
 s podtitulem „Máknem a bude to“ 

 

I v letošním roce se náš dětský spolek AVZO zapojil do projektu České rady dětí a mládeže 
(ČRDM) „72 hodin“, ve kterém si dětské a mládežnické kolektivy zvolí svou aktivitu, kterou 
potom v průběhu trvání projektu plní.  
Za AVZO Stará Bělá se této akce zúčastnilo 11 dětí a 2 vedoucí a to již po čtvrté. Jsme si 
vědomi, že nám v naší činnosti velmi pomáhá Obecní úřad formou dotací a proto jsme se 
rozhodli, že pro obec v rámci našich možností také něco uděláme. Protože našimi členy jsou 
děti ve věku kolem dvanácti let, dali jsme si za úkol vyčistit „příkopy“ po obou stranách 
silnice Na Lukách, směr Polanka. Do připravených pytlů jsme sbírali vše, co kdo odhodil, nebo 
mu upadlo. Děti to docela bavilo, protože nacházely opravdu všechno možné. Kromě PETek a 
obalů od jídla, byly třetí největší skupinou nárazníky, zrcátka nebo světla, které odpadly 
z havarovaných automobilů. 
Asi v polovině cesty, na malém můstku jsme si udělali přestávku a potom pokračovali kolem 
koníků směrem k Honculi. Tady jsme ještě posbírali odpadky na parkovišti, kolem břehu řeky 
Odry a připravili nasbírané pytle k odvozu do sběrného dvora. 
Stejně tak jako v minulých létech, tímto program ještě nekončil, neboť celá akce je 
plánovaná jako akce víkendová. A tak po dokončení sběru odpadků, byla další část „výpravy“ 
věnována poznávání a vyhledávání a to hned u tabule „Vítejte v Poodří“. Protože v okolí 
tabule se nacházela „keška“, kterou měly děti za úkol najít. To se jim po krátké době podařilo 
a mohly pokračovat v cestě zpět do klubovny. Po vydatné svačinkové polévce následovala 
další část „víkendovky“ a to příprava dřeva na zimu. Když se začalo šeřit a bylo již vše hotovo, 
připravili se všichni na závěr dne a to opékání. Každý si opekl svůj špekáček, poklábosili, 
zazpívali a šli spát. 
V neděli ráno, po rozcvičce a snídani se děti vydaly na další cestu hledání „kešky“. Po jejím 
nalezení, návratu do klubovny a úklidu se všichni kolem poledne rozešli do svých domovů. 
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