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Starobělské pohledy

Pracant. Foto: Ondřej Stuchlý

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

Co se Zlatým jelenem? Zatím se jedná
Čekání, kterým směrem se věci hnou.
To je stav kauzy Zlatý jelen z úvodu letních prázdnin. Možná proměna zchátralé nemovitosti v sociální bydlení pro lidi
v těžkých životních situacích mnohé Starobělany pobouřila a přivedla na červnové
zasedání zastupitelstva. Tam poprvé nahlas zaznělo, že se obec pokusí dům od
současného majitele vykoupit. A že si nechá zpracovat právní analýzu, jaké důsledky by mělo, kdyby vzala zpět souhlasné
stanovisko s projektem sociálního bydlení,
které vydali starobělští radní loni v září.

„V souladu s usnesením zastupitelstva
byla oslovena advokátní kancelář, která
zatím situaci analyzuje. Na úřad byl znovu pozván předseda spolku, kde mu byl
puštěn záznam reportáže České televize z
jednání zastupitelstva a bylo mu sděleno,
že v současnosti projekt spolku na sociální
bydlení ztratil i ve vedení obce podporu.
Zároveň byl vyzván, aby buď od žádosti
o dotaci sám odstoupil, nebo aby nabídl
objekt za akceptovatelnou cenu k prodeji obci. Byla mu dána lhůta na rozmýšlení do 14. 7. s tím, že po této lhůtě bude

obec v souladu s doporučením advokátní
kanceláře činit kroky k zastavení jeho projektu,“ uvedl počátkem prázdnin starosta
Mojmír Krejčíček.
Předseda zapsaného spolku SB BAFA
Marcel Balhar, který za projektem stojí, to
potvrdil: „V současnosti zvažujeme, jestli
od projektu odstoupíme, anebo budeme
pokračovat. Uvidíme, jestli najdeme nějakou rozumnou dohodu s obvodem Stará
Bělá. Všechny cesty jsou stále otevřené.“
Jana Fabianová

pokračování na stranách 4 a 5
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Ordinační doba
o letních prázdninách

KAM O PRÁZDNINÁCH
24. 8. 2019 sobota 13.30–17.00
Cesta pohádkovým lesem
zábavné rodinné odpoledne
u myslivny, pořádá TJ Sokol Stará Bělá

MUDr. Václav Pika
KAM V ZÁŘÍ
6. 9. 2019 pátek 18–22
Marien
Tony Joch a přátelé
Marod
trojkoncert
Restaurace Sokolovna
22. 9. 2019 neděle
Bělské dožínky
poděkování za úrodu
za školní jídelnou

24. 9. 2019 úterý 18–20
Domenico Sarro
sólové árie pro alt
Svatováclavský hudební
festival
kostel svatého Jana
Nepomuckého
28. 9. 2019 sobota 9–17
hasičské závody
u myslivny, pořádá SDH
Stará Bělá









přijmout peněžní dar ve výši 60.000,- Kč, určený na ﬁnancování vjezdové brány do sběrného dvora ve Staré
Bělé od společnosti OZO Ostrava s. r. o.
zadat veřejnou zakázku na pořízení konvektomatu typ:
Rational SCC SS 201 20xGN1/1 společnosti Kitchen De
Luxe, spol. s. r. o. za cenu 411.500,- Kč bez DPH pro školní
jídelnu při základní škole

St

11–17

Čt

8–12

Pá

8–12

uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 1 na ulici Blanická 180/154 a nájemcem J. J. na dobu určitou
s účinností od 15. 6. 2019 do 31. 12. 2019 za cenu 70,- Kč/
m2/měsíc/podlahové plochy
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek:
a)

účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Ostrava-Stará Bělá, Junácká 700,
Ostrava, IČ: 61989169

b)

účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava-Stará Bělá, Blanická 180,
Ostrava, IČ: 75084481

7:30–10

Út

7:30–10

St

10–12

Čt

7:30–10

Pá

10–12

13–15:30 poradna

Lékárna u sv. Jana

uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 5 na ulici
Junácká 112/700 s nájemcem I. M. na dobu určitou od
1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 za cenu 75,- Kč/m2/měsíc/podlahové plochy
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 2 na ulici
Blanická 1068/187 s nájemcem V. H. na dobu určitou od 1.
7. 2019 do 30. 6. 2020 za cenu 60,- Kč/m2/měsíc/podlahové plochy

Po

Dovolená 1.–12. 7. 2019, 7.–9. 8. 2019

uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem bytu
č. 8 na ulici Blanická 1068/187 s nájemcem R. K. na dobu
určitou od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 za cenu 60,- Kč/m2/
měsíc/podlahové plochy

Po

8–15

Út

8–15

St

9–17

Čt

8–15

Pá

8–14

Kadeřnictví Iveta
Tel: 776 883 096

Dovolená 10.–12. 7. 2019

Ordinace praktického lékaře
MUDr. Tomáše Folty oznamuje
LETNÍ DOVOLENOU od 22. 7. do 2. 8. 2019.
Informace o zastupujícím lékaři budou uveřejněny na internetových stránkách www.doktorfolta.cz. Ordinační doba,
případné změny a aktuality jsou uveřejněny rovněž na internetu.
Děkujeme za pochopení!

Jarmila Kaločová
tajemnice

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

8–12

MUDr. Darja Komínková

schválila:


Út

odběry nebudou: 25. 7. – 11. 8. 2019

Rada městského obvodu Stará Bělá na svém 11. zasedání
mimo jiné rozhodla:



8–12

Dovolená 9.–17. 7. 2019, 26.–31. 8. 2019

Zprávy z rady


Po
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MUDr. Tomáš Folta
MUDr. Jiří Folta
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LÉTO
v knihovně
MITROVICKÁ 3, STARÁ BĚLÁ

www.kmo.cz
Tajuplný ostrov knih
kvíz o knihách pro děti
a mládež – celé prázdniny
během půjčování

Lovci perel

SRAZ BĚLÝCH. Na letošním setkání v Bělé pod Bezdězem se 8. června sešlo na 130 Běláků
z jedenácti Bělých napříč republikou. Stará Bělá nechyběla.
(joh)

celoroční soutěž pro děti
a mládež zaměřená na četbu
a znalosti přečtených knih

Letní půjčovní doba
pobočka Stará Bělá:
pondělí
12–18
čtvrtek
zavřeno

Ztracené
sandálky
Sojka našla u skalky
roztomilé sandálky,
červené jak brusinky.
Ty jsou přece Lucinky!
Hrála si tu u skalky
s děvčaty na rusalky.
Volá sojka z modřínu:
„Kdopak viděl Lucinu?
Sandálky jí donesu,
položím je do vřesu.“
Hana Rakusová

Starobělské pohledy

Barvy. Foto: Věra Adámková

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

Kvetoucí. Foto: Danuše Ondráčková
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Zpackali jste to, tak to napravte,
kritizovali lidé své zastupitele
Bylo to nejrušnější zasedání zastupitelstva za řádku posledních let.
I nejhojněji navštívené. V obřadní
síni úřadu se 19. června v pět odpoledne těsnala stovka lidí, jednací
stůl obklopili ze všech stran. Mnozí
stáli ve dveřích i na chodbě.
Takový zájem byl o téma, jímž Stará
Bělá poslední dva měsíce žije: co bude
s domem číslo 173 u kruhového objezdu,
kterému se říká Zlatý jelen.
Informace, že by z něj nový majitel rád
udělal pomocí dotace z výzvy číslo 80
takzvané sociální bydlení, ve starobělském obvodu zapůsobila jako rozbuška.
A emoce byly na jednání znát: „Já jako
občan Staré Bělé bych vás chtěl poprosit,
abyste opustil myšlenku sociálního bydlení v obci,“ zahlásil směrem ke starostovi
jeden z přítomných Starobělanů.
Starosta Mojmír Krejčíček přišel na
jednání s novinkou: Stará Bělá se pokusí dům vykoupit zpět do svého vlastnictví. „V pondělí jsem to na jednání nabídl

Na zasedání bylo narváno, budoucnost nemovitosti Starobělany velmi zajímá.
ostravští radní zasednou v půlce a na
konci července.

Kauza Zlatý jelen
3. 9. 2018 vydala rada městského
obvodu souhlasné stanovisko k žádosti zaspaného spolku SB BAFA
v rámci výzvy číslo 80, materiály dostali pro informaci také všichni členové zastupitelstva



v dubnu 2019 obdrželi majitelé
nemovitostí sousedících s domem
číslo 173 vyrozumění o záměru stávajícího majitele udělat z domu sociální
bydlení v rámci výzvy číslo 80



se záměrem nesouhlasí mnozí
obyvatelé Staré Bělé, své stanovisko
dávají najevo na zastupitelstvu obvodu 19. června 2019



předsedovi spolku BAFA Marcelu Balharovi. Jaká je situace v obci, ví. Řekl, že
nechce jít proti vůli občanů a bude o tom
vážně uvažovat.“
Zároveň vysvětlil, proč není jisté, zda
se záměr povede: obec má ze zákona
omezené možnosti, kolik může majiteli
nabídnout. Suma nesmí výrazněji překročit odhadní cenu nemovitosti. „Zároveň
k takovému kroku potřebujeme souhlas
rady města,“ doplnil Krejčíček s tím, že

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

Většině přítomných vadí, že rada starobělského obvodu v září 2018 vydala k projektu sociálních bytů souhlasné
stanovisko. „Apelujeme na představitele
obce, aby přehodnotili stanovisko a vydali nové, nesouhlasné stanovisko,“ formuluje přání většiny lidí v sále Starobělan
Rudolf Stuchlý. Od spoluobčanů sklízí
velký potlesk. Lidé se bojí, co by sociální
byty v rámci výzvy číslo 80 doopravdy
znamenaly: „Nevěříme, že budou zástupci obce moci ovlivňovat skladbu nájemníků. Sníží se tu kvalita bydlení i cena
nemovitostí,“ zaznívá. „Vy jste to zpackali, tak se to snažte napravit,“ slyší zastupitelé z publika.
„Rozumím vašim obavám, nás to tehdy
opravdu nenapadlo,“ říká Mojmír Krejčíček. „Zkuste prosím držet emoce, pokud
to jde,“ žádá přítomné.

z přítomných občanů, Rudolf Stuchlý.
„Myslím, že máme ještě jednu páku: stavební povolení,“ uvažuje. Starosta jeho
slova potvrzuje: pakliže se občané, jichž
by se týkalo stavební řízení, budou odvolávat, mají šanci oddálit vydání stavebního povolení. Vlastně oddalovat jeho vydání tak dlouho, až žadatel ztratí nárok
na dotaci, což si dle slov starosty také
uvědomuje.
Zastupitelé se nakonec usnášejí, že se
Stará Bělá pokusí dům odkoupit. Dále že
si nechá zpracovat právní analýzu, jaké
následky by mohlo mít, kdyby vzali radní
zpět zářijové souhlasné stanovisko s projektem. A konečně že jakmile to bude potřeba, svolá starosta mimořádné zastupitelstvo, kde bude Starobělany o vývoji
kauzy informovat.
Byl to vášnivý středeční podvečer. Po
dvou a půl hodinách se lidé i zastupitelé
rozcházejí domů.

S další úvahou přichází znovu jeden

Jana Fabianová

Novodobá historie domu číslo 173
•

6. 12. 1999 převod z Městského obvodu Ostrava - Stará Bělá na společnost
MESTAV s.r.o.

•

30. 9. 2002 převod z MESTAV s.r.o. na NORMAMESS s.r.o.

•

20. 8. 2014 převod z NORMAMESS s.r.o. na Tratora invest s.r.o.

•

16. 2. 2015 převod z Tratora invest s.r.o na současného vlastníka Zbyška Prchala
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Co je Výzva č. 80 Sociální bydlení
pro sociálně vyloučené lokality II.
•

•

podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze čerpat na
pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.
sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve speciﬁckých pravidlech výzvy. Sociální byt se základním vybavením je určen pro
osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.

Zprávy ze
zastupitelstva
Zastupitelstvo městského obvodu
Stará Bělá na svém 4. zasedání
mimo jiné
schválilo:


Zdroj: irop.mmr.cz
více na: www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-80-Socialni-bydleni-pro-socialne-vyloucene

Možnosti jsou jen tři,
říká iniciátor projektu
Předseda zapsaného spolku SB BAFA
Marcel Balhar je od prvopočátku tím, kdo
se starobělskou radnicí o projektu sociálního bydlení pro lidi v nouzi komunikuje.
Reakce Starobělanů je silně odmítavá.
Překvapilo vás to?
Naše pocity jsou rozporuplné. Opravdu
chápeme vše, z čeho mají občané Staré
Bělá strach. Ničemu z toho, co občané
přednesli, se nedá divit a všechny dotazy byly rozhodně relevantní. Na druhou
stranu známe náš záměr a opravdu věříme všemu, co jsme občanům sdělili. Byli
jsme sdílní a chtěli jsme vše řešit s občany, protože nám záleží na tom, aby byla
atmosféra v obci i mezi námi a občany
v pořádku. Bohužel se nám to evidentně
nepovedlo.
Proč jste si pro projekt sociálního byd-

lení vybral Starou Bělou a nemovitost
č.173?
V době, kdy jsme projekt začínali řešit,
vyhovovala nám tato nemovitost jak z
pohledu velikosti, tak i lokality a ceny.
Máte podobný projekt opřený o žádost
číslo 80 v plánu i jinde?
Ne, v současnosti nic takového nemáme.
Jedná se o první projekt, který touto cestou realizujeme.





Ustoupíte od projektu, zvažujete to?
Zvažujeme.
Co bude s nemovitostí dál, jaký postup
pro vás připadá v úvahu?
Uvidíme. Možnosti jsou pouze tři: dohoda s obcí, realizace projektu dle plánu, rekonstrukce nemovitosti z vlastních
zdrojů.
(joh)

Stanoviska starosty Mojmíra Krejčíčka i Marcela Balhara za SB BAFA, z.s. jsou
platná k 9. 7. 2019. O vývoji budeme informovat na Facebooku a v zářijovém čísle.

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

Mojmír Krejčíček
starosta
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převod částky 76.069,49 Kč
do rezervního fondu

•

ponechání částky 160.330,32
Kč na účtu 432 - výsledek
hospodaření předcházejících
účetních období

hospodářský výsledek za rok 2018
příspěvkové organizace Mateřská
škola Ostrava-Stará Bělá ve výši
26.341,60 Kč a jeho rozdělení takto:
•

převod částky 5.341,60 Kč
do rezervního fondu

•

převod částky 21.000,- Kč
do fondu odměn

Zprávu o hospodaření statutárního města Ostrava – městského
obvodu Stará Bělá za rok 2018 –
závěrečný účet a souhlasilo s celoročním hospodařením bez výhrad
dle § 17, odst. 7 písm. a) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů



prodat nemovitou věc - část pozemku par. č. 468/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
24 m2, která je podle geometrického plánu č. 3388-80/2018 nově
označena jako par. č. 468/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Stará Bělá,
obec Ostrava, po předchozím
schválení záměru prodeje usnesením zastupitelstva města Ostravy
č. 0265/ZM1822/5 ze dne 10. 4.
2019



zajistit zpracování právní analýzy důsledku revokace usnesení
č. 1168/RMOb-SB/1418/63 ze dne
3. 9. 2018 v termínu do 10. 7. 2019.

byl a je členem kontrolního výboru zastupitelstva Staré Bělé a ze zákona má povinnost kontrolovat činnost orgánů obce,
takže nejen že mohl vědět o usnesení
rady, ale měl povinnost vědět a mohl na
rizika přinejmenším včas upozornit.
Myslím, že mohu i za ostatní členy zastupitelstva říci, že budeme respektovat
názor občanů a nepůjdeme do sporu
s vámi. Jen si myslím, že obce mají lidem
v nouzi pomáhat víc než posílat dárcovské SMS, přispívat na Tříkrálovou sbírku,
kupovat od bezdomovců časopis či házet mince do klobouku lidem na ulici. Ale
mohu se mýlit.

•

rozhodlo:

Váš názor respektujeme
Chci poděkovat občanům za účast na
jednání zastupitelstva a zejména za to,
že i ve zjitřené atmosféře jsme dokázali
držet emoce a vzájemně se nepřekřikovat a být k sobě slušní, byť řídit jednání
bylo náročné. Zároveň se chci omluvit, že
na jednání, v době kdy probíhala jednání
s předsedou spolku, jsem nemohl zcela
otevřeně hovořit o případných svých krocích. Přeci jenom vás bylo hodně a mohl
být na jednání i někdo s jinými úmysly.
Pro mne bylo poučné mimo jiné vystoupení dvou členů jedné politické strany,
dvou z nejvzdělanějších občanů obce
navíc se zkušenostmi s komunální politikou, kteří by měli znát pravomoci orgánů
obce a související zákony. Jeden z nich

hospodářský výsledek za rok 2018
příspěvkové organizace Základní
škola Ostrava-Stará Bělá ve výši
236.399,81 Kč a jeho rozdělení takto:

Jarmila Kaločová
tajemnice
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Lidovecké odpoledne

Vajíčka chutnala všem
Zahrádkářské sdružení obce Stará Bělá z.s. uspořádalo
24. května 2019 již tradiční smažení vaječiny. Zájemci o dobré občerstvení byli uspokojeni skvělou vaječinou, vínem i výborným Starobělským pivem. Že vajíčka chutnala i nejmenším, je vidět na fotograﬁi.
Informace o našich dalších akcích naleznete na stránkách
obce Stará Bělá/organizace.
Jiří Zálesný, předseda

Starobělští lidovci pořádali 9. června tradiční smažení
vaječiny.

Zahrádkářské smažení vaječiny je oblíbené.

Byli jste senzační, děkuje ředitelka školky
Ředitelka starobělské mateřinky Naďa Riedichová se
po dvaadvaceti letech loučí. „Mé funkční období končí,
a protože mám důchodový věk, rozhodla jsem se nepokračovat,“ vysvětluje jednoduše, proč od srpna povede
školku někdo jiný.
S jakými pocity odcházíte?
Se smíšenými. S dětmi jsem pracovala celý profesní život,
vždy jsem se jim chtěla věnovat, práce mě bavila. Před dvanácti
lety jsem zakládala školku jako samostatný právní subjekt a od
té doby obě pobočky školky řídila. Přibyly mi tím i jiné povinnosti, brala jsem to
s pokorou a velkou zodpovědností. S přibývajícími povinnostmi, změnami legislativy a neskutečným nárůstem administrativy a výkaznictví se ale na odpočinek těším.
Jakou proměnou za tu dobu starobělská mateřinka prošla?
Největší změna nastala, když po reformě školství a oddělení
školky od základní školy vznikla nová organizace. Školka začala vzkvétat. Hovořím o školce, ale mám na mysli obě školičky
v obci, je to jedna organizace, která má dvě pracoviště.
Obě školičky se začaly plnit novým vybavením, hračkami,
moderními pomůckami. Zmodernizovali jsme hygienická zařízení, školní jídelna se proměnila k nepoznání. Velké změny na
budovách i školních zahradách zaﬁnancovala obec z dotací
a školičkám nový kabát sluší. Vybudovali jsme dopravní hřiště.
Nejvíce jsem ale pyšná na náš teď už skoro bývalý kolektiv.
S jakou láskou a pochopením se všichni věnují dětem, byť to
často není jednoduché. Vynikající a spokojený kolektiv je to nejdůležitější, aby mohly být spokojené děti i rodiče.

V půlce prázdnin opustí Naďa Riedichová ředitelskou židli.
mají v základní škole. Díky nadstandardním aktivitám získali
pro děti spoustu peněz na výlety, exkurze, divadla i hračky. Teď
v jejich práci pokračují další, i těm patří velký dík. No a pak jsou
tací, kteří přijdou do školky dítě odložit, ale těch bylo za ta léta
málo.
Bude vám po Bělé smutno?

Od mého příchodu se mateřská škola zaměřovala na vztah
k přírodě – environmentální vzdělávání. Naše práce byla oceněna i na celokrajské úrovni. V roce 2013 jsme získali certiﬁkát
Nejlepší mateřská škola v Moravskoslezském kraji.

Určitě. Po dětech, po pracovním týmu, který je teď výborně sehraný, po lidech, které jsem měla možnost poznat. Byla
jsem tady více než čtvrtinu života, více než v obci, kde bydlím.
Říká se, že učitelství není práce, ale poslání. Já jsem tuto profesi
měla velice ráda a vážím si toho, že to před časem ocenil i pan
ministr školství. Takže mám dobrý pocit z vykonané práce.

Co starobělské děti, jaké jsou?

A vaše nynější plány?

Stejné jako jinde. Některé hodnější, milejší, slušnější, chytřejší,
důslednější a jiné naopak. Všechny ale touží po lásce a pozornosti. A rodiče? Většina je a byla senzační. Vstřícní, chápaví,
vděční. Hlavně ti, kteří založili Spolek rodičů a své ratolesti už

Odpočívat, ale to moc neumím. Plánů mám hodně, tak si přeji, ať mi ještě chvíli slouží zdraví. Vždyť je tolik krásných věcí na
světě a není to jen práce.
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Nové služební auto úřadu
Zaměstnanci úřadu městského obvodu Stará Bělá jezdí jiným automobilem.
Jedná se o červený Volkswagen Caddy
Life combi.
Vozidlo bylo vyrobeno v roce 2007.
V roce 2019 bylo vyřazeno z vozového
parku Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje a bezplatně
převedeno do správy městského obvodu
Stará Bělá.
Jarmila Kaločová
tajemnice

Úřední Volkswagen Caddy Life

Kontejner na textil
U budovy zdravotního střediska na zastřešené terase proti vchodu do ordinace dětského lékaře je opět umístěn kontejner pro sběr použitého textilu. Obsluhu zajišťuje
společnost TAPESIA s.r.o.
Prosíme o udržování čistoty a pořádku v okolí kontejneru. Děkujeme za pochopení.
Jarmila Kaločová, tajemnice

Na Dubině
bezplatně
poradí
Nevíte, kam se obrátit
o radu a pomoc, pokud jste
se dostali do dluhové pasti?
Chcete podat návrh na povolení oddlužení? Zabýváte
se problémy s bydlením?
Potřebujete pomoci s vyplněním či sepsáním formulářů a žádostí?
Nedaří se vám nalézt vhodné zaměstnání? Máte zdravotní omezení? Potřebujete
podpořit?
Můžete se obrátit na Poradnu sv. Alexandra a službu Target – podporované
zaměstnávání. Služby jsou bezplatné,
jsou realizovány za podpory Statutárního města Ostravy a Moravskoslezského
kraje. Sídlí v prostorách zdravotního střediska na ulici Fr. Formana 13, Ostrava –
Dubina.
(sva)

Kontakty:
Target – podporované zaměstnávání,
telefon: 596 611 208, 731 534 049,
e-mail: target@alexandr.charita.cz
Poradna sv. Alexandra, telefon:
596 611 207, 731 625 840,
e-mail: poradna@alexandr.charita.cz
Web: www.charita-sv-alexandra.cz
Facebook: Charita sv. Alexandra
Šaty, co už nenosíte? Třeba sem.

Žáci šestých tříd vyrazili na Valašsko
Čtrnáctidenní ozdravný pobyt pro žáky
I. stupně je na Základní škole ve Staré
Bělé již tradicí. Letos poprvé vycestovali
v termínu od 1. - 14. 4. do horského hotelu
na úpatí hory Kyčery ve Velkých Karlovicích i žáci šestých tříd.
Pedagogové se snažili sestavit program tak, aby zahrnoval nejen fyzické,
ale i poznávací aktivity. Děti absolvovaly
dvě celodenní túry v náročném terénu,
ve kterém se musely vypořádat s hlubokými sněhovými závějemi a četnými
stromovými polomy. Při zdolávání těchto přírodních překážek se často musely
spolehnout na pomoc svých spolužáků.
Po tělesných útrapách následoval i pří-
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jemný relax v luxusním hotelovém bazénu s venkovní vířivkou.
Žáci navštívili i nedaleké Valašské muzeum v přírodě, aby se dozvěděli o nelehkém životě našich předků. Nechyběla
ani prohlídka místního muzea ve Velkých
Karlovicích, kde nám paní průvodkyně
vyprávěla o tradičních řemeslech nebo
životě tamních partyzánů během 2. světové války.
Nabitý den děti prožily i ve Vsetíně, kde
navštívily nejen místní zámek, ale vydaly
se i za hranice naší Sluneční soustavy ve
vsetínské hvězdárně.
Program zacílený na sebepoznání a život s handicapem připravilo v okolí Hor-
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ského hotelu Kyčerka obecně prospěšné sdružení Pavučina. Žáci si vyzkoušeli
několik disciplín, v nichž mohli používat
pouze ústa. Druhá část programu byla
zaměřena na nízké lanové překážky pro
začátečníky i pokročilé.
Závěrečný výlet do ZOO Lešná se stal
pověstnou třešničkou na dortu za krásnými dvěma týdny plnými zážitků.
Poděkování za úspěšné zvládnutí pobytu patří nejen pedagogům, ale také žákům. Děti se při aktivitách chovaly vzorně, hrály fair-play a dodržovaly pokyny
učitelů. Díky tomu převládala během pobytu příjemná a kamarádská atmosféra.
Zora Tylečková
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Odvaha a zrada, tři čt
11. července letošního roku uplynulo
75 let od tragické události, která se
stala v domku manželů Mutinových.
V té době měli jednoho syna již čtyři
roky vězněného gestapem a nejmladší
syn byl již mrtev - zemřel v Osvětimi.
Tento den byl posledním pro pět členů
ilegální Břenkovy skupiny.
Začátek celé tragédie nastal v červnu
1943, kdy dcera Lída Mutinová se sestrou
dovedly ke svým rodičům Karla Břenka,
který byl hledán ostravským gestapem
kvůli vypálení pracovního úřadu v Ostravě a byla na jeho dopadení vypsána
vysoká peněžitá odměna. Ještě před vypálením pracovního úřadu si skupina Karla Břenka opatřila velké množství zbraní
přepadením obchodu se zbraněmi, patřícího Němci jménem Fuchswanz ve Vítkovicích.
Po vypálení pracovního úřadu bylo po
odvážných členech skupiny a hlavně po
jejich veliteli Karlu Břenkovi zahájeno

Rodina se každý rok v den výročí schází.
podporovali a starali se, aby úkryt nebyl
prozrazen. V těchto rodinách, které bydlely v těsném sousedství, bylo sedm dětí
a ty po celou dobu jednoho roku až do
zatčení o pobytu dvou partyzánů nic nevěděly.
Je též nutno vzpomenout na dva synovce babičky Mutinové, zemřelé bratry Františka a Aloise Hulovy, kteří také
pomáhali. U Františka Huly se oba muži
(Břenek a Vašut) v případě občasného
nebezpečí prozrazení ukrývali. Babička
Mutinová jim tam nosila jídlo. Zrádce Reclík o jejich pobytu nevěděl. Až v červnu roku 1944 se podařilo Reclíkovi zjistit, kde by mohl být Karel Břenek ukryt.

Pamětní deska na domku u Mutinů.
rozsáhlé pátrání. Našel se ovšem jeden
člen skupiny, Horymír Reclík, který byl
zatčen a na gestapu slíbil, že Břenka vypátrá. Karlu Břenkovi však sdělil, že se
mu podařilo z transportu uprchnout. Věděl o ilegální činnosti i dalších členů skupiny a čekal na příhodnou dobu zrady.
Do ilegální skupiny se zapojil i Josef
Šugárek z Fryčovic, který přechovával
se svými rodiči sovětské partyzány. Rodiče, jeho sestry i další občané z Fryčovic byli zatčeni. Josef Šugárek nebyl v té
době doma, byl pak varován a domů se
již nevrátil. Našel úkryt rovněž u rodiny
Mutinových. S jeho pomocí navázal Karel
Břenek spojení s partyzánskou skupinou
Bílek - Harabiš.
Ve skupině Karla Břenka byli Lída Mutinová a Vladimír Vašut, bratr jejího švagra,
který v domku ve Staré Bělé rovněž bydlel. Ostatní příslušníci rodiny, a to tři sestry s manžely a bratr s manželkou skupinu
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Rodinné osudy
po 11. červenci 1944
• Lída Mutinová, členka odbojové skupiny Karla Břenka - zemřela 11. července 1944
• Jenovefa Urbánková, dcera Mutinových - s manželem Antonínem Urbánkem zahynuli v koncentračním táboře
• Josef Prokop, manžel Marie Prokopové, dcery Mutinových - zahynul
v koncentračním táboře
• Maličká Marie Vašutová, dcera Boženy a Františka - byla vychovávána
manžely Rozehnalovými
• Jarmila Urbánková, dcera manželů
Urbánkových - byla dále vychovávaná
manžely Mertovými z Nové Bělé

Koncem června 1944 se vydal se svými
dvěma spolupracovníky, mužem a ženou, do Vratimova k Vychodilovi, členovi
ilegální skupiny. Věděl, že tam má přijít
i Karel Břenek s některými členy skupiny. Reclík chtěl vylákat i Břenka do svého
úkrytu v Ostravě. Josef Šugárek však začal tušit zradu a naléhal na Břenka, aby
s Reclíkem nešel. Reclík si proto domluvil
schůzku na hřbitově ve Vratimově v noci
z 6. na 7. července.
O všem pak informoval gestapo. Ti
vytvořili patnáctičlenné komando, které mělo za úkol skupinu zlikvidovat. Na
hřbitově vznikla mezi gestapem a členy
skupiny, Břenkem, Šugárkem, Mikmekem
a mladým Vychodilem, přestřelka, při
které byl Josef Šugárek zraněn na noze.
Karel Břenek zastřelil gestapáka Heinze,
Reclíka a dalšího gestapáka zranil. Josef
Šugárek, i když byl těžce zraněn, prchal
směrem k Paskovu, aby varoval další členy skupiny. Ukrýval se pak v horách až do
konce války.
Břenkovi, Mikmekovi a mladému Vychodilovi se podařilo uprchnout. Gestapáci, kteří si pozvali posily z Frýdku
v počtu sto mužů, se pomstili rodině
Vychodilových. Obklíčili jejich domek
a začali střílet. Vychodil se bránil pistolí a dodnes není jasné, zda se zastřelil
sám, nebo byl zastřelen. Jeho manželku
gestapáci přivázali ke stromu a domek
zapálili. Ji pak odvlekli do Ostravy na gestapo. Pro zrádce Reclíka skončila tato
akce neslavně.

• Jan a Jaroslav Mutinovi, synové Bohuslavy a Jana Mutinových - byli do
konce války u babičky a dědečka v Krmelíně

Ale to nebyl konec tragédie. Členové
skupiny Břenek, Mikmek a Vychodil se tři
dny ukrývali v obilí Václava Lednického
ve Staré Bělé. Vladimír Vašut jim nosil
od Mutinů teplé jídlo. Ráno 10. července
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tvrtě století nazpátek
jela Lída Mutinová do Ostravice upozornit dalšího člena skupiny Arnošta Myslikovjana. Domlouvali společný odchod
na Slovensko. To však již pracovala další
skupina zrádců – Kohutek, Foltýn a Vilkovský. Ti zase věděli o Myslikovjanovi.
Vilkovský u něho právě byl. I když před
ním nemluvili, předvídal, že je Lída ze
skupiny. Na zpáteční cestě již byla sledována a bylo upozorněno gestapo.
Večer 10. července se členové Břenek,
Mikmek a Vychodil celí prokřehlí a promoklí přišli schovat do domku Mutinových, protože již tři dny pršelo. Shodli
se, že co nejdříve odejdou na Slovensko.
Protože usnuli, Lída je hned nebudila.
Stejně bylo pozdě. Domek byl obklíčen
a nebylo úniku. Ukryté zbraně byly již
v tuto dobu odneseny.
11. července před rozedněním začala největší tragédie. Domky Mutinových
byly obklíčeny členy gestapa a německé
policie. Ve všech hledali Lídu. Když Břenek a ostatní zjistili, že není úniku, domluvili se, že se zastřelí. Lída se šla rozloučit
s rodiči, sestrou a bratrem, kteří bydleli
v domku, a pak už všichni slyšeli jediný
výstřel. Pět lidí se zastřelilo na jeden povel.
Mezi gestapáky vznikla panika. Vnikli
do domku, našli čtyři členy skupiny mrtvé
a Lídu umírající. Nenadáli se, že tam byli
všichni a že je nedostali živé. Lída, přes

Lavice, na nichž spočinula těla odbojářů i zraněná Lída Mutinová.
veškeré úsilí ji zachránit, zemřela v ostravské nemocnici. Pak nastalo zatýkání.
Byli odvezeni otec, dvě dcery a dva zeťové, syn a snacha. Zeťové Josef Prokop
a Antonín Urbánek museli nejdříve odnést čtyři mrtvé a umírající Lídu do auta.
Pak byli všichni zatčeni, společně s deseti zatčenými (mezi nimi dva nezletilí
chlapci) z Ostravice, kteří již byli v autech
na cestě, odvezeni na gestapo do Ostravy. Doma u Mutinů zůstala babička se
sedmi vnoučaty. Dcera Mutinových Marie Prokopová a zeť František Vašut byli

těžce nemocní v nemocnici. Zeť František Vašut byl po návratu z nemocnice
uvězněn.
Že této tragédie nebyl konec, se zjistilo
až po osvobození, kdy se z koncentračních táborů nevrátili manželé Urbánkovi a Josef Prokop a jedna zatčená žena
z Ostravice. Vězněna byla též matka Karla Břenka.
Zrádci Reclík a Vilkovský byli odsouzeni.
Z rukopisu Bohuslavy Mutinové,
snachy Karoliny a Jana Mutinových

O Kulíška je v knihovně zájem
Po úspěšném prvním ročníku projektu S knížkou do života vznikl v lednu
2019 ve starobělské pobočce Knihovny
města Ostravy na ulici Mitrovické nový
klub Kulíšek. Ten je určen především rodičům na rodičovské dovolené a jejich
dětem. Od ledna do května proběhla

tři setkání, která navštívilo dohromady
46 účastníků - dětí a maminek.
Náplní klubu je činnost zaměřená na
čtení, práci s knihou, básničky, říkadla
a pohybové činnosti, zakončená zpravidla výtvarnou dílničkou. Děti zde mají
nového kamaráda – maskota sovičky,

kterého si hned oblíbily. Od září budou
setkání v knihovně probíhat pravidelně,
a to jednou měsíčně.
Pavla Řehová
knihovnice

www.kmo.cz
www.sknizkoudozivota.cz

Čtenářský klub mohou mít i ti, kdo ještě neznají abecedu.
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Finále sezony žactva:
víkend v Jeseníkách
Když jsou prázdniny za dveřmi a škola pomalu končí, bývá
čas ukončit i pravidelné cvičení žaček a žáků v Sokole. A taky
oslavit Den dětí. Letos jsme se vydali do podhůří Hrubého Jeseníku, do vesničky jménem Rapotín, kde jsme v rekreačním
středisku Losinka strávili krásný víkend.
V pátek odpoledne jsme se od Sokolovny vydali autobusem
na cestu. Celkem 12 žaček, 5 žáků a 5 cvičitelů vezl starobělský
řidič pan Souček. Po příjezdu na místo jsme povečeřeli, ubytovali se v chatkách a vydali se na průzkum blízkého okolí: zámek
Velké Losiny, lázeňský park, ale především multifunkční hřiště,
kde se děti mohly před večerkou vyřádit.
V sobotu jsme po snídani vyrazili na celodenní výlet. Cestou
do Šumperku se děti musely popasovat se soutěžemi a kvízy,
vylézt až na vrchol rozhledny na Bukovém kopci a především
po svých ujít 15 kilometrů. Výlet jsme úspěšně zvládli, v Šumperku si pochutnali na hranolkách a zmrzlině a cestu zpět ab-

Děti se nachodily, ale nevadilo jim to - jsou ve formě.
solvovali po místní železnici Desná. Večer jsme poseděli u ohně,
opekli párky a čekali na tmu, abychom si mohli zahrát lízátkový
závod. V neděli ráno přišel čas na vyhodnocení her, ocenění
dětí a bohužel i návrat domů.
Doufáme, že si děti víkend užily, protože cvičitelé si jej s nimi
užili skvěle. Počasí přálo, úrazy se nám vyhnuly a děti zaslouží
obrovskou pochvalu! Už teď se těšíme na příští rok a doufáme,
že se opět sejdeme v tak hojném počtu.
Na závěr bychom chtěli poděkovat ﬁrmě Autobusová doprava Čeněk Pustka za vstřícné jednání při zajištění autobusu
a řidiči panu Součkovi za bezpečný transport. Poděkování patří rovněž městskému obvodu Stará Bělá za ﬁnanční podporu
akce.
Za kolektiv cvičitelek
Iveta Morysová

Základna: chatky na Losince.

Bitva o poháry i zábava. Turnaj byl fajn
21. května uspořádal Orel Stará Bělá oddíl stolního tenisu v Katolickém domě pouťový turnaj pro děti. Hrály se čtyřhry. Zúčastnilo se osm dvojic. Turnaj byl velice napínavý, hrál každý s každým a až do konce nebylo jasné, které dvojice si odnesou poháry
připravené pro ty nejlepší. Přes velice soutěživou atmosféru se
děti dobře bavily. Pochutnaly si na guláši a dalších dobrůtkách.
Nakonec jsme všichni společně upřímně popřáli vítězům a předali poháry.
Jiří Stuchlý

Výsledky:

1. Pavlína Sýkorová, Marek Stuchlý
2. Eliška Košárková, Karla Ivanková
3. Eva Bajorková, Sebastian Svrčina
Dohráno. Vítězové spokojení a v dobré náladě.
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Děti zkoušely všemožné profese
V neděli 2. června 2019 se na farní zahradě u kostela konal Dětský den. Počasí bylo nádherné, sešly se nás přes dvě
stovky. Děti si mohly vyzkoušet deset
různých povolání. Kdo zvládl ošetřit
medvídka, uřezat dřevo, přišít knoﬂík, za-

sadit jahodník, poslat pohled, vyprat prádlo, naložit a převézt tatrovku písku, nakoupit, udělat jednohubku a proběhnout
slalomovou dráhu, dostal odměnu. Večer
jsme si opekli párky, nechyběla voda se
šťávou ani buchty.

Úkoly? Dovednosti ze života dospěláků.

Děkujeme
společenství
maminek
a skautskému středisku za organizaci,
panu faráři za prostor na zahradě a Městskému obvodu Stará Bělá i Statutárnímu
městu Ostrava za ﬁnanční podporu.
Marie Jurišicová

Na farní poště bylo plno.

Foto: Ondřej Stuchlý

Vzdělávali se i učitelé. Po celý školní rok
Pedagogové starobělské základní školy se zúčastnili celoročního projektu metodičky prevence Podpora vzdělávání
pedagogů v oblasti práce s třídním kolektivem. Účelem bylo nabídnout pedagogům možnost efektivně, systematicky
a dlouhodobě rozvíjet sociální a komunikační dovednosti při vedení třídních kolektivů, vedení třídnických hodin, tvorbě
pravidel třídy, rozvíjet dovednost komunikace s žákem i s rodičem.
V září 2018 proběhlo školení pedagogů
na téma prevence, diagnostika a řeše-

ní šikany a kyberšikany ve školách pod
vedením zkušeného lektora Bc. Tomáše
Veličky. V únoru 2019 se pedagogové zúčastnili osmihodinového vzdělávání, které vedla Mgr. Marie Komárová na téma
vedení třídnické hodiny a v květnu paní
Komárová vzdělávala pedagogy v rozsahu osmi hodin v oblasti aktivizujících
metod výuky.
Veškerá vzdělávání byla akreditovaná,
pedagogové obdrželi osvědčení o účasti. Semináře pedagogové hodnotili jako
přínosné a zajímavé. Projekt pomohl za-

Učitelé v lavicích, řeč byla o třídnických dovednostech.

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

jistit déletrvající, smysluplnou a navazující podporu osobnostního růstu pedagogů. Prostřednictvím zkušených lektorů
získali učitelé informace, praktické rady
a nabídku aktivit, které mohou využít
ve výuce a ve vedení třídních kolektivů.
Projekt byl ﬁnancován 43 tisíci korunami
z dotačního programu Moravskoslezského kraje na podporu vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování.
Eliška Chrástecká
koordinátorka projektu

I tady se ctilo Komenského heslo: Škola hrou.
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Klukovina, pak velká oprava.
Památku čeká znovuzrození
Rok a dva měsíce nazpátek poničila parta mladíků kamenný kříž
před statkem rodiny Nováčkovy na
Povětronní ulici. Zbyl po něm jen
kamenný podstavec, kříž s Kristem, který spadl, zůstal na padrť.
K rozpletení skutečných událostí vedla náhoda i důslednost Starobělanky
Markéty Nováčkové, která v usedlosti u
kříže s rodinou hospodaří. Prvotní verze
přivolaných policistů zněla, že kříž mohl
spadnout sám. „Procházela se tu parta
neznámých kluků. Najednou jsme je zahlédli v polích za domem. Policisté u nich
našli fotky, na kterých stáli před křížem.
Původně to policisté odložili. My jsme se
ale ohradili. Nakonec se ukázalo, že jeden z party, sedmnáctiletý klučina, vylezl
nahoru, chtěl se tam vyfotit a kříž spadl,“
popisuje, jak se našel viník.

Kříž manželů Sikorových

Pískovcový podstavec čekající na opravený kříž, červen 2019.

• mramorový latinský kříž, 28. srpna
1898 jej vysvětil páter Fabián Gregárek,
kříž původně stál v poli patřícím
manželům Sikorovým, na dnešní místo
byl přemístěn později

mládež. Zeptala jsem se, jestli je ochoten
se podílet na terénních úpravách okolo
kříže. Přislíbil pomoc i účast na odhalení znovuobnoveného kříže. Jsem sama
zvědavá, jestli slib splní. Pro mě by to
bylo to nejvíc – když už člověk něco pokazí, měl by to umět odčinit,“ říká Markéta Nováčková.

• celková výška 4,1 metru, nápis
v přední části: V kříži Krista spása jistá,
v zadní části dedikační nápis: V jubilejním roce 1898 věnují Josef a Jana
Sikorovi ze Staré Bělé

Peníze na opravu získala kompletně
formou dotací z Nadace Olgy Havlové a projektu Ostravy Fajnovy prostor.
Slavnostní odhalení opraveného kříže je
v plánu 28. srpna 2019 v 18 hodin odpoledne.
Jana Fabianová

• v květnu 2018 jej poničila skupinka
nezletilých vandalů
• červen 2018 – červen 2019 – příprava
a shánění peněz na opravu, restaurace
kříže v dílně staroveského kameníka
Vítězslava Orla
• 28. srpna 2019 v 17 hodin – slavnostní
posvěcení obnoveného kříže

Rozhodla se, že s ním promluví. „Říkala
jsem si, že to nemůžeme nechat jen tak.
Z morálního hlediska. Proč někdo ničí, co
mu nevadí a co sloužím jiným?“
Mediační a probační služba ji s mladíkem zkontaktovala. „Přišel od něj omluvný dopis, že to nebyl úmysl. A probační
a mediační služba navrhla setkání.“
K tomu taky došlo. „Ptala jsem se ho,
jak to navrhuje odčinit. Škoda dělá 100
tisíc korun, ale bylo jasné, že tolik zaplatit nemůže. Odpracoval několik dobrovolnických hodin v denním centru pro
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Rodinné foto před gruntem s křížem za zády, 80. léta 20. století.
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Pozvání ke kříži
Vážení spoluobčané,
ráda bych vás pozvala na znovuobnovení kříže na ulici Povětronní u rodinného statku Nováčkových.
V historických pramenech bylo nalezeno, že kříž byl postaven a posvěcen 28. 8. 1898 před 121 lety. Znovuobnovení kříže
proběhne 28. 8. 2019 v 18 hodin. Slavnost není určena jenom
pro „kostelové“, ale pro všechny sousedy z Povětronní ulice,
občany Staré Bělé i přespolní, neboť kříž v dávných dobách
i nyní označuje důležitá místa: zde se cos pamětihodného

stalo, zde někdo zahynul, věčným spánkem odpočívá. Je to
místo rozličných příběhů. Kříž byl vždy především setkáním
dvou směrů, vertikály a horizontály, odjakživa spojovaných
s dimenzí ducha a těla, s mužským a ženským principem. Podstatným na tvaru kříže bylo právě setkání a tajemství. Na křižovatkách cest setkávají se osudy a stojíme před rozhodnutím, kterým směrem se vydat
Nechť je znovuobnovený kříž místem setkávání lidí dobré
vůle.
Markéta Nováčková

Budeme kamarádi?
Jsou z půlky starobělští a mají Marodí
průpravu, ale muziku dělají po svém. Self
Made je svěží parta okolo René Matláška mladšího a jeho sestry Aleny. Spolu
s nimi tvoří kapelu proskovický Tomáš
Vašíček a Vít Štaigl, člen z největší dálky,
z Mohelnice.
Vyrostli na folku, ale jejich Self Made
výstup je žánrově pop/rock. Dokazuje to
i nový klip k písni Friendzone, kapela jej
vpustila do světa týden před prázdninami.
„Písnička je na téma, které je obvyklé
mezi našimi vrstevníky. Představte si to
jako situaci, kdy se dlouho snažíte o nějakou holku, investujete do ní hodně času,
peněz a citu a nakonec vám řekne, že budete jen kamarádi. Samozřejmě si z toho
děláme srandu,“ říká frontman René Matlášek mladší.
Self Made (zleva): Vít Štaigl, René Matlášek mladší, Tomáš Vašíček, Alena Matlášková

Jak klip vznikl?
Scénář vymyslela kapela. V klipu můžete vidět, jak friendzone dostane věhlasný

Self Made
René Matlášek (21) frontman, autor písní, zpěv,
doprovodná kytara
Alena Matlášková (18) baskytaristka, vokály
Vít Štaigl (19) - sólová kytara,
vokály
Tomáš Vašíček (18) - bicí

ostravský herec Štěpán Kozub od nadané herečky Evy Goldmannové. Nejen pověstná mimika Štěpána Kozuba je něco,
co diváky bude bavit a neokouká se.

te zazpívat. Seznam koncertů najdete
na www.self-made.cz nebo na Instagramu @thatselfmade.
(joh)

Co si od skladby slibujete?

KONCERTY

Friendzone je letní song, který jsme dělali tak, aby jej posluchači po prvním poslechu už z hlavy nedostali. Určitě si ho
pusťte a posuďte sami, jak se nám to povedlo.

• 3.–7. 7. 2019 Pivní Zakarpatí, Ukrajina

Je to největší projekt, který jsme kdy
s kapelou udělali, a nic z toho by nebylo
bez velké pomoci Staré Bělé, za což ze
srdce děkujeme.

• 7. 9. 2019 Akce ČR Ostrava, Závada,
od 15hod

Budeme rádi, když si jej s námi přijde-

• 31. 8. 2019 Akce ČR Ostrava,
Horní Domaslavice od 17 hod
• 31. 8. 2019 Mohelnický Dostavník,
Duhová scéna od 00:55 hod

• 14. 9. 2019 Akce ČR Ostrava,
Chotěbuz

Frienzone (friend zóna, přátelská zóna)
= situace, kdy chce jeden proměnit kamarádství v partnerský vztah, zatímco druhý ne
zdroj: Wikipedia.org
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Ráďovy mosty doma i v Africe
Cesta letadlem Il-18 (nebo
TU-104?) linkou OK511 Praha-Curych-Rabat-Dakar-Conakry-Bamako trvala asi 14 hodin.
Mimochodem – na této lince
došlo v březnu a červenci 1961
ke dvěma katastrofám! Našim tam byla dovážena strava
a měli svoje domorodé sluhy.
Kdo ví, jaký je stav těchto vysílačů? Československo mělo
a asi má v Guineji skvělý zvuk.
Určitě tomu pomohli taky
montéři i s naším Ráďou.

Starobělské
stopy
Hutní montér Radomír Hula
(1937–2018) měl sourozence
Naďu a Zdeňka. Ve Vítkovicích
se v letech 1952 - 1954 vyučil
mostařem a ještě před vojnou
montoval něco na Karlštejně.
Co to tehdy bylo, nevíme.
Vojnu si odsloužil v Brně
a Na Močárku ve Staré Bělé se
objevil na Velikonoce 1959. Přišel s kamarády šmigrustovat
Marii Krejčíčkovou. V jejich kuchyni se tento den – jako tomu
bývalo často – zahřívala právě
vylíhnutá housátka. Ráďa údajně jenom tak, mimo šlehání
a polívání, prohlásil: „Ta housata budeme pojídat na naší
svatbě.“ A opravdu se tak na
podzim stalo! Manželé Hulovi
spolu prožili nádherných 59
roků, mají dceru Pavlu a syna
Aleše, čtyři vnoučata a čtyři
pravnoučata.
Ráďa Hula se zodpovědně věnoval své krásné profesi a byl na mnoha skvělých
a náročných stavbách. Vedl si
stručné poznámky, ze kterých
mi sama Maruška Hulová připomínala některé zajímavosti.
Novomanžel montoval v roce
1960 vysílač na Bukové Hoře
u Děčína (později vyhořel),
v roce 1961 to byl dominantní
Cukrák nad Zbraslaví (Jíloviště, výška 195 m, 2000 t, v roce
1963 jsme tam s Janem Paličkou a Jarou Popelářem vyjeli na
kolech a sjeli do Dobřichovic).
Od září 1964 do 1965 byl na
jedinečném a později dokonce zneužívaném Žďákovském
mostu (takzvaný Most století,
rozpětí 380 m, 3600 t, vedou-

Guinea 1966, Radomír Hula třetí zleva.
cí montér Ing. L. Freisler). Kdo
se chce s tímto mostem seznámit více, rozhodně doporučuji
osobní návštěvu. Vyčerpávající
informace jsou na webu, zejména pak v časopisu Stavebnictví 2007/6-7. Pozoruhodná

čekala africká Guinea, bývalá francouzská kolonie, hlavní
město Conakry, tehdy prezident Sekou Touré. Ráďa už byl
špičkovým mladým montérem,
který zvládne obtíže rovníkové
Afriky. Vyslání k takové montá-

Ráďa ale vysílači v Africe
zdaleka nekončil. Ve funkci
zásobovače se staral mimo
jiné o stavby v Čadci (1973),
o Most SNP v Bratislavě (1979)
nebo o vysílače Krašov u Plzně a Suchá Hora nad Kremnicí
a jiné. Odešel v roce 1993 do
důchodu. Mohl se s hrdostí podívat za sebe a na svoje dílo.

Hulovi Aleš, tatínek Radomír s kočkodanem a Pavlínka.
a nepřímá informace o tomto
mostu se dala číst v hospodě
v Albrechtičkách – „Upozornění dlužníkům – voda v Orlické
přehradě je pouze 4° teplá!“.
Vida, jak a kde je možné se
s obdivuhodným dílem Hutních montáží setkat!
Po Žďákovu ale Ráďu Hulu

Když odjížděl domů, tak se
rozhodl propašovat mládě
kočkodana zeleného. Uspal ho
hystepsy (tehdejší sedativum),
uložil do košíku pod ovoce a podařilo se! Kočkodan v Bělé
vzbuzoval velikou pozornost,
ale jak rostl, dělal problémy.
Opičák rád plaval ve vaně, ale
skákal po záclonách i nábytku,
býval i v klícce. Nakonec musel
z domu. Prý na poutích po republice tahal štěstíčka. Určitě
mnoha dětem i dospělým přinášel radost.

ži ale sám považoval za malý
zázrak! Po nezbytném očkování, přípravách a smlouvách
tam od března do října 1966
pracovalo patnáct montérů na
stavbách vysílačů. Šéfmontérem byl Josef Mruzek (mimo
jiné i šéfmontér dálničního
mostu Velké Meziříčí).

Náš rodák, kamarád a soused, který měl vždycky dobrou náladu, zanechal s kolegy
po republice, na Slovensku
a v Africe trvalé stopy, které
slouží lidem. Každý se o tom
může přesvědčit sám.
Karel Sýkora
Proskovice
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Vysílač Cukrák nad Zbraslaví, levý břeh Vltavy.
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Starobělané odjeli na gymnaestrádu
Od 7. do 14. července 2019 hostil rakouský Dornbirn 16. světovou gymnaestrádu. Stará Bělá na ní znovu měla zastoupení
- účastnilo se osm cvičenců, čtyři muži a čtyři ženy.

Česká asociace Sport pro všechny připravila patnáctiminutovou hromadnou skladbu dospělých s názvem Gymnastický sen,
kde cvičili muži s trekovými holemi a ženy se sítěmi.
Iveta Morysová

Cvičenci z Moravskoslezského kraje na dubnovém nácviku v Doubí u Třeboně.

Staříci s rentiérem převálcovali konkurenci
369 let. Přesně tolik má dohromady družstvo Staříci a jeden
rentiér, které suverénně, bez jediné porážky vyhrálo soutěž ve
stolním tenise U Lípy.
Soutěž se hraje dle pravidel stolního tenisu, bohužel stále na
jednom stole. Utkání zahajují dvě čtyřhry, pak se hraje systémem každý s každým. Hráč tedy odehraje v jednom zápase pět
utkání, což je fyzicky náročné.
Pro mladé chlapce z družstva Staříků to není žádný problém.
Složení družstva: Lojzík Slíva 80 let, Jarda Včíslo 80 let, Karel
Folta 76 let, Lumír Uherek 73 let a benjamínek mužstva Dalibor
Kanclíř 60 let.
Družstvo staříků. Zleva: Lojzík Sosna, Karel Folta, Lumír Uherek a Dalibor Kanclíř.
Nejde o jednorázový turnaj, ale o soutěž šesti týmů, kde hraje
každé mužstvo s každým na dvě kola, podzimní a jarní. Týmy
mají různý počet hráčů, ale utkání vždy hrají jen čtyři z nich,
ostatní jsou náhradníky.
„Hráči ostatních týmů nesou velmi těžce, že vyhrálo naše
mužstvo staříků, lidově řečeno tým nad hrobem. Proto se všichni připravují na další ročník, který začne v září. Někteří hráči
mají tréninky i čtyřikrát týdně,“ říká s úsměvem člen vítězného
týmu Lumír Uherek.
Neporazitelná dvojice Jarda Včíslo a Lumír Uherek.
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STRANA 15

ČÍSLO 7–8 • ČERVENEC–SRPEN 2019

Talentovaní taekwondisté
na Základní škole Junácká
Když jsme v roce 2016, ve spolupráci
se školou Taekwon-do ITF Do Kwan otevřeli pro děti kroužek Taekwondo, netušili jsme, jak moc se tento sport dětem zalíbí. To, že jsou děti rok od roku úspěšnější,
dokazuje slavnostní zkouška na TS kup,
která se konala 8. března 2019 tentokrát
v Brušperku. V tělocvičně školy panovala
výjimečná atmosféra, šlo o zkoušku celého Do Kwanu, tedy celkem 39 dětí od
bílých po zelené pásky.
Z kroužku Taekwondo ZŠ Junácká podstoupilo slavnostní páskování 13 chlapců

a 6 dívek. Velícím trenérem byla Monika
Burdová (2. dan), jako přísedící v komisi
se zkoušek zúčastnil mezinárodní instruktor, vedoucí školy Kangsong v Hlučíně,
Michal Opuszynski (6. dan) a zkušebním
komisařem byla Kateřina Birkášová (4.
dan), mezinárodní instruktorka, vedoucí
školy Do Kwan.
Všechny děti z kroužku Taekwondo ZŠ
Junácká zkoušku úspěšně složily. Nejúspěšnějším cvičícím se stal Matěj Fajkus,
který za svůj předvedený výkon získal
nejvíce bodů. Všem dětem gratulujeme

a přejeme hodně motivace do dalšího
cvičení.
Ráda bych touto cestou poděkovala
trenérce Kateřině Birkášové, asistentce
Kristýnce Kutáčové, paní ředitelce ZŠ Junácká Janě Poledníkové za možnost organizovat kroužky v této škole.
Děkujeme rodičům za podporu a důvěru, kterou nám přihlášením svých dětí na
naše kroužky dali.
Jaroslava Trombalová
ředitelka agentury Kroužky na Moravě

Jarního páskování se zúčastnilo devatenáct dětí z kroužku ze ZŠ Junácké.

Omluva taekwondistům
V červnovém čísle zpravodaje jsme mylně otiskli neaktuální článek a fotograﬁi, za chybu se omlouváme.
Jana Fabianová, redaktorka

Příspěvky do Starobělského zpravodaje posílejte e-mailem:

STAROBĚLSKÝ
ZPRAVODAJ
STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

starobelsky.zpravodaj@gmail.com
Uzávěrka příštího čísla: 15. 8. 2019
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Mámo, táto, pojďme sportovat
Spolek rodičů Dětský úsměv uspořádal
ve čtvrtek 6. června 2019 sportovní odpoledne. Pro děti ze školek a jejich sourozence bylo připraveno osm stanovišť,
na kterých si mohli vyzkoušet všelijaké
sportovní disciplíny a získat razítka.
V cíli za zvuku fanfáry dostaly děti me-

daili, dárečky a sladkosti. Velkým lákadlem byla i točená zmrzlina, která přišla
vhod. Počasí nám přálo a všichni si sportovní odpoledne užili.
Velké poděkování patří maminkám
a paním učitelkám z obou pracovišť mateřské školy, které se na organizování

akce podílely, a žákům 9. tříd za pomoc
na stanovištích. Zároveň bych ráda poděkovala za poskytnutí účelové dotace z
rozpočtu městského obvodu Stará Bělá
a také sponzorům, kteří podpořili naši
akci drobnými dárky.
Soňa Pilchová
předseda spolku

Školkové sportovní odpoledne si užily děti z mateřinky i rodinný doprovod včetně sourozenců.

Od začátku května je otevřeno pro veřejnost
školní hřiště při Základní škole Ostrava-Stará Bělá.
Tento projekt je uskutečněn za ﬁnanční podpory
Statutárního města Ostravy, kterému tímto
děkujeme.

PROVOZNÍ DOBA HŘIŠTĚ
pro veřejnost
Správci hřiště:
STANISLAV BÁRTEK / JOSEF MAIER
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Hledám pronájem garáže,
nebo skladu ve Staré Bělé.

V případě nepřítomnosti správce
je hřiště uzavřeno!

Tel.: 596 743 742

Možnost zapůjčení sportovního vybavení (tenisová síť,
volejbalová síť, ﬂorbalové branky) u správců hřiště.

ČERVEN – ZÁŘÍ
pondělí – neděle

16:00 – 20:00

AQUAAEROBIC - ZDRAVÉ CVIČENÍ

ŘÍJEN
pondělí – neděle

Bazén Brušperk - teplota vody 30°C

16:00 – 18:00

Zápis do KURZU září - prosinec 2019
Organizované složky mají dle rozpisu rezervací v určeném
prostoru hřiště přednost.
Petr Zezulka
zástupce ředitelky školy

STAROBĚLSKÝ ZPRAVODAJ

lenka.kolarcikova@seznam.cz
Tel.: 608 745 605
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