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V  uplynulém  období  se  rada  sešla  pětkrát 
a projednala celkem 69 programových bodů.

Byly mezi nimi i tyto:

•  nájmy hrobových míst;
•  schvalování  přípojek  vody,  plynu,  elektro 

k rodinným domům;
•  uzavírání smluv o stavbách, věcných břeme-

nech, kupních smluv;
• navýšení kapacity MŠ Plesná;
• organizační zajištění Májové Plesné 2010;
•  instalace  odpadkových  košů  na  zastávkách 

MHD;
•  závěrečný  účet  a  zpráva  o  hospodaření 

za rok 2009;
• rozpočtové opatření;

• návrhy nových obecně závazných vyhlášek.

 Zastupitelstvo  na  svém  17.  zasedání  dne 
7.6.2010 projednávalo zejména tyto body:

•  závěrečný  účet  a  zpráva  o  hospodaření 
za rok 2009;

• 2. rozpočtové opatření;
• stanovení počtu zastupitelů pro příští volební 
období;

•  návrh změny OZV ve věcech veřejného po-
řádku; 

• pojmenování místních komunikací;
• prodeje pozemků;
• koupě pozemků.

Ing. Jan Bochňák 
starosta

Máme za sebou další ročník folklorního festi-
valu, který je z hlediska organizační náročnos-
ti  nejsložitější  akcí  roku.  A  jako  každá  taková 
náročná akce nutí organizátory k zamyšlení, co 
dál.. Ohlédneme-li se do minulosti, zjistíme, že 
v Plesné se vždy našla skupina lidí, ať již jednot-
livců, nebo spolky, která se snažila o to, aby se 
v Plesné konaly společenské nebo kulturní akce, 
kterými by Plesná vynikla nad okolím. K urči-
tému  útlumu  došlo  po  roce  1975,  kdy  jsme  se 
stali součástí velké Ostravy. Ale i pak zde dobře 
pracovaly společenské organizace, hlavně hasiči 
a Sokol, které svou činností dávaly vědět okolí, 
že Plesná je zde.

V roce 1994 jsme si sice pozdě, ale přece uvě-
domili,  že  si  Plesná  zaslouží  být  samostatným 
obvodem  Ostravy.  Tehdy  představitelé  našeho 
obvodu chtěli, aby se u nás konala nějaká akce, 
kterou by  se Plesná  stala  v okolí  známou. Za-
čalo se závodem historických automobilů, pořá-
daným  Tatraklubem  Ostrava  za  podpory  MOb 
Plesná,  který  po  několika  úspěšných  ročnících 
skončil  pro  nemoc  funkcionářů  klubu.  A  byly 
i další pokusy, které byly úspěšné jen částečně. 

Až  přišel  rok  1998,  kdy  skupina  plesenských 
občanů,  hlavně  náš  Jirka  Mikulík  uspořádal 
1. května folklorní oslavu 1. máje. Ještě v roce 
1999  to  byla  soukromá  akce  skupiny  Pleseňá-
ků.  Od  roku  2000  však  MOb  Plesná  vzal  tuto 
akci spolu s plesenskými hasiči a sokoly pod svá 
křídla, nazval  ji „Májovou Plesnou“ a vytvořil 
dvoudenní folklorní festival. Takže letos potři-
nácté v Plesné a pojedenácté „Májová Plesná“. 
A od roku 2000 vždy jako dvoudenní.

Z těch 13 ročníků se jen dva konaly pod stře-
chou. V  roce 2006 a  letos. Z  toho  je vidět,  že 
i  počasí  převážně  nám  -  organizátorům  přálo. 
V Plesu č. 3 ročníku 2007 byl proveden rozbor 
tehdy  dosavadních  10,  respektive  8  ročníků, 
takže je nebudu připomínat. Snad jen vzpome-
nu, že od roku 2000 byl festival vždy dvouden-
ní, vždy měl vynikající úroveň, vždy mu kmotry 
dělali manželé Rokytovi, vždy zde vystupovala 
taneční  skupina Kotek, vždy hlavním „plesen-
ským“  byl  Jirka  Mikulík,  vždy  byli  pořadateli 
MOb Plesná ve spolupráci s hasiči a sokoly. A ať 
nám počasí přálo, nebo ne  (a ono  jedenáctkrát 
přálo a jen dvakrát ne), dal každý ročník okolí 

O čem jednala Rada a Zastupitelstvo

Ohlédnutí za Májovou Plesnou

pokračování článku na 2. straně 
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POuť k Sv. Jakubu StaRšíMu 
- 25. července -

výsledky voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR

Náš  kostel  a  naše  farnost  má  svého  patrona 
sv.  Jakuba  staršího.  Tento  světec  se  těší  velké 
úctě  a  oblibě,  zejména  však  v  zahraničí.  Čím 
je především znám? Byl to apoštol (Kristův po-
mocník), který šířil křesťanství po celém světě, 
a byl jako první z apoštolů za tuto svou činnost 
umučen a popraven stětím. Jeho ostatky se na-
cházejí  v  západošpanělském  městě  Santiago 
de Compostella, kam se sbíhají  turistické stez-
ky  z  dalekého  světa.  Turisté  a  poutníci  putují 
ke hrobu sv. Jakuba. Mimo jiné je sv. Jakub pa-
tronem poutníků, rybářů, kloboučníků a jiných 
profesí.  Oslavy  svátku  tohoto  našeho  patrona 
letos připadají na neděli 25. července a v našem 
kostele bude následující pořad bohoslužeb:

 8,00 - ranní mše sv.
10,30 - velká mše sv.
14,30 -  svátostné  požehnání  a  rozloučení 

s poutníky.
Obě  mše  svaté  budou  doprovázeny  decho-

vou  hudbou.  Přijďte  i  Vy  takto  oslavit  svátek 
sv. Jakuba staršího, našeho patrona.

Mgr. Ing. Jiří Schreiber 
administrátor

vědět, že „Plesná“ zde je a že umí zorganizovat 
vynikající splečensko-kulturní akci. 

A zcela na závěr bych chtěl všem Pleseňákům 
připomenout,  že Májová Plesná proslavila naši 
obec-obvod  v  celém  okolí,  ba  dokonce  nám  ji 
okolí  závidí.  A  ještě  bych  rád  dodal,  že  Ond-
rašovské  slavnosti  v  Janovicích  žily,  dokud  se 

v Janovicích našlo dost  těch, kteří chtěli  Jano-
vice proslavit v okolí. Kéž takoví budou i v naší 
Plesné alespoň dalších dvacet let. A kéž se další 
ročníky konají i v lepším prostředí - míst na to 
máme v Plesné dost.

Ing. Jaromír Kňura

dokončení článku "Ohlédnutí za Májovou Plesnou" z 1. strany

Máme za sebou první volby letošního super-
volebního roku. Jak dopadly, co bude dál? Do-
volím  si  malou  úvahu,  ani  ne  konkrétní,  jako 
spíše všeobecnou. Úvaha nad čísly vždy vytváří 
prostor pro jistou manipulaci a možnost zkres-
lení  pohledu  ze  strany  autora.  A  o  to  opravdu 
nemám  zájem.  Výsledky  parlamentních  voleb 
jsou  už  jistě  všem  známy  (plesenské  výsledky 
jsou  uvedeny  na  jiném  místě).  Mnozí  se  radu-
jí, přestože oproti minulosti hodně ztratili,  jiní 
pro  totéž smutní, neb nastalou situaci považují 
za špatnou, mnohým je to však zase zcela jedno. 
Co  však  považuji  osobně  za  nedobré  a  možná 
varující,  je  vzestup  stran,  nebo  možná  lobbys-
tických  klubů,  které  nikdy  nepředstavily  svůj 
konkrétní  program  pro  mnohé  životní  oblasti, 
a  nebo  těch,  kteří  hájí  věci  nesmyslné,  nebo 
dokonce  extremistické.  Záměrně  nevyjmeno-
vávám. V tomto ohledu jsem však přesvědčen, 
že demokracie dostala tak trochu „na frak“. Ale 
pořád platí,  že volič  je  o volbách pánem a má 
právo vždy volit  podle  svého vědomí  a  svědo-
mí. A na druhé straně potom platí „co  jsme si 
zvolili,  to  máme“.  Parlamentní  a  také  senátní 
volby  (tyto u nás  letos nebudou) však ve svém 
důsledku určují směr, jakým se stát bude ubírat. 
A proto je logické a správné, že tyto volby jsou 
úzce  stranické  a  tím  politické.  Jiná  je  však  si-
tuace u voleb komunálních. Letos ještě budeme 
volit do Zastupitelstva města Ostravy a Zastupi-
telstva  Plesné.  Jsem  přesvědčen,  že  na  obcích, 
vesnicích,  městských  obvodech,  zejména  těch 
menších,  nemá  mít  politické  hašteření  žádné 
místo.  Vždyť  obec  nemůže  být  žádnou  arénou 
pro střet různých stranických ideologií a názorů, 
přestože si to možná mnozí takto přejí. Komu-

nální politika by se měla dělat vždy ve prospěch 
občana,  měla  by  především  sloužit  občanům, 
a  proto  je  důležitý  program  a  osobnosti,  které 
jsou schopny a ochotny tyto myšlenky a témata 
uvést do života. Přesto si troufnu říci, že progra-
my jsou a budou v mnohém podobné, ne-li stej-
né. Zde se nehraje o žádnou politickou orientaci, 
ale o život v obci. Proto vnímám, že mnohem 
důležitější než volba podle stran je volba osob-
ností. V komunálních volbách mají voliči tu vý-
hodu, že znají většinou mnohé kandidáty osob-
ně a že vědí, kdo své úmysly myslí vážně, anebo 
kdo se chce jen tzv. „ukázat“. Stává se to a jistě 
tomu bude tak i v letošních podzimních volbách, 
že se objeví takoví, kteří chtějí získat prospěch 
ať už sobě, nebo někomu jinému. V tomto však 
máme  obrovskou  výhodu,  že  nemusíme  vo-
lit  podle  stranickosti  či  nezávislosti,  ale  podle 
toho,  jak  dotyčného  kandidáta  známe,  nakolik 
o něm víme, že chce pracovat ve prospěch cel-
ku, ve prospěch obce, anebo také víme, že říká 
jen plané řeči, které zapadnou při uzavření vo-
lebních místností. Za volební čtyřleté období se 
dá zrealizovat mnoho užitečného,  je však  také 
možné udělat z Plesné obec přešlapující na mís-
tě. Vše záleží na těch, kteří budou v tomto obdo-
bí v zastupitelském sboru. 

Vím,  že  Vás  k  zodpovědné  volbě  nemusím 
vybízet, sami nejlépe víte, koho volit a koho ra-
ději ne. Chci Vám jen popřát šťastnou ruku, aby 
Vámi  zvolení  zástupci  byli  ti  praví,  které  náš 
obvod  potřebuje  a  kteří  dokáží  dát  svou  vůli, 
ochotu a schopnosti ve prospěch naší obce, na-
šeho obvodu.

Ing. Jan Bochňák  
starosta

Úvaha k vOLbáM

Celkem zapsáno v seznamu voličů ..... 1045
K volbám se dostavilo ...........................   747
tzn. volební účast ................................... 71 %
Celkem bylo odevzdáno 741 platných hlasů.

Pro jednotlivé strany, hnutí a koalice voliči 
hlasovali takto:

Číslo Název Počet hlasů v %

1 OBČANÉ CZ 1 0,13

4 Věci veřejné 56 7,56

6 KSČM 120 16,19

9 ČSSD 148 19,97

12 Moravané 2 0,27

13
Strana Práv Občanů 

ZEMANOVCI 26 3,52

15 TOP 09 108 14,57

17 KDU - ČSL 51 6,88

18
Volte Pravý Blok 
www.cibulka.net 1 0,13

20 Strana zelených 12 1,62

21
Suverenita – blok J. 
Bobošíkové, strana 
zdravého rozumu

24 3,24

23
Česká pirátská 

strana
7 0,95

24
Dělnická strana so-
ciální spravedlnosti 6 0,81

25
Strana svobodných 

občanů  6 0,81

26 ODS 173 23,35

Celkem hlasů 741 100,00
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Letošní  rok  je  z  hlediska  růstu  trávy  velmi 
příznivý, ale z hlediska sečení a následné údrž-
by zelených ploch velmi nepříznivý. Déšť nám 
velmi  často  nabourává  naše  záměry,  a  tím  se 
doba  sečení  výrazně  prodlužuje.  Nezbývá  než 
se tak trochu obrnit trpělivostí a řádnou údržbu 

provést v termínu co nejbližším. To samozřejmě 
platí  i  pro  všechny  občany,  majitele  pozemků, 
aby plevel a travní semeno nebylo rozfoukáváno 
k  sousedům  a  do  širokého  okolí.  Buďme,  pro-
sím,  ohleduplní  ke  svým  sousedům.  Vím,  že 
i  letos se možná najdou takoví, kteří  tomu dají 
„volný  průběh“,  což  je  jistě  špatné.  Je  jenom 
dobře, že město Ostrava pracuje na obecně zá-
vazné  vyhlášce  o  sečení  trávy  (povinnost  2  x 
ročně séct), v níž jsou, mimo jiné, řešeny i po-
stihy za neposečení. A to je jistě významný krok 
kupředu. Ale jak to nakonec dopadne, nevíme, 
můžeme si přát, aby to bylo ve prospěch občanů, 
kteří své plochy řádně udržují.

Mnozí občané si již navykli a odvážejí pose-
kanou trávu do kontejnerů, které jsou přistave-
ny na našem území. Chci Vás, kteří  tak činíte, 
za to velmi pochválit! Protože kontejnery svou 
kapacitou však již nevyhovovaly, vyzískali jsme 
od OZO další kontejner, který  je a bude umís-
těn pod Novou Plesnou u „koupaliště“. Prosím 

Vás ale znovu, tyto kontejnery jsou určeny pou-
ze na trávu a listí, nikoliv na jiný odpad, např. 
suť atd. Pokud přivezete trávu v pytlích, prosím, 
vysypejte ji, protože ani pytle do kontejnerů ne-
patří!  Tato  tráva  je  firmou  OZO  zpracovávána 
na kompost,  a  tak naprosto právem OZO stále 
upozorňuje,  že  pokud  budou  v  kontejnerech 
i jiné odpady, nebudou nám tyto kontejnery při-
stavovat, a to by jistě byla veliká škoda!

Ještě o  jednom nešvaru se zmíním, přestože 
to s trávou nemá nic společného. A to jsou odpa-
dy ostatní. Nevím, co pro to dělat více, snad Vás 
chci požádat o větší  spolupráci, o větší všíma-
vost, o upozornění na  ty, kteří sypou všelijaký 
odpad do příkop okolo cest, nebo jen tak poha-
zují v lese, v potoce atd. Nechápu, kdo to může 
udělat? Např. u lesní cesty a cyklistické stezky 
najdeme  ledničku  nebo  pytel  s  plastovými  ka-
belovými izolacemi, nebo se tam také objevují 
pneumatiky,  staré  kanystry,  barvy!  Copak  ti, 
kteří  tam  odložili  takový  odpad,  zcela  ztratili 
rozum? Prosím, buďme vnímaví ke svému okolí, 
aby se z našeho prostoru nestal „velký odpadko-
vý koš“! Vždyť možností,  jak  řádně  likvidovat 
odpad, je mnoho. Každoroční několikanásobné 
přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad, 
dále sběrné dvory v blízkosti –  tzn. V Porubě, 
Martinově, kam občané Ostravy –  tedy  i Ples-
né  –  mohou  bezplatně  vozit  odpad.  A  proto 
jsem kritický i k tomu, když někdo vysype od-
pad do příkopu  nebo  zneužije  výše  uvedených 
prostředků.  Tak  jako  se  stalo  letos  na  jaře, 
kdy u  statku někdo ke kontejneru přivezl  snad 
12  pytlů  ztvrdlého  cementu.  Je  jasné,  že  tento 
stavební „odpad“ do kontejneru nepatří, a  také 
jej  OZO  nevzalo!  Likvidaci  pak  musí  provést 
na  své  náklady  městský  obvod.  Proto,  vážení, 
ještě jednou: vezměme rozum do hrsti, zbavme 
se lhostejnosti a přičiňme se, aby ta naše Plesná 
byla čisté a hezké území.

Ing. Jan Bochňák  
starosta

SEČEní tRávy a také něcO O OdPadEch - tJ SOkOL - 
dětSkÝ dEn

V neděli 13. června přitáhlo pěkné počasí 
opět děti na tradiční dětský den, který každo-
ročně  pořádá  TJ  Sokol  Plesná  ve  spolupráci 
s  obcí.  Letos  se  zvlášť  vydařil:  zúčastni-
lo  se  ho  95  dětí  všech  věkových  kategorií  – 
od  předškolních  až  po  čtrnáctileté.  Náš  dět-
ský den má  již  tradičně  sportovní  charakter, 
ti  zdatnější  soutěží  v  atletickém  pětiboji,  ale 
samozřejmě  si  mohli  zasoutěžit  s  ostatními 
v  různých  sportovních  atrakcích  –  cvičení 
s obručemi, švihadly, ve šplhu, lovu rybiček, 
hodu na cíl kroužky, v chůzi na chůdách apod. 

I naši motorkáři nabídli dětem soutěž nebo si 
děti  mohly  vyzkoušet  hasičské  stříkačky  či 
zahrát basketbal a florbal. Všichni byli odmě-
ňováni sladkými cenami, a to nejen v průběhu 
závodění,  ale  hlavně  při  vyhodnocování  vý-
sledků. Sladkostí a čokolád bylo pro všechny 
– vždyť sponzory byli Globus a Výroba cukro-
vinek Klusáček z Petřkovic. A určitě všem dě-
tem chutnal párek, který si mohly samy opéct 
na  ohni.  Samozřejmě  jako  vždy  účinkovaly 
děti  z  naší  mateřské  školy.  Opravdu  krásné 
bylo, jak děti fandily malému Matěji Pěchovi, 
který  i  na  vozíčku  soutěžil  skvěle.  Náhodou 
zavítaly se svými dětmi na náš dětský den dvě 

rodiny z jiných obvodů a neskrývaly nadšení 
a obdiv k organizaci dětského dne a zejména 
hodnotily, jak děti aktivně soutěží místo toho, 
aby byly pouze baveny.

A nakonec je třeba zmínit, že jen díky obě-
tavým organizátorům se vše vydaří – a je jich 
nejméně dvacet pět!

Šárka Hrdinová
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15. ročník vO 2010
celoroční sportovní soutěž obcí

Pátou soutěží VO byl přespolní běh v Dol-
ní Lhotě. Disciplínu hodně ovlivnilo počasí, 
byla zima a déšť. Trať proti minulým roční-
kům musela být pozměněna, byla vypuštěna 
rozmoklá terénní část. Nezúčastnila se druž-
stva Vřesiny a Horní Lhoty, což překvapilo 

u  loni  třetí  Horní  Lhoty.  Plesná  nastoupila 
ve složení Jan Benbenek (celkově 14.místo), 
Václav  Benbenek  (celkově  20.místo)  a  Jan 
Brázdil  (celkově  24.  místo).  Celkový  vítěz 
Aleš  Miko  z  Dolní  Lhoty  a  družstvo  jeho 
obce jsou již tradičními vítězi této soutěže.

Výsledky přespolního běhu v soutěži obcí:
  1.  Dolní Lhota
  2.  Velká Polom
  3.  Dobroslavice
  4.  Těškovice
  5.  Plesná
  6.  Pustá Polom
  7.  Krásné Pole
  8.  Hlubočec

Šestou  soutěží  byl  turnaj  ve  volejbale, 
opět na kurtech ve Vřesině. Organizace sou-
těže  byla  dobrá,  problémy  byly  s  kvalitou 
rozhodčích.  Plesná  těžko  sestavovala  druž-
stvo, vypadá to, že v obci mizí volejbalisté. 
Určitě na  to má vliv  i zrušení oddílu volej-
balu  v  Sokole  Plesná  a  konec  pravidelného 
hraní  v  tělocvičně.  Na  příští  ročník  bude 
zapotřebí sehnat nové mladé zájemce o vo-
lejbal  s  bydlištěm  v  Plesné.  Nakonec  nás 
reprezentovalo družstvo ve složení Radovan 
Dráber, Pavel Herško, Pavel Kovalčík, Rad-
ka  Machová,  Vladimír  Mach  jr.  a  Petr  Sa-
lomon.  Plesná  z  devíti  obcí  skončila  osmá, 
když pět zápasů prohrála 0:2, s Krásným Po-
lem a Dolní Lhotou po vyrovnaném průběhu 
prohrála  1:2  a  porazila  jen  poslední  Horní 
Lhotu 2:0. Nestartoval Hlubočec.

Výsledky volejbalu:
  1.  Velká Polom
  2.  Pustá Polom
  3.  Vřesina
  4.  Těškovice
  5.  Dobroslavice
  6.  Krásné Pole
  7.  Dolní Lhota
  8.  Plesná
  9.  Horní Lhota

Celkové výsledky VO po šesté soutěži:
  1.  Velká Polom  49 bodů
  2.  Vřesina  39 bodů
  3.  Krásné Pole  37 bodů
  4.  Dobroslavice  36 bodů
  5.  Dolní Lhota  36 bodů
  6.  Plesná  33 bodů
  7.  Pustá Polom  30 bodů
  8.  Těškovice  28 bodů
  9.  Hlubočec  22 bodů
10.  Horní Lhota  13 bodů

Sedmá soutěž, v nohejbalu se hrála 19.6. 
v Horní Lhotě, výsledky nebyly do uzávěrky 

zpravodaje známy. Dozvíte se je na na www.
volny.cz/sokol-plesna.  Během  letních 
prázdnin bude mít Vesnická olympiáda pře-
stávku, bude se pokračovat v září lukostřel-
bou.

Ing. Vladimír Mach 
místostarosta

KOUPÍME
rodinný dům nebo 

pozemek k výstavbě 
RD v Plesné a okolí.

Cenu respektujeme, 
solidní jednání.

Kontakt 777 071 524

Motorkáři Sokola 
Plesná ve spolupráci 

s Městským obvodem 
Ostrava - Plesná

srdečně zvou 
plesenské občany na

JAKUBSKOU 
ZÁBAVU
v sobotu 24.7. 

od 20.00 u hasičské 
zbrojnice v Plesné

Na programu bude 
diskotéka, soutěže, 
bohaté občerstvení. 

V případě nepříznivého 
počasí jsou zajištěny 

velké stany 
pro návštěvníky.

Vstup zdarma!
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Sbor dobrovolNýCh 
haSiČů PleSNá

Hasiči informují
Sbor dobrovolných hasičů v Plesné zve ob-

čany na pátek 27.8. 2010 od 22 hodin za hasič-
skou  zbrojnici  na  NoČNÍ haSiČSKÉ Zá-
vodY.

občerstvení zajištěno.
Předem  děkujeme  obyvatelům  okolních 

domů  za  toleranci  při  rušení  nočního  klidu 
v obci.

-------------------------------------------------------

Litoměřické Hasičské 
sLavnosti

Členové  našeho  sboru  se  zúčastnili 
V. ročníku hasičských slavností v Litoměřicích 
ve dnech 11. - 12.6.2010 v počtu 10 členů. Zájezd 
se  pořádal  spolu  se  Sborem  dobrovolných 
hasičů Dobroslavice, který tam měl vystavenou 
vlastní  koňskou  stříkačku  a  hasičské  dobové 
fotografie, helmy a jiné hasičské věci.Také byli 
vyhodnoceni  za  nejlepší  internetové  stránky 
a umístili se na krásném 4. místě.

Náš  nový  praporečník  bratr  Miroslav 
Mikolajek  byl  v  průvodu  s  praporem  našeho 
sboru  a  prapor  byl  dekorován  stuhou  při 
nástupu.  Pak  se  průvod  odebral  na  výstaviště 
Zahrada Čech, kde v průběhu odpoledne byly 
ukázky  hasičských  dovedností  a  techniky, 
například slaňování, vyproštˇování osob z auta, 
jízda funkčního historického automobilu, který 
vozil  po  výstavišti  lidi,  parní  stříkačky,  byly 
zde i předměty historické a současné techniky.

Pak od 20 hodin bylo předvádění na nábřeží 
u  Labe,  kde  lodní  policie  demonstrovala 
záchranu  tonoucí  osoby,  vrtulník  čerpal 
vodu do pytle (který nabere až 800 litrů vody 
na jeden pokus), ta se používá např. při hašení 
lesů. 

Tuto  krásnou  akci  zakončila  Hasičská 
hudební  fontána,  při  níž  stříkalo  42  proudnic 
za  doprovodu  Smetanovy  VLTAVY,  a  celé 
oslavy zakončil velkolepý ohňostroj.

Jana Benková 
jednatel SDH Plesná

To  víte,  že  to  je  jinak.  Většině  to  nedovolí 
denní  život,  domácnost,  rodina.  A  mnozí  také 
chtějí  přiložit  ruce  k  dílu  ve  prospěch  obce. 
Letos  jsme  také  pomáhali  při  jarním  úklidu 
na hřišti, v centru obce a v kuchyni při Májo-

vé Plesné. Jistě neuškodí uvést tentokrát jména 
a  dodat,  že  většina  jmenovaných  se  zúčastnila 
dvou akcí, někteří i tří. Pracovali ženy i muži: 

p. Antoš, p. Drkošová, p. Košarková, p. Kolá-
řová M., p. Kubicová, p. Kučerová, p. Kusýno-
vá, p. Lenc, p. Řepková, p. Sobková J., p. Tvrdá, 
p. Veselíková, p. Vydrová, p. Wiedermannová.

V  květnu  jsme  smažili  vaječinu.  Tradičně  ji 
míchala paní Kučerová, jako vždy s výborným 
výsledkem. Ostatní  jedli, pili, bavili se, za do-

provodu  harmonikáře  zpívali,  starosti  nechali 
za dveřmi. To byla jistě relaxace!

Květnové  počasí  si  všichni  dobře  pamatují, 
tak  jistě  každý  pochopí,  že  jsme  využili  mož-
nosti  ujet  chladu,  dešti  a  předvolebnímu  boji 
na  čtyřdenní  plánovaný  zájezd  do  Maďarska. 
Pokud jde o počasí, moc jsme si nepolepšili. Za-
žili jsme dokonce neuvěřitelnou průtrž mračen, 
při které, jak zlé jazyky tvrdí, se někteří z úcty 
k zuřící přírodě modlili. To byla zlá chvíle, ale 
jinak  nám  bylo  dobře  v  teplé  léčivé  vodě,  ať 
lilo, nebo svítilo slunce. To druhé je, samozřej-
mě, lepší, také jsme jeden krásný slunečný den 
zažili  v Mosonu. Kromě  těchto  lázní  jsme na-
vštívili český Hevlín, rakouský Laa, maďarský 
Kapuvár, Sopron, Hegyko. Jistě nikdy nikdo ne-
absolvoval výlet bez nějakých problémů: může-
te zaspat, nejste spokojeni s ubytováním, se stra-
vováním atd. Z toho všeho jsme trochu okusili, 
ale  rozhodně  převládla  pohoda,  spokojenost, 
přátelské jednání, příjemné zážitky a hlavně po-
těšení z pobytu v teplé léčivé vodě.

Po návratu  čeká důchodce  jistě hodně práce 
doma, tak si nemyslete, že senioři jen relaxují!

Miluška Wiedermannová

důchOdci RELaxuJí?

Hasiči v Litoměřicích
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 Na kole zemí příběhů
NejeN biblických - 1. část

13.4.2010

Po loňské pauze, kdy mne od úmyslu projet 
na kole Izrael odradily nepokoje v Gaze, jsem se 

tam letos vydal. Odlétal jsem s ČSA z Mošnova 
13.4. do Prahy a odtud již přímým letem do Tel 
Avivu.  Cestou  na  mošnovské  letiště  v  dešti 
a  chladu  jsem  se  již  těšil  na  teplo  izraelských 
pouští  a  moří.  Když  při  prohlížení  cestovního 
pasu na letišti úředník položil otázku mé paní, 
která mne vyprovázela, ztuhl jsem. A okamži-
tě mi bylo  jasné, že  jsem omylem vzal  její pas 
místo svého nového pasu s biometrickými údaji. 
I když  jsem měl u  sebe  ještě druhý,  starý pas, 
protože  jsem  nechtěl  jet  jen  s  jedním,  rozhodl 
jsem  se  vrátit  domů  pro  nový  pas.  Měli  jsme 
na to přesně hodinu, stihli jsme to za 55 minut. 
Pak  ale  byl  stejně  odlet  z  technických  důvodů 
asi  150  minut  opožděn.  Dva  pasy  jsem  si  po-
řídil  proto,  že  v  arabských  zemích  nemajících 
diplomatické kontakty s Izraelem (Sýrie, Liba-
non)  neuznávají  pasy  s  jakýmkoliv  izraelským 
záznamem. A nevylučoval  jsem, že bych mohl 
do některé z těchto zemí zavítat. A ztráta nebo 
odcizení  pasu  také  není  výjimkou  (už  jsem  to 
zažil v Neapoli).

Díky  dostatečné  časové  rezervě  jsem  let 
z Prahy hravě stihl. V letadle mluvila polovina 
cestujících rusky. Pak letělo ještě plno mladých 
Židů  s  jarmulkami  nebo  černými  klobouky 
na hlavách a pár ortodoxních. Ti rusky mluvící 
se ale poznají na první pohled. Po příletu do Tel 
Avivu  bylo,  jako  na  každém  letišti,  jediným 
problémem  najít  nejvhodnější  způsob  dopravy 
do města. Naštěstí jsem se v Praze na letišti se-

známil s Francouzkou židovského původu mlu-
vící i německy, která letěla z Paříže přes Prahu 
do T.A. Byla asi o něco mladší než já, bezpro-

střední,  jako  bychom  byli  dávní 
známí.  Vlekla  těžká  zavazadla 
i  s  osmikilovou  knihou  Biblica 
jako dárkem pro přátele. Strávili 
jsme  příjemné  čekání  na  letadlo 
a v Tel Avivu, který zná, mi po-
radila,  kde  se  nejlépe  ubytovat 
a kde vystoupit z vlaku, aby cesta 
do hostelu byla co nejkratší. Ona 
pak  vystoupila  a  já  jsem  z  další 
zastávky  dojel  taxíkem  (s  rus-
kým  taxikářem  českou  Octavií) 
do Youth hostelu. Zkrácená (120 
x 60 x 25 cm - platí se i za každý 
centimetr  nadměrého  rozměru) 
lepenková  bedna  z  našeho  cyk-
loobchodu  obsahovala  nejen  dů-
kladně rozebrané kolo, ale i další 
věci,  které  jsem  už  nevměstnal 
do  příručního  zavazadla.  Váži-
la  téměř  25 kg.  Možnost  svěření 
takového  monstra  přepravci  již 
na letišti v Ostravě a vyzvednutí 
až v Tel Avivu byla tím nejlepším 
dopravním  i  cenovým  řešením. 
Samozřejmě  pak  několikakilo-
metrová  přeprava  v  neznámém 
městě  byla  proveditelná  jedině 
taxíkem za 12 dolarů.

14.4.2010

To už je ráno, teplota 14º C, ale teď se už ra-
pidně otepluje. Za půlhodinu internetu v recepci 
hostelu 10  šekelů,  tj.  cca 60 Kč. Můj mobil mi 

tady bohužel přestal brát signál. Takže asi nebu-
du posílat esemesky. Na kartě z „výhodné“ akce 
O2  nebyl  nastaven  roaming.  Tady  sice  fungují 

izraelské karty, stojí 50 šekelů a k tomu se samo-
zřejmě ještě musí koupit potřebný kredit. To mi 
řekla recepční i prodavačka v „ruském“ obcho-
dě  s  mobily,  kterou  zákazník  zjevně  nesmírně 
obtěžuje.

Prošel  jsem  město,  na  plážích  už  se  opalu-
jí  lidé,  ale  nekoupou  se.  V  každém  jen  trochu 
nebezpečném místě je plavání zakázáno. Odpo-
ledne je již dost teplo, ale ráno a večer je ještě 
hodně chladno. Město je to moderní, s rovnými, 
pravoúhle  se protínajícími ulicemi na mírných 
kopcích,  široké  bulváry  s  výstavnými  domy  a 
řadami  stromů,  připomínající  Paříž  nebo  Bar-
celonu.  Je  poznat,  že  město  se  začalo  stavět 
teprve v  roce 1909,  a  je obdivuhodné, do  jaké 
podoby  do  dneška  vyrostlo.Vůbec  je  tu  hodně 
zeleně,  i  na  místě  starého  židovského  hřbitova 
s významnými sionisty uvedeného v průvodci je 
už park s hřišti a dětskými atrakcemi a s vyme-
zenou plochou pro volné řádění psů. U toho hos-
půdka s miskami pro psy a mladou amatérskou 
obsluhou, kde jsem si dal pivo, abych tam také 
zašel na WC, i když mnozí, hlavně starší muži 
to klidně  řeší u  různých zdí a  stromů a pak  to 
někde pěkně páchne. Ulice s obchody  jsou ale 
spíše jako v Neapoli než jako v Paříži. Je v nich 
spousta malých obchůdků a na těch zbývajících, 
méně  viditelných  místech  je  dost  nepořádek. 
Stále  se  hodně  a  supermoderně  staví,  hlavně 
výškové budovy, ale trochu více údržby by ne-
škodilo.

15.4.2010

Dnes  jsem  dopoledne  pečlivě  složil  kolo 
(včera  jsem  na  to  byl  z  cesty  příliš  znavený). 
Odpoledne  jsem  ještě  vyrazil  na  kole  do  měs-
ta. Tady se běžně jezdí nejen po cyklostezkách, 

které  jsou vyznačeny na  chodnících  téměř po-
dél všech ulic, ale  i mezi chodci po chodníku. 

Izrael - Tel Aviv

pokračování článku na 7. straně 
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Vůbec  tu  hodně  lidí  jezdí  (i  v  obleku  nebo 
róbě)  po  městě  na  kolech  nebo  vážení  pánové 
i na elektrických koloběžkách. Volno pak tráví 
v rozlehlých parcích. Jeden je hned naproti ho-
stelu po obou stranách kanálu, na němž trénují 

veslaři. Přírodní prostředí je nádherné a lidé ho 
ve velkém počtu využívají - staří třeba i s cho-
dítky a mladší běhají, jezdí na kolech a vzácně 
i na bruslích . Některá kola jsou ale dost hroz-
ná.  Zajel  jsem  na  okraj  Tel  Avivu  s  výhledem 
na Jaffu. Měl tam být starý rybářský přístav, ale 
inzerovaný kolorit už  tam není, staré přízemní 
domky jsou asi odsouzeny k dožití a demolici. 
V  jediné  hospůdce  jsem  si  dal  docela  velkou 
porci  2  paprik  plněných  rýží  s  masem  za  při-
jatelnou cenu cca 200 Kč. Nic k  tomu. Cenová 
úroveň je tady všeobecně dost vysoká.

Automobilový  provoz  je  velmi  intenzivní, 
ale  všichni  jezdí  v  pohodě.  Skoro  na  každém 
autě jsou nejméně dvě izraelské vlaječky. Vlaj-
ky vlají na budovách, na nárožích a na různých 
sloupech  a  řady  stožárů  s  vlajkami  jsou  třeba 
i podél pobřeží či jinde ve volné krajině.

V hostelu mám postel v  levnější  (ale přesto 

asi za 700 Kč/noc) „noclehárně“, což není běž-
ný hotelový pokoj, ale místnost se 4 postelemi 
jen  k  přespání  bez  možnosti  uzamčení  věcí. 
V ceně je snídaně formou bufetu, ale košer, tedy 
bez masitých potravin, protože ty nemohou být 

nabízeny současně s mléčnými produkty (sýry, 
jogurty).

Na pokoji je černý americký student, ale ten 
se chystá k odjezdu. Večer  se objevuje mladík 
v klobouku, který neodkládá. Téměř nekomuni-
kuje. Později jsem z něj vydoloval, že je Němec. 
Jinak neodpovídá na pozdrav, když přijdu,  tak 
odchází a čte si v hotelové hale, stále v klobou-
ku. Ale vlasy má! Divous. Přes den asi vyráží 
na dlouhé pěší túry.

16.4.2010

Lepenkovou  krabici  od  kola  nechávám 
ve  skladě  v  hostelu,  bagáž  o  celkové  váze  asi 
20 kg ukládám do dvou postranních brašen zad-
ního nosiče, na něm spacák a stan pod gumovým 
lanem, sloužícím také k sušení vypraného prá-
dla za jízdy (i když po půldni jízdy bylo zase tak 
zaprášené, tedy špinavé jako před praním), kuf-
řík s nalepenou vlaječkou na řídítkách - a koneč-

ně vyjíždím. Nejdříve parkem, kde mne protije-
doucí cyklista zdraví „Dobrý den“ – asi si všiml 
české  vlaječky.  Po  průjezdu  městem  je  přede 
mnou  Jaffa,  staré  kamenné  město  na  kopcích 
u  moře  se  zdaleka  viditelnou  věží  hradu.  Jedu 
po cyklostezkách podél moře, ale voda je ještě 
dost chladná. Ve městě je velká mešita, synago-
ga a chrámy všech možných křesťanských církví 
včetně mormonů. Začíná být vedro, na polích už 
je po žních. Za Yavne konečně najíždím na dál-
nici  s  postranním  širokým,  ale  někdy  dost  za-
neřáděným pruhem odděleným žlutou plnou čá-
rou, kde mohou jet cyklisté. Předtím jsem projel 
nad dálnicí,  na níž  byl  vjezd  cyklistů  zakázán 
značkou. Ale to je jen na několika skutečně nej-
hlavnějších dálnicích,  jinak na všechny ostatní 
cyklisté mohou. Najíždím tedy na klíčovou sil-
nici č.40, která vede přes Beerševu Negevskou 
pouští až do Elatu u Akabského zálivu Rudého 
moře, tedy Indického oceánu, kam chci dojet.

Večer  jsem se už chystal postavit stan v  ta-
kovém lesíku - jsou často hned pod cestou, pár 
stromů na zatrávněné rovince velikosti fotbalo-
vého hřiště, tedy úplný kontrast vůči okolnímu 
kamení a písku. Jsou tu asi zbytky vláhy z jar-
ních záplav, případně sněhu, který tady v zimě 
není žádnou zvláštností, nebo vyschlé řeky, ale 
vždy v dolíku. Před mosty nad nimi je vždy upo-
zornění, že v případě zaplavení mostu hrozí ne-
bezpečí a přímo na mostě je sloupek s vodočtem 
do 150 cm. Ale  teď  jsou spíše aktuální značky 
varující před střetem s velbloudem. V těchto le-
sících, kam ale bývá někdy špatný přístup, pak 

pokračování článku na 8. straně 
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o šabatu místní piknikují. 

Vtom jsem si ale všiml, že napříč přes křižo-
vatku  je  ideální  čistý betonový plácek u opuš-
těného  motorestu,  tak  jsem  to  jel  obhlédnout. 
To  už  ale  přijel  jeho  provozovatel,  mladík  32 

let a s ním jsem besedoval asi 3 hodiny. Donesl 
kávu, rajče a olivy. Dovnitř mne ale k přespání 
nepozval.  Studoval,  pobýval  i  v  Kanadě,  slou-
žil v armádě a teď má velký, ale tajný cíl. Chce 
zastupovat co nejvíc zahraničních firem v Izra-
eli. Konkrétně má zájem o  české dřevěné uhlí 
a požádal mne o pomoc při navázání kontaktů. 
Ale má i znalosti historie, probrali jsme všechno 
možné; holokaust, Němce, Palestince a Palesti-
nu,  války,  náboženství,  službu  v  armádě,  zají-
mavá místa v Izraeli atd. Pak mi ještě nabídl, ať 
si zatelefonuji z  jeho mobilu domů. Ráno  jsme 
se rozloučili, na betonové podlaze pod světlem 
jsem se ale moc nevyspal. 70 km.

17.4.2010

Je šabat, ale vůbec  to není  taková katastro-
fa,  u  všech  benzinek  jsou  v  provozu  bufety, 
sem tam je nějaký bufet u cesty. Jezdí spousta 
cyklistů,  jednu  skupinku  středního věku  (ženy 
i muži) jsem potkal v takovém lesním (pokud se 
dá mluvit o lese) bufetu, prohodil jsem s jedním 
pár slov - prý hodně cyklistů jezdí přes poušť (já 
jsem zatím nikoho  jedoucího nepotkal)  -  a při 
odjezdu  mi  přinesl  půl  srnčího  hřbetu  z  tma-
vého  kakaového  třeného  těsta,  vlastně  bábov-
ku. Přišla vhod. Koupil  jsem k  tomu černý čaj 
s mátou, ve vedru skvěle osvěžuje, i když před-
tím jsem měl už pitu s tvarohem a ještě něčím, 
v podstatě palačinku. 

Projíždím posledním velkým městem Beer-
ševou, vlastně správním střediskem celého jihu 
(v podstatě Negevské pouště). Výrazným objek-

tem u cesty je věznice. Později jsem jich minul 
ještě několik - jsou k nim vždy nepřehlédnutelné 
ukazatele  -  a  jednou  mi  povely  dozorců  zněly 
i do usínání ve stanu. Tady již je skutečná poušť. 
Nejdříve vidím i pár písečných dun, ale postup-

ně  převažují  skály  ze  světlého 
měkkého vápence.

Odbočuji  z  hlavního  tahu 
k  Yerohamu.  Podle  mapy  tam 
je  asi  oáza.  A  skutečně  -  velký 
les,  na  jaký  jsme  zvyklí  u  nás, 
s  jezerem  coby  vodní  rezervací, 
ale  i  upraveným  menším  jeze-
rem  k  rekreaci.  Chystal  jsem  se 
stavět  stan,  ale  mladý  zřízenec, 
který přijel a nacouval autem až 
ke mně, mi řekl, že se musím po-
sunout dále, abych nerušil vodní 
ptactvo  (tak  jsem  tomu  porozu-
měl, anglicky moc neuměl). Sta-
vět stan v písku není tak jednodu-
ché. Buď kolík narazí na kámen, 
nebo  v  písku  nedrží  a  musí  se 

zatížit  těžkým  kamenem.  A  stavět  potmě  bylo 
ještě horší. Stromy tady mají na větvích trny jak 
ostnatý drát,  jeden se mi zabodl do paty a  tím 
mne  upozornil  na  nebezpečí  pro  kolo,  které 
jsem pak už dále přenášel. Ale pozdě. 94km.

18.4.2010

A skutečně, ráno obě kola prázdná, v jednom 
plášti  ještě  trn vězel. Lepím a po hodině vyrá-
žím, horko. Ve vinotéce provozované studentem 
(nepochopil  jsem  z  jeho  výkladu,  kdy  studu-
je),  který  má  příbuzné  v  Litvínově  a  dědečka 

z Podkarpatské Rusi, přičemž ale 
středoevropské malé země se mu 
pletou,  jsem si mohl vybrat ze 3 
druhů vín. Dostal  jsem skutečně 
belinku (inu, šetrný národ), bylo 
výborné,  chuť  po  ostružinách, 
jako  portugal,  ale  další  vzorek 
už  mi  nebyl  nabídnut.  Jedu  dál 
a marně hledám kibuc s restaura-
cí, k němuž ukazovala šipka pod 
značkou "vidlička - nůž", ale nic 
tam  nebylo.  Přesvědčil  jsem  se 
již,  že  informace  tady  často  ne-
odpovídají  skutečnosti  (třeba  už 

je to léta jinak).

Když jsem u jedné benzinky zapředl s hosty 
bufetu hovor o své cestě, poznal jsem, že dotyč-
ní považují Izrael za jediné místo hodné návště-
vy. Po zmínce o záměru navštívit Petru  se mě 
jedna dáma (jediná mluvící anglicky) jizlivě ze-
ptala, zda se chci stát jordánským králem. Proč 
tam jinak chci jet? Na druhé straně mně cyklis-
ta s bábovkou doporučil  jet na Sinaj v Egyptě. 
Prý je k tomu teď a zvlášť letos nejlepší počasí. 
Petra  sice  asi padne, protože  se  tam dá  jet  jen 
s  organizovaným  zájezdem,  ale  těch  dalších 
pouštních  nejméně  350 km  Sinajským  poloost-
rovem k věhlasnému turistickému cíli, klášteru 
sv.  Kateřiny  pod  Mojžíšovou  horou  a  zpět  by 
také nebylo snadných. Přijíždím k archeologic-
ké lokalitě Avdat, 65 km jižně od Beerševy. Je to 
poměrně zachovalé  starověké město,  akropole, 
jako obvykle na kopci. Zanechali zde stopy Ří-
mané i stavitelé Petry - Nabatejci, jak jednotlivé 
národy prostupovaly pouští. Nahoru jsem vyjel 
bez bagáže.

Po  skopovém  bifteku  -  prvním  poctivém 
masitém jídle v Izraeli - a pivu v restauraci pod 
akropolí, kde jsem se od Čechů dověděl o erupci 
islandské sopky a zastavení letů, jsem ujel už jen 
asi 20 km, ale těžkých. V terénu se neustále stří-
dají stoupání a klesání, vždy tak o 100 až 300 m, 

jak se přejíždějí jednotlivé hřebeny. Po stranách 
silnice se stále opakují tabulky s lebkou a červe-
ným nápisem „FIRE ZONE“ a dalším výhrůž-
ným textem, tedy že se tam konají ostré střelby. 
Ty mne budou provázet celou cestu pouští. Ale 
nic  jsem  neslyšel,  vojáci  asi  zrovna  probírali 
teorii.  Nakonec  jsem  před  Mizpe  Ramon  uvi-
děl pod cestou již popsaný ostrůvek zeleně, ale 
bez stromů, zato s nepřehledným počtem druhů 
různých trav, dužnatých, i náš kontryhel (aspoň 
tak vypadá) tam je. Ještě pozoruji západ slunce 
a noční oblohu nad pouští. Konečně se asi dobře 
vyspím. Nade mnou jezdí auta, ale jsem od ces-
ty  asi  50 m,  takže mne  žádné  nemůže  ohrozit, 
a  nikdo  si  mne  nevšímá.  Mám  za  sebou  asi 
třetinu  předpokládané  cesty  Negevskou  pouští 
do Elatu. Dnes jen 58 km.

Ing. Miroslav Hrdina

dokončení článku "Na kole zemí příběhů nejen biblických - 1. část"

Mešita v Tel Avivu

Ráno u jezera v oáze Yeroham

Negevská poušť



PLESOčerven 2010 9

dOPRava a 
OPět dOPRava

Doprava, a to bez ohledu, zda veřejná, tzn. 
hromadná,  anebo  ta  soukromá,  individuální, 
je středem zájmu a předmětem diskuzí mnoha 
občanů. Někdo má jen kritická slova, mnozí, 
a  jsem přesvědčen, že drtivá většina, chápou 
dopravu  jako  široké  spektrum  pozitiv,  ale 
možná i problémů.

Co u nás v Plesné? Troufám si říci, že hro-
madnou  autobusovou  dopravu  máme  jednu 
z nejlepších v širokém okolí. Vždyť v součas-
nosti  zabezpečují  dopravu  linky  MHD  č.  51 
a 47 a od 13.06. jezdí a zastavuje na Žižkově 
v obou směrech autobusová linka č. 75 z Poru-
by (od nemocnice) do Hlučína a zpět, a to od 
pondělí do pátku v  intervalu  asi hodinovém. 
V sobotu a v neděli asi čtyřikrát denně. Je sa-
mozřejmostí, že dopravní grafikony nebudou 
vyhovovat vždy a všem, a to i přesto, že naší 
snahou  je doladit časy spojů s DPO tak, aby 
vyhovovaly co nejvíce občanům. Trvalým di-
alogem  s  dopravním  podnikem  se  snad  zbý-
vající nedostatky v dopravě podaří vyřešit, je 
však nutné vzít také v úvahu problémy ekono-
mické, organizační aj., samozřejmě i dopravní 
podnik má mnoho svých problémů, omezení 
a předpisů, které stojí v cestě daším požadav-
kům.

Vím, že mnohem větší problémy jsou však 
s  dopravou  individuální.  Aut  přibylo  několi-
kanásobně, silniční síť v místě se příliš nemě-
ní,  ani  nemůže,  bezohlednost  řidičů  narůs-
tá  a  není  za  tím  jen  nedodržování  rychlosti 
(i když to je největší problém), ale i nedovole-
né stání na okrajích cest, dále arogantní cho-
vání řidičů (viz. problémy na Hrabku) a nere-
spektování nikoho a ničeho. Samozřejmě, že 
nás to vůbec netěší! A snažíme se to také řešit. 
Trvale spolupracujeme s Policií ČR, ale i s po-
licií městskou a požadujeme měření rychlosti, 
protože i taková represe přispívá k jakési vý-
chově!

V uplynulém období jsme uskutečnili řadu 
dalších  opatření,  která  mají  zvýšit  bezpeč-
nost  na  našich  cestách.  Jedná  se  o  umístění 
vyhřívaného  zrcadla  na  Žižkově,  doplnění 
dopravního  značení  na  ul.  26.  dubna,  na  ul. 
Na  Milířích,  na  staré  cestě  na  Žižkově,  do-
pravní  zrcadlo  na  křižovatce  ul.  Karla  Svo-
body a Vlnitá, na základě opakovaných poža-
davků občanů byly  instalovány na ul. Vlnitá 
zpomalovací  prahy.  Se  stejným  požadavkem 
nyní  přišli  občané  Žižkova  na  staré  cestě. 
Další  úpravy  se  ještě budou ve velmi krátké 
době  realizovat.  Např.  výjezd  ze  staré  cesty, 
z  ul.  26.  dubna  na  ul.  Martinovskou  na  Žiž-
kově, je požádáno o schválení dalších, možná 
drobných úprav dopravního značení. Všechny 
tyto úpravy stojí mnoho peněz, všechny slouží 
občanům ke zvýšení jejich bezpečnosti, ale? – 
musí se dodržovat a respektovat! Jinak jsou to 
vyhozené peníze. A to je vždy ke škodě ať už 
obce, ale zejména občanů.

Ing. Jan Bochňák 
starosta

Dlouhé roky mateřská školka v Plesné „plula 
v tzv. klidných vodách“, až letos se situace změ-
nila. Po několika ( mnoha ) letech je více poža-
davků na umístění dětí, než je možné realizovat, 
a v  tom  je  ten „kámen úrazu“. Městský obvod 
sice  je  zřizovatelem  školky,  ale  nemá  právo 
rozhodovat o tom, které dítě je možno přijmout 
a které ne. To je plně v kompetenci p. ředitelky. 
Městský  obvod  může  pouze  stanovit  rámco-
vá pravidla pro chod školky, provádí kontrolní 
činnost  hospodaření,  ale  především  bohatě  fi-
nancuje  provoz.  Ročně  je  to  cca  300.000,-  Kč 
a k tomu údržba budovy a příspěvky na inves-
tice. Zde je nutno podotknout, že finanční pro-
středky na mzdy  jsou poskytovány zvlášť Mo-
ravskoslezským  krajem.  Městský  obvod  však 
nemá povinnost zabezpečit všechny požadavky 
na  umístění  dětí  z  našeho  obvodu  do  školky, 
ale, a to Vás mohu ujistit, snahu opravdu máme! 
Vždyť už v době, kdy letos tento výše uvedený 
problém  vznikal,  se  rada  Mob  rozhodla  rozší-
řit kapacitu školky ze stávajících 25 dětí na 28 
od 1.9.2010. To na základě konzultací  s „hygi-
enou“, abychom splnili jejich přísné podmínky. 
Tato nutná  investice činí cca. 30.000,- Kč, což 

obnáší zvýšení počtu záchodků a umyvadel pro 
děti.  To  budeme  realizovat  v  době  prázdnin. 
V době našeho rozhodnutí o tomto kroku jsme 
však ještě od MŠ neměli žádný podnět ani poža-
davek na rozšíření. Následně rada MOb proved-
la sběr údajů o počtu narozených v MOb Plesná 
v  posledních  letech,  o  počtu  umístěných  dětí 
v  minulých  školních  letech  (tabulka  přiložena 
níže), a také výhled možného vývoje. Na zákla-
dě těchto čísel je v současnosti vyhodnocována 
možnost budoucího rozšíření MŠ o další  třídu. 
Protože kritéria a normy pro provoz těchto za-
řízení  (např. hygienické,  školské atd.)  jsou vel-
mi  přísné,  muselo  by  se  přistoupit  k  rozsáhlé 
rekonstrukci celé budovy, což by byly náklady 
v  řádech  miliónů.  A  zde  se  nabízí  otázka:  jak 
dlouho vydrží „babyboom“, když pokles porod-
nosti už je signalizován z jiných kompetentních 
míst?  Bude  tato  investice  uvážená  a  správná? 
Jak posléze využít  takto zrekonstruovanou bu-
dovu, když bude dětí zase málo? Otázek hodně, 
řešení nesnadné! Přesto se bude muset najít, a to 
takové,  ať  je  to  zejména  ku  prospěchu  plesen-
ských rodičů a jejich dětí.

MatEřSká škOLka a dění OkOLO

Přehled zapsaných dětí v MŠ Plesná v jednotlivých letech:

Údaje o počtu narozených dětí za poslední léta:

Školní rok Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí z jiného městs. obvodu odmítnuto

2006/2007 25 3 0

2007/2008 25 2 0

2008/2009 25 1 0

2009/2010 25 1 0

2010/2011 25 0 11

rok Počet narozených dětí

2006 11

2007 9

2008 14

2009 9

Dle informací p. ředitelky v letech 2006 - 2010 nebylo odmítnuto ani jediné dítě.

Z přehledu lze vyvodit průměr 10 narozených dětí 
ročně.

Počet potenciálních maminek v Plesné  (roč-
níky 1975 – 1990) činí 130. Vzhledem k tomu, 
že většina už dítě má,  je možné předpokládat, 
že by se v následujících letech mohl počet nově 
narozených  dětí  pohybovat  od  10  do  15  dětí, 
i  s ohledem na  to, že se do Plesné přestěhová-
vají noví obyvatelé. Nelze však ani předpoklá-
dat, že všechny maminky zůstanou trvale bydlet 
v Plesné.

Ing. Jan Bochňák 
starosta

První veřejná nabíjecí stanice Pro elektromobily 
na ostravsku je v Plesné
veřejnou nabíjecí stanici pro elektromobily, elektroskůtry, elektrokola atp., první 
v celé Ostravě, naleznete od dubna 2010 v Plesné na parkovišti u rodinného domu manželů 
Burkovičových v lokalitě Žižkov, ulice 26. dubna 269/45. Ve slunečných dnech dobije Váš 
elektrohyb slunce - první fotovoltaická elektrárna v Plesné na jižní střeše rodinného domu 
manželů Burkovičových.

k dispozici nonstoP je zásuvka 230v 16a, vedle domovních dveří rodinného domu 
u stání pro auta vedle okrasného záhonu (cca 2 metry). V noci osvětlená. Platba dobrovolná 
5,- Kč/1 kWh vhoďte do poštovní schránky. 

Po domluvě je v garáži přístupná zásuvka 400v 32a pětikolík. 
Obvykle ve všední dny odpoledne a přes den o víkendu. Nutno 
předem zavolat na 603 497 106 a mít prodloužení cca 10 metrů. 
Cena 5,- Kč/1 kWh.



PLESO červen 201010

PLESO
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBVODU PLESNÁ Vychází zdarma šestkrát ročně • Vydavatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Plesná, Dobroslavická 83, 725 27 Ostrava-Plesná 

• IČO: 00845451 • Registrační číslo: MK ČR E 15407 • Redakční rada - Předseda: Ing. Jaromír Kňura, Členové: Ing. Jan Bochňák, 
Ing. Radovan Burkovič, Phdr. Šárka Hrdinová, Ing. Vladimír Mach, Mgr. Milada Machová, Jiří Mikulík, Mgr. Soňa Skřípalová 
• www.plesna.cz • e-mail: posta@plesna.mmo.cz • Grafické zpracování a tisk: COOC s.r.o., Přívozská 10, 702 00 Ostrava 
• Místo vydání: Ostrava • ročník 14 • číslo 3 • Vydáno: 24. června 2010

SPOLEČEnSká kROnikaZELEná ÚSPORáM – Jak na dOtaci?

huManitáRní SbíRka

Uvažujete  o  zateplení  domu,  nebo 
jeho  části,  a  získání  dotace  z progra-
mu „Zelená úsporám“? Pro Vás, kteří 
jste nerozhodnuti, i pro Vás, kteří ne-
víte,  jak na  to,  jsme připravili  schůz-
ku – besedu, která bude 29.6. v 17,00 
hodin v Domě dětí a mládeže v Plesné 
se  zástupci  firmy  Ostravské  centrum 
bydlení  a  Státního  fondu  životního 
prostředí. Tito Vám bezplatně poskyt-
nou veškeré informace a zodpoví Vaše 
dotazy. Využijte nabízené možnosti.

Ing. Jan Bochňák 
 starosta MOb Plesná

Připomínáme  občanům,  že  dne  9.  července 
2010 (pátek) od 15,00 do 18,00 hodin v Domě 
dětí a mládeže Plesná se uskuteční humanitární 
sbírka:

• letního a zimního oblečení, obuvi,
•  lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 

látek,
•  domácích potřeb – nádobí bílé  i černé, skle-

ničky, 
•  peří, péřových a vatových přikrývek,polštář-

ků a dek,
• hraček.

Věci, prosím, zabalte do igelitových pytlů či 
krabic, aby se nepoškodily transportem.

Diakonie Broumov, občanské sdružení

trocha vtipů 
  Muž jde zapnout televizi před fotbalovým pře-

nosem a křičí na manželku v kuchyni: „Mi-
láčku, chceš mi ještě něco říct před začátkem 
fotbalové sezóny?“.

  Žena fotbalového rozhodčího: „Nechápu, 
proč musíš chodit každou neděli pískat 
na fotbal! Vždyť těch pár facek můžeš dostat 
i doma!“

Bohumil Lehen

Narození:
Duben a květen 2010:
 nikdo se v Plesné nenarodil

Zemřelí:

Duben a květen 2010:
 nikdo v Plesné nezemřel

Celkový počet obyvatel k 31.3.2010:
  1.295 (630 mužů a 665 žen)

Jubilanti 2010

Červen:
  Miroslav Otisk
  Jaromír Holuša

Červenec:
  Anna Tichá
  Ladislav Lenc
  Jiřina Traganová
  Alois Stašica
  Karel Kubín 

Srpen:
  Marie Košařová
  Vlastimila Hrbáčová

hOPSaLína LEtOS 
dOPLní Skákací hRad

V  nedě-
li,  29.  srpna 
2010,  od  15 
hodin na hřišti 
na  Žižkově  se 
bude  konat  už 
tradiční  roz-
loučení  dětí 
s  prázdnina-
mi. Letos bude 
díky  sponzo-

rům z řad plesenských podnikatelů dětem k dis-
pozici kromě klauna Hospalína i skákací hrad. 
Dospělí mohou využít k občerstvení Hospůdky 
na hřišti. Srdečně Vás zveme!


