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Tøi králové
budou koledovat
v Ostravì

Výroba adventních vìncù ve škole
Skauti a orli spolu s místním spolkem vèelaøù uspoøádali pøed první
adventní nedìli 27. 11. první setkání, pøi kterém si mohl každý
zájemce vyrobit adventní vìnec na sváteèní stùl. Pokraèování na zadní stranì

Zamykání lesa

ZADNÍ STRANA

Chci pøedat
zkušenosti mladým,
pøeje si starosta Holáò

Charita Ostrava se pravidelnì zúèastòuje celorepublikové
Tøíkrálové sbírky, kterou
na pomoc lidem v nouzi poøádá Charita Èeská republika.
Tøíkrálová sbírka 2011 bude
v rámci Ostravy a okolí probíhat ve dnech 1. – 14. ledna
2011. Charita Ostrava se této
tradièní veøejné sbírky zúèastní ve spolupráci s partnerskou Charitou sv. Alexandra.

Nejdøíve pøemýšlel, že už vùbec nebude kandidovat. Nakonec pøijal poslední patnácté
místo na kandidátce nezávislých Stará Bìlá 2010. A lidé
mu dali najevo, že si obec
bez nìj neumìjí pøedstavit.
Dostal tolik hlasù, že pøeskoèil
všechny pøed sebou. A nakonec je Josef Holáò znovu starobìlským starostou.

Dokonèení na stranì 6

Pokraèování na stranì 5

Kostel je hezèí

Hokejisté:

Katolický kostel Sv. Jana
Nepomuckého má po opravì
èelní fasády a vìže.
Na rekonstrukci mìla fara
1 166 000 korun, zhruba polovinu dalo mìsto a èást penìz
vìnovali také Starobìlané.

mladí mají posilu,
staøí plánují louèení

Zápis dìtí do 1. tøídy
Øeditelství Základní školy
Ostrava - Stará Bìlá, Junácká
700, zve rodièe budoucích
prvòáèkù k zápisu do 1. tøídy
pro školní rok 2011 – 2012.
Zápis se uskuteèní ve dnech:
úterý 18. 1. 2011
v 16:00 hod. a v 17:00 hod.
støeda 19. 1. 2011
v 16:00 hod. v budovì školy.

Rodièe si pøinesou rodný list,
prùkaz pojišovny dítìte a obèanský prùkaz. Zápis žákù probìhne ve skupinách v uvedeném èase, proto žádáme rodièe
o dochvilnost.

Zápis se týká dìtí narozených do 31. 8. 2005 a starších,
vèetnì dìtí, kterým byl udìlen
v loòském školním roce odklad
školní docházky.
K zápisu mohou pøijít i dìti
vyzrálé, narozené od 1. 9. 2005
do 30. 6. 2006.

Starobìlský hokej má slibnì
rozjetou sezonu. Mladí hokejisté i stará garda zatím pøedevším vyhrávají. „Z jedenácti zápasù jsme jeden prohráli a jednou remizovali,“ hlásí kapitán
mladších hráèù Karel Stanìk.
Jeho tým hraje mìstský pøebor
a v pùlce sezony je v tabulce
zatím mezi nejlepšími.
Dobøe si stojí i senioøi, kteøí
si øíkají stará garda. „Hrajeme
pøátelská utkání, letos jsme
z pìti zápasù jeden prohráli.
Loni jsme desetkrát vyhráli,
dvakrát remizovali a sedmkrát
prohráli,“ uvádí jedna z opor
hokejistù-seniorù Zdenìk
Hajný Pokraèování na stranì 8

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

Zprávy z rady
a zastupitelstva
Rada na svém 1. zasedání
mimo jiné rozhodla

Vážení spoluobèané,
Prostøednictvím našeho Starobìlského zpravodaje Vám chci všem popøát krásné svátky
narození Ježíše Krista. A je tato posvátná doba pøíležitostí nejen si odpoèinout, ale také obnovit
a prohloubit vztahy v rodinì. Do nového roku 2011 Vám pøeji hodnì úspìchù a Boží požehnání
pro veškeré Vaše konání.
Pokud budete mít cestu do kostela, níže je vánoèní program mší svatých. S pøáním Božího
požehnání pro celou obec.
P. Antonín Kocurek, faráø.

!o

umožnìní úèasti všem
èlenùm novì zvoleného zastupitelstva na zasedání rady
ve volebním období 2010 –
2014.
! povìøit, v souladu s ustanovením pøíslušného zákona, všechny èleny novì zvoleného zastupitelstva k provádìní svatebních obøadù
v MOb Stará Bìlá.
! o zøízení následujících komisí rady: Stavební komise –
pøedseda František Kadìra,
Dopravní komise – pøedseda
Mgr. Michal Hoøínek, Sociální komise – pøedsedkynì
Ludmila Stuchlá, Grantová
a bytová komise – pøedseda
Ing. Pavel Folta, Školská komise – pøedseda Ing. Jan
Kutáè.
! o vyvìšení pronájmu nebytových prostor (èást zubní
laboratoøe) v budovì zdravotního støediska na úøední
desce MOb Stará Bìlá, z dùvodu ukonèení stávající
nájemní smlouvy.
! o odprodeji 2 ks starých
nepotøebných kontejnerù
typ Avia za cenu 7 200
Kè/1ks.
! o vyžádání cenových nabídek na vybavení školních
šaten uzamykatelnými skøíòkami.

Štìdrý den

24.12. 15.00 mše pro rodiny s dìtmi

24.00

Boží Hod Vánoèní

25.12.

7.30

10.00

Nedìle

26.12.

7.30

10.00

pùlnoèní (pøenáší ÈT)

25. a 26. prosince bude od 11.00 do 17.00 hod. otevøený kostel. Bude možné vidìt výzdobu a betlém.
Nový Rok

1.1.2011

7.30

10.00

Zastupitelstvo na svém
ustavujícím zasedání mimo jiné schválilo a zvolilo

! pìtièlennou

radu pro volební období 2010 – 2014.
! starostu jako jediného
uvolnìného èlena zastupitelstva.
! starostou MOb Stará Bìlá
na volební období 2010 –
2014 Ing. Josefa Holánì.
! místostarostou MOb Stará
Bìlá na volební období 2010
– 2014 Mgr. Michala Hoøínka.
! èleny rady MOb Stará Bìlá
na volební období 2010 –
2014 Stanislava Kokeše, Irenu Procházkovou a PhDr. Petra Kutáèe.
! Pøedsedou kontrolního výboru Mgr. Petra Zezulku
a pøedsedou finanèního výboru Ing. Zdeòka Dlouhého.
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Sdìlení
høbitovní správy

Upozornìní pro majitele psù

Kam v prosinci

V podkladnì ÚMOb Stará Bìlá je od 3. ledna 2011 možno

Vzhledem ke skuteènosti,
že pan Milan Folta ukonèil spolupráci s Mìstským obvodem
Stará Bìlá jako správce høbitova ke dni 30. øíjna 2010, obracejte se ve vìcech høbitovních pøímo na Úøad mìstského
obvodu Stará Bìlá - odbor finan-cí a správy majetku, který
najdete na ul. Junácká 127

zaplatit místní poplatek ze psa na rok 2011. Sazba poplatku je

5.12. 2010 16. hodin

rozlišena podle následujících kategorií:

Pohádka o vznešené
ježibabì

paní Kaloèová tel. 599 424 106
mobil 723 430 780
nebo paní Chmelová tel.599 424 105

Èástka za druhého a každého dalšího psa se vztahuje na jedno-

ÚMOb Stará Bìlá
odbor financí a správy majetku

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

za psa chovaného v rodinném domì 150,- Kè
za druhého a každého dalšího psa chovaného v RD 500,- Kè
za psa chovaného v bytovém domì 1.200,- Kè
za druhého a každého dalšího psa
chovaného v bytovém domì 2.000,- Kè
za psa, který je využíván k podnikatelské èinnosti 500,- Kè
za druhého a každého dalšího psa,
který je využíván k podnikatelské èinnosti 500,- Kè
za psa, jehož držitelem je poživatel dùchodu 150,- Kè
za druhého a každého dalšího psa,
jehož držitelem je poživatel dùchodu 300,- Kè.

ho poplatníka. Stanovený poplatek je splatný do 31. bøezna,
pøesáhne-li výše poplatkové povinnosti èástku 1.000,- Kè, mùže
být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozdìji

Divadelní pøedstavení
pro dìti poøádá Orel
Katolický lidový dùm
10.-12.12. 2010 9. hodin

Vánoèní výstavka
Poøádá TJSokol Stará Bìlá
v obecním klubu
24.12.2010 po odpolední mši

Živý Betlém
poøádají skauti
ve farské zahradì

do 31. 3. a 30. 9. pøíslušného kalendáøního roku. Složenku

Starobìlská
pou 2011
V roce 2011 bude zahájen
pøedprodej stánkových míst
na starobìlskou pou dne
17. ledna 2011, a to dle míst
pronajatých v roce pøedešlém.
Platbu je možno provést na
úèet è.19-1645817389/0800
po pøidìlení variabilního symbolu – pro identifikaci platby,
který vám pøidìlíme na tel.
èíslech 599 424 105 – paní
Chmelová a 599 424 106 –
paní Kaloèová. Tento prodej
bude ukonèen 31. bøezna 2011 a po zpracování došlých plateb budou nezadaná
místa od 27. dubna 2011
nabízena k pronájmu dalším
zájemcùm.
ÚMOb Stará Bìlá
odbor financí a správy majetku

na zaplacení zašleme jen na vyžádání - na tel. è. 599 424 105

26.12. 2010 16. hodin

nebo 599 424 106. V pøípadì, že již psa nemáte, oznamte tuto

Sváteèní
Štìpánský koncert

skuteènost na výše uvedená telefonní èísla.
ÚMOb Stará Bìlá
odbor financí a správy majetku

Benefièní koncert
duchovní hudby se líbil
Orli a Skauti ze Staré Bìlé
spoleènì uspoøádali benefièní
koncert duchovní hudby, který
se uskuteènil poslední øíjnovou
nedìli v kostele sv. Jana
Nepomuckého ve Staré Bìlé.
Skladby mistrù 18. a 19. pøedstavil smíšený chrámový sbor
Salve z Olomouce pod vedením Ing. Ladislava Kunce
za doprovodu komorního orchestru a sólistky C. Valls
z Katalánska.

Pøes 200 návštìvníkù koncertu se zaujetím vyslechlo
skladby A. Dvoøáka, W. A.
Mozarta, F. Schuberta, G. F.
Händela a dalších autorù
a na konci odmìnili úèinkující
potleskem vestoje.

Kostel sv. Jana Nepomuckého
Stará Bìlá

Koncert finanènì podpoøili
NORMAMESS s.r.o. – restaurace, pivnice, letní zahrada
Tosca, OKNA TOMÁŠEK,
Mìstský obvod Ostrava-Stará
Bìlá, MAJA – NEHTOVÉ STUDIO, Stolaøství Jiøí Tomášek,
KDU-ÈSL, Interbubak – loutkové divadlo, POKRÝVAÈSTVÍ –
V. THÉR, Jan a Miroslava Skácelovi a další.
Dìkujeme všem, kteøí tento

Díky sponzorùm a darùm

koncert podpoøili a obohatili

návštìvníkù koncertu jsme

tím kulturní i duchovní život

mohli pøedat farnosti na opra-

v obci.

vu fasády kostela 22 671,- Kè.

Michal Hoøínek

Kadeønictvíprosincová
pracovní doba:
20.12. otevøeno
21.12. otevøeno
22.12. zavøeno
23.12. zavøeno
24.12. zavøeno
27.12. otevøeno
28.12. otevøeno
29.12. zavøeno
30.12. zavøeno
31.12. zavøeno
Uvidíme se 3.1.2011
Vaše kadeønictví ROMIS
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Galerie
a ateliér
Jany Rohlové
ve Staré Bìlé
ul. Korandova 25

Sbírka pro dìti
ze sociálnì slabých rodin

Charitního domu vás prosíme
hlavnì o tyto typy dárkù: pastelky, strouhátka, školní po-

Dìti, pøipravte dárek pro dì-

Zamìstnanci Charitního do-

ti ze sociálnì slabých rodin

mu nám pak pomohou s distri-

tøeby typu pravítko, pouzdro,

bucí dárkù na další místa s po-

také stolní hry, karetní hry

dobným zamìøením, tak aby se

apod.

a pøineste jej na Štìdroveèerní
dìtskou mši nebo k živému
Betlému. Vaše dárky pøedáme

je kdykoliv
k dispozici
všem vážným
zájemcùm
o olejomalby.

Po konzultaci s Vedením

na Tøi krále dìtem v Charitním

Vaše dary dostaly k potøebným

domì pro matky v tísni.

dìtem.

Za vaše otevøené srdce
Vám dìkují Skauti z Bìlé

Tel: 604 723 511,
rohlova@seznam.cz

Halloweenský
retroveèer
Dne 5. listopadu probìhl
v Katolickém lidovém domì
taneèní veèer.
Všichni hosté se dobøe bavili
a pøedvádìli úžasné taneèní
kreace. Atmosféru umocòovaly velmi nápadité kostýmy a my
doufáme, že pøíštì jich bude
ještì více.
Všem, kteøí pøišli, dìkujeme
a vìøíme, že na další akci pøijdou se stejným nadšením.
Rovnìž dìkujeme úèinkujícím, kteøí se postarali o krásný
program – žákùm naší základní
školy, taneèníkùm z TK Trend
a Ostravské Travesti Skupinì
Divoké koèky, jež mìla veliký
úspìch.
Slíbili jsme, že veškerý výtìžek z tomboly (retroceny, uzeniny, fény, žehlièky na vlasy,
mikrovlná trouba) bude vìnován na zakoupení interaktivní
uèebnice pro základní školu,
a tak èástku 3.040,- Kè pøedáme paní øeditelce.
Za Sdružení pro kulturu a spoleènost
a Sdružení pøi Taneèní škole Trend
PhDr. Ivana Pluhaøová
a Jaromír Riedel
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Chci pøedat zkušenosti mladým, pøeje si starosta Holáò
Dokonèení z titulní strany

„Pøišel jsem k tomu jak slepý
k houslím,“ komentuje s nadhledem, že se ze své starostovské kanceláøe nemusel stìhovat. Mandát má na další ètyøi
roky. „Moje pøedstava byla,
že už židli starosty pøedám.
Ale lídøi kandidátek se až
na dva do zastupitelstva vùbec
nedostali, platí to i o vítìzné
ODS, která mìla jako vítìz
voleb právo na køeslo starosty.
ODS nemìla nikoho, kdo by to
chtìl vzít, a pøišla za mnou, že
je pro ni pøijatelné, abych tu
práci dál dìlal já,“ vypráví
Holáò. Zastupitelé jej zvolili
jednomyslnì. Ale Holáò si
pøedevším cení hlasù, které
mu dali Starobìlané v komunálních volbách. „Samozøejmì
že jsem byl plný oèekávání,
jestli si na mì lidé vzpomenou.
Volièùm jsem vdìèný. I když –
pak se stane, že pøeskoèíte
i toho, kdo vás vzal na kandidátku, a máte dilema. Ale kdybych odstoupil v jeho prospìch, lidé by to mohli vzít jako
zradu. A tak jsem se aspoò
Mojmíru Krejèíèkovi omluvil,
že jsem ho pøeskoèil. Øekl jsem
mu, že je mi to líto. A volièùm
dìkuji, je to pro mì ocenìní,“
vrací se staronový starosta
k výsledkùm voleb.
V novì zvoleném zastupitelstvu má øadu nováèkù. Výraznì se promìnila i sestava starobìlských radních. Po boku
má mladého místostarostu
Michala Hoøínka z KDU-ÈSL.
„Rád bych mladým pøedal
zkušenosti, ètyøi roky jsou
dlouhá doba, tøeba se najde nìkdo, kdo to po mnì bude chtít
pøevzít. Chtìl bych, aby se zapojili, nebáli se toho, aby mohli
obci nabídnout, co umìjí, a sta-

li se z nich patrioti. Volební
kampaò se nedìlá poslední
mìsíc pøed volbami, ta se dìlá
celé ètyøi roky,“ øíká zkušený
politik.
Už si zvykl, že starosta nepracuje jen v úøedních hodinách. Kdekoli se hne, mají lidé
chu mu øíct, co se jim ve Staré
Bìlé líbí a co by si pøáli zlepšit.
„A jdu nakoupit nebo na obìd
do Sokolovny. Nebo tøeba ráno

cestou do práce,“ popisuje,
kde všude se s ním lidé zapovídají. Nauèil se jejich postøehy
nebrat osobnì, ale jako inspiraci. Nauèil se lidem naslouchat a ví si rady i s tìmi, kteøí si
neberou servítky. „Nìkteøí lidé
prostì jednat neumìjí. Pøijdou
a zaènou køièet. Je tøeba se
obrnit a platí: na hrubý pytel
hrubá záplata,“ popisuje starosta.
Jak øíká, s radními se vidí
dvakrát do mìsíce, se zastupi-

teli ètyøikrát do roka. Ovšem
s úøedníky z obecního úøadu
spolupracuje dennì. „Tìší mì,
když úøad funguje, když se
celému týmu daøí. Když to
v obci klape,“ povídá, co jej na
starostování baví.
Naopak nerad má jednání
na ostravské radnici. „Když
chcete peníze na investice, musíte poøád nìkde leštit kliku.
Stará Bìlá je v rámci Ostravy

Taky by rád, aby byl ve zdravotním støedisku co nevidìt výtah. Obec by podle nìj rozhodnì mìla opravit nìkteré další
ulice. „Dokonèíme Ruskovu,
Doukoupilovu, je tøeba spravit
Povìtronní a další. Rád bych,
aby se promìnilo høištì u ma-

støednì velký obvod, ale peníze na investice šly v posledních
letech pøedevším do tìch nejvìtších. Teï se možná podaøí,
aby se peníze rozdìlovaly spravedlivìji,“ vìøí Holáò.
Ví pøesnì, že povinností starosty je peníze shánìt. A taky
má jasno, naè by je Stará Bìlá
využila. „Chceme dokonèit
chodník na Junácké. Neštìstí
je v tom, že pozemky patøí
Vítkovicím a už skoro celé volební období se jedná o odkou-

teøské školy. A taky udìláme
nìco s Domovem pro seniory.
Je tam pùda, z ní se dají vybudovat nové byty. Rozhodnì
první kategorie. A ty souèasné
na první kategorii postupnì
pøestavìt. Zatím je to dvojka,
protože koupelny a záchody
jsou spoleèné. A taky musíme
dál tlaèit mìsto k tomu, aby dokonèilo kanalizaci. Je to záležitost mìsta, ale my jej k tomu
musíme pøimìt,“ plánuje starosta Holáò.
Jana Bohušová

Kdo je Josef Holáò
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pení. Poøád je to v nedohlednu.
Pokud se nedomluvíme, postavíme chodník blíž cestì na pozemcích, které jsou ještì
obecní, jenže je tam pøíkop
a musí se udìlat zídka. Tím se
to prodraží,“ vysvìtluje.

mìstského obvodu OstravaStará Bìlá

! narodil se 31.5.1944 ve Staré
Bìlé, rodièe Josef a Ludmila
pracovali v zemìdìlství
! vystudoval hutní prùmyslovku ve Vítkovicích a dálkovì
ekonomiku a øízení hutí na Vysoké škole báòské

! má dva syny: Jiøího (30)
a Miroslava (27)

! pracoval ve Vítkovicích, nejprve v obchodním úseku, pozdìji v exportu
! od roku 1995 je starostou

! mezi jeho koníèky patøí pøedevším sport (tenis, cyklistika,
lyžování, turistika), divadlo,
èetba, historie a fotografování
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! pøed dvìma lety vystoupil
z ODS, nelíbilo se mu, že mìsto dávalo investièní peníze
pøedevším velkým obvodùm
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8. Podpora péèe o handicapované
z chránìných dílen pro osoby handicapované a podpora humanitárního
šatníku 130 000,- Kè

Tøi králové budou
koledovat v Ostravì
Dokonèení z titulní strany

Z finanèních pøíspìvkù dárcù
budou podpoøeny tyto projekty:
1. podpora osob bez pøístøeší
v charitním azylovém domì sv. Františka – rekonstrukce
2. podpora seniorù v charitním
domì pokojného stáøí sv. Václava –
výmìna oken
3. podpora osob bez pøístøeší
v azylovém domì sv. Zdislavy
pro matky s dìtmi - stavební úpravy
vstupního prostoru a pøízemí
4. podpora osob bez pøístøeší
v charitním nízkoprahovém denním
centru sv. Benedikta Labre – výstavba zimní noclehárny
5. pøímá pomoc uživatelùm služeb (Charitní dùm Salvator Krnov,
Charitní dùm sv. Františka, Poradna
Charity Ostrava)
6. financování ztrátových sociálních služeb Charity Ostrava
7. podpora humanitárních aktivit Charity sv. Alexandra
8. podpora rozvoje chránìných
dílen Charity sv. Alexandra
9. podpora sociálních služeb
Charity sv. Alexandra

Hledáme rùzné finanèní
a jiné možnosti, jak uskuteèòovat naše projekty na pomoc
lidem v obtížných životních
situacích. Obracíme se proto
na Vás, vážení obèané, s žádostí o pomoc pøi této krásné celostátní akci, poøádané na pomoc tìm, kteøí to nejvíce potøebují. Všem, kteøí se budou
jakýmkoliv zpùsobem podílet
na úspìšné realizaci Tøíkrálo-

vé sbírky 2011, pøedem
dìkujeme!
Protože díkù není nikdy dost,
dìkujeme všem dárcùm i
koledníkùm Tøíkrálové sbírky
2010. Podìkování patøí i tìm,
kteøí se na zdárném úspìchu
Tøíkrálové sbírky 2010 spolupodíleli – úøadùm veøejné správy a farním úøadùm.
V Tøíkrálové sbírce 2010,
které se Charita Ostrava zúèastnila ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra bylo celkem
vykoledováno 1 214 344,- Kè.
Èástka 799 879,- Kè, kterou
Charita Ostrava obdržela, byla
použita pro tyto projekty:
1. Péèe o osoby bez pøístøeší –
rekonstrukce azylového domu sv.
Františka 296 000,- Kè
2. Rekonstrukce domova pokojného stáøí sv. Václava – výmìna oken
111 479,- Kè
3. Podpora hospicové péèe –
Hospic sv. Lukáše 42 500,- Kè
4. Podpora hospicové péèe – Mobilní hospicová jednotka 42 500,- Kè
5.

Pøi rozdìlení výtìžku sbírky
(koledování i DMS) se postupuje následovnì: 65 % se vrací
zpìt do míst, kde byly peníze
vykoledovány (oblastní a farní
charity), 15 % podpoøí projekty
diecézních charit, 10 % putuje
na podporu charitních projektù humanitární a rozvojové
pomoci v zahranièí, 5 % jde

na podporu projektù Charity
ÈR, 5 % je urèeno na režii
sbírky.
Charita Ostrava
Koøenského 17
703 00 Ostrava-Vítkovice
tel./fax:596 621 094,
e-mail: ostrava@caritas.cz
www.ostrava.caritas.cz
Charita sv. Alexandra
Holvekova 651/28
718 00 Ostrava-Kunèièky
tel./fax: 596 237 831
e-mail: alexandr@charita.cz
www.charitasvalexandra.cz

Výzva ke konání
Tøíkrálové sbírky 2011
Jménem Charity sv. Alexandra si Vám dovoluji oznámit,
že ve Staré Bìlé probìhne mezi 1. lednem až 14. lednem
koledování Tøíkrálové sbírky 2011. Tøíkrálová sbírka
obnovuje starou lidovou tradici tøíkrálových koledníkù,
pøedávajících radostnou zvìst o narození Krista. Konáním
sbírky máme možnost se zapojit do pomoci trpícím
a potøebným lidem, kteøí žijí u nás i v zahranièí.
V roce 2010 jsme z výtìžku Tøíkrálové sbírky podpoøili
rozvoj chránìných dílen (zamìstnávání osob s handicapem)
a humanitární aktivity (pomoc nejpotøebnìjším v nouzi,
postiženým povodnìmi). I v roce 2011 chceme z výnosu
Tøíkrálové sbírky podpoøit projekty na podporu chránìných
dílen a humanitární aktivity.
S radostí bychom mezi nás pøivítali dobrovolníky,
kteøí by nám pomohli s konáním Tøíkrálové sbírky
ve Staré Bìlé a již by šlo o velké èi malé pomocníky. Pokud
by Vás to oslovilo, èi byste mìli i jiné dotazy týkající se
Tøíkrálové sbírky pište na: zdenek.stanek@charita.cz,
nebo telefonujte na 731 625 839.

Pøímá pomoc

Charitní dùm Salvator Krnov
17 000,- Kè
Charitní dùm sv. Františka
12 700,- Kè
Charitní støedisko poradenských
a sociálníchslužeb 12 700,- Kè
6. Podpora péèe o osoby bez pøístøeší - rekonstrukce kontaktního
místa 100 000,- Kè

Za Charitu sv. Alexandra pøeji klidné a pohodové prožití
svátkù vánoèních.
Zdenìk Stanìk
koordinátor Tøíkrálové sbírky 2011

7. Podpora Haiti 35 000,- Kè

Rádi na Štìdrý den dopoled-

Betlémské svìtlo

ne pøineseme Betlémské svìtlo

Živý Betlém

tìm, kteøí se napíší na archy
Také o letošních Vánocích

v kostele nebo požádají zaslá-

Na Štìdrý den odpoledne

pøinesou skauti do Staré Bìlé

ním kontaktních údajù na e-

po mši svaté poøádá Skautské

Betlémské svìtlo. Svìtlo bude

mail p.stuchly@centrum.cz .
Bližší informace o Betlém-

støedisko Stará Bìlá "ŽIVÝ

pøineseno na dìtskou Štìdroveèerní mši a na pùlnoèní mši

ském svìtle naleznete na adre-

v kostele sv. Jana Nepomuc-

se www.betlemskesvetlo.cz .
Kéž záøe Vánoc pøetrvá

kého. Po bohoslužbách si mù-

ve Vašich srdcích i ve dnech

žete Betlémské svìtlo odpálit

všedních.
Pavel Stuchlý
vùdce skautského støediska

a odnést domù.
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BETLÉM".
Zváni jsou všichni, kdo mají
rádi Vánoèní atmosféru.
Betlém bude postaven na farské zahradì. Dìti zazpívají
koledy.
Martina Hoøínková
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Noví strážníci složili slavnostní slib
Ve ètvrtek 2. prosince 2010
složilo pøed primátorem mìsta
Ostravy slavnostní slib 12 nových strážníkù Mìstské policie
Ostrava (10 mužù a 2 ženy).
Øady Mìstské policie Ostrava
se tak rozšíøily o 11 nováèkù,
kteøí úspìšnì ukonèili závìreènou zkouškou tøímìsíèní kurz,
potøebný k získání osvìdèení
strážníka a 1 strážníka, který
do Ostravy pøestoupil z jiné
mìstské policie.
V prùbìhu pøípravného kur-
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zu si uchazeèi o povolání strážníka (èekatelé) osvojili potøebné znalosti ze všech právních
norem, potøebných pro výkon
povolání strážníka a byli seznámeni se všemi naøízeními
a vyhláškami mìsta. Souèástí
kurzu byly také hodiny sebeobrany, taktické a støelecké
pøípravy, základù kriminalistiky, poskytování první pomoci
a základù psychologie. Zvládnutím tohoto nároèného výcviku však získávání a prohlu-

bování znalostí pro strážníky
nekonèí. Všichni každý mìsíc
procházejí tzv. následnými výcviky, pøi kterých jsou upozor-

Nováèci z kurzu se zapojili
v rámci vzdìlávání také do
pøímého výkonu služby, kdy
v rámci nìkolika smìn ve

òování na zmìny zákonù a nové legislativní normy, absolvují
taktickou pøípravu, pøi které
jsou rozebírány jednotlivé události z praxe a pøipomínána rizika plynoucí z pøípadného nedodržení bezpeènostních zásad. Strážníci si tak mohou vymìnit velice cenné zkušenosti
z výkonu služby.

spoleèné hlídce se zkušeným
strážníkem získávali praktické
poznatky a zkušenosti a mohli
si na vlastní kùži vyzkoušet,
jaká úskalí výkon tohoto jistì
nároèného povolání pøináší.
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Na veøejný poøádek v Ostravì nyní dohlíží celkem 641
strážníkù.
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Hokejisté: mladí mají posilu,
staøí plánují louèení
Mladí: profesionální posila
Hajného parta chodí svým
o poznání mladším následovníkùm na zápasy mìstského pøeboru pravidelnì fandit a mladí
si jejich podpory cení. „Smekáme pøed nimi, že poøád hrají,
že mají tolik elánu,“ pokyvuje
uznale hlavou Karel Stanìk.
„Postupnì všichni dospìjeme

Pavel Šebesta, nová starobìlská posila

STAROBÌLSKÝ ZPRAVODAJ

do staré gardy,“ øíká s úsmìvem nová starobìlská posila
Pavel Šebesta. Bývalý profesionální útoèník, který hrál
za Vítkovice, Opavu, Havíøov,
Vsetín, Mladou Boleslav a Valašské Meziøíèí, od podzimu
sází góly za rodnou vesnici.
A oèividnì ho to tìší. „V klubu
je 99% Bìlákù, to se mi na tom
líbí. Nechtìl bych, abychom
dopadli jako fotbalisti, kde jsou
skoro samí kluci z mìsta,“ pøemýšlí. A ještì nìco se mu na jeho spoluhráèích líbí: „Jsou to
kluci, kteøí do hokeje dávají
srdce. To u mnohých profesionálù nevidíte,“ øíká Šebesta.
A kapitán Karel Stanìk mu
poklonu vrací: „Je to velká posila. Nám, kteøí jsme zaèínali
na rybníku, má co pøedat. Hokeji rozumí, není o èem diskutovat.“ Šebestovi by prý klidnì
dal i kapitánskou pásku. Ten to
ale odmítá. „Kapitán musí být
organizaènì schopný a umìt
motivovat tým. A s Karlem to

Mladí hokejisté TJ Sokolu Stará Bìlá pøed zápasem

funguje,“ øíká jednoznaènì
útoèník, který úlohu kapitána
v nìkolika klubech plnil.
Na led nastupuje v rodinné
formaci Šebesta-ŠebestaŠebesta. Paráky mu dìlají
bratr Milan a bratranec Jiøí.
A ze støídaèky to jistí otec
Milan, který mladé hokejisty
trénuje. „Pøi zápasech je to
v poøádku, ale ty cesty domù
v jednom autì bývají nìkdy
dlouhé a kruté,“ usmívá se
Pavel Šebesta nad rodinnými
výmìnami názorù.
I další jména na støídaèce
jsou ryze bìlská: Hoøínek,
Brillant, Folta, Dlouhý, Stanìk.
Kapitán i jeho nová posila by
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rádi, aby zapojili i další Starobìlané. „Je to životní styl,
ve kterém není místo pro
drogy a podobné vìci,“ vychvaluje svùj nejoblíbenìjší sport
Šebesta.
Mladí hokejisté plánují, že by
v letošní sezonì pøipravili
na ledì malé haly vedle ÈEZ
Arény nìco pro starobìlské
dìti a jejich rodièe. „Rádi
bychom pro nì uspoøádali
bruslení, vysvìtlili bychom, jak
uèit dìti bruslit, mohly by si
zkusit zastøílet na branku,“
pøemýšlí Šebesta. „V klubech,
kterými jsem prošel, tohle
bývalo bìžné. Tøeba se stane,
že to nìkteré z dìtí zaène bavit
a zùstanou u hokeje,“ myslí si.
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Hokejisté chtìjí obci nabídnout i tradièní podìkování
za podporu-brigádu. Za grant,
který dostávají, rok co rok,
dìkují tím, že zadarmo pomohou, kde je tøeba. Vloni napøíklad upravovali èást høbitova.
„Z mladých ale skoro nikdo
nepøišel, letos chceme, aby to
bylo lepší,“ øíká Karel Stanìk.
Stará garda:
poslední sezona?
To stará garda se na brigádì
sešla ve velkém. Ale z patnáctièlenného kádru se na led
na podzim postavilo už jen

tøináct mužù. A Zdenìk Hajný
vážnì mluví o tom, že jejich
seniorský kádr možná èeká
poslední sezona. „Náš tøetí
útok má dohromady 315 let,
všichni v nìm máme nad šedesát. Špatnì se nám shánìjí
soupeøi. Naše pøátelská utkání
hrajeme s týmy, které jsou o
generaci mladší,“ vysvìtluje,
proè pøemýšlí, že tahle parta
na jaøe s hokejem skonèí.
Hajnému je ètyøiašedesát
a hokej hraje od ètrnácti. Podobnì je na tom jeho kamarád
a pøedseda oddílu hokejistù

Stará garda drží mladým palce na tribunì

TJ Sokol Stará Bìlá František
Kadìra. „Rád bych, aby to
po mnì už pøevzali mladí,“
pøeje si.
Oba øíkají, že hokej je pro nì
poøád radost. „Rád si zajezdím
po ledì a taky mám rád ty lidi
kolem sebe,“ øíká Hajný, který
hrává pravé køídlo. A bek
Kadìra souhlasí: „Kolektiv, to
je urèitì velká motivace. A pak
ta radost, že se èlovìk mùže
trochu pomazlit s pukem,“
popisuje, co jej na høe tìší.
V hlavì nosí plán, že by se
s kariérou nadšených hokejistù-amatérù rozlouèili na jaøe.
„V našem vìku hrajeme tak
trochu ženský hokej. Žádné

Stará garda chodí na zápasy mladých fandit

Vypouštìní
duší
28.øíjen byl letos již tradiènì
dnem "vypouštìní duší z kol
starobìlských cyklistù". Cílem
poslední trasy naší cyklosezóny byl Jistebník, kde jsme
mìli domluvenou prohlídku
westernového tréninkového
centra BUJNOCH RANCH.
Mladý majitel nás nejprve
provedl celým areálem,kde je
ustájeno 28 westernových
koní,z nichž se mnozí úèastní
soutìží ve westernovém sportu. Ukázky jsme vidìli na videu
v tamní pøíjemné hospùdce.

Byl krásný podzimní den
a my jsme se pøes Polanku
vraceli zpìt. V Sokolovnì byl
závìr etapy a také hodnocení
uplynulé sezóny.
Na 20. výletech jsme ujeli
celkem 1062 km. Délka tras
byla v rozmezí 40-80 km.
Prùmìrná úèast 13,5 èlena
na akci. Jezdili jsme po blízkém
okolí ,ale využili jsme i cyklobusu,který nás pøevezl do Beskyd. Nìkteøí z nás jezdili
po cyklostezkách na Èeskomoravské Vysoèinì v Rakousku
i ve Francii. Náš vìkový prùmìr je pøes 60.let, nejstarší
z nás je ing. Dalibor Šplíchal
(75 let), který taky najezdil
nejvíce km.

Stìžejní akce uplynulého roku:
1.uctìní památky padlých u pøíležitosti 65.výroèí osvobození naší vlasti.
Úèastníkùm byly pøedány krásné
pamìtní listy, které zhotovil Pavel
Hoøínek.
2.smažení vajeèiny u Sokolovny
3.dobytí prvního Starobìlského
ostrova na øece Odøe.
4.atletický sedmiboj-spoleènì
s hokejisty
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bodyèeky. A tak nás napadlo,
že se rozlouèíme utkáním
s dívkami-juniorkami z Opavy,“ prozrazuje Hajný. „Pozveme bývalé spoluhráèe, kamarády, dívkám-soupeøkám koupíme dáreèky,“ pøedstavuje si,
jak by rozluèka mohla vypadat.
Ale vzápìtí pøemítá, jestli se
hokeje po padesáti letech
na ledì vlastnì budou umìt
vzdát. „Když bychom skonèili,
co budeme tìch osmnáct nedìlí v sezonì, kdy hrajeme, dìlat? Manželka už s tím doma
poèítá. Že se ve dvanáct ztratím a pøijdu v šest. A ona má
klid. Takže uvidíme, co bude
po bøeznu 2011,“ krèí rameny
Hajný.
Jana Bohušová
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5.mistrovství Staré Bìlé ve smažení
Pobabèákù.
6.Vánoèní salvy-spoleènì s hokejisty
budou 28.12.2010

Vypustili jsme tedy vzduch
z duší a už se tìšíme,že v zimì
bude hodnì snìhu a my vyrazíme do pøírody pro zmìnu
na bìžkách
Kutáè František
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Sportovní èinnost tenisového oddílu v letošním roce.
S blížícím se koncem roku
mi dovolte krátké ohlédnutí
za uplynulou letošní tenisovou
sezónou. Vzhledem k finanèní
nároènosti investic v roce minulém (rekonstrukce tréninkových kurtù pro mládež a výstavba sociálního zaøízení),
jsme se letos soustøedili spíše
na dokonèení toho co jsme nestihli loni. Rekonstruované
kurty byly osázeny tújemi, bylo
dokonèeno potrubí pro zavlažování a zprovoznìna dílna
pro správce. Vzhledem k narùstajícímu poètu pokusu o vloupání do sociálního objektu,
jsme byli nuceni zajistit jeho

zabezpeèení. Do budoucna si
stanovujeme za cíl vylepšovat
prostøedí pro hráèe na tréninkových kurtech. Jedná se
hlavnì o instalaci pohledových
plachet a lavièek pro naše
mladé tenisty.

38 dìtí vìku od 8 do 16 let za finanèního pøispìní úèelové dotace SMO MOb Stará Bìlá.

Ale nejen práce byla na kurtech vidìt! Na kurtech se také
hrálo. Kromì rekreaèního tenisu musím zmínit i sportovní
èinnost tenisového oddílu.
V letošním roce probìhl již
29. roèník soutìže MPD (ménìpoèetných družstev neregistrovaných hráèù). Zde jsme
mìli zastoupení v kategorii
Muži a Veteráni.
Dále se náš oddíl úèastní registrovaných soutìží Èeského
tenisového svazu, a to v tìchto
kategoriích: Babytenis dìtí
do 9-ti let, Oblastní Soutìž –
kategorie dorostu a Oblastní
V mìsíci záøí se konal 8. roèník tenisového turnaje Stará
Bìlá Open 2010, kterého se
letos zúèastnilo na 60 tenisových nadšencù. Díky pìknému
poèasí, skvìlým tenisovým výkonùm hráèù, fandìní a podpoøe rodin, pøátel a skvìlé atmosféøe se turnaj hodnì vydaøil.

Pøebor – kategorie staršího
žactva. Zde je tøeba vyzdvihnout výkon „Babytenisového“
družstva které svou skupinu
vyhrálo a v rámci severomoravského kraje skonèilo
na 4.místì.

Gratulujeme! Jen tak dál.
V mìsíci srpnu se v kempu
Machùzky u Velkých Karlovic
konalo tradièní tenisové soustøedìní pro mládež. V letošním roce se ho zúèastnilo

Na závìr bych chtìl podìkovat všem, kteøí se podílejí
na fungování a chodu tenisových kurtù a bufetu a také
sponzorùm, bez kterých bychom nìkteré aktivity nemohli
uskuteènit. Za oddíl tenisu si
Vám dovoluji popøát Veselé
Vánoce a hodnì úspìchù
v Novém Roce 2011.
Více informací o èinnosti tenisu najdete na internetových
stránkách
www.starabelatenis.cz
Za tenisový oddíl Pavel Strakoš

Letošni mezidìdinske pobabèaky

STAROBÌLSKÝ ZPRAVODAJ
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Finanèní pomoc
útulku
Na spolufinancování chodu
útulku pro nalezené psy
v Ostravì-Tøebovicích, jehož
zøizovatelem je statutární mìsto Ostrava a provozovatelem
Mìstská policie Ostrava, pøispìli obèané za dobu tøí let
konání veøejné sbírky èástkou

Øeditelství Mìstské policie Ostrava mìní sídlo
Ke dni 01.12.2010 mìní øeditelství Mìstské policie Ostrava
oficiálnì své sídlo. Dosavadní
prostory na ul. Hlubinské 6 mìní za novì vybudované IBC
(integrované bezpeènostní
centrum) na ul. Nemocnièní
11/3328. V nových kanceláøích
naleznou strážníci a zamìstnanci mìstské policie jistì
mnohem komfortnìjší i vyba-

venìjší prostory a samozøejmì
také odpovídající technické
zázemí.
Dosavadní prostory na ul.
Hlubinské budou i nadále sloužit mìstské policii, ovšem výhradnì pro výcvik a vzdìlávání
strážníkù, pøípravu èekatelù –
uchazeèù o povolání strážníka,
a to nejen z Ostravy, ale i z jiných obecních a mìstských po-

licií. Budou se zde konat také
oblíbené kurzy pro veøejnost.
Kromì vedení Mìstské policie Ostrava najdou v budovì
IBC zázemí také strážníci,
policisté, hasièi a zdravotníci,
kteøí budou obsluhovat spoleèné dispeèerské pracovištì
krajského centra tísòového volání. To zahajuje ostrý provoz
s prvním dnem roku 2011.

312.372,60 Kè.
Veøejná sbírka byla ukonèena 30.08.2010 a její celkové
vyúètování bylo v pøedchozích
dnech schváleno Krajským
úøadem Moravskoslezského
kraje.
Za utržené peníze byly poøízeny napøíklad pøekážky do výcvikového prostoru pro pejsky,
obleèky pro menší plemena,
mikroèipy, stojanový fén, nùžky, apod.
Každý pøíspìvek, jenž umožní zmírnit následky spojené
s nedobrovolným pobytem nejlepšího pøítele èlovìka v útulku, je velkou pomocí.
Dìkujeme
Mìstská policie Ostrava

Výsledky závìreèného turnaje
Babytenis družstev 2010
Memoriál Zdeòka Kocmana
III. Roèník
Koneèné poøadí závìreèného turnaje
je následující:
Poøadí Tenisový oddíl- klub

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Rožnovský TK „A“
Junior Tenis Ostrava
Precolor Plus Pøerov „A“
Sokol Stará Bìlá
Biocel Vratimov
DEZA Valašské Meziøíèí
Sokol Bohumín
MEZ Mohelnice
MEZ Vsetín
TK SC Ostrava
Beskydský TK Frýdlant
TK Šternberk
Precolor Plus Pøerov „B“
Sokol Šumperk
TK Havíøov Perges
SK Tenis Hradec n. Mor.
Slovan Teplice
Junior centrum Krnov
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Výroba adventních vìncù ve škole
Celkem pøišlo pøes sto zájemcù

a pod dohledem zkušených aran-

o adventní vìnce nebo vèelaøinu.

žérù Terezy Branichové, Markéty

Od skautek si mohli zájemci kou-

Nováèkové, Markéty Tomáškové

pit potøebné ozdoby (vìnce, ozdo-

a Jarka Koøínka si mohli vyrobit

by, svíèky), chvojí bylo zdarma

adventní vìnec.
Akce byla velice pìkná a doufám, že pøíští rok spoleènì uspoøádáme stejnou akci opìt. Myslím
si, že skauti a orli spolu se vèelaøi
zahájili novou tradici poøádání

kovat vedení ZŠ za dobrou spolu-

Velký dík patøí tatínkùm, babiè-

ských akcí ve škole. Tímto bych

práci.
Díky samozøejmì patøí všem,

naše dìti.

jménem organizátorù chtìla podì-

kteøí pøi akci pøidali ruku k dílu.

rozlièných kulturních a spoleèen-

kám, dìdeèkùm …, kteøí hlídali
Markéta Nováèková

Zamykalo se mokrým klíèem
V pátek 19. listopadu se dìti

Obèanské sdružení Dìtský

z obou bìlských školek vydaly

úsmìv by touto cestou rádo podì-

uzamknout les. Sdružení rodièù

kovalo panu myslivci Tomáši Staò-

Dìtský úsmìv si pro nì i letos

kovi a panu Jiøímu Zezulkovi za vý-

pøipravilo podveèerní vycházku.

robu orginální formièky klíèe, kte-

U lesního rybníku na dìti, kromì

rá organizátorùm znaènì usnad-

myslivce, èekaly nejrùznìjší úkoly

nila peèení perníèkù pro dìti.

o zvíøátkách a novì i dobrodružná
cesta tmavým lesem za pokladem.

Martina Hoøínková

Bohužel poèasí tentokrát dìtem
ani organizátorùm vùbec nepøálo.
I tak se našla docela poèetná skupina stateèných rodièù, kteøí i pøes
hustý déš vyrazili se svými dìtmi
a drobnými pamlsky pro zvìø
do rozbláceného lesa.
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