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O optimismu, vlastenectví a zelené české kotlině
Starobělané Matláškovi si letos
v létě dopřáli největší dobrodružství
svého života: sbalili kufry a vyrazili
za oceán – na Mistrovství světa v interpretačním umění. Mezi tisícovkou
účastníků z celé zeměkoule si jejich
rodinné muzikantské seskupení Marod vyzpívalo jednou stříbro a čtyřikrát bronz. Uspěli v každé z pěti kategorií, do nichž se přihlásili.

Gymnaestráda skončila,
vzpomínky zůstaly…

K čemu jsi došel?

Ve dnech 11.- 18.července se ve Finsku konala 15.světová gymnaestráda. 21 000 sportovců z 52 zemí celého světa se sjelo do Helsinek, města
ležícího při březích Baltského moře.
Helsinky jsou největším přístavním
městem a každého návštěvníka překvapí všudypřítomná zeleň a stromy.

Pro Američana je sklenice ze zásady z poloviny plná. Američan je optimista. Viděli jsme jen jihozápad,
čtyři státy, relativně malý kousek,
ale ten rozdíl je patrný okamžitě.
Když jsme se vraceli a vylezli na Ruzyni z letiště, hned jsme všude kolem
viděli ten univerzálně naštvaný český obličej. Neskutečný rozdíl.

Světová gymnaestráda je největším
svátkem amatérských sportovců,
přehlídka různých forem gymnastiky
všech úrovní výkonnosti a věkových
kategorií od mládeže až po seniory
včetně cvičenců se zdravotním postižením. Pořádá se jednou za 4 roky
a cvičenci České republiky se jich
zúčastňují od roku 1991.

Krom medailí se vrátili bohatší
o spoustu zážitků a zkušeností, po soutěži si půjčili auto a cestovali. Největší
zážitek? „Asi to bude individuální,
ale pro mě to bylo poznání rozdílu
v nátuře Američana a Čecha,“ říká
hlava rodiny i kapely René Matlášek.

Stříbro a čtyři bronzy aneb Marodům se soutěž povedla - co kategorie, to medaile

Pokračování na straně 6

Starobělané v Monument Valley

Pokračování na straně 10

Na protekci zapomeňte,
předesílá nová úřednice
Byla první, kdo se přihlásil do červnového konkurzu na volné místo
úředníka zdejšího stavebního odboru. A pro komisi, která vybírala, taky
tou nejlepší. „Vždycky jsem tady
chtěla pracovat, už od školy jsem si to
hlídala a teď přišla ta správná chvíle,“ raduje se dvaatřicetiletá stavební technička a nová posila zdejšího
úřadu Kateřina Špesová.
Kromě profesní zdatnosti výběrová komise ocenila i její lidskost. „Příjemné vystupování,“ doplňuje výstižně dvěma slovy vedoucí stavebně
správního odboru Martin Novák.
Jeho nová kolegyně s úsměvem
vzpomíná, jak ji po přijímacím řízení
paralyzoval stres a tréma, kterou

se snažila ovládnout. „Po pohovoru
jsem ani nemohla sednout do auta
a řídit, musela jsem to na chvíli vydýchat,“ popisuje žena, která je ráda, že vyměnila soukromou stavební
sféru za úředničinu. „Soukromý sektor je dost tvrdý. A lidé tam nejsou
za práci dostatečně oceněni.“
Je si jistá, že zkušenost z privátního stavebního sektoru zúročí. „Na trhu je to boj a nejnižší cena nemusí
být nejlepší. Nejsem toho názoru,
že se vždy musí vzít, co je v akci, co je
levné. Mnohdy to pak znamená nedodělky, závady a další investice
do oprav. Poměr kvality a ceny musí
být vyvážený, je lepší vzít zlatý
střed,“ myslí si Kateřina Špesová.
Pokračování na straně 2

Kancelář Kateřiny Špesové najdete v horním patře úřadu

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

Zatím se snaží co nejrychleji
zorientovat ve složkách a stozích papírů, v nichž jsou starobělské stavební projekty všeho druhu. „Baví
mě to,“ říká.

Na protekci zapomeňte,
předesílá nová úřednice
Dokončení z titulní strany

Zatím se podrobně seznamuje
s chodem úřadu. S agendou, kterou
má na starosti. „Netušila jsem, že toho bude tolik: oprava plotů, přístavba domečků, rekonstrukce, výměna oken, stavební povolení, kolaudační souhlasy, kontrolní prohlídky.
Zatím sedím více v kanceláři, ale pan
vedoucí už se mě snaží vytáhnout
i do terénu, teď třeba na závěrečné
prohlídky ke kolaudacím. Novostaveb i rekonstrukcí,“ vyjmenovává nová členka týmu starobělských úředníků.
Coby rodilá Starobělanka má v obci hodně kamarádů a známých.
Kdo z nich doufá, že bude mít v kanceláři stavebně správního odboru
protekci, bude zklamaný. „Dělat něco po známosti? Ne. Všechno má své
hranice – poradit a doporučit ano,
ale víc ne,“ odmítá Kateřina Špesová. Přesto si uvědomuje, že je její
starobělský původ výhodou. „Lidé

k vám přistupují jinak, když vědí,
že jste zdejší. A taky znám Starou
Bělou. Sice ne každou ulici, ale stačí
říct, že je to poblíž místa, které znám
– a už zhruba vím.“

V polední pauze občas zajde přes
cestu do Sokolovny, na oběd a taky
za bráchou Martinem, který restauraci spoluprovozuje. Vesnickost
a přátelskost je koneckonců to, co ji

na rodné Staré Bělé vyhovuje a těší
nejvíce: „Pořád je svá, má vesnický
ráz a kouzlo. Rynek, kostel a Hrušku,
kde se lidé scházejí. A když přijdou
na úřad něco vyřídit, taky se tváří
a chovají přátelsky. Takže se snáz můžeme domluvit,“ doplňuje úřednice.
Jana Bohušová

Kateřina Špesová
referentka
odboru stavebně správního
• rozená Janková, pochází ze Staré Bělé, kde absolvovala základní školu, poté vystudovala střední průmyslovou školu stavební
v Ostravě a po maturitě zůstala
v oboru - pracovala pro soukromé stavební ﬁrmy. V červnu
2015 vyhrála konkurz na místo
referenta starobělského stavebně správního odboru
• nyní žije v Ostravě-Zábřehu,
s manželem vychovává dceru
Růženu (10) a syna Petra (7)
Na kontrole v terénu: kruhový objezd je nejviditelnější
starobělskou dopravní novinkou posledních let

• hobby: děti, cyklistika a aerobik ve starobělském Sokole

1 MÜSLI TYČINKA NA 1 DEN PRO 2 DĚTI, ABY PŘEŽILY
V rámci programu misijní neděle
připojujeme letos i sbírku pro chudé
děti z Indie a Etiopie. Chtěli bychom odeslat do každé země jeden
20–25 kg balík na adresy Misionářek
lásky. Jde o spolupráci s misijním
střediskem skautů z Nového Jičína,
kteří nám hrají každoročně pohádku.

Indie

(balík do 20kg, za 1500kč)

Škola pro děti, ženy a dívky,
které přicházejí z ulice
Vhodné poslat v balíku i něco pro děti (müsli tyčinky, tvrdé bonbony, hračky, sponky, gumičky,…)
Pro ženy a dívky - obrázky svatých, růžence,
křížky… (je to pro ně symbol víry a jsou za to
vděční), ponožky, jehly, nitě, stuhy) použijí to
na sárí, bez toho se nemůžou vdát)
NEPOSÍLAT: léky bez návodů, není tam nikdo,
kdo umí česky, léky raději vůbec
PROSÍ O:
Obvazy, lékařské rukavice
Dolgit krém (na revma a bolesti svalů)
Fastum gel (analgetikum, antirev-matikum)
Voltaren Emulgen (bolest svalů)
Calcium D3, Multivitamíny, Minerály –
vše v tabletách
Magnesium 200mg – šumivé tablety
Desinfekční mýdlo

Protože jednou ze sester Matky Terezy je i rodná kamarádka těchto skautů, která byla poslána na tyto misie, je
výhodou, že balíky odpovídají přímočaře jako konkrétní pomoc, která
je dle odezvy z míst, kde chybí ty nejzákladnější potřeby, vždy vítána.
POTRAVINY
krupice 3x
mouka hrubá 3x
cukr 5x
sušené mléko 5x
musli tyčinky 100x
bonbony 1kg
káva turek 3x
bujon 10x

Etiopie (balík do 25kg, za 3000kč)

PAPÍRNICTVÍ (STAČÍ ZE VŠEHO PŮLKA)
• sešity A4 30x (čisté, linkované, čtverečky – vše
po 10ks, A5 30x (jako u A4), A6 20x (jen linky
a čtverečky) • pravítka (trojúhelníky) 10x
• propisky 50x • tužky s gumou 50x • gumy
50x • strouhátka 20x • pastelky (12 barev) 15x
• nůžky 10x • vodovky 10x • tempery 5x
• štětce 20x • izolepy 10x velké, 10x malé
GALANTERIE
• jehly 3 balení • nitě pevné bílé 10x • nitě
barevné 3x5barev • bavlnky 5x 6barev

Seznam:
LÉKY
obvazy – 10x malé, 20x střední, 10x velké
obinadla – 20x
lékařské rukavice – 5balíků (nejlép vinylové)
masti
Dolgit krém 10x (proti bolesti svalů)
Fastum gel 10x (analgetikum, antirevmatikum)
Voltaren Emulgel 10x (proti bolesti svalů)
Calcium D3 (tablety) 10x
Magnesium 200mg (šumivé tablety) 10x
Multivitamíny (tablety ) 10x
Minerály (tablety) 10x
desinfekční mýdlo 10x

K BALENÍ PŘIPRAVIT PŘEDEM:
- propisky, šmíráky
- průvodky k misijním balíkům, tenkou propisku
– na poštu
- papíry s návodem, seznamy, slovníky
- tvrdý papír, nůžky, centroﬁxy
- izolepy (10x velké, 10x malé), sáčky
- igelitové pytle velké
- deka, látka
- jehly, bavlnky
- váha
- krabice na odpad
- kalkulačka
- barevné papíry, obálky, pravítko, tužka, guma
– na dopis

ve Staré Bělé. Tam lze věci také odevzdávat. V sobotu 17.10. v 16 hodin
pak zveme k účasti na balení těchto
balíků do KD a k ochutnání, že to není
žádná maličkost zabalit jej tak,
aby vyhověl všem přísným předpisům
a v pořádku se dostal až k potřebným.
Info: 732 275 420
Marta Olšovská
PAPÍRNICTVÍ (STAČÍ ZE VŠEHO PŮLKA)
sešity

NEPOSÍLAT: potraviny

A4 30x (čisté, linkované, čtverečky – vše po 10ks)

PROSÍ O: Obvazy, gázy, vazelínové gázy
(mastný tyl), vata

A5 30x (jako u A4)

Lékařské rukavice

DROGERIE (STAČÍ ZE VŠEHO PŮLKA)
• mýdlo 20x • mýdlo na praní 10x • houbičky
20x • kartáče velké 10x • kartáčky 50x• pasty
30x • hřebeny 30x

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

Probíhat bude způsobem vhodným
i pro děti, s úmyslem vést je k solidaritě. Nabízíme tedy možnost: vybrat
si 1 i více kartiček, na kterých jsou
uvedeny konkrétní věci plánované
do balíku (např. 10 ks propisek nebo
5 müsli tyčinek) a ty kdekoliv zakoupit. Krabice s kartičkami budou dvě,
a to v lékárně Sv. Jana a v kostele

Masti na otevřenéinfekční rány
(Menalinda, Betadine)
Masti na popáleniny (Calcium mast)
Pudr na hnisající rány- na vysušení
(„Novavit“- ﬁalová vodička)
Seznam:
LÉKY
Obvazy 50x
Obinadla 30x
Gázy 50x

A6 20x (jen linky a čtverečky)
pravítka (trojúhelníky) 10x
propisky 50x
tužky s gumou 50x
gumy 50x
strouhátka 20x
pastelky (12 barev) 15x
nůžky 10x
vodovky 10x
tempery 5x
štětce 20x
izolepy 10x velké, 10x malé

pasty 30x

K BALENÍ PŘIPRAVIT PŘEDEM:
- propisky, šmíráky
- průvodky k misijním balíkům, tenkou propisku
- na poštu
- papíry s návodem, seznamy, slovníky
- tvrdý papír, nůžky, centroﬁxy
- izolepy (10x velké, 10x malé), sáčky
- igelitové pytle velké
- deka, látka
- jehly, bavlnky
- váha
- krabice na odpad
- kalkulačka
- barevné papíry, obálky, pravítko, tužka, guma

hřebeny 30x

– na dopis

Vazelínové gázy (mystný tyl) 50x
Vata (do uší) 3 balení
Vata (čtverečky po injekci) 3kola
Lékařské rukavice 5balení
Menalinda 10x (mast)
Betadine 10x mast
DROGERIE (STAČÍ ZE VŠEHO PŮLKA)
mýdlo 20x
mýdlo na praní 10x
houbičky 20x
kartáče velké 10x
kartáčky 50x
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Z jednání rady
a zastupitelstva

Zastupitelstvo městského obvodu Stará Bělá na svém 6. zasedání dne 21. 9. 2015 mimo jiné:
Rozhodlo:

Rozhodla
• o uzavření dodatku č. 3 k nájemní
smlouvě na pronájem bytu č. 11
na ulici Blanická 180/154, Ostrava
s nájemcem panem Luďkem Klečkou na dobu určitou od 1. 10. 2015
do 30. 9 2016 za cenu 39,28 Kč
/m2/měsíc/podlahové plochy

• o uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na ﬁnancování projektu „Rekonstrukce ulic Junácká Mitrovická na malou okružní křižovatku“ v Ostravě – Staré Bělé“
a o přijetí dotace na ﬁnancování
projektu „Rekonstrukce ulic Junácká - Mitrovická na malou
okružní křižovatku“ v Ostravě –
Staré Bělé” ve výši 1.000.000,- kč

• o uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě na pronájem bytu č. 8
na ulici Blanická 187/1068, Ostrava s nájemcem paní Bc. Hanou
Mrázovou na dobu určitou od 1. 10.
2015 do 30. 9. 2016 za cenu 50,24
Kč /m2/měsíc/podlahové plochy

• poskytnout neinvestiční dotaci
spolku Sdružení zahrádkářů obce
Stará Bělá ve výši 20.000,- Kč
na ﬁnancování II. etapy výměny
oken v klubovně Sdružení zahrádkářů obce Stará Bělá

Souhlasila
• s vyhlášením ředitelského volna
na den 16. 11. 2015 v příspěvkové
organizaci Základní škola Ostrava Stará Bělá, Junácká 700, Ostrava

• poskytnout neinvestiční dotaci
pobočnému spolku ZO Českého
svazu včelařů Stará Bělá, ve výši
3.200,- Kč na opravu klubovny
spolku

Rada městského obvodu Stará
Bělá na svém 14. zasedání
mimo jiné:

Jmenovala
• členy školské rady při základní škole Junácká 700, Ostrava
na funkční období 2015 - 2018
a) paní Ing. Pavlu Horečkovou
b) pana Ivo Hardta

Obvod

Ostrava –Stará Bělá

• vydat kladné stanovisko k regulaci hazardu na území městského
obvodu Stará Bělá. Regulace se
nedotkne stávajících platných povolení ve všech provozovnách,
ale další rozšiřování hazardu již
není žádoucí.

Provozovna

Počet povolených
výherních hracích přístrojů

Junácká 6/138 (Sokolovna)

1 (povolení ÚMOb Stará Bělá)

Mitrovická 128 (Hostinec U lípy)

2 (povolení ÚMOb Stará Bělá)

Plzeňská 221/333 (Dakota)

6 (povolení Ministerstvo ﬁnancí)

Kanalizace
Folvarek
Harmonogram
prací

Ulice Junácká – do konce roku by měly být provedeny práce od ulice Plzeňské po dům na adrese Junácká 36,
a dále veškeré práce prováděné v poli
mají být dokončeny do konce října
Ulice Hašlerova – práce mají být zahájeny poslední týden v říjnu a ukončeny do konce roku
Ulice Chrobákova – práce mají být
dokončeny do konce října
Ulice Korandova - práce mají být
zahájeny v říjnu a probíhat do konce
roku
Ulice Na Zámčiskách – do konce roku postup prací po ulici Korandova

Podle aktualizovaného harmonogramu zhotovitele ﬁrmy Hydrospor
budou práce probíhat takto:

Další úseky budou realizovány
po novém roce.
Úřad městského obvodu
Ostrava-Stará Bělá

Seznam stanovišť pro umístění
velkoobjemových kontejnerů
27.10.
2015

1. ul. Na Lukách, u regulační stanice plynu
2. ul. Proskovická, u bývalé prodejny potravin (u ul. Na Sovinci)
3. křižovatka ul. Mitrovická x Pod Lesíkem (u RD č. 333/6)
4. křižovatka ul. Předpolní x Na Pešatku
5. křižovatka ul. Mitrovická x Smyčkova (napravo, za mostem)
6. ul. Holainova (za potokem na pravé straně u RD č.p. 469/25)
7. křiž. ul. Potoky x Na Močárku x Povětronní (před garážemi)

29.10.
2015

1. ul. Pod Janíčkem (u RD č. 186 u pěší lávky přes potok)
2. ul. Ječmínkova (u RD č. 961/34)
3. ul. Gregárkova (za křižovatkou ul. Mitrovická x Gregárkova)
4. ul. Na Úžině
5. křižovatka ul. Studeňská x Koláčkova
6. křižovatka ul. Studeňská x Slučí

Upozornění:
Do velkoobjemových kontejnerů na domovní odpad nesmí být ukládána
stavební suť a rostlinné zbytky (tráva, listí, větve)!
Kontejnery budou přistavovány v průběhu dne a následný den ve stejném
pořadí zase odváženy.
Dále pak prosíme občany obce, kteří na uvedených místech parkují svá
vozidla, aby si v tyto dny vozidla přeparkovali na vhodnější místo!
Žádost o spolupráci:
Prosíme všímavé spoluobčany, pokud ví o nějaké černé skládce či nepořádku na veřejném prostranství, aby nám tuto informaci neprodleně telefonicky
či emailem poskytli. Město nám na tyto potřeby poskytlo možnost přistavení
kontejnerů nad rámec výše uvedené akce.
Za SMO MOb Stará Bělá, ÚMOb:
Kateřina Špesová, tel.: 599 424 102, 724 960 700

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 3

ČÍSLO 10 ! ŘÍJEN 2015

Elektronické karty v MHD
novinky od 1. listopadu 2015
K 1. listopadu 2015 bude ve vozidlech MHD v Ostravě spuštěn nový
elektronický odbavovací systém
pro držitele čipových e-karet ODISka. Nadále budou cestujícím k dispozici i původní (červené) označovače
na papírové jízdenky.
Čipové e-karty ODISka jsou v rámci MHD Ostrava využívány už řadu
let. Dosud sloužily pouze jako elektronické dlouhodobé časové jízdenky (tzv. měsíčníky). Jejich využití se
listopadem nijak nemění. Uživatelům však přibude možnost si na terminálech ve vozidlech MHD zkontrolovat platnost své jízdenky a případně nahrát na svou e-kartu ODISka
kupon zakoupený v e-shopu.
Novinkou pro všechny držitele
e- karty ODISka je tzv. elektronická
peněženka, která formou kreditu
na kartě slouží k nákupu jednotlivých jízdenek. To ocení zejména nepravidelní uživatelé MHD. Kredit peněženky bude možné dobít prostřednictvím e-shopů vydavatelů e-karet
ODISka (ekarta.dpo.cz), na prodejních místech dlouhodobých časových jízdenek a ve vozidlech vybra-

ných dopravců ODIS. Minimální
vklad činí 100 Kč.
Z elektronické peněženky si mohou
cestující pořídit nepřestupní jízdenku za 14 Kč s možností jízdy do 10 minut, podmínkou je přiložení e-karty
ODISka k terminálu při nástupu
i výstupu, nebo přestupní jízdenku
za 20 Kč s možností delší jízdy
a s přestupováním v rámci prvních
30 minut, podmínkou je přiložení
k terminálu při každém nástupu
do vozidla.
Nové terminály jsou technicky připraveny k nákupu jízdenky prostřednictvím bezkontaktních platebních
karet. Spuštění této zajímavé možnosti platby je stanoveno na rok
2016.
Dopravní podnik Ostrava

ESTETICKÁ ambulance
Brušperk • Tel.: 603 588 092
suchá přístrojová pedikúra
akné ošetření • korekce vrásek
permanentní makeup • depilace

www.zdravi-estetika.cz

• Servis vozů všech značek

KOMINICTVÍ Radovan Polakovič IČ: 74447971

• Opravy a výměny mechanických součástí
• Likvidace pojistných událostí
• Laserová geometrie
• Pneuservis

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.

• Autoskla, výměna čelního skla z povinného ručení zdarma

Nízké smluvní ceny!!

• Příprava a provedení STK
• Výměny olejů a ﬁltrů včetně automatických převodovek
• Servisní a garanční prohlídky

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

• Servis klimatizace
• Prodej a montáž Defend Lock zabezpečovacího systému
• Náhradní díly

INOVACE CZ

• Diagnostika

www.inovacecz.cz

• Karosářské a lakýrnické práce
Mitrovická 315, Ostrava-Stará Bělá (vjezd z ul. Ječmínkova)

tel.: 739 330 112 • vavra.jakub@seznam.cz

www.autoservisvavra.cz
STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

TRÁPÍ VÁS alergie, astma, viry, pyly, plísně?
Kupte si zcela bezúdržbovou čističku vzduchu
zn. AIRFREE s 10% SLEVOU - platí při objednávce
od 1. 10. do 30. 11. 2015!
V objednávce uveďte do poznámky heslo PROGRAM a sleva Vám bude automaticky uplatněna!
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Bílý kůň povede svatomartinský průvod. Přidáte se?
Příjemné listopadové setkání
a možný začátek novodobé tradice to budou Svatomartinské slavnosti,
které se ve Staré Bělé uskuteční
12. listopadu. Začnou v pět odpoledne na parkovišti pod hřbitovem, odkud vyjde slavnostní lampionový
průvod dětí a dospělých. V jeho čele
bude svatý Martin na bílém koni.
S nápadem přišel zdejší zastupitel, správce hřbitova a patriot Milan
Folta, inspiroval se zážitkem z německého Dortmundu, kde žije jeho
starší dcera Vlaďka. „Hlídal jsem
vnoučata, vzali jsme dětmi vyrobené
lampiony a vyrazili na staré fotbalové hřiště, kde se ta jejich veselice konala. Už cestou domů do Ostravy,
když jsem si v letadle dal kávičku, tak
jsem si říkal – to bychom přeci v Bělé
mohli udělat taky. A od té doby o tom
pořád mluvím,“ přiznává.

Rok na vsi
(Zpracováno podle zápisků p. Valentina Šeděnky a s laskavým svolením pana Jana Pchálka, jehož verze
byla částečně upravena a zkrácena.)
Ve Staré Bělé začínal kdysi Nový
rok na sv.Martina (11.11.). Tomu je
ovšem třeba rozumět tak, že se jednalo o církevní rok, nikoli starobělské speciﬁkum. Ještě dnes můžeme
tento začátek církevního roku doložit v některých starých matrikách
různých farností v našem kraji, kde
zápisy začínají skutečně listopadem
předešlého roku. Tento svátek byl významným předělem zejména ukončením všech důležitých polních prací
včetně zasetí ozimého obilí a přípra-

vy půdy na zimu. Významným svátkem byl Martin zejména, když přijel
na bílém koni.
V tomto termínu se srovnávaly
všechny staré účty. Také obec dávala
do pořádku své hospodaření, neboť
půjčovala z obecní kasy proti dlužnímu úpisu menší částky potřebným sousedům. I panská kancelář
na petřvaldském zámku měla napilno. Byl to poslední termín pro odevzdání ospového obilí na panskou
sýpku. Kdo měl vše v pořádku dosypáno a vyrovnal své dluhy, dostal tzv.
marky na pivo z panského pivovaru.
Stejně se vyrovnávaly všechny dlužné desátky faře a kantorovi i dalším
obecním zaměstnancům (pastýřům,
policajtům, ponocnému).

Na sv. Martina se těšili i řemeslníci, kteří konečně dostali zaplaceno
za svou práci. Všichni „obdaňkovaní“ (jimž bylo něco darováno) byli
povinni něco z toho, co dostali, koupit. Čeledíni a děvečky měli možnost
skončit jeden pracovní poměr a zajistit si službu u jiného hospodáře.
Na sv. Martina se slavil v Bělé velký krmáš. Z které doby mohl pocházet tento zvyk nelze doložit. Nepochybně se tradoval od dob založení
dřevěného kostela. Ovšem pořádat
hlučná veselí v období adventu bylo
naprosto nemožné. Slavil se tedy krmáš před adventem, o sv. Martinu.
Velikost oslav závisela na dobré úrodě. Byla-li bohatší sklizeň, rozhodla
obecní valná hromada, že bude krmáš zpívaný; v neúrodném roce byl
pouze tichý…
Z knihy Jiřího Stibora
Stará Bělá 1272-1918,
Ostrava (1997)

Zkušenosti z Německa zasadil
do starobělských reálií a svou představu přednesl zástupcům zdejší samosprávy: „Průvod účastníků půjde
s Martinem na koni a s hudebníky
od hřbitova směrem ke školní jídelně. Za ní bude připraveno pódium
pro slavnostní proslov a taky stánky
s občerstvením,“ plánuje.
Kromě svatomartinského vína bude na místě také starobělské pivo,
grilované klobásy, svatomartinské
pečivo, nealko a dobroty pro děti.
„A hasiči připraví oheň, na něm si bude moct každý opéct špekáček,“ doplňuje Milan Folta.
Do příprav se zapojí také místní
základní škola – děti by si mohly
ve výtvarných a pracovních hodinách vyrobit malé lucerničky či lampiony. „A také vymyslet kostýmy, bude se soutěžit o nejlépe a nejstylověji
oblečený kolektiv. Vítěze odměníme,“ doplňuje spoluorganizátorka
a mladší dcera zastupitele Milana
Folty Hanka Foltová.
Jak dodává, nepůjde o nic uměle
vymyšleného, naopak – v Bělé je nač
navazovat. „O období kolem svatého
Martina a starobělském krmáši
se píše například také v knize o starobělské historii,“ odkazuje Hanka
Foltová na stranu 335 publikace
Jiřího Stibora Stará Bělá 1272-1918.
Ona i její táta doufají, že se nápad
se Svatomartinskou slavností Starobělanům zalíbí – a že se průvodu i následného sousedského setkání u ohně, vína i piva rádi zúčastní. „Jde
nám o to, aby lidé z jedné vesnice
měli další příležitost se spolu setkat
a pobavit se. Rádi bychom podpořili
vzájemnou soudržnost. A pokud akce
bude mít úspěch, může z toho být
znovuobnovená starobělské tradice,“ věří Foltovi.
(joh)
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O optimismu, vlastenectví a zelené české kotlině
Druhý postřeh: oni nemají mindrák. Češi mají neustále mindráky,
ve všem a všude. Vidíš to na silnicích
třeba. My jsme tam za 5500 kilometrů potkali dva ťukance. Jsou tam
osmiproudé dálnice kolem měst,
tří až čtyř úrovňové křižování, oni by
se pozabíjeli, kdyby jezdili jako my.
Když jsme se vrátili, tři dny jsem se
učil jezdit, protože když vycouvávám
pomaličku z kolmého stání u Tesca,
nepočítám s tím, že kolem mě proﬁčí
někdo přes parkoviště devadesátkou.
Co mě ještě fascinovalo – jejich
vnímání občanství. Tam jsou všude
vlajky. Na privátních domech. K tomu je nikdo nenutí. Přijdeš k poslednímu obchůdku a i tam stabilně koupíš jednu dvě velikosti americké
vlajky. Když jsme jeli na mistrák,
chtěl jsem koupit českou vlajku.
Mohl jsem si trhnout nohou, prolítal
jsem celou Ostravu a nebyla. Nikde
neseženeš. Neumíme vlastenectví
prožívat jako oni.
Přitom se nedá říct, že by Američané byli za vodou, střední třída má
mnohem výš do koryta než my. My
jsme ve srovnání s nimi neskutečně
zpovykaní. Žili jsme u rodiny, tatínek
soukromý právník, maminka výchovný poradce na gymplu, což je tady
střední třída. A ti se nemají jako my.
Nemyslím my, Matláškovi, ale my
obecně tady.
Jak jste k nim přišli?
Pouť po národních parcích nám
končila 3.8., jenže letenky jsme
kupovali vloni na podzim a měli jsme
je až na 12.8. Začali jsme ještě před

pelnou, můžeme být u nich. A to jsme
se v životě neviděli. Před odletem
jsme si poslali fotky, jak vypadáme,
oni nám poslali adresu a celou tu dobu jsme byli zvědaví, jestli to dopadne. A odjížděli jsme ze Států, že máme ve Státech rodinu – spřátelili
jsme se tak, že když jsme odjížděli,
tak jsme brečeli. To jsou Crowleyovi.
Šest dětí, dva dospělí. My jsme se
o nich dozvěděli už předtím, než
jsme tam letěli, že adoptovali dvě téměř dospělé děti svých přátel, kteří
se zabili v autě. Vzali jejich dcery
k sobě, jsou vrstevníci s jejich dětmi.
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Hráli jste pětkrát. Co mělo největší ohlas?
Asi opravdu ten stříbrný jazz. Zpívali jsme In the Mood od Glenna
Millera, my jsme si to zpracovali metodou scatu, zpěv nesmyslných slabik, které napodobují hudební nástroje. To byl takový pološílený nápad. Přijde mi, že je to docela drzost

A jedna jejich dcera je shodou
okolností teď od 4. září na studijním
pobytu v Praze. Tak jsme ji pozvali
k nám, ať přijede. Odjíždí až v prosinci, tak doufáme, že nasněží – nikdy
nelyžovala.
Další zážitek, který jsem si odvezl–
co máme v Čechách kolem sebe, je
neskutečná nádhera na neskutečně
malém prostoru. Až doteď jsem si
o Američanech myslel, že jsou divní kamkoli u nás u nás přijedou, dělají
woooow. Ale oni jsou překvapení,
protože to v Americe není normální,
aby měli co patnáct dvacet kilometrů
nějakou zajímavost a jednu hezčí
než druhou. My tady sedíme na zlatém balvanu a natahujeme ruku
do EU, to nechápu.
Která místa jste tam viděli?
San Diego, Joshua Tree, Grand
Canyon, Monument Valley, Arches,
Cedar Breaks, Bryce Canyon, Capitol Reef, Las Vegas, Dead Valley,
Yosemite, San Francisco, Zion, Monterey, Sequoia, Los Angeles.

Pětinásobní medailisté

odletem tam řešit, co zbývající týden. Mám bývalou spolužačku v Bostonu – diagonálně na opačné straně
Států, ale ta zas má kámošku v LA
a ta se poptala svých kámošek, prostě známí známých, až tahle rodina
řekla, že jestli nám nevadí, že dostaneme jeden pokoj s jednou kou-

le Grand Canyon 15, 10, 5 mílí, čtvrt
míle. Přijedeš až na parkoviště a nic
nevidíš, jen les. Jdeš pěšky, furt nic
nevidíš a na posledních dvaceti
metrech se rozestoupí stromy a ďoura jako blázen. 80 kilometrů na délku, 15-20 kilometrů na šířku a jeden
a půl kilometru dolů. Tam ani nevidíš, kde to Colorado teče, nemáš šanci. Neskutečný pohled.

V Hollywoodu na soutěži mě fascinovala atmosféra – všichni si fandili,
týmy navzájem, to asi zažívají sportovci na olympiádě. 63 zemí, tisíc
soutěžících, neskutečné.

Co mně vyrazilo dech, byl Grand
Canyon – když jedeš do jiných parků,
terén se začíná měnit a ty začínáš
tušit, co bude, protože terén začíná
dávat anonce. Z té strany, kam jsme
jeli my ke Grand Canyonu, nic takového netušíš. Poušť se změní v les
a jedeš po rovině lesem a pořád cedu-

Na Hollywoodském pódiu jako doma

A krom pohody a přírodních krás–
nějaké dramatické zážitky?
Požár. Mistrovství trvalo devět
dní, pak jsme si půjčili auto a jeli
po jihozápadě cca 5 500 kilometrů
okruh přes parky. Ke konci, když
jsme přejížděli směrem ze San
Francisca do Los Angeles, ještě jsme
uhnuli do hor, pás hor do Sierra
Nevady asi 300 kilometrů od pobřeží. A dálnice tam šplhá asi do 3000
metrů nad mořem – a už neodbočíš.
Bylo deset večer, tma, už jsme měli
být na hotelu a dostali jsme se
do zácpy. Byli jsme utahaní, naštvaní, a najednou za kopci, kam jsme jeli
– zář. A pak jsme vjeli do toho. Hasiči
kolem dálnice hasili, aby se dalo jezdit, a všechny kopce kolem stravoval
oheň. Hořelo dvacet třicet čtyřicet
kilometrů, těžko říct. Byl to neskutečný pohled. V autě jak v peci
na chleba, ze všech stran žár, čtyři
metry za svodidly plápolá a nahlas
praská křoví. Jako bychom jeli peklem. Jelo se hodně pomalu. Byl to
adrenalin. Něco takového jsem viděl
prvně v životě a pevně věřím, že naposled.
Cestování předcházela soutěž
v interpretačním umění.
Užili jste si ji?
Sešla se perfektní česká parta,
23 soutěžících plus doprovod, dohromady asi třicet lidí. Jablonec, Hodonín, Ostrava, Olomouc, Brno, východ
Čech, zpěváci - sólisté, my jako kapela, tanečníci, taneční skupiny, modelka.
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jet s jazzem do Ameriky a měl docela
velký úspěch. Stejně jako Love and
Marriage. Ale všechna vystoupení
měla ohlas.
Čtyři bronzy a jedno stříbro –
nemrzelo vás, že není zlato?
Mrzelo. Ale jen co se týče kapel,
které s námi přímo soutěžily, těch
tam bylo dvacet. Když jsme některé
slyšeli zkoušet, říkali jsme si, co tam
děláme. A to byly jejich zkoušky. Tak
jsme měli rozpačité pocity, ale řekli
jsme si, zadarmo se nedáme. A když
jsme pak v každé disciplíně stáli
na bedně – sice zlato mrzí, pro to si
zkusíme za jet příští rok, ale vůbec to
není špatné, odvézt si z Ameriky vicemistra z jazzu.
Dají se vaše soutěžní vystoupení
někde vidět?
Na místě to organizátoři nahrávali
a byla možnost si to koupit, ale bylo
to dost drahé. Hodně drahé. 200 dolarů za minutu nám přišlo jako drsná
cena, takže jsme to nekoupili. Jediné, co máme, je video, které jsme nahráli na pláži mimo soutěž, ale je to
písnička, se kterou jsme vyhráli
stříbro - je na našem facebooku
pod názvem malý pozdrav z LA☺:
https://www.facebook.com/marodsk
upina/videos.
Kde všude jste si zazpívali mimo
soutěž?
Na mistrovství v rámci zkoušek
všude možně. Na terase hotelu,
na pláži. Pak když jsme jezdili po parcích, neodolali jsme a mezi skalami,

ČÍSLO 10 ! ŘÍJEN 2015

Co vám léto v USA dalo?
Rozhodně přesvědčení, že stojí
za to pokračovat v optimismu. My odmítáme brblat. Lidi, kteří brblají,
tě vyšťavují, a to je vývrtka dolů. Tam
není zvykem si stěžovat. Tam tě
klidně vyrazí z práce, protože se na
klienta neusmíváš.
Ne že bychom my, Češi, optimismus neměli, máme. Ale obecný trend
je vytvářet pocit zmaru. A je nejvyšší
čas se tomu šprajcovat, nekonzumovat to, odmítnout to. Odmítat negativismus a vidět sklenici z poloviny
plnou.
Co vlčice Rola a labradorka
Sunny, nebyly naštvané, že jste
je nechali doma?

zatopit v krbu – všude jsou ceny odněkud, včetně těch z USA. Takže asi
musíme zavést nějaký systém, větší
polici, není to kam dát, padá to, a to
tady asi třetina cen není, protože se
nevešly. To se teprve bude řešit.
V USA bylo dobře – ale přece jen:
všude dobře, doma nejlíp?
Jednoznačně. Kam se podíváš, je
zeleno, stačí dojít pěšky a všude je
něco zajímavého. Když jsme se
vrátili, měl jsem tendenci hladit každý lístek. Tam je vše suché a vyprahlé. Oni jedou dvě stě tři sta pět set
kilometrů pouští nebo terénem, kde
není nic. Prostě nic. Zabloudit skoro
není možné, protože se držíš té jedi-

Hlídali nám je rodiče, ještě že je
máme. Fenky měly pět týdnů vakace,
ještě teď se na mě dívají vyčítavě,
když jim nasypu granule. Ony měly
půl prázdnin interhotel se spa.

rody, architektury, historie. Tohle se

Kam dáte medaile, které jste vyhráli?

těžko dá vidět někde jinde a my tu ži-

Budeme muset udělat větší rekonstrukci, protože už se u nás nedá ani

jeme a tak málo si to uvědomujeme.

né cesty, která tam vede. Ale naše
česká kotlina je tak neskutečně nádherná, je tu tak pestrá nabídka pří-

Jana Bohušová

www.klimajl.cz

kde se nám zdála dobrá akustika,
jsme zpívali. To už jsme byli ve čtyřech, basák se vracel hned po skončení mistrovství domů. Lidi byli překvapení – uprostřed skal se line čtyřhlasý vokál. Líbilo se to.
V San Francisku jsme našli českou restauraci, stavili jsme se tam
na oběd, obsluhovali Češi, dali jsme
si svíčkovou s knedlem po třech týdnech baget a paní majitelka, emigrantka, nadhodila, zda můžeme zahrát. V autě jsme měli kytary, po obědě jsme hráli, zpívali a jí se to líbilo,
tak nás pozvala ještě na druhý den
večer na večeři a to už tam bylo sto lidí, nejen Češi, i Američani, hráli jsme
celý večer – něco málo anglicky,
ale hlavně česky.

tish Airways, se kterými jsme letěli,
podala nám ruku – já jsem Molly. Mysleli jsme si, že se tam tak představují, tak jsme se představili taky,
a ona říká: já vás znám, vy jste před
pěti dny hráli v klubu, já jsem tam byla a mně se to moc líbilo. To nevymyslíš, ta pravděpodobnost, že se tohle
stane, to nenaplánuješ. To byl úplný
závěr. Super.

dodávka a montáž klimatizací
dodávka a montáž tepelných čerpadel
revize a audity úniků chladiva

SLEVA NA ŘÍJEN 22 %

na tepelná čerpadla značky DAIKIN, typ ALTHERMA
3 jedno řešení pro topení i ohřev teplé vody
3 inverterová technologie, plynulá regulace výkonu, úspora el. energie 30%
3 ZÁRUKA 7 let!

SLEVA NA ŘÍJEN 22 %
3 na tepelná čerpadla zn. DAIKIN, typ vzduch - vzduch, topení do -25°C.
typ EMURA, NEXURA, PROFESSIONAL WIFI, COMFORT WIFI, parapetní

ODBORNOST

+ KVALITA + ZKUŠENOST + JIŽ 20 LET!

A poslední týden v LA, Crowleyovi
někam zavolali, že tam mají malý
klub, ať zahrajeme půl hodiny před
muzikanty, kteří měli ten večer hrát.
Atmosféra fascinující, ale to nejzajímavější – LA má deset milionů lidí,
sto kilometrů průměr a my tam jeden
večer v jednom z těch mnoha malinkatých klubů půl hodiny hráli. A pět
dní nato jsme odlítali domů. Už jsme
byli u gatu, vcházeli do letadla, good
bye LA, a u vstupu stála letuška Bri-
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Letní skautské tábory
Tábor družiny benjamínků
Ve dnech 4-6 července jsme se
vydali s dětmi (holky i kluci) ve věku
3-6 let na první tábor benjamínků
ze skautského střediska Stará Bělá.
Celkově družina funguje teprve rok.
S potěšením mohu konstatovat,
že přes veškeré obavy se tábor
opravdu povedl! Naštěstí nikdo nepřišel k úrazu, počasí nám přálo celé
3 dny a nikdo netesknil natolik, aby
musel odjet dříve domů. Děti byly
velmi šikovné a vyzkoušely si pravé
táboření, spaní ve velkém vojenském
stanu či opékání, přičemž pomáhaly
se sběrem dřeva a zapalováním
ohně. Díky příznivému počasí jsme
mohli většinu času trávit ve vodě
a hraním různých her na louce. Každé z dětí na konci tábora dostalo zaslouženou odměnu v podobě plyšové
hračky a sladkostí. Tento tábor byl
pouze 3 denní, protože jsme to brali
jako zkoušku, ale zjistili jsme, že to

tímco světlušky zůstaly v táboře, kde
si musely rozdělit úkoly, vařit si, topit, starat se o sebe a plnit veškeré
úkony běžného dne na táboře. Avšak
v rámci celého dne jsme hrály hru.
Každá dívka měla tři životy (krepový
papír), které si před námi musela
uhlídat, my jsme každou půl až hodinu udělaly nálet do tábora, při kterém jsme sbíraly jejich životy. Tábor
jsme si zpestřily i noční hrou, přepadením sousedního tábora a výletem
do okolní přírody. Celkově se tábora
účastnilo 22 dětí a ve stejném počtu
se i v pořádku navrátily domů.
Hanka Miklošová

Tábor skautů
Letos na skautském táboře si kluci
mohli na vlastní kůži zažít vedra rovníkové Ugandy. Začali jako vždy cestou na svých kolech. I když letos nebyla příliš dlouhá, tak byly cestou
těžké pasáže.

Za zmínku by stály i noční hlídky,
při kterých jsme se letos opravdu nenudili. Měli jsme čtyři návštěvy, z toho dvakrát to byly naše divoké skautky. Expedice byla po čtrnácti dnech
ukončena, již pocitově kratší, cestou
domů.
Adam Kristýn a Vojtěch Stuchlý

Tábor vlčat
Dokonalá střelba z luku, mistrovská dovednost plížení a nepozorovaného pohybu a skvělé taktické a plánovací schopnosti. Tím se vyznačují
hraničáři v knihách Johna Flanagana. Třináct chlapců od první do páté
třidy, kteří se zúčastnili tábora vlčat
skautského střediska Stará Bělá,
se pokoušelo těmto dovednostem také naučit.
Tábor se konal stejně jako loni
v Kyjovicích, ale na nové louce, která
nabízela obrovské množství prostoru. Na vlčata zde kromě celotáborové hry, inspirované sérií knih Hraničářův učeň, čekalo deset dní spaní
pod stany, přísného bodování úklidu,
nočních hlídek, večerního zpívání,
ranních rozcviček, výborného jídla,
ale hlavně skvělé zábavy.

má smysl a proto se budeme opět
od září scházet pravidelně ve skautské klubovně a příští rok v létě opět
pojedeme na tábor a tentokrát i více
denní!
Hanka Miklošová

Tábor skautek
Letošní tábor skautek se nesl
ve vědeckém duchu, 14 děvčat se
snažilo vyrobit lék proti nebezpečnému viru. Postupně získávaly ingredience a společnými silami se jim
podařilo vir zneškodnit a zachránit
nakažené obyvatelstvo. Největším
zážitkem pro ně byl výlet do města
v oděvu určeném pro výzkum a koupání v bazéně.

Po zabydlení skauti velice rychle
zjistili, že v reservaci nejsou křováky
příliš vítáni. Čím více pokladů pralesa odhalovali, tím více se situace
stupňovala. Museli vytrvat jak fyzicky tak psychicky. Toto se většině povedlo a dočkali se vysloužené výplaty. Nesmíme zapomenout i to, že
letos složili skautský slib čtyři
členové oddílu.

Počasí se mimořádně vydařilo,
takřka celý tábor nezapršelo. S tím
však ruku v ruce šla obrovská sucha.
Poté, co zcela vyschl potok, který nás
zásoboval vodou, se zdálo vše téměř
beznadějné. Zachránila nás cisterna
vody, kterou jsme dostali darem
od místních sedláků. S vodou jsme
naplnili dva bazény, všechny potřebné nádoby a zbytek vody cisterna

vystříkala přímo na nás. Na toto
osvěžení vzpomíná většina dětí jako
na vrchol tábora.
Každý z kluků si na tábor přivezl
vlastní luk a postupně se s nimi naučili zacházet a to jak s ostrými šípy
střílením do terče, tak se speciálními
bezpečnostními šípy opatřenými
měkkou koulí místo hrotu. Ty jsme
hojně využívali při různých hrách.
Velice oblíbené bylo, když se nečekaně do tábora vyřítil vedoucí převlečený za nepřátelského wargala a úkolem vlčat bylo jej s pomocí bezpečnostního šípu treﬁt.
Myslím, že mohu prohlásit, že
jsme si tábor všichni užili a těšíme se
na další rok.
Filip Kratoš

Tábor roverů a reangers
Tábor není jenom o žití v přírodě
nebo o hraní her. Podle mě je především o přátelství. A u roverského tábora to platí dvojnásobně. Každý rok
jsou všechny táborové turnusy zakončené právě roverákem. Vedoucí
oddílů i ti, kteří s vedením pomáhají
jen příležitostně, se sejdou, aby si
společně oddechli a načerpali síly
do dalšího roku. Letos tomu nebylo
jinak. Během týdne se nás na táboře
vystřídalo skoro dvacet. Sportovali
jsme, užívali si krásné přírody, vařili,
hráli, zpívali a pak jsme se jen těžko
s tábořištěm loučili a jeli domů. Baterky do dalšího "skautování" se nám
však všem podařilo dobít do plna :)
Míša Hořínková

Marie Zdráhalová

Tábor světlušek
Pro letošní tábor jsme zvolili téma
IN TIME. Veškeré naše činnosti tedy
byly ohraničeny časem, který dívky
sbíraly za plnění různých úkolů a výhry v jednotlivých hrách. Letos jsme
chtěly, aby se dívky naučily hlavně
samostatnosti a uměly se samy rozhodovat. Naštěstí se nám to povedlo
a všechny nás překvapily svou zručností a dovedností. Za sebe můžu říci, že pro mě byl nejlepší den tábor
ten, kdy jsme celé vedení odešly
do lesa postavit si pomocí celt přístřešek, kde jsme trávily celý den, za-
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Skauti
se po prázdninách
opět scházejí
Milí Starobělané,
naše skautování jsme zahájili
19. září tradičním Skautským dnem
spojeným s hrou Safari. Na tuto akci
přišlo bezmála 100 lidí a v přátelské
atmosféře si společně, po hře v lese,
opekli párky a zahráli trojnožku.
V neděli pak byla za všechny skauty
sloužena mše svatá.
Srdečně vás zvu na další akce, které připravujeme tento podzim pro širokou veřejnost bez rozdílu věku.
Jedenkrát do měsíce vyrážíme
do hor, akce je otevřena všem hor
chtivým, termíny a trasy najdete
na našem webu.
www.skaut.starabela.org
V úterý 17. listopadu připravíme
v prostorách naší školy tradiční Den
s deskovými hrami.
V sobotu 28. listopadu si budete
moci opět vyrobit v prostorách školy
adventní věnec
Na neděli 6. prosince secvičíme
pro děti tradiční pohádku, po níž
jistě přijde i sv. Mikuláš.
Na Štědrý den 24. prosince přineseme do Staré Bělé Betlémské světlo. Do svých domovů si jej budete moci odnést například z Živého Betléma, jež bude stát v podvečer před farou. Pro děti z chudých rodin připravíme opět Vánoční sbírku pro děti.
Podstatou naší činnosti je ale pravidelná činnost s dětmi a mládeží.
Pravidelné schůzky oddílů letos
probíhají v klubovně vedle kostela
takto:
BENJAMÍNCI (děti 4–7 let)
Středa 16.00–17.30
Vedoucí: Hana Miklošová
SKAUTKY (holky 11–15 let)
Středa 17.00–19.00
Vedoucí: Markéta Nováčková,
Jana Hořínková a Aneta Davidová
SKAUTI (kluci 11–15 let)
Středa 17.00–19.00
Vedoucí: Jiří Tomášek, Jiří Hořínek
a Jaroslav Kořínek
SVĚTLUŠKY (holky 6–11 let)
Čtvrtek 16.00–18.00
Vedoucí: Hana Miklošová,
Martina Hořínková
VLČATA (kluci 6–11 let)
Pátek 16.00–17.45
Vedoucí: Filip Kratoš
a Miroslav Vavrečka
Rádi přivítáme
v našich řadách nové tváře.
Více na našem webu
www.skaut.starabela.org
Se srdečným Nazdar!
Pavel Stuchlý Drobek
vedoucí střediska
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Cestou necestou z pohádky do pohádky
Dokončení ze zadní strany

Cestou jste mohli narazit na peklo
s čerty, kde děti vozily polínka
pod kotel, a překvapením byl čert,
který pro ty, kteří se ho nebáli, i zazpíval. U pejsků prokázaly svou šikovnost v házení na cíl, hradní pán si
připravil shazování dráčků koněm,
Maková panenka a motýl Emanuel
pomohli dětem úspěšně projít známou hrou „Člověče, nezlob se“ a ježibaby potřebovaly ozdobit „papírový
perník“, připevnit ho na střechu
a hodit ježibabu do pece. O kousek
dál navštívily i Karkulku s babičkou,
kde házely míčky do tlamy nenasytnému vlkovi. Pod kopcem na ně čekal
vodník, kde se lovily rybky, a u Robina Hooda střílely na terč. U středověkého platnéře si mohly vyrobit
vlastní pečeť a ptáci Ohniváci si nachystali chůzi s loutkami ptáků
a housenek přes překážky. Nechyběli
ani indiáni, kde děti střílely z kuše,
a kdo měl chuť, mohl si i zazpívat.
U myslivny pak na ně čekal Rumcajs s Cipískem, kde si mohly zastřílet z laserové vzduchovky, a na plácku pod taktovkou včelky Máji a Vilíka
zařádit na šlapadlech, chůdách,
projet se na motokáře, sklouznout
na skluzavce a nechyběla ani oblíbená trampolína. Lákadlem bylo i blu-

diště „U čmeláka“, kde i mnohým
dospělákům dělalo problém najít
cestu ven. Je vidět, že fantazii se meze nekladou a nápadů je stále dost.
Nechybělo ani bohaté občerstvení
pro všechny, o které se postarali skalní členové Sokola. A ani ti neváhali,
převlékli se do masek dle vlastní fantazie a na pár hodin se vrátili do dětství. Za to vše jim patří velký dík.
Děkujeme Revírní bratrské a České
průmyslové pojišťovně za poskytnutí
odměn pro děti a za přistavení sanitky, kterou bylo možno si prohlédnout.
Nesmím zapomenout ani na všech
38 lidiček, bez jejichž elánu a nadšení pro úspěch akce by to nešlo vůbec
uskutečnit. Nejlepší odměnou pro
všechny byly rozzářené oči dětí,
šťastný úsměv a slova díků. Podle
ohlasů účastníků – viz níže – se akce
vydařila. Takže příští rok v sobotu
27.srpna opět hurá do lesa!
Děkujeme i úřadu městského obvodu ve Staré Bělé za poskytnutí
grantu na tuto akci.
za ASPV Svatava Zezulková

Ohlasy:
Pohádkový les byl opravdu pohádkový. Kostýmy, kulisy, prostě skvělé,
bez chybičky. Děti si to moc užily.

Myslím, že každým rokem je les lepší
a hezčí. Moc děkuji organizátorům
za jejich čas a ochotu udělat něco
pro děti.
M. Krejčíčková, Stará Bělá

Pohádkový les jsme navštívili letos
poprvé a určitě půjdeme i příští rok.
S dětmi jsme zažili opravdu příjemné
odpoledne, krásnou procházku plnou soutěžních úkolů, které pobavily a také poučily. Jednotlivá stanoviště byla pro děti vytvořena poutavě,
zpestřená pohádkovými postavička-

mi, které jim se všemi úkoly ochotně
pomáhaly. Vše bylo doplněno kvízy,
kde si děti připomínají svět pohádek.
Těšíme se na příští ročník a budeme
doufat, že vyjde tak pěkné počasí
jako letos, abychom si to mohli užít
a náležitě vychutnat.
K. Hlavenková, Stará Bělá

V sobotu 29.8. jsem strávila velmi
příjemné odpoledne a podvečer
na akci Cesta pohádkovým lesem,
který pořádala TJ Sokol Stará Bělá.
Se známými jsme přijeli z Ostravy

Gymnaestráda skončila, vzpomínky zůstaly…
ni účastníci amatéři, kteří do svého
„koníčka“ investují nejen volný čas,
ale i vlastní peníze, berou si dovolenou a spí ve sparťanských podmínkách ve spacáku na zemi.
Všem jde o jedno – nadšení,
radost z pohybu, výměnu zkušeností a načerpání nových nápadů.

Dokončení z titulní strany

Kde všude?
Rok 1991 Nizozemsko - Amsterodam, 1995 Německo - Berlín, 1999
Švédsko - Göteborg, 2003 Portugalsko - Lisabon, 2007 Rakousko Dornbirn, 2011Švýcarsko – Laussanne.
A v čem je tenhle svátek unikátní?
Každá delegace předvede to, co je
jí vlastní – ať to jsou africké rytmy
nebo např. cvičení s rohožemi. Fan-
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tazii a kreativitě se meze nekladou.
Program gymnaestrád je sestaven
ze všech druhů a forem gymnastických cvičení – od velkých hromadných skladeb, menších pohybových
předvedení, které probíhají v halách
výstaviště a také na veřejných prostorách města, přes Národní odpoledne, Národní večery až po Galaprogram sestavený z nejzajímavějších
vystoupení různých států. A na rozdíl
od vrcholových sportovců jsou všich-

medicinbaly v české síťovce, místy
i s obručemi a všichni společně v mikině, která byla součástí cvičebního
úboru a v jedné pasáži se svlékla –
nejdřív muži, pak se připojily i ženy,
a diváci je odměnili velkým potleskem, protože to nikdo nečekal. Krom
těchto zmíněných nás prezentovaly
ještě i dvě sokolské pódiové skladby
s názvy „Zimní sen“ a „Sportovní
rokenrol“ a gymnasté z vysokých
škol ve skladbě „Vivat academica“.
Všechny tři byly úspěšné a každá
upoutala něčím jiným, ať už partnerskou akrobacií nebo tancem.

Česká výprava měla přibližně
860 účastníků a krom jiného ukázala, v čem patří tradičně ke světové
špičce – v hromadných sestavách,
jejíž vznik má v Česku a bývalém
Československu desítky let tradici.
Vzpomeňme na tolik odsuzované
spartakiády, které měly ve světě
kladný ohlas, a v roce 1977, což málokdo ví, obdržela nejvyšší vyznamenání Mezinárodního olympijského
výboru.

Co tomu předcházelo?

Česká výprava, v níž nechyběli ani
cvičenci naší ASPV, představila dvě
hromadné a tři pódiové skladby.
Skladba „Společně v pohybu“ České
obce sokolské s tradičním sokolským
pojetím bez náčiní a skladba ASPV
na duety E. Fitzgeraldové a L. Armstronga „Nádherný svět“ byly třikrát
předvedeny na Sonera stadionu.
Skladba ASPV měla nápad, celoplošnou choreograﬁi a líbivou hudbu.
Ženy cvičily s obručemi, muži s 1 kg

Na nácvik se přihlásilo sedm žen
a šest mužů z naší jednoty. Cesta
k úspěchu trvala něco přes rok a jednoduchá nebyla. Počáteční zmatky,
náročné učení, procvičování jednotlivých částí skladby v naší tělocvičně a tři secvičné víkendové srazy
všech cvičenců v Doubí u Třeboně.
Tam se učila celoplošná choreograﬁe
a autoři mohli ještě provést případné
změny pro dokonalé předvedení
skladby. Vše se zvládlo na výbornou
a všichni se už těšili do Finska.
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podívat se na naši kamarádku převlečenou za Červenou Karkulku.
I když jsme vešli do lesa jako dospělí,
po pár krocích z nás byly malé děti.
Obdivně jsme se dívali na všechna
krásná strašidla, která les po celé
délce zdobila. Poctivě jsme se zastavovali u všech úkolů pověšených
na stromech a společně hledali
správné odpovědi. U stanovišť jsme
oceňovali jejich nápaditou propracovanost a hezký přístup pohádkových
bytostí k dětem a jejich rodičům.
Po procházce stezkou jsme si pose-

děli v příjemném stínu stromů, občerstvovali se a povídali si. Na první
pohled bylo znát, že děti kolem září
úsměvem a i dospělí si akci spokojeně užívají. Stejně jako my. Moc
děkuji za velmi hezké sobotní odpoledne.
D. Šlahorová, Ostrava

Pohádkový les jsem s rodinou navštívila poprvé a určitě ne naposled.
Děti si užily hry plněním různých
zkoušek a úkolů a my dospělí příjemnou procházku lesem. Děti si všímaly cestou strašidýlek rozvěšených

po stromech. Trošku se sice báli
čerta, zvláště poté, co začal zpívat,
ale po chvíli vše překonaly. Na otázku „co se líbilo nejvíc“ odpověděly
jednohlasně že snad úplně všechno.
Syna nejvíce ale zaujalo házení ježibaby do pece a dceru zase hra Člověče, nezlob se. Domů si děti odnášely diplomy a plno drobností za splnění úkolů. Jedním slovem super
akce a velké poděkování všem
organizátorům. A už teď se těšíme
na další.
V. Staňková, Petřvald u Mošnova

A samotné Helsinky?
Tam jsme se postupně přepravili
třemi letadly z Prahy a po příletu
nás autobusy rozvezly do dvou škol
na okraji města, kde jsme ve spacáku
na karimatkách strávili deset náročných, ale současně i příjemných dní
pobytu.
Zahajovací ceremoniál probíhal
na Olympijském stadionu. Pestrý
program obohatila vojenská kapela.

Srdcem celého dění WG bylo výstavní centrum Messukeskus. V největší hale bylo pro všechny zajištěno
stravování, v ostatních halách se prezentovaly pódiové skladby (15 min
vystoupení) a probíhaly workshopy.
Přes to všechno se našel čas na poznávání krás Helsinek a blízkého
okolí. Prošli jsme se po největší
tržnici Kaupakalli, navštívili Skalní
chrám vytesaný přímo do skály,
prohlédli pravoslavnou katedrálu

Uspenski a protestantskou katedrálu Suurkirklo. Trajektem jsme zajeli
na pevnost Suomenlinna a naší pozornosti neunikl ani olympijský stadion vybudovaný pro olympijské hry
v roce 1952, jehož součástí je i 72 m
vysoká věž, ze které je město i přilehlé okolí jako na dlani. A právě tady
náš atlet Emil Zátopek na OH 1952
získal zlatou medaili v běhu na 5 km,
10 km a v maratonu. Překonal tak
olympijský rekord a zapsal se mezi
legendy.

Také jsme se prošli příjemnou procházkou v národním parku Nuuksio,
jehož prostředí je zformováno ledovci a je plné údolí, soutěsek a jezer. Pozornosti neunikl ani skanzen Seurasaari s tradiční ﬁnskou architekturou a zábavní park Linnanmäki
se spoustou různých atrakcí, kde pětice odvážlivců neodolala a vyzkoušela si volný pád ze 70 m věže. A stálo
to za to.
K příjemné atmosféře přispěli i samotní obyvatelé, kteří vše s velkým
zaujetím sledovali. Potlesk, úsměvy
místních a krásná atmosféra celé
gymnaestrády byly poděkováním
a pohlazením na duši pro všechny
cvičence. Každý z nás si přivezl spoustu zážitků a dojmů jak ze cvičení,
tak i z Helsinek a okolí, a určitě nelituje ﬁnanční náklady, které účast
na této akci stála.
Děkujeme zastupitelstvu městského obvodu Stará Bělá za ﬁnanční příspěvek, který nám umožnil částečně
zmírnit vysoké ﬁnanční náklady.
Přeji všem krásné vzpomínání
a ahoj na příští 16. gymnaestrádě
v Rakousku.
Za všechny cvičící
Svatava Zezulková

fotky z této akce naleznete na:
http://sokol-stara-bela.
rajce.idnes.cz/ 2015 07 11
Gymnaestrada Helsinky
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Letní
skautské
tábory
jako každoročně připravily jednotlivé oddíly skautského střediska
Stará Bělá letní tábory. Letos proběhlo 6 různých táborů v blízkosti
Kyjovic. Dříve než se začtete do krátkých textů o jednotlivých táborech,
se musím zmínit o pomoci 72 dobrovolníků za řad členů a jejich rodičů,
kterým se podařilo během tří dnů
postavit táborovou základnu, jež pak
po celé léto sloužila jako bezpečné
zázemí všem táborům. Musím vyzdvihnout práci jednotlivých táborových týmů, které připravily originální táborové programy a nelze zapomenout na ty, kteří byli u boření základny a při ukládání táborových věcí pro příští rok. Byly to v součtu
stovky hodin práce pro druhé, díky
Vám všem!

Cestou necestou z pohádky do pohádky
V sobotu 29. srpna se lesík u myslivny proměnil v říši pohádkových
bytostí. Cvičitelé ASPV starobělské
jednoty zde připravili svou tradiční
a oblíbenou „Cestu pohádkovým lesem“. K pohádkovým hrátkám se nechalo zlákat přibližně 650 dětí a dospělých.

Pokud se chcete pobavit, vstupte
alespoň na jeden den do pohádky
za televizní obrazovku.
Úderem 14. hodiny se dětem i dospělým otevřela pomyslná brána
do světa pohádek. Čekala na ně procházka lesem v délce 1 km, kde bylo

připraveno 11 stanovišť s různými
úkoly. Po splnění dostaly razítko
do strašidelného lístku a malou odměnu, v cíli pak diplom pohádkového
hrdiny a nějakou drobnost od ČPZP.
Pokračování na straně 10

Pavel Stuchlý
Více na straně 8
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