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Všechno nejlepší, naše milá
Jak praví nejznámější www encyklopedie světa Wikipedie, stará slovanská
osada, na jejichž základech vyrostla dnešní Stará Bělá, vznikla pravděpodobně v polovině 13. století. První písemnou zmínku o ní ovšem nalezneme v listině olomouckého biskupa Bruna z roku 1272. A to je letopočet, od nějž začínáme počítat úctyhodný starobělský věk.
Naše milá Stará Bělá má letos kulatiny: je jí 740 let. Zřejmý důvod slavit.
Pokračování na straně 11

Dárek ke kulatinám:

památeční
platan
Stará Bělá dostala ke svým 740. narozeninám originální dárek: mladičký platan. Obec mu našla místo nedaleko Kostela Sv. Jana Nepomuckého na prostranství před školkou, školní
jídelnou a Domovem pro seniory.
Pokračování na straně 11

Bronzová medaile
pro starobělské
páťáky

Pozvání na zasedání
zastupitelstva
MOb Stará Bělá
Poslední letošní zasedání zastupitelstva městského obvodu Stará Bělá
se bude konat v pondělí 17. 12. 2012
od 17. hodin v obřadní síni úřadu
městského obvodu

V polovině září vyhlásila soukromá
škola PORG z Ostravy-Vítkovic zajímavou vědomostně-dovednostní soutěž,
do které bylo možné přihlásit čtveřice
žáků ze čtvrtých nebo pátých tříd.
Chytly jsme se příležitosti a společně
vybraly čtyři děti z 5.A a 5.B a dva náhradníky.
Pokračování na straně 5

Pracovní doba
úřadu ve Staré Bělé
v době vánočních svátků 2012
Pondělí
Úterý
Středa

24.12.
25.12.
26.12.

zavřeno
zavřeno
zavřeno

Úřední den
Čtvrtek 27.12.

8.00-15.00 hod.

Pátek
Pondělí

28.12.
31.12.

zavřeno
zavřeno

Urgentní telefonní číslo Městské policie Hrabůvka 596 712 293, také lze volat 156
(obě telefonní čísla fungují 24 hodin denně)

 volat při páchání jakékoliv trestné činnosti  v případě pohybu podezřelých osob

Z jednání
rady

a paní Miroslavou Sonnkovou, bytem Chrobákova 1160/8, Ostrava,
na dobu určitou od 1.1.2013
do 30.6.2013, pondělí 16-17 hod.,
úterý 17-18 hod., středa 18-19

Na svém 41. a 42. zasedání

hod., čtvrtek 18-19 hod., pátek 10-

rada MOb Stará Bělá mimo jiné

11 hod. za účelem provozování

rozhodla:

zdravotní tělesné výchovy pro ve-

• Nepodpořit podnět společnosti

řejnost.

Asociation of Czech Professional

• o uzavření smlouvy o opakovaném krátkodobém pronájmu počítačové učebny v základní škole
Ostrava-Stará Bělá mezi Mob Stará
Bělá a panem Jiřím Drašnerem,
bytem Jičínská 281/11, Ostrava,
IČO: 885 497 21 na dobu určitou
od 13.11.2012 do 4.1.2013, pondělí
14.00–18.00 hod., středa 14.00 –
18.00 hod. za účelem pořádání graﬁckého kroužku pro děti základní
školy.

ﬁreworkers na zapracování výjimky z omezení používání zábavní pyrotechniky, vyplývající z obecně
závazné vyhlášky Statutárního
města Ostravy č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.
• V souvislosti s oslavami 740. let
Staré Bělé ve dnech 15. a 16. 11.
2012 o poskytnutí peněžního daru
pro paní Martu Lyčkovou, Proskovická 190/250, Ostrava na úhradu
výdajů při pořádání akce ve výši
6.800,-- Kč., o úhradě výdajů z rozpočtu Mob ve výši 6.500,- Kč,

Čipování psů

• o vydání souhlasného stanoviska
k projektové dokumentaci stavby
Revitalizace Starobělského potoka
km 0,000 – 2,600, stavba č. 5744“
ke vstupu, umístění a realizaci stavby za podmínek stanovených stavebním odborem

Zastupitelstvo města Ostravy vydalo 24.10.2012 obecně závaznou vyhlášku č. 9/2012, která upravuje trvalé označování psů (čipování) a evidenci jejich chovatelů. Vyhláška bude
platit od 1.1.2013.
Co z toho vyplývá pro občany –
chovatelé psů:
1. Nechat psa trvale označit čipem
nejpozději do 30 dnů ode dne, v němž
pes dovršil 3 měsíců.
2. Chovatel psa je povinen přihlá-sit
se do evidence vedené ÚMOb Stará
Bělá do 30 dnů ode dne označení psa
čipem nebo ode dne, kdy se stal
chovatelem psa označeného čipem.
3. Chovatel psa, který byl trvale
označen čipem před 1.1.2013, je povinen do 90 dnů od účinnosti vyhlášky (tj. do 31.3.2013) přihlásit psa
do evidence chovatelů psů vedeného
ÚMOb Stará Bělá.

4. Chovatel psa, který je k 1.1.2013
starší 3 měsíců a není označen
čipem, je povinen nechat označit psa
nejpozději do 31.12.2013.
5. Trvalé označování psů se provádí
na náklady chovatele psa.
Označit psa čipem je možné u veterinární ordinace nebo veterinární
kliniky.
Úplné znění vyhlášky č. 9/2012
je možné najít v elektronické podobě
na webových stránkách Statutárního
města Ostravy www.ostrava.cz.

Místní poplatek ze psa na rok
2013 je možné platit v pokladně
ÚMOb Stará Bělá od 2.1.2013.
Poplatek je splatný nejpozději
do 31.3.2013 a je možné ho platit
i bezhotovostně, pokud znáte variabilní symbol.
V opačném případě volejte na telefonní čísla 599 424 105, 599 424 106
a variabilní symbol, který je nutný
pro identiﬁkaci platby, vám bude
sdělen.

o úhradě nájemného za sál v Katolickém domě Stará Bělá, o úhradě
nákladů za fotograﬁe.
• o zadání zakázky na akci: „Kalendář Staré Bělé na rok 2013“ ﬁrmě

Nesvítí Vám na ulici
veřejné osvětlení?

Jiří Drašner, Jičínská 281/11, Ostrava, IČO: 885 497 21 za cenu
13.850,-- Kč.
• o poskytnutí peněžního daru
ve výši 4.000,-- Kč občanskému
sdružení Orel Jednota Ostrava–

V tomto případě volejte dispečink
ﬁrmy Ostravské komunikace – telefonní číslo: 596 622 922.
Stačí nahlásit jméno ulice a číslo
sloupu veřejného osvětlení.

Stará Bělá, IČO: 654 690 20
na Adventní koncert pro mobilní
hospic Charity Ostrava konaný dne
16.12.2012.
• o schválení Zásad pro stanovení

Kontakty na pracovníky
Úřadu městského obvodu

výše úplaty za zřízení věcných břemen v Mob Stará Bělá.

Starosta

• o vyžádání cenových nabídek

Ing. Josef Holáň

599 424 103

provedení stavebních úprav v budově Základní školy Ostrava-Stará

Tajemnice

Bělá, Junácká 700 za účelem vytvo-

Bc. Jarmila Kaločová

599 424 104

Předváděcí akce se povedla
Dne 31 října se uskutečnila na pozemcích MOb Stará Bělá malá předváděcí
akce profesionální zahradní techniky, kterou pro tamní obvod zorganizovala
společnost POL-AGRO TRADING ZT s.r.o. z Frýdku-Místku, která se zabývá
prodejem této techniky. Akce měla úspěch a přilákala i náhodné kolemjdoucí.
Chtěl bych poděkovat hlavně paní Bc. Jarmile Kaločové a Drahušovi Lyčkovi
za umožnění a zajištění akce.
Za společnost Pol-Agro Rakus Jiří, prodejce zemědělské a zahradní techniky

ření sborovny pro učitele v pavilónu A a zateplení podlahy 2 kancelá-

Odbor stavebně správní

ří v pavilónu B.

Bc. Martin Novák

599 424 109

• o vyžádání cenových nabídek

Ing. Martin Blahut

599 424 102

na vypracování projektové doku-

Jiří Mandrla

599 424 108

mentace na opravu toalet v budově
Základní školy Ostrava-Stará Bělá,
Junácká 700.
• o vyvěšení záměru pronájmu po-

Odbor sociální a vnitřních věcí
Ivana Richterová

599 424 107

Jana Stehnová

599 424 101

zemku par. č. 31/29 a v 31/31 v k. ú.
Stará Bělá na úřední desce.
• o uzavření smlouvy o opakovaném krátkodobém pronájmu obecního klubu mezi Mob Stará Bělá

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

Sbírka ošacení a trvanlivých potravin
pro lidi bez domova.
Je možné přinést rukavice, čepice, ponožky, svetry, trika,
košile, kalhoty, bundy, obuv; především praktické
použitelné mužské ošacení.
Z potravin konzervy, sáčkové polévky, těstoviny, cukroví.
V období od 25.11.- 14. 12. 2012 je možné přinášet věci v pytlích
po každé mši do kaple v kostele. 14. 12. 2012 je možno postavit
pytel s věcmi ke skautské klubovně.

Odbor ﬁnancí a správy majetku
Jarmila Pospíšilová

599 424 106

Šárka Chmelová

599 424 105

Věci budou rozdány potřebným v nízkoprahovém denním centru sv. Benedikta Labre
Charity Ostrava pro lidi bez přístřeší na ul. Lidická 54, Ostrava- Vítkovice.

Kontaktní osoba Vojtěch Vlček
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Milí sousedé,
Podle kalendáře tu
máme zimu,tak si ji i letos
pojďme zpestřit něčím
tvořivým.

Starobělská
pouť 2013
V roce 2013 se bude Starobělská
pouť konat ve dnech 18. – 19. května.
Předprodej stánkových míst bude
zahájen v pondělí 4. února 2013, a to
dle míst pronajatých v roce předešlém.

číslo 19-1645817389/0800 po přidělení variabilního symbolu – pro identiﬁkaci platby, který vám sdělíme
na telefonních číslech 599 424 105 –
paní Chmelová nebo 599 424 106 –
paní Pospíšilová.
Tento předprodej bude ukončen
ve středu 27. března 2013 a po zpracování došlých plateb budou nezadaná místa od 2. května 2013 nabízena
k pronájmu dalším zájemcům.

Platbu je možno provést na účet

ÚMOb Stará Bělá
odbor ﬁnancí a správy majetku

Kam
v prosinci
9.12.2012 neděle 16.00

Mikulášské
představení
Katolický dům Ostrava-Stará Bělá
Pořádá Orel a Skaut Stará Bělá

9.12.2012 neděle 17.00

Adventní koncert
pěveckého sdružení
QUO VADIS
Husův sbor Ostrava-Stará Bělá

Starobělský Zpravodaj
vyhlašuje druhý ročník soutěže

11.12.2012 úterý 16.00

Vánoční koncert

O nejhezčího
sněhového
mužíka

s jarmarkem
a předvánočním
posezením
Prostory Základní školy
Ostrava–Stará Bělá

A může to být i ženština,
proč by ne. A vlastně ze sněhu
můžete vytvořit cokoli – je to ryze
na vaší fantazii.

16.12.2012 neděle 16.00

Adventní koncert
pro mobilní hospic
Charity Ostrava

Důležitá jsou pravidla hry:
až bude vaše sněhové veledílko hotovo,
vyfoťte jej – ovšem pozor - dvěma způsoby.
Samostatně i spolu s vámi, autory.

Kostel Sv. jana Nepomuckého
Zve římskokatolická farnost
Ostrava-Stará Bělá
a jednota Orel Stará Bělá

Oba snímky i s kontaktem na vás
(jméno, adresa, telefon)
pošlete do 20.února 2013 na e-mail:

24.12.2012 pondělí 15.00

StarobelskyZpravodaj@email.cz

Živý betlém

Buďte starobělsky originální,
vaše dílo posoudí sněhuznalá porota.
I tentokrát platí, že vítěz
dostane odměnu.

farská zahrada
u kostela Sv. jana Nepomuckého
Skautské středisko Stará bělá

Sněhulákům zdar.
Vaše redakce

Kam
v lednu

Novoroční
koncert

11.1.2013 pátek 19.00
Zveme Vás na novoroční koncert
20. ledna 2013 v 16.00 v kostele
Sv. Jana Nepomuckého ve Staré
Bělé, který pořádá Základní umělecká škola V. Petrželky v Ostravě-Hrabůvce.

Farní ples
Katolický dům Ostrava-Stará Bělá

20.1.2013 neděle 16.00

Vystoupí žáci a učitelé školy. V programu zazní jak hudba starých
mistrů, tak i známé české koledy.

Novoroční koncert
Kostel Sv. jana Nepomuckého
Vystoupí žáci a učitelé Základní
umělecké školy v. Petrželky

Srdečně zveme rodiče žáků a širokou veřejnost
ZUŠ V. Petrželky

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ
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Uvítáme také zájemce na roznášení
světla, mohou se hlásit u Anežky Zdráhalové(andaksanda@centrum.cz).
Sraz na roznášení bude 23.12.2012
ve 14:00 v klubovně.

Betlémské
světlo
Jako každým rokem skauti také
letos budou o Vánocích roznášet
Betlémské světlo. Ale tentokráte již
na 4. neděli adventní 23.12.2012 odpoledne.

Požehnané Vánoce přejí
starobělští skauti

Světlo budeme roznášet pouze
ve Staré Bělé, Nové Bělé a v Proskovicích. Zájemci o donesení světla domů se mohou zapsat na papír na stolečku uprostřed kostela od 9.12.,
nebo se nahlásit Anně Krestové
(anca.krestova@seznam.cz).

Pomáháme seniorům zůstat doma
Nestátní nezisková organizace
Podané ruce, o.s – Projekt OsA
umožňuje prostřednictvím registrované terénní sociální služby osobní
asistence seniorům a lidem s handicapem i ve Staré Bělé prožít aktivní
a plnohodnotný život ve svém přirozeném domácím prostředí.

k maximální soběstačnosti se snažíme vytvářet podmínky pro aktivní
stárnutí seniorů, které je i hlavním
tématem Evropského roku aktivního
stárnutí a mezigenerační solidarity
2012. Cílem našeho sdružení je podporovat začleňování seniorů a handicapovaných lidí do společnosti
a umožnit jim žít způsobem, který se
co nejvíce blíží běžnému životu, s důrazem na zachování jejich důstojnosti.

Co vlastě je osobní asistence?
Osobní asistence je terénní sociální služba, která je poskytována všude
tam, kde ji klient potřebuje a vyžaduje. Převážně je zajišťována v domácím
prostředí klienta, ale také doprovázíme naše klienty k lékaři, do zaměstnání, do školy, za kulturou nebo jen tak
na procházky. Klientům pomáháme
nejčastěji s péči o jejich vlastní osobu,
při osobní hygieně, se zajištěním chodu domácnosti apod.

Světlo si bude možno vyzvednout
také v Živém Betlémě který bude
u fary na Štědrý den po dětské mši sv.,
která začíná v 15 hodin.

Orel a skaut Stará Bělá
srdečně zvou všechny dě na

Pohádka O nesmělém vojáčkovi

Osobní asistenci poskytujeme lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního handicapu a nejsou schopni samostatného života bez pomocí jiné
osoby.

9. prosince 2012 v 16 hodin
v Katolickém domě ve Staré Bělé

Služba se poskytuje bez věkového
a časového omezení až 24 hodin
denně, až 7 dnů v týdnu. Skutečný
rozsah služby závisí plně na potřebách klienta.

Mikulášské představení

V současné době organizace realizuje svůj projekt na území Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského
a Jihomoravského kraje přibližně
u 300 klientů a zaměstnává 120 pracovníků. Projekt osobní asistence
můžeme profesionálně provádět
a rozšiřovat do nejodlehlejších a těžce dostupných oblastí i díky podpoře
a spoluﬁnancování z prostředků
donátorů, sponzorů, nadací a přispěvatelů (např. MPSV, Statutární
město Ostrava, Městský obvod
Ostrava – Stará Bělá, Městský obvod
Ostrava - Jih, Městský obvod Ostrava
– Mariánské Hory a Hulváky, Městský obvod Ostrava – Poruba, NOKD,
NROS ze sbírky Pomozte dětem
a další), kteří naší neziskové organizaci důvěřují a pravidelně nás podporují.
Potřebujete-li službu osobní asistence pro své blízké, prosím kontaktujte nás na tel. čísle: 777 011 934
p. Kovalská nebo na e-mailové adrese
osa.ostrava@podaneruce.eu. Více
informací o organizaci Podané ruce,
o.s. – Projekt OsA a o službě, kterou
nabízíme naleznete na webových
stránkách www.podaneruce.eu.

Prostřednictvím naší služby podporujeme rozvoj nebo alespoň zachování stávajících schopností uživatele,
jeho setrvání ve vlastním domácím
prostředí. Pomocí aktivizace (např.
nácvikem běžných samoobslužných
dovedností) rozvíjejí empatické osobní asistentky jemnou motoriku klientů, přispívají ke zlepšení komunikace
a tím k aktivně prožitému a plnohodnotnému životu. Motivováním klientů

Dě ať přinesou vlastnoručně vyrobenou
ozdobu na vánoční stromeček.
Dárky pro dě přineste s sebou, označené jmenovkou!

Za Podané ruce, o.s. – Projekt OsA
Bc. Ivana Mikulcová

UDĚLEJME
NA VÁNOCE
RADOST DĚTEM
Sbírka týkající se všech, kteří by chtěli o Vánocích
vykouzlit úsměv na dětských tvářích a potěšit jejich srdce.

KOMINICTVÍ Radovan Polakovič

Na Štědrý den budeme při mši svaté v 15.00
v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Staré Bělé
vybírat dárky pro děti v azylovém domě pro matky s dětmi v tísni
a do ostatních zařízení specializovaných pro opuštěné děti.

IČ: 74447971

Nabízím Vám:

Pravidelnou kontrolu spalinových cest dle vyhlášky č. 91/2010 Sb.
se zprávou o provedení kontroly 280 Kč (možno v sobotu i v neděli)

Dárky budou předány těmto zařízením:

Čištění komínů a kouřovodů, vložkování a opravy komínů.

CHARITNÍ DŮM SV. ZDISLAVY

Nízké smluvní ceny!!

•

DŮM SV. EUFRÁZIE

•

ČESKÁ DIAKONIE

Otevřeme svá srdce o Vánocích, každému dárci děkujeme.

Tel: 605 379 799, e-mail: kominictviradovan@seznam.cz
STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

Děti potřebují nejvíce:
stolní hry (pexeso, karty, člověče nezlob se …)
pouzdro, psací potřeby (pastelky, fixy …)
výtvarné potřeby (tempery, plastelínu, štětce ...)
pohádkové knížky, plyšové hračky

STRANA 4

Více informací: Martina Hořínková
svetlusky.starabela@seznam.cz, http://skaut.starabela.org/skaut/
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Bronzová medaile
pro starobělské
páťáky
Protože se do soutěže přihlásilo
19 škol, musela pořádající škola
ve svých vlastních prostorách uspořádat vyřazovací kolo, ze kterého postoupilo do ﬁnále už jen osm škol.
První kolo zvládla naše čtyřka doslo-

Ještě musím podotknout, že PORG
připravil soutěž skutečně perfektně.
Byla zábavná a pestrá jak pro soutěžící, tak pro diváky, a napínavá tak,
že jsme místy napětím ani nedýchali.
Bodovanou součástí soutěže byla
i krátká prezentace vlastní školy
a obce, za jejíž realizaci chceme moc
poděkovat panu Pavlu Hořínkovi.
A ceny - zkrátka pohádkové. Vítězná škola z Havířova si odnesla
50 000 korun a její soutěžící ipod.
Naši ale, jak doufáme, nejsou zkla-

Den prevence
děti ocenily
Na Základní škole Junácká probíhal v pátek 2. listopadu další projektový den, tentokrát na téma Prevence. V rámci tohoto projektového
dne třídy společně spolupracovaly
a zabývaly se první pomocí, bezpečným užíváním internetu, zdravým životním stylem, ale i slušným chováním a kamarádskými vztahy.
„Projekt probíhal ve všech třídách. Smyslem projektových dnů je,
aby děti pracovaly společně. Jde o to,
aby například žáci devátých tříd za-

va „levou zadní“ a skvěle se tak naladila na ﬁnále, které proběhlo ve čtvrtek 15. listopadu v sálu Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě.
Naše kvarteto složené z „áčáků“
Markéty Káňové a Vaška Paličky
a „béčáků“ Markéty Hrabcové
a Mikuláše Marka hájilo čest své
školy ze všech sil a obsadili krásné
třetí místo. Moc všem našim soutěžícím - a také skvělým fanouškům
v podobě celé 5. A a 5. B - děkuji.

čali vnímat prvňáčky, ale také naopak,“ vysvětlil zástupce ředitelky
Petr Zezulka.
„Měli jsme projektový den a probírali jsme bezpečnost na internetu.
Vytvářeli jsme různé scény na téma
kamarádské vztahy, šikana a tak,“
popsala aktivity studentka sedmé
třídy. „Mně se nejvíce líbily scénky.
Deváťáci nám předváděli, jak se
nemáme chovat v autobuse.“ řekla
její o několik let mladší spolužačka
Anetka z 1. A.
Děti byly se dnem spokojeny a odcházely ze školy nadšené a se spoustou zážitků. „Přivítal bych další takový den. Místo školy jo. Klidně každý den.“ zhodnotil projekt student
sedmé třídy.
(jar)

maní, vždyť skutečnou výhrou byla
dobrá nálada, nové poznání a možnost reprezentovat svou školu a obec.
KVARTETO byla naprosto nová
aktivita, šlo o startovní první ročník
a pořádající škola hodlá v příštím roce navázat jeho pokračováním.
Už se moc těšíme, určitě se zase
přihlásíme.
Laďka Zezulková, tř. uč. 5.B
Dana Janíčková, tř. uč. 5.A

Na vědomost se všemu lidu ostravskému,
taktéž i přespolnímu dává, že konati se bude
ve dnech 13. 12. L. P. 2012 a 17. 1. L. P. 2013
vždy od hodiny 9.00 do hodiny 16.00

Den otevřených dveří
na Biskupském gymnáziu
v Ostravě
na kterýžto všichni srdečně zváni jsou,
své měšce s sebou vezměte a peníz jakýsi
na prosincovém jarmarku u nás utraťte.
V roce příštím dvě primy
a jeden první ročník otvírati budeme.
Biskupské gymnázium v Ostravě
K. Pokorného 1284/2, 708 00 Ostrava-Poruba, www.b-g.cz
tramvaj č. 4 - Sokolovská, autobusy č. 36, 49 - Bajkalská

VYMĚNÍM BYT 2+1 ZA 1+1.
Jde o státní byt, naproti domu energetiky.

Tel.: 732 503 145
STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ
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Písnička o Stodolní baví a sbírá ceny.
Což Marodi nečekali
Matláškovi ze Staré Bělé jsou rodina, kde se hraje a zpívá. Často a s chutí. A když rodiče René a Andrea pochopili, že tuhle muzikantskou vášeň
zdědily i jejich děti René-junior
a Alenka, udělali to nejpřirozenější,
co mohli: vzali je do party.

Vznikla rodinná hudební skupina
Marod, v níž působí jediný „Nematlášek“ – basák Luboš Vejmola.
Marod hraje především věci laděné
do folku, country a trampské muziky.
Ale klidně si do toho střihne i něco
z jazzu či reggae. „Teď mám v plánu
napsat i nějaký rap,“ říká s úsměvem
otec rodiny i kapely René Matlášek
mezi trampy zvaný Racek. „Tu přezdívku mi dali kamarádi na táboře,
protože jsem se pořád chechtal jako
racek.“

vystupovat jako čtveřice. A v roce
2010 vzali do party basáka Luboše.
I když – i on je u Matlášků jako doma.
„Dobře se známe a Luboš mezi nás
dobře zapadá. Je to můj spolužák z vysoké, studovali jsme spolu v Hradci
Králové na lékárníky, bydleli jsme pět

let na kolejích, měli jsme kapelu, lezli
po skalách. Jen tak, bez jištění. Nejsme jen spolužáci, je to mezi námi
mnohem hlubší,“ vysvětluje Renésenior. „Luboš nikdy nechtěl do Ostravy, až se tu nakonec oženil. Patnáct let
se mu prášilo na basu, lezli mu po ní
pavouci a myši. Dva roky jsem jej
ukecával, ať ji opráší,“ popisuje René
Matlášek. Nakonec se povedlo – ku
spokojenosti celého Maroda.
S Lubošem v zádech objeli spoustu
trampských a folkových fesitvalů

a vloni na podzim natočili ve studiu
Českého Rozhlasu Ostrava CD s názvem Až děti vyrostou.
Sezona snů ovšem přišla letos.
A táta René se tomu směje – úspěch
jim totiž přinesla písnička, do níž by
to nikdy netipoval. „Seděl jsem v hospodě U Matěje, kam to mám z domu
asi padesát metrů. Měl jsem s sebou
tužku a papír. A napsal jsem text
o Stodolní. Myslel jsem, že by to mohla být taková srandička, kterou bychom hráli na konci našich vystoupení. Je to normální kramářská píseň,
kde jde o tu srandu, o text. Obvykle
píšu písničky naopak – nejprve melodii, pak teprv slova,“ vysvětluje kapelník.
Jenže z písničky o známé ostravské
ulici se stal hit, který baví diváky i porotce na trampských a folkových festivalech. Marodi s ní letos vyhráli mezinárodní ﬁnále autorské Porty v Ústí
na Labem. „Porušil jsem v tomto případě jedno nepsané pravidlo: kapely,
co jezdí festivaly, vědí, že s novinkou
se na soutěž nejede. A já Stodolní napsal 19.března a o měsíc později jsme
s ní vyhráli autorskou Portu,“ povídá
René Matlášek.
A dařilo se dál: s písničkou Casiopea získali první místo za autorskou
píseň na festivalu Trampské písně
v Horním Jelení, kde navíc získali Cenu diváků, stejně jako na Mohelnickém Dostavníku.
Talenti z Bělé
Souběžně s tím máma Andrea přihlásila kapelu do soutěže Česko-

Slovensko má talent. „Mně se to tedy
moc nezdálo, ale žena je temperamentní. Přesvědčila mě. Zaujali jsme
na castingu, postoupili před porotu
do divadla, kde nám Bílá–Slávik–
Dejdar dali třikrát ano, a dostali jsme
se až do takzvaného Velkého třesku.
Ale dál už jsme nepostoupili. Nijak
zvlášť nás to nemtrzelo, bral jsem to
jako propagační záležitost, nic víc,“
komentuje účast v šou táta Matlášek.
A letošní rodinnou radost znásobil
i René junior, který si koncem listopadu přivezl bronz z přehlídky Brána,
o níž jeho táta říká, že je to taková juniorská Porta. „Renda už sám skládá
písničky, některé z nich už jsme zařadili do Marodího repertoáru,“ doplňuje táta.
Role mají doma Matláškovi jasně
rozdělené: „Kapelu vedu já, rodinu
manželka,“ říká jednoznačně René
starší. A ponorková nemoc? Na tu
prý není čas. „Mohlo by se zdát,
že když spolu všichni čtyři hrajeme,
že jsme furt spolu. Ale je to přesně
naopak, máme problém se potkat doma a zkoušet. Děti mají kroužky, my
pořád někde. Basák by i přijel a zkoušel, ale my tu nejsme,“ podotýká
René Matlášek, který – ač vystudovaný magistr farmacie – dělá privátního ﬁnančního poradce. Ve farmaceutickém byznyse dnes pracuje
jeho žena Andrea.
Když Matláškovi nehrají a nezpívají, jezdí na hory, za turistikou, na kola,
na lyže, hrají squash či badminton.
„V naší rodině platí krédo mého táty,
na které by si měl zřídit copyright.
Je to takzvaná cochcárna, což znamená, že každý si v rámci pravidel dělá,
co chce,“ popisuje René Maltášek rodinnou strategii.
Sní o tom, že by s rodinou rád
do Ameriky – pocestovat a zahrát
krajánkům. „Moje krédo je užít si

Sám se kolem muziky a trampingu
pohybuje už od dob, kdy byl kluk –
chodil do turistického kroužku, jezdil
na výpravy, tábory. Na jednom takovém potkal o pět let mladší Andreu.
„Byla to ta nejukecanější holka s nejprořízlejší pusou, co jsem kdy viděl,“
vzpomíná René Matlášek.
Když se s Andreou vzali, dali to dohromady i muzikantsky – založili si
duo Ája a já. „Jenže jak nám děti rostly, chtěly zpívat taky, hlavně malý
Renda. Řadu let jsem to brzdil, souhlasím s Jaro Slávikem, že zvířata
a děti do šoubyznysu nepatří. Nakonec jsem souhlasil, že jednorázově
vystoupíme jako rodina na Trampském guláši, který se snad posledních
deset let koná ve starobělské Myslivně, a je to nejlepší trampská akce
široko daleko. No a když už s námi
na pódiu byly i děti, museli jsme vymyslet nový název. A tak vznikl Marod
- čili MAtláškovic RODina,“ dodává
táta.
Sezona snů
U jednoho hraní nezůstalo, Matláškovi spolu od roku 2008 začali
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život, ne ho jen projít, aby nás minul.
Chtěl bych, abychom spolu leccos
viděli, hráli spolu, byli spolu. Mám
vizi: já bělovlasý, žena bělovlasá,
na setkání s našimi dětmi a jejich dět-

mi a jejich dětmi. A kdyby byli třeba
taky muzikanti a pouštěli bychom si
na tom srazu retro – Marody z roku
2012 – to by se mi fakt líbilo.“

Jubilanti slavili u vína a písniček

Jana Bohušová

Stodolni
1. Volali mi kamaradi z Plzně Kuba s Juru
že tu maju do Ostravy ze Škodovky furu
su to synci pospolni, chcu vidět Stodolni
bo v městach okolnich nima Stodolnich
REF: Ententyky dva špaliky
kaj se sednem do putyky
mladych je tu tajak vody v Mississippi
o pulnoci tolik ludi
a pak, že su všecy chudi
co tu ale budem robit my tři cypi
2. Osme pivo zajidame z grilu mletym masem
synci se mi u Flintstona ožrali jak prase
jak je kery přespolni, chce pit na Stodolni

Letošní starobělští sedmdesátníci
a pětasedmdesátníci se sešli na společné oslavě. Konala se počátkem listopadu ve velkém sále Katolického
domu, uspořádal ji úřad zdejšího
městského obvodu.
„Jubilanty, kteří mají v daném roce
sedmdesát či pětasedmdesát, sezýváme vždy jednou do roka na posezení s kulturním programem. Abychom
jim pogratulovali, předali kytičku,“
vysvětluje Iva Richterová ze sociálního odboru Staré Bělé.
V sále se sešla asi stovka lidí – akce
totiž byla přístupná všem.

O kulturní část setkání se postarali členové souboru Národního divadla moravskoslezského.
„Zazpívali operetní árie, připojili
mluvené slovo. Po představení se ještě chvíli posedělo u kávy, koláčů, vína,“ doplňuje Richterová s tím, že ještě starším jubilantům jezdí zástupci
Staré Bělé gratulovat přímo domů.
„Koupíme balíček a členové sociální
komise chodí popřát přímo do domácnosti,“ dodává na vysvětlenou.
(joh)

bo v městach okolnich nima Stodolnich
REF: Ententyky dva špaliky. . .
3. Davno tudy na Fifejdy nevodiju kravy
nikde ani kusek luky, všude plno travy
jak je kery přespolni, chce vidět Stodolni
bo v městach okolnich nima Stodolnich
REF: Ententyky dva špaliky. . .
4. To by viděl aji slepy, jak to tady kvasi
všecy su tu strašně happy, čim to bude asi
jak je kery přespolni, chce vidět Stodolni
bo v městach okolnich nima Stodolnich
REF: Ententyky dva špaliky. . .
. . . co tu ale budem robit my tři cypi…
...staři cypi…chuj s nim…aj s nim…a fertyk
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Kalendář
na rok 2013
Vážení spoluobčané,
jako přílohu prosincového zpravodaje jste obdrželi nástěnný kalendář
na rok 2013.
V horní části kalendáře je umístěna
kopie nejstarší nám známé pohlednice z roku 1899. Je to celkový pohled
na horní část obce s dominantou kostela. Záběr je pořízen z místa zvaného Na Popí. Pohlednice je mimo jiné
také zajímavá tím, že je napsaná tehdejší velmi významnou osobností naší
obce, a to farářem p. Gregárkem.

Vydání kalendáře bylo ﬁnancováno úřadem MOb Stará Bělá, graﬁckou úpravu provedl a tisk zajistil
p. Jiří Drašner, námět a historické dokumenty zajistil autor tohoto článku.
Vážení spoluobčané, pokud se vydání uvedeného kalendáře setká
s pozitivním hodnocením z Vašich
řad, chtěli bychom s jeho vydáváním
pokračovat i v dalších letech s tím,
že na něm budeme zveřejňovat další
historické pohledy a dokumenty. Uvítali bychom i další náměty z Vašich
řad.
Ať i tento kalendář Vám přispěje
ke šťastnému prožití nastávajícího
roku 2013
Oldřich Dlouhý

Je to pohlednice s tzv. „dlouhou“
adresou, jež se vyznačovala tím,
že na zadní straně byla umístěna jen
adresa, kdežto text výhradně jen
na straně přední. Tento typ pohlednice se používal zhruba do roku
1905.
V dolní části kalendáře je pak
kopie zmiňované zadní (adresní)
strany pohlednice a dále zálepka dopisů znázorňující stylizovanou pečeť.
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Stolní
tenisté
Po 9. kole soutěží je umístění stolních tenistů Orel Stará Bělá následující:
„A“ družstvo hrající v sestavě Fabián
Tomáš, Cabák Radim, Grispanis
Antonis, Ing. Fabián Miloš st.,
Ing. Fabián Miloš ml., je bezkonkurenčně na 1. místě městského
přeboru 2. třídy ze 14 družstev
a nemá v této soutěži důstojného
soupeře.
Pokud družstvo odehraje všech
26 kol ve stejném složení, je jasným
adeptem na postup do městského
přeboru I. třídy.
Informativně sdělujeme, že se „A“
družstvo přihlásilo do Českého poháru a jeho soupeře budeme znát
až po vylosování.
Co se týče „B“ družstva hrajícího
městský přebor 4. třídy skup. B, předpokládáme, že bude po 9. kolech soutěže nejhůře na 7. místě z 9 startujících celků. Vzhledem k tomu,
že hráči jsou poprvé zapojeni do soutěže MSST, je možno konstatovat,
že splnili to, co se od nich očekávalo.
Družstvo hraje ve složení: Šlachta
Kamil, Planka Tomáš, Ing. Fabián
Miloš ml., Ondrouch Zdeněk, Hejneš
Jan, Libor Kolačko, Ing. Uherek
Lumír, Klimek Radim, Režný Tomáš.
Výkony Planky, Šlachty a Hejneše
si zaslouží uznání.
Z dění kolem stolního tenisu nutno
vyzvednout akci nejmladších stolních tenistů a to Starobělská minipálka. První kolo tohoto turnaje se
uskutečnilo 19. 10. 2012 a zúčastnilo
se ho 11 děvčat a 32 chlapců ve věku
od r. nar. 2002 a mladší. Účast
na tomto turnaji, který je zařazen
do OBTM (okresní bodovací turnaje
mládeže), překvapila všechny laiky
i odborníky z pořádajících subjektů:
Městský svaz stolního tenisu Ostrava, Okresní svaz stolního tenisu

Opava, OREL stolní tenis, zástupce
MOb Stará Bělá nesoucí záštitu
nad akcí.

Projekt ČRDM 72 hodin –Ruku na to!

Katolický lidový dům byl doslova
zaplněn mladými hráči včetně doprovázejících trenérů a rodinných příslušníků.

Nejdříve bylo nutno vyklidit a připravit klubovnu k malování. Najednou
jsme zjistili, kolik že máme věcí
a z toho asi polovinu nepotřebných,
nebo které bude třeba opravit.

Pořadí dívky:
1. Eliška Rozkydalová – SK Frýdlant,
2. Kristina Bajgerová – TJ Ostrava
KST,
3. Aneta Štalzerová – SK Frýdlant,
4. Patricie Segetová – Děhylov.
Pořadí chlapci:
1. Martin Ostárek – Děhylov
2. Adam Štalzer – SK Frýdlant
3. Michal Sedláček – SK Frýdlant
4. Martin Skotnica – SK Frýdlant.
Dalších 5 turnajů bude řídit Bc. Marek Záškodný, člen MSST stolního
tenisu.
Termín dalšího turnaje je 14. 12.
2012 v 15.30 hodin.
Informace:
Výsledky KBTM
(Krajských bodovacích turnajů mládeže)
Výsledky OBTM
(Okresních bodovacích turnajů mládeže)
Výsledky OBTM OVA-OP
(Samostatný OBTM pro ročník 2002
a mladší „Starobělská minipálka“)
Výsledky Grand Prix – turnaje dospělých
a mládeže
Možno shlédnout na: http://www.pingpong.cz/asociace/kraje/moravskoslezskykraj/ostrava/zpravy
Výsledky a termíny mistrovských soutěží
MSST (Městský svaz stolního tenisu) – třída
I.-IV.
Výsledky a termíny mistrovských soutěží
KSST (Krajský svaz stolního tenisu) –
krajská soutěž a divize

Základní organizace AVZO se zapojila do projektu České rady dětí
a mládeže (ČRDM)

Bez zbytečných průtahů jsme se dali
do práce a byli jsme na sebe pyšní,
jak nám jde práce od ruky.

O co šlo?

V sobotu jsme vymalovali, v neděli
udělali pár oprav na malbě a mohlo
se vše znovu nastěhovat.

Byly to tři dny plné dobrovolnických aktivit. Kdykoliv během 72 hod
(12 – 14. října) a zároveň jakkoliv
dlouho se dobrovolníci pustili do prací, které pomůžou druhým, přírodě
nebo jejich okolí. Projekt byl určen
dětem i rodičům, neziskovým organizacím, které podporují myšlenku
dobrovolnosti a není jim cizí pomoci
druhým, nebo svému okolí.

I druhý úkol zhotovit šatní prostor
jsme v neděli zdárně dokončili a mohli si říct, že jsme s naším „dílem“
spokojeni. A to nás čekalo ještě příjemné překvapení, když paní Mašková před nás postavila talíř plný čerstvých, voňavých buchet. A že byly vý-

Výsledky a termíny mistrovských soutěží
ČÁST (Česká asociace stolního tenisu) –
Extraliga – 3. Liga
Je možno shlédnout na: http://stis.pingpong.cz/

Tréninky mládeže ve Staré Bělé se
konají každou středu v Katolickém
lidovém domě od 16:30 hod. ve všech
kategoriích tj. nejmladší, mladší,
starší žáci, dorost a junioři.
Za VV oddílu stolního tenisu Orla
Ing. Balušek Zdeněk

ZDRAVOTNÍ TĚLOCVIK
Zveme všechny, kteří potřebují uvolnit, protáhnout
a posílit zkrácené a ochablé svaly, do prostor Domu
služeb ve Staré Bělé, na ulici Mitrovická,/obecní klub,
nad kadeřnictvím u Gregárka/, kde bude 7.1.2013
zahájeno cvičení „zdravotní tělesné výchovy".

Rozvrh cvičení: Po 16-17 hod.
St 18-19 hod. Čt 18-19 hod.

Út 17-18 hod.
Pá 10-11 hod.

Z kapacitních důvodů je nezbytné
telefonické objednání na čísle 737 555

883

Těší se na Vás Sonnková Miroslava

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

Protože jsme dětská organizace, začínalo se v sobotu ráno tím, že jsme si
vysvětlili, co chceme udělat, a rozdělili
se do dvou skupinek.

borné, potvrzuje fakt, že se po nich
jen „zaprášilo“. Při konečném hodnocení celého pracovního víkendu
jsme se shodli na tom, že jsme udělali
kus poctivé a potřebné práce, která
bude sloužit všem našim členům,
ale hlavně dětem při využívání klubovny.

Jedna měla za úkol vymalovat klubovnu a druhá zhotovit šatní prostor
v předsíni klubovny a předsíň vymalovat.

Chtěl bych poděkovat všem členům, kteří se do projektu zapojili
a přiložili ruku k dílu a to jak mládeži,
tak i „dospělákům“.

Vyhodnocení projektu
Do projektu 72 hodin – ruku na to,
jsme se zapojili s cílem zlepšit prostředí v naší klubovně.

Ne nadarmo se říká: „lepší je vyhořet, než se stěhovat“- malovat.

STRANA 9

Jaromír Remža
ZO AVZO Stará Bělá

ČÍSLO 12  PROSINEC 2012

Lidé přejí Staré Bělé, především aby zůstala svá
Rodáci i přistěhovalci, školáci
i senioři, s různým vyznáním i politickou náklonností – ti všichni
se v prosincovém Zpravodaji vyznávají ze svého vztahu ke Staré
Bělé. Co k ní cítí? Mají tu nějaké
oblíbené místo? A co by vesnici
popřáli do dalších let?
Eliška Krejčíčková
76 let, folkloristka
Můj vztah ke Staré Bělé je dán tím,
že jsem se tu narodila. A tím je dán
také vztah k místu, kde jsem prožila
dětství a mládí, bylo to v dolní části
obce, které se říká Sovinec. Kdysi
tam v blízkém lese bývalo dost sov
a dodnes se odtamtud občas ozve sýček. Ten les byl součástí mého dětství, hrávali jsme si tam, celý jej znali. Bylo to místo setkávání se všemi
kamarády. Daly se tam najít houby,
byla tam studánka, která sice dodnes
slouží, ale je zanesená, neopatrovaná. Celý ten les je dnes úplně jiný.
Nedokážu si představit, že bych
bydlela jinde než ve Staré Bělé. Kořeny moje i celé mé rodiny jsou zkrátka
starobělské.
Do dalších let bych Staré Bělé popřála, aby lidé, kteří v dědině žijí,
k sobě měli blíž. Když se Stará Bělá
stala součástí města, vymizela tu kultura a spolková činnost. Dřív se tu lidé častěji setkávali. Teď se navzájem
skoro neznají. Když někoho potkám,
chybí laskavý pohled a pozdravení.
Takže si přeju, aby si tu lidé našli domov a měli k sobě blíž.
Alice Stehnová
7 let, žákyně 2.A
Ve Staré Bělé mám nejlepší kamarády a mám tady ráda školu. Baví mě
matika, i prověrky. A taky jsem ráda
venku, třeba na koupališti, v létě
jsme tam skákali do velkého bazénu.
A líbí se mi, když s babičkou jdeme
za mamkou do práce – na zdejší úřad.
Přála bych si, aby tu Stará Bělá
byla ještě dlouho.
Jiří Stibor
69 let, historik
Jako kluk jsem s rodiči bydlel v Zábřehu v Družstvě a tehdy ještě nejezdilo skoro žádné auto a dalo se tímto
směrem pěkně jezdit na výlety na kole. A taky chodit na procházky – třeba
do Bělského lesa ke studánce u rekonvalescentu, kde dokonce ležela
jednu chvíli se zlomeninou moje babička. Taky jsme do Bělského lesa
chodili v zimě sáňkovat.
Už jako kluka mě bavila historie
a celá tahle oblast na jih od Ostravy
mě historicky vždy lákala, kromě
Staré Bělé třeba i Brušperk, Stará
Ves se zámkem, Petřvald.
Před pětadvaceti lety jsem do Staré Bělé začal jezdit na pivo. Většinou
do Sokolovny.
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Pak jsem se začal ve spolupráci
s ing. Klegou připravovat knížku
k 725 letům Staré Bělé. Pátral jsem
po informacích v archivech, leckterá
zdejší místa jsem si osobně prošel.
Poznal jsem se se zdejším starostou
Josefem Holáněm, je to moc hodný
člověk. A do letoška jsem tu měl i zahradu, ale tu jsem prodal.
Přeji Staré Bělé, aby ji úplně nepohltila Ostrava, aby Bělá neztratila
svůj venkovský charakter. Jakmile by
tu stál panelák, už by to nebylo ono.
Zatím je Stará Bělá pořád svoje. Jsou
tu starousedlíci a přistěhovalci se
příliš neprojevují, sedí ve svých hradech.
Michal Hořínek
36 let, místostarosta
Jsem zdejší rodák, vychodil jsem
tu základní školu, než jsem šel
do Kroměříže na střední školu a pak
do Brna na práva. S klukama jsme
chodili nejradši do lesa u myslivny
a do pískovny, toulali jsme se venku,
stavěli si bunkry, později se skauty
chodili na výpravy.
Po studiích jsem byl chvíli v Praze,
ale tam jsem se necítil. Dva roky jsme
s manželkou žili i v Olomouci a nakonec jsme se vrátili do Ostravy.
Ve Staré Bělé bych chtěl prožít stáří,
to vím. Přál bych si, aby se nám tu
dobře dýchalo a dobře žilo. A abychom byli všichni dobří sousedé.

A i když tu dnes nebydlím, mám
tady ﬁrmu, takže jsem tu pořád.
Bělé bych popřál, aby zůstala, jaká
je. Aby ji nepohltilo velkoměsto. Aby
dál měla tu pěknou rodinnou atmosféru.
Pavla Kokešová
11 let, žačka základní školy

Bělé bych popřála, ať vzkvétá. A ať
má tvůrčí, obětavé zastupitele, kteří
budou pokračovat v jejím rozvoji.

Pavel Šebesta
39 let, projektant

Kamila Carbolová
36 let, na mateřské dovolené

Můj vztah ke Staré Bělé je maximálně vřelý. Nikdy jsme se odtud neodstěhoval, jen se přesunul z Dolního konce na Horní – kde jsme si postavili dům. Jsem patriot. Fandím
starobělským fotbalistům, naše děti
chodí do zdejší školy a školky.
Moje oblíbené místo je tenisová
hala u Rudy Proroka, kde jsem třikrát čtyřikrát do týdne.

Jsem starobělská rodačka, prožila
jsem tu dětství, vychodila základní
školu, potkala první kamarády, první
lásky. Ze Staré Bělé je můj manžel.
Naše děti jsou Starobělané. Nešla
bych odtud, jsem tu spokojená.
I na mateřské – máme tu všechno
po ruce. Školu, školku, poštu, lékárnu, vyžití pro děti, sportovní vyžití Sokol, fotbal, tenis.

A mé přání Bělé? Dalších 740 let!
A udržet si odstup od města.

Popřála bych Bělé dalších 740 let.
A dobré lidi!

Anna Zvárová
14 let, studentka gymnázia

Ladislav Dlouhý
64 let, důchodce

Je to tu moc hezké, je to blízko města. Nejradši tady mám asi školu, kam
jsem chodila od první do sedmé třídy
a dodnes tam chodím hrát na ﬂétnu.

Můj vztah ke Staré Bělé je veskrze
kladný, jsem ortodoxní Starobělan,
rád pro ni něco dělám, a když tu někdo něco ničí, přivádí mě to k zuřivosti. Moje oblíbené místo je u Odry,
rád tam chodím se psem, na louky,
k meandrům. Stará Bělá je hezky
členitá a má všechno, co může mít –
lesy, rybníky, roviny, kopečky a většinou i dobré lidi. Popřál bych jí,
aby dál vzkvétala a aby lidi, co tu žijí,
nebyli lhostejní.

Naďa Riedichová
57 let, ředitelka mateřské školy

Můj vztah ke Staré Bělé je kladný,
po všech stránkách. Je to vesnice a to
mi vyhovuje. Přiženil jsem se tu v roce 2001, postavil dům, zplodil děti.
Srdcem už jsem Starobělan, jsem tady doma. Čtvrtým rokem jsem správcem Katolického domu, kultura mě
vždycky bavila. A Katolický dům, to
je i zdejší mé oblíbené místo. Chodím
sem dvakrát denně, i když tu třeba
není žádná akce. Musím zkontrolovat kotelnu. A když je tu akce, třeba
ples, mnohdy sem běžím i v noci,
když zavolají – třeba nahodit jističe.
Přál bych si, abych do Staré Bělé,
do KD, dostal populární zpěváky
na vystoupení. A chtěl bych, aby byla
vesnice stmelená v jeden celek, neštěpila se podle politických stran ani
podle vyznání.
Jaromír Riedel
46 let, taneční mistr
Stará Bělá a já, to je láska od dětství. Přistěhovali jsme se sem s rodinou, když jsem šel do osmé třídy. Začal jsem tu chodit do školy a navštěvovali jsme s ní předtaneční – no a já
se díky tomu začal věnovat tanci.
Vždycky se mi líbil zdejší kostel,
v něm máme křtěnou dceru.

Líbí se mi Zámčiska - rybník s pomníkem, kolem něhož každý den jezdím. A taky zdejší upravený parčík
a vůbec celé to prostranství, krásně
opravená škola. Třeba i školka jednou bude.

Mně se líbí zdejší les. Bělský.
To místo u studánky. Mám ráda přírodu. Staré Bělé přeju, ať se jí daří.
Aby nám dlouho vydržela. Nezanikla.

Staré Bělé bych popřála, ať vzkvétá.

Jaroslav Bajorek,
39 let, elektrikář,
správce Katolického domu

A od té doby jsem tady víc než doma a taky tu trávím víc času než
doma. Už si nedovedu představit,
že bych pracovala jinde. Jako bych tu
patřila.

Ve Staré Bělé jsem se ocitla náhodou a řízením osudu, když jsem sem
byla po povodních v roce 1997 přeložena z vyplavené školky v Nové Vsi.
Pomalu jsem nevěděla, kde Stará Bělá leží.

Jana Bohušová

Nabízíme i k dlouhodobému pronájmu

starší rodinný domek
Vhodný pro bydlení
i pro podnikatelské účely nezatěžující okolí.
Objekt je situován poblíž hlavní příjezdové
komunikace do Ostravy, dobře dostupný, elektřina
380V, kotel na pevná paliva. Se stavbou sousedí
velká zahrada, více než 3000 m2.
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Hledáme seriozního partnera,
úpravy prostor dle potřeb možné.
Bližší informace pouze pro vážné zájemce

na tel.: 605 205 650.
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Všechno nejlepší, naše milá
Dokončení z titulní strany

Na oslavy došlo v půlce listopadu
a nejzásadnější roli v nich hrála starobělská rodačka a patriotka Eliška
Krejčíčková. „Musela jsem něco udělat, něco vymyslet. Až bude Staré
Bělé 750, to už tady nebudu,“ říká
s nadhledem.
Tahle Starobělanka si zaslouží úctu,
obdiv, poděkování. Dala do pohybu desítky hlav, rukou, nohou, popostrčila
a inspirovala spoustu lidí, aby uspořádali listopadové oslavy.
Ve čtvrtek 15.listopadu se v obřadní síni starobělského úřadu konalo
komorní rozjímání s názvem Návraty
do minulosti – program, v němž se
historik a velký starobělský fanoušek
Jiří Stibor vrátil ke kořenům Staré
Bělé a v němž zazněla kultivovaná
hudba, zpěv i mluvené slovo.

V tentýž den starobělská základní
škola otevřela výstavu obrázků a slohových prací, v nichž se starobělští
školáci věnují historii naší vesnice.
A do třetice – v pátek 16.listopadu
v podvečer se v přeplněném velkém
sále Katolického domu konala slavnostní akademie k 740.starobělským
létům. Vystoupily děti i dospělí, zpívalo se, hrála se hudba, divadlo, tancovalo se. Bylo to milé, sdružující,
dojemné, vtipné, soudržné. A patřičně uctivé vzhledem k sedmistým čtyřicátým kulatinám.
Všechno nejlepší naší milé Staré
Bělé. A velké díky Elišce Krejčíčkové, že nám dala možnost, abychom si
tyhle starobělské narozeniny společně užili.
Jana Bohušová

Stará Bělá na moři
Česká vlajka zdobí již po mnoho let
různá plavidla, která se plaví po světových oceánech a mořích. Vždyť bohumínský rodák Richard Konkolski,
který sám třikrát obeplul zeměkouli,
ji dostatečně zpropagoval nejen
ve světě jachtingu.
Pokud budete mít štěstí, můžete
spatřit na námořní jachtě kromě
české státní vlajky také vlajku starobělskou.

Letošní, již čtvrtý ročník plavby, jenž
se organizoval s více jak dvanáctiměsíčním předstihem, byl poznamenán částečně nepříznivým počasím:
v Chorvatsku již 13. září nasněžilo, teplota spadla o téměř 19° C, vlivem
tlakové výše se vytvořila jachtaři tak
obávaná Bóra provázená poryvy
bouřlivého větru zvedajícího závoje
vodní pěny do vzduchu. Ale ani přes
toto varování přírody nebyla pokažena dobrá nálada posádky a letošní

Dárek ke kulatinám:

památeční platan
Dokončení z titulní strany

Posádka: zleva David Polcer, Tomáš Fridrich, vzadu Petr Fric, Petr Fric, Jaroslav Dian, Ivo Hardt.

Ano, od roku 2009 se můžete na moři, nebo také v přístavu potkat s lodí,
jež mimo národní teritoriální vlajky,
národní vlajky posádky, je opatřena
také vlajkou Staré Bělé jako symbolem příslušnosti posádky do naší obce.
Letos počátkem září se uskutečnil
již čtvrtý ročník rekreační plavby našich spoluobčanů po Jaderském moři. Kapitán lodi Ivo Hardt, jenž se již
více jak deset let věnuje námořnímu
jachtingu, v roce 2009 společně se
svými spoluobčany ze Staré Bělé zahájil první plavbu po Jaderském moři.

ročník se opět vydařil.
Přestože jako rodilí suchozemci nemáme moře takříkajíc v krvi, rok po roce se posádka sehrává a zdokonaluje
v jachtařských dovednostech, a i přes
obtíže, které plavba po moři a v okolí
ostrovů přináší, se Staroběláci vracejí
domů živí a zdraví.

„Je to místo, kde původně stála stará lípa. Ta byla nemocná, museli jsme
ji nechat skácet. Nový stromek jsme
byli vybrat v Zahradnictví Korner
v Koblově a její zaměstnanci nám jej
odborně zasadili. Teď budeme platan
zalévat a modlit se, ať se přijme,“ říká
starobělská tajemnice Jarmila Kalo-

čová. „Na jaře chceme dokončit úpravu celého prostranství, vysejeme nový trávník,“ dodává.

I děti z mateřské školky Mitrovická
Na jaře bude taky jasné, zda platan
zamykaly les…
zvládl zimu. „Chceme jej ještě opatřit
cedulkou, která připomene, že byl zasazený k výročí 740 let Staré Bělé,“
doplňuje Kaločová.
(joh)

Naše letošní posádka ve složení Ivo
Hardt (kapitán), Tomáš Fridrich, David Polcer, Petr Fric, Petr Fric, Jaroslav
Dian si již naplánovala termín pro rok
2013, a tak bude mít naše jachtařská
tradice pokračování.
Ivo Hardt

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ
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3. ročník výroby adventních věnců ve škole

Skauti uspořádali v sobotu 1.12.,
den před první adventní nedělí, tradiční pracovní setkání, při kterém si
mohl každý zájemce vyrobit a odnést
domů adventní věnec na sváteční
stůl.
Celkem přišlo na dvě stovky zájemců a byl to chvílemi fofr, abychom našli pro každého místečko.
Jménem organizátorů chci poděkovat vedení základní školy za velmi
milou a ochotnou spolupráci. Poděkování patří všem, kteří při akci přidali ruku k dílu.
Přeji všem, ať vlastnoručně vyrobený adventní věnec ozáří pohodou
a radostí váš sváteční nedělní stůl
v době adventní.
Markéta Nováčková

Mikulášská nadílka
Tak jako každý rok nás ve školce MŠ Blanická navštívil Mikuláš s Čertem.
Děti jim společně zazpívaly písničku a ti odvážnější jim zarecitovali básničku.
Za odměnu jim Mikuláš nadělil balíček s dobrotami. Učitelky MŠ Blanická

Vánoční dílna ve školce
V prvním adventním týdnu jsme pozvaly rodiče a jejich děti na naši tradiční
Vánoční dílnu. Za poslechu koled si rodiče s dětmi mohli vyrobit stromeček
z bambusu, papírové zápichy, vánoční přáníčko nebo ozdobit a ochutnat
perníčky. Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci. Učitelky MŠ Blanická
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