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Ulice, jíž dala
Stará Bìlá
jméno
Má tvar jako bumerang, který jedním koncem ukazuje na Èez Arénu
a druhým na vítkovický atletický
stadion. Právì tu èást lemuje letitá
lipová alej. Ulice Starobìlská, pojmenovaná po naší obci, leží v katastru dnešní Ostravy-Jihu. Èítá desítky rodinných domkù, nìkolik panelákù a sérii garáží.

Vzhùru
do školy

Pokraèování na stranì 4

HURÁ DO TØÍDY

Policejní šampioni
jsou ze Staré Bìlé
Konì a jezdci, které jen tak nìco
nerozhodí, takoví se sešli na ètrnáctém mezinárodním setkání jízdních
policií v ostravských Komenského

Dìtí se pøihlásilo hodnì, a tak škola otevøela hned tøi první tøídy.

sadech. Pøijelo tøiadvacet koní z osmi mìst tøí evropských zemí a tradiènì se utkali ve tøech disciplínách:
bìžném a policejním parkuru a zrcadlovém skákání.
Pokraèování na stranì 10

Milí sousedé,
vaše zahrady se zelenají, kvetou a plodí o sto šest.
A protože jste mnozí byli v létì na cestách,
prodlužujeme termín pùvodnì prázdninové soutìže

Starobìlská
zahrádka 2011

Více na zadní stranì

Co nás èeká v ZŠ
ve školním roce 2011/2012?
Základní škola Ostrava-Stará Bìlá
1. záøí slavnostnì pøivítala 54 prvòáèkù. Ve školním roce 2011/2012
navštìvuje školu 407 žákù, což je
za poslední roky nejvìtší poèet.
Do kolektivu pedagogických pracovníkù jsme pøivítali novou paní vychovatelku Žanetu Navrátilovou.
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Všechny roèníky se budou vzdìlávat podle Školního vzdìlávacího
programu pro základní vzdìlávání,
ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA.

!
!
!

Škola bude i nadále pokraèovat
v osvìdèených projektech a aktivitách, jako jsou:

!

pomáhejme si v 1. a 9. roèníku
sbìr kaštanù a žaludù,
vánoèní a velikonoèní tradice
den Zemì
setkání s pøedškoláky
EU oèima dìtí
vánoèní koncert
vánoèní výtvarná soutìž
pro rodièe a dìti 1. stupnì,
recitaèní soutìž,
vernisáž výtvarných prací,
využití IT ve výuce
pøírodovìdných pøedmìtù,
EU peníze školám,
Škola – základ života.
Pokraèování na stranì 2

o nejhezèí starobìlskou zahradu a pøedzahrádku.

VÍCE NA STRANÌ 7

Zasedání
zastupitelstva

Zveme obèany na zasedání
Zastupitelstva mìstského obvodu Stará Bìlá, které se uskuteèní 26.09.2011, 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

Co nás èeká v ZŠ
ve školním roce
2011/2012?

Z jednání rady
a zastupitelstva
Rada na svém 12., 13. a 14. zasedání mimo jiné rozhodla

!

o zadání zakázky na rekonstrukci chodníkù na høbitovì - èást 4,
firmì Hochbau, s.r.o., za cenu
348 000 Kè.

!

o zadání zakázky na opravu MK
v Mob Stará Bìlá – ul. Povìtronní ,
Pod Janíèkem, Tròák
firmì
JANKOSTAV s.r.o., za cenu
445 293 Kè.

!

o zadání zakázky na opravu
povrchu dìtského dopravního høištì v areálu MŠ Mitrovická firmì
TS a.s., Frýdek-Místek za cenu
87 597 Kè.

!

o zadání zakázky na zhotovení
vodorovného dopravního znaèení
na parkovišti pøed zdravotním
støediskem, firmou AGRO a høbitovem firmì Bur&Ann.CZ, s.r.o.,
za cenu 12 000 Kè.

!

požádat MMO o vydání souhlasného stanoviska k nabytí pozemku
parc. è. 1830/9 o výmìøe 1 380 m2,
na kterém plánuje MOb vybudování chodníku podél ul. Junácká (pokraèování chodníku od ul. Chrobákova smìrem k ulici Plzeòská).

!

o zadání zakázky na stavební
úpravy po rekonstrukci el. rozvodù v MŠ Mitrovická firmì Jaromír
Nováèek – NOVEL za cenu 12 430
Kè.

Dokonèení z titulní strany

V tomto školním roce zahájíme
nové projekty:

!
!

vysílání televize Bìlá Svìt médií

projektový den 1. a 2. stupnì
„Pancake Day.“
Další projektové dny probìhnou
v rámci jednotlivých tøíd a roèníkù,
budou vycházet z kreativity našich
vyuèujících.
Pøeji všem úspìšný vstup do nového školního roku, tìším se na spolupráci jak se žáky, tak jejich rodièi
a pøáteli školy.
Mgr. Jarmila Bjaèková,
øeditelka školy

Dne 4.8.2011
oslavili 60 let spoleèného života

Diamantovou svatbu

Zoufalý inzerát
Hledám
toho, kdo v sobotu øádil na dìtském
høišti za mateøskou školou a jídelnou
a nechal tam po sobì nìco, s èím si
nevím rady: plot skácený k zemi.
Je to oèividnì èlovìk, který
1. je negramotný – na plotì u branky
visí provozní øád, v nìmž se píše, jak se
návštìvníci mají na høišti chovat a taky
pro jak staré dìti je høištì urèené.
Tipuju, že tomuhle návštìvníkovi bylo
víc než ètrnáct, takže za plotem, do nìhož kopal tak dlouho, až jej zohýbal
k zemi, nemìl co dìlat
2. je hloupý – neví, že každý plot má
branku a tou se vstupuje dovnitø, lámat a ohýbat ploty, až leží, tudy cesta
nevede
3. je asociál – nedochází mu, že o tohle høištì se nìkdo zasloužil, nìkdo ho
postavil, nìkdo jej provozuje a nìkdo
jej s chutí navštìvuje. A tìm všem že
zkazil radost.

!

o uzavøení smlouvy na byt è. 1
na ulici Junácká 700 mezi Mob
Stará Bìlá a Andreou Krùzovou
s úèinností od 15.9.2011 za cenu
66 Kè/m2/mìsíc podlahové plochy.
Zastupitelstvo na svém 6. zasedání mimo jiné schválilo

!

na základì žádosti Ing. Radima
Krejèíèka splátkový kalendáø
na úhradu dlužné èástky za nájem
a služby z bytu è. 1 na ulici Junácká 700.

!

nabytí pozemkù darem od spoleènosti Øádová zástavba Stará
Bìlá s.r.o., v lokalitì ul. Rozcestí
o celkové výmìøe 690 m2.

!

koupi stavby komunikace
od spoleènosti Øádová zástavba
Stará Bìlá s.r.o., v lokalitì ul.
Rozcestí o celkové výmìøe 690 m2
za cenu 690 Kè.
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Nazvìme to každý, jak umíme.
A dejme hlavy dohromady, co s tím.
Není to poprvé, kdy na høišti nìkdo
nìco znièil. Zaèalo to likvidací døevìného domku. Teï je to plot. Co pøíštì?
Možná by stálo za to prostor za školkou monitorovat kamerou. Možná by
se mu mohli ještì více vìnovat strážníci. Možná není marné pøemýšlet, jestli
by se nevyplatilo atrakce pro dìti
pøesunout nìkam, kde budou více
na oèích.
Anebo vás napadá ještì nìjaké øešení?
A co si o tom myslíte?
Jana Bohušová
(jana.bohusova@solokapr.cz)

naši spoluobèané

Milada a Evžen

Foltovi
z ulice Mitrovická.

Do dalšího života hodnì zdraví,
štìstí,lásky a vzájemné opory
pøejí dcera Eva s rodinou
a syn Ivo.

Tábor svìtlušek

!

o provedení soupisu ploch,
na kterých požaduje pronajímatel
koupalištì firma NORMAMESS
s.r.o., provedení oprav zpevnìných ploch s tím, že opravy budou
provedeny v jarních mìsících.

Pojmenujme to jakkoli. Bezohlednost. Bezcitnost. Vandalství. Grázlovina. Hloupost. Omezenost. Slabomyslnost. Sobectví. Nevychovanost.
Neomalenost. Neurvalost. Sprostota.
Neslušnost. Tupost. Krutost.

Starobìlští skauti
Vás srdeènì zvou na

SKAUTSKÝ
DEN
konaný

v nedìli
18. záøí 2011
Program:
10.00 Mše svatá
kostel sv. Jana Nepomuckého

15.00 Skautské odpoledne

Svìtlušky jely na tábor jako každý rok spolu se skautkami. Pouze
stím rozdílem, že odjíždìly domù
o týden døíve. Letos se nám sešla
skvìlá parta 17 holek, které si
skvìle rozumìly, byly hodné, tudíž
vedoucí nemìly žádné problémy.
Svìtlušky musely každý den
splnit nìjaký nelehký úkol. Zachraòovaly princezny z jejich prokletí, prožívaly egyptské rány, byly
piráty, na jeden den se ocitly
až v daleké Americe apod.

Nejvìtší zážitek pro všechny
holky nebyla jako obvykle honba
za pokladem, která je každý rok
na konci tábora, ale návštìva
aquaparku a vyhodnocení bodování na konci tábora, kde si každý
odnesl domù nìjakou pìknou odmìnu.
Jak vyjádøit nejlépe pocity z letošního tábora? Byl skvìlý, nepøedvídatelný, slunný, deštivý,
teplý, zimní, fantazijní, odvazový,
hravý :)
Hanka Miklošová

plné her a soutìží
skautská klubovna
vedle kostela

16.30 Velká skautská hra

STRATEGO
høištì u školní jídelny
Bude možné si vylézt na horolezeckou
stìnu, vyzkoušet spaní ve stanu teepe,
rozdìlat si oheò, zastøílet si z luku, projít
se na chudách apod..
Akce je urèena nejen pro skauty jejich
rodièe a prarodièe.
Srdeènì zvou skauti a skautky ze starobìlského støediska

STRANA 2
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Skautský
tábor 2011
Náš skautský tábor zaèal u naší
klubovny, kde už všichni chystali
kola na 58 kilometrù dlouhou trasu.
Vedoucí naložili naše zavazadla
do aut a poté jsme všichni nasedli
na kola a rozjeli se smìrem k táboru
u Kladerub. Byli jsme rozdìleni
na ètyøi skupiny vždy po ètyøech
cyklistech. Cestou jsme dìlali pøestávky. Napøíklad v Kunínì jsme si
všichni pochutnali na zmrzlinì.

Ústøední hrou tábora – etapovkou
byla Hvìzdná brána, díky které jsme
hráli spoustu her a plnili rùzné úkoly
napø. hledání dùkazù pomocí fáborkù, také bojovou hru, kdy jsme trhali
nepøátelùm fáborky z rukou, nebo
noèní hry.
V pamìti mi nejvíce utkvìla hra
s názvem Píseèný èerv, hrála se takto: vedoucí zaèal nepøetržitì pískat
na píšalku a všichni skauti si museli
obout pevnou obuv a museli být pøevleèení v pláštìnkách. Takto nastrojení jsme bìželi do lodí, které jsme si
pøed tím vyrobili. Cílem bylo, dobìhnout do lodi rychleji než druhá skupinka.
Na táboøe jsme však trávili èas
i prací: stavìli jsme si postele a sekali døevo na oheò, plnili každodenní
práce jako služba v kuchyni a pomoc
kuchaøce, pumpování vody do barelu
atd.
Ètyøi z nás se pøihlásili, že se chtìjí
ucházet o skautský slib. Zaèali tedy
pod vedením vedoucího plnit zkoušku. Jednalo se napøíklad o tyto úkoly: umìt uvázat šest základních uzlù,
znát skautské zákony a chovat se podle nich nebo umìt pøesnì a úhlednì
poskládat celtu. Všichni ètyøi zkoušku splnili a oèekávali slibový den,
který nastal v úterý. Od samého rána
zaèali pøipravovat slavnostní oheò.
Po západu slunce byl oheò zapálen

a oni složili slib, získali slibový odznak a tím byli pøijati do velké skautské rodiny. Následovaly gratulace
ostatních skautù a zùstali u ohnì,
dokud nevyhasnul. Ale nejen oni
získali odznak, jeden ze skautù
získal odznak tøí orlích per.
V den kdy odjela vlèata, byl náš
tábor pøepaden skautkama. Hlídka
probudila tábor. Skauti vybìhli
z týpíèek a snažili se svázat skautky,
zatímco skautky se snažily udìlat
v táboøe co nejvìtší chaos.
Závìreèné dny tábora byla pokladovka, byla celkem dlouhá a šifry

Tábor vlèat
2011

Podivuhodný den na táboøe
skautek ze Staré Bìlé
Dne 18.7. 2011 jme byli svìdky neèekaných událostí v okolí malé vesnièky Kladeruby, která se nachází
cca 10 km od Valašského Meziøíèí.
Již vèera bylo zjištìno, že na jedné
louce se nacházejí indiánské stany
a také byly spatøeny postavy vypadající jako loupežníci. Dnes jsme
z úkrytu sledovali celý tábor a myslíme si, že jde o postavy z minulosti.
Dopoledne jsme vidìli 10 osob
obalených snad ve tøiceti vrstvách
prádla, které se navzájem honily
a postupnì ze sebe jednotlivé vrstvy
odhazovaly. Co bylo cílem jejich

poèínání se nám nepodaøilo zjistit.
Odpoledne jsme uvidìli støedovìkou staøenu, pozdìji královského rytíøe hlídajícího vchod do støedovìkého mìsteèka. Pomocí tajných zdrojù
jsme zjistili, že jde o loupežníky, královy pomocníky a pøíznivce vydìdìného králova syna. Všechny tøi skupiny pátrají po dávno ztraceném pokladu, který považují za své dìdictví.
Celou oblast budeme nadále
sledovat a snad se dozvíme více o
podstatì událostí odehrávajících se
na tomto kouzelném místì.
Za redakci Jean Luc Hornštýn

Stále a vytrvale prší. Pátrací jednotka speciálního týmu pro øešení
krizových situací utajených misí
vyráží do akce k nedaleko spadlému
letadlu. Nikdo netuší, že v jeho troskách naleznou tajemnou hvìzdnou
bránu, starobylé zaøízení urèené
k pøepravì osob mezi planetami
v rùzných koutech galaxie…
Takto zaèíná tábor vlèat, žákù
1.–5. tøídy, ze Starobìlského skautského støediska. Na táboøišti v Kladerubech, malé obci nedaleko Valašského Meziøíèí, strávili deset dnù
prázdnin plných bojových her a zábavy.
Tábora se zúèastnilo celkem šestnáct èlenù pod dohledem pìti vedoucích. Na programu byla støelba z luku èi ze vzduchovky, stavba stanu
na rychlost nebo softbal, evropská
hra podobná americkému baseballu.

STAROBÌLSKÝ ZPRAVODAJ
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tìžce rozluštitelné. První den všichni
trochu bloudili, ale ráno znovu našli
cestu. Týmy se pøedhánìly, a snažily
se být rychlejší než ostatní. Nakonec
všichni došli do tábora pozdì veèer
druhého dne. Vyluštili poslední, nejdelší šifru a mohli vstoupit na Edalk
kde našli spoustu dobrot.
Poslední den se zaèali všichni balit
a pøipravovat na cestu domù. Cesta
nám ubíhala rychleji, než když jsme
jeli na tábor, ale pøesto byla vyèerpávající. Všichni kluci tvrdili, že to byl
dost dobrý tábor a už se tìší na další,
který bude za rok.
Petr Vavreèka Uzel

Dìti si rovnìž vyzkoušely spát jednu
noc ve stanech mimo tábor.
Etapová hra je provedla po rùzných planetách po stopách egyptského boha Ra, jenž mìl v plánu znièit Zemi. Bylo pouze na nich, aby mu
v tom zabránili a navíc získali jeho
poklad. Vždy ráno dostala každá družinka pokyny k misi pro konkrétní
den. Prošli si tak napøíklad strastiplnou poutí k šamanovi, který jako
jediný znal potøebné informace, planetou, jejíž obyvatelstvo bydlí zásadnì na stromech nebo útìkem z vìzení, do nìjž se pøi jedné misi nešastnou náhodou dostali. Podle vedoucího tábora Honzy Kudra byl nejvìtším
zážitkem z tábora právì okamžik,
kdy vlèata vždy na ranním „brífingu“
hltají informace, aby se dozvìdìli,
kam bude pokraèovat jejich další záchranná mise.
Pøestože je deset dní dlouhá doba
a stesk po domovì se obèas projeví
na každém, všichni si tábor užili a tìší se na další prázdniny.
Filip Kratoš
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ulice tenkrát konèila tìsnì pøed na-

Ulice, jíž dala Stará Bìlá jméno
Dokonèení z titulní strany

„A taky tøi hospody, ale obchod tu
nemáme ani jeden,“ podotýká místní
usedlice Halina Hradilová. Její dùm
stojí v èásti s lipami, právì tam,
kde se Starobìlská køíží s ulicí Zkrácenou vedoucí od Clarion Congress
hotelu Ostrava, který se léta jmenoval Atom. Hradilová tu bydlí dvacet let. „Jsme tu rádi. Ideální spojení
všude do mìsta, sport a kulturu máme pod nosem,“ pøipomíná, že jen
o kousek dál stojí atletický stadion,
a pøedevším Èez Aréna, hala, která
hostí nejvìtší kulturní i sportovní
ostravské akce.
Je jen málo vìcí, které se ženì na
téhle adrese nezdají. „Když jsou
velké akce, parkují nám tu všude
auta, lidem to vadí, už proti tomu

Fotbal, høbitov, koupání

ším domem. Od nás dál smìrem

Protože je fanda do fotbalu, cho-

dozadu k dnešní Arénì se ulice

díval døív s oblibou na Vítkovice.

jmenovala Horní. Až když postavili

„Teï nám Vítkovice zrušili, tak víte,

pøemýšlí nahlas.

sjezd z Plzeòské, který tu nad námi

kam chodím na fotbal? Do Staré

Na ruch z Rudné, frekventované
ostravské tepny, která vede paralelnì s její ulicí asi o sto metrù vedle,
už si prý zvykla. Mnohem víc jí vadí,
že se v lokalitì krade. „Barák nám
už vykradli ètyøikrát. Vlezli dovnitø
a vzali peníze z penìženky, když
jsme byli za domem na zahradì.
A psa mi ukradli, rotvajlerku, pøímo
pøed nosem,“ líèí Hradilová, která se
po takových zkušenostech nauèila
být pozorná a sledovat, kdo chodí
okolo.

vede, pojmenovali celou ulici Staro-

Bìlé. Tam u vás se hraje jak o život,“

bìlská,“ vysvìtluje promìnu.

øíká s úsmìvem.

Jeho soused odnaproti Ladislav

I ostatní sousedé pøidávají, co vìdí

Krávy místo hotelu
Jako místo, které má dobrou polohu a klidu je tu nìkdy víc, jindy ménì,
tak popisuje své bydlištì sedmdesátník Jaroslav Ciferský. Jeho dùm

Manželé Komížovi, sympatiètí starousedlíci.

Komíž adresu mìnit nemusel. Bydlí

o vesnici, podle níž se jmenuje jejich

v posledním domì, který odjakživa

ulice. Halina Hradilová zná z vyprá-

patøil k ulici Starobìlské. „Pùvodnì

vìní pøátel zdejší hospody. „A taky

tady u nás konèila. Horní se tu stá-

koupalištì s pøíjemným posezením,

èela a vedla dál smìrem do Staré

ale prý hodnì studenou vodou,“ øíká.

Bìlé. Každé ráno pøed šichtou a od-

Jaroslav Ciferský dokonce pravi-

poledne po šichtì tudy projíždìl pe-

delnì navštìvuje starobìlský høbi-

loton chlapù na kolech, kteøí praco-

tov. „Žena i já tam máme rodièe.

vali ve Vítkovicích. Vidím to jako

A znám Katolický dùm a taky vilové

dnes,“ vzpomíná na zážitky z dìtství.

ètvrti, starou i novou, tam obèas cho-

Dùm, v nìmž dnes s manželkou Jaroslavou bydlí, stavìli jeho rodièe,
rodina se do nìj stìhovala, když byly
malému Ladislavovi ètyøi. „Než tu

Ulici lemuje letitá lipová alej.

vyrostly paneláky, bydleli tu sedláci.
sepisovali petice. Teï se zaèal opravovat vítkovický stadion, tak nám
hrozí, že nám sem dokonce naèas
odkloní dopravu. To by byla hrùza,“

leží v místì, kde se bumerang lomí.

Netolièka, Lièka, Velký, Sýkora,

Ciferský se sem pøiženil a pøistìho-

Šugar. Smìrem k dnešnímu stadionu

val pøed tøiceti lety, tehdy ovšem

byla pole a pastviny a na nich se

na trochu jinou adresu. „Starobìlská

pásly krávy,“ popisuje.

Pojmenovat ulici?
Úkol pro odbornou komisi
Kdo a kdy poprvé pojmenoval
ulici jako Starobìlskou? Tìžko
øíct, v ostravském archivu o tom záznam nemají. „Na mapì z roku 1925
se objevuje jako ulice Bìlská. V dobì
nacistické okupace pak nìmecký
ekvivalent názvu AltbielauerStrasse. Ulice byla pojmenována
podle jejího smìøování smìrem
k obci Staré Bìlé,“ uvádí poznatky
archiváøù mluvèí Ostravy Andrea
Vojkovská.
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Ulice døíve spadala do katastru
Starého Zábøehu. „Kronikáø v roce
1957 uvádí v Zábøehu-Družstvu
30 ulic, v Zábøehu-Stalingrad, nyní
Zábøeh-Sídlištì, celkem 29 ulic.
Bohužel neuvádí poèet ulic ve Starém Zábøehu. V Ostravì je celkem
1900 pojmenování veøejných prostranství, z toho 34 námìstí, 23 sadù
a parkù a 3 nábøeží,“ vyjmenovává.
Názvosloví ulic má jasná pravidla.

Než dostane ulice jméno, musí jej
projednat tøináctièlenná komise
rady mìsta. „Vymyslet nový název
ulice není až tak nároèné, pøed nìjakou dobou jsme hledali názvy ulic
pro Novou Karolinu a jen odborní
pracovníci archivu mezi sebou navrhli nìkolik desítek názvù, napøíklad podle slojí uhlí, které se tu v minulosti tìžily,“ doplòuje Vojkovská.
Obtížnìjší je prý ušít ulici název
na míru. „Nesmí být duplicitní a musí odpovídat charakteru ulice. Asi je
nevhodné pojmenovat nìjakou ulici
napøíklad Lipová, když se daleko široko nenalézá jediná lípa,“ vysvìtluje mluvèí. „Také je nìkdy tøeba pøesvìdèit navrhovatele, že jeho nápad
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díme na procházky. Bìlá se mi jeví
jako pøíjemné místo k bydlení,“ míní.
Totéž si ale místní myslí o své Starobìlské ulici. „Dnes tu žijí pøedevším starší lidé. Ale já se tìším, až mi
vnouèata dostudují, že sem pùjdou,
že budou mít kde bydlet. Snad budou
jednou rádi, že babièka dùm neprodala,“ vìøí Hradilová.
Jana Bohušová

na pojmenování nové ulice nebo pøejmenování je nevhodný, grafologicky
obtížný, špatnì vyslovitelný, dehonestující.“
Velká zmìna názvosloví ulic potkala Ostravu, stejnì jako zbytek
Èeska, po Sametové revoluci. „Po roce 1989 se pøejmenovala øada námìstí a ulic spjatých s døívìjším režimem, nové jméno dostala Gottwaldova, Dimitrovova, Revoluèní, Leninova èi Osvoboditelù,“ líèí Vojkovská,
která podotýká, že pøejmenování ulice s sebou vždy nese i spoustu bìhání po úøadech. „Pro obèany bydlící
na dotèených ulicích to vždy znamená výmìnu obèanských prùkazù
a dalších dokladù.“
(joh)
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Sportovní škola PETR KUTÁÈ
èlen Svazu lyžaøù Èeské republiky
otevírá 15. roèník

LYŽAØSKÉ ŠKOLY
pro dìti ve vìku od 6 do 15 let
! Spolupráce s firmou FLORIÁN SPORT pøi nákupu sportovního

Program lyžaøské školy:

zboží pro èleny naší sportovní školy.

! øíjen až duben 1 x týdnì cvièení v tìlocviènì

(ètvrtek 17.00 - 18.30 hod.v Ostravì - Zábøehu na ZŠ Chrjukinova)

! v zimní sezónì 8 výjezdù autobusem na lyže s výukou lyžování
! Vše pod vedením zkušených instruktorù s profesionální licencí.
! Schùzka s rodièi se uskuteèní: 13.10.2011 v 17.00 hod.

! Zaèáteèníky lyžovat nauèíme a pokroèilé zdokonalíme.
! Spolupráce s lyžaøským oddílem SKI VÍTKOVICE BÍLÁ
Slevy na vleky v lyžaøském støedisku Bílá

Srdeènì Vás zve PhDr. Petr Kutáè, Ph.D.
diplomovaný uèitel lyžování

na ZŠ Chrjukinova (Ostrava - Zábøeh)
Rodièe budou seznámeni s bližšími informacemi a výší školného.

www.skikutac.cz

Za podpory statutárního mìsta Ostravy

Mitrovická 216, 724 00 Ostrava - Stará Bìlá, tel.: 606 276 182
STAROBÌLSKÝ ZPRAVODAJ
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T.G.M. – nahoru a dolù…
Když jsme v Proskovicích v bøeznu tohoto roku odhalovali Pamìtní
desku Tomáše Garrigue Masaryka
u pøíležitosti jeho 150. výroèí narození (7.3.1850-14.9.1937), pøítomní
hosté – starostové Dalibor Dvoøák
a Josef Holáò - mi doporuèili, abych
napsal, jak je osobnost Prezidenta
Osvoboditele pøipomínána nejen
v Proskovicích, ale i ve Staré Vsi
nad Ondøejnicí, v Jistebníku, v Polance nad Odrou, a pøedevším ve Staré Bìlé. Mimo jiné taky proto,
že v souvislosti s pomníky a s pamìtní deskou padlým v 1. svìtové válce
ve Staré Bìlé stále nìco chybí. Je to
socha Antonína Švehly, která tu
kdysi stávala po Masarykovì boku.
Osobnost poslance øíšského snìmu profesora Masaryka byla ve Staré Bìlé dobøe známa již pøed 1.svìtovou válkou. Pak pod jeho velením
a vedením, za ideály „národní a demokratické revoluce“, za vznik samostatné Republiky Èeskoslovenské
bojovalo se zbraní v ruce 22 Starobìlanù jako legionáøi ruští, italští
a francouzští.

Pøipomínkou osobnosti prezidenta republiky byla taky kamenná deska s textem „T.G.Masaryk se zasloužil o stát“, která byla umístìna
ve škole a odhalena 28.øíjna 1930.
Na spoleèné schùzi 15. 3. 1935
se zástupci všech politických stran
(ve Staré Bìlé jich tehdy bylo 7)
a spoleèenských organizací (tìch
zde bylo 26) usnesli postavit pomník
padlým v 1. svìtové válce 1914-1918
vèetnì soch Prezidenta Osvoboditele
a Antonína Švehly (ze Staré Bìlé
padlo 29 mužù!, z celé starobìlské
farnosti, kam spadala ještì Nová
Bìlá, Výškovice, Proskovice a Krmelín, jich bylo 86).
Soutìžním øízením zhotovil sochu
i desku sochaø František Juráò z Pøíbora a to z dalmatské žuly. Socha
stála 21.000,- Kès, deska 1.500,- Kès.
Èástka nemalá, úctyhodná. Vznikla
ze sbírek našich pøedkù, penìžními
dary a z výnosù divadel, zábav a koncertù ve prospìch pomníku.
Místní organizace Republikánské
strany–rolníci prosadili postavit po-

Tomáš Garrigue Masaryk, první èeskoslovenský prezident.

Po 28. øíjnu již za necelý mìsíc,
26.prosince 1918 pøednášel na pozvání „Místního odboru Národní
jednoty ve Staré Bìlé“ spisovatel Dr.
Vojtìch Martínek o prezidentovi
T.G. Masarykovi. Masaryk byl spoleènì s dr. Karlem Kramáøem, Václavem Klofáèem a s dr. Aloisem Rašínem 27. ledna 1919 jmenován Èestným obèanem Staré Bìlé. A když byla 4. kvìtna téhož roku (den tragické
smrti M.R. Štefánika) zasazena pøed
budovou školy Lípa svobody, byla
tam pøi této pøíležitosti uspoøádána
sbírka (302,38 Kès) na zhotovení
pamìtní desky k lípì. Obnos èasem
vzrostl na 953,65 Kès, ale tyto peníze
byly upotøebeny jinak, na vybudování Pomníku TGM a Antonínu
Švehlovi.
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mník i bývalému státníkovi Antonínovi Švehlovi. Pomník sami zaplatili,
rolníci rozhodnou mìrou pøispìli
k úpravì místa. Zavezli potok, vybudovali parèík a zajistili výsadbu stromù.
Jedineèné záznamy si dìlal bývalý
starobìlský uèitel, písmák a veøejný
èinitel Petr Sýkora. Ve svém diáøi
z roku 1936 má k samotným sochám
a k desce tato fakta:
5.1. sokolovna, koncert pìveckých spolkù
ve prospìch Masarykova pomníku
1.3. Orel hrál divadlo ve prospìch
pomníku TGM i za úèasti mnoha sokolù
7.3. oslavy TGM ve škole i v sokolov-nì,
hovoøil Rusek
24.3. pobouøení nesrovnalostmi u pomníkového výboru (V.L. - tyto iniciály odkazují na starobìlského agrárního politika

Socha Prezidenta-osvoboditele je zpátky na svém místì.
Po soše Aloise Švehly se slehla zem.
Václava Lednického)
12.4. rozhoøèení nad jednáním ve vìci
pomníku (V.L.)
9.5. plakáty na odhalení pomníkù TGM
a A.Š. jsou již venku
20.6. stavìjí se podstavce pod pomníky
27.6. stavìjí se pomníky Masaryka
a Švehly
28.6. na žádost úøedníka Malíka píši
o odhalení pomníkù do Èeského slova.
Také jsem o pomnících složil báseò.
(viz báseò Starobìlské pomníky)
4.7. Stará Bìlá je v slavnostním hávu.
Témìø z každého domu vlaje prapor,
u obecního domu stožáry, na námìstí je
koncert, potom v sokolovnì divadelní
pøedstavení „Otec národa“, jež sehráli
spoleènì herci Sokola a D.T.J.
5.7. Slavný den. Dopol. vítání pøedsedy
Nár. shromáždìní Jana Malypetra. Vítají
okr. hejtman Studnaø, pol.øeï. Baèa,
starosta Šindel, býv. posl. Klega, Emil
Ševèík a sokoli. Potom šli do sokolovny.
Odpoledne obrovský prùvod a odhalení.
Soc.dem. uraženi.
6.7. Dìlnické vrstvy jsou rozrušeny
na Vašu (Lednického – pozn. -kas-), že prý
nepøipustil senátora Chalupníka ke slovu
8.7. Duch èasu píše proti Vášovi (Ledn. –
pozn. -kas-), také Mor.slez. deník si
omoèil.
9.7. V Duchu èasu dlouhý èlánek proti
Vášovi
25.7. Duch èasu otiskuje opravu (omluvu? -kas-) Václava Lednického.

Tolik z diáøe Petra Sýkory. Tìch
zajímavostí z roku 1936 je tam daleko více a snad se najde pøíležitost
nìkteré z nich vybrat a zveøejnit.
K samotnému slavnostnímu dni
5. èervenci jenom nìkolik poznámek: slavnostního prùvodu od Matìje se zúèastnilo témìø všechno obyvatelstvo vesnice i z okolí, èlenové
spolkù a korporací ve svých a národních krojích. Prùvod, jaký Stará Bìlá
ještì nevidìla, slavnost zahájil
starosta Emanuel Šindel. Slavnostní
projev mìl pøedseda poslanecké
snìmovny Jan Malypetr a ukonèena
spoleènou lidovou veselicí na høišti
Orla.
Bìhem nìmecké okupace byly obì
sochy na rozkaz (údajnì na základì
udání místního obèana!) a po varování dobrých pøátel z policejního øe-
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ditelství dne 23. èervence 1940 sejmuty a uschovány. Tenkrát, za tmavého veèera a èasného jitra pøi sdìlávání pomníkù tìšili jsme se všichni
bez rozdílù, jaká to bude velká národní sláva, doèkáme-li se toho
ve zdraví, až budeme pomníky znovu
stavìt a odhalovat,“ stojí v dopise,
který adresoval Národnímu výboru
18.øíjna 1926 Václav Lednický.
28 umuèených a popravených,
3 zahynulí pøi leteckých náletech
a 9 obìtí pøi osvobozovacích bojích
se toho ale nedoèkalo. Kamenná deska byla ve škole sejmuta školníkem
a odnesena na policejní øeditelství,
ale policejní praporèík Karel Skøehot
desku ukryl a odvedl ji škole zpìt
19. záøí 1945. Sochu T.G.M. mìl
v dobì okupace uschovanou obèan
Antonín Polce. Socha byla postavena
podruhé 28. øíjna 1945. Památník je
nekompletní – není tam socha Antonína Švehly. Její postavení tenkrát
nepovolil národní výbor a o jejím osudu kolují ještì stále legendy. Ví snad
nìkdo, kde Švehla je?
Ke druhému sejmutí sochy Masaryka došlo 5. prosince 1961 a byla
odvezena do skladištì ve Frýdku
Místku. Ovšem 15. bøezna 1968,
na poèátku „obrodného procesu“ obèan Hynek Kolder umístil tajnì
na podstavec sádrovou bystu Masaryka, aby pak byla jeho socha znovu
nalezena a obèany potøetí postavena
27. øíjna 1968.
V sedmdesátých letech byla socha
již potøetí sejmuta a uložena v depozitu. Ale v roce 1990 se obèané rozhodli znovu sochu postavit. František Kutáè s paní Zemánkovou zaèali
sochu hledat. Byla „uložena“ mezi
jinými artefakty a v prohnilé bednì
v Zábøehu, kde stojí nyní Kaufland.
S pomocí autojeøábu sochu naložili
a do Staré Bìlé pøivezli 15. záøí
1990. Socha byla oèištìna a s druhým Františkem – Kadìrou sochu poètvrté postavili, kvalitnì upevnili cementem a socha stojí dodnes. Stalo
se to 28. øíjna 1990.
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Dvacetijednaleté „stání“ je vlastnì jejím osobním rekordem. Kdyby
to všechno nebylo tak smutné a vážné, mohl by to být vlastnì dobrý vtip.
Pøesto tam v parèíku ale stále není
socha Antonína Švehly (15.4.187312.12.1933).

Talent roku 2011

Václav Lednický napsal národnímu výboru dne 18. øíjna 1945 obsáhlý dopis, ve kterém s lítostí píše m.j.,
že „rozhodnutí místní osvìtové rady,
národního výboru a dobrozdání zemského výboru nepøispìje ke konsolidaci pomìrù v obci, nebylo nikdy
prokázáno, že by Antonín Švehla
svou èinností uškodil státu, existují
svìdectví pøedních ès. politikù o této
skvìlé osobnosti, Ant. Švehla byl reprezentantem zemìdìlského lidu,
zákaz znovupostavení jeho sochy rolnickému stavu velice uškodí“. Tolik
heslovitì z uvedeného dopisu.

Asociace amatérských sportù Èeské republiky
pod záštitou MŠMT vyhlásila 1. roèník soutìže Sportovní
talent roku 2011.
S radostí bychom chtìli oznámit, že žákynì naší školy,
Petra Janíèková, byla vyhlášena Mladým talentem
roku 2011 v kategorii žákù 1. – 4. tøíd. Toto vítìzství je
zároveò spojeno s finanèní odmìnou 5 000 Kè pro školu
na nákup sportovních potøeb.
Petøièce upøímnì blahopøejeme a dìkujeme za vzornou reprezentaci školy v Ostravì – Staré Bìlé.
Pavla Gavlová

Místní i okolní rolníci – zemìdìlci
soukromí i družstevní, všichni demokraté s pomocí úøadu mìstského
obvodu nebo i s pomocí Spoleènosti
Antonína Švehly by se mìli rozhodnì
zasadit o to aby jeho socha zaujala a to co nejdøíve - své místo vedle
T.G.M., odkud byla v tìžkém váleèném roce 1940 sejmuta. Pak teprve
bude jedna fáze demokratizace
ve Staré Bìlé uzavøena.
Karel Sýkora, Proskovice

Starobìlské pomníky
Petr Sýkora, øídící uèitel
K slavnostnímu odhalení
5.7.1936
Dvì bílé sochy z mramoru
v zeleni vidíš plát.
Postùj, skloò hlavu, poutníèe,
zde chci rozjímat.
Vysoký, štíhlý, stojí ten,
jenž svobodu nám dal –
Masaryk Osvoboditel –
jakoby promlouval:
„Mé dìti, na vás nyní je
udržet ideál
svobody, práva, lidskosti,
jenž jsem vám odevzdal.“
A rozkroèen, jak nad brázdou
když svíral tvrdou kleè,
k nám Švehla mluví dùraznì
svou pøísnou žhavou øeè:
„Jsi voják demokracie,
jí rád a vìrnì služ!
Úkol ti daly dìjiny,
teï dokaž, že jsi muž.“
Po tmavé desce kamenné
zrak vlhký sklouzl teï,
kde jmen je vryto ètyøicet
ve smutnou žuly šeï.
Památko padlých hrdinù,
na vìky pøi nás buï! –
Pro odkaz velkých mužù svých
chcem nastavit svou hruï.

(Dojemné je, že tuto mou báseò
si uschoval hrdina starobìlského odboje Arnošt Malík,
který byl okupanty zastøelen
v Brnì 19.listopadu 1941.
Také on pro odkaz našich velkých mužù stateènì nastavil
svou hruï.)
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Bafající Toník
støeží tùò
Starobìlská tùòka v parku za školou a zdravotním støediskem má nového maskota, vodníka Toníka. „Je to
takový andìl strážný, který to tu má
pod palcem,“ øíká starobìlský tajemník Ladislav Dlouhý, který s nápadem pøišel. „Chtìli jsme tady nìjakou atrakci pro dìti. Už jsem si poslechl, že je to trochu kýè, já ani netvrdím, že jde o umìní, ale dìtem se
Toník líbí,“ øíká s nadhledem.

Nejtìžší prý bylo vymyslet, jak
Toníka u tùnì usadit, aby na bøehu
vydržel co nejdéle. „Lámali jsme si
s tím hlavu, nerad bych, aby nám ho
hned nìkdo ukradl. Takže je vylitý
betonem, má v sobì šroub a tím je
pøipevnìný k traverze pod ním,“
popisuje bezpeènostní opatøení
zdejší tajemník. Vzhledem k tomu,
jak pevnì vodník sedí na bøehu,
zatím není jasné, jestli pùjde na zimu
nìkam pod støechu, anebo bude
hlídat jezírko celoroènì.
(joh)

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 25.9.2011 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.

A dìtem se podle všeho trefil
do vkusu: „Naše dvouletá Patrièka
na vodníka pokaždé fascinovanì
kouká a volá: Jé, vodník. A starší
dceøi Lucce se taky moc líbí. Jezírko
rozhodnì zpestøil, a když tam teï
stojí, holky už to tolik neláká házet
do vody kameny,“ popisuje zkušenosti se svými dìtmi napøíklad
Martin Sojka.

se a lahodí oku, vyfote jej a po-

Plastovou figurku panáèka v zeleném šosu a èervených botkách kouøícího nezbytnou dýmku poøídil úøad
pøibližnì za pìtistovku. „Nejprve
jsem si myslel, že si ho necháme vyrobit, ale nakonec jsme jej koupili
v prodejnì u silnice na Nové Bìlé.
Mìli tam tøi velikosti. My jsme se
rozhodli pro støední,“ dodává
Dlouhý.

Soutìžit se bude ve dvou kategoriích:
zahrada a pøedzahrádka.

STAROBÌLSKÝ ZPRAVODAJ

Pokud se k poèítaèi nedostanete, dìti èi vnouèata vám urèitì rá-

šlete do naší soutìže.
Uvítáme maximálnì 3 fotografie

dy pomohou.

vaší zahrady v kvalitním rozlišení,

Zahradu vítìze spolu s dalšími

nad nimiž zasedne porota složená

otištìníhodnými fotografiemi na-

ze znalcù a vybere vítìze. Ten se

jdete v øíjnovém Zpravodaji.

mùže tìšit na malou pozornost.

Zahrada

Tìšíme se na nì, Vaše redakce

= prostor na vašem pozemku, za vaším plotem.

Pøedzahrádka

= prostor na obecním pozemku,

pøed vaším plotem, který si dobrovolnì zvelebujete a zútulòujete.
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ROZLOSOVÁNÍ UTKÁNÍ
FK STARÁ BÌLÁ PODZIM 2011
Mìstská soutìž - ŽÁCI ml. 7+1

I.A tøída sk."B" - MUŽI
Kolo Den Datum Hodina Zápas

Výsledek Body

Kolo Den Datum Hodina Zápas

3

So

20.8. 17:00 MFK Frýdek-Místek - Stará Bìlá

2

Ne

4

Ne

28.8. 17:00 Raškovice - Stará Bìlá

3

So

5

So

6

Ne

3.9.

4.9.

Výsledek Body

13:30 Stará Bìlá - Velká Polom

10.9. 12:30 FC Baník dívky - Stará Bìlá

16:30 Stará Bìlá - Èeladná

4

Ne

18.9. 13:30 Stará Bìlá - Koblov

11.9. 16:00 Bystøice - Stará Bìlá

5

Po

19.9. 16:30 Pustkovec - Stará Bìlá

7

So

17.9. 16:00 Stará Bìlá - Smilovice

6

Ne

2.10. 13:30 Stará Bìlá - Muglinov

8

So

24.9. 16:00 Veøovice - Stará Bìlá

7

Ne

9.10. 10:00 Hošálkovice - Stará Bìlá

Ne 16.10. 13:30 Stará Bìlá - Klimkovice

9

So

1.10. 15:30 Stará Bìlá - B.Albrechtice

8

10

So

8.10. 15:00 Brušperk - Stará Bìlá

9

Pá 21.10. 16:30 Rychvald - Stará Bìlá

11

So 15.10. 15:00 Stará Bìlá - Petøvald n.M

1

Pá 28.10. 16:30 Polanka - Stará Bìlá

12

So 22.10. 14:30 Staré Mìsto - Stará Bìlá

13

So 29.10. 14:00 Stará Bìlá - Stonava

2

So

1

So 12.11. 13:30 Šenov - Stará Bìlá

Minikopaná - KADETI roèník 2001- 02

5.11. 14:00 Stará Bìlá - Horní Suchá

Kolo Den Datum Hodina Zápas

Krajská soutìž -DOROST "A"
Kolo Den Datum Hodina Zápas

Výsledek Body

2

Út

3

Ètv

4

Po

Výsledek Body

30.8. 15:30 Svinov - Stará Bìlá
8.9.

16:00 Stará Bìlá - Pustkovec

12.9. 16:00 Vøesina - Stará Bìlá

5

Ètv

22.9. 16:00 Stará Bìlá - Tøebovice

3

So

20.8. 14:45 Kopøivnice - Stará Bìlá

6

Ne

2.10. 10:00 Dolní Lhota - Stará Bìlá

4

Ne

28.8. 14:45 Jablunkov - Stará Bìlá

7

Ètv

6.10. 16:00 Stará Bìlá - Hrabová

5

So

8

Po 10.10. 16:00 Polanka - Stará Bìlá

3.9.

14:00 Stará Bìlá - TJ Petøvald

6

So

10.9. 13:30 Fulnek - Stará Bìlá

9

Ètv 20.10. 16:00 Stará Bìlá - Vítkovice U9

7

So

17.9. 13:30 Stará Bìlá- Petrovice

1

Ètv 27.10. 16:00 Stará Bìlá - Kr. Pole

8

So

24.9. 13:45 Suchdol n.O. - Stará Bìlá

9

So

1.10. 13:00 Stará Bìlá - B.Albrechtice

10

So

8.10. 11:00 Bohumín - Stará Bìlá

Krajská soutìž - ŽÁCI st.
Kolo Den Datum Hodina Zápas

Výsledek Body

11

So 15.10. 12:30 Stará Bìlá - Petøvald na Mor.

12

So 22.10. 12:15 Staré Mìsto -Stará Bìlá

13

So 29.10. 11:30 Stará Bìlá - Stonava

6

So

10.9. 09:00 Fryèovice - Stará Bìlá

2

So

5.11. 11:30 Stará Bìlá - Horní Suchá

7

Ne

18.9. 10:00 Stará Bìlá - Tøebovice

1

So 12.11. 10:00 Frenštát p.R - Stará Bìlá

8

So

24.9. 09:00 Vratimov - Stará Bìlá

9

Ne

2.10. 10:00 Stará Bìlá - Vøesina

1

Ne

9.10. 09:00 Staré Mìsto - Stará Bìlá

2

Ne 16.10. 10:00 Stará Bìlá - Petøkovice

3

So 22.10. 12:30 Heømanice - Stará Bìlá

4

So 29.10. 09:00 Hrabová - Stará Bìlá

5

Mìstský pøebor - DOROST "B"
Kolo Den Datum Hodina Zápas
4

Ne

5

So

28.8. 17:00 Michálkovice - Stará Bìlá
3.9.

6

So

10.9. 13:30 Pustkovec - Stará Bìlá

So

17.9. 11:00 Stará Bìlá - Hlubina

8

Ne

25.9. 13:45 Tøebovice - Stará Bìlá
volno

10

So

11

So 15.10. 10:00 Stará Bìlá - Kr.Pole

3
2
1

8.10. 12:45 Slovan Ostrava - Stará Bìlá

So 22.10. 12:15 Klimkovice - Stará Bìlá
So 29.10. 09:00 Stará Bìlá - Šenov
So

4.9.

10:00 Stará Bìlá - Staøíè

11:30 Stará Bìlá - Vratimov

7
9

Výsledek Body

Ne

5.11. 11:45 Hrabùvka - Stará Bìlá

fkstarabela.cz
STAROBÌLSKÝ ZPRAVODAJ

Krajská soutìž - ŽÁCI ml. 7+1
Kolo Den Datum Hodina Zápas
5

Ne

6

So

10.9. 10:45 Fryèovice - Stará Bìlá

7

Ne

18.9. 11:45 Stará Bìlá - Tøebovice

8

So

24.9. 10:45 Vratimov - Stará Bìlá

9

Ne

2.10. 11:45 Stará Bìlá - Vøesina

1

Ne

9.10. 10:45 Staré Mìsto - Stará Bìlá

2

Ne 16.10. 11:45 Stará Bìlá - Petøkovice

3

So 22.10. 11:45 Heømanice - Stará Bìlá

4

So 29.10. 10:45 Hrabová - Stará Bìlá
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Policejní šampioni jsou ze Staré Bìlé
Dokonèení z titulní strany

„Jsme tady letos potøetí a pøijeli
jsme rádi, je to moc hezká soutìž,“
pochválil hostitele, ostravskou jízdní
policii, Ital Mauro Matteucci.
Právì policisté z Øíma to mìli
do Ostravy nejdál, cesta se tøemi
koòmi jim s pøestávkami trvala dva
dny. „Pøivezli jsme dva konì francouzského pùvodu a jednoho máme
z Nìmecka, naši konì jsou víc trénovaní na skákání a pokud jde o policejní práci, kterou dìlají, je to vyloženì
hlídkování v øímských parcích. Nejezdíme s koòmi nikam do centra
mìsta. To èeští a polští konì jsou vycvièení i na to, aby dohlíželi na veøejný poøádek,“ vysvìtluje, v èem se
pøístupy jízdních policií napøíè
Evropou liší.
Tìžké pøekážky
Do Ostravy už tradiènì dorazily
i dva silné polské týmy z Chorzowa
a Ciênstochowej, z Èeska se soutìže
o tøech dìjstvích zúèastnili jezdci
a konì z Prahy, Brna, Pardubic, Zlína a domácí Ostravané, kteøí mají
stáj i služebnu ve Staré Bìlé.
„Tato soutìž se v Ostravì koná
už ètrnáct let a vždy má velmi dobrou úroveò. Letos vyšlo poèasí, bylo
sucho, a tak si mohli organizátoøi dovolit postavit skuteènì tìžký parkur,
možná jeden z nejtìžších, co tady
kdy byl. Èlenitý terén, v nìmž jsou
i kopce, je navíc pøi parkurovém skákání nezvyklý. A pøijela dobrá konkurence,“ podotkl hlavní rozhodèí
Radovan Šalek, který soutìž pro diváky také komentoval.

Pøeborník z Ostravy
Aktuální forma ovšem není všechno, v pìtatøicetistupòové výhni do-

Výsledky soutìží:
Parkur:
1. Daniel Orsag
Solo Romy (Ostrava)
2. Jaroslav Kadavý
Ruda (Pardubice)
3. Mariusz Micek
Bunondol (Chorzow, Polsko)

kem mezi jezdci tuzemských mìstských policií. „V obou disciplínách
jsem Romanovi vìøil a jsem moc rád,
že to tak dopadlo. Vloni tady byl poprvé a byl ze všeho vykulený, bál se
lidí, tehdy mi hned v první soutìži
zastavil,“ vzpomíná jezdec, který letos se svým konìm zajel úvodní par-

Zrcadlové skákání:
1. Emiliino Scipioni
Cezanne (Øím, Itálie)
2. Libor Zedníèek
Marcus (Ostrava)
3. Andrej Sikora
Dumny (Czêstochowa, Polsko)
Policejní parkur:
1. Libor Zedníèek
Marcus (Ostrava)
2. Karol Molenda
Jahranek (Chorzow, Polsko)
3. Daniel Orsag
Solo Romy (Ostrava)
Pøeborník mìstských jízdních
policií (nejúspìšnìjší èeský strážník
v soutìži): Daniel Orsag (Ostrava)
Daniel Orsag s Romym zajeli první soutìž èistì a nejrychleji.
Daøilo se jim i v policejním parkuru
a stali se nejúspìšnìjší dvojicí mìstské policie, která startovala.

Emiliino Scipioni v sedle Cezanna.
Dùvìra pøedevším
Zedníèek si spravil chu v posledním policejním parkuru, který s konìm Marcusem vyhrál. Nejlépe
ze všech si poradili s atypickými
pøekážkami, které museli konì
a jezdci v téhle soutìži zdolat: pøekonávali zeï z plastových barelù,
kterou museli konì probourat vlastním tìlem, skákali pøes hoøící kládu,
zastavovali obrovský balon, který se

cházely koním rychle síly. „Podmínky byly tìžké, mezi jednotlivými
soutìžemi jsem koni sundával sedlo,
dávali jsme mu pít a mokrý ruèník
na krk,“ popisoval další z ostravských jezdcù Daniel Orsag, jak udržoval svého vraníka Romyho v kondici.
Právì tahle domácí dvojice vyšla
z celého klání nejúspìšnìji. Orsag
s Romym vyhráli klasický parkur
a v policejním skonèili tøetí. Díky
souètu bodù se Orsag stal pøeborní-

kur èistì a nejrychleji ze všech.
Ve speciálním policejním parkuru
se obával pasáže, kdy musí kùò ustát
støelbu èi couvat ve vymezeném prostoru, aniž by se dotknul klád. „Ani
jedno mu nejde, za couvání jsme taky
dostali nejvíce trestných bodù.
Nakonec to ale vyšlo.Roman dostal
za odmìnu cukr a taky spoustu
mrkve a jablek, co mu pøinesli diváci,
kteøí se pak za ním pøišli podívat,“
uzavøel spokojený jezdec.
Jana Bohušová

Jumping show
parkurové louèení s létem
Pøedposlední prázdninový víkend
patøil na starobìlské jízdárnì
tradièní Jumping show Ostrava.
Skákat se zaèalo v pátek 19.srpna
a až do nedìle vidìli diváci postupnì
tøináct parkurových soutìží rùzné
stupnì obtížnosti.
Libor Zedníèek a Marcus vyhráli policejní parkur,
v zrcadlovém skákání (na snímku) byli druzí.

Souhlasil s ním i jezdec ostravské
stáje Libor Zedníèek, kterému se
v Komenského sadech daøilo pøed
rokem, kdy se stal celkovým vítìzem
soutìže. „Letos pøijeli vynikající Italové, strach jde i z Polákù a stále se
zlepšuje Praha,“ vyjmenoval nejvìtší
soupeøe domácího týmu. Zedníèkovi
se nakonec daøilo v zrcadlovém skákání, kdy proti sobì startují dvojice
koní, kteøí musejí pøekonat pøekážky
co nejrychleji a co nejménì jich shodit. Vyøazovacím zpùsobem se dostal
až do finále, tam byl ovšem lepší Ital

STAROBÌLSKÝ ZPRAVODAJ

valil na konì a ten nesmìl uhnout,
chodili po schodech a mnoho dalšího. „Jsou to pøekážky, ke kterým by
se netrénovaní èi bìžní sportovní konì vyhnuli obloukem. K barelùm by
se ani nepøiblížili, ohni by se zdaleka
vyhnuli, pøed balonem by utekli
do mìsta. Policejní konì procházejí
dlouholetým tréninkem, aby dùvìøovali jezdci, že je nezavede do beznadìjné situace. Pøíprava je to složitá
a trénink se musí neustále opakovat,
kùò se musí udržovat v kondici,“
vysvìtluje zkušený rozhodèí Šalek.

„Pøekážky v soutìžích mìøily
od 90 cm až po 140 cm, tolik mìly
v hlavní nedìlní soutìži ST**,“ uvedl
Jan Hudeèek z poøádajícího JK Baník
Ostrava.
Na pískovém kolbišti se nejvíce
daøilo Zdeòku Žílovi se Safírem z JK
Chotìbuz. „V nejvyšších soutìžích
130-140 cm ho dokázal porazit jen
domácí Marek Hentšel se Sauronem
v páteèním S**,“ doplnil Hudeèek.
Žíla se Safírem byli v páteèním
závodu S druzí, v sobotu S vyhráli
a v nedìli vyhráli hlavní soutìž ST.
V ní skonèila druhá domácí dvojice
Marek Hentšel a ryzák Sandino
(na snímku). (joh) Foto: Jan Hudeèek
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Setkání tenistù - budovatelù
po 25 letech
V letošním roce je tomu již 25 let,

Zahájení provozu pak probìhlo

kdy byly slavnostnì otevøeny první

18.7.1986.

tøi tenisové kurty a tím položeny

V sobotu 20.8.2011 se pøi této pøí-

základy pro založení tenisového od-

ležitosti uskuteènilo vzpomínkové

dílu pøi TJ Sokol Stará Bìlá. Výstav-

setkání tìch, kteøí se v minulosti

ba, která zaèala 18.10.1985, se usku-

nejvíce podíleli na budování teni-

teènila za neuvìøitelných 9 mìsícù.

sového areálu. Pozvání také pøijali

zástupci sousedních tenisových od-

že exhibice byla odehrána dobovými

dílù z Nové Bìlé, Proskovic, Krme-

raketami a 20 let starými tenisovými

lína a Výškovic.

míèky.

V rámci tohoto setkání bylo ode-

Pøítomen byl také štáb Èeské

hráno nìkolik exhibièních zápasù,

televize Ostrava, který natoèil o tom-

jako napøíklad opakování prvního

to setkání krátkou reportáž, která se

historického finále „O pøeborníka

bude vysílat 15.9.2011 v 15:35

Staré Bìlé“ uskuteènìné 25.8.1985

na ÈT4-sport v regionech.

mezi Karlem Sýkorou z Proskovic
a Pavlem Ševèíkem ze Staré Bìlé,
který tehdy ve finále zvítìzil.
Pro zajímavost je nutné zmínit,

Podrobnìjší informace naleznete
také na www.starabelatenis.cz
Pavel Strakoš

Pozvánka do tìlocvièny
Prázdniny ubìhly jako voda a tradiènì se zaèátkem školního roku
zaèíná pravidelné cvièení všech složek i v sokolovnì. Cvièitelský
sbor odboru Asociace sportu pro všechny pøi Tìlovýchovné jednotì
Sokol Stará Bìlá pøipraví tìlocviènu, aby od 12. záøí 2011 mohla
uvítat své staronové, ale i nové zájemce o pravidelný rekreaèní
pohyb. Rozpis jednotlivých složek viz níže.

Pondìlí

16.00 - 17.00
17.00 - 17.45
17.45 - 18.45
18.45 - 19.45
19.45 - 20.45

mladší žaèky 1. - 5.tøída
starší žaèky 6. - 9.tøída
ženy I.
aerobik
ženy II.

Úterý

16.30 - 17.30 mladší žáci 1. - 5.tøída
17.30 - 18.30 starší žáci 6. - 9.tøída
20.00 - 21.30 muži I.

Ètvrtek

16.00 - 17.15 mladší žaèky 1. - 5.tøída
starší žaèky 6. - 9.tøída
17.15 - 18.45 rodièe s dìtmi
18.45 - 19.45 aerobik
19.45 - 20.45 ženy II.

Pátek

16.30 - 17.30 mladší žáci 1. - 5.tøída
17.30 - 18.45 starší žáci 6. - 9.tøída
19.45 - 21.30 muži
Tìšíme se na spoleèná setkání v tìlocviènì.
Za cvièitelský sbor srdeènì zve
Hana Kokešová.

STAROBÌLSKÝ ZPRAVODAJ
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Vzhùru do školy

PREMIÉRA Ètyøiapadesát dìtí ze Staré Bìlé a okolí šlo 1.záøí poprvé do starobìlské školy.

DVOJÈATA Mezi novì nastupujícími školáky jsou i ètyøi páry dvojèat.

V LAVICI Dìti si rovnou vyzkoušely, jak se ve škole sedí.

UVÍTÁNÍ Nové školáky pøišli pøivítat o rok starší kamarádi a pøinesli jim dárky.

ABSOLVENTI Mnozí z rodièù, kteøí vedli dìti prvnì do lavic, zdejší školu sami vychodili.

V LAVICI První den jen cviènì.

TAROBÌLSKÝ

ZPRAVODAJ
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