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Dostali jsme šanci,
zbytek je na nás,
těší se Marodi za moře
Starobělská rodinná kapela Marod se chystá do Hollywoodu –
na mistrovství světa v interpretačním umění. Koná se v červenci a skupina už důsledně piluje pět minutových soutěžních vystoupení.
„Prostě máš minutu a během ní
máš šanci zaujmout. My budeme
soutěžit v pěti kategoriích: vlastní
tvorba, country, jazz, gospel a free –
to znamená cokoli. Každý se může
přihlásit, do kolika kategorií chce,
počet není omezený. Jen ve zpěvu je
jich asi patnáct kategorií a klidně
můžeš soutěžit ve všech,“ říká kapelník René Racek Matlášek. „Ale co je
nejzajímavější, ono se nehodnotí jen
pódiové vystoupení. Areálem chodí
desítky tajných agentů, kteří sledují
všechno možné – jak se soutěžící
chovají mimo pódium, jestli je ve výpravách sranda, jak jsou otevření
k ostatním - to všechno sehrává roli
v celkovém hodnocení. Takže můžeš
vyhrát v jednotlivých kategoriích,
ale taky získat celkový titul nejlepšího soutěžícího či nejlepší výpravy.“
Pokračování na straně 4

Kdo pracuje pro lidi,
občas to slízne,
ví místostarosta
Občanská angažovanost má v jeho
rodině letitou tradici, a tak na ni jen
logicky navázal. Michal Hořínek je
druhé volební období starobělským
místostarostou, a protože je to funkce neuvolněná, zastupuje starostu
vlastně po práci. Jinak je právníkem
krajského úřadu.

Sněhuláci pro Afriku
Gymnázium z Ostravy-Hrabůvky
již po několikáté pořádá zajímavou celorepublikovou charitativní sbírku určenou na podporu
vzdělání africké mládeže.
Pokračování na straně 3

Zápis dětí do Mateřské školy
Ostrava - Stará Bělá
příspěvkové organizace

na školní rok 2015/2016 se uskuteční

ve dnech 18. a 19. března 2015
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 přijdou rodiče s dítětem, přinesou 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) nebo na www.msstarabela.cz v oddílu ke stažení.

„Můj otec je nestraník, nikdy nebyl ani v žádných spolcích, maminka
zase opak – ona i babička byly v Lidové straně. Takže tradice u nás je. Měl
jsem chuť se zapojit do veřejného
dění i do voleb. Když tady člověk vyrůstal a má na Bělou příjemné vzpomínky, není mu lhostejné, jak se tady
žije. Samozřejmě k tomu musí dozrát
a uvědomit si, že to sám dál chce
ovlivňovat. Obecní samospráva je
hezká v tom, že je člověk nejblíž lidem, může ovlivňovat konkrétní věci. Pozice krajských samospráv a státu je náročná práce bez konkrétních
výsledků, ta obecní má lidský rozměr, je to o lidech a komunikaci s nimi a to se mi líbí,“ říká Michal Hořínek, proč se stal členem KDU-ČSL
a zapojil se do komunální politiky.
Pokračování na straně 8

Zastupitelstvo městského obvodu Stará Bělá
vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí dotace
z rozpočtu městského obvodu Stará Bělá pro rok 2015 v oblastech
TVC pravidelná činnost v tělovýchově, sportu a volnočasových aktivitách
JAK jednorázové akce
ZZS zdravotně znevýhodněné skupiny
Informace a přihlášky lze získat v kanceláři MOb Stará Bělá
nebo na webových stránkách městského obvodu Stará Bělá
https://starabela.ostrava.cz.
Uzávěrka pro podávání přihlášek je 2. 3. 2015 do 17:00.

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

! volat při páchání jakékoliv trestné činnosti ! v případě pohybu podezřelých osob

Z jednání rady
a zastupitelstva
Rada městského obvodu Stará Bělá na svém 1., 2. a 3. zasedání mimo jiné schválila
• uzavření nájemní smlouvy
na byt č. 3 v objektu Blanická 187
s panem Pavlem Sonnkem, bytem
A. Gavlase 32, Ostrava na dobu
určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12.
2015 za cenu 50,24 Kč/m 2 /měsíc
podlahové plochy
• uzavření nájemní smlouvy
na byt č. 3 v objektu Junácká 700
s panem Ladislavem Patákem,
bytem Junácká 700, Ostrava
na dobu neurčitou za cenu 75,Kč/m2/měsíc podlahové plochy
• uzavření nájemní smlouvy
na byt č. 4 v objektu Blanická 187
s panem Tomášem Valou, bytem
Valova 15, Ostrava na dobu
určitou od 1. 2. 2015 do 31. 1.
2016 za cenu 50,24 Kč/m 2 /měsíc
podlahové plochy
• poskytnutí věcného daru v hodnotě 500,- Kč do tomboly na ples
spolku Čmeláček – Klub rodičů
a přátel postižených dětí
• bezplatné zapůjčení prostor
obecního klubu spolku Základní
organizace Českého svazu včelařů Stará Bělá za účelem vzdělávání začínajících včelařů na dny
7. 2. 2015 a 22. 2. 2015
Rada městského obvodu zřídila pro volební období 20142018
a) Povodňovou komisi
b) Komisi místního rozvoje
a dopravy
c) Stavební komisi
d) Komisi pro občanské záležitosti
Zastupitelstvo na svém 2. zasedání mimo jiné schválilo:
• uzavření smluv o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na ﬁnancování
projektů:
* Energetické úspory objektu Úřadu městského obvodu Stará Bělá
* Energetické úspory objektu
č. p. 154 ve Staré Bělé
• nabytí nemovité věci – pozemku
par. č. 1830/10 o výměře 184 m2
v hodnotě 100 tis.Kč a o uzavření
kupní smlouvy na tento pozemek
(jedná se o část pozemku, na kterém je vybudován chodník podél
ulice Junácké)
• poskytnutí neinvestiční dotace
pobočce Knihovny ve Staré Bělé
ve výši 10 tis. Kč na nákup knih,
časopisů a výtvarných potřeb
• poskytnutí neinvestiční dotace
Charitě Ostrava ve výši 36.390,Kč na dokrytí nákladů spojených
s rozvozem obědů občanům Staré
Bělé v roce 2014
• poskytnutí neinvestiční dotace
ve výši 35 tis. Kč spolku Centrum
pro rodinu a sociální péči na zajištění sociálních služeb v Projektu
Výzva u občanů Staré Bělé v roce
2015
• schválilo termíny zasedání
zastupitelstva v roce 2015 takto:
23. 3. 2015
8. 6. 2015
21. 9. 2015
21. 12. 2015
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Informace z policejního radaru
Městská policie Ostrava provádí
měření na základě stížnosti občanů,
požadavku městského obvodu nebo
z vlastní iniciativy. Měření slouží
i pro účely zjištění hustoty dopravy
v daném místě a hodině.
Měření na ulici Kališní v místě křižovatky s ulicí Ruskovou bylo provedeno 8.12.2014 v čase 8–10 a 14–16
hodin, v době, kdy se předpokládá
nejvyšší hustota provozu:

v ranních hodinách byla hustota aut
cca 5 aut/h, odpoledne byla 23 aut/h.
Maximální naměřená rychlost byla
45 km/h (podrobně viz tabulky).

Kanalizace
Folvarek
II.etapa

Měření na ulici Mitrovická u dolní
školky bylo provedeno 10.11. 2014
v čase 8–10 hodin:
v ranních hodinách byla hustota aut
cca 122 aut/h. Maximální naměřená
rychlost byla 69 km/h (podrobně viz
tabulky).
Mojmír Krejčíček, starosta

Informace z kontrolního dne
Jak mají občané postupovat v případě, kdy je v projektu opomenuta
přípojka k jejich nemovitosti?
• vlastník si ve své režii zajistí
projekt přípojky
• zajistí si kladné vyjádření-souhlas
OVAK a.s. k napojení
• získá ve své režii povolení k dané
přípojce
navíc u přípojky pro pozemek,
kde není RD, zašle žádost o provedení přípojky na SMO odbor investiční.
Mojmír Krejčíček
starosta

Tříkrálová sbírka 2015
Do sbírky se aktivně zapojilo okolo 80 dobrovolníků, a to jak dospělých, tak i těch úplně maličkých.
Tito dobrovolníci nebyli pouze místní, ale i z vedlejších obcí a částí města Ostravy. Nejmladší koledníci byli
ještě v kočárku.
Počátkem Nového roku 2015
proběhlo ve Staré Bělé, stejně jako
v celé republice, koledování Tříkrálové sbírky. Kolednické skupinky
se vypravily do ulic naší vesnice především první víkend a také druhý
víkend v roce. Našli se ale i takoví,
kteří z různých důvodů o víkendu nekoledovali a vypravili se do terénu
během týdne.

Dohromady se do pokladniček
ve Staré Bělé vykoledovalo celkem
114 235,- korun. Opět se potvrdilo,
že obyvatelé Staré Bělé jsou ke kolednickým skupinkám velice štědří.
V celé Ostravě a přilehlých obcích,
kde sbírku organizovala Charita
Ostrava ve spolupráci s Charitou
sv. Alexandra, se vybralo 1 455 569,-.
Celkový výsledek je v Ostravě a okolí
ve srovnání s minulým rokem o něco

nižší, ale za celou republiku opět
vzrostl. Výsledek nás ujistil ve zjištění, že i když životní úroveň obyvatelstva není příliš příznivá, lidé stále
nezapomínají na ty nejpotřebnější.
Z výnosu Tříkrálové sbírky budou
letos podpořeny hospicové služby,
zaměstnávání hendikepovaných,
služby pro seniory, podpora matek
s dětmi v azylovém domě a další.
Poděkování koledníkům a všem, kteří se aktivně zapojili do organizace
tříkrálové sbírky, proběhne v sobotu
7. 2. 2015 v ostravském kině Vesmír,
kde jsou pro ně připravena dvě ﬁlmová představení.
Na závěr bych chtěl co nejsrdečněji poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu sbírky jakýmkoli způsobem podíleli (koledníci, dárci, příznivci a další). Především pak Kájovi
Stuchlému za jeho skvěle zvládnutou
organizaci.
Zdeněk Staněk
koordinátor Tříkrálové sbírky
Charita sv. Alexandra
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Starobělská pouť 2015
V roce 2015 se bude Starobělská
pouť konat ve dnech 16. – 17. května.
Předprodej stánkových míst bude
zahájen v pondělí 2. března 2015,
a to dle míst pronajatých v roce předešlém.
Platbu je možno provést na účet
číslo 19-1645817389/0800 po přidělení variabilního symbolu pro identiﬁkaci platby, který vám sdělíme

Poplatek
ze psa 2015
Jako každý rok je i letos poplatek
ze psa možno od začátku roku zaplatit v podkladně ÚMOb Stará Bělá a je
splatný do 31. března 2015.
Složenku na zaplacení zašleme jen
na vyžádání na tel. č. 599 424 105
nebo 599 424 106.
V případě, že již psa nemáte,
oznamte tuto skutečnost na výše
uvedená telefonní čísla případně
na e-mail schmelova@starabela.cz
ÚMOb Stará Bělá
odbor ﬁnancí a správy majetku

na telefonních číslech 599 424 105 –
paní Chmelová nebo 599 424 106 –
paní Pospíšilová.
Tento předprodej bude ukončen
v pondělí 30. března 2015 a po zpracování došlých plateb budou nezadaná místa od středy 15. dubna 2015
nabízena k pronájmu dalším zájemcům.
ÚMOb Stará Bělá
odbor ﬁnancí a správy majetku

Trénování
paměti

Kam v únoru
8.2.2015 neděle 15.00

Dětský maškarní rej
Od roku 2005 pořádá Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging bezplatné přednášky
s informacemi, jak je možné paměť
trénovat. Je tomu tak i letos a v rámci
Národního týdne trénování paměti
se k této akci připojí i občanské sdružení Senior servis, které uskuteční
přednášku dne 16.3.2015 v 10 hod.
v sále Biskupství ostravsko-opavského na Kostelním náměstí č.1 v Moravské Ostravě.
Nový kurz Trénování paměti bude
zahájen 31. 3. 2015. Zájemci o kurz
se mohou hlásit na tel: 776 763 519.
Mgr.Šárka Maňasová,CSc.
místopředsedkyně o.s.Senior servis

Zve TJ Sokol Stará Bělá
Sokolovna Stará Bělá

28.2.2015 sobota 10.00

Dětský karneval
s Hopsalínem
Zve Sdružení rodičů
Ostrava-Stará Bělá
Katolický lidový dům Stará Bělá

28.2.2015 sobota 20.00

Školní ples
Zve Sdružení rodičů
Ostrava-Stará Bělá
Katolický lidový dům Stará Bělá

Vaše vzpomínky
na druhou válku
Milí Starobělané,
v květnu to bude 70 let od konce druhé světové války. Zapátrejte
v rodinných archivech, otevřete staré domácí deníky, kroniky, fotoalba.
Zavzpomínejte, co jste vy sami nebo někdo z vašich blízkých v době druhé
války prožili – a podělte se o to se čtenáři jarních čísel Starobělského
zpravodaje.
Pokud se sejde dostatek zajímavého materiálu, rádi bychom v obecním
klubu uspořádali také výstavu.
Máte-li doma zajímavé předměty, fotografie či písemnosti, znáte-li
zajímavé příběhy, které se v letech 1939-1945 odehrály ve Staré Bělé, ozvěte
se nám.
Můžete nám napsat na adresu StarobělskyZpravodaj@email.cz nebo zavolat
redaktorce Janě Bohušové na číslo 736 515 496.
Vaše redakce

Sněhuláci pro Afriku
Dokončení z titulní strany

Pod heslem „Děti v Africe si sněhuláka nikdy nepostaví, mnozí z nich
se ale nedostanou ani do školy“ sbírka navazuje na jedinečnou sbírku
kol „Kola pro Afriku“. Tentokrát se
však jedná o akci s ﬁnančním výtěžkem, která je zaměřená na celou
Českou republiku. Do projektu se
zapojilo více než 300 českých škol,
starobělskou školu nevyjímaje.
Sněhové podmínky na začátku ledna vůbec akci nepřály, a tak byl
centrální termín pro celou republiku
vyhlášen až na týden od 26. do 29.
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ledna. Naše škola se do stavění sněhuláků pustila ve středu 28. ledna.
Sníh bezvadně lepil, sluníčko prokukovalo mezi mraky a akci si užili žáci
od prvních do devátých tříd. Za školu
jsme vybrali částku 1050,- korun a ty
jsme zaslali na účet charitativní
sbírky.
Pokud bude gymnázium Františka
Hajdy akci organizovat i příští rok,
rádi se znovu připojíme. Pro české
děti je příjemné zařádit si ve sněhu,
africkému dítěti tato radost snad
pomůže ke vzdělání.
Laďka Zezulková
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Dostali jsme šanci, zbytek je na nás,
těší se Marodi za moře
Marod míří do Hollywoodu, jak se
to stalo?
Na podzim mě oslovil známý, abychom se zúčastnili soutěže Ostravská pyramida. Vyprávěl, že se z ní dá
postoupit do Hollywoodu, a já jsem
se usmíval a říkal jsem si: Jasně, to
víš že jo, pohádka O Budulínkovi je
taky hezká, Karkulku mám taky rád.
A tím jsem to pustil z hlavy.
Pak přišel den D, loňský 4.říjen,
a nám se tam vůbec nechtělo. Mělo
to být na výstavišti, počasí bylo hnusné, sychravé, seděli jsme v 8 ráno
doma, koukali na sebe, už jsem měl
v ruce mobil s tím, že mu zavolám,
ať se nezlobí, že to nedáme. U nás to
není otázka toho, co se chce, ale volného času je tak málo, že šetříme
každou hodinu. Hodně zvažujeme,
kam půjdeme, protože mezitím
bychom mohli třeba spát, nebo spát,
nebo spát.
Nakonec jsme si řekli, že se to nedělá, a tak jsme šli. Měli jsme na ten
den odpoledne domluvené ještě honorované hraní v Mariánských Horách, takže jsem se s organizátory
domluvil, že odsoutěžíme a ﬁčíme,
a kdybychom náhodou něco vyhráli,
že nám to ten známý vezme a my se
k němu pro to stavíme.
Byli tam soutěžící z Plzně, Hradce
Králové, Brna, tak jsme si říkali, že je
to asi trochu větší, než jsme si mysleli. Odsoutěžili jsme, uklonili se,
potlesk, dobrý, a jeli jsme do těch
Mariánek. Ještě jsme tam stáli na pódiu, on přijel, postavil se pod nás
a mával medailemi. Točil pěti plackami a volal: Balte kufry, jedete
do Ameriky.
Vzali jsme si medaile a řekli mu dík
a ahoj. Až večer doma jsme se dívali,
co že jsme to vlastně vyhráli. Trochu
nám upadla čelist. Volal jsem mu
zpátky, jestli je to nějaká sranda. A on
se smál, jak jsme reagovali.
Co je to přesně za soutěž?

Talentová soutěž jevištního umění
sólistů i skupin jakéhokoli typu,
od tanečníků, muzikantů, přes modeling, až po herectví, všechny možné obory. Je to oﬁciální mistrovství

světa, kde se utkají lidé z padesáti
zemí světa. Říká se tomu Olympiáda
talentů - World Championship of Performing Arts (www.wcopa.com).
Zatímco modelky, tanečníci či instrumentalisté mají spoustu jiných
mezinárodních soutěží, amatérští
zpěváci a speciálně kapely tolik
šancí nemají, aspoň o tom nevím.
Pro českou amatérskou kapelu jet
někam hrát do zahraničí je velký problém. Domluvit si Polsko a Slovensko
je velký úspěch, téměř z hromádky
nevídáno, ale USA? To je pro amatéra holý nesmysl.
Vy jste tu cestu do USA vyhráli?
My jsme ji sice vyhráli, ale musíme
si ji zaplatit.
Takže kdybyste na to neměli, nejedete nikam?

V kategorii vlastní budeme soutěžit
s Reason To Be, je to love song, který
napsal Renda junior, a hodí se moc –
je v angličtině. Ta jediná bude naše.
Zbytek ne. Snažil jsem se vybrat
něco, co Američani mohou znát,
ale udělat to, jak oni to neznají.
V country výběr padl na Rogera
Millera a jeho King of the Road,
což Plavci tady kdysi nazpívali jako
Král silnic. Nám se jejich aranžmá
líbí, jen to nacvičíme v angličtině.
V jazzu jsem kapelu vyděsil úplně,
protože jsem vybral pro změnu
od Glenna Millera In the Mood, jen
nebudeme zpívat textovou variantu,
ale metodou bebop, lépe řečeno
scatingem, což je zpěv nesmyslných
slabik, napodobujících hudební nástroje. Znamená to zpívat ryze vokálově, bez nástrojů, což je speciálně
pro mou ženu velký bolehlav.

Je to úžasná výzva - dostaneš šanci
jako jediný z republiky ve svém oboru, a zbytek je na tobě. A to mi vyhovuje. Nemám rád, když mi někdo
zametá cestičku, chci se rozhodnout
sám, jestli půjdu doleva, nebo doprava. A když jdu blbě, je to moje blbost.
To je způsob mého života.
Dostali jsme šanci. Je to oﬁciální
mistrovství světa a my jsme členové
české reprezentace. Takže teď naposloucháváme a cvičíme. Některé ty
věci už nemůžu ani slyšet, hraje to
v autě, doma, furt dokola. I křeček už
si to zpívá.
Oč se bude soutěžit?
O ceny v hodnotě 300 tisíc dolarů,
v přepočtu asi 6 milionů korun, vesměs jsou to kontrakty. Ne vždycky
obchodní, jsou tam převážně různé
studijní pobyty za desítky tisíc dolarů. A co je zajímavé – funguje tam
nástěnka, kam může dát kdokoli svůj
vzkaz kterémukoli soutěžícímu. Ko-

Takových lidí je spousta. Z nominantů třetina až dvě pětiny bohužel
nakonec řeknou, že na to nemají.
My na to taky nemáme, ale je to taková příležitost, že si ji nenecháme
ujít. Takže jsme si půjčili. A ne málo,
v případě naší pětičlenné kapely je to
šestimístná suma. 300 tisíc korun.
Kolik Čechů letos pojede?
Reprezentační tým bude čítat pět,
možná sedm soutěžních čísel, jsou to
i nezletilí umělci, s nimiž pojede doprovod. Z Česka tedy pojede 20-25
členný tým. Každopádně my jsme
historicky první česká kapela napříč
žánry, která tam jede.
Co vás čeká na místě?
Letíme počátkem července, soutěž je desetidenní a koná se v hotelu
Westin, Long Beach, Hollywood, Los
Angeles, Californie, USA. Ve Státech
ještě chvíli zůstaneme, když už jsme
vyplázli šílené peníze za letenky. Jet
tam kvůli minutě, to by bylo hodně
drsné. Tak bychom rádi do některých
národních parků například.
Co budete zpívat a hrát? Svoje
věci přeložené do angličtiny,
nebo skládáte věci nové, nebo
něco úplně jiného?
Rozhodování už máme za sebou,
nebylo snadné. Určitě je lepší zpívat
anglicky, budou nás hodnotit Ameri-

KOMINICTVÍ Radovan Polakovič IČ: 74447971
Nabízím Vám:

Kapelník René „Racek“ Matlášek

S gospelem jsem se nejvíc zpotil
já. Vybral jsem tradicionál Give Me
Jesus, což tady nazpívala kapela
Spirituál kvintet jako Žízeň. Americký originál je pro mě něco strašného
a neposlouchatelného. O to víc mě to
láká, že jim tuhle strašidelnost předvedeme v kabátě Spirituál kvintetu,
který je moc hezký.
A asi nejzajímavější bylo vybrat
něco do kategorie free. Hlavní téma,
které jde z našeho vystoupení, je rodina, která něco umí napsat a zazpívat. Vybrali jsme si od Franka Sinatry Love and Marriage, titulní píseň seriálu Ženatý se závazky. A naším aranžérským vodítkem je 4tet,
což je hodně, ale hodně vysoká meta.
Už cvičíte?

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!!

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

čani, když nám budou rozumět, je to
plus. Dobré je, když písničku či melodii už někde zaslechli.

Teď to dáváme dohromady, abychom z toho udělali minutu. Můžeme
přetáhnout, ale ubírá to body. Člověk
si může v duchu říct, o co jde – o medaili, nebo si zazpívat hezkou písničku? Já bych chtěl oboje.
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lem chodí všichni akreditovaní, takže sice soutěžíš se zpěvem, ale protože se někomu líbí tvoje pleš, můžeš
dostat nabídku do reklamy nebo
do ﬁlmu, jenom proto, že tam potřebují plešatého chlapa. To jsem
schválně přehnal, ale funguje to
i na tomto principu.
Nám by udělalo velkou radost,
kdybychom si tam mohli střihnout
pár koncertů pro krajanské spolky.
Rádi bychom se tam prezentovali
Čechoameričanům.
V březnu máte koncert U Matěje. Bude to generálka na USA?
Co budeme mít aspoň trochu nacvičené, rozhodně alespoň v rámci
jamu zahrajeme. Chceme, aby jam
byl delší. Budeme koncertovat hodinu, hodinu po nás Tomáš Berka, excelentní písničkář z Prahy, a následně bude jam, který bude mít hodinu
až dvě. Pokud byl někdo na našem
koncertě Marod doma a od té doby
nás neviděl, přijde na úplně jinou
kapelu.
Jana Bohušová
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Chcete být užiteční?
Darujte svůj čas lidem,
kteří Vaši pomoc potřebují…
Charita Ostrava hledá dobrovolníky do Hospice sv. Lukáše a Fakultní
nemocnice Ostrava. Cílem práce dobrovolníků z Dobrovolnického hospicového centra Charity Ostrava je poskytování kvaliﬁkované pomoci
lidem v závěru života, doprovázení
nemocného a umírajícího člověka.
Základem je vytvoření vztahu
mezi doprovázejícím dobrovolníkem
a nemocným člověkem. Dobrovolník
může nemocnému člověku nabídnout aktivity vhodné pro společně
trávený čas např. povídání, čtení, hru
a s tím i pochopení a podporu. Mnoho může znamenat i pouhé lidské
pohlazení či samotná přítomnost.
Dobrovolník může být v kontaktu
také s rodinou a blízkými nemocného
člověka nebo se podílet na přípravě
kulturně-společenských aktivit, například vernisáží, hudebních vystoupení, vánoční besídky atd. Dobrovolníci se takto stávají oporou těžce nemocného člověka a podílí se spolu
s dalším personálem a rodinou na důstojném a plnohodnotném prožívání
závěru jeho života. Dobrovolnická
činnost přináší také pocit smysluplné práce a seberealizace, možnost
získat nové zkušenosti a přátele.

Dobrovolníky odborně připravujeme, rozsah školení je 35 h teorie,
20 hodin praxe a 3 h supervize.
Po dokončení kurzu obdrží účastník
certiﬁkát o jeho absolvování.
Pokud byste měli zájem se k nám
připojit, obracejte se, prosím,
na koordinátorku hospicových dobrovolníků Janu Camfrlovou. Kurz
pro hospicové dobrovolníky začíná
6. 2. 2015 od 16 h. Podmínkou je minimální věk 18 let a osobnostní předpoklady jako jsou komunikační
schopnosti, empatie, schopnost týmové práce a vyrovnanost s nemocí
a umíráním.
Kontakt:
Charita Ostrava,
Dobrovolnické hospicové centrum,
Charvátská 8, Ostrava-Výškovice,
(budova Hospice sv. Lukáše)
Kontaktní osoba:
Bc. Jana Camfrlová, DiS.
Tel: 599 508 505, 731 625 768,
e-mail:
cho.hospicove.centrum@charita.cz
Web: www.ostrava.charita.cz
„Největším potěšením, největší radostí v životě je cítit se potřebný
a blízký lidem.“
Maxim Gorkij

Na bezplatném semináři se dozvíte
Jak pečovat o nemocného
v domácím prostředí
Charita Ostrava v rámci aktivit
Charitní hospicové poradny a Mobilního hospice sv. Kryštofa nabízí možnost zdarma účasti na semináři Jak
pečovat o nemocného člověka
v domácím prostředí. Na společném setkání s profesionálními zdravotními sestrami se dozvíte, jak
zvládnout péči o člověka se sníženou
pohyblivostí, a získáte související
informace ze zdravotní a sociální
oblasti.
Získáte informace o tom, jak se nemocnému podává strava, tekutiny
a léky, jak se prování osobní hygiena
či polohování, jako prevence vzniku
proleženin. Proběhnout také praktické ukázky. Rovněž máme připraveny
informace o možnostech získávání

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

příspěvku na péči nebo využívání
kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování
potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možno zapůjčit
v Charitní hospicové poradně, katalog pomůcek a další informace můžete nalézt na webu Charity Ostrava:
www.ostrava.charita.cz.
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 19. 2. 2015
od 14 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 8, Ostrava- Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem u Mgr. Markéty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil:
731 534 002 nebo e-mailem:
cho.hospicova.poradna@charita.cz.
Těšíme se na Vaši účast!
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SERIÁL O SOUČASNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH RODECH,
KTERÉ HOSPODAŘÍ VE STARÉ BĚLÉ

STAROBĚLŠTÍ
ZEMĚDĚLCI 2015
Zapřáhnout pluh a vyjet do polí, to já rád,
říká pokračovatel sedláckého rodu
Kokešovi fungují jako tým, jinak by to ani nešlo - jejich práce nepočká.

Novodobá historie Kokešova statku začala v roce 1994, to se tehdy
ještě s tátou, který žil, dohodli, že to
zkusí na vlastní pěst. Začínali
se 34 hektary orné půdy a luk, pár
jich dostali v restituci, část Václav
Kokeš vyženil, část si pronajal. „Obcházel jsem sousedy a ptal se, jestli
by mi pole dali do nájmu nebo prodali,“ vzpomíná.

taky sóju,“ říká. K tomu chovají
35 kusů hovězího dobytka včetně
telat, o zvířata se stará především
manželka Milada.
Pro vlastní potřebu chovají slepice
a dva koně – ač jsou to chladnokrevné kobyly určené k zapřahání, mají je
Kokešovi pro radost, ne na práci.
Rajtují na nich obě Václavovy dcery.

Dnes hospodaří na 130 hektarech.
„Pěstujeme hlavně řepku olejku
a obiloviny – pšenici, oves, tritikále,

Šestičlenná rodina dnes obstará
všechnu práci sama. „Jsme soběstační. Včetně toho, že máme všechno

Rodiče: Marie a Cyril Volní, Jaroslav a Anna Kokešovi.

Václav Kokeš je chlap jak hora
a práce se nebojí – jinak by si těžko
vybral takovou dřinu, jako je soukromé zemědělství. „Výhoda? Jsem svým
pánem. Nevýhoda - že je člověk uvázaný jak pes u boudy, o dobytek se
musíte postarat každý den, sobota,
neděle, furt,“ říká hospodář z gruntu
číslo 16, dnes Ječmínkovy 36.
Vzal na sebe roli pokračovatele rodu, sedláctví se u Kokešů dědí z jedné generace na druhou už od konce
17. století. Rozumět polím i zvířatům
se Václav Kokeš učil od táty a ten zase od svého. „Není pravidlem, že by
tuhle roli dědil vždy nejstarší syn,
ani já nejsem nejstarší,“ povídá muž,
kterého jste možná zahlédli, jak
brázdí s traktorem či kombajnem
pole mezi Starou Bělou a Plzeňskou
ulicí. „Pole a traktory jsem miloval
odjakživa. Táta byl v JZD, chodíval

jsem za ním. Můj brácha byl to samé
– a to se mu stalo osudným. Spadl
pod zemědělský stroj. Táta mě pak
k ničemu nechtěl pouštět,“ popisuje,
jak rodinná tragédie málem dědický
řetěz zpřetrhala.
Děd a z části i táta ještě hospodařili na svém, než se v roce 1958 stali
součástí místního JZD. „Soupis, takzvaný vnos do družstva, tedy kolik
půdy, kolik kusů dobytka, koní a strojů a zařízení tam odevzdali, máme
stále doma. Dobrovolně nešel nikdo.
Táta pak dělal celý život v JZD a já už
v něm vyrůstal, nic jiného jsem neznal, takže jsem s tím neměl problém. Pravda je, že se tím změnil vztah
lidí k půdě. Dnešní generace jsou
už třetí i čtvrté, které na své tehdejší
půdě nehospodaří. Jen málokdo by
dnes své pole neprodal za žádnou cenu,“ vysvětluje zemědělec.

Totéž místo, jiná podoba - grunt kdysi a dnes.

obiloviny

řepka

hovězí dobytek

Kontakt pro drobný prodej
Václav Kokeš - 728 748 801
Ječmínkova 256/36, Stará Bělá
Václav Kokeš hospodaří mimo jiné na poli mezi humny a Dubinou.

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 6

ČÍSLO 2 ! ÚNOR 2015

potřebné vybavení – traktory, kombajn, lis, pluhy, postřikovač, secí
kombinaci. Sám dokážu zasít, sklidit,
postříkat. Pro dobytek máme vlastní
slámu, seno i krmení,“ povídá Kokeš.
V zimě se věnuje údržbě strojů
a pomáhá manželce s dobytkem.
„A letos jsem se po tříleté pauze
přihlásil u Ostravských komunikací
jako zimní údržba,“ dodává. V případě potřeby vyrazí do terénu – starat
se o sjízdnost ostravských silnic.
Jak vzpomíná, dvacet let jeli v jednom zápřahu. „Neměli jsme téměř
žádnou dovolenou, až poslední tři
roky se to zlepšilo, dokonce jsem se
rozcestoval – byli jsme ve Svaté zemi,
v Norsku a na svatbě ve Francii.“
Nekonečné dřiny nelituje, svou
práci dělá pořád rád. „Polní práce mě
baví. Dělat na polích, na lukách, zapřáhnout pluh a převracet skývu.
Nebo vzít kombajn a sklidit. Těší mě,
když se urodí. Ideální stav pro sedláka je, když nikdo nemá a já jo. Ale to
se mi za celou dobu stalo jen jednou,“
dodává s úsměvem.
O to, komu jednou rodinnou tradici předá, se zatím nestará. „Naše
děti se musejí dohodnout samy, kdo
bude pokračovat. Jestli vůbec někdo
z nich bude chtít,“ nechává tuhle starost Václav Kokeš zatím být.
Jana Bohušová

Václav Kokeš
soukromý zemědělec
• pochází ze starého starobělského zemědělského rodu, jehož
historie začíná rokem 1616, kdy
se do Staré Bělé přistěhoval Petr
Ko k e š , m l y n á ř z M o š n o v a .
Prvním zemědělcem – tedy sedlákem – v rodině byl Šimon
Kokeš. Ten se v roce 1685 přiženil na grunt číslo deset, z nějž
shodou okolností pochází žena
nynějšího pokračovatele rodu
Václava Kokeše Milada (rozená
Volná). Jejich sňatkem se spojila
historie dvou starobělských zemědělských rodin a jejich gruntů – takzvané desítky (Volní)
a šestnáctky (Kokešovi)
• Kokešovi dnes hospodaří na 130
hektarech půdy ve Staré a Nové
Bělé a Staré Vsi nad Ondřejnicí,
většinu z nich (cca 100 ha) mají
v nájmu. Pěstují na nich obiloviny a řepku olejku. Kromě rostlinné mají také živočišnou sekci
– chovají hovězí dobytek (cca 35
kusů), dva koně, dva psy a několik slepic
• co vypěstuje, prodává především velkoobchodníkům s rostlinnými produkty, jako drobný
prodej nabízí pšenici a také
brambory
• s manželkou Miladou mají čtyři
děti: Václava jr., Matěje, Marii
a Pavlu

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

Podzimní a zimní aktivity skautského střediska
Sbírka šatstva pro lidi
bez domova
Koncem měsíce listopadu loňského roku proběhla sbírka oblečení
pro lidi bez domova. Obyvatelé Nové
Bělé se o ní dozvěděli z letáčku v poštovní schránce, které rozvezl jeden
z členů skautského střediska, a občané Staré Bělé nalezli informace
na vývěskách a zastávkách. Celkem
jsme společně vybrali skoro 200 kg
oblečení, obuvi a ložního prádla,
které dostanou lidé bez domova
z Ostravy a okolí v nízkoprahovém
denním centru sv. Benedikta Labre
v Ostravě Vítkovicích. Vedoucí i uživatelé všem štědrým dárcům děkují.

Podzimní brigáda
světlušek
a benjamínků
Oddíl světlušek a benjamínků společnými silami pomohl na podzim
uklidit hlavní chodník místního hřbitova. Sešli jsme se hned zrána, z místní fary jsme si zapůjčili hrábě, košťata a kolečka a vydali se na hřbitov
uklízet. Zabralo nám to přibližně dvě
hodiny. Po práci nás čekala u klubovny zábava. Na farské zahradě
a na hřišti jsme si zahráli několik her
a na oběd se rozešli domů. Našim
cílem je naučit děti společně pracovat, pomáhat jiným a odměnit je
hrou.

Mikulášské divadlo
Příprava mikulášského představení začala už v říjnu výběrem pohádky,
obsazením rolí a rozdáním úkolů.
Během dalších týdnů jsme nacvičovali a nacvičovali, ladili hudbu, zpěv
a vyráběli kulisy. Nejvíce času vyplnilo vytváření postele s nebesy pro Růženku a trnité křoví, které vyčarovala
zlá sudička a které bylo zničeno během pár minut. Podle ohlasů těch,
kteří se podíleli, ale zvláště diváků
se nám pohádka povedla. Děti zasypaly malou Růženku spoustou obrázků a Mikuláš rozdal celkem 5 košů
dárků.

Sbírka dárků pro děti
do azylových domů
Za všechny děti, kterým jsme na
Vánoce udělali radost krásnými
dárky, děkuji všem dárcům. Dárky se
vybíraly na Štědrý den při dětské mši
svaté a hned poté byly rozvezeny do
pěti azylových domů pro matky, resp.
rodiny s dětmi v nouzi na Ostravsku.
Děti je tak měly už pod stromečkem.
Ještě jednou velký dík za vaše přispění.
Martina Hořínková
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Kdo pracuje pro lidi, občas to slízne, ví místostarosta
Dokončení z titulní strany

O čem je přesně práce místostarosty?
Je to zástupce starosty, člen rady,
člen zastupitelstva. Takže by se měl
podílet více než jiní členové na chodu
obce, na jejím fungování. Je to zastupování starosty v době, kdy tady není, plus agenda, kterou má místostarosta vyčleněnou a které se věnuje
celé čtyři roky.
A to je v tvém případě co?
Minulé volební období to byla doprava, fungoval jsem jako předseda
dopravní komise. Snaha byla monitorovat situaci na místních komunikacích: sledovat dopravu, jízdní řády
MHD, technický stav komunikací,
plánovat opravy - vždy jsme navrhovali seznam starobělské radě. A k tomu jsme řešili investiční akce, třeba
chodníky. V předešlém volebním
období to byla příprava chodníku
podél Junácké, který se realizoval,
a příprava okružní křižovatky u sokolovny, ta se chystá na letošek.
V současném období jsme se
se starostou domluvili, že bych se víc
věnoval kultuře. Že bychom se snažili rozhýbat a zkoordinovat kulturní
akce v Bělé.
Jak konkrétně?
Chtěl bych vytvořit plán. Je tady
řada spolků, které dělají kulturní
akce – buď jako ochotníci, nebo pozvou profesionály. V první fázi by se
mi líbilo zkoordinovat to - že to bude
na obecním webu, že se tomu dá větší ﬁnanční podpora. Chtěl bych oslo-

vit zástupce jednotlivých spolků, kteří akce organizují, případně podpořit
akce nové. Nemusejí to být jen koncerty duchovní hudby, chtěl bych
oživit veřejný prostor, ve Staré Bělé
je velká ochotnická tradice, tak mám
vizi zkusit tady rozjet ochotnický
spolek, ochotnické divadlo. Ale je to
o lidech, jestli se je podaří sehnat.
Trvalé bydliště máš ve Staré
Bělé, ale fyzicky tady s rodinou
nebydlíte. Je to hendikep?
Bydlíme v Zábřehu, po svatbě
jsme s manželkou chvíli byli v Olomouci, pak v Hrabové. Samozřejmě
bychom se chtěli vrátit do Staré Bělé
– postavit si dům, nebo zrekonstruovat dům rodičů.
Coby neuvolněný místostarosta
nejsi na úřadu denně, není to
komplikace?
Musím v hlavě přepínat: mám domácnost, rodinu, práci a ještě práci
na úřadě. V tom je to náročnější, protože se radši stoprocentně soustředím na jednu aktivitu. Je to náročné
na koordinaci, a oproti mým představám to jde pomaleji, hendikep je,
že je času málo a že to dělám ve volném čase.
Stouplo ti renomé mezi kolegy
na krajském úřadě, když zjistili,
že jsi místostarostou?
Cítil jsem podporu bývalého
i současného šéfa. Kdybych neměl
podporu v práci, kdy mi tolerují i to,
že tam nějaké hodiny nejsem, šlo by
to těžko.

Kdy máš z místostarostování
radost?
Největší odměnou je, když se něco
povede, když to funguje. Třeba když
se povede zvýšit bezpečnost v obci,
zvýraznit přechody, omezit rychlost
na vedlejších komunikacích. Nebo
vyřešit podněty občanů. Když se
povedlo – což nebylo mou zásluhou –
omezit dopravu nákladních aut
nad 12 t, léta na to obec tlačila, nešlo
to, pak se to zlomilo a prošlo to.
Taky mám radost, když se můžu
zapojit do debat v radě a zastupitelstvu a využít své profesní znalosti.
Veřejnou správu jsem studoval
a na krajském úřadu, jako úředník,
vykonávám samosprávnou činnost,
řada věcí je tam obdobných jako
u obce, a tak jsem mohl pomoci
upřesnit určité dokumenty. Povedlo
se vytvořit pravidla k malým veřejným zakázkám a aktualizovat jednací řád zastupitelstva. Starosta má
představu, že bych se mohl víc vyjadřovat i ke smlouvám.
Mohou tě lidé na úřadě ve Staré
Bělé navštívit, máš nějaké úřední
hodiny?

sportovat, ale když jde ulicí, většinou
si nevšimne vykopnuté dlažební
kostky v chodníku. Když už ale mám
zodpovědnost za určitý úsek, vnímám jinak i okolí – a to mě naplňuje,
jde mi o to, jak se tady lidem žije.
A co mi to bere? Volný čas.
Není to někdy práce nevděčná?
Děláš něco navíc, snažíš se – a ne
každý vždy pochválí.
To je paradoxně výhoda místostarosty – není v každodenním kontaktu
s lidmi, takže kritiku většinou slízne
tajemník, úředník či starosta. Nejsem první na ráně. V tom je to vděčnější, jsem více krytý úřadem a starostou, byť na mě kritika nepřímo taky doléhá. A taky se kvůli tomu někdy
naježím, ale to k tomu patří – člověk
je tu pro lidi, musí s tím počítat.
S Mojmírem Krejčíčkem jste se
v listopadu utkali v tajné volbě
o starostovské křeslo. Nemrzí tě,
že jsi jej nezískal ty?
Ne. Výsledek voleb jsme brali jako
vítězství KDU-ČSL, byť to bylo o pár
desítek hlasů. Kandidovat na starostu nebyly pouze moje osobní
ambice, ale především závazek vůči
voličům. Kdybych na starostu nekan-

Nejlepší je napsat nejdřív e-mail:
michalhorinek@seznam.cz. Jinak
bývám na úřadu zpravidla pondělky
a středy. V pondělky bývají rady a zastupitelstva, takže schůzky je lepší
si domluvit na středu odpoledne.

bude starostou a koho budeme

Co ti práce pro rodnou obec dává
a co bere?

deme spolupracovat. Kostky jsou

Dává mi pocit větší sounáležitosti
s obcí, člověk tady může bydlet,

didoval, nedokázal bych jim zodpovědět proč. A tak došlo na volbu
demokraticky zvoleným zastupitelstvem. Většina rozhodla o tom, kdo
akceptovat celé čtyři roky, s kým buvrženy a teď je třeba pracovat.
Jana Bohušová

Michal Hořínek (38)
místostarosta
• pochází ze Staré Bělé z rodu Hořínků „z luk“, po zdejší základní
škole vystudoval Arcibiskupské
gymnázium v Kroměříži a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
• od roku 2010 je starobělským
místostarostou, což je funkce
neuvolněná - jeho zaměstnavatelem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, kde pracuje jako právník na právním oddělení
• je členem KDU-ČSL a organizace Orel Stará Bělá
• s manželkou Terezou vychovává
dceru Julii (1)
• hobby: cyklistika, turistika, plavání
Michal Hořínek pracuje jako právník moravskoslezského krajského úřadu

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ
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Oﬁciální otevření šaten
na fotbalovém hřišti FK Stará Bělá

• Servis vozů všech značek
• Opravy a výměny mechanických součástí
• Likvidace pojistných událostí
• Laserová geometrie
• Pneuservis
• Autoskla, výměna čelního skla z povinného ručení zdarma
• Příprava a provedení STK
• Výměny olejů a ﬁltrů včetně automatických převodovek
• Servisní a garanční prohlídky
• Servis klimatizace
• Prodej a montáž Defend Lock zabezpečovacího systému
• Náhradní díly
• Diagnostika
• 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
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Leden patřil stolnímu tenisu
Vyznavači stolního tenisu si počátkem roku přišli na své: ve Staré Bělé
se konalo hned několik turnajů. Tady
jsou jejich výsledky – byť na stolnětenisových setkáních zdaleka nešlo
jen o ně.

Bez ohledu na to, zda se utkali profesionálové či amatérští hráči, pojila
všechny akce dobrá nálada, radost
z pohybu a dobře umístěných míčků.

Výsledky Tříkrálového turnaje 2015
pro neregistrované hráče

(joh)

Tříkrálový turnaj
registrovaných hráčů
V katolickém domě zněly první lednovou sobotu údery nejmenších míčků, konal se tu velice silně obsazený
Tříkrálový turnaj, nad kterým měl
záštitu místostarosta Staré Bělé
Mgr. Michal Hořínek. Zúčastnilo se
ho 61 registrovaných hráčů ze 24 oddílů z našeho a jiných krajů.
Výkonostně se turnaje zúčastnili
hráči od extraligy, přes 1.-3. ligu,
hráči krajských a okresních soutěží.
Dále se soutěže zúčastnili hráči
hrající různé výkonnostní soutěže
v zahraničí (Muttenz-Švýcarsko,
SV Waldhilsbach-Německo, DJK SV
Kolbermoor, SK Honstianske Trstany-Slovensko).
Taková akce ve stolním tenise pokud jde o rozsah a kvalitu ve Staré Bělé ještě nikdy nebyla. Převážnou část
hráčů na 1.ro čník turnaje, který nemá patřičnou tradici, osobně zval
Ing. Zdeněk Balušek, ředitel turnaje
a předseda oddílu stolního tenisu
Orel Stará Bělá. Patří mu za to dík.
Do přípravy a realizace akce se zapojil místopředseda oddílu stolního
tenisu Ing. Miloš Fabián st., Tomáš
Režný, člen výboru stolního tenisu,
někteří hráči Orla, za radu jednoty
Orla Ludmila Stuchlá a Jaroslav Bajorek.
Největším favoritem turnaje byl
extraligový hráč a bývalý reprezentant Martin Olejník, hrající tuto sezónu za DTJ Hradec Králové. „Svátky
jsem trávil s rodinou doma ve Sviadnově. Trénoval jsem přes Vánoce
v Havířově a věděl jsem, že se starobělský turnaj koná. Zápasy jsou
vždycky lepší než trénink, datum mi
vyhovovalo, tak jsem přijel,“ uvedl
profesionál, jehož účast byla překvapením na turnaji.
Pánské duely ozdobily výkony tří
žen, které se - jak bývá zvykem - zapojily do soutěží mužů. V soutěži pro ženy hrály mezi sebou.
Výsledky všech utkání zapisoval
hlavní rozhodčí Ing. Marek Záškodný, který vytvořil speciální počítačový program. „Měli jsme systém online přihlášek, hráči se registrovali
přes odkaz přímo do systému. A zatímco na jiných turnajích se losuje,
kdo proti komu nastoupí, nám se o to
postaral program, který přímo tvořil
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dvojice. Ušetřil nám hodně času,“
vysvětlil hlavní rozhodčí, který se
sám coby třetiligový hráč zapojil
do soutěží.
Tříkrálový turnaj odehraný ve výjimečném prostředí byl celkově hodnocen přítomnými hráči na výbornou.
V neděli se pak konal tradiční Tříkrálový turnaj pro neregistrované
hráče a registrované nezařazené
hráče hrající MěP V. třídy.
Václav Stuchlý
Starosta Orel
jednota Ostrava-Stará Bělá

Výsledky:

Nedělního turnaje pro neregistrované hráče se zúčastnilo přes 55 hráčů, z toho 10 v kategorii žáci, 8 v kategorii junioři, 12 v kategorii ženy,
25 v kategorii muži a další ve čtyřhře,
kde hrálo 15 dvojic.

soutěž 1:
1. Hejl Petr
TJ Sokol Horní Lhota
2. Fortuník Ferdinand
Orel Stará Bělá
3. Chovanec Pavel
TTC MG Odra GAS Vratimov
soutěž 2:
1. Svobodová Táňa
Muttenz – Švýcarsko
2. Vrtal Oldřich
TTC MG Odra GAS Vratimov
3. Vlk Radek
KST- Vsetín

Dne 4. ledna 2015 od 13 hodin
se uskutečnil v Katolickém domě
ve Staré Bělé 16. ročník Tříkrálového
turnaje ve stolním tenisu pro neregistrované hráče. Tento turnaj navázal na sobotní turnaj registrovaných
hráčů, který byl pořádán letos poprvé a hned s velkou účastí kvalitních
hráčů z extraligy a zahraničních klubů.

Velmi nás potěšilo posílení v kategorii žen a žáků oproti minulým ročníkům. Těší nás, že se turnaj i díky
podpoře obecního úřadu daří pořádat a obohatit společenský život
v obci. Nedělní odpoledne je tak nejen příležitostí si zahrát a zasoutěžit,
ale také posedět s kamarády. Setkávání je prvotním impulsem zakladatelů tohoto turnaje. Za šestnáct let
se změnila organizace turnaje, jeho
pořadatelé i jednotliví hráči, někteří
účastníci pamatují téměř každý
ročník a těším se, že se spolu setkáme

zase příští rok. Děti zvu na tréninky
stolního tenisu každou středu od 17
do 18 hodin do školní tělocvičny.
Michal Hořínek
Orel jednota Ostrava-Stará Bělá

Výsledky jednotlivých kategorií:
žáci:
1.Viktor Nedbal
2. Tereza Jurišicová
3. Stela Kučerová
junioři:
1. Pavel Kraus
2. Jakub Vítek
3. Daniel Nedbal
ženy:
1. Iva Urbánková
2. Hana Tomíková
3. Jana Mončková
muži:
1. Karel Folta
2. Karel Sýkora
3. Jiří Mišurec
čtyřhra:
1. Jiří Mišurec, Vojtěch Stuchlý
2. Lumír Uherek, Karel Folta
3. Petr Folta, Karel Sýkora

soutěž 3: Hlavní soutěž
1. Olejník Martin
DTJ Hradec Králové
2. Martinko Jiří
TJ Ostrava KST
3. Klos Patrik
TJ Ostrava KST
soutěž 4:
1. Svobodová Táňa
Muttenz –Švýcarsko
2. Hranická Jana
ÚSP- Muglinov
3. Spěváčková Silva
současně neregistrovaná
Turnaje registrovaných hráčů se zúčastnilo 61 mužů a žen.
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Turnaj U Lípy nese jméno
zesnulého kolegy
skupin, v jedné byli zkušenější, v té
druhé méně zkušení hráči,“ doplnil
Klímek.
Každý tandem sehrál čtyři zápasy
ve skupině, vítězové skupin se utkali
o celkové prvenství. Hrálo se o tradiční jedlé ceny z řeznictví pravidelného sponzora Jana Prantla a také
o putovní pohár zlaté barvy. „Zakoupila jej majitelka pekárny a manželka
Karla Chalupského paní Jiřinka, která nám přinesla ještě chleba, vánočku, a také s sebou vzala fotoaparát
a vyfotila nás,“ poděkoval Radim
Klímek.

Hrálo se o putovní pohár

Zasportovat si, setkat se s kamarády a společně uctít památku jednoho
z nich, to byl smysl 1.ročníku Memoriálu Karla Chalupského – turnaje
ve stolním tenise, který se druhou
lednovou sobotu konal v herně U Lípy.
„Pan pekař Karel Chalupský s námi hrával, pravidelně chodil na tréninky a účastnil se turnajů. Byl to náš
spoluhráč a kamarád. Je to na den
přesně rok, co nás opustil,“ vysvětlil
organizátor Radim Klímek, proč
neslo setkání Chalupského jméno.
V turnaji nastoupilo deset dvojic,
o jejich složení se rozhodlo až na místě. „Nikdo nevěděl, s kým bude hrát,
dvojice určil los. Losovalo se ze dvou

Veřejné bruslení
Během prosince naše jednota Orla
uspořádala dvakrát bruslení pro
veřejnost. Bruslení se uskutečnilo
v Multifunkční aréně v Ostravě-Vítkovicích vedle ČEZ Arény. Dohro-

A potěšení to bylo oboustranné:
„Byla jsem velice mile překvapená
a dojatá, že si na kamaráda vzpomněli a uctili jeho památku zrovna ve výročí jeho úmrtí takovým důstojným
a milým způsobem. Určitě by byl
nadšený, protože je měl moc rád,“
uvedla starobělská pekařka Jiřina
Chalupská.
Prvními vítězi Memoriálu Karla
Chalupského se stala dvojice Jaroslav Včíslo-Radim Klímek, která
ve ﬁnále přehrála duo Karel FoltaPetr Pačes 2:0 na sety. Vítězný Jaroslav Včíslo byl nejstarším účastníkem turnaje, přesto patřil k favoritům a své renomé potvrdil. „Hrával
i trénoval jsem první ligu. Kluci
říkali: Přijď. Tak jsem přišel. Fyzičku
si pořád udržuju, cítím se mlád, nervy mi nic neříkají, a protože jsem to
kdysi uměl, mám stále i na mladší,“
usmíval se.

Tři nejlepší dvojice

Spokojený byl i jeho spoluhráč
a organizátor Radim Klímek: „Pohár
je putovní, vítězové se s ním mohou
vyfotit, pomazlit, a pak jej nechat
na čestném místě někde v restauraci
U Lípy. Každý rok přibude na poháru
nový štítek se jménem vítězů, bude
to něco jako Stanley Cup. Počítáme
s tím, že memoriál bude pokračovat.“
(joh)

2.místo
Folta Karel - Pačes Petr
3.místo
Mišurec Jiří - Folta Pít

Lední hokej TJ Sokol
bilancuje rok 2014

Těšíme se na další setkání na akcích pro veřejnost.

Začátkem roku 2014 mělo první
mužstvo rozehranou soutěž o pohár
Františka Slezáka v Havířově. Po základní části postoupili do semiﬁnále,
kde prohráli a byli vyřazeni a tím sezónu ukončili. Družstvo seniorů pokračovalo v přátelských zápasech
ve Studénce. Na závěr sezóny sehrálo přátelské utkání proti S.K. Karviná-ženy.
1.února oddíl LH opět zorganizoval Posezení nejen při hokeji v tělocvičně naší TJ za účasti téměř 150
spokojených návštěvníků.
V jarních měsících družstvo seniorů zorganizovalo brigádu na vyčištění prostoru okolo pomníku 1. světové války pro ÚMOb Stará Bělá.
Na podzim pak byla zorganizována
druhá brigáda jako výpomoc při sběru brambor našeho hráče Jendy Havránka.

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

1.místo
Včíslo Jaroslav - Klímek Radim

Účastníci 1. ročníku Memoriálu Karla Chalupského. Foto: Jiřina Chalupská

mady se obou akcí pro veřejnost zúčastnilo okolo sta lidí. Pevně věříme,
že ti, kteří přišli, se dobře bavili
a příště přijdou také.

Zdeněk Staněk
Orel Stará Bělá

1. ročník
Memoriálu Karla Chalupského
výsledky:
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První družstvo mužů zahájilo sezónu 2014-15 opět v Havířově za účasti
sedmi družstev. Zatím se drží dobře,
postup do ﬁnálové skupiny již mají
jistý. Senioři opět pokračují úspěšně
v přátelských utkáních. Po deseti
odehraných utkáních devětkrát zvítězili a jednou remizovali se skóre
83:44. Zúčastnili se turnaje čtyř
mužstev ve Sudénce, kde všechny tři
utkání vyhráli se skóre 17:8. Průměrný věk seniorů je 59 let.
V závěru roku opět společně s klubem velocipedistů zorganizovali Vánoční salvy ze vzduchovky za účasti
56 soutěžících v tělocvičně TJ Sokol.
Za celoroční činnost chci celému
oddílu LH poděkovat za dobrou
reprezentaci naší TJ a přeji jim i občanům Staré Bělé do nového roku
2015 hodně zdraví a úspěchů.
Za oddíl LH TJ Stará Bělá
František Kaděra

ČÍSLO 2 ! ÚNOR 2015

Modernizace cvičné kuchyně
Dnes se žáci dostanou ve škole
ke kuchtění, vaření, pečení a přípravě jídel v rámci předmětu pracovní
činnosti. Jsme moc pyšní na to, že naši žáci zvládají základní práce spojené s přípravou jídel a pokrmů, přinášejí různé nové recepty a učí se
práci v domácnosti, která se jim
do života bude vždycky hodit.
Snahou školy bylo žákům proměnit cvičnou kuchyň a zlepšit podmínky pro pracovní činnosti. Koncem roku 2014 a začátkem letošního roku

Milé setkání v novém roce

došlo k rekonstrukci kuchyňky.
Od tohoto týdne bude žákům sloužit
krásná, prostorná, nová kuchyň. Kuchyňská linka je vybavena novým
nádobím, moderními kuchyňskými
a elektrickými spotřebiči.
Pevně věříme, že se žákům zde bude výborně vařit a učit se novým dovednostem. Ve škole nám jde stále
o to, aby naše děti byly manuálně
zručné a připravené pro běžný život.
Vedení ZŠ

Žáci šestých tříd se dozvěděli řadu

ODISbus
20. 1. 2015 jsme na naši základní
školu pozvali zelenomodrý ODISbus, který žákům představil možnosti hromadné dopravy v Moravskoslezském kraji. Byl zaměřen na propagaci veřejné dopravy a zdůrazňoval ekologický přínos cestování veřejnou dopravou.

užitečných informací o dopravních
prostředcích, sami si na tabletech
vyzkoušeli najít vhodná spojení,
ale především se pobavili o zátěži
a o výhodách hromadné dopravy
z hlediska dopadu na životní prostředí v porovnání s individuální přepravou automobily.
Mgr. Lucie Křiváková

Vydavatel: Statutární město Ostrava-městský obvod Stará Bělá
Junácká 127, 724 00 Ostrava, IČ: 00845451, registrační číslo MK ČR E 21551
Redakce si vyhrazuje právo na redakční úpravu příspěvků. lNeprošlo jazykovou úpravou.

periodický tisk územního samosprávného celku

Redaktorka: Jana Bohušová, tel.: 736 515 496, StarobelskyZpravodaj@email.cz
Redakční rada: Ladislav Dlouhý, Jana Bohušová, Pavel Hořínek, Jarmila Kaločová

Vychází zdarma Adresa redakce, sběr inzerce: ÚMOb Stará Bělá, Junácká 127, Jana Stehnová, tel.: 599 424 101, e-mail: JStehnova@starabela.cz
Sazba: Pavel Hořínek, e-mail:pavel.horinek@polepyaut.cz Tisk: Tiskárna v Dubí Uzávěrka příštího čísla: 15.2.2015
11 x ročně.

