Stará Bělá

Popis znaku – v červeném štítě pod červenou hlavou s pěti stříbrnými kroužky tři stříbrné kužely nad červenou patou.
Udělen Radou města Ostravy 6. 9. 1994.
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Úvodní list ze starobělské gruntovní knihy, která
obsahuje záznamy o převodu a prodeji pozemků
a nemovitého majetku místních obyvatel. V té době
žilo ve vsi 39 sedláků, 14 zahradníků a 50 chalupníků,
kteří bydleli v 81 domech. Stará Bělá patřila
ve středověku k největším vsím na Ostravsku,
přičemž původní zástavba selskými grunty
probíhala kolem údolí místního potoka zvaného
Starec (původně Bělá). V obci se nacházela v lokalitě
na Zámčisku tvrz a také panský dvůr
patřící vrchnosti.

Obec byla vždy velmi bohatá na lesy. Nejznámější
Bělský les, zvaný též Studně, pokrýval severní část
katastru Staré Bělé. V 17. století byl lesem jedlovým
s hojným výskytem buku, dubu a lípy a sloužil jako
velká zásobárna kvalitní pramenité vody pro celou
ves. Blahodárného vlivu lesa si všimli v roce 1899
představitelé Vítkovických železáren a postavili
na okraji Staré Bělé rehabilitační ústav, určený
k doléčení po úrazech a nemocech z povolání.
V roce 1913 inicioval mistr Vítkovických železáren
Jan Vycpálek postavení kaple Panny Marie Lurdské,
jako poděkování za své uzdravení. O vydatný léčivý
pramen se staraly řádové sestry z rehabilitačního
ústavu. Do dnešní podoby byla kaple přestavěna
v roce 1928.

Památník obětem 2. světové války, jehož autorem
je akademický sochař Augustin Handzel, byl postaven na Zámčisku a slavnostně odhalen v roce 1950.
Válka si vyžádala celkem 38 životů z řad starobělských občanů. Jeden z nich, MUDr. Břetislav Lyčka,
lékař v Karlíně, byl napojen na odbojovou skupinu
Jindra. Mimo jiné ošetřoval účastníky atentátu
na Reinharda Heydricha. Poté, co byl v červenci
1942 jeho úkryt v Ouběnicích vyzrazen a obklíčen,
se sám zastřelil. Kromě rodáků připomíná památník
také 67 rudoarmějců, kteří padli při osvobozovacích
bojích ve Staré Bělé.

Původně stával v obci dřevěný farní kostel
sv. Mikuláše v místech dnešního hřbitova. V roce 1780
byl stržen a vystavěn pozdně barokní kostel sv. Jana
Nepomuckého podle projektu příborského stavitele
Václava Röhricha. Současně došlo k postavení nové
farní budovy a zřízení hřbitova. Kostel byl slavnostně
vysvěcen 14. 6. 1801 olomouckým biskupem Josefem
Aloisem hrabětem Krakovským z Kolovrat. V roce
2016 získali farníci darem od kardinála a pražského
arcibiskupa Dominika Duky vzácné ostatky sv. Jana
Nepomuckého. K jejich slavnostnímu uložení došlo
15. 5. v den konání tradiční starobělské poutě.
(Kostel sv. Mikuláše v roce 1890 a 2003)
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První zpráva o škole pochází z roku 1672, kdy
ji navštěvovaly též děti z Krmelína, Nové Bělé
a Výškovic. Na základech staré školy byla postavena
v roce 1870 novostavba, ke které byla přistavěna
v roce 1905 nová školní budova o šesti učebnách.
V základní podobě stojí dosud a je zde umístěna
mateřská školka a školní jídelna. Po válce v roce 1945
byla ve Staré Bělé zřízena také měšťanská škola
a kvůli absolutnímu nedostatku místa pro výuku
došlo v roce 1948 k postavení provizorní barákové
dřevěné přístavby, kde se učilo na dvě směny. Nové
moderní školy pavilonového typu se žáci a učitelé
dočkali až v roce 1961.
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Stříbrné kužely ve znaku městského obvodu odrážejí příslušnost vsi k olomoucké kapitule a pět stříbrných kroužků
symbolizuje pět obcí, náležejících ke starobělské farnosti – Stará Bělá, Nová Bělá, Výškovice, Proskovice, Krmelín.

1924
Slavnostního otevření novostavby Husova sboru
se stoupenci nově vzniklé Církve československé
ze Staré Bělé a okolí dočkali 12. 10. 1924. V tento
památný den se před kostelem shromáždilo přibližně 2000 lidí. Po projevech starosty obce Emila
Ševčíka a představitelů církve v čele s biskupem
ostravské diecéze Ferdinandem Stiborem z Radvanic byla budova předána do správy místnímu
duchovnímu Ludvíku Fučkovi, který sloužil první
bohoslužbu. Celodenní oslavy doprovázel bohatý
kulturní program v místní sokolovně, kde se konal
koncert a večer divadelní představení. Do dnešní
podoby byla budova Husova sboru upravena
v 50. letech 20. století.
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V areálu jízdárny Jezdeckého klubu Baník Ostrava,
který byl otevřen v roce 1970, se tradičně konají
sportovní klání v klasickém jezdeckém sportu.
K nejvýznamnějším podnikům patří Velká cena
Ostravy v parkurovém skákání. V minulých letech
areál také několikrát hostil účastníky Mezinárodního setkání jízdních policií, jež se pravidelně koná
v Ostravě pod záštitou primátora města. Jubilejní
X. ročník se uskutečnil v roce 2007 a své síly zde
změřili policisté jízdních oddílů z Prahy, Brna, Zlína,
Ostravy, Pardubic a také z Polska a Německa.
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