vydařil, nikdo se vážně nezranil, všichni si skvěle zahráli v prostorné
sportovní hale a již nyní se můžeme těšit na příští ročník Orel cupu,
který určitě proběhne stejně zdařile jako ten letošní.
Míša Hořínková
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STAROBĚLSKÝ HORAL
11. září proběhla další akce Horal pořádána starobělskými Skauty a Orly.
Z důvodu krytí se s jinými akcemi a pro nepřízeň počasí jsme se výletu
zúčastnili pouze 3. Já, Maruška Stuchlá a Mirek Krajča. Tentokrát vedla
naše cesta do podél NPR Mionší (prales) a kulturní vložkou se stalo
Lomňanské muzeum v Dolní Lomné. I přes špatné počasí se výlet
vydařil, viděli jsme opravdový divoký les se spoustou hub (některé jsme i
přinesli). Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací z tabulí podél
naučné stezky, o které bych se s Vámi rád podělil. Jedná se o
nejrozsáhlejší původní jedlo-bukový prales karpatského typu v celé ČR,
druhové bohatství hub řadí toto místo mezi nejvýznamnější mykologické
lokality u nás a je domovem 73 druhů ptáků. Co mě nejvíce zaujalo, byla
obrovská jedle vysoká téměř jako vysílač na Lysé hoře a její objem
kmene byl větší, než 14 stoletých smrků dohromady. Tak to by bylo asi
(ve stručnosti) vše. Jen bych chtěl připomenout lidem, co by měli zájem s
námi někdy někam jít, tak aby sledovali stránky starobělského Orla a
Skauta a nástěnky u kostela. Příští horal bude 9.10.2010 a půjde se na
Smrk. Doufám, že nás podpoříte svou účastí.
Ondra Stuchlý.
OREL CUP
V sobotu 18.září se konal letošní ročník, již tradičního florbalového
utkání mužů i žen, Orel cup. Jak již název napovídá, akci organizovali
starobělští orli a to pod vedením Michala Hořínka. Akce se zúčastnilo
osm mužských družstev z Bohunic, Ostravy, Havířova a z dalších míst
více či méně vzdálených. Za starobělského Orla bojovaly dvě družstva.
Letošní pohár si domů odvezli Song Lam Nghe An (S.L.N.A) a v závěsu
za nimi se umístili FBK Škorpioni Poruba a Těžcí ježci .V ženské
kategorii soupeřily pouze dvě družstva, obě starobělské, a to Orel Stará
Bělá na prvním místě a Husquarny na druhém. Letošní Orel cup se

MEZI NÁMI INDIÁNY (2. skautský den)
Je po čtvrté odpoledne, neděle 19.9.2010, a prostor kolem
kostela ve Staré Bělé se hemží pomalovanými dětmi a rodiči. Na devíti
stanovištích si můžou vyzkoušet aktivity, které jim pomůžou přežít v
pralese i ve městě. Po dopolední mši je toto druhá část druhého
skautského dne. Pojďme si ta stanoviště projít jedno po druhém.
První zastávka je u dvou mladých mužů, kteří štípou dříví na
večerní táborák, nebo podle jejich slov, na případnou tuhou zimu.
Opodál napínají pětiletý Vojta a sedmiletá Terezka tětivy svých
luků pod dozorem Marušky a Ondry. Je to napínavé. Trefí terč? Vojta
všechny svou ránou překvapil. Malá Barunka právě přišla k Lucce, která
ji barví do modrožlutých válečných barev. O jednoho indiána víc. Na
opičí dráze na hřišti u klubovny právě Jindra překonává rychlostí blesku
lavičky a vrhá se dřepovat. Ve vzduchu visi jen jedna otázka: Překoná
čas ostatních? Oknem v klubovně zahlédneme skupinku rodičů, kteří se
před tím mumrajem schovávají nad kávou. Mezi uskladněnými koly
účastníků je málem není vidět. Před farskými vraty se na chůdách trápí
Anička, ale díky vydatné pomoci maminky Kauli dospěla statečně do
cíle. Kousek od sochy je pro děti připravený kvíz, ve kterém si ověří své
znalosti o skautu. Vše je samozřejmě uzpůsobeno věku, takže ti
nejmenší se potýkají s pexesem a ti starší, kteří náhodou odpověď
neznají, obíhají okolí a hledají nápovědu. Podle Míši a Anežky jim to
všem pěkně jde. V twisteru právě taťka Drobek nadnáší nad plátnem
Haničku a mamka Lidka Alenku, jinak by se obě nejspíše rozplácly na
hrací pole. Obě děvčátka hra ale i tak baví. Vedle indiánského týpí stojí
dva menší stany. V jednom z nich si děti lámou hlavu a ten druhý je
zavřený. Pojďme proto nejprve k tomu prvnímu. U něj nám Monika
sděluje, že je tady spousta dětí, které skládají strašně těžké hlavolamy,
ale že to společně (i díky opětovné pomoci rodičů či Moniky) všichni
nakonec zvládnou. Není výjimkou, že to zvládají samy. Dokonce se sem
vracejí, i když za to už nebude další splněný úkol. Z toho zavřeného
áčka se linou různé vůně a hlasy lidí luštících čichové pexeso. Je to
dobré, říká maminka tří synů, kteří s ním právě stan opouštějí. Nejspíš v
něm nesmíme rušit, a proto půjdeme najít poslední stanoviště. Nikde

žádné není. Aha, to bude asi ta poslední velká hra, ve které si
vyzkoušíme, jaké to je být součástí velkých armád a chránit svého
generála, po které bude onen táborák. Nebývá už jen nic než čekat a přát
si, ať nám i po zbytek odpoledne vyjde krásné počasí.
Verča Gadulová

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Nabídka: CVIČENÍ NA BALÓNECH
Od 20.9.2010 začínáme opět cvičit na balónech pod vedením
rehabilitační sestry. Uvítáme 4 nové zájemce bez věkového omezení.
Svá těla budeme zdravě namáhat každé pondělky od 17.00 - 18.00h. v
banketce KD. Cena 50,- Kč za 1 lekci. Kontaktujte: Marta Olšovská.
Hledáme herce a pomocníky pro nácvik divadla o sv. Janu
Nepomuckém, které bude součástí letošního programu na
poděkování farníkům 21.11.2010.
Přihlášky do castingu :Marta Olšovská tel.:732 275 420
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29.9. 2010 930 - skřítek Kvítek pro předškolní děti s maminkami
13.10. 2010 930 - skřítek Kvítek pro předškolní děti s maminkami
27.10. 2010 930 - skřítek Kvítek pro předškolní děti s maminkami
27.9.2010 2000 – První poprázdninové náboženství pro dospělé s P.
Eliášem na faře. Poté každé druhé a čtvrté pondělí v měsíci.
2.10.2010 SAFARI. Bližší informace sledujte na nástěnkách.
9.10.2010STAROBĚLSKÝ HORAL- bližší inf.
www.orelstarabela.cz
9.10.10 17:00 Svatováclavský hudební festival. Koncert v kostele.
10.10. 2009 – DRAKIÁDA- Konat se bude ve Staré Bělé na lukách.
Sraz je v 15:00 u autobusové zastávky Matěj. Nezapomeňte si s sebou
vzít draka.
16.10.2010 1900 – modlitba Taizé spojená se svěcením kříže v kostele
sv. Jana Nepomuckého.
31.10.2010 1600 –Benefiční koncert duchovní hudby v kostele sv. Jana
Nepomuckého. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude použit na opravu
fasády kostela.
Redakce: Monika Branichová - m.branichova@seznam.cz,, P. Antonín Kocurek rkf.starabela@doo.cz
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Za + Marii Chvílovou, bratry a rodiče.
Za + Adélu Skácelovou.
Za + Miladku Pardýlovou a duše v očistci.
Za farníky.
Za rodinu Bačíkovou.
Za + P. Petra Aloise Olšovského, rodiče a za Marii Klimkovou.
Za + Marii Jakubkovou, rodiče z obou stran a švagra Josefa.
Ke cti andělů strážných, za duše v očistci a živ. rodinu.
Za živé a zemřelé členky živého růžence.
Na poděkování za 80 let života, + rodiče a sourozence a živou rodinu.
Na úmysl dárce
Za farníky
Za + Jindřicha Foltu, manželku, živou a zemřelou rodinu.
Bohoslužba v Bělském lese
Za + Františka Bureše, syna Jiřího a rodiče.
Za živou a zemřelou rodinu Budinských.
Za + Františku Langarovou, manžela, dvě dcery, syna, zetě a duše
v očistci.
Za + Ludmilu Nováčkovou, manžela a duše v očistci.
Na poděkování Pánu Bohu za 50 a 55 let manželství s prosbou o další
ochranu Panny Marie.
Na úmysl dárce.
Na poděkování za dar zdraví, s prosbou o další Boží ochranu.
Na úmysl dárce.
Za farníky.
Za + Terezii Nováčkovou, manž., 2 dcery, 2 syny, 2 vnuky a duše v očistci.

Za + Stanislava Doležílka a jeho rodinu.
Za + Štěpána Karkošku, živou a zemřelou rodinu.
Za + Annu Foltovou a manžela.
Za + Cyrila Volného, manželku, syna a duše v očistci.
Na úmysl dárce.
Za + Antonii Hořínkovou (nedoživých 100 let), manž., syna, její
sourozence a duše v očistci.
Za farníky.
Sbírka na misie
Za + Vlastu a Františka Kočvárovy.
Za + Jindřicha Hermu, manželku, rodiče a sourozence.
Za + Annu a Václava Menšíkovy a za Boží požeh. pro živ. rodinu.
Za živou a zemřelou rodinu a Boží ochranu.
Za + Františka Forgáče a přízeň.
Mass in English
Na poděk. za 55 let manž. s prosbou o další Boží ochranu pro celou rodinu.

Na úmysl dárce.
Na poděkování za 86 let života a další Boží ochranu.
Za farníky.
Sbírka na kostel
Za + Oldřicha Zrníka, živou a zemřelou rodinu Zrníkovou.

Žít statečně je velké umění. Patří k tomu spokojenost. Tvé štěstí není na
druhém břehu. Je v tobě.
Phil Bosmans

