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Starobělští zemědělci
na straně 6

Helsinky v pohybu:
Sokolové vyrazili
na gymnaestrádu

Jadranská pohoda
Autobus plný Starobělanů a spřízněných cestovatelů vyrazil v den vysvědčení za chorvatským sluncem. Týden
v Crikvenici na severu země přišel unaveným školákům, předškolákům, jejich rodičům i prarodičům vhod: relax na
pláži, večerní výlety do města, posezení na terase, velké kopečky zmrzliny, společný beachvolejbal - rozhodně je nač
vzpomínat, z čeho čerpat, v klidu přečkat zimu a začít se těšit na Jadran 2016!
Starobělské léto na zadní straně

Jiní šetří a berou si v létě volno,
aby jeli na dovolenou. Parta třinácti
starobělských Sokolů se uvolnila
z práce a nastřádala si, aby mohla
na letošní gymnaestrádu – velké setkání vyznavačů hesla: ve zdravém
těle, zdravý duch.
„Jde o radost z pohybu a skvělou
atmosféru,“ vysvětluje motivaci cvičitelka starobělského Sokola Svatava Zezulková.
Pokračování na straně 15

Místo učitele školníkem.
S postřehem detektiva
Jako absolvent gymnázia snil o tom,
že bude učit zeměpis a tělocvik. Nakonec se nestal kantorem, nýbrž
vyšetřovatelem krajské kriminálky a posledních patnáct let policejní
kariéry řešil ty nejzávažnější trestné
činy na severu Moravy a ve Slezsku,
včetně vražd.
Sen o práci ve škole se mu nakonec splnil: od loňského listopadu je
starobělským školníkem. Kruh se tím
uzavřel hned dvojnásobně - zdejší
základní školu jako kluk sám navštěvoval. „První a druhou třídu jsme měli ještě ve staré škole, topilo se tam
v kamnech a seděli jsme v kabátech,

než se třída pořádně vytopila. Do třetí třídy už jsem šel sem, Stará Bělá
tehdy dostavěla novou školu,“ popisuje, jak symbolický jeho nástup
do školnické funkce ve Staré Bělé je.
Co dělá starobělský školník
o prázdninách?
Nejdřív si vybere řádnou dovolenou,
a pak začne chystat školu na září.
Letos o prázdninách jsme dělali nové
šatny u tělocvičny, elektroinstalaci,
výmalbu v tělocvičně, na chodbách,
ve třídách. Nové čalounění na židlích. Byla toho spousta.
Pokračování na straně 10

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

Zastupiteli se nelíbí přechod u Lípy.
Chce jej zbezpečnit
Aby řidiči sundali nohu z plynu
a chodci se cítili bezpečněji, o to usiluje zastupitel Ladislav Dlouhý v lokalitě přechodu pro chodce u Lípy.
„Pohybují se tu děti, vyjíždějí auta
od školky, od restaurace i od jednotlivých domů, jsou tady dvě autobusové
zastávky, pekárna a u ní parkoviště.
Navíc je celý úsek v zatáčce. Je to tu
nebezpečné,“ upozorňuje zastupitel,
který oslovil vedení Staré Bělé,
aby se na úsek zaměřilo.
A mnozí z těch, kdo v místě žijí,
s ním souhlasí: „Jako obyvatel domu
umístěného v zatáčce mohu jen konstatovat, že vyjíždění na komunikaci
je velmi nepříjemné, málokdo v této
oblasti dodržuje maximální povolenou rychlost. Přechod je pro řidiče
přijíždějící od Matěje do kopečka
i rozjeté z kopečka od centra Staré
Bělé nepříjemný a málokdo zastaví.
Úsek je poměrně nepřehledný, svědčí o tom množství lehkých i těžších
dopravních nehod - především v zimě občas někdo přistane v naší HUP,
u sousedů v plotě, naproti domu
ve svodidlech nebo ve stromě u hospody,“ popisuje majitelka Starobělské pekárny Jiřina Chalupská. Starobělanka Vava Čechová vodila syna tři
roky do zdejší mateřinky, teď si
uvědomuje, že přechod u Lípy bude
její dítě brzy užívat coby chodec.
„Přechod u Lípy bude v naší rodině
na pořadu dne za dva roky, když po
něm bude muset naše dítě každý den
přecházet cestu, až bude jezdit samo
do školy. A musím říct, že bych do té
doby uvítala, kdyby se trochu zvýraznil. Dnes je to jen pár čar namalovaných na zemi v zatáčce, těsně u odbočky do mateřské školy. Nic moc

přehledné místo, kdo to tam nezná,
nemá důvod zpomalit. Blikající výstražné zařízení, červený zpomalovací pruh před přechodem, cokoliv,
co by místo udělalo bezpečnější,
přivítám s povděkem.“
Naměřená data jsou děsivá
Starosta Mojmír Krejčíček o situaci ví a přidává statistiku z radaru
na Mitrovické, který zaznamenává
rychlost vozidel o pár desítek metrů
dříve: „Výsledky jsou alarmující.
Jeden příklad za všechny: V sobotu
16. 5. 2015 v době od 15 do 16 hodin
projelo měřeným úsekem 191 vozidel, maximální naměřená rychlost
byla 141 km/h a průměrná rychlost
všech vozidel byla neuvěřitelných
127 km/h. V tento den byla ve Staré
Bělé pouť a v obci se pohybovalo velké množství chodců, děti nevyjímaje.
Bezohlednost řidičů je neskutečná.
Vzhledem k vysoké průměrné rychlosti je více než pravděpodobné,
že vysokou rychlostí zde jezdí i naši
občané. Občané, jejichž děti nebo
vnoučata možná navštěvují mateřskou školku.“
Zastupitel Ladislav Dlouhý má jasno, co by pomohlo: „Ideální by bylo
zpomalit tady rychlost, třeba retardérem, což by bylo nejúčinnější, nejjednodušší i nejlevnější. Stará Bělá
by se o to mohla pokusit, i když retardér u dopraváků a Ostravských komunikací zřejmě neprojde,“ míní.
Úkol pro dopravní odborníky
Vedení Staré Bělé už oslovilo dopravní projektanty: „V současné době je objednána projektová dokumentace na dopravní řešení celého

Zpomalit provoz zbezpečnit přechod pro chodce cíl zastupitele Ladislava Dlouhého

prostoru od ulice Pasičky po ulici
Vinohrad. Cílem je najít nejvhodnější
umístění přechodu a jeho označení,
ať už jde o rozdělení komunikace
v místě přechodu dělícím ostrůvkem,
stavbu retardéru, osazení chodeckým zpomalovacím semaforem, což
je semafor s tlačítkem pro chodce
doplněný radarem a kamerou, či nasvětlení přechodu a doplnění blikajícími světly,“ popisuje starosta Krejčíček.
„Konkrétní řešení bude záležet
na postoji správce komunikace a doporučení Policie ČR. Zároveň chceme řešit parkovací místa pro místní
pekárnu a mateřskou školku, aby nedocházelo k ohrožování chodců, cyklistů a aut pohybujících se na Mitrovické ulici.“

Jak doplňuje, úprava by se měla
týkat i bezprostředního okolí přechodu: „Součástí by mělo být osazení
výjezdu z ulice Pasičky lepším zrcadlem a odvodnění ulice Mitrovické
a prostoru před restaurací tak, aby
srážkové vody nevtékaly až k mateřské školce.“
Na projekt by podle starosty obvod mohl získat peníze ze státního fondu dopravní infrastruktury.
„Do půlky příštího roku vypracování
projektové dokumentace a vydání
územního rozhodnutí, poté sepsání
žádosti na fond a v roce 2017 vlastní
stavba,“ sumíruje Krejčíček.
Jana Bohušová

Kaštan a několik lip musí dolů.
Ale vysadíme nové, uklidňuje starosta
Nejprve kácení, potom sázení, to
je podzimní plán, který se týká hned
několika ploch ve Staré Bělé. „Kácet
budeme na třech místech. Ale následovat bude výsadba,“ upozorňuje
starosta Mojmír Krejčíček.
K zemi půjde statný kaštan, který
stojí u kostela mezi chodníkem a silnicí. „Není zdravý,“ vysvětluje Krejčíček s tím, že je to jediné místo, kde
se zatím neví, zda tam poroste nový
strom.
To v dalších dvou lokalitách, které
čeká kácení, je nová výsadba v plánu.
„Kácet budeme tři lípy, které rostou
na Mitrovické pod kapličkou u hřbitova. Důvodem je špatný zdravotní
stav, jedna je napůl suchá. Nahradíme je čtyřmi mladými stromy. Bude
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to buď červený kaštan nebo dub nebo
habr. A nejspíš to bude mix,“ uvádí
starosta.
Do třetice se bude řezat a kácet
ve stráni u prostředního obchodu,
znova půjde o lípu. „Nahradíme ji
třemi stromy - javory či duby - a deseti keři,“ popisuje Mojmír Krejčíček.
O kácení se postarají moravskoslezští hasiči, kteří to budou mít
v rámci profesního výcviku. Sázení
stromů dostane na starosti profesionální ﬁrma, která vzejde z výběrového řízení.
Starobělský úřad zároveň ve spolupráci s odborem ochrany životního
prostředí ostravského magistrátu
zkontroluje stromy na Slavíkově kopci. „Předběžně jsme s pracovnicemi

Kácet se budou stromy, které nejsou v dobré kondici

magistrátu napočítali osmnáct stromů ve špatném zdravotním stavu.
V porostu je dostatek mladých stromů, které vykácením nemocných
dostanou šanci na další růst, a pokud
bude potřeba, opět dosadíme nové
tak, abychom zajistili druhovou
pestrost a zároveň zajistili svah před
erozí,“ vysvětluje starosta.

STRANA 2

Je připravený, že se jej budou lidé
ptát, proč musejí vytipované stromy
dolů.
„Naším cílem je bezpečnost. Mnohé lípy ve Staré Bělé jsou ve špatném
stavu, smyslem není kácet, ale nahradit a zkvalitnit místa, vysadit zdravé
stromy.“
(joh)
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Z jednání rady
a zastupitelstva

Obracíme se na občany jménem
společnosti OZO Osrava, s.r.o.,...

8002809/VB001/01”, která je
umístěna v pozemku par. č. 2733/1
v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava
• o uzavření smlouvy o zřízení

Rada městského obvodu Stará

věcného břemene se společností

Bělá na svém 11.-13. zasedání

ČEZ Distribuce, a. s. za cenu
75.900,- Kč bez DPH pro stavbu:

mimo jiné rozhodla:
• o prodloužení nájemní smlouvy
na byt č. 6 na ulici Junácká 700,
s nájemcem paní Renátou Mandincovou, na dobu určitou od 1. 9.
2015 do 31. 8. 2016 za cenu 66,00
2

Kč/m /měsíc/podlahové plochy
• uzavřít smlouvu o dílo na „Zajištění údržby hřbitova ve Staré Bělé” na dobu určitou od 1. 7. 2015
do 30. 6. 2017 s panem Milanem
Foltou, za cenu 99.900,- Kč bez
DPH/rok

“Ostrava 3668/4 Cigánek,
NNk/VB002, č. IV-12-8008220/3”,
která je umístěna v pozemcích par.
č. 3665 a 3666 v k. ú. Stará Bělá,

...která zajišťuje v naší obci svoz komunálního odpadu svými vozy. Řidiči těchto vozů mají velký problém
projet našimi místními komunikacemi, do kterých značně přesahují přerostlé větve stromů z přilehlých zahrad.

Pří jízdě těmito ulicemi dochází
k poškozování vozového parku společnosti OZO. Z tohoto důvodu žádáme naše spoluobčany o to, aby neodkladně zajistili ořez těchto větví.
Uvádíme seznam ulic, kde je situace nejhorší, a to:

obec Ostrava
• o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Zbyňkem
Strnadelem, za cenu 1.000,- Kč
bez DPH pro stavbu: “Inženýrské
sítě - přípojka plynu a vody”, která

Pepřicova *)

Hliněná

Gregárkova

K Průplavu *)

Povětronní

Na Pešatku

Pasičky

Holainova
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Malíkova
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Na Surdíku

Klečkova

Desátkova

Smyčkova

Vinohrad
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Kotíkova

Pod Lesíkem

Viničná

Trňák

je umístěna v pozemku par. č.
143/1 v k. ú. Stará Bělá, obec

*) na těchto 2 komunikacích je situace nejhorší

Ostrava

• o zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na realizaci akce: Oprava
hřbitovní brány, branky, sloupků
a opravu zábradlí a betonových
obrubníků podél komunikace Blanická” z důvodu havárie traktoru
s vlekem a osobního vozidla s přívěsem na komunikaci Blanická
ze dne 19. 5. 2015 společnosti
Hoch-bau, s r. o. za cenu 139.242,Kč bez DPH
• o uzavření nájemní smlouvy
se společností Pediatrie - Komínková, s.r.o., na pronájem nebytových prostor o celkové výměře
2

2

138,98 m za cenu 400,- Kč/m /rok
s účinností od 1. 8. 2015 na dobu
neurčitou

Jarmila Kaločová, tajemnice

• o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce, a. s., 5 za cenu 4.400,Kč bez DPH pro stavbu: „Zemní
kV, č. IP-12-8016217/Ostrava,

Nabízím Vám:

Na Zámčiskách, Dvorská, přípojka
NNk, která je umístěna na po-

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

zemku par. č. 3637 v katastrálním

Čištění komínů a kouřovodů, vložkování a opravy komínů.

území Stará Bělá, obec Ostrava

Nízké smluvní ceny!!

Zastupitelstvo na svém 1. mimořádném zasedání mimo jiné
• uzavřít smlouvu o dílo na realizaci projektu „Rekonstrukce ulic
Junácká – Mitrovická na malou
okružní křižovatku v Ostravě –
Staré Bělé“ se společností V – projekt, s.r.o. za cenu 854.011,52 Kč
bez DPH

za cenu 191.046,- Kč bez DPH

• uzavřít smlouvu o dílo na realizaci projektu „Rozšíření veřejného osvětlení v souvislosti s rekon-

• uzavřít smlouvu o dílo na reali-

strukcí křižovatky ulic Junácká -

zaci akce: “Oprava chodníků

Mitrovická na malou okružní

a schodů – hřbitov ve Staré Bělé“

křižovatku v Ostravě-Staré Bělé”,

se společností Hochbau, s.r.o.,

uzavřený s podnikající fyzickou

za cenu 985.993,- Kč bez DPH

osobou Kamil Vantuch za cenu

• o prodloužení nájemní smlouvy

235.604,- Kč bez DPH

na byt č. 6 na ulici Blanická

• uzavřít smlouvu o dílo na reali-

187/1068, s nájemcem panem Lu-

zaci projektu „Rozšíření veřejné-

kášem Šeděnkou, na dobu určitou

ho osvětlení - hřbitov ve Staré

od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 za ce-

Bělé”, uzavřený s podnikající fy-

nu 50,24 Kč/m2/měsíc/podlahové

zickou osobou Rudolf Prorok

plochy

za cenu 195.771,- Kč bez DPH

• o uzavření smlouvy o zřízení

• uzavřít smlouvu o dílo na realiza-

věcného břemene se společností

ci projektu „Kolumbárium na hřbi-

ČEZ Distribuce, a. s. za cenu

tově v Ostravě - Staré Bělé”,

49.700,- Kč bez DPH pro stavbu:

v počtu 4 ks kolumbárií s podnika-

„Ostrava, Na Pešatku, VN 99,

jící fyzickou osobou Martin Badu-

s l o u p y V N, V N V, č . I E - 1 2 -

ra za cenu 480.000,- Kč bez DPH
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Tel: 605 379 799, e-mail: kominictviradovan@seznam.cz

rozhodlo:

zaci akce „Úprava zpevněné plochy - Náměstí u RD Šeových”

KOMINICTVÍ Radovan Polakovič IČ: 74447971

kabelové vedení připojky NN 0,4

• uzavřít smlouvu o dílo na reali-

se společností Hochbau, s.r.o.,

Bosákova

Pozvánka do tělocvičny
Prázdniny uběhly jako voda, školákům začne maraton školních povinností
a nám cvičení v tělocvičně pro ty, kteří se chtějí hýbat.
Je určeno všem bez rozdílu věku, rozvíjí pohybové schopnosti, učí vítězit
i prohrávat, nevzdávat se při neúspěchu a nebát se. Stačí si vzít sportovní
oblečení a obutí, o dobrou náladu se už postaráme.
Poprvé se sejdeme v pondělí 14. září dle rozpisu jednotlivých složek:
Pondělí

16.00 - 17.15
17.15 - 18.45
18.45 - 19.45
19.45 - 20.45

mladší žačky
starší žačky
rodiče s dětmi
aerobik
ženy II.

1 .- 5.třída
6. - 9. třída
(od dvou let)

Úterý

15.00 - 16.00
17.30 - 18.30
20.00 - 21.30

mladší žáci
starší žáci
muži

1. - 5. třída
6. - 9. třída

Čtvrtek

16.00 - 17.00
17.00 - 17.45
17.45 - 18.45
18.45 - 19.45
19.45 - 20.45

mladší žačky
starší žačky
ženy I.
aerobik
ženy II.

1. - 5. třída
6.-9.třída

Pátek

16.30 - 17.30
17.30 - 18.45
19.45 - 21.30

mladší žáci
starší žáci
muži

1. - 5. třída
6. - 9. třída

Bližší informace můžete získat i na stránkách ASPV,
které najdete na adrese: http://sokol-aspv.starabela.cz/.
Těšíme se na společná setkání nejen v tělocvičně, ale i mimo ni při různých
společenských a sportovních akcích, které pravidelně pořádáme.

STRANA 3

za cvičitelský sbor Svatava Zezulková
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ORDINAČNÍ HODINY PLATNÉ OD1.8.2015
MUDr. Tomáš Folta,Povětronní 246/68, Stará Bělá, tel.: 596 769 797, e-mail: tomas.fol@seznam.cz

Pondělí

8.00-11.00

11.00-13.00
pouze pro objednané!

Úterý

13.00-16.00

16.00-18.00
pouze pro objednané!

Středa

13.00-16.00

16.00-18.00
pouze pro objednané!

Čtvrtek

8.00-11.00

11.00-13.00
pouze pro objednané!

Pátek

8.00-11.00

11.00-13.00
pouze pro objednané!

PROVOZNÍ DOBA: Pondělí až pátek – v rozsahu ordinačních hodin pro pacienty bez objednání.
IČ: 45150681
V době nepřítomnos zastupuje MUDr. Lenka Hájková v Nové Bělé, Krmelínská 523/305, tel. 596731170.
V případě náhlého ohrožení života nebo zdraví, volejte telefonní číslo 155!

Městská policie zve na další z řady bezplatných kurzů pro veřejnost
Městská policie Ostrava zve na další z řady bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá v rámci projektu
Bezpečnější Ostrava. Konat se proto
bude v prostorách budovy městské
policie na ul. Hlubinské 6 v Moravské
Ostravě ve středu 30. září 2015
od 16:00 hodin.

Zářiové setkání s občany nese

obrany při napadení, které si mohou

název Obranné prvky v praktickém

účastníci nacvičit při oblíbené prak-

životě. Hovořit se bude o praktickém

tické části v tělocvičně a i tentokrát

využití předmětů osobní ochrany

bude připraven dětský koutek pro dě-

a jejích druzích. Účastníci kurzu

ti účastníků kurzu.

se seznámí s různými rizikovými

Připomínáme, že je vhodné si s se-

situacemi a pojmem „nutná obrana.“

bou přinést sportovní oblečení (pro vý-

Strážníci vysvětlí i techniky sebe-

uku sebeobrany), popř. volnější obuv

na přezutí a hygienické potřeby (možnost využití sprchy po sebeobraně).
Sportovní obuv není třeba, výuka
základů sebeobrany probíhá v tělocvičně na žíněnkách.
Bližší informace rádi poskytneme
na tel. 599 414 151, 599 414 408
nebo prostřednictvím elektronické
pošty na adrese info@mpostrava.cz.
Není potřeba se předem na kurz
přihlašovat.
Vladimíra Zychová
Městská policie Ostrava

Novobělská pouť - a je to tady!
Víkendový maraton zábavy zažijete

12. – 13. září v areálu autodopravy Kokeš
Můžete se těšit na kolotoče, atrakce, stánky, soutěže, vystoupení umělců i nefalšovaný pouťový karneval.
Pouť proběhne při příležitosti dne Povýšení svatého Kříže, kterému je zasvěcena novobělská kaple.
Snahou pořadatelů je navázat na několik poutí z počátku devadesátých let minulého století a především na pouť v loňském roce, pokusit se vytvořit tradici
a přinést dvoudenní maraton zábavy pro celou rodinu. I přes nepřízeň počasí se poutě v roce 2014 zúčastnilo téměř 5 000 návštěvníků. Účastí populárních
umělců, dětských pořadů, soutěží a tematických doprovodných akcí chceme připravit daleko přitažlivější program než mají podobné akce v okolí, pouze
se stánkovým prodejem a kolotoči. Shlédneme ukázky ručních prací členek novobělské organizace Českého svazu žen. Paní Lasáková z Nové Bělé představí
původní originální výrobu a zdobení perníků. Novobělský hrnčíř Jiří Břenek předvede výrobu keramiky na hrnčířském kruhu.
Farář Bohuslav Novák bude

V sobotu se děti zabaví s Klauny z Balónkova.
Vystoupí Zdeněk Krásný.
Uvidíme mladou charizmatickou pop-rockovou kapelu Samostatně Neprodejní.

v neděli od 11 hodin sloužit mši svatou
v Domě s pečovatelskou službou Bělásek.

Zažijeme množství soutěží pro děti i dospělé.

V odpoledním programu si děti zahrají s

Od 20hodin vypukne pouťový karneval.

Pobaví nás skvělé Hypochondr show
se svými parodiemi a hity např. Šenkýřka.

Klaunem Hopsalínem.

Do pozdních nočních hodin zahraje kapela HEC

Celý dvoudenní program uzavře strhující

střídavě s diskotékou největších hitů Hitrádia Orion

travesti show Divoké kočky s neotřelým novým programem.

NOVINKA !!! Chůze po vodě - aquazorbing premiérově na pouti v Nové Bělé.
BOOSTER jediná adrenalinová atrakce v ČR, která vás vyveze do výšky třiceti metrů,
to vše s množstvím dalších atrakcí. Např. malování na obličej, ukázky práce hasičů, jízdy na ponících a další.

Ušetřit můžete zakoupením oblíbených slevových kuponů, kde dostanete za 100Kč - jízdy na kolotoči, nápoj, jídlo …Vše v celkové hodnotě 200Kč.

Akce proběhne i za horšího počasí. Jeviště pro účinkující i prostory pro diváky jsou zastřešeny.
Informace www.poute.artom.cz
Těšíme se na setkání na Novobělské pouti.
STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ
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Ostravská městská policie stále přijímá nové strážníky
Městská policie Ostrava má stále
své řady otevřeny novým zájemcům
o povolání strážníka. Toto jistě náročné, ale také zajímavé a nevšední
povolání se nabízí všem, kteří splňují
zákonem stanovené podmínky, mezi
které patří bezúhonnost, spolehlivost, české občanství, minimální věk
21 let, zdravotní způsobilost a střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.
Činnost městské policie nabývá
v současné době ve společnosti na důležitosti a významu. Vždyť strážníci
denně v ulicích města přispívají k zachování bezpečnosti občanů, k ochraně jejich života, zdraví i majetku.
Od září letošního roku dojde k navýšení početního stavu strážníků
u Městské policie Ostrava na celkový
počet 715. Pro naplnění tohoto stavu
je třeba aktuálně doplnit naše řady
o 41 strážníků.
Každý zájemce projde výběrovým
řízením a je-li úspěšný, absolvuje tříměsíční rekvaliﬁkační kurz, k jehož
provozování je Městská policie
Ostrava akreditována ministerstvem
školství. V průběhu kurzu si uchazeči
o povolání strážníka (čekatelé)
osvojují potřebné znalosti ze všech
právních norem, potřebných pro výkon povolání strážníka, a jsou seznamováni se všemi nařízeními a vyhláškami města. Součástí vzdělávání
jsou rovněž hodiny sebeobrany, taktické a střelecké přípravy, základů
kriminalistiky, poskytování první
pomoci a základů psychologie.
Nováčci z kurzu se také v rámci
vzdělávání zapojují do přímého výkonu služby. V rámci několika směn
ve společné hlídce se zkušeným
strážníkem získávají praktické poznatky a zkušenosti a mohou si
na vlastní kůži vyzkoušet, jaká úskalí
výkon tohoto jistě náročného povolání přináší.
Kurz je zakončen závěrečnou
zkouškou odborné způsobilosti před
komisí ministerstva vnitra, po jejím
úspěšném absolvování získává čekatel osvědčení strážníka.
Aktuálně jsou nové rekvaliﬁkační
kurzy plánovány s předpokládanými
nástupy k 1. září 2015 a k 1. prosinci
2015.
S novým povoláním je svázán systém beneﬁtů jako příspěvek na rekreaci, 5 týdnů dovolené nebo poukázky na stravování, sociální jistoty
a možnost profesního růstu.
Rozsah výcviku a všechna kritéria
pro přijetí uchazeče o povolání strážníka naleznou zájemci na webových
stránkách ostravské městské policie
www.mpostrava.cz. Pro více informací se mohou obrátit také na tel. č.
599 414 426.
Vladimíra Zychová
Městská policie Ostrava

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 5

ČÍSLO 9 ! ZÁŘÍ 2015

SERIÁL O SOUČASNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH RODECH,
KTERÉ HOSPODAŘÍ VE STARÉ BĚLÉ

STAROBĚLŠTÍ
ZEMĚDĚLCI 2015
Agro - čtrnáctičlenná parta,
která drží pospolu
Když se počátkem 90. let začali
z místního JZD Odra odlupovat soukromníci, kteří se rozhodli zkusit
hospodařit na vlastní pěst, zůstala
hrstka chlapů, kteří chtěli naopak
zůstat pospolu. „Nechtěli jsme dělat
na vlastní triko, neměli jsme tu odvahu, ani zázemí – ti, kteří se oddělili,
měli k ruce rodinu, trouﬂi si, protože
věděli, že na práci doma nebudou
sami,“ vysvětluje rozdíl mezi země-

dělci-jednotlivci a partou z Agra jeho
spoluzakladatel a jednatel Stanislav
Kokeš.
„Výhoda? Je nás víc. Jeden za druhého zaskočíme,“ přemýšlí nahlas.
Na druhou stranu počítá s tím, že zemědělské družstvo je už z principu
pod větším drobnohledem. „Jsme
s.r.o., pořád máme nějaké kontroly.
Revize na počítač, hasicí přístroje
i varnou konvici,“ vzpomíná účetní

Sídlo Agra: v centru Staré Bělé, ulice Blanická

Libuše Krajčová, o co všechno už se
kontroloři zajímali.
Hospodařit začínali na téměř šesti
stech hektarech půdy, kde pěstovali
obiloviny, brambory, kukuřici, a taky
se dvěma kravíny a jedním vepřínem. Dnes mají o sto hektarů méně
a vystačí si s jediným kravínem –
v Proskovicích. Brambory ze seznamu plodin vyškrtli. „Lidi je kradli
z polí,“ vysvětlují společníci Stanislav Kokeš a Leoš Vosáhlo, proč místo
toho raději sadí řepku.
U obilovin a kukuřice na siláž
zůstali. „Pšenici prodáváme do Polska, za lepší cenu. A sadíme ji i na semeno.“
Speciální režim vyžaduje 180 hektarů luk v lokalitě chráněného Poodří. „Tam platí přísná pravidla,
nesmí se hnojit, nic sadit, louky máme jen na seno, a tím pak krmíme
naše býky.“

Vladimír Berger v akci: po vyschlé půdě se jezdilo lépe
než vloni, kdy o žních pršelo

V sídle na Blanické mají zázemí,
garáže pro stroje i sklady pro plodiny. A k tomu bonus pro každého,
kdo má rád dobré řeznické zboží:
v maličké prodejně v přízemí nabízejí

masné dobroty z Melče, Sedlnice
či Jistebníku. Zauzený sedlnický, tlačenka, debrecínské párky, pečeně,
klobásy – to všechno prý stojí
za ochutnávku.
Jinak je zemědělský život v partě
hodně podobný tomu, co zažívají
soukromníci-sólisté: stres z počasí
i cen na trhu. „V zemědělství neovlivníte vůbec nic. Cena mlíka, masa i obilí závisí na tom, jak se pohne
americká burza,“ posteskne si Leoš
Vosáhlo.
„Ale baví nás to i tak, jinak bychom
to nedělali,“ doplňuje parťák Stanislav Kokeš.
A jejich účetní dodává: „Cena mléka pořád klesá, je hluboko pod náklady. Úroda řepky je letos malá.
Ale když to všechno roste a kvete,
je to pěkný pohled. Náš taťka vždycky říkával, že je to nejhezčí profese.
Že kdyby se znovu narodil, vybral by
si ji zas,“ vystihuje Libuše Krajčová,
co si o zemědělské dřině myslí snad
všichni ti, kdo se jí dobrovolně věnují.
Jana Bohušová

Agro Stará Bělá
s.r.o.
• zemědělské družstvo hospodaří v areálu někdejšího JZD
Odra v centru Staré Bělé, mnozí jeho členové kdysi ve zdejším JZD začínali
• vzniklo v březnu 1995 jako ﬁrma osmi společníků, mělo celkem třicet zaměstnanců. Dnes
jsou společníci tři (Stanislav
Kokeš, Leoš Vosáhlo, David
Berger), zaměstnanců je čtrnáct a jeden externista-zootechnik
• kombinuje rostlinnou i živočišnou výrobu: hospodaří na 499
hektarech půdy v katastru
Staré i Nové Bělé, Proskovic
a Výškovic, chová 200 býků,
80 dojných krav a 20 jalovic
Vypadá to dobře: zrno není tak malé, jak se zemědělci báli, a letošní sláma je pěkně žlutá
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Zrno i sláma se letos povedly.
A balíky budou kulaté!
Ten pohled je fascinující: sedíte
dva metry nad zemí, před vámi lán
zlatavé pšenice, z níž si obří ocelová
žací tlama ukusuje sousto za soustem, posunuje si ho dál do chřtánu,
zrno schová do útrob, slámu vyplivne
za sebe na pole. „Zásobník zvládne
asi pět tun, pak se musí odsypat
na traktor s vlečkou a odvézt z pole,“
vysvětlují mi postupně Vladimír
a David Bergerové. Táta a syn.
Kombajnér a traktorista+společník
starobělského Agra v jednom.
Venku výheň, v klimatizované kabině žlutavého New Hollandu pohoda. Na hučení a třasot mohutného
stroje si člověk během okamžiku
zvykne. „Když jedu sám, pustím si
na plno rádio. Nejradši Český rozhlas Ostrava, nepotřebuju diskoté-

ku, mám radši zajímavosti,“ povídá
Vladimír Berger. „Letos je pole jak
beton, je cítit každá díra. Ale vloni to
bylo mnohem horší, pršelo, půda
byla těžká, několikrát denně jsem
zapadl a museli mě tahat,“ vzpomíná
na loňské žně.
Z letošního rozžhaveného léta má
přeci jen respekt: „Bojím se požáru.
Kdyby se zadřelo ložisko, kdyby
přeskočila jiskra, je to tu hned v plamenech. Kdysi jezdívali ke žním i hasiči. Hlídali na kraji polí. Dneska už
se to nedělá,“ říká.
S kombajnem to umí, jezdí už od
patnácti. „Trénovali jsme už na učilišti, ještě se starým ruským strojem,“ vzpomíná vyučený traktoristamechanizátor. Když potřebuje sjet
z pole na běžnou silnici, musí dolů

Letošní obilí vypadá slibně,
hůř dopadla řepka a kukuřice, kterým horko neprospělo

šest a půl metru široká přední lišta.
A když chce jet přes Majerovec, musí
to vychytat podle autobusového jízdního řádu. Kdyby potkal v protisměru pětapadesátku, ani bez lišty by se
na úzké cestě nevyhnuli.

Když se sklízí, stráví na poli celý
den. „Zvládneme patnáct, osmnáct
a někdy i dvacet hektarů denně. Jezdím celý den tam a zpátky. Občas vidím srny, zajíce, bažanty. Většinou
sami utečou, když ne, zastavím a zatroubím. Jediné, co jsem zatím
na poli neobjevil, jsou kruhy v obilí.
Každý rok čekám - a furt nic,“ směje
se, zatímco dojídá oběd, který mu
přivezl syn David.
O žních dělá tátovi rychlou spojku
– sklizené zrno odváží traktorem
do skladu na Blanické. Ale nebýt jeho, není co sklízet: setí, orání, všechny polní práce, to má v domovském
Agru David na starosti.
Letošní pšenice je radost, i sláma
je pěkně žlutá. Budou z ní balíky,
ty kulaté. „Líp se dělají a nenateče do
nich voda, déšť steče po síti,“ vysvětluje mi Vladimír Berger rozdíl mezi
balíkem ve tvaru válce a kvádru.

Jakmile je kombajn plný, zrno se musí přesypat na vlečku

Zatímco já se kochám romantickou vyhlídkou na zralé obilné lány,
Bergerovi přemýšlejí v čase budoucím: „Důležité je nejen dobře sklidit,
ale taky dobře prodat.“ Mrzí je,
že majitelé půdy rok co rok podlehnou nabídkám investorů a zemědělskou půdu prodávají k jiným účelům
než je sadba. „Půda ubývá, mizí. Pochopím, když si chce někdo postavit
rodinný domek. Ale když vzniknou
uprostřed pole milionářské čtvrti?“
zlobí se mladý David.
Jeho tátu Vladimíra rozčiluje i to,
že si občas lidé pletou pole se skládkou: „V obilí je tolik bince, to by jeden
nevěřil. Lidi tam sypou posečenou
trávu, shnilá jabka, větve. Na zahrádkách mají perfektně čisto, ale do pole
za barákem to klidně hodí.“
Oba se nejvíc těší, až se po horkém
dni na poli za odměnu schladí v místní Sokolovně. „Doma o žních moc
nejsme. Děláme třeba i do devíti,
rádi si pak dáme pivo.“
Po dni na vyprahlém poli musí nahořklý půllitr přijít maximálně vhod.
A ne jeden.
Jana Bohušová
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Ozdravné pobyty dětí předškolního věku
Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program „Příspěvky na ozdravné pobyty“ pro děti do 6 let věku,
které nenavštěvují předškolní zařízení a děti navštěvující předškolní zařízení, do kterého bychom se rádi
přihlásili a rodinám naší obce nabídli
možnost v letech 2016 – 2017 (dvě
topná období, vždy od 1. 11. do 30. 4.)
vycestovat za čistým vzduchem. Podmínkou přiznání dotace je, aby pobyt
byl minimálně 14 denní v oblasti
s malým množstvím polétavého prachu. Předpokládaný příspěvek

na osobu činí z dotačního programu
kraje 2100,- /osobu/14 denní pobyt
a z Fondu statutárního města Ostravy
pro děti ohrožené znečištěním
ovzduší až 4500,-/osobu/14 denní
pobyt.
Předpokládané podmínky ozdravného pobytu:

• děti navštěvující MŠ v obci
• osoba starší 18 let doprovázející
dítě
Min. 14 denní pobyt, je možné
vycestovat 1x za příslušné topné
období
Max. 6.600,- Kč/osoba/pobyt

Období:

Uznatelné náklady:

1. 11. 2015 - 30. 4. 2016

Doprava, ubytování, stravování, léčebné procedury (onemocnění dýchacích cest).

a 1. 11. 2016 – 30. 4. 2017
• děti do 6 let věku, které nenavštěvují mateřskou školu s trvalým
pobytem v obci a

Ozdravné pobyty je možné organizovat na území celé republiky, v oz-

dravných nebo ubytovacích zařízeních v oblastech, kde 36. nejvyšší
průměrná 24 hod. koncentrace suspendovaných částic PM10 v průběhu
kalendářního roku v pětiletém průměru let 2009-2013 dosáhla maximální úrovně 50 mikrogramů/m 3
na méně než 50% území příslušné
obce.
http://portal.chmi.cz/ﬁles/portal/doc
s/uoco/isko/ozko/13petileti/png/inde
x_CZ.html.
Např. v Beskydech jsou to obce
Trojanovice, Čeladná, Ostravice,
Krásná, Morávka, Horní Lomná,
Staré Hamry, Bílá
Odersko a Jeseníky: Luboměř, Spálov, Vítkov, Čermná ve Sl., Svatoňovice, Budišov nad Budišovskou a obce
severněji k Jindřichovu ve Slezsku
a od této linie obce na západ do centra Jeseníků.

člen Svazu lyžařů České republiky

otevírá devatenáctý ročník

LYŽAŘSKÉ a SNOWBOARDOVÉ ŠKOLY
pro děti ve věku od 6 do 15 let
Program lyžařské a snowboardové školy:
· říjen až duben 1x týdně cvičení v tělocvičně
(čtvrtek 1700 - 1830 hod.) (v Ostravě - Zábřehu na ZŠ Chrjukinova)
· v zimní sezóně 8 výjezdů autobusem na hory s výukou

VŠE POD VEDENÍM ZKUŠENÝCH INSTRUKTORŮ
S PROFESIONÁLNÍ LICENCÍ!
Ve spolupráci s ﬁrmou MADEJA sport zajišťujeme zapůjčení
lyžařského vybavení na celou sezónu.
Slevy na vleky v lyžařském středisku Bílá.
Ve spolupráci s ﬁrmou JOB Cyklo Ski Centrum zajišťujeme
zapůjčení snowboardového vybavení na celou sezónu.
Schůzka s rodiči se uskuteční:

8.10.2015 v 17.00 hod.
na ZŠ Chrjukinova (Ostrava – Zábřeh)
Rodiče budou seznámeni s bližšími informacemi a výší školného.

ZAČÁTEČNÍKY JEZDIT NAUČÍME
A POKROČILÉ ZDOKONALÍME!
Kontaktní adresa: Mitrovická 216

724 00 Ostrava - Stará Bělá
telefon: 606 276 182
www.skikutac.cz

Srdečně Vás zve

Doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
(diplomovaný učitel lyžování)

Pokud byste měli zájem účastnit se
ozdravného pobytu s vaším dítětem
dle výše uvedených podmínek,
zašlete na e-mailovou adresu:
hjureckova@starabela.cz nebo
jkalocova@starabela.cz nejpozději
do 30. 9. 2015 Váš předběžný zájem
s těmito údaji:
a) jména a příjmení osob účastnících
se ozdravného pobytu
b)délku ozdravného pobytu a předpokládaný termín (od – do) pro každé
topné období, pokud máte zájem jet
v obou obdobích
c) zda preferujete individuální ozdravný pobyt nebo skupinový spolu
s dalšími dětmi a doprovodem
d)místo ozdravného pobytu (obec,
ubytovací nebo ozdravné zařízení).
Podmínkou organizace ozdravných pobytů bude dostatečný zájem
ze strany rodičů dětí a získání dotace
(příspěvku) z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Fondu pro děti
ohrožené znečištěním ovzduší.
Na základě výsledku tohoto průzkumu rozhodne rada obce o dalším
postupu, o kterém Vás budeme informovat v listopadovém čísle Zpravodaje.
Informace:

Partneři: MADEJA SPORT, SKI VÍTKOVICE BÍLÁ, JOB Cyklo Ski Centrum

tel.: 599 424 104 (J. Kaločová)
tel.: 599 424 107 (H. Jurečková).

OSTRAVA-JIH

Realizováno s ﬁnanční podporou statutárního města Ostravy a městského obvodu Ostrava-Jih
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Michal Hořínek
místostarosta
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Ve škole se v létě pilně pracovalo
Letošní léto bylo plné krásných
slunečných dnů, žáci si užívali krásných prázdnin, ale ve škole se i v létě
pilně pracovalo. V pavilónu C, což je
pavilón, kde je tělocvična, se pokračovalo v rekonstrukci. Děvčata
i chlapci mají zcela nové šatny, které
jsou vymalované, vybavené novým
nábytkem i lavičkami. Jsou vymalovány všechny chodby, kabinet tělesné výchovy. Také tělocvična je
nově vymalována včetně nářaďovny.
Vymalovali jsme také všechny spojovací chodby.

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

Ve škole děti čeká také nová obrazová výzdoba. V bytech nad školou se
opravovaly balkóny, terasy, neboť
způsobovaly po deštích zatékání
do některých tříd.
Ve škole je krásně čisto, pevně věříme, že si žáci budou tohoto pěkného prostředí vážit. Jsme připraveni
na nový školní rok. Chtěla bych velmi poděkovat všem, kteří se na úpravách podíleli, za odvedenou práci
a úklid školy.
Mgr. Jana Poledníková
ředitelka školy
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Místo učitele školníkem. S postřehem detektiva
Dokončení z titulní strany

František Hula (62)

Co všechno má školník na starosti?

školník
• starobělský rodák a také absolvent zdejší základní školy.
První dvě třídy vychodil ještě
v takzvané staré škole, která
sídlila v budově dnešní mateřinky a Domu s pečovatelskou službou. Od třetí třídy začal navštěvovat nově otevřenou základní
školu - a po pětačtyřiceti letech
se do ní vrátil na postu školníka

Náplň práce školníka zaplní stránku
formátu A4: od venkovních prací
jako je sekání trávy, údržba okapů,
přes každodenní údržbu uvnitř – sem
patří oprava poškozených zámků,
skříněk, klíčů, kohoutků, žaluzií, klik
u dveří, nástěnek ve třídách. V zimě
mám na starosti taky odklízení sněhu, údržbu chodníků.
Každé ráno chodím na 6 hodin,
musím odkódovat školu, odemknout
všechny třídy, zkontrolovat, zda se něco přes noc nestalo, v zimě odvzdušnit topení. Prostě furt něco. Ale dělám
to rád. Kdybych byl doma a neměl co
na práci, nebylo by to ono. Školníka
bych nějakou dobu ještě dělat chtěl.
Všechna vaše čtyři vnoučata jsou
zdejšími žáky, máte je ve škole denně
na očích. Jste k nim přísnější, nebo
shovívavější?

Ani jedno, beru je jako všechny
ostatní. Ale jsem rád, že je tady vídávám. Když mám z domu na svačinku
dobrou buchtu, tak se o přestávce
staví. A když jsem zapomněl svačinku doma já, tak ji pro změnu přinesli
oni mně - jsou to takoví poslíčci.
A když je potřeba, zavedu je po práci
domů, bydlíme blízko.
A důkaz, že k nim přistupuju
jako k ostatním: třeba náš Franta,
teď už šestá třída – na konci páté třídy vytáhl ze skříňky zimní věci,
po kterých se doma dávno pátralo.
Ani já netušil, že je tam má. Ale s tímhle přístupem k věcem není první,
ani poslední.
Zejména když jsou třídní schůzky,
pravidelně děláme výstavy věcí,
které děti zapomenou ve škole.
Ale nikdo nic nechce, nikdo si nic nevezme. Máme jich tady plnou poličku
i věšák, plný pytel bot a dole ve sklepě další dva pytle oblečení, o které se
nikdo nepřihlásil. To je jak s tím
naším Frantou.

Starobělský školník František Hula trávil ve škole
i konec prázdnin - aby bylo vše, jak má být

dívá. Mám rád svůj klid a problémům
je lépe předejít.
Máte i pamatováka – na tváře třeba?

Na tváře spíš než na jména, tady se
vystřídá spousta rodičů, ale ve dvou
třetinách už vím, o koho se jedná. Máme tu vrátnici, která byla vybudována, aby se jinudy člověk dovnitř nedostal. Teoreticky. Neměl by. Vyloučit
náhodu se nedá.
Hlídáme to, takže když někdo
přijde, zapíše se do knihy návštěv
a odvedu ho, kam je třeba.
Byla tu několikrát snaha cizích lidí
přijít a něco vyzvídat, nesmyslné záležitosti. Třeba přišel borec, jestli nemám igelitku, že chce půjčit. A když
viděl, že jsem tu já, tak se sebral a šel.
Vyprávěl jste někdy školákům o policejní práci?

Chtěli, jenomže to, co jsem dělal
já, se dá dětem vyprávět těžko. Ani
pro deváťáky by to nebylo moc vhodné.
Co je na školničení fajn? A co není?

Škola už má řadu let, některé věci
jsou ještě původní, údržbu potřebuje
jako sůl. Některé věci musíte dělat
pořád dokola a nemá to konce. Když
je tady tolik dětí – 460, tak to víte.
Něco opravíte a za dvě hodiny je to
znovu rozbité, protože si třeba nedají
pozor. Ale jsou to děcka, tak co.
Ale mě moc těší, že jsem tady.
Mám rád ten pocit, když je všechno
v daný den hotovo. Že už nemusím
na nic dalšího myslet, všechno je, jak
má být, a můžu se v klidu stavit
na pivko.
Jana Bohušová

• po gymnáziu se hlásil na pedagogickou fakultu, chtěl se stát
učitelem tělocviku a zeměpisu,
jenže nebyl přijat ke studiu
a musel narukovat. Po vojně nastoupil k policii v Ostravě, nejprve sloužil v uniformě, pak jako
kriminalista – nejprve v městě,
později pro krajskou kriminálku.
Dosáhl hodnosti podplukovníka
a od roku 1993 do roku 2008 řešil případy násilné trestné činnosti, kam spadají i vraždy
• v pětapadesáti letech odešel
do policejního důchodu, nějakou
dobu dělal závozníka pro krmelínské pekařství Boček, ale v roce 2011 musel kvůli vážné nemoci místo řidiče opustit
• v listopadu 2014 nastoupil
jako školník do starobělské základní školy
• s manželkou Jiřinou má dvě
dospělé děti, je dědečkem čtyř
vnoučat (dvou vnuků a dvou vnuček), všechna vnoučata navštěvují starobělskou školu
• je nadšeným čtenářem detektivek, jeho oblíbenými sporty
jsou cyklistika a volejbal

Vědí o vás děti ve škole, že jste bývalý
policajt?

Od vnuků ano, aspoň některé. Respekt díky tomu člověk má, to myslím
že ano. Takový přiměřený. Myslím,
že ze mě mají určitý respekt i proto,
že jsem chlap.
Hodí se vám v roli školníka policejní
postřeh a zkušenosti?

Ještě to ve mně přetrvává, a navíc
pořád kamarádím s kolegy, kteří
u policie třeba ještě jsou. Takže se
některé informace dozvím dřív než
jiní. Bylo třeba takové krátké období,
kdy Hrabůvkou chodil člověk, který
se obnažoval. Než ho chytli, se zástupcem ředitelky Petrem Zezulkou
jsme vše konzultovali a vyhlásil informaci v rozhlase. Člověk se radši
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Úspěch v Hollywoodu
Rodinná kapela Marod zanechala o prázdninách v zámoří výraznou
starobělskou stopu - z Mistroství světa v interpretačním umění, které se konalo v Los Angeles, si přivezla jednu stříbrnou a čtyři bronzové medaile.
Uspěla ve všech pěti kategoriích, v nichž soutěžila. O zážitky a historky zpoza
oceánu se s vámi detailněji podělí v říjnovém čísle Zpravodaje.
(joh)

Vážení Starobělané,
dovolte mi, abych Vám s velkým potěšením sdělil, že skupina MAROD reprezentovala Českou republiku na World Championships of Performing Arts 2015
(WCOPA) v USA, kde získali 4x bronzovou a 1x stříbrnou medaili. MAROD
velmi vzorně reprezentoval nejen ČR, ale taktéž Ostravu-Starou Bělou, která
může být právem hrdá na to, jaké občany má ve svém obvodu. MARODi byli
velkým přínosem pro celý tým reprezentace.
Jiří Hájek, národní ředitel WCOPA Česká republika

Sejdou se, aby pomohli lidem
ohroženým sociálním vyloučením
Beneﬁční koncert Charity Ostrava - Sešli se, aby pomohli... - na podporu Charitního střediska sv. Lucie startovací byty proběhne ve čtvrtek

17. 9. 2015 od 19 h v kostele
Sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu.
Vystoupí kapela BlueEﬀect, klarinetista Karel Dohnal & Smyčcové trio
Janáčkovy ﬁlharmonie Ostrava a písničkář Pavel Helan. Koncert se bude
vysílat v přímém přenosu a reprízách
TV NOE, programem provede moderátor Aleš Juchelka. Předprodej vstupenek bude zahájen od 4. 9. 2015.
Celý výtěžek vstupného využijeme
v rámci povolené veřejné sbírky
na podporu doﬁnancování vybudování Tréninkových prostor Charitního
střediska sv. Lucie, které od již
od března 2015 slouží ženám a mu-

Chcete být užiteční?
Darujte svůj čas lidem
kteří Vaši pomoc potřebují…

žům z azylových domů a startovacích
bytů k získání dovedností a schopností potřebných pro zvládnutí samostatného bydlení a vlastních potřeb v běžném životě ve společnosti. Jde například o nácvik vaření, ručních prací,
výtvarnou činnost, výuku práce na PC,
kurzy zaměřené na ﬁnanční gramotnost, vstup na trh práce atd.
Záštitu nad akcí převzali:
Mons. František V. Lobkowicz,
biskup Diecéze ostravsko-opavské,
Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor
Statutárního města Ostrava;
Miroslav Novák,
hejtman Moravskoslezského kraje.
Více na webu:
http://ostrava.caritas.cz/akce/seslise-aby-pomohli-17-9-2015/

Charita Ostrava hledá dobrovol-níky
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. Dobrovolník může nemocnému člověku nabídnout aktivity vhodné pro společně trávený čas
např. povídání, čtení, hru a s tím i pochopení a podporu. Dobrovolnická činnost přináší pocit smysluplné práce
a seberealizace, možnost získat nové
zkušenosti a přátele.
Dobrovolníky odborně připravujeme v 60 h kurzu, po jehož dokončení
obdrží účastník certiﬁkát o jeho absolvování. Kurz pro hospicové dobrovolníky začíná 25. 9. 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
www.ostrava.charita.cz
web:
http://ostrava.caritas.cz/akce/kurzpro-hospicove-dobrovolniky-25-92015/

www.ostrava.charita.cz.

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
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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 připra-

veny informace o možnostech získávání 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:
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Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 21. 9. 2015
od 14.00 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 na e-mailové adrese:
cho.hospicova.poradna@charita.cz.
Těšíme se na Vaši účast!
web:
http://ostrava.caritas.cz/akce/jakpecovat-o-nemocneho-v-domacimprostredi-21-9-2015/
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Podél luk vyroste
nová stezka pro výletníky
Radost budou mít cyklisté i chodci: most přes Odru a restauraci
U Matěje nově propojí cyklostezka.
Výletníci už nebudou muset sdílet
silnici s motoristy, z jednoho místa
na druhé se pohodlně dostanou
po vlastní stezce. „Bude příjemná,
asfaltová, povede směrem z Polanky
podél pravého kraje silnice,“ popisuje cyklokoordinátor Ostravy Martin
Krejčí.
Starobělský zastupitel a nadšený
člen starobělské cykloparty Ladislav

kumentace byla zpracována již v roce 2007, poté došlo ke změně parcel
a celá dokumentace se v roce 2008
musela přepracovat. Začalo složité
a dlouhé vyjednávání se správci sítí,
dotčenými orgány a hlavně vlastníky
pozemků. Vzhledem k nesouhlasu
některých vlastníků bylo nutno celou
dokumentaci opět předělat tak,
aby se stavba nedotkla jejich pozemků. Konečně na závěr roku 2013 byla
vydána stavební povolení,“ shrnuje
dlouhý průběh příprav.

Cyklisté a chodci už nebudou muset sdílet s motoristy silnici

umožní případné převedení celostátní trasy takzvané Jantarové stezky a budoucí trasy Eurovélo do pooderského koridoru,“ doplňuje Vojkovská.
Cyklostezka Na Lukách bude mít
necelé dva kilometry a průměrnou
šířku 2,5 metru. Užší bude jen její
začátek a konec: chodník přes most
u Odry bude mít metr a půl a na opačném konci U Matěje se stezka rozdělí
na dvě části. Jedna odbočka povede
na Proskovice, kde se napojí na trasu, kterou už cyklisté znají. Druhé rameno převede cyklisty i pěší ke starobělské restauraci U Matěje.

Nová stezka povede ze směru z Polanky vpravo podél cesty

Dlouhý se nemůže dočkat: „Slibuje
se to už několik let, cesta je tam úzká, až bude stezka, bude se dát bokem od aut, přitom po asfaltu,“ pochvaluje si.
Převést záměr na papír a následně
do reality přitom podle mluvčí Ostravy Andrei Vojkovské trvalo nadstandardně dlouho – osm let. „První do-
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Motivace města je podle ní zřejmá:
„Dlouhodobě stoupá počet cyklistů
v tomto úseku. Stavba bude zároveň
sloužit jako součást jiné důležité
stavby - Cyklostezky Odra-MoravaDunaj v Moravskoslezském kraji,
která propojí celé území Ostravy
a Bohumín až na hranice s Polskem
v koridoru řeky Odry. A ve výhledu

Asi stometrový napojovací úsek
bude jako jediný dělený dle směru
jízdy. „Tento kousek povedeme
po obou stranách silnice, protože je
tam málo místa na to, aby byla stezka
jen na jedné straně a obousměrná,“
vysvětluje Krejčí. Kdo přijede od Matěje a bude se chtít napojit na hlavní
část trasy, pojede sto metrů po protější straně k přejezdu pro cyklisty,
který jej převede přes silnici a napojí
na stezku. „Na přejezdu pro cyklisty
platí, že jej cyklista může přejet,
nemusí sesedat z kola, ale musí dát
přednost autům na silnici,“ připomíná ostravský cyklokoordinátor.
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Jediný, komu cyklostezku příliš
nedoporučuje, jsou in-linisté: „Bude
to pro ně nebezpečné, budou tam
velké výškové rozdíly, prudké sjezdy
končící zatáčkou, esíčka. Nebudou
tam mít vstup zakázán, ale rozhodně
to nebude stezka pro rodiče s dětmi
na bruslích. Když už, pak pouze
pro zkušené bruslaře,“ upozorňuje
Krejčí.
Cyklostezku postaví společnost
Stavia - silniční stavby a.s. „Vítězná
cena uchazeče je 12 milionů korun
bez DPH, zakázku bude ještě schvalovat zastupitelstvo města 9. září
2015. Samotná realizace započne
v říjnu 2015 a bude hotová do 26 týdnů,“ dodává mluvčí města Andrea
Vojkovská.
Cyklisté v Ostravě jezdí od počátku letošního roku po 224 kilometrech cyklistických tras. Do konce
roku by měly být hotové další sjízdné
kilometry.
Jana Bohušová

Užitečné odkazy:
http://mapy2.ostrava.cz/cyklotrasy/
mapa/
http://www.ostrava.cz/cs/turista/akt
ivni-vyziti/cykloturistika
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ROZLOSOVÁNÍ UTKÁNÍ

Městský přebor - STARŠÍ ŽÁCI "B”
Kolo Den Datum Hodina Zápas

FK STARÁ BĚLÁ
Výsledek Body

15.8. 17:00 Fryčovice - Stará Bělá

:
:

so

19.9. 13:45 Lhotka - Stará Bělá

:

ne

27.9. 10:00 Stará Bělá - Václavovice

:

so

3.10. 10:30 Klimkovice - Stará Bělá

:

volno

:
:
:

ne

:

22.8. 17:00 Stará Bělá - Darkovice

:
:

so

10:00 Stará Bělá - Hrabová

so 17.10. 10:00 Dolní Lhota - Stará Bělá

30.8. 17:00 Vřesina - Stará Bělá

so

6.9.

13.9. 10:00 Stará Bělá - Michálkovice

so 24.10. 11:30 Lok. Ostrava - Stará Bělá

so

5.9.

:

:

ne
so

29.8. 10:00 Muglinov - Stará Bělá

ne 11.10.

Kolo Den Datum Hodina Zápas

so

:

so
ne

I.B třída sk."B" - MUŽI
so

23.8. 10:00 Stará Bělá - Vratimov

ne

PODZIM 2015

Výsledek Body

ne

1.11. 10:00 Stará Bělá - Pustkovec

16:30 Stará Bělá - Hať

:

12.9. 16:00 Ludgeřovice - Stará Bělá

:

Krajská soutěž sk. B - MLADŠÍ ŽÁCI "A”

:

Kolo Den Datum Hodina Zápas

19.9. 16:00 Stará Bělá - Kozmice
26.9. 16:00 Stará Bělá - Píšť

Výsledek Body

:

so

22.8. 10:45 Stará Bělá - Třebovice

:

30.8. 13:15 Hlubina - Stará Bělá

:

4.10. 15:30 Šilheřovice - Stará Bělá

:

ne

so 10.10. 15:00 Stará Bělá - Ostrava Jih

:

so

so 17.10. 15:00 Velká Polom - Stará Bělá

:

so

12.9. 10:45 Stará Bělá - Frýdlant n. O.

:

so 24.10. 14:00 Stará Bělá - Staříč

:

ne

20.9. 11:45 St. Město F-M - Stará Bělá

:

so 31.10. 14:00 Dolní Lhota - Stará Bělá

:

so

26.9. 10:45 Stará Bělá - Heřmanice

:

:

so

3.10. 13:30 Petřkovice - Stará Bělá

:

ne

so

7.11. 14:00 Stará Bělá - Svinov

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

Výsledek Body

5.9.

10:45 Stará Bělá - Svinov

:

so 10.10. 10:45 Stará Bělá - Frenštát p. R.

:

ne 18.10. 11:15 Staříč - Stará Bělá

:

so 24.10. 10:15 Šenov - Stará Bělá

:

so 31.10. 10:45 Stará Bělá - Čeladná

:

ne

16.8. 14:45 Kobeřice - Stará Bělá

:

so

22.8. 14:30 Stará Bělá - Darkovičky

:

so

29.8. 14:00 Vávrovice - Stará Bělá

:

Městská soutěž ml. žáků sk. A - starší přípravka

:

Kolo Den Datum Hodina Zápas

so

5.9.

14:00 Stará Bělá - Vítkov

Výsledek Body

so

12.9. 15:00 Hradec n. M. - Stará Bělá

:

út

1.9.

15:30 Stará Bělá A - Vítkovice 1919 A

:

so

19.9. 13:30 Stará Bělá - Polanka

:

út

8.9.

15:30 Stará Bělá A - Poruba

:

so

26.9. 13:30 Stará Bělá - Studénka

:

po

14.9. 16:00 FC Baník - Stará Bělá A

:

so

3.10. 13:00 Fulnek - Stará Bělá

:

út

22.9. 15:30 Stará Bělá A - Ostrava-Jih

:

:

po

28.9. 16:00 Vřesina - Stará Bělá A

:

so 17.10. 12:30 Krásné Pole - Stará Bělá

:

út

6.10. 16:00 Hlubina - Stará Bělá A

:

so 24.10. 11:30 Stará Bělá - Dolní Benešov

:

út

so 10.10. 12:30 Stará Bělá - Vratimov

13.10. 15:30 Stará Bělá A - Svinov

ne

1.11. 11:00 Rýmařov - Stará Bělá

:

so 24.10.

so

7.11. 11:30 Stará Bělá - Svinov

:

út

:

27.10. 15:30 Stará Bělá A - Petřkovice A

Městská soutěž ml. žáků sk. D - starší přípravka

Krajská soutěž sk. B - STARŠÍ ŽÁCI "A"
Kolo Den Datum Hodina Zápas

:

volno

Výsledek Body

Kolo Den Datum Hodina Zápas

Výsledek Body

so

22.8. 09:00 Stará Bělá - Třebovice

:

út

1.9.

16:30 Stará Bělá B - Šenov

:

ne

30.8. 14:45 Hlubina - Stará Bělá

:

út

8.9.

16:30 Stará Bělá B - Václavovice

:

:

so

19.9. 10:00 Řepiště - Stará Bělá B

:

22.9. 16:00 Hrabová - Stará Bělá B

:

so

5.9.

09:00 Stará Bělá - Svinov

so

12.9. 09:00 Stará Bělá - Frýdlant n. O.

:

út

ne

20.9. 10:00 St. Město F-M - Stará Bělá

:

út

29.9. 16:30 Stará Bělá B - Vratimov

:

7.10. 16:30 FCB dívky - Stará Bělá B

:

so

26.9. 09:00 Stará Bělá - Heřmanice

:

st

so

3.10. 11:45 Petřkovice - Stará Bělá

:

út

so 10.10. 09:00 Stará Bělá - Frenštát p. R.

:

ne 18.10. 09:30 Staříč - Stará Bělá

:

so 24.10. 11:45 Šenov - Stará Bělá

:

so 31.10. 09:00 Stará Bělá - Čeladná

:

:

MINI U9C - mladší přípravka
Kolo Den Datum Hodina Zápas
st

Případné změny budou včas oznámeny na

fkstarabela.cz
STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

13.10. 16:30 Stará Bělá B - Michálkovice
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st
st

Výsledek Body

2.9.

16:00 Stará Bělá U9 - Pustkovec U9

:

9.9.

16:00 Stará Bělá U9 - Vítkovice U8 B

:

16.9. 16:00 Ostrava-Jih U8 - Stará Bělá U9

:

út

22.9. 16:30 Třebovice U9 - Stará Bělá U9

:

st

30.9. 16:00 Stará Bělá U9 - Vřesina U9

:

po
st

5.10. 16:30 Dolní Lhota U9 - Stará Bělá U9
14.10. 16:00 Stará Bělá U9 - Polanka U9

:
:
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Starobělský tenisový víkend:
dámy byly ve svém živlu

Další lyžařská sezóna za námi
a nová před námi

Dva dny plné bekhendů, forhendů,
podání, es i smečí, a taky nevynucených chyb. To byl předposlední
prázdninový víkend na starobělských tenisových kurtech.

nále houževnatým výkonem porazila
a do ﬁnále se probojovala právě
Dagmar Pustková, které vyřa-zovací
systém očividně svědčil – ztratila
v něm jediný gem.

Hrály se tu postupně tři turnaje
okruhu OVopen určeného amatérským tenistům: „V sobotu to byly
dvouhry v kategorii Amatéři, sešlo se
36 hráčů. A v neděli se hrály dvouhry
žen - sešlo se 8 hráček a turnaj Eliťáků, sešlo se 22 hráčů,“ vyjmenovala
Starobělanka a účastnice dámského
turnaje Dagmar Pustková.

Finále bylo napínavé až do konce:
Dagmar Pustková v něm nad Klárou
Kolářovou vedla už 4:1, nakonec
ale podlehla 4:6.

Ženy rozdělil los do dvou skupin po
čtyřech hráčkách, hrály systémem
každý s každým a následně všechny
postupovaly do pavouka. Skupinu A
vyhrála Klára Kolářová, skupinu B
Dagmar Musilová, tu ale v semiﬁ-

„Potvrdily jsme, že Bělačky tenis
hrát umějí. Neděle patřila tenistům
a tenistkám, počasí se vyvedlo, místy
bylo na kurtu opravdu až příliš horko. Utkání proběhla v přátelském
duchu a krásné atmosféře,“ zhodnotila Dagmar Pustková.
(joh)
Turnaj žen
1. Klára Kolářová
2. Dagmar Pustková
3. Dagmar Musilová

Již z názvu našeho článku je zřejmé, že budeme nejen hodnotit uplynulou lyžařskou sezónu v naší lyžařské škole SKI KUTÁČ, ale zmíníme se
i o tom co máme připraveno pro sezónu novou.
I když zimní počasí v nové sezóně
začalo poněkud rozpačitě, nakonec
přece jen začalo koncem prosince
mrznout a v půlce ledna napadl i přírodní sníh a tak jsme si mohli po předchozí zimě říci konečně je tady - zima
jak má být. Toho jsme plně využili
pro výuku našich členů jak na lyžích,
tak na snowboardu. V letošní sezóně
jsme vyučovali celkem 56 dětí.
Děti byly rozděleny do 7 lyžařských a 3 snowboardových družstev
podle výkonnosti a na výuce se podílelo 15 kvaliﬁkovaných instruktorů.
Sezónu jsme začali jako každý rok
v říjnu suchou přípravou v tělocvičně, kam děti chodily až do půlky
května.
Zrealizovali jsme 8 výukových výjezdů do lyžařského střediska SKI
Bílá v Beskydech a na posledním výjezdu jsme pořádali již tradiční přebor naší lyžařské školy ve slalomu.
Nesmíme zapomenout, poděkovat
paní Marcele Klhůfkové, která opět
napekla pro účastníky úžasné perníkové medaile.
Sezónu jsme ukončili jako každý
rok společně s dětmi a jejich rodiči
účastí na Starobělských Zámčiskách
a opékáním buřtů na místních tenisových kurtech. Počasí nám přálo, a tak
byli všichni účastníci spokojeni.

Úplnou novinkou bylo zařazení
výuky lyžování rodičů. V rámci jednoho výjezdu jsme nabídli zdarma rodičům našich členů jeden den lyžování
pod vedením hlavního instruktora
Petra Kutáče a čekali jsme, zda bude
o takto strávený den na lyžích mezi
rodiči zájem. Rodičů se přihlásilo
nad naše očekávání dost a tak jsme
mohli vytvořit poměrně početné výukové družstvo. Lyžovali jsme a cvičili celý den a rodiče se ukázali jako velmi pozorní žáci. Nesmíme zapomenout poděkovat provozovateli lyžařského areálu SKI Bílá, který nám
poskytl pro tuto výuku zdarma permanentky. Jedinou chybou bylo nevlídné počasí.
A co jsme připravili do příští sezóny? Díky ﬁnanční podpoře formou
grantů od statutárního města Ostravy a ÚMOb Ostrava Jih jsme mohli
doplnit pomůcky pro suchou přípravu v tělocvičně a rovněž pro výuku
na sněhu. Tímto patří oběma poskytovatelům velké poděkování. Je zřejmé, že jak pro zastupitelstvo města
Ostravy, tak obvodu Ostrava – Jih
je prioritní, zda daný subjekt realizuje volnočasové aktivity pro děti
a ne jaká je jeho právní forma. Závěrem všem přeji spoustu sportovních
zážitků a milovníkům brázdění lyžařských svahů nebo běžeckých stop
spousty sněhu v nadcházející sezóně.
za SKI KUTÁČ
Petr Kutáč

Tenisová sezóna soutěží
družstev 2015 ve výsledcích
V letošní sezóně reprezentovalo
starobělský tenis v soutěžích družstev celkem devět týmů.
Z toho šest týmů různých věkových kategorií v závodních soutěžích
organizovaných Českým tenisovým
svazem a tři týmy v nezávodní soutěži méněpočetných družstev dospělých.
Zde jsou výsledky:
Babytenis (děti 8-9let)
Oblastní soutěž: 2.místo
Mladší žáci
Oblastní soutěž: 4.místo

Dorost B
Oblastní přebor: 8.místo
Dospělí
Oblastní soutěž: 3.místo
Méněpočetná družstva:
rozehraná soutěž
Dále bychom chtěli informo-vat,
že v září proběhnou tyto akce:
Minitenisový turnaj dětí ve věku
6–7 let, a to v sobotu 5.září od 9 hod
Stará Bělá Open 2015 - již tradiční
otevřený turnaj dospělých bude
na našich kurtech probíhat 18.-20.9.

Starší žáci
Oblastní soutěž: 2.místo

Obě akce se konají za podpory
Městského obvodu Ostrava-Stará
Bělá.

Dorost A
Liga Junior Tour: 5.místo

Za tenisový výbor srdečně zve
Jirka Priesol

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ
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Helsinky
v pohybu:
Sokolové
Turnaje
o pohár
Sokola Stará
Bělá
Dokončení z titulní strany

15. gymnaestráda se konala v červenci ve ﬁnských Helsinkách a sjelo
se na ní 21 tisíc lidí z 52 zemí světa.
Česká výprava čítala 860 účastníků,
byli mezi nimi zástupci Sokola, gymnastických oddílů i vysokoškoláků.
Každá ze skupin secvičila své vystoupení, s nímž před ostatními účastníky a návštěvníky prezentovala, že pohyb je radost – ať už je vám, kolik
chce.
„My jsme vystupovali v hromadné
skladbě Nádherný svět v choreograﬁi Vilémy Novotné, Jaroslava
Sauera a Ivety Hladké. Nacvičovali
jsme ji postupně asi rok a půl. Několik víkendů u nás v tělocvičně, potom
třikrát se všemi ostatními cvičenci
z Asociace sportu pro všechny z celého Česka,“ popisuje předsedkyně
starobělského Sokola Hana Kokešo-

vyrazili na gymnaestrádu

vá, jak vypadaly přípravy na tři helsinská vystoupení před stadionem
plným lidí.
Třináctiminutová skladba byla
kombinací pěti hudebních motivů,
došlo v ní na složitější choreograﬁi
jednotlivců i skupinek a obsahovala
dokonce i prvky tai-chi. Cvičilo se
s obručemi, pánové navíc s medicinbaly o váze jednoho kila. „Měli jsme
je v typické české síťovce, takže jsme
s nimi mohli třeba točit. Jak s tím člověk cvičil, i ruce bolely,“ žertuje jeden ze starobělských cvičenců Stanislav Kavka.
Vynalézaví choreografové využili
i atypické pomůcky: oblečení. „Cvičili jsme s mikinami. V jedné fázi jsme
si je dokonce svlékali, nejprve muži,
pak ženy. A sklidili jsme velký aplaus.
Hlavně pak naši muži,“ vzpomíná
se smíchem H.Kokešová.

Jedenáctidenní pobyt si užili. Když
sami nevystupovali, podívali se
s chutí na skladby jiných zemí nebo
menší pódiová vystoupení.
„Některá cvičení byla na špičkové
gymnastické úrovni. A některá byla
zase jedinečná. Rakušané cvičili společně zdraví a postižení. Nebylo vůbec znát, že někteří mají nějaký
hendikep. Bylo to velice dojemné,“
vzpomíná S. Zezulková.
Když netleskali konkurenci, poznávali Helsinky. „Bylo to i jako dovolená. Památky, blízké okolí, ostrovy,
národní park, skanzen,“ vyjmenovávají, kam všude se stihli podívat.
Neremcali ani nad sparťanským
ubytováním – spalo se ve škole,
ve spacácích na zemi. Jen na pivo
nedošlo. „V Helsinkách je vyhlášená
hospoda Zetor. Sedí se v ní u starých zaparkovaných traktorů Zeto-

J A D O VA R P Z Ý K S L Ě B O R ATSTRANA
S
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rů. Ale tamtudy jsme jen prošli. Pivo
za 8 euro, to se vážně nedá,“ krčí rameny Standa Kavka.
Namísto piva si dopřáli helsinský
lunapark, pětice odvážných okusila
atrakci v podobě sedmdesátimetrové věže, z níž se volným pádem letělo
dolů. Ale i ti, kteří si adrenalinový
zážitek nedopřáli, přijeli spokojení:
„Přivezli jsme si nápady a inspiraci
na cvičení,“ shodují se starobělští
Sokolové. Už teď vědí, že by rádi
i na příští ročník. Za čtyři roky to budou mít o něco blíž, na 16. gymnaestrádu se pojede do rakouského
Dornbirnu.
Jana Bohušová

Reportáž
o 15.světové gymnaestrádě:
http://www.ceskatelevize.cz/sport/o
statni/reportaze/317416-vhelsinkach-probiha-15-svetovagymnaestrada/
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STAROBĚLSKÉ LÉTO 2015
Výlety za oceán, po Evropě i poznávání krás Česka, to bylo letošní léto ve vašem pojetí. Děkujeme, že jste se s námi o vaše cestovatelské zážitky
podělili a ostatním Starobělanům nabízíme fotogalerii z míst, kterými jste projeli či prošli a na kterých jste neopomněli zmáčknout fotospoušť. (joh)

Šumavské cyklistky
Starobělané Pustkovi vyrazili uprostřed prázdnin na kolech poznávat
Šumavu a cestou z Modravy na Tříjezerní slať se zastavili na Roklanském
potoce. Dvanáctiletá Katka a devítiletá Karolínka na přání rodičů statečně zapózovaly na balvanech v divoké vodě - a evidentně se jim adrenalinové focení líbilo. Pustkovi obdivovali letos v létě záměrně výhradně
krásy tuzemska a sousedních zemí - kromě Šumavy vyrazili taky na jižní
Moravu, do Rakouska a na Liptovskou Maru.

Hodně vody, hodně písku ať mám ruce celé v písku,
Karolínka Stuchlá a všudypřítomný písek., Bulharsko 2015 – Primorsko

Osmnáctidenní jízda Čtyřčlenná výprava ze Staré Bělé se počátkem prázdnin vydala směr jihozápad USA. Václav Kokeš, jeho dcera Pavla coby
tlumočnice a kamarádi Vladimír Berger a Petr Valder urazili s půjčeným Dodge Journey šest a půl tisíce kilometrů. Jejich cílem byla Kalifornie, Nevada,
Arizona, Utah, ze známých měst Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, San Diego. A taky národní parky: Yosemit, Sequoia, Grand Canyon, Dead Valley,
Joshue Tree, Zion. Velký zážitek a splněný sen, tak americký výlet starobělští cestovatelé hodnotí. Na snímku Václav Kokeš s dcerou Pavlou a za nimi
ikona San Francisca - proslulý červený visutý Golden Gate Bridge.
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