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Starobělské pohledy

Polanecké rybníky. Foto: Dagmar Pustková

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

Kříž znovu září do polí
Srdečné, pospolité, plné pokory. Takové bylo žehnání nově opraveného kříže
manželů Sýkorových.
Stojí v polích za starobělskou myslivnou směrem na Proskovice, říká se mu Staňkův,
podle následujících obyvatel gruntu číslo 112, je mu sto třicet let, ale od letošního
listopadu vypadá jako nový. Má po generální opravě.
V sobotu 10. listopadu ve tři odpoledne se u něj sešlo na šest desítek Starobělanů
i pár přespolních. Přinesli poctivou zelňačku, vychlazenou desítku, horkou kávu,
domácí koláče. A společně prožili znovuzrození místa, které si oblíbili a v roce 1888
ozdobili kamenným křížem starobělští manželé František a Apolonie Sýkorovi.
Pokračování na straně 8

Staňkův kříž má po generální opravě.

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

Vím, do čeho jdu, říká staronový starosta
Mojmír Krejčíček povede Starou Bělou i v následujících čtyřech letech. Shodli se na tom
až na jednoho všichni zdejší zastupitelé, nenavrhli ani žádného protikandidáta.
„Je to silný mandát, výraz velké důvěry a závazek. A bez podpory rodiny se to dělat
nedá,“ říká k tomu starosta, který navazuje na předchozí čtyři roky práce v čele radnice.
Je to podruhé jiné než poprvé?
Podle mě je to těžší. Poprvé jsem mohl překvapit. Podruhé lidé budou čekat, že se povede
ještě víc, než se povedlo. Byly věci, které bylo
nutné udělat. Ať by tady byl kdokoli, zcela jistě
se budou opravovat cesty, chodníky, spravovat
veřejná zeleň, podporovat kulturní akce, spolková činnost. Možná je to o rozsahu a ﬁnančních možnostech. Poslední roky byly ze starobělského pohledu skvělé.
Čím to?
Přístup města byl velmi pozitivní, o sto procent
lepší oproti předchozím volebním obdobím,
tak to popisují kolegové starostové. Samozřejmě si člověk vždycky říká, že by mohlo být
víc. Nicméně se podařilo ukotvit ﬁnancování
městských obvodů do statutu města. Formou
obecně závazné vyhlášky, která popisuje, jaký
je vztah mezi městem a obvody. Vydělaly
na tom všechny obvody. Uvolnily se ﬁnanční
prostředky na investice, neúčelová investiční
dotace, kterou mohou obvody využít, jak chtějí. Nemusíme kvůli všemu chodit s prosíkem.
Nějaká jistota je. Víme, že bude na rok tři až šest
milionů, se kterými můžeme počítat.

nějaký majetek, jsou s tím problémy. Získat
souhlasy taky – je to několik koleček. Něco je
vinou zákona, něco proto, že magistrát je tak
velký moloch, že než to propadne všemi
odbory, rok není žádná míra.
Co je na starostování v Bělé fajn?
Potěší, když se něco povede. Že se povedlo
opravit dost cest, vybudovat další záchytné
plochy, víc lidí přivést k pořadatelství kulturních a společenských akcí. Spolky dostaly
obrovský prostor se prezentovat a chytily se
toho. Díky tomu není problém uspořádat
jakoukoli akci.

Co kritika, jak ji bereš?
To je život. Nikdy se nezavděčíš všem, vždycky
se najdou lidé, kteří mají na věc úplně odlišný
názor a považují ji za zbytečnost a vyhazování
peněz. S tím se musí počítat. Otázka je, kolik
lidí to je.
Na co se v nadcházejících čtyřech letech těšíš?
Na sportovní halu pro školu. Jestli se ji podaří
naprojektovat tak, aby byla pěkná, využitelná,
sloužila nejen škole, ale i dalším, budu to považovat za velké plus. A pak jestli se nám podaří
vybudovat zázemí pro společenské akce za
školkou. Dostatečné osvětlení, záchody, pódium, aby plochy nebyly prašné. Do roku 2022
to připravit a stihnout, to by mě těšilo.
Jana Fabianová

S jakými pocity vstupuješ do další starostovské čtyřletky?
Z něčeho vyléčen.
Konkrétně?
Problémy dělá legislativa. Papírujeme. Jeden
papír kopírujeme pětkrát a někam zakládáme.
V době, kdy se mluví o digitalizaci veřejné správy, mám pocit úplně opačný. Papíry přibývají.
Pak jsou tu dlouhé schvalovací procesy, co se týče majetku. Na městě leží žádosti dva roky a ani
se nehnou. Kdykoli chceme získat nebo prodat

Místostarosta Petr Zezulka vlevo, vpravo starosta Mojmír Krejčíček.

Jsme tým, těší místostarostu
Petr Zezulka je novým starobělským místostarostou. Podrobnosti zvolení? Na první
pokus a takřka jednomyslně – hlas mu dalo čtrnáct z patnácti zastupitelů. „Mám radost,
že to má takovou váhu, že se můžu o něco opřít. Že mi kolegové věří. A těší mě, že to
stejně bylo i u volby starosty a radních. Je to pokračování něčeho, co funguje,“ říká
muž, který je zastupitelem třetí volební období za sebou.
Takže shoda, žádné politikaření?
Před volbami se snaží každý zaujmout, ale když
jsme si po volbách sedli za stůl, bavíme se každý s každým. Není to žádné vyčleňování, dívání
se přes prsty. Rada, která je co tři týdny a je to
provozní porada pro starostu, je otevřená všem
zastupitelům a pravidelně na ni minimálně polovina zastupitelů přijde.
Co z tvého pohledu Stará Bělá potřebuje především?
Zaprvé jsou tu věci, které je potřeba dodělat.
Jako je Domov pro seniory. Což je dlouhodobý
projekt, který se připravoval dlouhou řadu let.
V minulém volebním období se našly peníze
a teď bude možné dotáhnout přestavbu obrovského domu do ﬁnální podoby. Nebo zastávky. Jen zatím nebudou udělané všechny,
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Co pro tebe pozice místostarosty znamená?
Cítím radost, dobrý pocit a respekt zároveň.
Pokud bude tým fungovat jako doposud, má
tady každý své místo a úkol, kterého se chytí
a dělá. Ale je potřeba vnímat jednotlivosti – kde
kdo co potřebuje, co koho trápí. A poskládat to
podle priorit.
Jana Fabianová

protože je v plánu oprava Junácké a řeší se,
co se zastávkami na křižovatce u Matěje.
Pak jsou tu věci, které jsou v procesu příprav.
Jako je projekt, na kterém se pracuje druhým
rokem – nová sportovní hala navazující na stávající tělocvičnu ve škole. Studie je hotová. Abychom mohli zažádat o dotace, chceme mít
projekt připravený do detailu. Bylo by úžasné,
kdyby vyšel.

ZPRAVODAJ
na Facebooku
VYHRAZENO PRO STAROBĚLSKÉ FANOUŠKY

Co věci, na kterých se pracovat nezačalo,
ale Bělé by slušely?

fotogalerie

Nic tak výrazného, co by mě trápilo, mě nenapadá. Když se na Bělou podívám, stále se něco
buduje. Čtyři roky uletí, ono se to nezdá. Projektů je dost a řeší se spousta dennodenních
drobností. Obslužnost obce musí být zajištěná
každý den.

pozvánky

STRANA 2

informace
/StarobelskyZpravodaj
ČÍSLO 12 • PROSINEC 2018

PROSINEC
v knihovně

KAM V PROSINCI
8. 12. 2018 sobota 18.00
ENSEMBLE INÉGAL

MITROVICKÁ 3, STARÁ BĚLÁ

A.V. MICHNA – LOUTNA ČESKÁ
Husův sbor ve Staré Bělé

www.kmo.cz

8. 12. 2018 sobota 19.00
SWINGOVÝ VEČER
M-BAND RUDOLFA SOCHORA

Sto let spolu 1918 – 2018
Ozdoby na stromeček

Katolický dům ve Staré Bělé
Pořádá MOb Stará Bělá

Vyrábíme vánoční ozdoby na stromeček ve stylu první republiky
3., 10. a 17. 12. během půjčování

9. 12. 2018 neděle 15.00
MIKULÁŠSKÉ DIVADLO
O PEJSKOVI A KOČIČCE

Lovci perel

Katolický dům ve Staré Bělé
Pořádá Skaut Stará Bělá

slavnostní vyhlášení výsledků
prvního kola celoroční soutěže

23. 12. 2018 neděle 17.00
SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ KOLED

předávání cen,
krámek pro všechny soutěžící

U betléma v parku ve Staré Bělé

10.12. v 16:30

KAM V LEDNU

Hod perlou
podle úryvku z knihy
tipujeme správnou odpověď

6. 1. 2019 neděle 13.30
TŘÍKRÁLOVÝ TURNAJ
VE STOLNÍM TENISE

celý měsíc během půjčování

Katolický dům ve Staré Bělé
Pořádá Orel Stará Bělá

Santa Claus
nebo Děda Mráz?

11. 1. 2019 pátek 19.00
FARNÍ PLES

Víš, kdo nosí dárky
v cizích zemích?

Katolický dům ve Staré Bělé

Kvíz pro děti a mládež.

Upozornění pro občany

celý měsíc během půjčování

Oční ambulance MUDr. Petry
Pastorové se přestěhovala z ulice
Valova, Stará Bělá na novou
adresu: Zdeňka Chalabaly 2,
Ostrava-Bělský Les (budova
MEDILAND)

Nová tradice
Od jara letošního roku vznikla
nová tradice a to výměnná knižní
knihovna.

Ordinační a provozní
doba o vánocích

Za vstupní dveře zdravotního
střediska na lavici jsou dodávány
knihy, které již nejsou doma potřebné a zároveň si mohou občané tyto knihy zdarma vzít.

MUDr. Václav Pika
27. 12.
8-12
28. 12.
8-12
31. 12.
zavřeno
MUDr. Darja Komínková
27. 12.
zavřeno
28. 12.
zavřeno
31. 12.
zavřeno

Biosvoz v zimě
Od 1. prosince až do konce března
následujícího roku je bioodpad
v Ostravě svážen jednou měsíčně.
O termínech zimních svozů jsou
uživatelé bio popelnic informováni jak formou letáků zaslaných
koncem listopadu přímo do schránek, tak na webových stránkách
společnosti OZO Ostrava.
Bioodpad o větším objemu,
například větve, trávu a listí
shrabané při podzimním úklidu
zahrad, OZO doporučuje celoročně odvážet přímo do kompostárny v Hrušově, kde je také možné koupit kvalitní zeminový substrát nebo kompost.

8-14
8-14
zavřeno

Rehabilitace
27. 12.
28. 12.
31. 12.

zavřeno
zavřeno
zavřeno

MUDr. Oldřich Velký
27. 12.
zavřeno
28. 12.
zavřeno
31. 12.
zavřeno
2. 1. 2019
zavřeno
Kadeřnictví
27. 12.
28. 12.
31. 12

Více na www.ozoostrava.cz.
(ozo)
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Lékárna
27. 12.
28. 12.
31. 12.
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8-12
8-12
zavřeno

Zastupitelé: kdo, pokolikáté, jak
Patnáctce starobělských zastupitelů začala společná čtyřletá práce. Tady je stručná vizitka každého člena zvoleného týmu.
šenosti, které jsem za 50let praxe ve stavebnictví získal, nadále podporovat rozvoj Staré
Bělé a pomáhat řešit některé problémy v obci.“

Milan Folta

Mgr. René Matlášek

zastupitelem od roku 2006

zastupitelem poprvé

Dobře a úspěšně…

Důvody hledat netřeba, těch jsou tisíce.
Způsob stačí nalézt jeden.

„Chci být dobrým zastupitelem a nezklamat
lidi, kteří mě zvolili.”

Stanislav Kokeš
zastupitelem skoro od začátku bez přerušení
Nemám rád lidi, kteří si neváží práce obecního
úřadu a zastupitelstva. Ono to totiž není tak
jednoduché, jak se zdá.
„Za dobu, co jsem v zastupitelstvu, se udělalo
spoustu dobrého pro Starou Bělou, myslím si.
A ještě se toho hodně udělá. Teď bude asi hlavní prioritou nová tělocvična pro školu a dodělat konečně chodník od přechodu u Brilanta
směrem na dolní konec.“

Ing. Tomáš Grygar

„Mám v plánu věnovat se především synchronizaci kulturních akcí v obci tak, aby co nejméně kolidovaly termínem. Chci se co nejdříve
setkat se všemi, kdo ve Staré Bělé akce organizují, a jednat s nimi o vzájemném propojení
kalendářů a vzájemném respektování termínů.
Účelem je především minimalizovat zbytečná
dilemata potenciálních návštěvníků kulturních
akcí, stejně jako následná rozčarování jejich
organizátorů. Je škoda, aby akce, organizované většinou nadšenci, skončily neúspěchem
jen z důvodu nedostatku informací.“

zastupitelem od roku 2010
„Chci být takovým zastupitelem, který vyslechne názory občanů a bude se snažit prosadit je - pokud mají smysl.“

Mgr. Hana Kokešová
zastupitelkou poprvé, minulé volební období
pracovala v komisi pro občanské záležitosti
jako dobrovolník

Mgr. Michal Hořínek
starobělským zastupitelem od roku 2010,
letos v říjnu se stal zároveň zastupitelem
města Ostravy
Radovat se denně z drobností, ty jsou základem mozaiky našeho života.

Možná se nemůžete vrátit zpět a změnit začátek, ale můžete znovu začít tam, kde právě jste,
a změnit konec.
„Chci být dobrou zastupitelkou, jednat ve prospěch občanů a obce. Vím, že ne vždy je jednoduché učinit správné rozhodnutí, protože se
vždy najde někdo nespokojený.”

Mgr. et Mgr. Iveta Morysová
zastupitelkou poprvé
Nikdy se nevzdávej!!!
„Jako čerstvá zastupitelka zatím nemám úplně
jasnou představu, co vše mě čeká. Nicméně
se i nadále chci zajímat o dění ve Staré Bělé,
aktivně se účastnit všech akcí a pomáhat tam,
kde budu moci.“

„Chci naslouchat lidem, zlepšit stav lokálního
topení v obci, prosadit protipovodňová opatření bránící znehodnocení majetku občanů.”

Markéta Nováčková, DiS.
RNDr. Mojmír Krejčíček
František Kaděra
1990-1998 zastupitelem města Ostravy,
od roku 1998 zastupitelem Městského obvodu
Stará Bělá
„Od roku 1998 jsem až doposud byl předsedou
stavební komise a v tom směru chci pokračovat, to znamená dále využívat dále svých zku-

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

zastupitelkou od roku 2014

zastupitelem 1994-2002 a znovu od roku 2014

Co slíbím, to také zajistím.

„Čekají nás čtyři roky práce. Jako každé jiné
čtyři roky. Chceme dovést do konce projekt
tělocvičny, zkusit na to sehnat peníze, aby se
mohl zrealizovat. A do roku 2022 připravit
oslavy 750 let obce. To vidím jako dvě nejdůležitější věci, první na poli investiční, druhá
na poli kulturně-společenské.“

„Co mám v plánu? Pokračovat v tom, co jsem
dělala doposud: v komunikaci s občany,
naslouchat jejich starostem a radostem, co by
se mohlo zlepšit na místní úrovni, aby se nám
dobře žilo ve Staré Bělé. Organizovat kulturně
společenské akce ve spolupráci s obecním
úřadem.“
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MUDr. Michal Poláček, MBA
zastupitelem poprvé
Není důležité se zúčastnit, ale vyhrát.
„Chci být konstruktivní opozicí. Podpořím každý projekt na rozvoj naší obce. Chtěl bych se
podílet na zpracování vize rozvoje Staré Bělá
přesahující volební období. Mojí prioritou je
podpora vzdělávání a volnočasových aktivit
mládeže, naší budoucnosti.”

obec v adventním a vánočním čase a vysadily
se pásy trvalek, rád bych prosadil, aby se obec
zdobila přes rok i na dalších místech. Brzy budou nové autobusové zastávky, navrhnu, abychom zvážili, zda v rozpočtu obce najdeme
prostředky na jejich zkrášlení květinami. Pokud by se to osvědčilo, jistě by se našla i další
místa ve veřejném prostoru, například kruhový
objezd. Mám pocit, že když se lidé pohybují
v pěkném prostředí, tak jej také spoluvytváří
a mnozí Starobělané již tak dlouhodobě činí,
sekají obecní trávníky nebo zametají chodník
nebo cestu před svým plotem či domem, zdobí
své předzahrádky. Na svých cestách si všímám
právě tohoto prvního dojmu a nevidím jej pouze v zahraničí ale i u nás v ČR.”

Ivana Richterová
zastupitelkou od roku 2014
I malými krůčky můžeme dojít daleko.
„Díky za důvěru lidí, nesmírně si toho cením
a nechci je zklamat. Je to velká zodpovědnost.
Chci, aby byla Bělá i čím dál víc kulturní. Řadu
věcí už se povedlo rozhýbat. Není to o mně,
je to o tom dát lidem možnost, nabídku – ze které pak oni mohou mít radost.“

Mgr. Petr Zezulka
zastupitelem od roku 2010

Mgr. Pavel Stuchlý
zastupitel za KDU-ČSL a nezávislé kandidáty
zastupitelem od roku 2014
Být s druhými a být pro druhé.
„Mimo obecný chod obce, který často řeší
technické věci, ke kterým budu přispívat svým
pohledem na věc, bych jako zastupitel rád
přispěl k jedné rovině života v obci. Formuloval
bych to jako krásnější Stará Bělá. Zdobíme

Komunikace a spolupráce je základ.
„Jeden neudělá nic, bez dělání věcí společně
to nejde. Chtěl bych, ať kontinuálně pokračujeme v atmosféře domluvy. Naštěstí jsem
za celou dobu, co jsem zastupitelem, nezažil,
že bychom se na něčem absolutně nedokázali
shodnout. Je to o domluvě, má to linii, protože
víme, co Bělá potřebuje, a z toho vycházíme.
Chtěl bych být nápomocen, aby to tak dál
fungovalo.“

Svatava Zezulková
zastupitelkou poprvé
Život je jako hra, nezáleží na tom, jak je dlouhá,
ale s kým se hraje.
„Coby zastupitelka chci podporovat kulturní
akce, sportovní či volnočasové aktivity dětí
a mládeže, probudit zájem občanů o společenské dění v obci, naslouchat a řešit vzniklé
situace.”
(joh)

Zastupitelské kuriozity: koho svedly volby dohromady
V zastupitelské partě je díky volebnímu výsledku několik kuriózních spojení. U jednoho stolu se na jednáních budou scházet rodinní příslušníci, ale taky jmenovci, kteří přímou příbuzenskou vazbu nemají.

Tandem táta-dcera

Zezulkovi, Kokešovi

Hana Kokešová je zastupitelským nováčkem za nezávislé,
její otec František Kaděra zase zkušeným zastupitelem za
komunisty. „Už jsem nepočítal, že se do zastupitelstva
dostanu, byl jsem na kandidátce sedmý. Kdybychom se tady
hádali, jako v jiných obvodech, asi bych to vzdal. Ale takhle
jsem lidi nechtěl zklamat,“ popisuje František Kaděra.

„Všichni Kokešové mají prapůvodce před několika generacemi v Mošnově,“ hlásí
Stanislav Kokeš. Kandidoval za ODS a je nejdéle sloužícím zastupitelem ze všech:
mandát má nepřetržitě od roku 1994 a od roku 1998 je pokaždé také členem rady. Teď
je s ním v týmu i jmenovkyně Hana Kokešová. „Od vidění se známe, teď se poznáme
víc,“ směje se shodě příjmení.

Jeho dcera říká, že byla o jeho volebním úspěchu
přesvědčená: „Taťku lidé zase vykřížkovali, je známý,
oblíbený. Lidé si ho váží. A že je u komunistů? Tady v Bělé je
to o lidech, nad politikou převažuje rozum.“

Totéž se povedlo v případě nezávislého Petra Zezulky a jeho kolegyně z kandidátky
Svatavy Zezulkové. „Jsme oba z dolního konce, bydlíme ob ulici, takže skoro sousedi.
A oba to máme do Lípy stejně daleko,“ žertuje Svatava Zezulková. Jak dodává,
možná i v jejich případě by se našel prapředek, který by jejich jména spojil i rodově.
Ale zatím o něm nic nevědí.

Oba tipují, že na zastupitelské debaty na rodinných oslavách
nedojde. „Rodina gratulovala, ale tohle si snad ani
neuvědomili.“

„Rozhodně tady nejsme žádný klan, který ovládne zastupitelstvo. Vládne tu pospolitost a spolupráce napříč všemi, ale každý má vlastní hlas a ten je platný. Každý z nás
je nezávislý a má právo na argumenty,“ upozorňuje Petr Zezulka, který je o konce
října nově starobělským místostarostou.
(joh)

Hana Kokešová s tatínkem Františkem Kaděrou.

Zleva: Stanislav Kokeš, Hana Kokešová, Svatava Zezulková, Petr Zezulka.
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Pošta slaví. A tak je na kalendáři
Kalendář na rok 2019 je inspirován především 150. výročím otevření poštovního úřadu v naší obci. Byl otevřen 16.5.1869 v bývalé školní budově
č.p. 154 u kostela. Na tomto místě dnes stojí nově velkoryse zrekonstruovaná budova školní jídelny a Domova pro seniory. Úlohu prvního poštmistra převzal rektor Ignác Červenka. Pěší posel nosil dvakrát týdně
z Paskova zásilky i odchozí poštu v koších, nebo je přivezl na trakaři.
Po naší obci i okolních přifařených obcích roznášela pak došlou poštu již
letitá Rozára Rafajová, která údajně neuměla číst ani psát, což mělo za následek i několikadenní zpožďování zásilek. V roce 1884 byl poštovní úřad
přestěhován do domu č.p. 145, který je zachycen na foto vlevo. Paní
vlevo v dlouhých bílých šatech je Marie Šindelová, která poštovní úřad
od roku 1885 vedla. Foto je cca z roku 1900. Dnes tento dům, který
se nachází v dolní části ulice U Sochy, obývá Jiří Kratochvíl s rodinou.
Od března 1905 do zdejšího poštovního úřadu dovážel poštu ze Zábřehu
poštovní vůz tažený koňmi. Po roce 1914 za velké války byli koně rekvirování pro armádu a pošťáci museli chodit do Zábřehu pro poštu pěšky.
V roce 1907 byly v obci instalovány dvě poštovní schránky. V roce 1917
se pošta přestěhovala do dnešního Gragárkova domu č.p. 3. Zde byl taky

instalován 6.12.1917 telefonní přístroj, který mohla využívat i veřejnost.
Nebyl to však první telefon v obci, ten měl na faře p. Gregárek
od 20.1.1912.
V roce 1941 byl poštovní úřad znovu přestěhován, tentokrát do obecního
domu č.p. 194. Dům se nachází naproti parku se sochami T.G.M. a Švehly.
Dnes zde sídlí ﬁrma Kamenictví, s.r.o. Naposled se poštovní úřad
stěhoval v roce 1993 do současného areálu zdravotního střediska. Na
předkládaném kalendáři jsou znázorněny nejstarší a současný vývěsní
štít poštovního úřadu.
Na pravém obrázku - okénkové pohlednici z roku cca 1910 - jsou mimo
„povinného“ pohledu na kostel se školou zachyceny tři objekty z dolního
konce obce.
Vlevo nahoře je vila kováře Josefa Hrabovského z roku 1906, která ve své
době patřila k nejhezčím a nejvýstavnějším budovám obce. Mimo bytů
pro vlastní rodinu zde byly i tři nájemní byty. Vzadu je vidět budova
vlastní kovárny. Dnes zde v horní části bydlí potomci kováře.
Vlevo dole je bývalý obchod Marie Sochorkové na Mitrovické ulici č.p.
230, kde až do konce 50. let minulého století fungoval typický koloniál obchod se smíšeným zbožím.
Ve dvoře domu pak byla sedlářská
a koženářská dílna Karla Sochorka. V pozadí vlevo je vidět hostinec U Lípy. V současné době dům
obývá rodina Jiřího Bureše
Na pravém dolním snímku je zachycena bývalá hasičská zbrojnice
na dolním konci. Byla vybudována
v roce 1902 a šlo již o druhou zbrojnici v obci. První byla vybudována
již v roce 1893 vedle výše zmíněného obecního domu na horním konci obce, kde dnes má sídlo ﬁrma
Kamenictví, s.r.o.
Zobrazená požární zbrojnice stála
poblíž Mitrovické ulice v místě,
kde dnes stojí rodinný dům Josefa
Rašticy, č.p. 516.
Přeji všem spoluobčanům a čtenářům zpravodaje mnoho zdraví
a osobních úspěchů v roce 2019.
Také všem přeji dobré služby
České pošty bez neustálého zvyšování cen.
Oldřich Dlouhý
kronikář

Základní škola
v Nové Bělé
přijme pracovníka
na úklid
Pracovní poměr na dobu určitou
do dubna 2020 (zástup za MD)
Pracovní doba
od 13.30 do 17.30 h (4 hodiny)
Informace na tel. č. 728 364 409
nebo prostřednictvím e-mailu:
zs.novabela@cbox.cz

Hledám doprovod s autem
na vánoční koncert
do Opavy 16. 12. 2018
Tel. 603 974 198
STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ
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Mše s hymnou. Republice na počest
V neděli 28. října 2018 starobělská římskokatolická farnost při mši svaté
děkovala za vznik Československé republiky při příležitosti jejího stého
výročí a zároveň vzpomínala na oběti 1. světové války. Ve mši svaté
zazněla česká hymna a Svatováclavský chorál. V závěru bohoslužby
se věřící pomodlili u památníku obětí 1. světové války, který je od roku
1923 umístěn v boční kapli kostela. Historii tohoto památníku i některé
okolnosti konce 1. světové války si bylo možno připomenout na malé
výstavce, která byla k této příležitosti instalována v jeho bezprostřední
blízkosti.
Marek Forgač

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

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

Úprava pracovní doby ÚMOb Stará Bělá
v období od 24. 12. 2018 do 2. 1. 2019
Pondělí

24. 12. 2018

zavřeno – Štědrý den

Úterý

25. 12. 2018

zavřeno – vánoční svátek

Středa

26. 12. 2018

zavřeno – vánoční svátek

Čtvrtek

27. 12. 2018

zavřeno

Pátek

28. 12. 2018

zavřeno

Pondělí

31. 12. 2018

zavřeno

Úterý

1. 1. 2019

zavřeno – Nový rok

Středa

2. 1. 2019

8 - 12

13 - 17

Projednáno v radě MOb Stará Bělá dne 15. 10. 2018, usnesením č. 1199/RMOb-SB/1418/65.

V případech, které nesnesou odkladu, volejte tel.: 723 430 780.
V kapli kostela je 86 jmen mužů z farnosti, kteří se z první války nevrátili.

Biblické postavy nám ožily pod rukama
Ve dnech 9. a 10. listopadu se konala u nás ve farnosti akce výroby
biblických postaviček. V pátek jsme si vybrali, zda chceme vyrábět
muže, ženu, anděla nebo dítě. Paní instruktorka nám poskytla
odpovídající kostru a ukázala nám, jak pokračovat ve výrobě.
V sobotu jsme část dopoledne strávili učením se, jak s biblickými
postavičkami hýbat, učili se výrazům radosti i smutku. Také jsme
dozvěděli o jejich vzniku i využití. Zahráli jsme si jeden z biblických
příběhů o Josefu Egyptském. Zbytek dne jsme postavičky
dokončovali a již v brzkém odpoledni jsme mohli vzájemně
obdivovat nádherné výtvory. Mohli jsme zde vidět významné
ženské i mužské biblické postavy a také anděly a děti. Já osobně
jsem vyráběla anděla a má máma Pannu Marii. Doufáme, že příští
rok se bude konat další takováto akce, abychom mohli doma mít
celou Svatou rodinu.
Anna Klimková

Listopadová tvůrčí dílna biblických postaviček měla velký úspěch.
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Kříž znovu září do polí
Dokončení z titulní strany

„Cítím úlevu a radost, že se to povedlo. Zrealizovat. Zaplatit. Na počátku byl nápad, ke kterému mě
vybídl Karel Sýkora. Ale taky nejistota, jak dáme dohromady tolik ﬁnancí. Nakonec se zapojila
spousta lidí,“ shrnuje iniciátor obnovy kříže Michal Hořínek.
Sám zná místo od dětství – s rodiči se k němu často vydávali na nedělní rodinné procházky.
Hořínkovi se u opraveného kříže s chutí sešli i tentokrát, včetně nastupující generace. „Děti tu
s námi byly, když jsme jeden večer po tmě kopali nové základy. Snad si k místu vybudují stejný
vztah,“ doufá.
Jana Fabianová

Staňkův kříž v číslech
■ 1888 manželé František a Apolonie
Sýkorovi z gruntu číslo 112 nechávají
zhotovit u kamenické ﬁrmy Heidrich
Troppau kříž, umísťují jej v polích mezi
Starou Bělou a Proskovicemi
■ červen 2017 vyhotovení projektového
záměru opravy kříže restaurátorem
Tomášem Skalíkem a podání žádosti
o příspěvek Nadace Občanského fóra
■ prosinec 2017 poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
■ květen 2018 poskytnutí dotace statutárního města Ostravy (Fajnovy prostor) na vybudování nového základu
a úpravu okolí
■ červenec 2018 Pomáhej pohybem –
dotace nadace ČEZ s podporou občanů
obce
■ září 2018 dotace městského obvodu
Stará Bělá a demontáž a odvezení kříže
do ateliéru restaurátora Tomáše Skalíka
■ říjen 2018 vykopání starého podkladu
a vybetonování nového základu pod kříž
■ listopad 2018 instalace kříže a úprava
okolí
■ 141.383,- Kč cena za opravu kříže
■ 10.11.2018 žehnání znovuobnoveného
kříže

Farář Bohuslav Novák při slavnostním žehnání kříže.

Řekli u kříže
Jana Otoupalíková
grunt č.112, vnučka Václava Staňka, jehož
maminka byla dědičkou kříže:
Byla to moc krásná akce. A chtěla bych
především poděkovat Michalovi, že celou
tuto akci zorganizoval, vyběhal, a především ve velice krátkém čase uskutečnil.
Kříž je moc krásný a překvapila mě velká
účast lidí, kteří se taky o tento krásný projekt zasadili. Všem patří můj dík. Má babička a dědeček by měli obrovskou radost,
bylo to velké přání babiččino, aby se kříž
dal do pořádku.
Kříž bylo třeba rozebrat, vyčistit a znovu poskládat.

Chtěla bych popřát všem do další práce
zdraví, sílu a takovou ochotu, jakou ukázali
na tomto projektu. Doufám, že se mi podařilo aspoň trošku vyjádřit můj obrovský
dík za srdečnost a ochotu lidí vynaloženou
pro tak krásnou věc.

Bohuslav Novák
římskokatolický kněz:
Dnešní malá slavnost pro mě byla hodně radostná - že se lidé sešli a že kříž pro ně
opravdu něco znamená. Věřím, že to
nebude opuštěné místo, že sem budou
přicházet dost často.
Začali jsme před dvěma lety dělat ve farnosti výjezdní májové pobožnosti. Každé
májové pondělky vyrážíme na místo, které
přes rok není tolik navštěvované. Tak si říkám, že by jedna z májových pobožností
mohla pravidelně bývat tady.
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Pomohl kříži zpátky na nohy. Rád
Byl nakloněný, zpustlý, zašlý. Pořádnou opravu kříž manželů Sýkorových potřeboval jako sůl.
Ujal se jí restaurátor Tomáš Skalík a na slavnostním žehnání byl nadšený, že se sešla spousta
lidí. „Tohle je smyslem celé práce. Copak peníze, ty se nakonec na restaurování památek
vždycky najdou. Ale jen tehdy, když je iniciátor. Impulz může přijít shora, z nějaké instituce.
Ale pro život je daleko důležitější, když přijde od lidí, kteří okolo památky žijí,“ říká k tomu.
Co bylo na vaší práci nejtěžší?
Dostat sem techniku. Moje obvyklá výbava
by se sem nedostala. Museli jsme spoléhat
na místní zemědělce. Hodili kameny na vlečku
a přetáhli to sem traktory. To bylo nejadrenalinovější.
Křížů z 19. století je v krajině poměrně dost.
Ale máme k nim respekt. V tomto kříži byla

skrz tyč, která ho celý spojovala dohromady.
Problém je, že když taková tyč zkoroduje,
nejdou jednotlivé díly oddělit. Teď už kříž drží
pomocí nerezových slepených čepů.
Čím vším kříž u vás v dílně prošel?
Jde o supíkovický mramor, kámen z Jeseníků.
Ošetřili jsme ho hydrofobizací, aby nenasákl
vodu ani špínu. Vrstvu bude dobré každých

pět až osm let obnovit – očistit kříž vapkou
a znovu ho nastříkat.
Taky jsme museli nechat udělat nové základy.
Kristus a Panna Marie jsou litinoví, už v té době
sériově vyrábění. Bylo potřeba je jenom očistit
a pozlatit. Je na nich 23,75 karátů ve dvou
vrstvách. Vydrží dlouho. Lucernička, kterou
jsme doplnili, je naopak současná a úplně
obyčejná. Když ji vandalové ukradou, nebude
to tolik bolet.
Je na vás vidět, že máte z žehnání kříže doopravdy radost.
Lidé se chtějí potkat, povídat si. Mít spolu
vazbu – a tohle je výsledek. Ožívají místa
v krajině a my díky tomu k sobě máme blíž.
Jana Fabianová

Kříž poděkoval
nejsilněji, jak mohl
Nápad – práce – výsledek – radost. Osa
hesel, která rámují, čím za poslední rok
prošel Staňkův kříž, je jednoduchá.
A klidně by se dala nekonečně mnohokrát kopírovat směrem k mnoha dalším
nápadům. Jenže: klíčoví jsou lidé, kteří
věci tvoří. Nikoli ideje samotné. Bez praktiků, kteří by sny proměňovali v činy,
to nejde. Bez pracantů, kteří trpělivě krok
za krokem míří k cíli. Bez koordinátorů,
kteří dokážou složit tým a úkony svěřit
lidem, na které se spoléhají. Bez altruistů,
kteří to nedělají pro sebe ani kvůli sobě.
Starobělský Staňkův kříž měl tohle všechno v Michalu Hořínkovi. Samozřejmě
nešlo o jeho sólo jízdu, byla to týmová
práce. Ale lídrem týmu, jeho roztleskávačem, trenérem i masérem byl Michal.
Extra poděkování netřeba. Přišlo samo.
V té nejniternější a nejpravdivější podobě, jakou si vůbec umíte představit.
Hodně štěstí celé tvé rodině, Michale.
Jana Fabianová
Lidé spjatí se Staňkovým křížem: zleva Michal Hořínek, Bohuslav Novák, Pavel Staněk, Jana Otoupalíková a Tomáš Skalík.

Velké poděkování
Oprava kříže předčila mé očekávání, zejména
mě nadchla spolupráce a ochota lidí se zapojit.
Nebudu umět poděkovat všem osobně, odměnou jim snad bude samotný opravený kříž
a jeho okolí, které se zvelebilo a bude sloužit
všem lidem dobré vůle. Chtěl bych poděkovat
Karlovi Sýkorovi, že ve mně probudil touhu dát
se do díla, panu faráři Bohuslavu Novákovi,
že byl ochoten celou opravu zaštítit, a Veronice Hořínkové za administrativní podporu,
dárcům z řad občanů Vlastimilu Kontrikovi,
paní Hanákové, Janě Otoupalíkové, Pavlovi
Staňkovi, Veronice Radičové, Renátě Pospíšilové, Jarmile Foltové, Tony Skřipčákovi a mým
rodičům za jejich ﬁnanční dary, panu Nováčkovi z Proskovic za dohled nad pracemi, Staňovi
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Kokešovi a celému Agru za pomoc při instalaci
kříže a koordinaci prací na poli, Petru Kudělkovi s rodinou za pomoc při budování nových
základů kříže, Vaškovi Stuchlému, Františku
Hořínkovi a svým bratrům Vojtovi a Pavlovi
za pomoc při konečné úpravě prostranství
před křížem, Martinu Šeděnkovi za jeho pomoc při organizaci školní soutěže výroby modelu kříže a jeho tisku na 3D tiskárně, rodině
Gelnarově za pomoc při přípravě pohoštění
při žehnání kříže, Pavle Klimkové a proskovické
schole za doprovod zpěvem při slavnostním
žehnání kříže a v neposlední řadě Janě Fabianové, že věnovala svůj čas a pozornost celé
opravě kříže a svými příspěvky ve Starobělském zpravodaji podpořila její zdárný průběh.
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Opravu kříže ﬁnančně podpořili: Moravskoslezský kraj, Nadace ČEZ prostřednictvím
aplikace Pomáhej pohybem, Nadace Občanského fóra, městský obvod Ostrava-Stará Bělá,
statutární město Ostrava (program Fajnovy
prostor).
Jsou v životě chvíle, kdy na něčem makáte
a ono to pořád nejde a nejde, a pak jsou chvíle,
kdy makáte a vše okolo zapadá do sebe,
jak má, a nakonec, aniž je člověk schopen vše
ovlivnit z vlastní vůle, ze všech těch střípků
vzejde krásná mozaika. A to platilo o průběhu
celé opravy kříže. Kéž je opravený kříž místem
útěchy a povzbuzení, požehnáním pro zemědělce a vlastníky okolních pozemků. Pro mě
bylo sobotní žehnání kříže ve spojení s nádherným babím létem za účasti mnoha občanů
Staré Bělé a Proskovic nesmírnou odměnou.
Michal Hořínek
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Andělíček

Jídelna je hravá. Líbí se to dětem i porotě

Přišel za mnou o Vánocích
rozcuchaný andělíček,
na tváři měl velkou šmouhu
a na triku černý ﬂíček.

Starobělská školní jídelna sází na hravost
a originalitu. Dětem i dospělým tu pravidelně
zpestřují jídelníček i výzdobu - kuchařský tým
se většinou inspiruje svátky a výročími nebo
projekty, kterými škola žije. „Naposledy to byl
Halloween. Ale speciální menu i výzdobu a převleky připravujeme taky na svatého Martina,
Mikuláše, Velikonoce, Den dětí nebo vaříme
kuchyni konkrétní cizí země,“ vyjmenovává
vedoucí jídelny Milada Stašová.

Přišel jen tak, bez pozvání,
ke stolu se posadil,
po ruce mě hebkou dlaní
nenápadně pohladil.
Naložil si kapří řízek,
salátu tak čtyři lžíce,
po jídle si mastnou pusu
utřel prostě do čepice.
Jak přišel, tak zase zmizel,
zůstal po něm prázdný talíř,
pod talířem šupin pár
a taky jeden zlatý halíř.
Dodnes se mi o něm zdává,
o střapatém andělíčku,
Vánoce co Vánoce mu
zapaluji bílou svíčku.
Možná tenkrát ani nebyl,
možná jsem ho jenom chtěl,
možná jsem byl strašně sám
a tak jsem si ho vymyslel…
Vava Čechová

Koledníčkům
Koledníčku, koledníčku,
co ti dáme do uzlíčku?
Trochu jablek, ořechů
potěší tě, Vojtěchu.

Za nadstandardní přístup dostal tým cenu
v rámci soutěže ostravských školních jídelen.
„Šlo o projekt města Školní jídelny zdravě
a chutně a byli jsme oceněni za mimořádné
aktivity v oblasti školního stravování,“ těší
vedoucí.
Halloweenské překvapení, které s kuchařkami
připravily posledního října, se moc líbilo. „Podávaly se pečené mumie, dýňová polévka
se špenátovým svitkem, bretáňské fazole

s lámankovým chlebem, prsty zlé čarodějnice,
kouzelné lektvary a ovoce. Jídlo vydávaly čarodějnice,“ směje se vtipným převlekům, které
s kolegyněmi oblékly. „Přišly se na nás podívat
také děti z mateřské školky. Jak to všechno
vypadalo, najdete podrobně na internetových
stránkách školy.“
Milada Stašová vyzdvihuje, že všechna tematická menu vlastnoručně chystají přímo v jídelně. „Vymýšlíme jídla, vyhledáváme recepty,
pak pečeme, tvoříme. Nekoupíme polotovar,
vše poctivě připravujeme.“
Letos v listopadu si vedoucí dala extra práci:
zaznamenala a vyfotila na školní web všechna
jídla v měsíci, to aby se rodiče mohli podívat,
co jídelna nabízí. „Chceme inspirovat ty, kteří
se u nás zatím nestravují. Aby viděli, co se u nás
podává, jak pracujeme, a mohli si udělat názor.
Třeba se jim to zalíbí,“ věří Stašová.
(joh)
Více na www.zsjunacka.cz, záložka součásti školy.

Došlo i na Janáčka a stálo to za to!
V neděli 11. 11. se ve starobělském Husově sboru konal koncert komorního orchestru Camerata
Janáček. Přestože se letošní svatomartinské počasí opravdu vydařilo a lákalo spíše k podzimní
procházce prosluněnou přírodou, sešlo se ve sboru početné publikum. A kdo přišel, nemusel
rozhodně litovat.
Orchestr Camerata Janáček vznikl na sklonku roku 1998 a je tvořen třinácti předními hráči
Janáčkovy ﬁlharmonie Ostrava. Hudební projev tělesa je charakteristický zejména precizním
technickým vypracováním a tónovou kulturou, ale také svěží muzikalitou. Své kvality orchestr
pravidelně prokazuje na koncertech i hudebních festivalech pořádaných v České republice
i v Evropě, v roce 1998 absolvoval turné po Jižní Koreji. Při svých vystoupeních také často
spolupracuje s významnými tuzemskými i zahraničními sólisty.
V precizním provedení jsme si mohli vyslechnout díla Luigiho Boccheriniho, Josefa Suka a Leoše
Janáčka. Atmosféra koncertu byla velice příjemná a pro všechny přítomné to byl skutečně
sváteční zážitek. Za svůj vynikající výkon byli hudebníci odměněni dlouhotrvajícím potleskem
stojících posluchačů, kteří se na závěr vystoupení dočkali i přídavku.
Dík organizátorů patří i městskému obvodu Stará Bělá, který se podílel ﬁnancování koncertu.
Radomír Richter

Hrušky, švestky, medu sklínku
pro Lucku a pro Kristýnku.
Mošt se ve skle sladce směje - a už čeká na Ondřeje.
Marmeládu pro Jiříka.
A rodičům hrstku ticha.
Hana Rakusová

Tříkrálová sbírka 2019
S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového
roku budou od 1. do 14. ledna 2019 přicházet do
ostravských domácností tradičně Tři králové.
Celorepublikovou veřejnou sbírku pořádá
Charita Česká republika už podevatenácté.
Na svátek Tří králů – 7. 1. 2019 - bude od 14 hodin
na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě nabízen
tříkrálový punč a teplý čaj pro všechny
kolemjdoucí. Děkujeme za podporu služeb pro
lidi v nouzi. Více o využití Tříkrálové sbírky na
webu Charity Ostrava www.ostrava.charita.cz.
(cho)
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FLERETI V BĚLÉ

Vizovická kapela posílená o Zuzanu Šulákovou rozparádila týden před

adventem vyprodaný velký sál Katolického domu. Směsice folkrocku a lidovek měla říz, publikum
bavila a zahájila sérii vystoupení a setkání, která na Starobělany čekají letos před Vánoci.
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Glosa občana
z dolního konce Staré Bělé
Vážení spoluobčané!
Tak jsme v říjnu odvolili. Otázkou je, zda se něco v prospěch nás, občanů ve Staré Bělé, změní či nikoliv? Možná by stálo za to předvolební
sliby z minulého volebního období srovnat
s tím, co se v naší obci skutečně pro občany
udělalo. Naslibovat cokoliv voličům je jednoduché, ale pak sliby splnit je věc druhá.
Pokud budu ve svých glosách uvádět podněty
i vás, občanů, a vedení obce bude k těmto podnětům nadále mlčet, bagatelizovat, popřípadě
bude přednostně a nezvykle rychle, narozdíl
od jiných akcí, realizovat své „akce“, tak zase
budu mít plno témat pro psaní svých glos.
Třeba se dočkáme nějakých nových designových staveb. Ještě nemáme například rozhlednu, horolezeckou stěnu, hřiště pro plážový volejbal a vlastně ani pláž..!
Snad, možná se v novém volebním období
na dolním konci Staré Bělé také konečně dočkáme mimo jiné realizace oprav chodníků
na ulici Na Sovinci, ulici Proskovická od křižovatky U Matěje směrem ke Starým Výškovicím, nebo zastávek MHD na křižovatce
U Matěje, kanalizace a mnoha jiných potřebných akcí.
Nedá mi v dnešní glose se nepozastavit nad
tím, jak asi dopadla realizace bylinkových záhonů v areálu základní školy. I tato otázka zůstává stále nezodpovězena. Jen ji starosta přehodil na ředitelku školy. Kdo jiný než obecní
úřad může dát odpověď...
Na závěr bych chtěl popřát všem čtenářům
i mým inspirujícím přispěvatelům Starobělského zpravodaje hezké vánoční svátky
a v novém roce hodně zdraví a pohody.

SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST POSTAROBĚLSKU Lampióny, dechovka,
Martin na bílém koni, punč, oheň, spousta dobrot. Počasí přálo, atmosféra byla přátelská.
Listopadová sousedská sešlost právem patří mezi oblíbené pozdně-podzimní akce.
(joh)

Poděkování všem, kdo jste přispěli
Již třetím rokem se na naší základní škole pořádá v rámci starobělských svatomartinských slavností sbírka věcných potřeb. Inspirací byl samotný svatý Martin, který se podle legendy podělil
s žebrákem o svůj plášť. Z toho důvodu sbírka míří do středisek, která poskytují pomoc lidem
bez domova a v hmotné nouzi. Letos jsme podpořili Charitní dům sv. Benedikta Labre –
Nízkoprahové denní centrum a Šatník Charity Ostrava.
Organizátoři svatomartinského průvodu o této sbírce informovali i na svých plakátech a skautské
středisko nabídlo pomoc při organizaci sbírky v samotný den průvodu.
Všechny vybrané dary byly předány zmiňovaným střediskům ve středu 14. listopadu.
Věříme, že se nám společně podaří takto pomáhat i v následujících letech.

Rudolf Neussar

Markéta Jurišicová , Pavel Stuchlý

Nejen Ježíšek přináší dětem radost
Od listopadu 2018 se zahrada Mateřské školy
Ostrava – Stará Bělá, odloučeného pracoviště
Mitrovická pyšní novými hracími prvky pro děti:
multifunkční hrací sestavou, indiánským lezeckým domečkem, kladinkami, balanční pěšinkou, lavičkami s volanty v podobě autíčka a lodičky a zastíněním pískoviště včetně plachty.
Dětem se obohatil prostor školní zahrady
pro rozvíjení fyzické zdatnosti a prostorové
orientace, pro pohybové využití v rámci kolektivu a pro psychické uvolnění.
Využívání tohoto kvalitního, funkčního a dlouhodobě udržitelného prostředí je pro děti velkým přínosem. Podněcuje je k vlastním pohybovým aktivitám, rozvíjí obratnost, zdatnost,
správné držení těla, rozšiřuje slovní zásobu
o pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem, posiluje zájem a radost z objevování nových forem pohybu.
Děti si nové vybavení užívají opravdu s nadšením.
Proto děkujeme členkám Spolku rodičů Dětský
úsměv MŠ Ostrava – Stará Bělá a zřizovateli –
Statutárnímu městu Ostrava – městskému obvodu Stará Bělá za jejich iniciativu a spolupráci
při realizaci revitalizace školní zahrady, která
děti baví, vzdělává a pedagogům pomáhá.
Za děti a kolektiv pedagogů
Danuše Brillantová
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Děti z dolní školky mají na zahradě nové průlezky.
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Sokolové oslavili stopatnáctiny
V letošním roce, kdy si republika připomíná sto let vzniku samostatného československého státu, slaví i TJ Sokol Stará Bělá.

Je to již 115 let, kdy se 25. ledna 1903 přihlásilo
25 mužů ze Staré Bělé k sokolským myšlenkám
a založilo tělocvičnou jednotu pro Starou
Bělou a okolí. Ze skromných začátků vyrostla
do 2. světové války silná jednota čítající
přes 300 členů. Po válce a po změně politických poměrů nastal čas sjednocování tělovýchovy u nás. V 50. letech cvičení přebírá odbor
Základní a rekreační tělesné výchovy.
V roce 1989 nastává další zvrat. Naše jednota
se stává samostatným právním subjektem a název ZRTV se mění na Asociaci sportu pro všechny. Ovšem cíl stále stejný: cvičení napříč všemi
generacemi. V počátku slet, poté spartakiády
a nyní možnost účasti na světových gymnaestrádách, které jsou přehlídkou všech forem
zájmového cvičení. Naši členové již byli na sedmi z nich a letos se připravují na XVI. gymnaestrádu do rakouského Dornbirnu.
Naše jednota má přes 500 členů, patří mezi
největší a jedinou jednotu na Ostravsku s tak
širokým záběrem cvičení. A oslavy cvičitelé
pojali po svém. Se svými svěřenci připravili
pro širokou veřejnost ukázky cvičebních hodin
od těch nejmenších až po seniory. Divákům
se představilo 68 cvičenců v 10 ukázkách hodin. Děti se svými rodiči měly z nářadí postavenou opičí dráhu, kde ukázaly, že se ničeho nebojí a vše zvládnou. Žačky překvapily skladbou
se stuhami a balóny na hudbu, kterou mají rády,
a předvedly i cvičení na bradlech o nestejné
výši a na kladině. Žáci cvičili na žebříku, bradlech a zvládli i akrobacii na gymnastickém koberci. Že cvičení je určeno opravdu pro všechny, ukázaly ženy a muži se svým vystoupením.
Závěr patřil ukázce hodiny aerobiku cvičením
na bossu.

Nástup - oblíbená součást každého sokolského cvičení.

Věřím, že všichni návštěvníci si nedělní odpoledne pěkně užili a v naší činnosti nalezli malou
inspiraci, jak se dá prožít volný čas.
Všem, kteří se podíleli na této akci, děkuji
za pomoc, ochotu i to, že vše zvládli s úsměvem a nadhledem.
Svatava Zezulková

Foto: Vlastimil Kolek
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