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Starobělské pohledy

Povedl se vám pohledný snímek Staré Bělé?
Pošlete nám jej na e-mail starobelsky.zpravodaj@gmail.com.
Rádi jej otiskneme. (red)

Odpočívající motýl. Foto: Tomáš Folta

V říjnu budeme volit poslance
Máte v pořádku občanské průkazy
či pasy? Příští měsíc je budete potřebovat u voleb do poslanecké sněmovny.

si s sebou platný doklad totožnosti,”
připomíná úřednice Jana Stehnová,
která má volby ve Staré Bělé na starosti.

Konají se 20. a 21.října a Starobělané budou jako obvykle hlasovat
v přízemí prvního pavilonu základní
školy. „V pátek se bude volit od 14
do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Volební lístky dostanou občané
nejpozději 17. října do poštovních
schránek, pokud je tam nenajdou,
nic se neděje, k dispozici budou
i ve volební místnosti. Nezapomeňte

Jak dodává, volit bude moci i ten,
kdo bude v termínu voleb mimo domov. Musí si ale na starobělském
úřadě vyřídit voličský průkaz. Požádat o něj lze osobně do 18. října,
nebo písemně do 13.října 2017.
Úřad městského obvodu i letos nabízí ve výjimečných případech možnost hlasovat z domu. „S přenosnou
volební schránkou se jezdí k obča-

nům, kteří se sami nemohou z důvodu nemoci nebo zdravotního omezení
dostavit do hlasovacích místností,”
vysvětluje Stehnová. Stačí se týden
před volbami ozvat jí či Haně Jurečkové na starobělský úřad, případně
požádat prostřednictvím příbuzných
přímo u voleb.
Oprávnění volit má v tuto chvíli
dle matriky více než 3200 Starobělanů, devětatřiceti z nich bylo letos
osmnáct a k volbám mohou jít poprvé. Na organizaci voleb se podílejí
všichni zaměstnanci zdejšího úřadu.
„V našich okrskových volebních komisích jsou občané, kteří s úřadem
spolupracují již léta a je na ně spolehnutí. Novým a mladým členům
vždy rádi poradí,” doplňuje úřednice.
(joh)

Volby 2017
do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

pátek 20. října 2017, 14 - 22
sobota 21. října 2017, 8 - 14
pavilon A
základní školy Junácká ve Staré Bělé
volební okrsky
20001, 20002, 20003
přenosnou volební schránku
možno objednat týden před volbami
na telefonních číslech 599 424 101
nebo 599 424 107 (Jana Stehnová,
Hana Jurečková), nebo přímo u voleb

Urgentní telefonní číslo Městské policie - IVC Ostrava-Jih, Kaminského 636/12 - 950 734 156.
Také lze volat 156 (obě telefonní čísla fungují 24 hodin denně)
! volat při páchání jakékoliv trestné činnosti nebo v případě pohybu podezřelých osob

Zprávy z rady
a zastupitelstva
Rada na svém 42. - 45. zasedání
mimo jiné:
Rozhodla:
• uzavřít smlouvu o dílo k veřejné
zakázce „Oprava kotelny Základní
školy (výměna 3 ks plynových kotlů)“ s Rostislavem Dubinou, se sídlem Junácká 416/113, Ostrava,
za cenu 550.000 Kč bez DPH
• uzavřít smlouvu o dílo k veřejné
zakázce „Stavební úpravy objektu
Domova pro seniory ve Staré Bělé“
se společností KP Revital, s. r. o.,
se sídlem Pod Lesíkem 556/23,
Ostrava, za cenu 9.389.053,92 Kč
bez DPH
• uzavřít dohodu s Českou republikou - Ministerstvem zemědělství,
se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha na poskytnutí záštity ministra
zemědělství na organizaci akce
Běl-ské dožínky – poděkování za
úrodu s ﬁnanční podporou ve výši
35.000 Kč včetně DPH
• uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 5
na ulici Junácká 700, Ostrava
s nájemcem paní Z. S. na dobu
určitou od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018
za cenu 75,-- Kč /m 2 /měsíc/
podlahové plochy
• poskytnout neinvestiční dotaci
ve výši 10.000 Kč spolku Občanské
sdružení Jany Doležílkové, se sídlem Mertova 10/128, Ostrava
na podporu 10. ročníku koncertu
„Nová Bělá pod otevřeným nebem“

• o zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávku „Nákladní automobil - valník se 7 místnou kabinou“ v souladu s článkem IX., odst.
1 Směrnice k zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu č. 1/2017
za cenu max. 199.000,-- Kč včetně
DPH
• o prodeji 1 ks nepotřebného kontejneru na vozidlo Avia za cenu
10.000,-- Kč bez DPH kupujícímu
panu Jiřímu Fridriškovi, se sídlem
Fryčovice 609
• uzavřít nájemní smlouvu na pronájem pozemků par. č. 2935, výměra 3613 m2, 2917/16, výměra
4344 m2, 2946, výměra 6187 m2
a par. č. 2917/12, výměra 7412 m2,
vše trvalý travní porost, v kat. území Stará Bělá, obec Ostrava s nájemcem panem F. H. za cenu
1.100,-- Kč za rok s účinností
od 1. 8. 2017 na dobu neurčitou
• uzavřít nájemní smlouvu na pronájem pozemku par. č. 2931/48,
výměra 2561 m2, orná půda, v kat.
území Stará Bělá, obec Ostrava
s nájemcem společností Agro Stará Bělá, s. r. o., se sídlem Blanická
252, Ostrava za cenu 1.100,-- Kč za
rok s účinností od 1. 8. 2017
na dobu neurčitou
• prodloužit nájemní smlouvu na byt
č. 1 na ulici Junácká 700, Ostrava
s nájemcem. R. J. na dobu neurčitou s účinností od 1. 8. 2017 za cenu 66,00 Kč /m2/měsíc/podlahové
plochy
• uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě
na pronájem bytu č. 6 na ulici
Blanická 187/1068, Ostrava s nájemcem panem P. B. na dobu
určitou od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

za cenu 50,24 Kč /m 2 /měsíc/
podlahové plochy
• o přijetí peněžního daru ve výši
10.000,-- Kč, učených na rozvoj
městského obvodu Stará Bělá
od poskytovatele S. CH.
Zastupitelstvo na svém 13. zasedání mimo jiné
Rozhodlo:
• poskytnout neinvestiční dotaci
spolku Junák český skaut, středisko
Stará Bělá ve výši 46.620,-- Kč
na ﬁnancování pravidelné činnosti
skautského středisko Stará Bělá
v roce 2017
• uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje z dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“, kód
programu ZPZ/04/2016 a o přijetí
dotace ve výši 252.000,-- Kč
• nabýt nemovité věcí - pozemek par.
č. 3860/12 ostatní plocha o výměře
107 m2, pozemek par. č. 3860/55,
trvalý travní porost o výměře 35 m2,
oddělené od pozemku par. č. 2863,
trvalý travní porost, v kat. území
Stará Bělá, obec Ostrava a pozemek par. č. 3860/14, ostatní plocha
o výměře 151 m2 a pozemek par. č.
3860/33, trvalý travní porost o výměře 14 m2 a uzavřít kupní smlouvu
s prodávajícími panem K. S., panem K. S., paní E. S. a panem T. S.
za cenu 377.700 Kč
• nabýt nemovité věcí - pozemek par.
č. 3860/11, ostatní plocha o výměře
800 m2, pozemek par. č. 3860/31,
trvalý travní porost o výměře 130
m2 a pozemek par. č. 3860/54,
trvalý travní porost o výměře 58 m2,
odděleného od pozemku par. č.
2866, trvalý travní porost, v kat.

území Stará Bělá, obec Ostrava
a uzavřít kupní smlouvu s prodávajícími panem Z. Z. a paní J. Z.
za cenu 1.086.800 Kč
• nabýt nemovité věcí - pozemek par.
č. 589/1, zahrada o výměře 1188
m2, pozemek par.č 589/2, zahrada
o výměře 28 m2, pozemek par. č.
591/2, zahrada o výměře 290 m2,
pozemek par. č. 589/5 - vodní plocha o výměře 109 m2, pozemek par.
č. 3831/61 - vodní plocha o výměře
17 m2 a pozemek par.č. 3831/67 vodní plocha o výměře 7 m2, vše
kat. území Stará Bělá, obec a uzavřít kupní smlouvu s prodávající
paní E. U. za cenu 739.000 Kč
Schválilo:
• hospodářský výsledek příspěvkové
organizace Mateřská škola Ostrava -Stará Bělá, za rok 2016 ve výši
26.420,16 Kč a jeho převod do rezervního fondu
• hospodářský výsledek příspěvkové
organizace Základní škola Ostrava
- Stará Bělá, za rok 2016 ve výši
201 650,18 Kč a převod částky
103 650,18 Kč do rezervního fondu
a částky 98 000,-- Kč do fondu
odměn
• Zprávu o hospodaření statutárního města Ostrava - městského
obvodu Stará Bělá za rok 2016 závěrečný účet s přebytkem
ve výši 11.532.895,67 Kč
• vyslovilo nesouhlas se zavedením
autobusových zastávek „na znamení“ na území městského obvodu
Stará Bělá a vyzývá vedení města
Ostravy k opětovnému projednání
tohoto opatření v rámci MHD
Jarmila Kaločová
tajemnice

Dva miliony pro neziskové organizace
Nadační fond VÍTKOVICE STEEL vyhlašuje příjem žádostí o udělení
ﬁnanční podpory. Tato výzva je určená organizacím či jednotlivcům, kteří
nám zašlou zajímavý projekt se zaměřením na aktivity dětí a seniorů
v oblasti vzdělávání, zdraví, sportu nebo sociálních služeb.
Nadační fond VÍTKOVICE STEEL dlouhodobě podporuje kvalitnější péči
o děti s mentálním nebo fyzickým hendikepem, vzdělávání a volnočasové
vyžití mládeže a pomáhá seniorům k důstojnému a plnohodnotnému
životu.
Pro získání ﬁnanční podpory Vašeho projektu realizovaného v Moravskoslezském kraji v roce 2017, posílejte své žádosti v termínu od 1. září
do 20. října 2017. Jak zažádat o podporu a další informace o Nadačním
fondu najdete na webu www.vitkovicesteel.com. O přidělení ﬁnančních
příspěvků rozhodne správní rada Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL
do 15. listopadu 2017.
V případě dotazů, prosím,
použijte e-mail
nadacni.fond@vitkovicesteel.com
Hana Hoblíková
členka Správní rady
Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL
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Prvňáček

Novinky z knihovny
V srpnu prošla pobočka Knihovny
města Ostravy na Mitrovické ulici
ve Staré Bělé menší rekonstrukcí.
Věřím, že čtenáři budou úpravami
interiéru příjemně překvapeni. Velké
poděkování patří úřadu Stará Bělá,
který ﬁnancoval opravu podlahy
a nový koberec.
Díky ﬁnančnímu daru úřadu jsme
také mohli rozšířit nabídku knih.
Tímto zastupitelům obce moc děkuji
a zvu všechny čtenáře do knihovny.
Zde je malá ochutnávka zakoupených knih:
Pro dospělé čtenáře:
Heaberlin Julia
Černooké Zuzany
Tvrdá Eva
Mrtvou neměl nikdo rád
Hartl Patrik
Okamžiky štěstí
Czendlik Zbigniew
Postel, hospoda, kostel
Clementsová Abby
Zasněžená svatba
Pilátová Markéta
S Baťou v džungli
Doan Viet Abby
Vietnamská kuchyně
lehce a hravě s Vietem

Září v knihovně
Kolečkem sem, kolem tam
soutěžní kvíz

Čistá mobilita
výtvarná soutěž o ceny

Každý ti o škole něco řek´,
přesto máš plno otázek.

celý měsíc během půjčování

Na značky!
poznávání dopravních značek
18. a 21. 9. 2017
V rámci Evropského týdne mobility, do kterého se Knihovna města
Ostravy každoročně zapojuje, zvu
všechny dětské na soutěžní kvízy.
Pro všechny šikovné malíře a kreslíře bude vyhlášena soutěž o nejhezčí
obrázek. Malovat můžete v knihovně, kde budou připraveny výkresy,
barvy, pastelky, ﬁxy, nebo můžete
svůj obrázek namalovat doma a přinést do knihovny. Důležité je čitelně
se podepsat a napsat věk.

Riordan Rick
Percy Jackson (kompletní série)

Během října pak proběhne výstava
vašich obrázků.

Březinová Ivona
Chobotem sem, chobotem tam
Orlev Uri
Běž, chlapče, běž

5. - 30.9.2017 po-pá 14-17

OD PETŘKOVICKÉ VENUŠE
K DOLNÍ OBLASTI
výstava fotografií
Základní škola Stará Bělá

24.9.2017 9:30 neděle

BĚLSKÉ DOŽÍKY
PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU

Bojíš se úkolů,
bojíš se jam,
na cestě učením
nejsi však sám!

areál za MŠBlanická, Stará Bělá

26.9.2017 18.00 úterý

JANA SEMERÁDOVÁ
COLLEGIUM MARIANUM

Spolu to zvládneme,
usměj se do mráčků!

koncert v kostele
sv. Jana Nepomuckého, Stará Bělá

Štěstí ti přejeme,
náš malý prvňáčku!

30.9.2017 9.00 sobota

STAROBĚLSKÁ PAŽBA

Hana Rakusová

Nejlepší obrázky budou odměněny
dle kategorií: 1. kategorie do 6 let,
2. kategorie 6 – 10 let, 3. kategorie
10 – 15 let.

Nesbø Jo:
Doktor Proktor
a velká loupež zlata

Macurová Katarína
Proč nekveteš?

Prvňáčku, náš prvňáčku,
v očích máš plno obláčků.
Škola je neznámá stezka,
bude, či nebude hezká ?

celý měsíc během půjčování

A co vlastně máte namalovat? Namalujte sebe nebo svou rodinu na ekologickém dopravním prostředku,
na cestě do školy, na výlet či na návštěvu…

Pro dětské čtenáře:

Kam v září

střelecká soutěž pro veřejnost
v zahradě za klubovnou
AVZO Stará Bělá

Vaše knihovnice
Pavla Řehová

KNIHOVNA
za vším hledej knihu...

Počítačové kurzy pro seniory
Ve středu 1. listopadu 2017 budou
v počítačové učebně Základní školy
Ostrava-Stará Bělá zahájeny počítačové kurzy pro seniory. Kurz pro začátečníky bude probíhat od 15.30
do 16.30, na něj od 16.40 do 17.40
naváží pokročilí.
Začátečníci se naučí základy práce
s počítačem:
• vyhledávání a zpracování užitečných informací na webových
stránkách,
• práce s e-mailovou schránkou,
založení, správa,
• bezpečnost na internetu,

Na přání loňských účastníků se budeme věnovat práci s programy
PowerPoint a Word.
Dále se zaměříme na práci s fotograﬁemi, na jejich využití pro tvorbu
různých přání a koláží a na jejich
publikování na internetu.
Náplň kurzů je možno přizpůsobit
požadavkům účastníků.
Vstup do školy je přes pavilon A, kde
se ohlásíte na vrátnici. Vezměte s sebou přezůvky nebo návleky na obuv.
Na všechny zájemce se těší
Zdeňka Javorková

KOMINICTVÍ Radovan Polakovič IČ: 74447971
Nabízím Vám:

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

• vytváření a ukládání souborů,
aby je po čase zase našli.
Pokročilí si prohloubí a zdokonalí
základní dovednosti.

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

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

Tel: 605 379 799, e-mail: kominictviradovan@seznam.cz
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Kampaň proběhne od 9. do 15. října a více informací se dočtete na facebookové události „DOMA. Týden
pro Mobilní hospic Ondrášek“.

pacientům a jejich rodinám od potíží,
ať už fyzických nebo psychických,
které onemocnění v závěru života
přináší.

každý den do terénu, tedy za pacienty domů. Všichni naši pacienti
a jejich rodiny mají k dispozici pohotovostní číslo, na které se dovolají
24 hodin denně.
Mobilní hospic Ondrášek působí
i na území vašeho města. Nebojte se
nás kontaktovat.

Kontakty:

Pracujeme v multidisciplinárním
týmu, který poskytuje specializovanou paliativní péči. Tým tvoří lékaři,
sestry, sociální pracovnice, fyzioterapeut, psycholog a duchovní.
Z naší základny v Ostravě vyjíždíme

V současné době MH Ondrášek
spouští také kampaň s názvem
DOMA., pomocí které chceme říci,
že je možné strávit poslední chvíle
doma a že existují služby, které vám
pomohou.

Můžeme si dovolit umírat doma?
Péče o nevyléčitelně nemocného
v poslední fázi života je možná i v domácích podmínkách. Díky podpůrným organizacím na to nezůstanete
sami.
Mobilní hospic Ondrášek umožňuje nevyléčitelně nemocným dospělým i dětem umírat v kruhu svých
blízkých, doma. Naše služby jsou
pro pacienty zdarma. Ulevujeme

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.,
Gurťjevova 11, Ostrava – Zábřeh,
tel: 725 409 411. Více informací
lze najít na www.mhondrasek.cz
nebo na facebookovém proﬁlu.
Naďa Satolová
Koordinátorka
centra vzdělávání MHO

Šance pro nezaměstnané starší 50 let
Nezisková organizace Rovnovážka, z. s. zahajuje v říjnu 2017 projekt
Dejte práci šanci, který pomůže 30
dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaným lidem starším 50 let
zlepšit postavení na trhu práce.
Projekt nabízí poradenství, motivační kurzy, počítačové kurzy i rekvaliﬁkace. Více než polovině účastníků
bude zprostředkováno zaměstnání
s ﬁnanční podporou pro zaměstnavatele.

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

Aktivity projektu budou realizovány v Ostravě. Přihlásit se můžete
již nyní. Účast je bezplatná. Projekt je
ﬁnancován z Operačního programu
zaměstnanost.
Více informací o projektu najdete
na stránkách www.rovnovazka.cz.
Kontakt: Bc. Klára Tidrichová,
tel.: +420 736 140 697
e-mail: rovnovazka@seznam.cz.
Klára Tidrichová
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Rodinný festival
FANDÍME RODINĚ
je pozváním pro všechny rodiny,
aby v bezpečném a krásném prostředí hukvaldské obory prožily společně
výjimečné odpoledne. Centrum
pro rodinu a sociální péči chce kromě zábavného programu představit
své prorodinné aktivity, kurzy i poradenství, které veřejnosti nabízí.
Festival bude mít také charitativní
rozměr – beneﬁční běh pro Projekt
VÝZVA, který pomáhá rodinám
pečujícím o dítě se zdravotním postižením a letos slaví 15 let svého
fungování.
Rodinný festival se bude konat
v sobotu 23. září od 14 hodin.
Vystoupí kapela ZRNKA, B PLÁN,
Klauni na volné noze, Kejklíř Vojta
i se svým divadélkem, děti si budou
moci vyzkoušet tradiční řemesla,

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ
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seznámit se s lesní pedagogikou,
obdivovat psí kusy a agility… Rodiče
mohou vyrazit na Manželské rande,
shlédnout výstavu SVOJI, využít mobilní rodinné poradenství, projet se
s dětmi na rikši a posedět u táboráku. Provázet nás bude až do 19 hodin
Aleš Juchelka.
Součástí festivalu bude i beneﬁční
běh, kterým budou moci účastníci
podpořit rodiny pečující o dítě s postižením.
Tříkilometrový okruh po vrstevnici okolo hradu mohou absolvovat
i rodiče s dětmi. Trasa je výjimečná
tím, že není běžně přístupná veřejnosti.
Více o festivalu FANDÍME RODINĚ
na webu hukvaldy.prorodiny.cz
Projekt je spoluﬁnancován statutárním městem Ostrava.
Lucia Petrůjová
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Starobělané nelenili, letní dny vytěžili na maximum
V létě jste nezaháleli, pohybovali
jste se po půdě místní i daleké, tuzemské i cizokrajné. Dokládají to
fotograﬁe, které jste nám poslali
do prázdninové soutěže Léto v pohybu. Velké díky za fotograﬁe a drobná
odměna patří dvěma Starobělankám
a početnější partě Starobělanů, kteří
se vydali na velkou zaoceánskou
výpravu.

Léto na antuce
Dáša Pustková nepustila z ruky
tenisovou raketu. Dokládá to nejen
její snímek, ale především výčet turnajů, které během letošní sezony
stihla. „Tenis jsem začla hrát aktivněji až ve 35 letech a rok co rok mě
naplňuje víc a víc. Nejde jen o výsledky, ale hlavně o setkávání s úžasnými lidmi. I my, ženy, které máme přes

čtyřicet, se umíme hýbat, a to nejen
u plotny, ale například i na tenisových kurtech,” napsala s nadhledem.
Tenis je její radostí a nebojí se ani
amatérských soutěží v Bělé i okolí.
Daří se jí skvěle. V červeneci vyhrála
starobělský OVopen, v srpnu výškovický Župní přebor. Snímek, který
otiskujeme, je z půlky prázdnin,
z opavského dámského turnaje

Summer Madam Cup. „Účastnilo se
22 hráček, hrály se dvouhry a musím
říci, že organizátorka Olinka nás
každým rokem mile překvapí. Letos
byly kurty opět perfektně připravené, ještě lepší bylo občerstvení
a na závěr úžasné ceny. Každá z nás
si odvezla tašku s překvapením,”
vypráví Pustková.
„Chtěla bych tímto povzbudit ženy,
které tenis baví, aby našly odvahu
a přišly mezi nás, třeba na tenisové
kurty do Staré Bělé.”
Kde pramení řeka
Taky Jana Mončková patří mezi
Starobělanky, které jsou v pohybu
permanentně. Lektorka aerobiku,
aktivní turistka a Sokolka si nedala
nohy na stůl ani v mateřství, hojně
sportuje dál – a dceru Anežku povětšinou brává s sebou. Společné výšlapy jsou samozřejmostí, letos v červnu si užily pobyt ve Žďárských
Vrších.

Odpočívající motýl. Foto: Tomáš Folta

„K prameni Svratky jsme se dostaly
v rámci jedné ze tří naplánovaných
pěších tras zájezdu, jež každoročně
pořádá TJ Sokol Stará Bělá jako
vrchol turistické sezóny. S Anežkou
jsem nachodila během tří dní
cca 50 km. V krosničce se jí moc líbí
a celý pobyt si užila, vždyť měla
kolem sebe maminku, babičku
a spoustu tet a strejdů. A kromě
zmíněného pramene jsme navštívili
například i Zelenou horu - památku
UNESCO, Harusův kopec nebo třeba
Devět skal, kde zrovna Česká televize chystala natáčení nové vánoční
pohádky. Bude se vysílat 25.12. a my
si po jejím zhlédnutí můžeme říct:
Jó, tam jsme byli,“ povídá usměvavá
máma.
Americká krása
Než začalo zlátnout obilí a bylo
třeba pustit se do žní, vyrazila osmičlenná parta ze Staré Bělé a okolí
na dalekou cestu za oceán. V plánu
měli třítýdenní okruh po několika
zemích Spojených států.
„Po předchozí cestě, která nás
uchvátila, jsme si řekli, že bychom
se tam jednou rádi vrátili. Náš záměr
oslovil ještě další zájemce, a tak
se nás sešlo nakonec osm: ze Staré
Bělé jmenovitě Václav Kokeš, Zdenek Kokeš, Petr Valder, Vladimír
Berger, Petr Ševčík, Karel Staněk
a spolu s námi Novobělák Vladimír
Šustek a jedna žena Marie Halíková
z Budišova,” vypráví lídr cestovatelského týmu Václav Kokeš. „Letěli
jsme do Denveru, vypůjčili si dvě
auta SUV Dodge Jorny a vyrazili
na okruh o délce zhruba 8000 km.”
Cestovatelé navštívili například
Georgetown, Skalnaté hory, Yellowstone, místo bitvy u Little Bighornu,
Salt Lake City, Údolí smrti, Las
Vegas, Grand Canyon, Colorado
Springs a mnoho dalších. „Všichni
jsme byli uchvácení tamní přírodou,
pro Evropana je to zážitek,” uzavírá
Kokeš.
Jana Fabianová
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Opavský letní dámský turnaj. Dagmar Pustková vpravo dole.
Starobělská výprava procestovala kousek USA.

Renomovaná stavební společnost
s provozovnou v Jistebníku

přijme do pracovního poměru:

ZEDNÍKY A DĚLNÍKY
DO STAVEBNÍCH PROFESÍ

Anežka a Jana Mončkovy si společné túry užívají.

Požadujeme:
aktivní přístup k práci,
znalosti základních stavebních postupů,
časová ﬂexibilita (práce po celé ČR)
Nabízíme:

výdělky až 27 000 Kč/měsíčně
nástup ihned,
dlouhodobě stabilní pracovní zázemí

Volejte na tel. čísla: 596 139 284
596 139 270 nebo 602 774 776
Starobělská výprava procestovala kousek USA.

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ
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Nejraději bych se hudbou živil,
sní mladý muzikant
Mezi maturitou a přijímačkami
na vysokou stihl nahrát první sólové
album. Dostalo název Mezi prsty
a René Matlášek junior se v něm
vyznává z pocitů a zážitků, které
do svých devatenácti nasbíral.
„Mezi prsty je o situacích, které
jsem zažil nebo viděl kolem sebe.
Je o životě, jak ho vnímám já, o jeho
veselých i smutných stránkách.
Má čtrnáct písní, v některých zazní
jen akustická kytara a zpěv, jinde

Děti
od 3 let

existovala, kdybych neměl výchovu,
jakou jsem měl, Nebo by zněly
odlišně.
O svých písních se se svými nejbližšími radím. Jsou mi něčím jako
producenty, kteří ohodnotí, co jsem
vyplodil, a třeba řeknou, v jaké části
písně myšlenka, kterou jsem do ní
chtěl přenést, příliš nevyzněla.
Během nahrávání se sice mamka
s taťkou ve studiu objevili, ale na desce je, stejně jako ostatní členy kapely

baby studio

Junioři
a mládež

street dance
pop show dance
zumba show dance
přípravka

Děti,
Dospělí
Dospělí
junioři,
single ladies dance
mládež, dospělí tančírna
zumba
sportovní
tanec
Tančete námi
TANEČNÍ KLUB

v novém školním oce
2017 2018

TK Trend Ostrava, Junácká 124, Ostrava - Stará Bělá • info@tktrend.cz

739 201 295

www.tktrend.cz

Jak bude vypadat křest?

Muzika ho bavila odmalička. Na fotce s tátou.

jsou i další nástroje, vícehlasy.
Až na pár výjimek jsem písně psal
podle toho, co jsem cítil a prožíval,“
říká mladý autor a muzikant, který
působí také ve dvou kapelách –
rodinném uskupení Marod a novější
sestavě Self Made.
A název Mezi prsty?
Album se jmenuje podle titulní písně
a ta je o čase, který nám všem teče
mezi prsty.
Proč album vzniklo - měl jsi potřebu zpívat a hrát sám za sebe?
Začal jsem zpívat sólově, protože
ne každé písni sedne kabát kapely
Self Made či Marod. Mnoho jich
vyzní mnohem lépe sólo s písničkářským nádechem, motivuje to lidi
k poslouchání textu. Ale za hraní
v seskupeních jsem rád, přináší mi
rozdílné polohy muziky a taky je to
zábavnější.
Co vliv táty, rodiny - je na sólo
desce slyšet?
Každý z nás je ovlivněn lidmi, kteří
jej vychovávali, učili jej hodnotám.
Žádná z mých písní by nejspíš ne-
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Marod, neuslyšíte. Nechci, aby mé
vystupování působilo pouze jako
osekaný Marod či osekaný Self
Made.

V Ostravě budeme křtít ve středu
13. září od 19 hodin v Centru Pant
na Nádražní. Kmotry budou tři lidé,
kterých si velice vážím. Vynikající muzikant a zpěvák Petr Bende,
výtečný herec a ředitel mladého

605 25 25 27

ostravského Divadla Mír Albert Čuba
a můj táta René Racek Matlášek.
Táta byl první, o kom jsem věděl,
že bych si přál, aby se stal kmotrem
mého alba. Je mým celoživotním
průvodcem, vynikajícím autorem
a textařem.

Jediný člověk, který se mnou vystupuje v kapele a hraje i na desce,
je mladý talentovaný kytarista a skvělý muzikant z Mohelnice Vít Štaigl.
Na desce zastává akustické i elektrické kytary a zpěv a je spoluautorem
poslední písně Liebesbrief. Víťa
se mnou bude nastálo vystupovat
i na mých sólových koncertech coby
doprovodný kytarista a zpěvák, nechal jsem se v tomto směru inspirovat
podstatně zkušenějšími písničkáři,
jako jsou Jarek Nohavica, Tomáš
Klus, Xindl X.
Kromě Víti Štaigla jsou na albu
i další skvělí muzikanti: Michael
Vašíček - nejrůznější typy kytar a kontrabas, Karel Macálka - klavír, varhany, kytara, zpěv, Zuzana Šírová zpěv, David Velčovský - perkuse.
Michael Vašíček s Karlem Macálkou
celou desku ve studiu St.Michael
nahrávali a produkovali.

Hraní s kapelami teď proloží koncerty, kdy bude na pódiu sám za sebe.
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Ostravský křest bude hlavní. Bude
premiérový, bude doma a zároveň
pro mě bude znamenat rozloučení,
zlom - další den odjíždím a začne mi
vysoká škola v Brně. To bude veliká
změna.
Po ostravském křtu bude následovat série koncertů v Praze, Brně,
Hradci Králové, Zlíně, Českých Budějovicích, další domlouváme. Kromě
sólových vystoupení budu samozřejmě dál hrát a zpívat se Self Made
a Marody.
A tvé další plány?
Je jich mnoho. Odcházím studovat
psychologii do Brna, plánuji další
koncerty sólově i s kapelami. Taky
bych rád věnoval více času rodině
a přátelům, za poslední rok jsem je
zanedbával.
Nejraději bych se muzikou živil,
ale i kdyby se mi to povedlo, nebyla
by to jediná věc, které bych se věnoval. Nerad se upínám na jedinou činnost, potřebuji mít více aktivit. Když
je nemám, nudím se.
Jana Fabianová

otevírá dvacátý první ročník

člen Svazu lyžařů České republiky

LYŽAŘSKÉ 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
První sólové album pojmenoval
podle titulní písně.

René Matlášek ml. (19)
student, muzikant
• Starobělanem je od svých šesti
let, základní školu navštěvoval
v Proskovicích, poté nastoupil
na osmileté všeobecné gymnáium v Ostravě-Zábřehu. Letos odmaturoval, od září bude studentem psychologie na Masarykově
univerzitě v Brně.
• zpíval prý už v kočárku, což si
ovšem nepamatuje. Ve čtyřech
letech se začal učit hře na klavír,
pak následovala příčná ﬂétna,
zpěv, kytara. Rodinná kapela
Marod (Matláškovic rodina), která vznikla v roce 2008, přinesla
první zkušenosti z pódia, později
z rádií, televizí, nahrávacích studií. V únoru roku 2015 zakládá
vlastní kapelu Self Made, která
funguje paralelně s Marody. Nyní
mu vychází první sólová deska
Mezi prsty.
• kromě hudby rád chodí na túry,
do posilovny, sportuje, trénuje
mozkové dovednosti, čte.

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.
Schůzka s rodiči se uskuteční:

12.10.2017 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

Srdečně Vás zve

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

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

Partneři: MADEJA SPORT, SKI VÍTKOVICE BÍLÁ

OSTRAVA-JIH

Realizováno s ﬁnanční podporou statutárního města Ostravy a městského obvodu Ostrava-Jih

• www.renematlasek.cz
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Design nemá převyšovat funkčnost, míní architekt
Už dva roky se sousední Nová Bělá
pyšní novou barevnou mateřinkou.
Stojí při Mitrovické, je nepřehlédnutelná a zvenčí i zevnitř ji vymyslel
a nakreslil mladý starobělský architekt Ondřej Stuchlý s projektovým
týmem ﬁrmy OSA projekt.
Jak jste se k mateřské školce
dostal?
Nová Bělá měla před pěti lety vizi
udělat novou školku, protože ta stará, co je u ulice Plzeňské, už byla
v hodně špatném stavu. Jsou to bývalé ubytovny dělníků, když se stavěla
velká silnice. Hygienické podmínky
nevyhovující - velká vlhkost, malá
kapacita. Takže hledali místo, kde
postavit novou.

a fasádou je mezera, takže se nezahřívá přímo konstrukce, ale jen fasáda, která je provětraná. Tahle je
z kompaktních desek, lisovaná celulóza z obou stran laminovaná. Jedná
se o extrémně odolný materiál proti
poškrábání s antigraﬃti úpravou,
nemusí se ničím natírat, absolutně
bezúdržbová věc. Desky na fasádě
jsou poskládány do tříbarevné mozaiky různých formátů.
Je netypický i interiér?
Je hodně prosvětlený s hravými
barevnými motivy a atypickým nábytkem. Podlaha ve třídách je z pravého přírodního linolea a je složená
tak, že vytváří obrazce.

Starobělan a architekt Ondřej Stuchlý.

úplně cizí lidi a začali se se mnou
bavit - že se jim dům moc líbí a že by
něco takového také chtěli, kdyby
už neměli postaveno.
Máte profesi, která je o vkusu
a ten je velmi individuální. Jak to
snášíte? Nejde zalíbit všem.
Je to náročné. Někdy je to boj.
Když člověk narazí na někoho, komu
se líbí podnikatelské baroko, věžičky,
balkonky a tak.
Co s tím?
Můžu říct, že mu to nenakreslím.
Naštěstí jsem to zatím udělat nemu-

sel. Nikdo po mně nežádal spoustu
valbových střech, věžiček a výklenků. To bych fakt nechtěl.
Váš dům jste si nakreslil sám.
I postavil.
To jste šikovný. Konzultoval jste
jej s kým? S manželkou?
Ptal jsem se na názor v práci a doma. Ale jinak jsem to řešil sám. Dřív
tady byl sto let starý grunt, tři sta
metrů čtverečních zastavěné plochy.
Chtěl jsem ho původně opravovat,
ale měl cihelné suterénní zdi a základy a někde byly vepřovice, nepálené

Mateřinku v Nové Bělé nakreslil i dozoroval.

Vybrali si bývalé házenkářské
hřiště a tehdejší starosta uspořádal
architektonickou soutěž. Oslovil náš
ateliér, ateliér SAKTOR, s nímž měl
dobrou zkušenost z realizace novobělské DPS, a ﬁrmu z Brna, která se
zabývala návrhem a dodávkou modulárních školek. Zadání bylo, aby školka byla trojtřídní, minimalistická,
funkční a aby měla vlastní kuchyni.
Dalším kritériem byla rychlost její
výstavby - původně měla být modulární, seskládaná.
Rada jednohlasně rozhodla ve prospěch mého návrhu. Původní vize byla taková, že nosná konstrukce bude
z masivních dřevěných panelů s provětrávanou fasádou ze dřeva či cetrisu, ale narazili jsme na ostravské hasiče, jsou v tomto směru hodně přísní – dřevěné školky se jinde staví,
ale tady to nejde. Také zástupci investora nebyli zcela nakloněni dřevěné školce. Nakonec se upustilo
také od modulárního systému a školka je navržena jako standardní zděná
konstrukce s provětrávanou fasádou.
Fasáda je výrazná - červenooranžovo-žlutá.
Dělá školku zajímavou. Je nejen
pěkná, ale i funkční, co se týče kvality klimatu uvnitř. Mezi konstrukcí
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Jak se vám pracovalo s místem,
které pro školku Novobělané
vybrali?
Bylo problematické – je tam frekventovaná ulice Mitrovická. Proto nemá
školka jednoduchý půdorysný tvar
obdélníku, ale átriový tvar U s otevřením na jih, kde je moderní dětské
hřiště. Vytváří se tak soukromí pro
děti, školka je zvukově a vizuálně
oddělená od místní komunikace.
Chráněný dvůr funguje jako přirozené centrum dění využívané ke hrám
a učení.
Koncept školky je důmyslný a funguje dvoufázově. Jedno z křídel objektu vyplňuje jedna třída se zázemím
s nezávislým provozem a v případě
nízké obsazenosti může být uzavřena
a tím snížit provozní náklady.
Co recenze Novobělanů?
Do školky chodila neteř a synovec
a byli spokojení, hodně se jim tam
líbilo. Reakce většiny lidí byly pozitivní, slyšel jsem i negativní, ale to je
asi běžné, když člověk navrhne něco,
co se odlišuje od standardních budov. Stejně tak jako reakce na můj
vlastní dům. Někomu to přijde jako
nedodělaná stavba, někomu to připomíná garáž, ale většině se líbí.
Nejednou se mi stalo, že zastavili
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cihly. Už to nebylo opravitelné, nešlo
to. Tak jsem ho zboural a částečně
stavěl na stávajících základech – takže to musel být lehký dům. Chtěl
jsem ho postavit sám a nechtěl jsem
se u toho zničit. Proto máme dřevostavbu. Dům jsem se snažil z důvodu
ﬁnancí a znalosti profese provést
co nejvíce svépomocí. Vymýšlel a piloval jsem ho dva tři roky a samotná
stavba trvala dva roky. Svépomocí
jsem si dělal téměř vše: základy,
konstrukci, střechu, fasádu, obklady
a tak.
Co dalšího je od vás v okolí
k vidění?
Zrekonstruovaný Dělnický dům
v Polance. Je to středobod společenského života v obci. Byl hodně starý
a ve špatném stavu. I přes rozsáhlou
a složitou rekonstrukci se podařilo
objekt zrenovovat a místní obyvatelé
jsou rádi - kdysi vznikl svépomocí
místních členů Dělnické tělocvičné
jednoty.
Dělnický dům, školka, váš domek. Když to porovnáme, najdeme v nich rukopis Ondřeje
Stuchlého?
Funkčnost a minimalismus. U našeho domu hrálo roli i ekonomické
hledisko, sedlová střecha vyjde dráž.
Chtěl jsem bungalov, žádné schody,
tak jsem dal jen našikmo trámy,
ať má voda kudy odtékat.
Když jdete Starou Bělou, týrá vás
tady vizuálně něco?
Nové ulice do polí s pozemky nasekanými jeden vedle druhého, všechny stejné, je to vidět i v ostatních obcích, tomu asi nezabráníme. Na Zámčiskách už se to zabydluje, je to otázka
času – až tam vyrostou stromy. Betonové prefabrikované ploty bych
ve vesnické zástavbě úplně zakázal.
Chápu, že se člověk chce schovat,

odhlučnit a mít soukromí. Ale to se dá
vytvořit i estetičtěji – zděnou nebo kamennou zídkou, živým plotem a podobně. Samozřejmě to chce nějakou
údržbu, ale když s tím někdo má problém, tak ať jde raději do bytu.
Ve Staré Bělé se architektura
nereguluje, to je podle mě chyba.
Každá vesnice by měla mít nějakou
regulaci, alespoň v centru na návsi.
Když se podíváte do Rakouska,
Itálie, Francie, centra obcí jsou povětšinou architektonicky umírněná.
Nechci, ať jsou všechny stejné,
ale aspoň ať není jeden barák ﬁalový
a druhý vedle zelený. U nás v obci mi
konkrétně vadí monstrózní objekt
Hrušky, ﬁtcentra a centrum bezpečnostní agentury G4S. Jedná se o stavbu, která svou architekturou absolutně nezapadá do daného místa,
a navíc je pořád v nějakých fázích
oprav.

Dělnický dům v Polance před rekonstrukcí…

A naopak – jsou tady místa a stavby, které vašemu oku lahodí?
Mám rád místo v polích směrem
na Majerovec, je tam lípa a krásný
pohled na Klimkovice a Jeseníky.
Odtamtud vypadá pěkně i výškovické sídliště.
Ze staveb se mi líbí jeden dům kousek od nás a nějaké domy u Bělského
lesa. Budova obecního úřadu je taky
hezky opravená, jen ty barvy fasády
jsou hodně výrazné. A kostel samozřejmě, ten je krásný. I fara, kdyby se
ještě časem opravila. Ze starých
domů tady nic moc není, jsou tu velké
statky, ale nejsou moc opravené,
ale to je těžko soudit proč. Buďme
rádi, že tady jsou.
Kdy vás práce těší?
Ideálně dvakrát. Nejdřív když ten,
pro koho ji dělám, má stejný pohled
na věc jako já a nemusím dělat kom-

... a po ní.

promisy. A pak když se dům postaví
a líbí se. Rád dělám domy komplet –
od studie, přes tvar, uspořádání,
až po návrh interiéru. Baví mě vymýšlet dispozice, které fungují. Nechci, aby design převyšoval funkčnost a praktičnost.
Jana Fabianová

Ing. arch.
Ondřej Stuchlý

(33)

• narodil se ve Staré Bělé, po zdejší
základní škole a Střední průmyslové škole stavební v Ostravě-Zábřehu se rozhodl pro obor architektura-stavitelství na stavební
fakultě ČVUT v Praze
• po studiích nastoupil a už sedm let
působí v týmu ostravského architekta Martina Chválka (OSA
projekt, nyní Chválek atelier).
V architektuře má rád funkčnost
a minimalismus. Navrhoval například novou mateřinku v Nové Bělé, kompletní opravu Dělnického
domu v Polance, teď tamtéž připravovanou rekonstrukci staré
ško-ly na radnici s knihovnou
a ZUŠ, sportovní halu v Nové Bělé
- nyní ve fázi investičního záměru
• s manželkou Marií má dcery
Magdalénu (2,5 roku) a Adélu
(3 měsíce)
• rád lyžuje, chodí po horách, fotí,
hraje ﬂorbal a taroky

Oblíbené místo Ondřeje Stuchlého - z polí u Majerovce je jedinečný výhled.
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Informační tabule
na zastávce Požární zbrojnice
Před několika týdny se na zastávce
Požární zbrojnice objevila informační tabule. Týká se vzniku Sboru dobrovolných hasičů v obci. Postupně
jsem si ji pročítala a docela mě zamrzela jedna věc.
Dočetla jsem se tam o založení hasičského sboru, zakoupení stříkačky,
osamostatnění sboru, volbě nových
členů, o umístění parní sirény, jak hasiči za války odešli na frontu, něco
málo o požárech i lepším umístění

hasičské zbrojnice, o zabrání hasičárny Němci, či o nových autech.
Jakmile jsem si to přečetla, měla
jsem v hlavě několik otázek. Kam se
poděla zmínka o hasičských závodech? Kde je zmínka o tom, že byly
mezi hasiči i hasičky? Kde je alespoň
jediná fotka s ženským oddílem například ze závodů hasičských dovedností?
Trochu mě to zamrzelo, protože moje maminka patřila mezi členy hasič-

ského sboru a soutěžila v hasičských
dovednostech. Asi by i maminku trochu mrzelo, že zrovna o hasičkách
není na tabuli jediná věta či fotka.
Do historie přece patří i to, že kdysi mezi hasiče patřily i ženy. V dnešní
době není tak časté vidět mezi dobrovolnými hasiči i dobrovolné hasičky.
Většinou jdou vidět pouze muži.
Hasičky stály taky u vzniku Sboru
dobrovolných hasičů a alespoň zmínka by na informační tabuli mohla být.
Dále jsem se dočetla minulý rok
ve Starobělském zpravodaji (březen),
že v roce 2011 vzniklo ženské druž-
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stvo, které reprezentuje starobělský
sbor v soutěžích požárního útoku.
Je známo, že ženy v hasičském sboru
v 50. a 60. letech dobrovolně pracovaly a soutěžily v hasičských dovednostech. K tomuto článku přikládám
pár fotek, kde je důkaz, že ženy kdysi
opravdu byly ve Sboru dobrovolných
hasičů Stará Bělá.
Určitě se ještě v obci najde žena,
která byla mezi členy Sboru dobrovolných hasiči a soutěžila v hasičských závodech za Starou Bělou.
Libuše Kurucová
Foto: archiv rodiny Blažkovy.
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Rádi tužíte tělo? Zkuste to v sokolovně
Starobělský Sokol zahajuje tradiční koloběh cvičení, v rozvrhu má
od září hodiny pro děti, jejich rodiče
i prarodiče a praprarodiče.
A taky jednu novinku: mužům nabízí
klasickou cvičební hodinu.
„Náplň? Utužit tělo, protáhnout
svaly, udržet pružnost a duševní kondici. Půjde o cviky posilovací a zdravotní, k čemuž budou sloužit činky,
medicimbaly, gymstiky, ﬂexibary
a tak dále,“ říká šéfka starobělské
sekce Asociace Sport pro všechny
Svatava Zezulková.
Jak dodává, podobně laděné hodiny byly v Sokole odjakživa stěžejní.
„Celou dobu fungování Sokola muži
cvičili, ovšem postupem času přestali věkově starší chodit, mladším
zase klasické cvičení nevyhovovalo,

a tak raději ve svém čase hrají fotbal.
Ovšem už delší dobu slyším, že pánům klasické cvičení chybí. Chtělo to
vymyslet, kde mu udělat skulinku a povedlo se.“
Muži II., jak jsou v rozvrhu označení, mají prostor každý pátek půl
hodinu - od 19.45 do 20.15. „Není to
sice moc, ale bude na ně navazovat
cvičení mužů I., kteří se můžou přidat, takže lze dobu konce posunout.
Vše ukáže čas a hlavně zájem ze strany cvičenců,“ doplňuje s tím, že muže II. si vezmou na starost Jiří Zezulka, Jiří Janák a Stanislav Kavka a cvičení bude stát 200 korun na půl roku.
O větší účast by stály také cvičitelky aerobiku - žen, které lekce
navštěvují, není mnoho. „Je to s podivem, když na každém rohu v Ostravě

je ﬁtko, kde se cvičí za podstatně větší peníz než u nás. Kde je chyba, nevím. Snad nevědomost, strach z neznámého,“ zamýšlí se Svatava Zezulková. „Aerobik je otevřený všem,
nezáleží, zda máte 20 nebo 50 let.
Není třeba ani žádné super vybavení, stačí jen se nebát, přijít a vyzkoušet si to. Máme čtyři vyškolené cvičitelky, jež střídají při cvičení různé
styly a střídavě využívají například
stepy, činky, overbally, gymbally, posilovací gumy a jiné. Možná si řeknete: To nezvládnu, neznám kroky
ani aerobikové pokyny. Ale vše se dá
naučit. Je možnost si za 50 korun
hodinu vyzkoušet nebo si koupit
časově neomezenou permanentku
na 10 vstupů za 450 korun nebo
20 vstupů za 800 korun,“ upřesňuje.

rodiče s dětmi

PONDĚLÍ
15.45 – 16.45

mladší žačky

(1. - 5.třída)

16.45 – 17.30

starší žačky

(6. - 9.třída)

17.30 – 18.45

rodiče s dětmi

(od 2 let)

18.45 – 19.45

aerobik

19.45 – 20.45

ženy II.

21.00 – 22.30

ﬂorbal

volejbal

17.30 – 18.30

starší žáci

18.30 – 20.00

volejbal

20.00 – 21.30

muži I.

(1. - 5.třída)
(6. -9.třída)

17.00 – 17.45

starší žačky

17.45 – 18.45

ženy I.

18.45 – 19.45

aerobik

19.45 – 20.45

ženy II.

21.00 – 22.30

ﬂorbal

Martina Hořínková, Marcela Hořínková

ženy II.

Miluše Kutáčová

mladší + starší žáci

Radim Kokeš, Jan Šmehlík,
Vít Ševčík, Václav Mončka

ČTVRTEK
mladší žačky

Jana Hlavenková, Jana Mončková,

Stanislav Kavka, Petr Herman, Michal Herman

volejbal

16.00 – 17.00

Hana Kokešová

Hana Kontriková, Martina Richterová

STŘEDA
15.00 – 22.00

http://sokol-aspv.starabela.cz/

Miloslava Hlavenková, Blanka Kolková, Lenka Duroňová

ženy I.

16.00 – 17.30

bližší informace můžete zíkat na
adrese :

Svatava Zezulková, Iveta Morysová

mladší + starší žačky

aerobik

ÚTERÝ
mladší žáci

Těšíme se na společná setkání nejen v tělocvičně, ale i mimo ni na různých akcích, které pravidelně pořádáme,“ zve Svatava Zezulková. (joh)

Na vedení hodin se podílí 13 cvičitelek a 9 cvičitelů:

Cvičení začíná v pondělí 11.9.

15.00 – 16.00

Vedoucí cvičební sekce je ráda,
že starobělský Sokol patří mezi největší a nejaktivnější na Ostravsku.
„Není to jen dosti velkým počtem
členů, ale i jeho zaměřením. Jsme
v podstatě jediní, kde cvičí všechny
věkové kategorie od dvou let až neomezeně. Nejedná se jen o vesnický
přežitek, je to cesta, jak se hýbat
a všestranně se pohybově rozvíjet.
Máme nářadí, které už je málokde
v tělocvičně: kruhy, bradla, kladinu,
kozu, koně, hrazdu. Je to sice retro,
ale udržované, schválené a funkční.
Vše musí být v pořádku, nářadí každý
rok prochází revizí.

ﬂorbal

Václav Mončka

muži I.

Václav Mončka

muži II.

Jiří Zezulka, Jiří Janák, Stanislav Kavka

PÁTEK
14.30 – 16.30

volejbal žactvo

16.30 – 17.30

mladší žáci

(1. - 5.třída)

17.30 – 18.30

starší žáci

(6. - 9.třída)

18.30 – 19.45

volejbal

19.45 – 20.15

muži II.

20.15 – 21.30

muži I.

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ
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FOTBALOVÝ KLUB
STARÁ BĚLÁ
ROZLOSOVÁNÍ UTKÁNÍ - PODZIM 2017
Poháry BAUER Krajský přebor mužů

Krajský přebor - STARŠÍ ŽÁCI
Utkání

Den

Datum

Hodina

FKSB - MFK Karviná

NE

20.8.

9:00

Výsledek Body

Kopřivnice - FKSB

SO

26.8.

9:00

:

FKSB - SO Bruntál

NE

3.9.

9:00

:

:

Horní Suchá - FKSB

ST

6.9.

17:00

:

Krnov - FKSB

SO

9.9.

10:00

:

FKSB - Ostrava-Jih

NE

17.9.

9:00

:

Brušperk - FKSB

SO

23.9.

9:00

:

Utkání

Den

Datum

Hodina

FKSB - Nový Jičín

NE

1.10.

9:00

:

FKSB – Polanka

SO

5.8.

17:00

:

FKSB - Kravaře

NE

8.10.

9:00

:

Háj ve Slezsku – FKSB

SO

12.8.

17:00

:

MFK Vítkovice B - FKSB

SO

14.10.

12:00

:

FKSB – Bílovec

SO

19.8.

17:00

:

FKSB - Rýmařov

NE

22.10.

9:00

:

Frenštát p. R. - FKSB

NE

27.8.

17:00

:

Petřkovice - FKSB

SO

28.10.

10:15

:

FKSB - MFK Havířov

NE

5.11.

9:00

:

Výsledek Body

Dětmarovice – FKSB

ST

30.8.

17:00

:

FKSB - SO Bruntál

SO

2.9.

16:30

:

Krnov – FKSB

NE

10.9.

16:00

:

FKSB - Slavia Orlová

SO

16.9.

16:00

:

Český Těšín – FKSB

SO

23.9.

16:00

:

FKSB – Vratimov

SO

30.9.

15:30

:

FKSB - Pustá Polom

SO

7.10.

15:00

:

Šenov – FKSB

SO

14.X

15:00

:

FKSB – Heřmanice

SO

21.X

14:00

:

Čeladná – FKSB

SO

28.X

14:00

:

FKSB - Břidličná

SO

4.11.

14:00

:

Polanka - FKSB

NE

12.11.

13:30

:

Krajský přebor - MLADŠÍ ŽÁCI

KALMAN TRADE Krajský přebor - STARŠÍ DOROST
Utkání

Den

Datum

Hodina

Výsledek Body

Utkání

Den

Datum

FKSB - MFK Karviná

NE

20.8.

Hodina Výsledek Body
10:45

:

Kopřivnice - FKSB

SO

26.8.

10:45

:

FKSB - SO Bruntál

NE

3.9.

10:45

:

Horní Suchá - FKSB

ST

6.9.

15:30

:

Krnov - FKSB

SO

9.9.

11:45

:

FKSB - Ostrava-Jih

NE

17.9.

10:45

:

Brušperk - FKSB

SO

23.9.

10:45

:

FKSB - Nový Jičín

NE

1.10.

10:45

:

FKSB - Kravaře

NE

8.10.

10:45

:

MFK Vítkovice B - FKSB

SO

14.10.

13:45

:

FKSB - Rýmařov

NE

22.10.

10:45

:

Horní Suchá - FKSB

SO

12.8.

12:30

:

Petřkovice - FKSB

SO

28.10.

12:00

:

FKSB - Těrlicko

SO

19.8.

12:45

:

FKSB - MFK Havířov

NE

5.11.

10:45

:

Kravaře - FKSB

SO

26.8.

10:00

:

FKSB - SO Bruntál

SO

2.9.

12:15

:

Petřkovice - FKSB

NE

10.9.

13:00

:

FKSB - MFK Havířov

SO

16.9.

11:45

:

Staříč – FKSB

SO

23.9.

12:00

:

FKSB – Vřesina

SO

30.9.

11:15

:

FKSB - L. Petrovice

SO

7.10.

10:45

:

Frenštát p. R. - FKSB

NE

15.10.

10:00

:

FKSB - Slavia Orlová

SO

21.10.

9:45

:

Ludgeřovice – FKSB

NE

29.10.

9:00

:

FKSB - Hlubina

SO

4.11.

9:45

:

Městský přebor TOP U11 - STARŠÍ PŘÍPRAVKA "A"
Utkání

Den

Datum

Hodina

Výsledek Body

Horní Suchá - FKSB

SO

12.8.

14:45

:

FKSB - Těrlicko

SO

19.8.

15:00

:

Kravaře - FKSB

SO

26.8.

12:15

:

FKSB - SO Bruntál

SO

2.9.

14:30

:

Datum

PO

4.9.

Hodina Výsledek Body
16:30

:

FKSB A - Velká Polom

ČT

14.9.

16:30

:

Petřkovice - FKSB A

PO

18.9.

16:00

:

FKSB A - MFK Vítkovice

ČT

28.9.

16:30

:

Ostrava-Jih - FKSB A

ST

4.10.

16:30

:

FKSB A - Hlučín

ČT

12.10.

16:30

:

FKSB A - Klimkovice

ČT

19.10.

16:30

:

Městská soutěž U11 sk. B - STARŠÍ PŘÍPRAVKA "B"

KALMAN TRADE Krajský přebor - MLADŠÍ DOROST
Utkání

Den

Polanka - FKSB A

Utkání

Den

Datum

FKSB B - Řepiště

ST

6.9.

Hodina Výsledek Body
16:30

:

Krásné Pole - FKSB B

ST

13.9.

17:30

:

FKSB B - Dolní Lhota

ST

20.9.

16:30

:

Hrabová - FKSB B

ST

27.9.

16:00

:

FKSB B - Pustkovec

ST

4.10.

16:30

:

Poruba B - FKSB B

ÚT

10.10.

16:30

:

Slovan Ostrava - FKSB B

ČT

19.10.

16:30

:

Petřkovice - FKSB

NE

10.9.

15:15

:

FKSB - MFK Havířov

SO

16.9.

14:00

:

Staříč - FKSB

SO

23.9.

10:00

:

FKSB - Vřesina

SO

30.9.

13:30

:

Utkání

Den

Datum

:

FKSB - Hrabová

ÚT

29.8.

16:30

:

Vratimov - FKSB

PÁ

8.9.

16:00

:

FKSB - L. Petrovice

SO

7.10.

13:00

Městská soutěž U9 sk. A - MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Hodina Výsledek Body

Frenštát p. R. - FKSB

NE

15.10.

12:15

:

FKSB - Slavia Orlová

SO

21.10.

12:00

:

FKSB - Poruba A

ÚT

12.9.

16:30

:

Ludgeřovice - FKSB

NE

29.10.

11:15

:

MFK Vítkovice U8 - FKSB

PO

18.9.

17:00

:

FKSB - Hlubina

SO

4.11.

12:00

:

Případné změny budou včas oznámeny na

fkstarabela.cz
STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

FKSB - Rychvald

ÚT

26.9.

16:30

:

Šenov - FKSB

ČT

5.10.

16:30

:

FKSB - Řepiště

ÚT

10.10.

16:30

:

FKSB - Baník Ostrava - dívky ÚT

17.10.

16:30

:

Václavovice - FKSB

24.10.

16:00

:
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FK Stará Bělá prožívá
nejúspěšnější období ve své historii

FK Stará Bělá v sezoně 2016/2017
dosáhl na nejvyšší stupně ve všech
věkových kategoriích ve své historii.
Starší i mladší žáci vybojovali první
místa ve svých krajských soutěžích,
starší pod vedením trenérů Miroslava Pytlíka a Oldřicha Gerlicha, mladší vedli trenéři Jan Barta a Roman
Barták. Po celou sezonu dosahovali
výborných výsledků a výkonů a zaslouženě poprvé v historii postoupili
do krajského přeboru.
Dorostenci již krajský přebor
v minulé sezoně hráli. Po špatném
podzimu 2016 pod trenérem Golkou
převzal družstvo Roman Mikšaník
a dokázal zlepšenými výkony a výsledky krajský přebor udržet.
Největší radost však připravili
svým příznivcům muži. Jako nováčci
v soutěži I. A třídy (do které postoupili
z druhého místa v I. B třídě po odstoupení Markvartovic z krajského přeboru) výbornými výsledky již na podzim
2016 naznačovali možnost postupu
a nakonec drtivým náskokem 14 bodů
celou soutěž I. A třídy skupiny A
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vyhráli a zcela zaslouženě postoupili
do krajského přeboru. Krajský přebor
naše mužstvo nikdy ve své historii
nehrálo a všichni fandové jsou napjati
očekáváním, jak si muži v této soutěži
povedou.
Krajský přebor je pátou nejvyšší
soutěží ve FAČR ( I., II. a III. liga a divize a pak již krajské přebory).
Velkou zásluhu na těchto výsledcích a výkonech má náš trenér
Ing. Radim Kovář, který je nejmladším trenérem na této úrovni, avšak
ve svých 31 letech si získal svým přístupem ke hráčům i svou odborností
vysoký respekt i u hráčů starších,
než je on sám. Je naším odchovancem, hrával za náš dorost a pak se již
věnoval trenérské práci s mládeží
a s naším dorostem postoupil do krajských soutěží. Pak strávil několik trenérských sezon v Hlučíně, jednu u juniorky ve Vítkovicích a naše mužstvo
převzal v I.B třídě v době, kdy hrozil
sestup do městského přeboru Ostravy. Od té doby se však výkony mužstva jenom zlepšovaly a k vyvrcholení došlo právě letos.

Po úspěšném vstupu do krajského
přeboru, kdy po čtyřech zápasech
získali muži 9 bodů, existuje naděje,
že naše nováčkovská sezona může
skončit úspěšně, což pro nás znamená hrát uprostřed tabulky bez sestupových obav. Všichni fandové
i funkcionáři našeho FK věří v sílu
mužstva, které tvoří velmi dobrý,
kamarádský tým, složený převážně
z našich odchovanců doplněných
několika posilami z okolních klubů.
Vedení našeho FK si uvědomuje,
že hrát takovou na naše poměry vysokou soutěž klade vyšší nároky nejen
na organizační záležitosti, ale i na ﬁnanční zabezpečení celého klubu.
V dnešní době podstatnou část
příjmů tvoří granty a dotace z města
Ostravy, městských obvodů Stará
Bělá a Ostrava Jih a z MŠMT (ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), částečně dotace z FAČR.
Naší slabinou jsou příjmy získané
z reklamní činnosti a proto se výbor
FK v posledním období zaměřil na tuto oblast. Oslovili jsme řadu místních
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ﬁrem, z nichž několik zareagovalo
kladně. Mezi ně tradičně patří
CHARITAS, nově Starobělský pivovar, Autoservis Vávra, T.A.T. Europe,
Restaurace Na Fojtství Nová Bělá,
Adop Car a.s. a některé další jsou
s námi v jednání.
Věříme, že dobré výsledky mužstva v krajském přeboru přesvědčí
i majitele dalších ﬁrem, že reklama
na našem hřišti a zvedající se zájem
o fotbal v naší obci může přinést prospěch oběma stranám. Zveme proto
všechny ty, kteří mají sport rádi, aby
našli pravidelně cestu na naše hřiště
povzbudit mužstvo v jeho bojích
o body v krajském přeboru.
Zdeněk Palička

Oznámení: Výbor FK hledá paní
pro úklid šaten hráčů a pro pravidelné praní dresů všech družstev na období od počátku roku 2018.
Zájemkyně o tuto činnost nechť
se obrátí na předsedu FK
Ing. Zdeňka Paličku, tel.: 602 222 606
e-mail: palicka.zdenek1@seznam. cz
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Předškoláci na exkurzi v hasičárně

Po pouťovém víkendu ve čtvrtek
18. května předškoláci z dolní mateřské školky byli zkontrolovat výjezduschopnost místních dobrovolných
hasičů. Návštěva drobotiny byla dohodnuta na desátou hodinu ranní.
Předškoláci z MŠ Mitrovická dorazili
v doprovodu paní učitelky Nováčkové a praktikanta na minutu přesně.
Prošmejdili hasičskou zbrojnici skrz
na skrz. Překontrolovali funkčnost
čudlíků a páček ve výjezdových vozidlech Tatra, vyzkoušeli si požární
obleky a dýchací techniku.
Udělali jsme skupinovou fotograﬁi
před garážemi a za svou poslušnost
a ukázněnost byly děti za odměnu
odvezeny zpět do školky hasičskou
dodávkou Mercedes Sprinter.
Dle nadšenosti a úsměvů v dětských
tvářích hodnotím akci jako vydařenou.
Zvláštní poděkování patří paní učitelce Brillantové za dohodnutí a zorganizování akce a paní učitelce Nováčkové
za trpělivost a nervy při pohybu stáda
po objektu zbrojnice.
Martin Blahut
vedoucí mládeže SDH Stará Bělá

Děti se mají do mateřské školy na co těšit

Na jaře 2017 byl na základě žádosti
o poskytnutí peněžních prostředků
z rozpočtu statutárního města Ostravy
poskytnut účelový neinvestiční příspěvek v celkové výši 49.000,- Kč Mateřské škole Ostrava – Stará Bělá, příspěvkové organizaci na realizaci projektu „Červená, zelená – co ta barva
znamená“.

Během měsíců září a říjen proběhnou hlavní aktivity pro všechny děti
MŠ, ať již docházejí do školky na ulici
Blanické, či Mitrovické. Budou sezónně opakovatelné, protože všichni
víme, že ochrana zdraví dětí v silničním provozu je stále nutná a aktuální.

Z ﬁnančních prostředků jsme doplnili dětské dopravní prostředky,
učební a motorické pomůcky pro dopravní výchovu, dopravní značení
a ochranné prvky. Obnovili jsme nátěry na dopravní výcvikové ploše
na školní zahradě a dětem připravili
medaile a diplomy.

• Znáš dopravní značky?

Cílem projektu je získání základních
vědomostí a pravidel k bezpečnému
pohybu na silnici a v jejím okolí vzhledem k věku dětí, pochopení významu
bezpečného chování v dopravním prostředí, rozvíjení rychlého a správného
rozhodování, odpovědnosti dětí k sobě
samým a respektování druhých, zvládání základních pohybových dovedností a prostorové orientace.

provodu dospělých osob, podpoří bezpečné chování dětí a zdravý návrat
do rodinného prostředí, naučí děti
správnému přecházení s rozhlédnutími a užitím přechodu pro chodce,
povede k poznání, že místo ke hraní
je hřiště, nikoli chodník nebo silnice,
vychová zodpovědné chodce, cyklisty
a následně řidiče.

Projekt podnítí připravenost dětí
samostatně docházet do ZŠ bez do-

Za kolektiv pedagogů MŠ
Danuše Brillantová

Aktivity, na které se mohou děti těšit:

• Bezpečně domů i do školy
• Táto, mámo – to bude jízda
• Soutěže, doplňovačky
Víš, kam patří?
• Jak děti k řidičskému
průkazu přišly
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