, tak i ve ètyøhrách.

Nutno podotknout, že turnaj vzbudil velký ohlas a je o nìj velký zájem.
Více informací naleznete na webu
www.ovopen.cz.
Letos je tomu již 10 let, co pøi tenisovém oddílu pracuje “Tenisová
škola” pod vedením Jiøího Priesola.
Závìrem bych chtìl podìkovat
všem, kteøí se podíleli na zdárném
prùbìhu letošní sezóny, a popøát
hodnì zdaru v pøíštím roce.
Pavel Strakoš
www.starabelatenis.cz

Mimoøádná akce od 10.10. do 15.12.2011

Chcete MOBILNÍ TELEFON (Samsung Galaxy mini) a nemáte na nìj???
Není nic jednoduššího. Jen za cenu uzavøení povinného ruèení k Vašemu vozidlu na dobu alespoò tøí let
získáte kromì dotykového dárku do kapsy a kontaktu se svìtem celou øadu dalších výhod jako:

!
!
!
!
!

krytí škod na majetku a zdraví v bezkonkurenènì nejvyšší hodnotì a to až na 150 mil. Kè
garance nezvyšování pojistného po dobu 3 let
první zavinìné škody bez vlivu na bonus
úhrady škody bez odpoètu amortizace
pøi støetu se zvìøí do limitu 100 tis. Kè likvidace Vaší škody z Vašeho POV

A k tomu i nadále:
možnost využití maximálního bonusu z POV Vašeho zkušenìjšího rodinného pøíslušníka
pøi výpoètu ceny Vašeho pojistného
! nejrozšíøenìjší asistenèní služby
! konkurenèní cena pojistného

!

Zdarma poradí, návrh stanoví a uzavøení smlouvy zajistí

Ing. Dobiás Zdenìk výhradní pojišovací agent Èeské pojišovny,a.s.

Ing. Dobiás Zdenìk výhradní pojišovací agent Èeské pojišovny,a.s.

Tel.: 608 619 564, zdobias@servis.cpoj.cz

Tel.: 608 619 564, zdobias@servis.cpoj.cz
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Stolní tenisté!
Píši Vám tento dopis s pozváním
nebo s výzvou. Zaøaïte se mezi ty,
kteøí hrají v soutìžích Svazu stolního
tenisu. Nechápu, co Vám v tom brání. Je Vás dost, máte tradice, umíte
to, máte podmínky a dobré sousedy.
Hrajete v sokolovnì, v Katolickém
lidovém domì, hrajete U Lípy, v Pískovnì a možná i ve škole nebo taky
v garážích. Vaše úroveò je dobrá
a pøípadné zaèátky v mìstském pøeboru IV. tøídy by nebyly vùbec
špatné. V sokolovnì i v KLD jsou
dobré herny, osvìtlení se dá zlepšit.
U Lípy je prozatím místo pro jeden
stùl. Herna v Pískovnì je nepøijatelná, pøesto se tam hraje s obdivuhodnou vehemencí.

Stolní tenis se ve Staré Bìlé hrál
v letech 1956-1958. Výbornì si na to
pamatují Eman Lyèka, Jan Matýsek,
Jan Stuchlý , Èestmír Šindel a další.
Již tehdy se hrálo na tøech stolech
v Lidovém domì (dnes KLD). Soutìžilo se v mìstském pøeboru a na turnajích v Brušperku, Lískovci, ve Vratimovì a hlavnì doma. Taky se hrávalo i Na Moèárku (stolem tam byla
vrata od stodoly, Drahomír Minkoviè
by mohl vyprávìt).
Sokoli poøádali turnaje ještì nedávno (Antonín Jakubek), Orli se již
pøipravují na další roèník tradièního
a velkého Tøíkrálového turnaje (Jirka
Hoøínek, Stáòa Folta), U Lípy (DTJ ?)
probìhne opìt populární Zimní turnaj (Radim Klimek) a v Pískovnì hrává Petr Folta s kamarády pravidelnì.

Máte i pøíkladné sousedy. Nová
Bìlá má 5 družstev, Krmelín 2, Proskovice a Výškovice po jednom družstvu, Polanka taky 2 a Hrabùvka
8 družstev. Tak na co se èeká?
Když budete chtít poradit, obrate
se na osvìdèené inženýry Martina
Kunze nebo Dalibora Kanclíøe a hlavnì na své Karla Foltu a Miloše Fabiána. Ale nezapomeòte, že úèast
v soutìžích je nemalým závazkem
k sobì samému, ke spoluhráèùm
i k soupeøùm.
Upozorním ještì na jednu zvláštnost. V Ostravì hrají spoleènì muži
i ženy bez rozdílù vìku! To je i jeden
z dùvodù vysoké úrovnì ostravského
stolního tenisu.

David Štìpánek nebo Jana Dobešová
a mnoho dalších výborných hráèù.
Ale setkáte se i s takovými seniory,
jakými je Sylva Spìváèková, Mirek
Vojtík, Jan Košinár, Vašek Sekera
nebo Oto Musial. A pak se mùžete
podivovat nad tím, že si zahrajete se
sedmdesátiletou babièkou, s osmiletým žáèkem nebo s hendikepovaným hráèem. Ano, to se stává.
V mìstských soutìžích nám
opravdu chybíte. Pro zaèátek by
staèilo jedno družstvo, ideálem by
byla družstva tøi sokoli, orli a DTJ. To
by pak byly derby zápasy.
Pøíští soutìžní rok zaèíná už v záøí
2012!

Nejnižšími soutìžemi zcela jistì
prošli reprezentanti Marek Klásek,

Váš Karel Sýkora
Ostrava-Proskovice

hodnout nájezdy. Jak tým Joga Binto,
tak Elite Team musely ze svého støedu vybrat tøi hráèe, kteøí mìli v tento, nervy drásající, moment odvahu
vzít osud utkání do vlastních rukou.
Jak na støídaèkách, tak na hráèích,
kteøí absolvovali trestné støílení,
byla vidìt naprostá koncentrace,

která tak podtrhovala dùležitost
utkání a snahu udìlat maximum
pro zisk poháru za vítìzství v turnaji.
Po tøech sériích nájezdù byli šastnìjší hráèi z Elite Team, kteøí vyhráli
nájezdy v pomìru 2:1 a mohli si tak
pøipsat rozhodující gól finále, které
skonèilo výsledkem 4:5 ze strany
týmu Joga Bonito.

Ohlédnutí za turnajem
OREL CUP 2011
Ètvrtý roèník florbalového turnaje
Orel Cup, který je poøádán naší
jednotou na startu nové florbalové
se-zóny, se odehrál 17. záøí 2011
v tìlocviènì na ulici Lískovecká
ve Frýdku Místku.
Letošní rok se na turnaj s omezenou kapacitou mužstev pøihlásilo pìt
týmù. Oproti pøedešlým roèníkùm,
které se odehrály na MSH Dubina,
byli poøadatelé nuceni udìlat pár
zmìn v již zabìhlých propozicích
turnaje.
Nejvìtší zmìnou bylo zrušení
kategorie žen, o kterou v pøedešlých
roènících nebyl patøièný zájem. Další
zmìnou byla také zmìna systému
turnaje, a to tak, že po základní
skupinì postupovaly do semifinále
první ètyøi týmy, a pro tým, který se
umístil na páté pøíèce, se dveøe

do bojù o medaile uzavøely. Po velmi
vyrovnaných zápasech základní
skupiny dostal pomyslného Èerného
Petra tým TJ Sokol Stará Bìlá.
V semifinálových bojích slavil
úspìch tým Joga Bonito, který
výhrou v pomìru 6:1, oplatil svému
soupeøi, týmu Ready, porážku ze základní skupiny. Druhým finalistou se
stal tým Elite Team, který po vyrovnaném boji porazil tým S-Budget
(4:2).
Finále turnaje by mohlo mít
pøízvisko „pøetahovaná o pohár“.
Týmy Joga Bonito a Elite Team
svedly ve finále divácky velmi
atraktivní bitvu, plnou osobních
soubojù, tvrdých støel a krásných
gólù, tak jak se na finálové utkání
sluší a patøí. Po dvou vyrovnaných
poloèasech (3:3, 1:1) musely roz-

Poøadatel turnaje by chtìl podìkovat všem hráèùm, kteøí odehráli
turnaj v kamarádském duchu a se
smyslem pro fair-play. Nemalé díky
také patøí všem ostatním, kteøí se
podíleli na organizaci turnaje, èi pomohli s jeho pøípravou.
Koneèné poøadí:
1. Elite Team
2. Joga Bonito
3. S-Budget Team
4. Ready
5. TJ Sokol Stará Bìlá
Ocenìní pro nejlepšího brankáøe:

Vojtìch Myška (Ready)
Petr Jendøajs (Joga Bonito)
oba obdrželi 12 branek
Ocenìní pro nejlepšího støelce:

Jan Komínek (Elite Team)
13 branek
Detailní statistiky turnaje jsou uvedeny na stránkách turnaje
START: Výstøel, a pak už jen sprint smìrem k terèi.
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Malované fotografie Lumíra Žemly

Když jsem potkal Yettiho. Fotografie patøí do kalendáøe, který zatím nevznikl.

Když na pláži balónek. Drží jej fotografùv mladší syn Filip.

Tonoucí se stébla chytá. Na snímku hukvaldská Liška Bystrouška a autorùv syn Daniel

Když ptáèka lapají. Autor fotil pøed rokem na Dubinì.

Ticho. Tenhle snímek pochválil i známý èeský fotograf Josef Jeøábek.

TAROBÌLSKÝ
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Dcera náèelníka pøi sbìru døíví. Jedna z nejnovìjších fotografií.
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