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Gregárkova má jméno
po pokrokovém knězi

Připomínáme…
Parkovací hodiny

Ulice Gregárkova se nachází v horní části naší obce, kde je z náměstí
směrem k Nové Bělé asi po 200 m
první pravostrannou odbočkou z Mitrovické ulice. Tvoří hlavní „tah“ pro
pěší turisty, ale hlavně pro cyklisty
směr Krmelín a Brušperk. Na takzvaných Drahách na ni totiž navazuje
nedávno nově upravená cyklostezka.
Fabián Gregárek se narodil 15. února 1861 v Troubkách u Přerova v rolnické rodině. Otec Jiří Gregárek
(*1838), matka Františka (*1839),
rozená Smolková. Oba pocházeli
z Troubek. Fabián vyrůstal v rodině
s dalšími dvěma sourozenci, Johanou
(*1863) a Antonínem (*1865)

Nádoby na textil či baterie a drobné elektro jsou nadstandardem.

Staré oblečení, nepotřebná elektronika na obojí najdete extra popelnici
Kdo třídí odpad, může to teď dělat pohodlněji a svědomitěji než doposud. Ve střední části ulice Mitrovické přibyly dva specializované kontejnery: červený na drobné elektro a okrový na staré šatstvo. Více na straně 4
Po maturitě na přerovském reálném gymnáziu v roce 1881 absolvoval teologickou fakultu v Olomouci,
kde byl 7.července 1885 vysvěcen
na kněze. Nejprve působil jako kaplan ve farnosti Vyškov a od roku 1893
byl farářem ve Staré Bělé.
Pokračování na straně 8

Připomínáme všem řidičům, kteří
při návštěvě prodejny Hruška, pošty
či zdravotního střediska parkují
na přilehlém parkovišti, že parkování je zde v pracovních dnech
od 6 do 18 hodin omezeno pouze
na 2 hodiny.
Stojící auto musíte opatřit parkovacími hodinami, na kterých nastavíte čas počátku parkování. Předejte
tak případnému pokutování.
Parkovací hodiny můžete zakoupit
v prodejně Hruška, v lékárně, na poště
nebo na obecním úřadě.
J. Kaločová

Dělba práce u Marodů: půl napůl
Folk-country-tramp kapela Marod
ze Staré Bělé letos přivítá jaro v nahrávacím studiu. Matláškovi, s nimiž
hraje ještě rodinný kamarád - basák
Luboš Vejmola, nahrají o předposledním březnovém víkendu v Českém
rozhlase Ostrava své druhé album.
„Bude se jmenovat Půl napůl a bude na něm dvacet písniček,“ říká šéf

kapely René Matlášek starší zvaný
Racek. „Jde o kontakt dvou autorských generací. A skutečně to je půl
napůl - na albu bude devět písní
mých a devět z dílny juniora. K tomu
přidáme dvě aranže starých trampských věcí, jedna je od Tonyho Hořínka, druhá od Jarky Motla.“
Pokračování na straně 5

Zápis dětí do Mateřské školy
Ostrava - Stará Bělá
příspěvkové organizace

na školní rok 2014/2015 se uskuteční

ve dnech 18. a 19. března 2014
od 8 do 15 hodin
v mateřské škole na Blanické ulici ve Staré Bělé.
O přijetí k předškolnímu vzdělávání bude rozhodnuto na základě kritérií.
K zápisu přineste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a čitelně vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou dětským lékařem.
Tiskopis žádosti lze získát předem na obou pracovištích MŠ (na Blanické i Mitrovické
ulici) nebona úřední desce www.starabela.cz a www.msstarabela.cz v oddílu ke stažení.

Matláškovi. Zleva: Sunny, Andrea, René junior, Rolla, Alenka a René

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
Rada Mob na svém 69. zasedání mimo jiné
• rozhodla o poskytnutí peněžního
daru ve výši 5.000,- Kč občanskému sdružení Českomoravský svaz
chovatelů poštovních holubů, oblastní sdružení chovatelů poštovních holubů Hlučín-Slezsko
• projednala návrh na zahájení
zadávacího řízení na zhotovení
stavby „Schody od hřbitova k ulici Mitrovická“ na parcele č. 35
v katastrálním území Stará Bělá

Krása krajiny v Poodří,
aneb jak se dá v dnešní době
šetřit nebo výhodně podnikat
V dnešní hektické době, kdy jsou
až na prvním místě peníze, zisk, ﬁnanční efekt, tržba, zůstává čím dál
více příroda až na místě posledním.
Mnoho lidí si snad ani neuvědomuje,
že v honbě za penězi si podřezávají
větev sami pod sebou.
Doba už je taková, že drtivá většina lidí má ráda peníze, což se dá pochopit. Doufám ale, že si také uvědomují, že bez zdravého ovzduší, nekontaminované vody a půdy, prostě

zdravé přírody kolem nás, což jsou
základní podmínky pro život člověka
na zemi, jim budou peníze k ničemu.
Existuje jedno přísloví nebo lépe
řečeno lidová moudrost, která zní:
Zdraví si za peníze nekoupíš. Možná
se nad tímto moudrem hodně lidí pousměje, ale je to velká pravda, prověřená mnoha generacemi.
Takovéto myšlenky mne nedávno
napadly, když jsem při jedné z mých
mnoha oblíbených toulek v okolí

Odry narazil na činnost, která byla
evidentně způsobena tvorem Homo
sapiens, tedy člověkem moudrým
a rozumným. Podle mého názoru to
ale udělal člověk nerozumný a hlavně zlý, bezohledný, který jde za svým
cílem, jak se říká, přes mrtvoly. Jak
ho může těšit těch několik málo stokorun ušetřených za takto neekologicky uložený stavební odpad?
Jaký kredit asi může mít ﬁrma, která si pravděpodobně nechala zaplatit
za likvidaci odpadu po ukončené práci a potom, aby si zvýšila zisk, tak se
zbavila odpadu tímto hanebným způsobem? Nevím jak vy, milí spoluobčané, ale já takové jednání nedokážu
pochopit.
Ladislav Dlouhý

Objížďka
Z důvodu opravy mostu č. 478-005
na ulici 1. května přes místní náhon
v Ostravě – Polance (za kolejemi před odbočkou do Svinova) bude
v době od 1. 4. 2014 do 17. 8. 2014
v místě stavby přerušen provoz a bude veden po náhradní objízdné trase
po komunikacích III/4785, I/11
a III/4787., a to konkrétně Stará Bělá
– Výškovice – Svinov – Polanka nad
Odrou. Pěší provoz bude zajištěn
po provizorní lávce.
Autobusová linka č. 59 bude dočasně ukončena před železničním
přejezdem a cestující mohou dále pokračovat autobusem č. 46 ze stávající autobusové zastávky v Polance
nad Odrou.

Jarmila Kaločová
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Očkování psů
proti vzteklině

Poděkování za školní ples
Každý rok děkujeme prostřednictvím Starobělského zpravodaje
a školních webových stránek Sdružení rodičů za skvělý ples. Letos tak
chceme udělat zase, ale slova už nějak docházejí. Školní ples je prostě
nejúžasnější a nejskvělejší!
Organizace, kapela, nabídka nápojů i jídla (krkovička nahoře v restauraci se rozplývala na jazyku), bohatá
tombola – všechno tvoří – troufáme si
tvrdit – jeden z nejlepších plesů
ve Staré Bělé a i dalekém širokém
okolí. To samé platí i u dopoledního
maškarního bálu. Je třeba si uvědomit, že lidé ze sdružení chystají vlastně plesy dva. Zařizují dvojí program,
dvě tomboly, dvakrát chystají sál
a dvakrát jej uklízejí.

Nejdůležitější však není hojné jídlo
a pití, ale právě ta sehraná parta nadšenců, kteří ve volném čase a z čiré
dobré vůle shánějí ﬁnance pro místní
základní školu. Možná právě ten duch
dobrovolnictví a bezelstnosti dávají
plesu atmosféru, při které se člověk
cítí prostě doma. Doma se dá tančit
do úmoru, zpívat až bolí hlasivky, klábosit hodiny se známými. Na školním
plese jste totiž uvolněným Starobělákem, který se rád baví.
Děkujeme a za rok nashledanou!
PS: Letos se parta ve sdružení malinko rozrostla, ale další zájemce jistě
neodmítnou. Dobrých lidí není nikdy
dost!!!
učitelé
Základní školy Ostrava-Stará Bělá

Kam v březnu

Očkování psů proti vzteklině proběhne

9. května 2014.

21.3.2014 20.00-23.00

V zahradě ÚMOb
14.30 – 16.00 hodin

Taneční kavárna
Taneční večer pro veřejnost s oblíbenými tanci - walz, cha-cha, jive
a další. Občerstvení zajištěno.
Pořádá TK TREND

V zahradě mateřské školy
Mitrovická „U lípy“
16.30 – 17.30 hodin
Nezapomeňte očkovací průkaz psa.
Cena očkování: 150,- Kč

Katolický lidový dům Stará Bělá

Sdružení rodičů Ostrava-Stará Bělá by rádo poděkovalo
všem, kteří se podíleli na letošním Školním plese,
který proběhl v sobotu 22.2.2014 v místním Katolickém domě. Velký dík patří
paní Raškové a jejím vnukům za vzornou starost o šatnu, Pavlu Hořínkovi
za veškerou graﬁku, Janě Stehnové a učitelkám ZŠ za pomoc při prodeji
vstupenek, Jaromíru Riedlovi za perfektní karneval a zajištění programu,
mladým tanečníkům z klubu RDC Hrabůvka za jejich vystoupení a lidem z KD
a restaurace Tosca za spolupráci.
Dále mockrát děkujeme všem níže uvedeným sponzorům za jejich podporu:

Něco od našich zahrádkářů
Malé ohlédnutí za minulým rokem a hlavně za jeho zakončením
Zakončení každého roku se u zahrádkářů spojuje s Tradiční vánoční
výstavou. Jako vždycky byla i v roce
2013 velice zdařilá. Návštěvníci, kteří shlédli všechny výstavy v okolí, ji
hodnotili jako top. Však se starobělské ženy snažily!
Byl to zážitek pokochat se pohledem na unikátní paličkovaný betlém
paní Libuše Gospošové, okusit perníčky paní Nadi Matějíčkové nebo
porovnávat vánoční vazby paní Věry
Thorové a mnoha dalších žen, které
se na vánoční výstavě podílely.
Mohli jste tam vidět různé techniky ručních prací od pečení, paličkování, vystřihování, drátkování a zdobení. Za zmínku také stojí prostírání
vánočního stolu od paní Libuše Matějové nebo betlém paní Jarky Hodulíkové.
Občerstvit jste se mohli domácími
koláčky, čajem, kávou, perníčky nebo cukrovím a tuto krásnou výstavu
dokreslovaly zdařilé výrobky žáků
naší školní družiny a mateřské školky na Mitrovické ulici.
Nemůžeme jmenovat všechny,
kdo se na výstavě podíleli, ale všem
patří veliký dík a obdiv, jak svými
výrobky návštěvníky potěšili a pohladili na duši.

A teď co nás čeká v roce 2014
Týden před Velikonocemi, od pátku 11. do neděle 13. dubna, se můžete zase potěšit Jarní velikonoční
výstavou, která se jako vždy bude
konat v klubovně zahrádkářů u katolického kostela od 8 do 17 hodin. Budou na vás čekat tradiční velikonoční
perníčky (vajíčka, beránci, zajíčci,
kuřátka…), velikonoční výzdoby,
květiny, no zkrátka Velikonoce! Jako
vždy bude zajištěno občerstvení.
Na vaši návštěvu se těší zahrádkářky
ze Staré Bělé.
Další akcí je zájezd na jarní výstavu Flora Olomouc. Zájezd se uskuteční v pátek 25. dubna 2014 s odjezdem v 7 hodin. Autobus pojede jako
obvykle od zastávky Dakota a stavět
bude na zastávkách městské dopravy. Cena zájezdu je 200 Kč, hlásit se
můžete u paní Dany Paličkové nebo
u paní Ludmily Bolckové každou
středu v klubovně od 16 do 18 hod.

Global Elektronic – Petr Bartusek

Paní Matějíčková - perníčky

MAKRO

Mgr. Jana Poledníková

Stolařství Radek Holáň

DM drogerie

Pohřební ústav Charitas
Vítězslav Dernický

Luboš Palička

Radovan a Dana Matějovi

Tassix Trade s.r.o. Karviná

Kadeřnictví Iveta Šimčíková

Stanislav Staša – Nová Bělá

Autodoprava Kokeš

Vinotéka na rynku – www.horsak.eu

Mléčný bar u Šustků Nová Bělá

AB Interiér Břetislav Barabáš

Sokolovna Stará Bělá

K.M.T. s.r.o. Čestmír Doležílek

MM Reality

polepyaut.cz – Pavel Hořínek

Starobělská domácí pekárna

Studio krásy – p. Podgorná
Prantl masný průmysl s.r.o.

Cukrárna u dědoušků
Karel Petrovský

Výroba lahůdek – Alena Smetanová

Mgr.Dana Janíčková

Kalpecon

Knihy ABZ

Jídelna při ZŠ Stará Bělá

Česká televize

Seznam stanovišť pro umístění kontejnerů
6 velkoobjemových kontejnerů 17.3.2014
1. ul. Pod Janíčkem (u RD č. 186 u pěší lávky přes potok Stařec)
2. ul. Gregárkova (za křižovatkou ul. Mitrovická x Gregárkova)
3. ul. Na Úžině
4. křižovatka ul. Studeňská x Koláčkova

Poslední akcí, kterou bych chtěla
připomenout, je Výroční členská
schůze zahrádkářů, která se bude
konat 27. dubna 2014 v klubovně
zahrádkářů.

5. křižovatka ul. Studeňská x Slučí
6. ul. Vaňkova (naproti RD č. 454/12)

6 velkoobjemových kontejnerů 18.3.2013

Přijďte rozšířit naše řady, všichni
zájemci jsou vítáni.

1. ul. Na Lukách, u regulační stanice plynu
2. ul. Proskovická, u bývalé prodejny potravin (u ul. Na Sovinci)

Za starobělské zahrádkáře
Danuše Paličková

3. křižovatka ul. Mitrovická x Pod Lesíkem (u RD č. 6/333)
4. křižovatka ul. Předpolní x Na Pešatku
5. křižovatka ul. Mitrovická x Smyčkova
napravo, za mostem naproti bývalé Sazky, a.s.)

KOMINICTVÍ Radovan Polakovič IČ: 74447971

6. ul. Holainova (za potokem na pravé straně u rd č.p. 469/25)

Upozornění:

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)
Čištění komínů a kouřovodů, vložkování a opravy komínů.
Nízké smluvní ceny!!

Do velkoobjemových kontejnerů na domovní odpad
nesmí být ukládána stavební suť!
Kontejnery budou přistavovány v průběhu dne a následný den ve stejném
pořadí zase odváženy. Prosíme občany obce, kteří na uvedených místech
parkují svá vozidla, aby si v tyto dny vozidla přeparkovali na vhodnější místo!

Tel: 605 379 799, e-mail: kominictviradovan@seznam.cz
STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ
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Staré oblečení,
nepotřebná
elektronika na obojí najdete
extra popelnici
Dokončení z titulní strany

„Oba jsou přístupné 24 hodin denně,“ shrnuje stěžejní výhodu nových
nádob odpadový hospodář Ostravy
Jiří Štěpánek.
Třídit textil či elektrospotřebiče
jde stále i jinými způsoby, byť jsou
o něco komplikovanější: „Elektronika
se dá odevzdávat také ve sběrných
dvorech nebo u prodejců, ale v obou
případech musíte řešit otevírací dobu. Také textil se dá vozit do sběrného dvora, případně je možné počkat
na konkrétní sbírku šatstva,“ doplňuje Štěpánek.
Varianta s permanentně přístupnými kontejnery, které stojí na veřejném místě, je ideální také pro jejich
majitele. Těmi jsou v Ostravě Armáda spásy a Diakonie Broumov. Obsah
svých kontejnerů svážejí, třídí a dál
zpracovávají. Vytříděné věci slouží
lidem, kteří je potřebují, nebo se
z nich vyrábějí třeba koberce či hadry na mytí aut: „Máme ambice, aby
kontejnerů na textil bylo ještě víc.
Čím to mají lidé blíž, tím víc je využívají,“ říká oblastní ředitelka broumovské Diakonie Lenka Wienerová.
V Ostravě stojí v tuto chvíli celkem
55 sběrných nádob na textil, z toho
dvě ve Staré Bělé – jedna je na Mitrovické, další je ve sběrném dvoře.
„A další je u Intersparu na Dubině,
tam to máte ze Staré Bělé taky blízko,“ upřesňuje Jiří Štěpánek z ostravského magistrátu. Drobnou elektroniku mohou Ostravané odkládat
do 90 kontejnerů, mezi něž patří i ten
na Mitrovické ulici. „A elektroniku –
malou i velkou – mohou lidé odevzdávat také ve starobělském sběrném
dvoře, nebo třeba v proskovickém,
kdo to tam má blíž,“ doplňuje Štěpánek.
Jana Bohušová

Co patří do kontejneru na textil
• letní a zimní oblečení
(dámské, pánské, dětské)
• lůžkoviny, prostěradla,
ručníky,utěrky, záclony...
• látky o rozměru minimálně 1m2
(ne malé odřezky a zbytky látek)
• peří, péřové i vatové přikrývky,
polštáře, deky, spacáky...
• obuv (nejlépe svázané gumičkou,
aby se neztrácely páry)
• plyšové hračky
• tašky, kabelky, batohy
(funkční, aby se daly zapnout)
Co patří do kontejneru na elektro
• jen drobná elektronika,
která se vejde do otvoru
(fény, žehličky, holící strojky,
klávesnice, telefony,
hračky na baterky...)
• baterie – mají v kontejneru
samostatný otvor

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

Neustále vyklízím skříně, přiznává Lenka Wienerová
Košile, kabáty, kalhoty, boty, ale i deky, povlečení, batohy či plyšové hračky, to vše má smysl vhodit do okrového
kontejneru s nápisem textil. Pokud je
na něm symbol některé z charitativních organizací, můžete si být jistí,
že vaše staré věci najdou nový užitek.
„Využít se dá až 95% starého šatstva. Přibližně 20-25% lze použít
na humanitární účely, to znamená,
že ještě někomu poslouží. Zbytek se
dá zužitkovat na výrobu koberců, průmyslových tkanin a tak podobně,“ vysvětluje oblastní ředitelka Diakonie
Broumov Lenka Wienerová.
Broumovští jsou jednou z charit,
které obsah textilních kontejnerů
svážejí, třídí a dál využívají. Platí to
i o 27 kontejnerech broumovské diakonie, které stojí na území Ostravy.

Proč má smysl dát si tu práci
a věci, které nenosíme
či nepotřebujeme,
hodit do okrového kontejneru?
Ať už patří broumovské diakonii
či Armádě spásy.
Je to přínos. Věci, které dřív končily na skládkách, teď najdou upotřebení. Šetříme tím životní prostředí
a pomáháme lidem, kteří to potřebují.
Jen je dobré si všimnout, zda má
na sobě kontejner skutečně značku
charitativní organizace. Starý textil
sbírají i komerční ﬁrmy, které sice
tvrdí, že je mají na humanitární činnost, ale blufují a nám berou přísun.
Snažíme se oslovit i školy, aby dělaly sbírky a naučily děti, že textil nepatří do odpadu. Například Základní

Ale ne věci mokré, plesnivé a špinavé, ovšem vypratelné skvrny nevadí.
Co se s věcmi děje dál?
Přichází koloběh svozu, třídění
a rozvozu – k dalšímu užití či zpracování věcí, o který se stará asi sto
padesát lidí. Když nám například
z Azylového domu ostravské Charity
napíší, co potřebují, my jim to vytříděné pošleme.
Takže věci, které seberete
třeba v Ostravě,
putují do Broumova ke třídění,
a pak zpátky do Ostravy?
Není to neekologické?
Do Broumova vozíme věci ponejvíce ve vagonech, po železnici, takže
maximálně ekologicky. A tím, že vše
roztřídíme, dostanou všichni, co potřebují. Mohou si to rovnou uložit
do skříní.
Vaše práce má ještě jeden rozměr:
u vás v Broumově třídí nasbírané
věci sociálně znevýhodnění lidé.
Takže pomáháte i jim.
Na třídící lince máme asi padesát
takových pracovníků. Nevyžadujeme
čistý trestní rejstřík, takže tu máme
lidi po propuštění z vězení. Nebo ty,
kteří mají za sebou exekuci, sebrali
jim byt, musejí platit výživné, lidi
v bankrotu, bez domova. Jsou v bezvýchodné životní situaci, neumějí hospodařit. Snažíme se s nimi pracovat
a šetřit jim peníze. Občas tu máme
i někoho se závislostí na alkoholu.
Nosíte si práci domů?
Vybízíte všechny kolem sebe,
aby třídili textil?

Plní Ostravané kontejnery
k vaší spokojenosti?
Ano, jsme spokojení. Z Ostravy se
v roce 2013 svezlo 230 tun textilu,
který by jinak skončil na skládkách.
Občas se sice uvnitř objeví i odpad,
který tam nepatří, ale jen minimálně.
Máme v Ostravě hodně kontejnerů,
ale co je horší, taky hodně zničených.
Na Silvestra nám dokonce jeden shořel. Doufám, že to byl jen něčí silvestrovský úlet. Další nám ničí vandalové, vylamují vhozy, aby si vzali, co je
uvnitř. Ale kdo ty věci doopravdy potřebuje, může je dostat. Stačí, když
přijde na výdejní místo Charity či Armády spásy.

škola I.Sekaniny z Ostravy-Poruby
loni nasbírala asi 500 kg šatstva, samozřejmě tomu předcházela propagace učitelů, ale úspěch se dostavil.

Já sama neustále vyklízím skříně
a snažím se ovlivňovat mé známé
a okolí. Manželovi dokonce vozí kolegové šatstvo do práce, on mi to pak

Jak poznám, co do kontejneru
na textil ještě patří a co už ne?

vozí domů a já to beru do práce. Náš
slogan je: Nepotřebné věci potřebným lidem. Držím se jej, co můžu.

Je takového vandalství v Ostravě
víc než kde jinde?
V Ostravě míváme hodně zničených
kontejnerů, ale třeba v Brně, Liberci
či Jablonci taky. V jižních Čechách
ani jeden. A v Praze bývají škody taky
minimální.
Někteří z vandalů to možná ani nechtějí pro sebe. Myslí si, že věci, které najdou uvnitř, zpeněží. A vědí,
že se jim za to nic nestane. Že jde
v tomto případě jen o přestupek.

Může to být klidně i horší textil,
a pokud je savý, může být i roztrhaný
– my jej rozřežeme, dělají se z toho
textilie na čištění.
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Jana Bohušová

Užitečné odkazy:
www.diakoniebroumov.org
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Dělba práce u Marodů: půl napůl
Dokončení z titulní strany

Písničky dojemné i hravé
Na albu se objeví především věci
z poslední doby, ovšem prověřené
publikem – mnohé z písniček už hrají
Marodi poslední rok na vystoupeních. Třeba oblíbenou Stodolní, zpívanou v ostravštině. Na desce se objeví i další Ostravou inspirovaný
song Pod zemí, písnička Slivky - tango v nářečí, náladovka Havraní nebo
dojemná Vrať se mi, táto, jejímž autorem je René-junior zvaný Tesák.
„Napsal ji, když nám umřel kamarád.
Je to silná věc, když jsem ji slyšel poprvé, bylo to na slzy,“ říká René starší.
„Vžil jsem se do toho, jak asi musí
být jeho dětem,“ vysvětluje junior,
co ho k napsání písničky vedlo.
Ale Půl napůl nabídne i nemelancholické tituly. Třeba písničku Sestřička, duet dvou mladých Matlášků,
dvanáctileté Alenky zvané Smajlí
a o tři roky staršího Reného-Tesáka.
„Je to o ségře, trochu si tam z ní utahuju. Ale ve třetí sloce mi to vrací a utahuje si ona ze mě,“ popisuje mladý
autor, který na folkových soutěžích
vystupuje taky sólo či spolu se sestrou
v sourozeneckém duu Geny.
Oba studují gymnázium v OstravěZábřehu a k nahrávání cédéčka si pozvou i kamarády ze školního sboru
Pátečníci, kam chodí. „Doprovodí
nás u pěti písniček,“ doplňuje René
Matlášek starší.
Na ryzí vandry není čas
Rodina bydlí na Dolním konci, kousek od Matěje směrem k Polance.
Z obýváku si užívají romantický výhled na oderské louky, kam chodívají
venčit své dvě feny: zlatou retrívřici
Sunny a fenku německého ovčáka
Rollu. „Sedíme tu, koukáme na západ slunce, když jdou kluci ven, přinesou mi náruč lučních kytek a já z ní
mám větší radost, než kdyby byla

z květinářství,“ usmívá se Andrea
Matlášková.

Pokládka rovných a šikmých střešních krytin • Montáž střešních oken

Trampství, které mají v krvi, prý o romantice je. A taky o svobodě a zodpovědnosti, doplňuje její manžel René.
„Trampství znamená, že vím, co můžu,
umím, dokážu, a jsem zodpovědný
za to, co dělám.“

Zateplení střech • Výroba a montáž klempířských prvků a parapetů

Romantika se prý objeví i na druhém CD, ale velmi nenásilně. „V posledním roce dvou píšu dost neutrálně, zkrátka i pro nekotlíkáře. Ale romantická trampská duše se v tom taky najde,“ říká René senior.

Nemáte dostatečnou hotovost? Umožníme Vám platbu formou splátek

Nástřik půdních prostor proti škůdcům • Hydroizolace
Zateplení stěn budov • Výroba a montáž okenních sítí a žaluzií
Zednické práce • Montáž plastových oken a dveří • Stavba pergol
Odvoz a likvidace odpadů • Kompletní dodávky materiálu

Zdarma zhotovení cenové nabídky

Tel.: 775 210 970, chrastinar@seznam.cz

www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz

Na ryzím čundru prý nebyli, ani
nepamatují. „S báglem na vandru
jsme naposledy byli asi dva roky
zpátky, to jsme prošli Oderské vrchy.
Ale do přírody chodíme a jezdíme.
A bydlíme u Poodří, tím si to kompenzujeme,“ doplňují se členové rodiny.
Opékát buřty a zpívat s kytarou
u ohně je na zahradě neuvidíte, to si
schovávají na chalupu, kterou mají
na Morávce v Beskydech. „Na doma
jsme si koupili gril,“ popisuje máma
Andrea.
Romantické víkendy na chalupě
teď musejí počkat, rodina žije především přípravami na březnové nahrávání. „Zkoušíme intenzivněji, byť budeme nahrávat věci, které dobře
známe,“ přikyvují. Basák Luboš přijíždí do Staré Bělé jednou týdně,
zkoušky se protáhly z hodiny na dvojnásobek a kapelu čeká také zkoušení
se sborem gymnazistů.
Nová deska, s níž pomůže stejně
jako v případě prvního alba Až děti
vyrostou mistr zvuku Ivo Roubal,
by měla být na světě v dubnu. A pak
dojde i na křest. „Bude také ve Studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava,
o datu právě jednáme, dáme vám vědět – určitě i na www.matlaskovi.cz.
A všechny srdečně zveme,“ uzavírají
Marodi.
Jana Bohušová

Cyklosport
PRODEJ - SERVIS MARTIN PŘIKRYL

PRODEJ ELEKTROKOL!
Možnost vyzkoušení!
VÝHRADNÍ PRODEJCE NĚMECKÝCH KOL FOCUS! - KARBON

prodej kol a doplňků
Prodej kol a doplňků na splátky bez ručitele!
Garanční opravy do měsíce zdarma
Výběr ze 200 kol na prodejně
Oblečení a obuv pro cyklisty

prodej sportovních potřeb
hokejky • brusle • lyže • tenisové rakety • míče
pálky na stolní tenis • spací pytle a další sportovní zboží
termoprádlo MOIRA

výprodej
SLEVA
rybářských potřeb

50

%

Možná platba kartou.
Martin Přikryl Mobil: 603 520 428
Stará Ves nad Ondřejnicí, Petřvaldská 709
Prodejna: 558 435 264, e-mail: cyklosport1@seznam.cz
Pracovní doba: Po-Pá 9.30-12.00 14.00 - 18.00 So 8.30 - 12.00

Matláškovi. Zleva: Sunny, Andrea, René junior, Rolla, Alenka a René
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Fiber 75
75Mbit
500Kč
TV 38 programů + 100,- k internetu
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Lyžařský výcvikový zájezd žáků
Základní školy Ostrava-Stará Bělá
Dokončení ze zadní strany

Koncem týdne konečně přišla do hor
zima a všichni jsme se shodli, že bychom potřebovali aspoň tři dny navíc, abychom si užili pořádnou lyžovačku.
Chtěla bych pochválit žáky za chování během výcviku. I když podmínky k lyžování nebyly ideální, nikdo si

nestěžoval, nikdo „neremcal“. Neslyšela jsem žádnou negativní reakci
na počasí, na upravenost svahu.
Všichni se snažili naučit co nejvíce, užít si pobyt v přírodě a společné
chvíle se svými spolužáky. Vytvořili
partu lidí, která si pozitivním přístupem týden na horách opravdu užila.
Děkujeme Sdružení rodičů, které
přispělo částkou 8000,- Kč. Na jízdné
šesti tisíci korunami a dva tisíce byly
využity k nákupu odměn pro vítěze
soutěží.
Děkujeme také panu Mikytovi. Je
to již desátá sezóna, kdy svou vstřícností a ochotou podporuje pobyt našich žáků na horách s možností
naučit se sjezdovému lyžování tím,
že zapůjčuje žákům školy za velmi
výhodnou cenu kvalitně připravené

sjezdové lyže, boty a také helmy.
Protože musel opustit provozovnu
na ulici Mitrovická, měli jsme obavy,
že novou prodejnu ve Staré Bělé neotevře. Jsme velmi rádi, že v obci našel nové prostory a naše spolupráce
může pokračovat.
Poděkovat chceme i ﬁrmě, která
vlastní Oﬃce Centre a umožnila
na svém parkovišti bezpečný odjezd
a příjezd žáků z LVK.
Eliška Chrástecká, vedoucí LVK

Ohlédnutí aneb starobělští skauti v roce 2013
Dokončení ze zadní strany

Řada bělských domácností byla
v době adventu vyzdobena věnci vyrobenými na tradičním Vyrábění adventních věnců a u mnohých pak doma na Štědrý den zářilo Betlémské
světlo.
V září při Skautském dni si řada
dětí, mládežníků i rodičů zazávodila
v lese u jízdárny při velké hře Safari,
podobně úspěšná byla v říjnu tradiční Drakiáda. V listopadu si pak více
i méně známé stolní hry vyzkoušeli
účastníci všech věkových kategorií
na Dni deskových her. Většina těchto
akcí pro veřejnost se uskutečnila
za laskavé grantové podpory naší
městské části, čehož si velmi vážíme.
Za těmito akcemi jsou však stovky
hodin práce nadšených dobrovolníků, kteří toto vše chystali pro druhé
bez nároku na sebemenší odměnu,
díky!
Podstatou skautingu je ale pravidelná činnost s dětmi a mládeží. Bě-
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hem celého roku se každý týden
uskutečňovaly schůzky našich oddílů a družin. Účastnilo se jich zhruba
80 dětí a mládežníků a program
pro ně připravovalo 5 týmů vedoucích.
Rok 2013 měl hned několik programových vrcholů. Prvním byla pětidenní středisková výprava v Životicích u Nového Jičína pořádaná tradičně o jarních prázdninách.
Druhým vrcholem byl v dubnu závod ve skautské všestrannosti – Svojsíkův závod. Z okresního kola pořádaného naším střediskem se družstva starobělských chlapců i děvčat
probojovala do kola krajského. Závody proběhly v okolí myslivny a ﬁnančně je podpořilo grantem Statutární
město Ostrava a také sponzoři pan
Mikyta, Starobělská domácí pekárna
a ﬁrma ASA expert. Třetím vrcholem
činnosti pak byly tábory. Na tábořišti
v Kladerubech se vystřídalo postupně 5 táborů.

Tohle vše, ty stovky hodin s oddíly
na schůzkách, výpravách, závodech
a táborech si zaslouží můj velký dík,
milí vedoucí, smekám!
Třetí rovinou, která stojí za ohlédnutí, je péče o majetek. Když nastoupil P. Kocurek do bělské farnosti
a prováděli jsme jej klubovnami, poznamenal, že nám fandí, ale že ta klubovna už pomalu dosluhuje. Pustili
jsme se do díla a zahájili kompletní
rekonstrukci klubovny dívčích oddílů v podkroví. Vypadá to šíleně,
ale postupně nám došlo, že nadšení
nestačí a že bez peněz to nepůjde.
V letošním roce, po pěti letech úsilí,
jsme s přispěním řady sponzorů
mohli kompletní rekonstrukci dokončit a holky máme v novém. Finančně nás podpořila lékárna paní Foltové, pan Dubina, MUDr. Komínková,
pan Tomáš Kaloč, ﬁrma Unitrans
pana Adámka, pan Zdeněk Sýkora,
pan Vítězslav Dernický, ﬁrma Intena
pana Hodiny, manželé Klimkovi
a Městský obvod Nová Bělá. Hlavním, stabilní a nejdůležitějším ﬁnančním podporovatelem naší čin-
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nosti byl Městský obvod OstravaStará Bělá. Velmi si vážíme podpory
výše uvedených subjektů, ﬁrem
a jednotlivců z řad rodičů a příznivců, kteří přiložili ruku ke společnému dílu, jednalo se o tisíce brigádnických hodin.
Co nás čeká letos? Práce s novou
generací vedoucích, příprava vlčat
a světlušek na závody, pravidelné
schůzky, výpravy, oddílové tábory.
Další výzvy se budou odvíjet také
od množství ﬁnancí na kontě střediska. „Dosluhuje“ klubovna chlapeckých oddílů, před klubovnou je
rozbitý chodník a táborová koupelna
potřebuje nový kotel. Zde se na Vás
obracím s prosbou, hledáme nové tábořiště. Jaké by mělo splňovat parametry? Rovná nezáplavová louka
u lesa v blízkosti užitkové vody dostupná osobním automobilem.
Vzdálenost od Bělé nehraje roli.
Více o skautech a skautingu hledejte
na www.skaut.cz a na našem webu
www.skaut.starabela.org .
Za vedení skautského střediska
Pavel Stuchlý
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Gregárkova má jméno
po pokrokovém knězi
Dokončení z titulní strany

Podle obecní i farní kroniky Staré
Bělé byl P. Gregárek velmi pokrokovým knězem. Mimo jiné jako první
vlastnil oﬁciální řidičský průkaz
v Ostravě a byl prvním majitelem
automobilu značky Klement a Laurin
ve Staré Bělé (1907). V roce 1911 nechal do obce zavést telefon, vodovod
i elektrický proud. Od ruku 1925 poslouchal vlastní radiopřijímač, opět
první v obci.
Dále se do historie naší obce zapsal tím, že upozornil na kvalitní vodní prameny v lese Palesek, v souvislosti s hledáním pitné vody pro rozvíjející se Vítkovické železárny. Jubilejní vodárna Františka Josefa byla
slavnostně uvedena do provozu
4. října 1900. Po příslušných úpravách funguje dodnes.
P. Gregárek se taky velmi aktivně
zapojoval do života obce v různých
spolcích a sdruženích. Byl například
do roku 1902 předsedou dozorčí
rady Občanské záložny, jež byla oporou veškerého hospodářského podnikání v obci i celém okolí. Byl také
členem obecního výboru a předsedou místní školní rady.
Je však logické, že z titulu své
funkce se P. Gregárek věnoval
především zvelebování a rozšiřování
církevních zařízení jak ve Staré Bělé,

tak přifařených obcích (Nová Bělá,
Výškovice, Proskovice a Krmelín).
Ihned po svém nástupu pořídil
v místním kostele nové věžní hodiny
za 700 zl., obrazy nové křížové cesty
za 200 zl. a položení současné
mozaikové dlažby ze známé rakovnické továrny v ceně 700 zl. Bylo
započato s výstavbou ﬁliálního kostela v Krmelíně a kaple v Nové Bělé.
Největší církevní stavbou v naší
obci za jeho působení však byla přístavba kaple na západní straně kostela. Základní kámen byl položen
29. července 1901. Stavba byla zastřešena v r. 1902. Kompletně dohotovená včetně vnějších omítek pak
byla až v roce 1905.
Pozoruhodná byla také činnost
P. Gregárka za I. světové války,
kdy svou velkou aktivitou a svými konexemi se poměrně úspěšně pokoušel snížit negativní dopady války
na své farníky a celou obec. Podařilo
se mu například zabránit roztavení
největšího kostelního zvonu pro vojenské účely, dojednal navrácení
částí odvedených koní pro místní
sedláky a také snížení povinných odvodů potravin a surovin pro potřeby
armády. Pořádal sbírky, na kterých se
také významně podílel, pro nejvíce
postižené válkou, jako byli válečné
vdovy a sirotci. To vše je podrobně

popsáno ve farní kronice, kterou
dlouhodobě osobně psal od roku
1896. Samozřejmě že některé zápisy
se mohou zdát příliš subjektivní s důrazem na svou vlastní osobu.
Po válce a vzniku nové republiky
mu proto byla některými politickými
silami v obci vytýkaná až přílišná
horlivost pro zachování RakouskaUherska.
V roce 1921 byl nařízením vlády,
podle kterého všichni úředníci a tedy
i kněží, kteří dosáhli 60 let a sloužili
již za Rakouska Uherska, museli povinně odejít do penze. Nedobrovolně penzionován byl i P. Gregárek
po 28 letech působení ve funkci faráře, což poměrně těžce nesl.

Stará Bělá 1931

Staňkův grunt ve 30.letech 20.století a v současnosti
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Po svém penzionování se stáhl
do svého domu č. 3, který koupil v roce
1908 od vdovy zvané Kolářka pro činnost katolických spolků a kde bydlel.

Tento dům, kde je nyní knihovna,
klub důchodců a obchody, dodnes
starší občané nazývají Gregárkovým.
I nadále se zajímal o dění v obci.
Nakonec dům samotný v roce 1949
věnoval obci.
Zemřel 25. ledna 1955 v nemocnici na Fifejdách v Ostravě ve věku 94
let a byl v té době nejstarším členem
katolického kléru v českých zemích.
Pochován je na místním hřbitově.
P. Fabián Gregárek žil v naší obci
62 let, a i když měli někteří jeho současníci na jeho činnost někdy rozporuplné názory, faktem zůstává,
že po celou dobu jeho života patřil
mezi nejvýznamnější a nevlivnější
osobnosti obce.
Oldřich Dlouhý,
starobělský kronikář

Příště: ulice Lyčkova

Dvůr u Staňků, 70. léta 20. století
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Paví budíčky, psí návštěvy
a beskydská romantika
Je neuvěřitelně dlouhá – v součtu
přes dva a půl kilometru, ale obydlená jen řídce. Gregárkova má v součtu
17 čísel popisných, domky jsou nasázené jen v její nenižší části. Tam, co
se odlupuje od Mitrovické a o kousek
výš se větví – aby se obě její ramena
znovu spojila v jeden celek. Ale to už
v místech, kde nikdo nebydlí. Kde
svobodně běží do polí, než skončí
u závory v sousedním Krmelíně.
„Naše ulice se neuvěřitelně proměnila. Za jediný lidský život,“ říká
Oldřiška Venglářová, která bydlí
v Gregárkově ulici od narození.
„Jsem tu přes 60 let. Kdysi to bývala
polní cesta, náš dům vypadal úplně
jinak, mívali jsme hospodářství, krávu, babička pracovala na poli,“ popisuje vzpomínky z dětství.
To jim ještě ve spodní části zahrady
tekla voda, Starobělský potok. „Naše
zahrada byla vedená jako jeho břeh.
Počátkem 70. let potok zakryly skruže
a ty se zasypaly,“ vysvětluje, jak se
stalo, že teď voda teče pod zemí.
Nejdramatičtější události se v ulici
ale seběhly o 25 let dřív – na konci
2.světové války. „Spadly tu dvě bomby. Jedna k nám do sklepa. Ta naštěstí nevybuchla. Ale u sousedů spadla
na stodolu a bouchlo to. Vzduchem
létali koně, které tam měli ustájené
němečtí vojáci. Tak se to u nás doma
vyprávělo,“ říká.
Její slova potvrzuje i soused Pavel
Stuchlý. „Bomba poškodila i chalupu,
střechu. Když ji opravovali, dělalo se
to rychle a z materiálu, který byl
k mání. Trámy byly tenčí a hodně
prožrané,“ líčí, co našel, když před
pár lety střechu renovoval.
I on v ulici vyrostl. S rodiči a sourozenci tu bydlel do svých osmi, než se
přestěhovali do novostavby v Nové
Bělé. Pavel Stuchlý se vrátil, když zakládal vlastní rodinu, deset let nazpátek. „Bydlí se nám tu dobře,“ hlásí obě jeho dcery, osmiletá Hanička
a šestiletá Alenka. Tříletý Petřík je
zaujatě poslouchá a spokojeně křupe
oplatek. A jeho táta Pavel dodává:
„Když jsem byl kluk, měli jsme tu
partu, hrávali jsme u sousedů na zahradě fotbal, zachraňovali pulce
z kaluží, na Dráhách, jak se tady tomu říká, jsme si stavěli bunkry a v zimě sáňkovali. Teď je tady větší provoz, děti na ulici nepouštíme. Hrají si
na zahradě.“

Starou Vsí a Brušperkem. „Fandím
tomu, v létě taky jezdím na kole,“ říká Jaroslava Bainarová, někdejší učitelka zdejší základní školy. Do práce
ale na bicyklu nejezdila. „Chodila
jsem pěšky – nejdříve 18 let na Novou Bělou, a zbytek pak do starobělské školy,“ vzpomíná. „Někteří kantoři nechtějí učit v místě, kde bydlí,
ale pro mě to byla výhoda – všechny
jsem znala. A vždycky jsem se snažila, abych nikomu nenadržovala,“ dodává s úsměvem.

Běžné úterní tempo Gregárkovy ulice

V Gregárkově ulici žije celý život.
A moc ráda. „Bydlí se tu dobře. Má to
tady pravý ráz vesnice – je tu slyšet
bučení krav, psí štěkot i zvonění
z kostela. Ráda chodím na procházky
k lesu, je tam úžasný výhled na hory,
Beskydy,“ říká.
Ale rodné ulici má taky co vytknout: „Stala se z toho psí ulice – ti,
co tady nebydlí, sem chodí se venčit
psy. Když pak kosím trávu před domem, narážím na to, co tu psi nechávají. A rozprskává se to kolem,“
stěžuje si na bezohlednost pejskařů.

Venkovský charakter ulice, již starousedlíci občas nazvou Dráhami

Smyky na letišti, pávi na střeše
Drahomíře Staňkové zase kazí náladu cizí auta, která se sjíždějí
na zdejším letišti - asfaltovém place
za domy. Většinou v nich sedí mladí,
kteří si na odstrčeném místě testují
své řidičské dovednosti. „Dřív sem
chodívali modeláři a pouštěli letadýlka, takže to pištělo. Teď tu jezdí podivná auta a trénují smyky, takže to
piští taky. A práší,“ krčí rameny.
Na Gregárkovu se před půlstoletím přivdala, bydlí v jednom z posledních domů, dál už jsou jen pole, která
její rodina obhospodařuje. „Jsou naše až do Krmelína. Většinou sázíme
brambory, pšenici, řepku,“ popisuje
žena. „Máme poslední týdny klidu,
za chvíli nám to začne – jarní regenerační hnojení, pak sázení brambor,“
doplňuje její dvaadvacetiletý vnuk
Jan Staněk.
Nikdo by se nemohl divit, kdyby se
celá ulice jmenovala Staňkova.
„Velká část je rodina,“ říká mladík.
Na Gregárkově napočítáte čtyřikrát
Staňkovy a rodově provázané jsou se
Staňky i další rodiny, které už nesou
jiná příjmení.

Letiště si přespolní pletou s autodromem. Lidi z Gregárkovy to ruší

Zpoza Staňkova statku je hezký
výhled na katolický kostel – příjemná
symbolika. „Farář Gregárek sem prý
rád chodil na procházky,“ říká Jan
Staněk, jehož předkové dřív chovali
býky.
Teď už se rodina věnuje jen rostlinnému hospodářství a po dvoře se
místo skotu promenují kočky a taky
dvě originální ozdoby – pávi. „Jména
nemají, zato nám to občas pěkně za-

vaří u sousedů,“ smějí se Staňkovi.
„Naši pávi mají svůj rajon a občas si
zaletí třeba k sousedům na střechu.
A jakmile přijde jaro, každé ráno
řvou – ve čtyři hodiny. My už jsme
zvyklí, ale sousedi se občas mračí.
Někdo má uřvané psy, my máme
uřvané pávy,“ říkají s nadhledem
babička a vnuk.
Jana Bohušová

U Staňků na dvoře.

Jeho manželce Lidce vyhovuje, jak
je Gregárkova ulice situovaná. „Máme to blízko do středu obce, všude
dojdeme pěšky. K lékaři, do lékárny,
do školky, školy, do kostela, na úřad.“
Psí pozdravy v trávě
Ulice dostala před pár lety nový
asfalt, stala se z ní cyklostezka, která
spojuje Starou Bělou s Krmelínem,
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ROZLOSOVÁNÍ UTKÁNÍ
FK STARÁ BĚLÁ
Krajská soutěž - ŽÁCI st.
Kolo Den Datum Hodina Zápas
16

So

5.4.

I.B třída sk."B" - MUŽI
Výsledek Body

volno

:

Kolo Den Datum Hodina Zápas
17

Ne

17

So

13.4. 12:15 FC Petřkovice - FK Stará Bělá

:

18

So

18

So

20.4.

:

19

Ne

26.4. 13:45 SK Šenov - FK Stará Bělá

19

So

20

So

3.5.

9:00
9:00

JARO 2014

FK Stará Bělá - FC Heřmanice
FK Stará Bělá - BFK Frýdlant n.O.

30.3. 15:30
5.4.

15:30

13.4. 16:00

Výsledek Body

FC Vřesina - FK Stará Bělá

:

FK Stará Bělá - SK Bohuslavice

:

SK Strahovice - FK Stará Bělá

:

:

20

So

19.4. 16:00

FK Stará Bělá - TJ Velká Polom

:

:

21

So

26.4. 16:00

FC Ostrava -Jih - FK Stará Bělá

:

21

Ne

11.5.

9:00

TJ Svinov - FK Stará Bělá

:

22

So

22

So

17.5.

9:00

FK Stará Bělá - SK Třebovice

:

23

Ne

3.5.

16:30

11.5. 16:30

FK Stará Bělá - FK Darkovičky

:

TJ Šilheřovice - FK Stará Bělá

:

15

Ne

25.5. 10:00 TJ Staré Město - FK Stará Bělá

:

24

So

17.5. 17:00

FK Stará Bělá - TJ Darkovice

:

14

So

31.5. 13:00 SK Frenštát p.R. - FK Stará Bělá

:

25

So

24.5. 17:00

TJ Hrabová - FK Stará Bělá

:

13

So

:

26

So

31.5. 17:00

FK Stará Bělá - TJ Václavovice

:

12

So

7.6.

9:00

FK Stará Bělá - FK Staříč

14.6. 10:00 FC Michálkovice - FK Stará Bělá

:

Krajská soutěž - ŽÁCI ml. 7+1
Kolo Den Datum Hodina Zápas
16

So

17

So

5.4.

14

So

17:00

TJ Klimkovice - FK Stará Bělá

:

16

So

14.6. 17:00

7.6.

TJ Dolní Lhota - FK Stará Bělá

:

15

So

21.6. 17:00

FK Stará Bělá - TJ Sokol Hať

:

Výsledek Body

volno

:

13.4. 14:00 FC Petřkovice - FK Stará Bělá

:

Krajská soutěž -DOROST "A”
Kolo Den Datum Hodina Zápas

Výsledek Body

18

So

20.4. 10:45 FK Stará Bělá - FC Heřmanice

:

19

So

26.4. 12:15 SK Šenov - FK Stará Bělá

:

17

So

:

18

So

:

19

Ne

13.4. 13:45 TJ Strahovice - FK Stará Bělá

:

20

So

19.4. 13:45 FK Stará Bělá - FK M. Albrechtice

:

27.4. 13:30 FK SK Polanka - FK Stará Bělá

20

So

21

Ne

3.5.

10:45 FK Stará Bělá - BFK Frýdlant n.O.

11.5. 10:45 TJ Svinov - FK Stará Bělá

22

So

17.5. 10:45 FK Stará Bělá - SK Třebovice

:

15

Ne

25.5. 11:45 TJ Staré Město - FK Stará Bělá

:

21

ne

:

22

So

14

So

13

So

12

So

31.5. 14:45 SK Frenštát p.R. - FK Stará Bělá
7.6.

11:15 FK Stará Bělá - FK Staříč

14.6. 11:45 FC Michálkovice - FK Stará Bělá

7.4.

:

So

10.5. 14:15 TJ Lok.Suchdol n. O. - FK St. Bělá

:

:

17.5. 14:45 FK Stará Bělá - TJ Svinov

:

25

Ne

25.5. 13:30 Fotbal Studénka - FK Stará Bělá

:

31.5. 14:45 FK Stará Bělá - TJ Budišov n.B.

10

Pá

18.4. 17:00 Vítkovice U11 - Stará Bělá U10

:

13

Út

22.4. 16:00 Stará Bělá U10 - FC Baník U11

:

:

14

Pá

2.5.

17:00 Vítkovice U10 - St. Bělá U10

:

15

Po

5.5.

16:00 St. Bělá U10 - MFK Ostrava U10

:

16

Po

12.5. 16:00 Vřesina U10 - Stará Bělá U10

:

17

Po

19.5. 16:00 Stará Bělá U10 - Poruba U10

:

12

Po

26.5. 16:00 Hlučín U10 - Stará Bělá U10

:

18

Ne

26

So

14

So

16

Ne

14.6. 13:45 TJ Vítkov - FK Stará Bělá

:

15

So

21.6. 14:45 FK Stará Bělá - TJ Hradec n.M.

:

8.6.

:

14:15 TJ Klimkovice - FK Stará Bělá

:

Městský přebor - DOROST "B"
Kolo Den Datum Hodina Zápas
18

:

Minikopaná - mladší přípravka U9 "B"
Kolo Den Datum Hodina Zápas

:

14:15 FK Stará Bělá - TJ Vrbno p. P.

So

Po

10:00 D.Lhota U10 - Stará Bělá U10

:
:

23

11

8.6.

3.5.

13:15 FK Stará Bělá - TJ Odry

24

Výsledek Body

16:00 Stará Bělá U10 - Ostrava-Jih U10

5.4.

:

Minikopaná - starší přípravka - sk."A"
Kolo Den Datum Hodina Zápas

29.3. 12:30 TJ Jiskra Rýmařov - FK Stará Bělá

Výsledek Body

Ne

6.4.

Výsledek Body

10:00 FK St.Bělá "B" - TJ Markvartovice

:

19

Ne

13.4. 16:00 SK Šenov - FK Stará Bělá "B"

:

20

Ne

20.4. 10:00 FK St.Bělá "B" - TJ Slovan OVA

:

26.4. 13:45 TJ Hrabůvka - FK Stará Bělá "B"

21

so

22

Ne

13

Čtv

17

Ne

4.5.

10:00 FK Stará Bělá "B" - TJ Hrabová

8.5.

16:30 FK St. Bělá "B" - FC Michálkovice

11.5. 14:15 TJ Kr.Pole - FK Stará Bělá "B"

:
:
:
:

12

Stř

16.4. 16:00 Hlubina U9 - Stará Bělá U9

:

16

Ne

18.5. 10:00 FK Stará Bělá "B" - TJ Rychvald

:

13

Út

22.4. 16:00 Stará Bělá U9 - Pustkovec U9

:

15

Ne

25.5. 17:00 SK Lhotka - FK Stará Bělá "B"

:

29.4. 16:00 Vřesina U9 - Stará Bělá U9

:

12

So

31.5. 14:15 SK Třebovice - FK Stará Bělá "B"

:

:

14

So

14

Út

11

Út

10

Po

6.5.

16:00 Stará Bělá U9 - Třebovice U9

12.5. 16:00 Hlučín U9 - Stará Bělá U9

9

Út

20.5. 16:00 Stará Bělá U9 - Vítkovice U9B

:

8

Út

27.5. 16:00 Stará Bělá U9 - Velká Polom U9

:

Případné změny budou včas oznámeny na
STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

7.6.

14:00 TJ Dol.Lhota - FK Stará Bělá "B"

:

:

fkstarabela.cz
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Rej masek na africký způsob
Dne 16. února se v Katolickém lidovém domě uskutečnil tradiční dětský
maškarní ples, který pořádalo Skautské středisko Stará Bělá ve spolupráci se společenstvím maminek z místní
farnosti.
Plesu se zúčastnilo přes 80 dětí
v nápaditých a pestrobarevných maskách se svými rodiči či prarodiči. Tématem letošního plesu byla Afrika.
To bylo zjevné nejen z disciplín, které
musely děti absolvovat - (lov lva,
trhání banánů, chytání splašených
koz), ale africkou atmosféru plesu
umocňovaly především naprosto černé černošky, které běh plesu řídily.

Děti se také naučily africký dešťový tanec a vyrobily si vlastní dešťovou
hůlku. Jejich úsilí bylo odměněno
sladkými odměnami a také cenami,
které poskytla Poštovní spořitelna.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na hladkém průběhu plesu. Světluškám, skautkám a vedoucím z místního skautského střediska za pomoc při
organizaci, televizi Noe za tradiční
zapůjčení mikrofonu, panu Bajorkovi za poskytnutí přehrávací aparatury, obsluze a všem, kteří byli jakýmkoliv způsobem nápomocni.
Markéta Jurišicová

Za našich mladých let...
V únorovém Zpravodaji jsem přečetla, jak vzpomínají na své sportovní začátky „dnes dávno dospělí
kluci“ z dolního i horního konce
a chtěla bych přispět vzpomínkami
ještě o něco staršími.
Už si téměř nikdo ve Staré Bělé
nepamatuje, že na dolním konci bylo
jak fotbalové, tak i hokejové hřiště.
Bylo to hlavně zásluhou mého otce
Viléma Matěje, který byl nadšeným
fotbalovým fanouškem a také činovníkem. Zařídil na svém pozemku
Na lukách fotbalové hřiště s dřevěnými kabinami. Do doby, než byly kabiny postaveny, hráči se převlékali
u nás doma.
V zimě, když zamrzl Malíkův rybník, zřídil tam náš otec provizorní
osvětlení a lavičky. Dodnes si pamatuji, jak jsme s bruslemi přes rameno
a někdy i přímo na bruslích chodili
přes Klegovou zahradu a dírou v plotě přešli na Malikáč. Tam také začínal bruslit můj bratr Luděk Matěj,
pozdější prvoligový hokejista a rozhodčí. A na fotbalovém hřišti hráli
vyhlašení fotbalisté, bratři Karel,
Ruda a Zdeněk Foltovi a také se proslavil svými brankařskými schopnostmi Sláva Kokeš zvaný Arón.
V rodinné tradici bratrů Foltových
pokračoval syn Karel, bývalý aktivní
fotbalista a hokejista. Ten později

trénoval více jak 25 let mladé hokejisty v prvoligových Vítkovicích a dodnes se zúčastňuje, v rámci kraje,
turnajů ve stolním tenise, rekreačně
hraje tenis a aktivně rybaří. Navíc
vychoval zdatného hokejistu, syna
Petra, který byl svého času oporou
vítkovického a třineckého týmu.
Na důkaz, že starobělští kluci měli
nejen nadšení, ale i nápaditost, uvádím některé příklady. Kromě závodů
ve sjezdu na lyžích na kopečcích
v Sovinci nebo v pískovně a hokejových zápasů na Malikáči „sjížděli
vodu“ na vanštrokách nebo jiných
modelech lodí. Řeka Odra se totiž
dost často vylévala ze svých břehů
a to zejména v době senoseče. To se
pak jezdil slalom mezi kupkami sena.
A když šli kluci na ryby, vyrobili si
vlastnoručně pruty navázáním silonu na pevné klacky a jako háčky použili špendlíky.
Je asi pravdou, jak píše ve Zpravodaji Zdeněk Palička, že dnešní děti
jsou z našeho pohledu lenivější. Mají
ale zcela jiné podmínky, což souvisí
s přirozeným vývojem civilizace.
Ale já věřím, že i ony budou na své
mládí vzpomínat s láskou a říkat stejně jako my, naše babičky a lidová
moudrost v písničce „za našich mladých let býval svět jako květ“.
Anna Klečková

Maškarní rej v Sokolovně
Říká Vám něco pojem „plesová
sezóna“? Pokud ano, vězte, že bývá
v měsících lednu a únoru. Nevím,
snad tím, že je období zimy, mají lidé
relativně více času se bavit a plesat.
Maraton plesů začal i v naší ASPV.
Tělocvična se jakoby mávnutím
kouzelného proutku proměnila v taneční sál, lavičky a žíněnky vystřídaly stoly a židle, pod stropem se objevily lampióny. Krom tří plesů pro dospělé se konal v neděli 26.1. tradiční
„Dětský maškarní rej“. Kolem 15. hodiny se začaly scházet rozmanité
masky všeho druhu. Netrvalo dlouho
a tělocvična se zaplnila dětmi a dospělými. Komu se skotačit nechtělo,
mohl se občerstvit v „pekle“ nebo
u „havajských tanečnic“. V nabídce
nechyběly párky, koláče, zákusky
a našlo se i něco ostřejšího pro rodiče. O zábavu se staral Asterix, Obelix, Caesar, Kleopatra a další postavičky ze známého ﬁlmu. Nejsou to sice žádní profíci, ale svůj úkol zvládli,
měli pro děti připraveno spoustu her
a soutěží. Děkujeme.
Program zpestřilo vystoupení folklórního souboru Morava, který se věnuje prezentaci valašského folklóru. Od roku 2009 mají i dětskou slož-
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ku a ve svém vystoupení nám děti
i dospělí předvedli písně a tance z oblasti Lašska a Valašska.
Nechybělo ani kolo štěstí a tradiční tombola, která byla, i díky sponzorům, bohatá. A kdo že nám přispěl?
Starobělská pekárna
ﬁrma A-typ
ﬁrma Šé
pedikúra Dita Girgašová
Ski Miky
p. R. Krayzel
p. V. Kontrik
p. R. Matěj
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Maškarák bývá hodně rozverný.
Hraje hudba, na parketu se objevují
balónky, tělocvična je plná dětského
smíchu. Ale čas utíká strašně rychle
a vše má svůj konec. A tak i my se musíme rozloučit, popřát krásný zbytek
večera a těšit se na setkání na dalších akcích ASPV.
Poděkování za pomoc a výbornou
spolupráci patří i těm, které sice nebylo moc vidět, ale bez nichž by to
nešlo.
Svatava Zezulková
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Lyžařský výcvikový zájezd žáků
Základní školy Ostrava-Stará Bělá
Koncem ledna se žáci sedmých
tříd zúčastnili týdenního lyžařského
výcviku, který se konal ve Velkých
Karlovicích.
Již pátým rokem jezdíme do Penzionu Na Pluskovci. Žáci jsou ubytováni v pětilůžkových pokojích
se sociálním vybavením. Penzion má
i hotelový bazén, který letos mohli
zájemci využít jedno dopoledne
zdarma.

počasí připomínalo spíš podzim,
než zimu. Deset stupňů nad nulou
a dvoudenní vytrvalý déšť. Až ve středu se nebe umoudřilo a začalo sněžit,
teploty klesly pod bod mrazu. V pá-

tek mohli žáci vyzkoušet delší červenou sjezdovku, na které proběhly závody v lyžařské dovednosti a ve slalomu. Dětem se svah velmi líbil a litovaly, že další den musí domů.
Opět jsme spolupracovali s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity. Žáky vyučovali sjezdovému lyžování studenti oboru tělesné výchovy
a rekreologie pod vedením Mgr. Marie Valové a doc. PhDr. Petra Kutáče,

Ph.D. Studenti také vedli aktivní
odpočinkové odpoledne. Na večerní
programy měli připraveny přednášky na téma údržba lyží, lyžařská výstroj a výzbroj, historie lyžování.
Žáci si výcvik pod vedením mladých
instruktorů velmi chválili. Na LVK
jelo dvacet dětí, které stály na lyžích
poprvé. Na konci lyžařského výcviku
všichni žáci zvládli sjezd sjezdovky
a používali vleky.
Více na straně 7

O průběh LVK se staraly paní učitelky Chrástecká – vedoucí LVK a instruktorka, paní Javorková – zdravotnice a pečlivá dokumentaristka,
která každý den vkládala fotky
a informace o LVK na školní webové
stránky, paní Janíčková a Absolínová
– instruktorky. Klidný spánek dětí
hlídala paní Delongová.
Lyžařský výcvik probíhal ve Ski
areálu Kyčerka, který poskytuje
mnoho možností pro výuku lyžování.
Letos jsme byli rádi za uměle vysněženou modrou sjezdovku, protože

Ohlédnutí aneb starobělští skauti v roce 2013
Dříve než se začnu věnovat ohlédnutí za činností v roce 2013, se pokusím vysvětlit tu skautsko-junáckou
schizofrenii. Jsme skauti nebo ti junáci? Jak to vlastně je? Skaut je oﬁciální
název mezinárodní mládežnické organizace, kterou založil počátkem
20. století Angličan sir R. B. Powell.
Junák je název české formy tohoto
mládežnického hnutí založené A. B.
Svojsíkem také na počátku 20. století. Používáme tady obě pojmenování
rovnocenně. Dodám k tomu jen, že se
opravdu se zájmem těším na obecní
zpravodaj s články věnovanými ulici
Junácké.

A nyní k avizovanému ohlédnutí.
V roce 2013 nás opět přibylo, se 120
členy jsme se stali nepočetnějším
skautským střediskem v Ostravě.
Ve středisku aktivně pracuje 6 oddílů, jejichž členové přispěli k pestré
nabídce aktivit občanského sektoru
ve Staré Bělé několika zdařilými akcemi. Ve spolupráci s maminkami
starobělské farnosti jsme realizovali úspěšný Dětský ples a Dětský
den. Ve spolupráci s Orly jsme secvičili k Mikuláši tradiční pohádku.
Pro matky v tísni a jejich děti jsme
realizovali vánoční sbírku hraček.
Pokračování na straně 7
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