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Rada městského obvodu se sešla v květnu 
a červnu celkem třikrát a projednala 29 progra-
mových bodů. 

Projednávala zejména:

 -  souhlasy s realizací přípojek vody, plynu, 
elektro a vjezdů na pozemky stavebníků; 

 -  vyhlášení a vyhodnocení výběrového řízení 
na stavební úpravy MŠ v Plesné (do uzávěrky 
tohoto vydání nebyl vybrán zhotovitel);

 -  použití sociálního fondu ÚMOb Plesná;

 -  přijetí darů mateřské školy; 

 -  2. rozpočtové opatření k rozpočtu Mob Plesná 
na rok 2011;

 -   návrh závěrečného účtu MOb Plesná za r. 
2010;

 -  jmenování inventarizační komise majetku 
MOb a MŠ;

 - nájmy hrobových míst.

 -  výběrové řízení na zpracovatele technické 
dokumentace na opravu budovy a rozšíření 
kapacity mateřské školy – technickou doku-
mentaci zpracuje fy Duplex, s.r.o.;

 - návrhy hrobových míst;

 - a další.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Máme za sebou polovinu roku 2011. To není 
nic zvláštního. Přesto jsem se chtěl s Vámi po-
dělit o pár postřehů, možná Vás také o něco 
požádat a také Vám popřát hezkou dovolenou. 
Stalo se v minulém období zvykem vyjadřovat 
názory, připomínky, požadavky, které však ni-
kdy nedojdou tam, kam by měly být doručeny. 
Naopak jiné jsou prosazovány s velkou vehe-
mencí a důrazem, přestože již jsou řešeny, ane-
bo jejich realizací vznikají následně potíže třeba 
jiným občanům.

Mám na mysli připomínky k jízdnímu řádu 
autobusů č. 51, 47 a 75. Samozřejmě vnímám, že 
spoje nemohou „pasovat“ všem na všechny pří-
poje. Ale pokud se tato připomínka nedostane 
na úřad, ale je neustále probírána jinde, tak se 
– bohužel – bude řešit velmi těžce. Úřad s do-
pravním podnikem má kontakty, řeší s ním pří-
slušné připomínky, mnohé již společně úspěšně 
vyřešil. Je také pravda, že někdy neuspěl. Ale 
tak to bývá, a u těch jízdních řádů obzvlášť. Jed-
nomu to bude vyhovovat lépe po změně, jinému 
zase stávající stav. Další věc – občané jedné uli-

ce si vydobyli v rámci zklidnění dopravy osaze-
ní zpomalovacích pruhů. Bohužel, to vyvolalo 
negativní reakce občanů jiné ulice. Zatím však 
nic oficiálně. Mohu vnímat oba názory jako 
oprávněné, přesto se nemohu ubránit dojmu, že 
chybí větší míra tolerance, pochopení. Ale chybí 
také mnohdy solidarita s druhými, mnozí nese-
čou trávu, jak mají, a záměrně tak provokují své 
sousedy, dá se říci, že jim škodí. Berte, prosím, 
tato slova jako výzvu k posekání svých pozem-
ků. Ušetříte tím nepříjemnosti všem. Možná 
jsem Vás chtěl vyzvat tímto k větší tolerantnos-
ti, smířlivosti, větší ochotě být nápomocen dob-
ré věci, a to i přesto, že v Plesné máme hodně 
občanů s těmito vlastnostmi, a také těch, kteří 
jsou ochotni pomoci. Těm chci poděkovat za je-
jich práci ve prospěch obce v uplynulém období. 
Vám všem pak přeji hezké prožití následující-
ho letního období, užijte hezky svou dovolenou 
a dětem přeji ty nejkrásnější prázdniny.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta
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Oznámení

Knihovna informuje

Sbírka šatstva 
a nepotřebných věcí

Máte problém 
s hlodavci?

Oznamujeme občanům, že 4. zasedání Za-
stupitelstva Mob Plesná se uskuteční v pondělí 
27. června v 17:00 hodin v místnosti Domu dětí 
a mládeže. Jste na toto zasedání zváni.

Ing. Jan Bochňák 
starosta Mob Plesná

Oznamuji čtenářům naší knihovny, že půjčo-
vání knih je od 16. 6. 2011 pozastaveno, protože 
v Domě dětí a mládeže bude probíhat prázdni-
nová údržba. Půjčování opět začne ve středu 14. 
září 2011.

Šárka Hrdinová

V minulém vydání občasníku PLESO jsem 
Vás informoval o sběru šatstva a nepotřebných 
věcí, který bude domluven a oznámen nyní. 
V Diakonii Broumov došlo k drobným změnám 
v termínech svozů, proto se avizovaná sbírka 
uskuteční již tento pátek a sobotu, a to v pátek 
24.6. od 15:00 do 18:00 hodin a v sobotu 25.6. 
od 9:00 do 11:00 hodin v místě jako obvykle, 
a to u Domu dětí a mládeže. Využijte této nabí-
zené možnosti a doneste své nepotřebné šatstvo 
a věci – viz leták. Děkujeme.

Ing. Jan Bochňák 
starosta Mob Plesná

V poslední době se na mě obrátilo několik 
občanů s problémem zvýšeného výskytu potka-
nů ve jejich okolí – zejména se jedná a lokalitu 
Hrabek a ul. Karla Svobody. Firma provádějící 
deratizaci je samozřejmě ochotná položit ná-
vnady i na Vámi požadovaných místech. Aby 
se tato záležitost dala řešit najednou, neboť jed-
notlivé a dílčí kroky nevedou k úspěchu, proto 
Vás vyzývám, abyste do 15. července vznesli 
na ÚMOb Plesná svůj požadavek, následně Vás 
bude kontaktovat pracovník odborné firmy, kte-
rý s Vámi projedná dobu a místo deratizace. Je 
samozřejmé, že si každý bude hradit tento úkon 
sám. Přesto jsem přesvědčen, že tento zákrok 
povede k omezení nebo přímo vyhubení těchto 
nepříjemných hlodavců. 

Ing. Jan Bochňák 
starosta Mob Plesná

Stávka v Dopravním podniku Ostrava 

Komplexní pomoc  
severomoravským podnikatelům

Plesenská pouť

Ve dnech 1. až 6. června 2011 byla část za-
městnanců Dopravního podniku Ostrava, a.s. 
ve stávce za navýšení platů. Městská hromadná 
doprava byla v tomto období provozována pouze 
v redukované míře, a tak se stávka ať už přímo, 
anebo nepřímo dotkla prakticky všech cestují-
cích. I přes usilovnou snahu vedení společnosti 
a statutárního města Ostravy se před zaháje-
ním ani během prvních dnů stávky nepodařilo 
dosáhnout mezi stávkujícími odboráři a vede-
ním dopravního podniku dohody. Autobusová 
a tramvajová doprava byla po celou dobu pro-
vozována podle nedělního jízdního řádu, ovšem 
s občasnými výpadky v autobusové dopravě, ale 
zase navíc s četnými posilami v tramvajové do-
pravě. Trolejbusová doprava byla provozována 
téměř bez omezení podle normálních jízdních 
řádů. Vedení dopravního podniku se snažilo 
komplikace cestujících eliminovat maximálním 
informačním servisem o konkrétních jízdních 
řádech na internetu a personálním posílením 
non-stop telefonní linky. 

Složitá situace se změnila až po víkendu, 
který si obě strany vyhradily na stanovení kom-
promisní varianty svých návrhů, resp. poža-
davků. Vedení dopravního podniku ve spojení 
s náměstkem primátora Alešem Boháčem, kte-
rý se procesu vyjednávání s odboráři intenzivně 
věnoval od počátku, využilo tento čas ke hledá-
ní možných zdrojů v hospodaření společnosti. 
V pondělí 6. června představilo vedení Doprav-
ního podniku Ostrava odborářům návrh řeše-
ní, který předtím projednalo s vedením města. 
Na schůzce, které se jako hosté účastnili také 
primátor města Ostravy Petr Kajnar i náměstek 
primátora Aleš Boháč, zástupci stávkujících od-
borářů návrh vedení společnosti přijali a stávka 
byla o následující půlnoci ukončena. 

Vedení dopravního by rádo využilo tohoto 
prostoru a omluvilo se všem čtenářům a obča-
nům za komplikace, které jim mohly být způ-
sobeny konáním stávky a omezenou nabídkou 
přepravních služeb. 

Ing. Miroslav Albrecht

Už téměř čtyřem stovkám podnikatelů z ce-
lého Moravskoslezského kraje pomohlo s rozjez-
dem podnikání v zahraničí Jednotné kontaktní 
místo (JKM) Živnostenského úřadu v Ostravě. 
Těm, kteří se rozhodli podnikat v nejrozmani-
tějších odvětvích za hranicemi České republiky, 
ale i těm, které tato možnost zatím nenapadla, 
poskytne odborný tým pracovníků JKM bez-
platně komplexní informace. Živnostníci se 
mimo jiné dozvědí, co musí splnit, aby mohli 
podnikat v kterémkoliv státě EU a EHP nebo 
ve Švýcarsku. Díky úzké spolupráci JKM se za-
hraničními kontaktními místy odhalí i specific-
ké regionální zvyklosti a požadavky. Podnika-
telé tak nejsou nuceni posílat množství žádostí 

na různé úřady, shánět jejich adresy a podobně 
- vše potřebné zařídí na jednom místě. Minis-
terstvo průmyslu a obchodu vyhodnotilo ost-
ravské Jednotné kontaktní místo jako nejúspěš-
nější z 15 takových středisek v České republice. 
Jeho pracovníci jsou podnikatelům k dispozici 
po celý týden jak v budově Nové radnice v Os-
travě, tak na telefonní lince a e-mailu.

Kontaktní informace

E-mail: jkm@ostrava.cz

Telefon: 599 443 148

WWW: www.ostrava.cz

Stejně jako v jiných letech, i letos slavíme 
na konci července svátek patrona našeho kostele 
a farnosti, sv. Jakuba staršího. Svátek je 25. čer-
vence, oslava připadne na neděli 31.7. Je to jistě 
slavnostní den, který si zasluhuje naši pozor-
nost. Vždyť je tradicí, že si zveme domů své přá-
tele, známé a rodinu. Dokonce i v evropských 
městech a obcích jsou tyto dny vyhlášeny jako 
sváteční dny obce. A proč ne. Po loňské nepříliš 
valné účasti kolotočů se možná situace obrátí – 
zájem je větší, možná i stánkařů bude více, vím, 
že motorkáři TJ Sokol chytají v sobotu večer zá-
bavu, také hasiči budou tradičně nabízet a pro-
dávat občerstvení. Takže pokud vyjde počasí, 
jistě bude dobré si udělat procházku po obci 
a třeba dětem dopřát potěšení z kolotočů. Dle 
informací duchovního správce oslava sv. Jakuba 
proběhne v našem kostele následovně:

NEDĚLE 
31. ČERVENCE 2011

8:00 hod.  ranní mše sv.;
10:30 hod.    velká mše sv. – obě budou do-

provázeny dechovou hudbou;
14:30 hod.    požehnání a rozloučení s pout-

níky.

Ať se tedy oslava vydaří.

Jste všichni zváni.

Ing. Jan Bochňák 
starosta Mob Plesná
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Opalujte se zdravě

Taky se rády vyhříváte a koupete ve sluneční 
lázni? Již první jarní sluníčko nám vhání do vě-
domí pocity blaženosti a s nimi představy let-
ních dnů prožitých na plážích, koupalištích nebo 
jen tak v přírodě. 

Po zimě má skoro každá z nás pleť světlou 
"jako hraběnka", což je trendově úplně v pořád-
ku a velice módní, ovšem naše naprogramová-
ní a zvyk nás nutí bílou barvu kůže proměnit 
za bronzovou...

Možná se vám bude hodit pár rad a tipů 
na zdravé a bezbolestné převlékání barvy kůže.

Vaše pokožka má zvláštní paměť na své mož-
nosti získání bronzové barvy, a proto ji nemu-
síte hned potrápit spálením (abyste urychlily 
pigmentaci). 

Rada nejen dermatologů zní: začněte tím 
nejvyšším UV faktorem a postupně ho snižuj-
te. Vaše opálení tak bude pozvolné, barva kůže 
krásná a zabráníte jejímu spálení a následnému 
sloupání. Tím také předejdete vzniku kožních 
defektů, anomálií, zvýšených pigmentací a ne-
žádoucích prekancerózních stavů kůže.

Fototyp 1 - světlá (pihatá) pleť, plavé i rezavé 
vlasy, modré oči - by měl používat krém s fakto-
rem každý den. V Česku vám postačí k ochraně 
faktor 20 – 30, ovšem u moře je nutný faktor 
50. Znovu opakuji, tmavá pokožka už dávno 
není symbolem krásy a zdraví. Role se obrátily. 
Světlá kůže je důkazem toho, že o sebe pečujete 
a chováte se ke svému zdraví zodpovědně.

Fototyp 2 – světlé vlasy, modré, šedé, ze-
lené oči a o stupínek tmavší pleť než jednička. 
Používejte faktory 20 – 30, alespoň na začátku 
slunění pak můžete snížit na faktor 15, jehož se 
pak držte stále.

Fototyp 3 – Evropanka s tmavou pletí má 
hnědé, šedé oči. Opaluje se dobře, na sluníčku 
vydrží bez ochrany až půl hodiny - ale pak může 
dojít k podráždění kůže. Takže v začátcích je 
vhodné také použít faktor od 10 a později mů-
žete snížit na 6. 

Fototyp 4 – si může sluneční "láznění" nej-
více užívat, opaluje se hned do hněda a nemá 
s pobytem na sluníčku žádný problém. Ovšem 
jemná ochrana faktorem 6 až 3 a hlavně hyd-
ratace poskytne pleti šanci zůstat déle pružnou 
a mladistvou. 

Nezapomeňte také na ochranu vlasů a vlaso-
vé pokožky plátěnou čepicí či kloboukem. Přeji 
vám krásně prožité léto…¨!

Leni Gavlas   www.art-image.cz

CO SE DĚJE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Květy rozevřely barevné sukně v trávě a osvě-

žily čerstvý, teplý vzduch mnoha vůněmi. Pro-
tože děti toto čarování přírody rády pozorují - 
mnohdy s údivem, jindy s klacíkem v ruce, který 
šťourá do všeho, čeho se samy neodváží dotknout 
rukou - opouštíme daleko častěji budovu MŠ. Po-
znáváme tak pomocí „pátečních polodenních vý-
letů“ nejen svou obec, ale i okolní cesty, cestičky 
a pěšinky lesem, stromy, zvířata a můžeme říct, 
že nám zatím počasí vždy přálo.

Na den dětí jsme vyrazili dokonce i za hra-
nice Ostravy-Plesné. Autobus byl přistaven včas 
a celá třída i s doprovodem nastoupila a byla pře-
pravena na „opravdový zámek“. Posvačili jsme 
na zámecké zahradě a pak se před námi pozvolna 
začala otevírat jednotlivá tajemství za zámec-
kými dveřmi. Za prvními jsme našli pohádku 
„O hloupém Honzovi“, kde se děti na chvíli staly 
samotnými postavami, za druhými dveřmi jsme 
vklouzli do pokojů princů a princezen, za třetími 
jsme objevili víly, skřítky a strašidla, no a za pá-
tými dveřmi na nás čekala divadelní pohádka 
s opravdovými herci.

Aby toho nebylo na konci školního roku málo, 
i hasiči dětem připravili překrásné soutěživé do-
poledne. Nejenže si zasoutěžily a něco vyhrá-
ly, ale také si vyzkoušely tíhu hasičské helmy 

na hlavě, zastříkaly si z opravdové hasicí hadi-
ce, zatočily velkým volantem u hasičského auta, 
projely se po Plesné jako hasičská četa a nakonec 
je přijel svézt i malý a velký koník, kde na jeho 
hřbetě všechny pocítily nejen svou velikost, ale 
také důležitost, což bylo zcela patrné z vážnosti 
v obličeji. 

Nakonec přišlo rozloučení se školáky. Na za-
hradě zněl cinkot zvonečku, jak jednotlivé děti 
procházely „školáckou bránou“ a rodiče mnohdy 
zatlačili slzu, když si uvědomili, jak ty jejich děti 
rychle vyrostly. Ukončení tohoto slavnostního 
dne doprovázelo opékání párku na opravdovém 
ohýnku, návštěva „školkového skřítka“ v za-
hradním domečku při úplné tmě, následovalo 
sprchování, pozdní večeře, pohádka na dobrou 
noc a tiché spinkání ve školičce.

Protože během prázdnin se toho v MŠ asi 
hodně změní k lepšímu, doporučuji sledovat vý-
věsku MŠ u zastávky “Plesenka“ či se přímo in-
formovat v MŠ (nástup dětí, provoz MŠ….). 

Na závěr školního roku chci poděkovat svým 
zaměstnancům, ale také hasičům, sponzorům, 
rodičům a obci a všem popřát pěkné a klidné let-
ní prázdniny.

Macečková Vladimíra, 
ředitelka MŠ Ostrava-Plesná
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Májová Plesná opět pod střechou

Napouštění zahradních bazénů

Jako každý rok i letos se organizátoři této 
největší kulturní akce v Plesné těšili, že počasí 
bude průběhu festivalu stejně jako ve většině ze 
čtrnácti předchozích uplynulých ročníků přát. 
Bohužel počasí pořadatele opět vyzkoušelo 
a dalo nám zabrat. Májová Plesná je první spo-
lečenskou akcí v Ostravě, kterou pořádají měst-
ské obvody v roce, a dává vědět celé Ostravě, 
že Plesná jako jeden z nejmenších obvodů není 
v kulturních aktivitách vůbec nejmenší.

Letos se festival konal již počtrnácté a byl 
opět něčím nový. Úplnou novinkou byl koncert 
v našem krásném kostele, který bezesporu ještě 
podtrhl jeho kvality. Vždyť náš kostel, zasvě-
cený svatému Jakubu staršímu, patří mezi nej-
hezčí vesnické kostely a svou historií (navazuje 
na starý kostel z 13. století) připomíná Plesnou 
jako nejstarší vesnici s kostelem v okolí. Kon-
cert, na kterém vystoupili manželé Rokytovi 
ml. a muzika Technik s průvodním slovem Jan-
ka Rokyty, byl pro hosty festivalu opravdovým 
kulturním zážitkem.

Odpolední folklorní festival, který se pro 
nepřízeň počasí musel jako loni konat v tělo-
cvičně, byl opět vynikající. Hosté z východního 
Slovenska, ačkoliv ne již nejmladší, předvedli 
jejich místní folklor a měli velký úspěch. Ale 
nebyli to jenom oni, také dětské folklorní sou-
bory zaujaly diváky a řekly jim, že folklor žije, 
a jak doufáme, ještě dlouho tady s námi žít bude. 
Závěrem k odpolední části festivalu musím 

konstatovat, že opět nezklamal a ukázal práci 
všech, kteří folklor dělají, že ho dělají s láskou 
a plným zaujetím.

Tradiční dvoudenní Májová Plesná je v ce-
lém okolí známá jako kvalitní folklorní akce, 
která všem okolním městským obvodům a ves-
nicím říká, že v Plesné jsou milovníci folkloru, 
kteří jsou pro folklor a kulturu schopni a ochot-
ni něco udělat. Nebudu vzpomínat zásluh jed-
notlivých občanů, ale myslím si, že nevzpome-
nout Jirku Mikulíka by byl hřích. 

Závěrem mi, milí čtenáři Plesa, dovolte, 
abych poděkoval všem organizátorům, členům 
kulturní komise MOb Plesná, sokolům a hasi-
čům, Klubu důchodců, kteří přispěli k dobrému 
průběhu Májové Plesné. Děkuji také pracov-
nicím ÚMOb Plesná, které se rovněž podílejí 
na přípravě Májové Plesné. 

Ing. Kňura Jaromír

Pro začátek letní sezony je obvyklé období, 
kdy vlastníci domácích bazénů řeší otázky spo-
jené s jejich napouštěním. Ty se mohou týkat 
problémů s kvalitou vody a možných vícenákla-
dů na napuštění bazénu.

Nejobvyklejším způsobem je napouštění ba-
zénu přímo z vodovodní sítě přes domovní pří-
pojku s vodoměrem. S tím je však spojena řada 
rizik:

 - při napouštění bazénu z vodovodu se mohou 
nárazově změnit hydraulické poměry ve veřej-
né distribuční síti způsobené vysokou rychlostí 
proudění vody v potrubí, kdy dochází k uvolňo-
vání usazenin, tj. zakalení vody. Zákal se může 
projevit nejen v místě odběru, ale i v poměrně 
širokém okolí. Nemá sice vliv na kvalitu pitné 
vody, ale ovlivňuje její senzorické vlastnosti,

 - nárazové odběry pitné vody mohou způsobit 
také pokles tlaku vody, který se rovněž nega-
tivně projeví i u dalších obyvatel v místě, kde 
dochází k neregulovaným odběrům vody (na-
pouštění bazénů, zavlažování pozemků apod.)

V případě, že plánujete napustit bazén pro-
střednictvím vodovodní přípojky, doporuču-
jeme bazén napouštět pomalu a mimo odběro-
vou špičku. Odběrovými špičkami se zpravidla 
rozumí odpolední a podvečerní hodiny během 
pracovních dnů, ale i o víkendech. Dodržová-
ním daného postupu pomůžete snížit riziko 
zakalení vody způsobené zvýšenou rychlostí 

proudění pitné vody v potrubí a následným pro-
blémům s dodávkou vody. Napouštění bazénů 
je vhodné předem konzultovat s pracovníky 
centrálního dispečinku společnosti Ostravské 
vodárny a kanalizace a.s., na telefonním čísle 
597 475 711 nebo 800 202 700.

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. zároveň 
nabízejí na území města Ostravy službu tzv. asi-
stovaného řízeného napouštění bazénu našimi 
zaměstnanci z nejbližšího hydrantu. Důvodů 
pro využití této služby je hned několik:

 -  odběratel má garantováno napuštění bazénu 
rychle a kvalitní pitnou vodou,

 -  odběratel negativně neovlivní provoz vodo-
vodní sítě.

 -

Pokud máte zájem objednat si dodávku vody 
do bazénu, obraťte se ve všední dny v době 
od 7:00 – 15:00 hodin na středisko údržby vo-
dovodní sítě, telefon 597 475 502, mimo zmí-
něnou pracovní dobu, o víkendech a svátcích 
na dispečink společnosti na telefonním čísle 
597 475 711 nebo 800 202 700. Jedná se o služ-
bu zdarma pouze za cenu vodného a stočného, 
odpovídajícího objemu napuštěné vody v bazé-
nu. Platbu je možné provést fakturou na základě 
vyplněné objednávky a potvrzeného montážní-
ho listu. Služba je ovšem limitována dostupností 
hydrantu na vodovodní síti a kapacitou našich 
zaměstnanců.

Městská policie  
zve na XIV. 

Mezinárodní setkání 
jízdních policií

Již tradičně poslední srpnovou sobotu, která 
letos připadá na 27. srpna 2011, se v zadní části 
areálu Komenského sadů, ul. Hrušovská v Mo-
ravské Ostravě uskuteční od 12:30 hod Meziná-
rodní setkání jízdních policií. 

Již po čtrnácté se zástupci jízdních policií 
z celé České republiky i ze zahraničí setkají 
v Ostravě, aby změřili své síly, předvedli spo-
lu se svými čtyřnohými svěřenci dovednosti 
a umění obstát ve všech náročných situacích, 
kterým čelí při výkonu služby, vyměnili si na-
vzájem cenné zkušenosti. Pro širokou veřejnost 
je tato akce jedinečnou příležitostí seznámit se 
blíže s prací strážníků a policistů, kteří vykoná-
vají službu v sedlech koní. 

Strážníci a policisté na koních se utkají 
ve třech disciplínách – parkurovém skákání, 
zrcadlovém skákání a hlavní disciplíně, tzv. 
policejním parkuru. Návštěvníci se mohou těšit 
také na bohatý doprovodný program, připraven 
je rovněž program pro děti. 

Vstup na akci je bezplatný. 

Slovo redakční rady 
Plesa

Vážení spoluobčané,

Pleso vychází pětkrát do roka, zhruba 
s dvouměsíčním odstupem tak, aby se v něm 
odrazily nejdůležitější události života Plesné 
v průběhu celého roku. Byli bychom rádi, kdyby 
sami občané více přispívali do Plesa. Budeme 
proto v každém čísle uveřejňovat uzávěrku ná-
sledujícího vydání Plesa, abyste měli dostatek 
času na případné zaslání vašich příspěvků. Pří-
spěvky můžete zasílat na tyto 

 - e-mail: hrdinovi@seznam.cz 

  Peterek.Petr@volny.cz 
  sdi@petrsynek.cz 

 posta@plesna.ostrava.cz

 -  nebo poštou na adresy:  
 Š.Hrdinová, ul. 26.dubna 208

Petr Peterek, Pěkná 173

 Petr Synek, Karla Svobody 183 (Hasičská 
zbrojnice)

Zdeněk Kubín, Na Milířích 571

 -  nebo je můžete také donést na Úřad městské-
ho obvodu.
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Městská policie zve 
na další bezplatný 
kurz pro veřejnost

Městská policie Ostrava pořádá v rámci pro-
jektu Bezpečnější Ostrava další bezplatný kurz 
pro veřejnost, a to 22. června 2011 od 16:00 
hodin. Místem konání je opět budova bývalého 
ředitelství Městské policie Ostrava na ul. Hlubin-
ské 6 v Moravské Ostravě. 

Ústředním tématem setkání s občany bude 
tentokrát zabezpečení domů a bytů v době dovo-
lených Pro účastníky kurzu je připravena beseda 
se strážníky a zástupcem Policie ČR.

Samozřejmě nebude chybět oblíbená sebeo-
brana ani závěrečná diskuze občanů se strážníky. 

I tentokrát bude připraven dětský koutek pro 
děti účastníků kurzu. 

Připomínáme, že je vhodné si s sebou přinést 
sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany), popř. 
volnější obuv na přezutí a hygienické potřeby 
(možnost využití sprchy po sebeobraně). Spor-
tovní obuv není třeba, výuka základů sebeobrany 
probíhá v tělocvičně na žíněnkách.

Bližší informace rádi poskytneme na tel. 
599 414 165, 950 739 407 - 408 nebo prostřednic-
tvím elektronické pošty na adrese info@mpostra-
va.cz.

Není potřeba se předem na kurz přihlašovat.

Kurzu předchozího, který se konal 25. květ-
na, se zúčastnilo 12 občanů. Na téma bezpečnost 
v silničním provozu a doprava obecně s přítom-
nými diskutovali strážníci městské policie, zá-
stupce Policie ČR a tiskový mluvčí Dopravního 
podniku Ostrava. Hovořilo se o změnách, které 
účastníky silničního provozu čekají od červen-
ce letošního roku včetně některých nových do-
pravních značek, o městské hromadné dopravě, 
o cyklistech a řadě dalších věcí, které s dopravou 
souvisí a které návštěvníky kurzu zajímaly. 

V rámci bloku výuky základů sebeobrany 
přítomní po nezbytné rozcvičce nacvičovali, jak 
správně padat a seznámili s některými základ-
ními sebeobrannými technikami, které si také 
sami na sobě vyzkoušeli. Zkušený lektor radil 
a také odpovídal na konkrétní dotazy, týkající se 
obrany při napadení.

Vesnické sportovní hry 2011 -16. ročník 
celoroční soutěže obcí

Vesnické sportovní hry pokračovaly přes-
polním během a volejbalem. Před prázdnino-
vou pauzou proběhne ještě soutěž v nohejbalu 
v Horní Lhotě.

Pátou soutěží byl přespolní běh uspořádaný 
poprvé v Těškovicích. Trať byla dosti náročná 
a při absenci prvých tří běžců z loňského roční-
ku vyhrál V. Klos z Horní Lhoty (vítěz cyklisti-
ky z loňského ročníku), v družstvech potvrdila 
nadvládu Dolní Lhota. Plesnou reprezentovalo 
družstvo ve složení V. Benbenek, M. Václavík 
a A. Bednaříková. Skončili jsme na slušném 6. 
místě a celkově to Plesnou vyneslo po 5. soutěži 
překvapivě na průběžné 2. místo. 

Výsledky soutěže družstev v přespolním 
běhu:

1. Dolní Lhota

2. Těškovice

3. Horní Lhota

4. Pustá Polom

5. Vřesina

6. Plesná

7. Velká Polom

8. Dobroslavice

9. Krásné Pole

10. Hlubočec

Šestou soutěží byl turnaj ve volejbale, který 
uspořádala Vřesina na kurtech s umělým po-
vrchem v areálu Sokola Vřesina v neděli 29. 
května. Turnaj se přesunul ze soboty kvůli tr-
valému dešti, naštěstí v neděli již bylo krásné 
počasí. Soutěže se stejně jako loni neúčastnil 
Hlubočec. Soutěž měla proti loňsku daleko vyš-
ší úroveň, suverénním vítězem se stalo Krásné 
Pole, které nenašlo přemožitele. Hráči Plesné 
ve složení Pavel Hamal, Vladimír Mach ml., 
Vladimír Mach st., Radka Machová,Luboš Mi-
hálik, Vendula Osmančíková, Petr Salomon ml., 
Petr Salomon st. pod vedením Miloše Petronce 
bohužel doplatili na nesehranost, protože popr-
vé se sešli na kurtě až při prvním zápase. První 
zápasy s družstvy z dolní části tabulky těsně 
prohráli, jak se v průběhu turnaje sehrávali, do-

kázali vzdorovat i nejlepším družstvům včetně 
Krásného Pole, které málem zaskočili v prvním 
setu. Přesto Plesná vyhrála jen jeden zápas nad 
Těškovicemi. Nakonec Plesná kvůli horšímu 
poměru setů v minitabulce mezi Těškovicemi, 
Horní Lhotou a Plesnou skončila na celkovém 
devátém místě a spadla tak v průběžném hod-
nocení Vesnických sportovních her z druhého 
na páté místo.

Výsledky soutěže ve volejbalu:

1. Krásné Pole

2. Pustá Polom

3. Vřesina

4. Dobroslavice

5. Velká Polom

6. Dolní Lhota

7. Těškovice

8. Horní Lhota

9. Plesná

Celkové výsledky Vesnických sportovních 
her po šesté soutěži:

1. Vřesina 49 bodů

2. Krásné Pole 37

3. Velká polom 36

4. Dolní Lhota 33

5. Plesná 32

6. Dobroslavice 32

7. Horní Lhota 31

8. Pustá Polom 30

9. Těškovice 26

10. Hlubočec 21

Je vidět, že kromě suverénní Vřesiny na prv-
ním místě je další situace zcela otevřená a bo-
dové rozestupy nejsou tak veliké. Vzhledem 
k tomu, že Plesná měla v minulosti výborné 
výsledky v nohejbalu i cyklistice, věříme, že 
v tabulce opět postoupíme výše.

Veškeré výsledky najdete na www.volny.cz/
sokol-plesna/.

Vladimír Mach
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Upozornění na nový postup při vymáhání pohledávek 
místního poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů

Fyzické osoby, které mají na území statutár-
ního města Ostravy trvalý pobyt a řádně neplní 
nebo nerespektují své platební povinnosti vůči 
městu ve věci místního poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
by měly věnovat pozornost následujícímu upo-
zornění: 

Od 1. ledna 2011 upravuje postup správ-
ce daně v rámci daňového řízení nový právní 
předpis – daňový řád.

Dlužníkem se občan stává následujícím 
dnem po dni splatnosti poplatku, který není 
uhrazen. Správce poplatku – obec - vyměřuje 
tento poplatek platebním výměrem. Nezaplatí-li 
poplatník místní poplatek vyměřený platebním 
výměrem ve stanovené lhůtě, stává se platební 
výměr vykonatelným. Daňový řád opouští in-

stitut výzvy k zaplacení a v případě neuhrazení 
nedoplatku obec přistupuje bez dalšího k jeho 
vymáhání exekucí nebo vymáhání zabezpečí 
prostřednictvím soudu či soudního exekutora.

Náklady za nařízení exekuce celkovou dluž-
nou částku mnohonásobně překročí. 

Proto apelujeme na občany, aby si urychle-
ně vyrovnali svou doposud nesplněnou poplat-
kovou povinnost za předcházející období !!!

Informace o výši případného dluhu získají 
zdarma na některém z níže uvedených kontaktů:

Magistrát města Ostravy, oddělení daní 
a cen odboru financí a rozpočtu, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 3. pat-
ro, kanceláře č. 357 – 363 

- e-mail: komunalniodpad@ostrava.cz

- telefonický: 844 12 13 14

Mezinárodní sochařské  
sympozium Plesná 2011

Již počtvrté od roku 2005 bude letos probíhat 
v naší obci Mezinárodní sochařské sympozium. 

Z původního nápadu k oslavě 750. výročí 
založení Plesné se už vyvinula tradice a od té 
doby vždy po dvou letech vznikají „u Plesenky“ 
sochařská díla, která posléze zkrášlují mnohá 
místa jak v našem obvodě, tak i v dalších ost-
ravských čtvrtích. 

Sympozium začne 10. července v 16 hodin 
opět oficiálním přivítáním sochařů v Domě dětí 
a mládeže. Od následujícího dne až do soboty 
23.7. pak budou sochaři tvořit svá díla na pro-
stranství u DDM, takže všichni zájemci mohou 
přijít a pozorovat jejich vznik a také se zapojit 
do diskuze se všemi sochaři.

Letos bychom zde měli mít kromě šesti čes-
kých výtvarníků i umělce z Maďarska, Polska 
a Slovenska. Někteří autoři už u nás na sympo-
ziu byli - ale tak si Plesnou oblíbili, že mě neu-
stále žádají o možnost opětovné účasti. (Takže 
se zde můžete setkat i se starými známými tvá-
řemi…) 

Vzniklá díla jak ze dřeva, tak i z kamene 
pak budou vystavena na slavnostním ukonče-
ní a vernisáži sympozia v neděli 24.7. 2011 
v 15 hodin v prostorách u Domu dětí a mládeže 
v Plesné. 

Sympozium je díky přeshraniční spolupráci 
podporováno granty z Visegrádského fondu, 
ale i MSK, Nadací Landek, Statutárním měs-
tem Ostrava a samozřejmě i naším městským 
obvodem a dalšími firmami. Jistě se tak podaří 
vytvořit odpovídající podmínky pro celý projekt 
a věřím, že i vzniklá díla budou přínosem pro 
další zkulturnění veřejných prostranství v Ples-
né i v okolí.

Pro zájemce o další informace je připravena 
i internetová stránka

http://www.art-image.cz/SOchSYMpo11.
html, kam budete moci zasílat i svoje dotazy 
a postřehy.

Za občanské sdružení Silvie 
Mgr. Antonín Gavlas 

Hasiči informují

Sbor dobrovolných hasičů Plesná pořádal 
v neděli 5.6.2011 hasičskou soutěž mužů a žen 
,,Memoriál Jaroslava Antoše ", a to s těmito vý-
sledky v prvním kole:

Muži:

1. Košatka 15,57 vt. Putovní pohár
2. Svinov 16,08 vt.
3. Plesná A 16,83 vt.
4. Proskovice 17.62 vt.
5. Muglinov 18,02 vt.
Celkem: 21 družstev

5 nejlepších družstev se utkalo ve 2. kole 
o Budvar cup:

1. Košatka 18,54 vt.
2. Svinov 15,90 vt.
3. Plesná A 18,73 vt.
4. Proskovice 27,64 vt.
5. Muglinov 17,86 vt.

Ženy:

1.Závada 20,39 vt.
2.Michálkovice 26,07 vt.
3.Muglinov 27,07 vt
4.Třebovice 27,71 vt.
5.Plesná 34,87 vt.
Celkem: 8 družstev

Soutěžní družstva děkují všem přítomným 
hostům za fandění při soutěži a tímto bychom 
Vás opět chtěli pozvat na Noční hasičskou sou-
těž, která bude v pátek 5.8. ve 22 hodin za hasič-
skou zbrojnicí.

Upozorňujeme občany v blízkém okolí 
na případné rušení nočního klidu a předem se 
Vám omlouváme.

Za SDH Plesná  
Jana Benková jednatelka
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 PRODEJCI ZBOŽÍ ČASTO ZVONÍ I U DVEŘÍ
Na Sdružení obrany spotřebitelů Morav-

skoslezského kraje se obrací mnoho poškoze-
ných spotřebitelů, převážně seniorů, kterým 
zazvonili u dveří obchodní zástupci, spotřebi-
telé prodejce pozvali do bytu a uzavřeli s ním 
smlouvu.

Už se vám stalo, že u vašich dveří zvonili různí 
obchodní zástupci, kteří se snažili něco prodat? 

„Užívají si“ především obyvatelé paneláků 
na sídlištích. Slušně se jich zbavit, když o jejich 
nabídku nestojíte, je často hodně těžké. Řadu lidí 
tato nezvaná návštěva obtěžuje. 

Kosmetika, internet, služby mobilních operá-
torů, dodávky plynu a elektřiny, to je nejčastější 
nabídka podomních prodejců. Často zdaleka ne-
jde o samotné nabízení, ale spíše dochází k urči-
tému psychologickému nátlaku. 

Situace, kdy lidé stojí s prodávajícím mezi 
dveřmi, je celkem běžná. Nedává však moc pro-
storu pořádně se seznámit s nabízeným zbožím 
či službou. A tak je zcela běžné, že spotřebitelé 
prodejce pozvou do bytu. 

A to je kámen úrazu! 

Spotřebitelé se stále častěji mohou setkat s růz-
nými formami smluv uzavíraných mimo prostory 
obvyklé k podnikání dodavatele a mnohdy mají 
omezenou možnost se svobodně a zodpovědně 
rozhodnout, zda smlouvu uzavřou. Proto posky-
tuje od roku 2001 Občanský zákoník ve svém § 
57, odst. 1 možnost odstoupení od takto uzavře-
ných smluv do 14 dní.

Ale pozor!

Možnost odstoupení od kupní smlouvy do 14 
dnů bez udání důvodů je možný pouze v případě, 
že byla kupní smlouva uzavřena mimo prostory 
obvyklé k podnikání, tedy většinou na veřejných 
prezentačních akcích, na ulici atd.

Možnost odstoupení není dána u smluv, 
u nichž si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu 
dodavatele (podomního prodejce) za účelem 
objednávky domů. 

Těžce se pak vysvětluje a dokazuje, že prodej-
ce u dveří zazvonil sám, že si ho spotřebitel vý-
slovně nepozval, ale jen ho, „když už zazvonil“, 
pozval dál.

Jak tedy v těchto případech postupovat?

Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslez-
ského kraje doporučuje - nejlépe nepustit si po-
domního prodejce nikdy do bytu, nedomlouvat si 
s ním schůzku doma a když už se to stane, nepo-
depisovat s ním žádné smlouvy!!! 

Totéž platí pro prodejní prezentace, reklamní 
zájezdy apod. Většinou totiž za krátkou dobu zjis-
títe, že zboží, které jste zakoupili, seženete v „ka-
menném obchodě“ levněji.

Kontakt:
 Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslez-
ského kraje
Tel/fax.596 111 252, mobil 608 722 582
ostrava@sos-msk.cz
Marcela Reichelová, 
předsedkyně SOS MS kraje,
reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584

Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslez-
ského kraje, je nezávislé, neziskové občanské 
sdružení, IČ 22831738 registrované u Minister-
stva vnitra ČR, hájící zájmy spotřebitelů. Provo-
zuje své poradny v sedmi městech Moravskoslez-
ského kraje. Kromě poradenství realizuje řadu 
dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení 
spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších nezis-
kových organizací, které prosazují a obhajují prá-
va a zájmy občanů.

Sídlo :
Střelniční 8, 702 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252
E-mail: ostrava@sos-msk.cz
Poradní dny : 
 Ostrava : Út: 14-16 hodin, Čt: 10-12 hodin,  
tel. 596 111 252
 E-mail pro spotřebitelské dotazy:  
poradna@sos-msk.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narození:
Duben 2011
 Adam Pleva
Květen 2011
 Maya Skřídlovská

Zemřelí:
Květen 2011:
 Lubomír Hrdlička

Celkový počet obyvatel k 16.6.2011
1.341 (653 mužů a 688 žen)

Jubilanti 2011

Červenec:
 Anna Tichá
 Milada Lencová
 Růžena Kašová
 Lubomír Holuša

Srpen:
 Štěpánka Klosová
 Vlastimila Hrbáčová
 Marie Košařová
 Milada Sobasová
 Josef Hlavinka

Září:
 Vladimír Kubín
 Jarmila Kovalčíková
 Marie Kolářová
 Vlastimil Nikel
 Irena Hašková
 Jaroslav Urbanec
 Marie Vaněčková
 Marie Mališová

trocha vtipů 
Baví se tři ženy, co která koupila svému muži 
k narozeninám
„Koupila jsem věc, co udělá stovku za 10 vte-
řin! Je to Honda!“
„Já koupila věc, co udělá stovku za 5 sekund! 
Je to Porsche!“
Třetí triumfuje: „Já mu koupila věc, co udělá 
200 za sekundu! – Je to osobní váha!“

Učitel k žákovi:
„Uměl bys vyjmenovat deset zvířat žijících 
za polárním kruhem?“
„Jasně! Devět sobů a jeden polární medvěd!“

Bohumil Lehen

TERMÍN UZÁVĚRKY PLESA:

Uzávěrka dalšího čísla 
Plesa je 22. září 2011

PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ VRATA 
Garážová vrata od 9.999 Kč. Výklopná, dvoukřídlá, sekční, 
rolovací.  
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru. 
Standartní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava. 
Provádíme i montáže. 
 
PLOTY - PLETIVO  
Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované 
ploty, průmyslové, mobilní. Stavby plotu ze svařovaných pletiv, svařovaných 
panelů, pletivové branky a brány nebo svařovaná výplň. Při objednávce montáže 
sleva 30% na sortiment ze zahradnictví. 
 

THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus. Široký výběr okrasných dřevin. 
Množstevní slevy. Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka. 

www.KANCLIR.cz 
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00 

Otevírací doba: Po – Pá  8:00 - 16:00, Tel.: 722 550 000, 732 650 203 
Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč. 



PLESO červen 20118

PLESO
INFORMAČNÍ�ZPRAVODAJ�OBVODU�PLESNÁ • Vychází zdarma pětkrát 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: PhDr. Šárka Hrdinová, členové: Ing. Jan Bochňák, Zdeněk Kubín, Petr Peterek, Petr Synek.
• 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 15 • číslo 3 • Vydáno: 23. června 2011

Na kole zemí příběhů nejen biblických – 6
5.5.  Už uháním k Tel Avivu. Dá se jet rychle - stále 25 až 35 km/hod, je 

to rovina, někdy i z kopce, vítr v zádech. Dokonce jsem potkal i dva silničá-
ře. I jednoho stejného dědka, za kterým jsem se i s 20 kg bagáže dost dlouho 
držel. Průjezd městskou aglomerací před Tel Avivem a  vlastním městem 
vyžadoval opatrnost a trpělivost, ale nakonec jsem bez bloudění po 46 km 
dorazil ve 2 hod. odpoledne do „svého“ hostelu.

Krabice na kolo je na svém místě, staří známí se vyptávají na cestu, ale já 
se ihned pouštím do demontáže kola. Vše, co lze brát s sebou do letadla, 
je těžké - propocené cykloboty (kdyby je při kontrole chtěli vybalit, mohli 
by si myslet, že došlo k plynovému útoku), pedály, duše a některé díly kola 
(nešpičaté, neostré) jsem dal do ruksaku. Do popelnice jsem hodil jednu 
brašnu, po čtyřech již v minulých letech absolvovaných cestách roztrhanou, 
a kufřík na řídítka, na němž už nešel zip a páraly se stehy, jsem věnoval 
jednomu zaměstnanci hostelu, který se se mnou pořád chtěl bavit o kole 
a značce Kelly’s a kufřík si zálibně prohlížel (hodně lidí s takovými kufříky 
jezdí po městě).V hostelu jsem se konečně zkultivoval, hlavně osprchoval 
a umyl hlavu teplou vodou, ale došly jim kupony na použití internetu a ne-
mají je ani dnes. Tak jsem šel do města do Internet pointu. Byl to jediný, 
který jsem našel.A večer jsem si chtěl koupit plavky na zítřejší povalování se 
na pláži, ale našel jsem jen stánek ADIDAS v obrovském nákupním centru – 
bratru za „pouhých“ 149 šekelů. Ale zato určitě kvalitní, když je to napsáno 
na mnoha visačkách. 

6.5. Ráno jsem se hladově přejedl míchaných vajíček, která mám straš-
ně rád a dlouho jsem je neměl, a červených kyselých rybiček, samozřejmě 
kromě jiného. Ostatně snídaně je v ceně ubytování. Tel Aviv je úplně jiný 
než před 3 týdny, je už tu příjemné léto. Připomíná svými pravoúhle se pro-
tínajícími bulváry s alejemi po obou stranách Paříž nebo Barcelonu. Tady 
se ale nemuselo nic bourat, protože stavěli po založení nového Tel Avivu 
(vedle staré Jaffy) na zelené louce. Moderní evropské město, ortodoxní Židé 
se zde vyskytují jen ojediněle, Arabi vůbec (alespoň se nijak neodlišují), 
hodně je tu Asiatů, ty je často vidět jako pečovatele o staré lidi, třeba nějaká 
Filipinka vede pod paží místní babku na procházku, nebo kluci (ti ale moc 
trpělivosti nejeví) vlečou dědu za ruku nebo s ním uhánějí na invalidním 
vozíčku. Opět elektrické koloběžky, inlajnisté kličkují i mezi auty v jízd-
ní dráze a po cyklopruzích, které jsou na všech ulicích, jezdí zde spousta 
cyklistů (netrénují, ale jedou za nějakým účelem). Ulice jsou dokonale zna-
čené prosvětlenými ukazateli na rozích ulic. A jako všude v Izraeli hluk. 
Hlučné hulákání, hlučná řeč, pořád něco píská nebo pípá -  jako v Orientu.
Večer jsem si dal v hospůdce kuřecí špíz (byl jsem upozorněn, že to není 
šašlik jako v Turecku), vařenou brokolici a salát z červeného zelí. Za celou 
cestu to bylo popáté maso (měl jsem sice ještě dvakrát 10 dkg salámu a pak 
dva sendviče v Masade), ale jinak jsem byl na spoustě rajčat, na banánech, 
pomerančích a jiné zelenině a ovoci. Např. předevčírem v Caesarii jsem 
měl k obědu čtvrt velkého melounu a půl kila sladkých a přezrálých jahod. 
A zažívací trakt nic.

Celý dnešní den jsem strávil na nádherné městské středomořské pláži – 
k tomu jsem si musel koupit plavky. Jemný čistý písek, pozvolně se svažující 
dno, voda už příjemně teplá. Večer se loučím v hostelu,  a taxíkem za 40 
šekelů jedu na nádraží. Původně jsem chtěl jet autobusem za 5 šekelů, jenže 
bych musel krabici s kolem a další zavazadla odnést asi půl km na zastávku. 
Na nádraží jsem se jen na chvíli vzdálil asi 7 m od krabice, abych se podíval 
na jízdní řád, a už se ochranka v civilu chystala krabici odnést jako opuštěné 
a tím podezřelé zavazadlo. Z nádraží pak tři stanice vlakem na letiště. Tam 
jsem před půlnocí a odlet je až v 6,05 hod. Postupně mne přesunují z jedné 
lavičky na druhou. Konečně začíná kontrolní procedura. Většina zřízenců 
jsou Rusové a hlavně Rusky, důkladný výslech, jako zda jsem někomu půjčil 
kolo a jiné neočekávané otázky, pečlivě zabalenou krabici jsem musel opět 
rozbalit, pak s ní různě pendlovat po budově, kontrola příručního zavazadla 
(podezřelé bylo odmontované sedlo v ruksáčku, protože tam na obrazovce 
viděli pérovací drát). Nakonec jsem se krabice zbavil tím, že jsem ji podle 
pokynu naložil mezi zavazadla ostatních pasažérů na dřevěný platonek a ten 
zmizel v útrobách nákladního výtahu. Ale úřednice na stánku ČSA mi od-
pustila poplatek za 3 kg nadváhy. Celkový můj dojem je, že zmatek při od-
bavování je jen zdánlivý, který má znejistit a usnadnit odhalení případného 
pachatele nějaké lotroviny.

Let proběhl hladce a posledním překvapením bylo, když jsem musel 
na letišti v Mošnově opět otevřít krabici s kolem. Jednoduše jsem ji roztrhl 
a naši policisté byli spokojeni.  

Tím má cesta zemí příběhů nejen biblických v délce 1150 km (dost 
málo!) skončila.

Miroslav Hrdina

 
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PLESNÁ 

VYHLAŠUJE 
ve spolupráci 

 s  OBČANSKÝM SDRUŽENÍM DIAKONIE BROUMOV 
 
 

H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U 
 
 

 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/, obuvi 
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek 
 Domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen 

                           funkční 
 Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 
 Hraček 

 
VĚCI,  KTERÉ  NÁM  PROSÍME  NEDÁVEJTE:  

 
elektrospotřebiče, ledničky, televize,  
nábytek, počítače, jízdní kola, lyže 

 dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 
 

Sbírka se uskuteční v Plesné 
 

dne:   24. června 2011 ( pátek   ),    čas:   15:00 – 18:00 hod. 
          25. června 2011 ( sobota ),              09:00 – 11:00 hod. 
 
 
místo:                Dům dětí a mládeže Plesná 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  
aby se nepoškodily transportem 

 
Děkujeme za Vaši pomoc. 

 
Bližší informace podá Úřad městského obvodu Plesná, tel.: 599 427 104 
             nebo dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203 

 
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální 

pomoc potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.  
Více na www: diakoniebroumov.org 


