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Rada se sešla v uplynulém období čtyřikrát 
a zastupitelstvo jedenkrát na svém třetím zase-
dání. 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo zejména:

-  druhé rozpočtové opatření k rozpočtu MOb 
Plesná na r. 2011;

-  prodej části pozemku (16 m2) pro zřízení 
vjezdu na soukromý pozemek;

-  poskytnutí dotací SDH Plesná a TJ Sokol 
Plesná;

-  změna ve zřizovací  listině mateřské školy;
-  pojmenování ulice Za Točnou na Nové Ples-

né;
-  odsouhlasilo přijetí daru – budoucí komuni-

kace na Nové Plesné, na Pláňavách;
-  bylo provedeno seznámení s připravovanou 

dokumentací na opravu budovy MŠ.

Rada projednávala zejména:
-  přípravu materiálu na zasedání zastupitel-

stva;
-  informace o způsobu řešení přestupků 

na území MOb Plesná;

-  žádost o finanční příspěvky na výstavbu tzv. 
„Oranžového hřiště“ v areálu bývalého kou-
paliště (město Ostrava dotaci neposkytlo);

-  uzavření smlouvy s novým dodavatelem 
plynu fy UET a.s.;

-  žádost o poskytnutí finančního příspěvku 
Klubu důchodců Plesná;

-  budoucí výstavbu okružní křižovatky 
Na Žižkově – bylo obnoveno územní řízení, 
nesouhlas některých soukromých vlastníků 
s prodejem pozemků však trvá!;

-  zřízení věcných břemen při výstavbě přípo-
jek inženýrských sítí;

-  vyjádření ke stavbám soukromých staveb-
níků;

-  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

Zkušenosti poslední doby potvrzují, že ob-
čané mají jen malou povědomost, co dělat, když 
někdo spáchá přestupek, a co by mělo následo-
vat, jak se řeší. Proto jsem se rozhodl poskyt-
nout Vám informace, jak se věci mají. Pokud 
někdo z občanů zaregistruje, že vůči němu či 
jiným nebo vůči skupině obyvatel někdo záměr-
ně narušuje jejich soukromí, ohrožuje je – např. 
opakovaným nadměrným hlukem, nebezpeč-
ným chováním, narušuje svévolným jednáním 
životní prostředí nebo se dopouští jiných pře-
stupků proti občanskému soužití, má samo-

zřejmě možnost proti takovému jednání podat 
u místního obecního úřadu oznámení o tomto 
přestupku. Je to ovšem možné oznámit i poli-
cii, tato ho však po vyhodnocení jako přestu-
pek předá k nám na úřad. Aby to bylo možno 
řešit s dotyčným jako přestupek, je nutné dolo-
žit důkazní materiál, tzn. kdy se to stalo a co se 
stalo, průběh událostí, případně doložit dalším 
svědeckým materiálem (fota atd.). Je nezbytné 
uvést svědky této události.

A co se pak děje dále? Na úřadě se tento 
podnět předá tzv. přestupkové komisi k řešení. 

pokračování článku na 2. straně 
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Zde je nutno zdůraznit, že pravomoc řešit pře-
stupek má pouze tato komise, nikoliv starosta, 
nikdo z radních ani zastupitelů. Ti nemají prá-
vo do jednotlivých případů jakkoliv zasahovat, 
tzn. ani „popohánět“ k větší rychlosti, ovliv-
ňovat průběh. To je dáno zákonem. Nástrojem 
obce k řešení přestupků je přestupková komise 
a spadá do kompetence státní správy, nikoli sa-
mosprávy. Předsedou komise musí být  člověk 
s právním vzděláním, nebo musí mít kvalifikaci 
dle zvláštních předpisů. Členové komise jsou 
samozřejmě vázáni mlčenlivostí. Tato komise 
potom posuzuje důkazy, musí vyhodnotit, kdo 
je účastník řízení, kdo svědek atd., zda vůbec 
jde o přestupek v rámci zákona, vyzývá účast-
níky a svědky k vyjádřením, případně záležitost 
postupuje k řešení jiným orgánům (např. na ma-
gistrát, odbor životního prostředí, živnostenský 

úřad atd.). Taktéž osoba podezřelá ze spáchání 
přestupku má svá práva: právo nechat se zastu-
povat, právo nevypovídat, právo požadovat vy-
jádření jiných orgánů (hygieny atd.), právo pou-
žívat jakékoliv argumenty. To vše musí komise 
posoudit, vyhodnotit a poté pod tíhou argumen-
tů dotyčného i „odměnit“. Že je to mnohdy „běh 
na dlouhou trať“, snad nemusím připomínat. 
A přestupků rapidně přibývá, za první čtvrtletí 
r. 2011 jich bylo celkem 42. Jsou to např. všech-
ny krádeže v Globusu (byť cena odcizené věci je 
mnohdy pouze pár desítek korun), jsou to sou-
sedské spory atd. Bohužel stávající legislativa 
není nakloněna  rychlému řešení. Přesto řešení 
jsou a jsou plně využívána.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

"Řešení přestupků, které se stanou na území městského obvodu"

Jak je možné využívat 
nezaměstnané 

pro veřejné práce?

V minulých letech byl vytvořen jakýsi sys-
tém pro zaměstnávání tzv. „nezaměstnaných“ 
z úřadu práce na veřejně prospěšné práce. To 
jsou práce vykonávané zejména na údržbě ob-
vodu, tzn. sekání trávy, odvoz, úklid – zametá-
ní, odklízení sněhu a další práce v našem měst-
ském obvodu. Tyto „nezaměstnané“ jsme mohli 
zaměstnat na dobu 1 roku, z úřadu práce jsme 
dostávali měsíčně dotace na platy těchto pra-
covníků. Po ukončení práce byli opět tito znovu 
evidováni úřadem práce a opět jsme je mohli 
zaměstnat po několika měsících. Bylo to obou-
stranně výhodné – pro úřad i pro tyto občany. 
Úřad měl možnost zaměstnat „plesenské“, kteří 
projevili zájem, a možná mohl takto i lépe plnit 
sociální roli pro ty, kteří by jinak asi zaměst-
nání nenašli. Bohužel od letošního 1.1.2011 je 
všechno jinak. Od tohoto data platí nařízení 
ministerstva práce a sociálních věcí, podle ně-
hož můžeme tyto nezaměstnané zaměstnat až 
po třech letech. Toto nám těžce rozbíjí náš sys-
tém, který již byl zaveden.

Vzhledem k tomu, že na území Mob Plesná 
evidujeme pouze několik nezaměstnaných, 
z nichž jen 1 – 2 jsou ochotni pracovat, a to je 
možné jen co 3 roky, rýsují se v tomto směru 
značné problémy. Jinak je možné je zaměstnat 
na plný úvazek, ale také zaplatit jejich mzdy 
z prostředků obvodu v plné výši, bez možnosti 
dotace z úřadu práce. A to je potom na zváže-
ní. Další již využívanou možností je zaměstnat 
tyto lidi na tzv. „veřejnou službu“, což je i v na-
šem obvodu již déle využívaná záležitost. Ne-
zaměstnaný odpracuje zdarma pro obec každý 
měsíc (pokud chce) například 30 hodin, a dávka 
pomoci v hmotné nouzi se mu zvýši o 1659,- Kč 
oproti částce, kdyby nepracoval v režimu veřej-
né služby. I zde však narážíme na častou ne-
chuť k práci, neochotu, takže i zde se jedná jen 
o malý příspěvek do systému údržby obvodu.

Je samozřejmé, že čistota a údržba Plesné je 
jednou z prioritních věcí, proto je nutné i přes 
tyto nepříznivé skutečnosti se touto záležitostí 
zabývat a snažit se zabezpečit tyto práce, aby 
náš obvod byl nadále dobře udržován.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

FotoREPoRtáž o sEnioRECh v PLEsné

Klub důchodců v Plesné vede čilý spole-
čenský život. Nejenže se pravidelně scházíme 
u příležitosti různých oslav narozenin a pořá-
dáme společné zájezdy za krásami přírody, ale 
během prvních tří měsíců roku 2011 již máme 
za sebou např. přednášku MUDr. Marka Honky 
o cukrovce. Všechny nás velmi zaujala, protože 
dr. Honka jako zkušený diabetolog podal vy-
čerpávající a srozumitelný výklad o této nebez-
pečné chorobě, jíž lze do jisté míry předcházet 
změnou životního stylu. Tak jsme se dověděli 
tváří v tvář grafům a obrazovým dokumentům, 
co bychom neměli dělat, jak bychom se měli 
stravovat, aby nás cukrovka neohrozila, a jak 
ovlivňuje náš život (nebezpečí alkoholu, sex, 
únavnost) (obr. 1).

Tradičně jsme si připomněli Mezinárodní 

den žen, letos stý, a na jeho oslavě jsme jako 
hosty přivítali i pana starostu a paní Čechma-
novou z vedení našeho sponzora, hypermarketu 
Globus (obr. 2). Na našich setkáních si členové 
mohou nakoupit maďarské výrobky z CK Erli, 
které tentokrát připravovala paní Ciosková.

Setkání při oslavě MDŽ oživila tombola, 
v níž jsme losovali o desítky drobných cen (obr. 
3, obr. 4). Také jsme si mohli zakoupit jízdné 
do Polska, kam jezdíme v dubnu nakupovat. 
Sál byl plný, muži blahopřáli ženám a rozdali 
jim dárky. K tomu samozřejmě patřilo výbor-
né občerstvení (obr. 5) i dobrá nálada nás všech 
(obr. 6).

Připravujeme během jara a léta další akce, 
přijďte mezi nás.

M. Wiedermanová, B. Vydrová

 (obr. 1)  p. Antoš a MUDr. Honka

 (obr. 3)  losuje p. Hrubá

 (obr. 6)  p. Drkošová a p. Petkačová (obr. 5)  p. Štafínová, p. Štěpaníková, p. Řepková

 (obr. 4)   p. Petkáčová, p. Veselíková, p. Školařová, 
p. Kusýnová a p. Tvrdá

 (obr. 2)  p. starosta Bochňák a p. Čechmanová
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Hasiči informují
MeMoriál Jaroslava antoše

Dne 11.6.2011 (sobota) ve 13 hodin u ha-
sičské zbrojnice uskuteční Sbor dobrovolných  
hasičů v Plesné tradiční soutěž hasičských 
družstev v požárním útoku mužů a žen. Ka-
tegorie mužů budou soutěžit o Putovní pohár 
Memoriálu Jaroslava Antoše. Věříme, že 
naši spoluobčané přijdou povzbudit družstva 
v soutěži, hlavně družstva našeho  sboru mužů 
a žen. Na vaši účast při soutěži se těší plesenští 
hasiči.

Další soutěže v Plesné se uskuteční

• 26.6.2011 v 9,00 hod.
u Domu dětí a mládeže soutěž hasičských 
družstev mladých hasičů.

• 26.6.2011 v 15,00 hod.
u Domu dětí a mládeže soutěž hasičských 
družstev veteránů o Putovní pohár Memo-
riálu Jaroslava Máchy členů starších 35let.

• 5.8.2011 ve 22,00 hod.
u Domu dětí a mládeže NOČNÍ soutěž hasič-
ských družstev mužů a žen.

Hasiči děkují
Sbor dobrovolných hasičů Plesná děkuje 

všem štědrým sponzorům a členům sboru, kte-
ří svými finančními prostředky a dary přispěli 
do tomboly na náš hasičský ples, který se ko-
nal 15.1.2011, a maškarní ples, který se konal 
19.3.2011.

Jako jednatelka sboru jsem přesvědčena, že 
naše hasičské a maškarní plesy jsou na výborné 
a vysoké úrovni a potvrzuje to hojná účast hos-
tů. Letos jsme měli na obou plesech více než 
230 hostů. Poslední ples, maškarní, byl také vy-
nikající. Mnoho maskovaných hostů, až k nepo-
znání plesenských občanů, kapela Blankyt celý  
sál roztančila, vystoupení našich kluků (tatínků 
od rodin), soutěž, bohatá tombola se 133 cena-
mi. Velká pochvala patří rovněž naší kuchařce, 
člence sboru Monice Bajgerové za výbornou 
večeři, která všem chutnala.

Touto cestou bych také chtěla poděkovat 
členům sboru za přípravu, dobrou organizaci 
a věřím, že další plesy budou rovněž na vysoké 
úrovni.

Už nyní Vás mohu pozvat na HASIČSKÝ 
PLES, který bude 21.1.2012.

.....................................................................................

Sbor dobrovolných hasičů v Plesné děkuje 
občanům za připravený kovový šrot, který byl 
sesbírán v sobotu 16.4.2011 po celé obci.

Za SDH Jana Benková, 
jednatelka SDH

sboR 
dobRovoLnýCh 

hasičů

Velikonoce jsou největšími křesťanskými 
svátky, při kterých si křesťané na celém světě 
připomínají utrpení a ukřižování Krista, ale 
zejména jeho slavení vzkříšení. V tzv. „svatém 
týdnu“ si také připomínají veškeré události oko-
lo. V našem plesenském kostele bude následující 
pořad bohoslužeb:

21.4. (Zelený čtvrtek) 
mše svatá...................... 17.30 hod. 
- připomínka poslední večeře Páně

22.4. (Velký pátek)
obřady.............................. 17.30 hod.
- připomínka ukřižování Krista

23.4. (Bílá sobota)
obřady.......................... 20.30 hod. 
- den odpočinku Krista v hrobě a vigilie 
vzkříšení

24.4. (Neděle - Hod Boží velikonoční)
mše svatá...................... 9.00 hod. 
- oslava vzkříšení Krista

25.4. (Pondělí velikonoční)
mše svatá...................... 9.00 hod.

Přeji Vám krásné a požehnané prožití svátků 
velikonočních.

Váš duchovní správce 
Mgr. Ing. Jiří Schreiber 

Ve dnech 30. dubna a 1. května 2011 se bude 
v Plesné konat další ročník folklorního festi-
valu Májová Plesná. Tato krásná oslava jara, 
která je už tradičně spojena s naší Plesnou, si 
za uplynulou dobu čtrnácti let vydobyla velmi 
dobrou pozici na kulturní scéně Ostravy a díky 
ní je naše Plesná ve městě i okolí známá. Patří 
spolu s Honěním krále ve Lhotce k význam-
ným kulturně-společenským akcím vesnických 
obvodů a Plesná tak dává svému okolí vědět, že 
tady je a že něco umí.

30. dubna se na návsi bude stavět Májka 
– symbol jara a mládí – pod patronací hasičů 
a vůbec všech mladých - nejen věkem, ale i ži-
votním postojem. Večer se v tělocvičně koná 
taneční zábava, na kterou jsou zváni mladí 
i staří ze širokého okolí. V neděli na první-
ho máje budou dopoledne jako každoročně 
po Plesné jezdit koňské povozy s tanečníky 
a ti budou zvát občany na odpolední kulturní 
program, který bude letos trochu jiný než v mi-
nulých letech.

Ve 13 hodin se v místním krásném koste-
le sv. Jakuba st. uskuteční koncert historické 
duchovní hudby nazvaný „Hudba pravdy“. 
Vystoupí cimbálová  muzika Technik, Jan Ro-
kyta mladší se svou ženou Liselotte, zpěváci 

Magdalena Múčková, Dušan Holý  a Jan Zavi-
ačič, kteří vystupovali už v minulých ročnících 
Májové Plesné.

V 15 hodin začne před tělocvičnou již tra-
diční odpolední koncert, na němž přivítáme 
i soubory dětské, které mohou změřit své síly 
se zkušenými soubory dospělých. Letos to bu-
dou  národopisný soubor Opavička ze Svino-
va a národopisný soubor ze Skoronic na jižní 
Moravě. Z dospělých, kteří nastoupí po dětech, 
připomenu jenom tradiční, „téměř plesenský“ 
Kotek, soubor lidových písní a tanců Hlubina, 

Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica ze Sta-
ré Vsi, cimbálovou muziku Technik a hosty ze 
Slovenska, Hnojňany z Michaloviec.

Jako každoročně je Májová Plesná společ-
ným dílem pracovníků úřadu našeho městské-
ho obvodu, členů TJ Sokol Plesná, SDH Plesná 
i členů Klubu důchodců  a dalších obětavých 
občanů. Ti všichni spolu s účinkujícími se jistě 
budou snažit  pro vás, hosty festivalu, připravit 
co nejsilnější kulturní zážitek.

Ing. Jaromír Kňura 

vELikonoCE v našEm kostELE

máJová PLEsná PočtRnáCté
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Paní Leni Gavlas, 
vizážistka firmy 
Max Factor, vítěz-
ka mezinárodního 
mistrovství v líče-
ní v Norimberku 
a vicemistryně ČR, 
pokračuje ve svých 
lekcích:

OČI JSOU SPOJNICE MEZI DUŠEMI...

Již odpradávna se říká, že oči jsou hvězdy 
a okna do duše zároveň. Nejdůležitějším rysem 
očí je jejich lesk nebo zář. Tato jedinečná, té-
měř magická charakteristika je vytvářena vzá-
jemným působením světla a slz na povrchu očí, 
což dodává pohledu život a je měřítkem vnitřní 
jiskry dotyčné osoby.

Líčením očí lze tuto jiskru podtrhnout nebo 
zvýraznit podle toho, jaká je barva duhovky 
a jaký barevný podtón má oční bělmo. 

Dosud vžitý názor "jaká barva očí – taková 
barva očních stínů" již dávno neplatí. Nanáše-
ní očních stínů je veliká hra. Při líčení můžete 
používat mnoha barevných kombinací, ovšem 
měly byste se držet velmi důležitého pravidla – 
všechny použité barvy by měly mít sladěný ba-
revný podtón, a to buď studený (stříbřitý), nebo 
teplý (zlatavý) - podle vašeho "barevného typu".

Obecně však platí, že barva očí se spíš potla-

čí, jestliže s ní oční stíny přesně sladíte. Použije-
te-li odstíny odlišné, vaše oči vyniknou a budou 
zářit. Ovšem je třeba dodržet barevný podtón, 
který koresponduje s podtónem vaší pleti.

Například k modrým očím můžete použít 
oční stíny v barvě šedé, šedozelené, jedlově ze-
lené, fialkové, okrové, šedorůžové, béžové nebo 
temně modré... 

Zelené oči rozzáří barva tyrkysová, fialová, 
růžová, hnědá, bronzová, šedomodrá i blankyt-
ná modř...

Hnědé oči nechejte vyniknout v růžové, 
švestkově modré, lahvově zelené, fialkové, še-
dohnědé atd.... 

Techniku líčení volte vždy podle tvaru, ve-
likosti a proporce oka. Ale o tom zase někdy 
příště...

Leni Gavlas,  
www.art-image.cz

PRo žEny čištění a REviZE 
komínů

Po dohodě s kominictvím 
KORS kominík, p. Hlavá-
ček, bude v termínu od 3. 
května provádět v Plesné 
kominické práce. Vybízím 
Vás, pokud o tyto práce 
máte zájem, abyste se s pa-

nem kominíkem předem dohodli na tel. čísle 
777 713 279. S ním si domluvíte přesný termín 
i možnou hodinu.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta
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Co se děje v naší MŠ 

JARNÍ vzducH NáM SvědČÍ

Teplé jarní sluníčko nám umožnilo, abychom 
si konečně užili zahrady.  Děti prozkoumávají 
probouzející se rostliny, rýpají se v hlíně, opra-
šují z pavučin koloběžky, míče, kočárky, auta, 
připravují hostinu z nasbíraných přírodnin v za-
hradním domku, ale také vyrážejí v doprovodu 
dospělých na objevné expedice do okolní pří-
rody. Je zcela patrné, že jarní ovzduší jim plně 
svědčí. Z venku pak přicházejí s červenými tvá-
řemi a hladem na jazyku. Mnohdy se už nemo-
hou dočkat oběda a pak jim samozřejmě i dale-
ko více chutná. I v jejich kresbách se nyní velmi 
intenzivně objevuje radost z toho, že se mají 
na světě dobře. Ztvárňují různobarevné květi-
ny, srdíčka, rodinu, kamarády, domy i s jejich 
obyvateli a obrázkům vévodí usměvavé žluté 
slunce, které stojí majestátně na svém nebeském 
balkónu. Mnohdy je při kreativní činnosti vidět 
i povystrčený jazyk, který vždy svědčí o velkém 
(až urputném) úsilí svou vnitřní představu co 
nejpřesněji zaznamenat na ten bílý, zatím nepo-
psaný, papír či vytvořit trojrozměrný objekt co 
nejdokonaleji odpovídající osobnímu záměru.

TvOřENÍ, POzNáNÍ PROMěNy SvěTA

Kromě těchto radovánek, které je nesmírně 
baví, se děti naší MŠ zcela aktivně zapojily pod 
vedením paní učitelky K. Čepkové a naší školni-
ce paní J. Petruželové do výroby velikonočních 
dekorací, zajíčků, kuřátek a malovaných vajíček 
na „jarní jarmark“. Ten proběhl i s „Bazárkem 
staršího ošacení“ a otevřením foto výstavy 
„Historie MŠ“ o víkendu od 9. - 10. dubna v bu-
dově naší MŠ (informace podány v minulém 
čísle Plesa). Vůbec jim nevadí, že některá kuřata 
či zajíci jsou třeba růžoví, modří, zelení nebo 
červení, důležitý je pro ně akt tvorby a výsledný 
produkt, který jim dodává pocit spokojenosti, 
potřebnosti, naplněnosti a radosti.

dOTEK HISTORIE
Tím, že v současné době připravujeme nejen 

velikonoční dekorace, ale také historickou vý-
stavu fotografií (která bude v budově MŠ i pro 
ostatní občany k nahlédnutí od 10. dubna), mo-
hou se děti pomocí své přirozené zvědavosti se-

známit i s tím, že do školičky před nimi chodilo 
mnoho jiných dětí, které už vyrostly a mnohdy 
jsou jejich staršími sourozenci, rodiči či praro-
diči (nejstarší prezentované foto je ze Šk. r 1957-
58), a že tehdy vypadaly úplně stejně „male“ 
jako ony nyní. Umožňuje jim to poznat, že ne 
vždy věci vypadaly tak, jak vypadají v součas-
nosti (ať už srovnání hraček, oblečení, nábytku, 
lidí…), ale přirozenou cestou se tak seznámí i se 
základním principem života: „… že vše kolem 
se mění, roste, stárne, vzniká či zaniká“.  Při  
hledání vhodné cesty prezentace fota bylo důle-
žité také to, že jsou děti přímo ve víru této akce. 
Počáteční kupy fotografií, u kterých dospělí 
vzpomínali, vyprávěli či se jen smáli svým mi-
nulým dětským nedostatkům, se pozvolna mě-
nily v kultivovanou prezentaci historie MŠ. Děti 
se tak nejen dozvídaly o dětství nyní už prošlých 
let, ale při hledání nejlepší formy prezentace 
z nasbíraných podkladů se seznamovaly i s růz-
nými činnostmi, které bylo třeba vykonat, aby 
vše dostalo určitý kultivovaný rámec. Některé 
dítě zajímalo vyprávění dospělých, jiné projevi-
lo zájem o to, jak se fotky upravují v počítači, či 
projevovalo zájem o to, jak se natištěné stříhá 
a ukládá do rámečků … Některé dítě sledovalo 
intenzivně vše - stálo v blízkosti, poslouchalo, 
sledovalo pracovní postupy a samozřejmě mělo 
kupu otázek, v kterých hledalo odpovědi. 

záPIS NOvÝcH děTÍ dO MŠ

Bohužel i při tomto velmi pozitivním dění 
v naší školičce, kdy intenzivní prvotní dřina 
začala přinášet potěšení i pozitivní klima v ce-
lém zařízení, mě čekal nelehký úkol… Musela 
jsem jako ředitelka při vyhodnocování přihlá-
šek k zápisu nových dětí sdělit několika rodičům 
nepříjemnou zprávu, že jejich dítě při současné 
kapacitě nemohu přijmout. Postupovala jsem 
zcela v souladu s kritérii, která jsem při vyhlá-
šení zápisu zveřejnila na vývěsce, ale bohužel, 
počet přihlášených jako v minulých letech zcela 
převyšoval možnou kapacitu daného zařízení. 
Já však stále věřím, že díky úsilí, které nyní vy-
víjí obec, se podaří letos plánovaná rekonstruk-
ce, a tím i navýšení kapacity míst v MŠ a já tak 
budu moci oslovit všechny rodiče nepřijatých 
dětí s pozitivním sdělením, že jejich děti bu-
dou od 1. 9. 2011 (nebo i později dle domluvy 

 matEŘská škoLa informuje...

– Výstava –
Historie školství v obci 

Ostrava – Plesná

r. 1255 v závěti pana Bočka z Obřan (dato-
vané 17. 12. 1255) byla nalezena první zmínka 
o existenci Plesné.

r. 1781 byla postavena škola (dosud dům 
č. 21) na ulici 26. dubna, pod křižovatkou s uli-
cí Dobroslavickou.

r. 1863 dostavěna nová školní budova (sou-
časná budova MŠ), která pak sloužila škole 
a v průběhu let byla několikrát rekonstruová-
na.

r. 1946 ve školní budově byla vedle školních 
tříd zřízena i jednotřídní MŠ.

r. 1976 v tomto roce byla obec Plesná při-
řazena k Městskému obvodu Ostrava-Poruba 
a rozhodnutím zde byla zrušena ZŠ, která měla 
1. - 5. postupný ročník (školní děti tak musely 
dojíždět do okolních škol).

r. 1977 byla provedena rekonstrukce vnitř-
ních prostor a vzniklo tak nové oddělení MŠ, 
které bylo uvedeno do provozu dne 1. 9. 1977 
a v tomto období bylo zapsáno 60 dětí a kro-
mě plesenských byly autobusem dováženy i děti 
z Ostravy-Poruby.

r. 1981 ve školním roce 1981/82 bylo k před-
školnímu vzdělávání zapsáno pouze 40 dětí, 
a proto se odpoledne obě třídy spojovaly.

r. 1982 pro stále setrvávající nízký počet při-
hlášených dětí (v tomto roce zapsáno 35) bylo 
ve školním roce 1982/83 přikročeno k zrušení 
jednoho oddělení. MŠ se znovu stala jednotříd-
ní a byla umístěna v 1. patře budovy.

r. 1983 zápis v kronice ukazuje, že pro školní 
rok 1983/84  bylo zapsáno dokonce jen 25 dětí.

r. 1995 ve zvýšeném přízemí otevřelo od-
loučené pracoviště ZUŠ ve Svinově jednu vy-
učovací třídu ZUŠ (byla zde vyučována hra 
na klavír a flétnu), část budovy byla přebudo-
vána na zdravotní středisko obvodní a dětské 
lékařky.

– u dětí mladších tří let) přijaty v následujícím 
školním roce 2011/2012. 

POděKOváNÍ

Na závěr chci ještě touto cestou poděkovat 
hlavně všem zaměstnankyním MŠ, jejichž pod-
pora, zájem a pracovitost je největší investice 
této školky. Chci také ještě jednou poděkovat 
maminkám, které pořádají „Bazárek“ a jejichž 
nabídka mi dala možnost tuto akci pojmout 
i rozsáhleji. Chci poděkovat i rodičům, občanům 
Plesné nebo lidem, kteří se zajímají o plesen-
skou školku, že dodali materiály a informace, 
které umožnily scelit její historii do uspořáda-
ného celku historické linie.

Vladimíra Macečková, 
ředitelka MŠ
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V jednotlivcích zvítězil Petr Hejl ml. z Hor-
ní Lhoty před Martinem Bzonkem z Vřesiny 
a Alexandrem Virágem z Pusté Polomi. V druž-
stvech pak po třech letech nadvlády Hlubočce 
zvítězila Vřesina, jejíž barvy hájili Martin Bzo-
nek a Petr a Michal Zbořilovi. 

Stříbrný tým Hlubočce 
reprezentovali Vít Kilian, 
David Gura a Tomáš Černín, 
pro Horní Lhotu pak bronzo-
vý stupínek vybojovali Petr 
Hejl ml., Petr Hejl st. a Ladi-
slav Erniger. 

Naše Družstvo ve složení 
Petr Synek, Vladimír Pařeni-
ca a Kristýna Synková nena-
vázalo na loňské i předloňské 
umístění na stupních vítězů 
a skončilo těsně čtvrté, což 
bylo zejména pro naše dospě-
lé hráče s ohledem na medai-
lové ambice zklamáním.

Ing. Vladimír Mach

do čela vesnických sportovních her jde vřesina

vEsniCké sPoRtovní hRy – 16. ročník

Nový ročník „mezi-
vesnické olympiády“ na-
zvané Vesnické sportovní 
hry už má za sebou svá 
první klání. Třetím v po-
řadí byl víkendový turnaj 

ve stolním tenisu, který se odehrál v Pusté Po-
lomi.

Zúčastnily se výběry devíti obcí, ve startovní 
listině ale tentokrát chyběly Těškovice..

Turnaj byl napínavý až do samotného konce. 
Jednotliví reprezentanti obcí totiž hrají za různé 
oddíly v okresních i krajských soutěžích, bylo to 
tedy na zelených stolech znát. Turnaje se zúčast-
nila také  nejmladší účastnice v historii této dis-
ciplíny na Vesnických hrách  – 12letá  Kristýna 
Synková z Plesné /aktuálně 24. hráčka repub-
likového žebříčku mladších žákyň/ a rozhodně 
nezklamala, neb za velkého povzbuzování mno-

ha zúčastněných včetně pořadatelů vyhrála 3 zá-
pasy a skončila celkově na 22. místě. 

 Vítězné družstvo v badmintonu

Druhou soutěží letošního ročníku Vesnic-
kých sportovních her byly dráhové kuželky, 
které uspořádaly 19. února Dobroslavice. Zvítě-
zila opět Vřesina, i když její souboj s domácími 
Dobroslavicemi byl napínavý až do konce. Byl 
dokonce tak „dramatický“, že skončil vzájem-
ným slovním napadáním dvou hrajících hráčů! 
Hráčům Plesné se příliš nedařilo a družstvo 
ve složení Vladimír Dedek (133 kolků), Pavel 
Novák (117 kolků), Petr Laňka (108 kolků) a To-
máš Luzar (99 kolků) skončilo na osmém místě. 
V jednotlivcích vyhrál Radek Foltýn z Vřesiny 
se shozenými 174 kuželkami.

Výsledky obcí v dráhových kuželkách:
  1. Vřesina
  2. Dobroslavice
  3. Krásné Pole
  4. Dolní Lhota
  5. Velká Polom
  6. Těškovice
  7. Horní Lhota
  8. Plesná
  9. Pustá Polom
10. Hlubočec

Třetí soutěží byl stolní tenis tříčlenných 
družstev. Soutěž se konala 12. března v Pusté 

Polomi. Soutěž probíhala ve svižném tempu 
a Plesná si od ní dosti slibovala, měli jsme šanci 
na vrcholné umístění. Bohužel Petr Synek v zá-
kladní skupině neuspěl jako v minulých letech 
a místo o vítězství nakonec bojoval „jen“ o sed-
mé až deváté místo. Přesto naše družstvo díky 
nové posile, Vláďovi Pařenicovi, a perspekti-
vě, teprve dvanáctileté Kristýně Synkové má 
i po odchodu Karla Synka z Plesné před sebou 
velkou budoucnost. Umístění našich hráčů: 5. 
Vl. Pařenica, 7. P. Synek, 22. Kr. Synková. Sou-
těž jednotlivců opět vyhrál Petr Hejl ml. z Hlu-
bočce. Těškovice se soutěže neúčastnily.

Výsledky soutěže obcí ve stolním tenise:
  1. Vřesina
  2. Hlubočec
  3. Horní Lhota
  4. Plesná
  5. Pustá Polom
  6. Dobroslavice
  7. Velká Polom
  8. Krásné Pole
  9. Dolní Lhota

Čtvrtou soutěží byl v sobotu 4. dubna už po-
třetí v Plesné badminton. Naši hráči potvrdili 
velkou převahu a družstvo ve složení Marek 

Václavík, Petr Ko-
lář, Václav Ben-
benek a Vladimír 
Mach ml. ztratilo 
jediný set a to ne-
mohl pro zranění 
hrát Jan Benbenek.  
Škoda, že tato vý-
jimečná generace 
hráčů vychovaná 
Vaškem Chylou 
postupně z oddílu 
badmintonu Soko-
la Plesná odchází...

Plesná díky vítězství v soutěži postoupi-
la v celkovém hodnocení sportovních her  už 
na třetí místo.

Ceny vítězným družstvům věnoval Globus, 
občerstvení závodníkům zajistil Úřad městské-
ho obvodu Plesná a celou soutěž zorganizovali 
členové Sokola Plesná.

Výsledky soutěže obcí v badmintonu:
  1. Plesná
  2. Dolní Lhota
  3. Krásné Pole
  4. Velká Polom
  5. Horní Lhota
  6. Vřesina
  7. Těškovice
  8. Pustá Polom
  9. Hlubočec
10. Dobroslavice

Celkové výsledky obcí po čtvrté soutěži:
  1. Vřesina ............................ 35 bodů
  2. Velká Polom ................... 26 bodů
  3. Plesná ......................... 25 bodů
  4. Krásné Pole ..................... 25 bodů
  5. Dobroslavice ................... 22 bodů
  6. Hlubočec .......................... 20 bodů
  7. Horní Lhota ..................... 20 bodů
  8. Dolní Lhota ..................... 18 bodů
  9. Pustá Polom ..................... 14 bodů
10. Těškovice ......................... 13 bodů

Pěkné průběžné třetí místo se bude snažit 
Plesná udržet v následujících dvou soutěžích, 
a to 7.5. v Těškovicích na přespolním běhu 
a 21.5. ve Vřesině ve volejbalu. Hledáme nové 
reprezentanty obce: kdo máte zájem se zapojit 
do těchto disciplín a trvale bydlíte v Plesné, 
volejte na mobil 608 979 425. Veškeré výsled-
ky Vesnických sportovních her najdete na www.
volny.cz/sokol-plesna.

Ing. Vladimír MachVesnické sportovní hry - stolní tenis
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V minulém 
roce v létě jsme 
psali o prak-
tickém využití 
vládního pro-
gramu Zelená 
úsporám v Ples-
né – pořízení 
solárního ohře-
vu teplé vody. 
Téměř po roce 
provozu je mož-

né shrnout klady i zápory celé akce.
Souprava na solární ohřev vody pro rodin-

ný dům - 2 solární panely, bojler o obsahu 250L 
s řídicí elektronikou a vystrojením - stála včetně 
montáže 81 tisíc Kč s DPH. Klady jsou jedno-
značné. Kotel prakticky celé léto až do příchodu 
opravdové zimy stojí, vodu bohatě ohřeje slun-
ce. Pokud si dáte práci a v zimních měsících 
odhrnete z panelů sníh, uvidíte malý zázrak. 

I při teplotě kolem -5 stupňů a zimním sluníč-
ku se dokáží panely rozehřát na neuvěřitelných 
+30 stupňů a alespoň předehřívat vodu v bojle-
ru. Kotel pak už s jejím dohřátím na +50 nemá 
příliš práce.

Máte tak dostatek teplé vody i bez ohřevu 
kotlem. Jen s nepochopením pak sledujete pod-
večerní aktivity některých domů v okolí, které 
začnou vyluzovat do vzduchu štiplavý hustý 
dým z doposud chladných komínů. To po ná-
vratu ze zaměstnání roztápějí v domě klasický 
kotel s cílem vytopit dům a ohřát vodu v boj-
leru. Jak potvrdí každý kominík – i při topení 
čistým suchým dřevem komín bude čoudit. Než 
se zahřeje komínové těleso a rozhoří obsah kotle 
na ideální teplotu, vždycky to pár desítek minut 
potrvá. Stejné to bude i při dohořívání obsahu 
kotle a dohasínání ohně. Když k tomu přidáme 
pravidelně nečištěný komín nebo – nedejbůh 
– topení vším možným, na ideální obecní ply-
novou komoru je zaděláno. Bohužel podobná 

ZELEná úsPoRám v PLEsné Po RoCE 
a ZnEčištěný vZduCh

situace je i v létě, kdy se topí právě jenom pro 
ohřátí vody v bojleru. Přitom všichni kolem 
mohli solární ohřev vody mít a těmto aktivitám 
se elegantně vyhnout. 

Program Zelená úsporám však není možné 
jen chválit. A tady je důvod, proč si nemohl so-
lární ohřev vody pořídit opravdu každý. Z vlast-
ního jsme sice uhradili nakonec „jen“ 26 tisíc, 
které by se měly zhruba do 3 let vrátit na úspo-
rách, ale loni v létě jsme museli najednou za-
platit celých 81 tisíc. Pak podat papíry a čekat 
a čekat a čekat. Proč tak dlouho? 

Žádost podána v červenci, vyrozumění došlo 
po prázdninách. Po lednové telefonické urgenci 
se hnuly ledy a obratem jsme dostali smlouvu. 
Prý už byla dotace schválena a jen se čeka-
lo na vytištění a podpis smlouvy. Ve smlouvě 
další velké překvapení. Už ne peníze do 30 dní 
po podpisu smlouvy, ale 90 dní. Státu není hlou-
pé nechat se od občana úvěrovat celý rok. Nako-
nec se stal druhý zázrak a na konci března pe-
níze došly. Ale proč to muselo trvat 10 měsíců? 
Pak se těžko divit lidem, když zůstanou u kla-
sického kotle a dřeva, které se vždycky někde 
nějaké sežene. A že smrdíme a čoudíme dál...

Ing. Radovan Burkovič

čEští a sLovEnští hvěZdáŘi na tahiti

Ve dnech 5. až 20. 
března 2011 vyrazila 
skupina 15 českých 
a slovenských ama-
térských i profesi-
onálních hvězdářů 

(byť jediným profesionálem byl „hejtman“ vý-
pravy dr. Jiří Grygar, který tam oslavil své 75. 
narozeniny) a současně cyklistů (to jsem byl 
především já, který i za jasné noci nevidí více 
než 5 až 7 hvězd) na ostrovy Francouzské Po-
lynésie po stopách významných astronomických 
událostí. Hlavním motivem bylo stoprvé výročí 
pozorování Halleyovy komety Milanem Ras-
tislavem Štefánikem z observatoře v hlavním 
městě Papeete na ostrově Tahiti, sté výročí jeho 
pozorování zatmění Slunce dne 28.4.2011 u os-
trova Vavau a potažmo i návštěva mysu Venus 
Point na Tahiti, odkud 3.6.1769 anglický moře-
plavec James Cook pozoroval průchod Venuše 
slunečním kotoučem. Celá výprava využila 
mimosezonní výhodné nabídky Air France pro 

skupiny min. 10 osob s možností dvou zavazadel 
do 23 kg v ceně letenky. Takže jediným naším 
dopravním prostředkem bylo kolo. Na něm jsme 
dojížděli, kam jsme chtěli, a současně i převá-
želi veškerá zavazadla. Nejdelší denní transport 
na kole z jednoho noclehu na jiný se všemi věc-
mi byl 53 km v hustém 
automobilovém provo-
zu. Postupně jsme byd-
leli na dvou různých 
místech na ostrově Ta-
hiti (příliš rušná civili-
zace) a jednom místě 
na  nádherném přírod-
ním ostrově Moorea, 
na němž jsme byli nej-
déle a zažili tam i eva-
kuaci před tsunami, 
které nakonec bylo jen 
70 cm vysoké, k nero-
zeznání od příboje za-
lamujícího se na korá-

lové bariéře 
obklopující 
ostrov asi 
1 km od po-
břeží. Škoda, mohl to být zážitek! 
Však také místní se i přes výzvy po-
licie (bylo to v hluboké noci) nikam 
neevakuovali. Ale děti neměly školu, 
dva dny pak nepluly trajekty a nelé-
tala letadla.

Hned druhý den jsme vyšlapali 
k pomníku M. R. Štefánika v Papee-
te, kde naši slovenští přátelé velmi 
důstojně a pečlivě upravili a zdoku-
mentovali tuto upomínku na svého 

slavného krajana. Na jihu velkého ostrova Tahiti 
jsme navštívili Gauguinovo muzeum sice bez 
originálů jeho děl, zato s obsáhlými informace-
mi o jeho životě. 

Ostrov Moorea jsme objeli i s vystoupáním 
do sedla Belveder s vyhlídkou na dvě maleb-
né zátoky a my dva jsme se jako jediní vydali 
i na moře a upádlovali na mořském dvojkajaku 
téměř 20 km podél pobřeží asi třetiny obvodu 
ostrova.

K pobytu patřilo i nádherné koupání v teplé 
vodě klidných lagun a šnorchlování, i když ne 
všude dovoloval „les“ korálů plavání v dostateč-
né hloubce.

Díky společným zájmům jsme trávili příjem-
né večery na verandě bungalovu i se závěreč-
ným „banketem“ s rybí pochoutkou z tuňáků 
od místních rybářů připravenou dámskou částí 
naší výpravy (v počtu dvě) a vínem z Francie 
(na Tahiti réva neroste).

 Ostrov Moorea (Tahiti, Francouzská Polynésie)

pokračování článku na 8. straně 
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vZPomínka 
na osvoboZEní obCE

sběR šatstva

26. dubna t.r. je to již 66 let od chvíle, kdy 
byla naše Plesná ve druhé světové válce osvo-
bozena Sovětskou armádou. Toto výročí si při-
pomeneme i letos, a to v úterý 26. dubna v 18:30 
hod. položením kytic u pomníku padlých ob-

čanů v první a druhé světové válce (pomník 
u mateřské školy). Následovat bude vzpomínka 
v 19:00 hod. u památníku sovětských padlých 
vojáků na Nové Plesné. Jste všichni srdečně 
zváni.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Na základě domluvy s Diakonií Broumov 
Vám chceme dát informaci, že i letos se v na-
šem obvodu uskuteční sbírka šatstva a dalších 
věcí. V této chvíli Vám ještě nemůžeme sdělit 
přesný termín, neboť není přislíben ze strany 
Diakonie odvoz. Tato sbírka se však uskuteč-
ní zcela jistě ve druhé polovině tohoto roku. 
O přesném termínu budete informováni v červ-
novém vydání Plesa.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Na závěr jsme byli pozváni na radnici v Pa-
peete – původně celá výprava, ale pro náhlý 
tropický liják se nedalo jet na kolech, takže 
nakonec odjela přistaveným autem jen delegace 
5 lidí. Přijala nás náměstkyně primátora, po-
zdravili jsme se polibkem na obě tváře (z podá-
vání rukou jsou v rozpacích), vyměnili jsme si 
symbolické dárky, vyfotili a „setrvali v přátel-
ském rozhovoru“.

Všechny akce byly naprosto zájmové, např. 
2 účastnice zájezdu, redaktorky časopisu Cyk-

loturistika, jely po tsunami za reportáží na dal-
ší ostrovy, cyklista z Valašska se vydal letecky 
na ostrov Bora Bora. Tomu odpovídalo i to, že 
jsme měli předem zajištěny jen 2 noci po příjez-
du a 2 noci před odjezdem, zbývajících 9 nocí 
jsme si podle potřeby zajišťovali až na místě.

Nejnáročnější bylo vždy 23 hodin čistého 
času v letadle, naštěstí s mezipřistáním v Paříži 
a Los Angeles – zde s několikahodinovou pře-
stávkou.

Šárka a Miroslav Hrdinovi

"Čeští a slovenští hvězdáři na Tahiti"

Zpráva z místních novin v Papeete:

UNe délégatioN sloVaqUe accUeillie à l'Hôtel de Ville
Une délégation slovaque a été accueillie par quelques élus de la ville, ce vendredi 18 mars.

Etaient notamment présents, Danièle Teaha et Hinatea Tama, adjointes au maire, ainsi que 
Régina Suen Ko et Alain Mai, conseillers municipaux.

Profitant de leur séjour en Polynésie française, ces touristes se sont rendus sur la 
stèle commémorative de l'ancien Observatoire du Mont Faiere située à Sainte Amélie afin 
de rendre hommage à Milan Ratislav Stefanik, astronome et chercheur slovaque, fondateur 
de l'ancienne Tchécoslovaquie.
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městská PoLiCiEPoLiCiE čR

Informuje...
Na Ostravsku jsme v mě-

sících lednu a únoru za-
znamenali případy, kdy se 
obětí trestných činů pacha-

telů stávají převážně senioři. Pachatelé se vy-
dávají za osoby, kterými ve skutečnosti nejsou, 
a využívají různé záminky, aby je starší osoby 

pozvaly k sobě domů. Ženy pachatelky či muži 
pachatelé se vydávají za sociální pracovnice, 
pracovníky vodáren, plynáren nebo osoby na-
bízející účast v soutěži s možností vyhrát. 

Senioři jsou natolik důvěřiví, že osoby pustí 
do svého bytu či domu. V nestřeženém okamži-
ku tyto osoby odcizí našetřené a uložené pení-
ze. Pachatelé využívají rafinované lsti, využijí 
nepozornosti obětí a okradou je často o velké 
částky peněz. Většinou bez problémů pak 

z bytů, kam je důvěřiví senioři pustili, zmizí, 
a proto je velmi těžké tyto pachatele usvědčit.

Touto cestou chceme apelovat na všechny 
občany, nejen na seniory. Nepouštějte do svého 
bytu osoby, které neznáte, ať již nabízejí cokoli. 
Zabezpečte si své věci ve svém bytě. Nikomu 
se nezmiňujte, zda bydlíte sami či nikoli. Neu-
kazujte lidem svůj majetek ani osobní doklady. 
Nevěřte slibům jiných lidí. Nebuďte důvěři-
ví. Buďte ostražití. Další preventivní radou je 
umístění štítku na domovní dveře v množném 
čísle, např. „Novákovi“ ne „Novák“ či „Nová-
ková“. 

Jen pro zajímavost: v nejmenovaném okrese 
zaznamenali i případy, kdy pachatelé těchto 
trestných činů jako záminku používají malé 
děti, které mají žízeň nebo musí jít na záchod. 
Vstup do obydlí seniorů je tak ulehčen.

v případě jakéhokoli podezřelého jednání 
volejte ihned na bezplatnou linku policie 158.

Zahájena sbírka 
na útulek 

pro nalezené psy 
v Ostravě -Třebovicích

Za účelem spolufinancování 
útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích 
byla ke dni 1. březnu 2011 zahájena veřejná sbír-
ka.

Všichni, kterým není lhostejný osud opuště-
ných psů čekajících v útulku na své nové maji-
tele, na pána, který je bude mít rád a bude jim 

věnovat náležitou péči, mohou až do 30. ledna 
2014 přispět libovolnou finanční částkou na účet 
č.: 110189 – 1649297309 / 0800

Za peníze, pořízené z této veřejné sbírky, 
budou pořízeny potřeby pro psy. Za každý pří-
spěvek, který umožní zmírnit následky spojené 
s nedobrovolným pobytem nejlepšího přítele 
člověka v útulku, Městská policie Ostrava jako 
provozovatel útulku děkuje.

 Na kole zemí příběhů
NejeN biblických - 5. část

30.4.2010

V mokrém vypraném dresu jedu dále podél 
jezera, je dost chladno, později začne popr-
chávat a to trvá celý den. Začíná stoupání asi 
z -200 m. n.m. zhruba do +500 m, spojené s ci-
telným ochlazením. Hned na začátku silnice 
č.789 je archeologická lokalita Kursi, kde měl 
Kristus vykonat první zázrak – proměnu chlebů 
– na území nepatřícím k tehdejšímu židovskému 
státu. Ptal jsem se pokladníka, není-li tu někde 
obchod. Není, ale dal mi půl bochníku bílého, 
nepříliš chutného chleba a 3 hrušky. Jelikož ne-
měl na vrácení z mé stovky, stačilo mu 12 šekelů 
místo 16. Zbyly tady jen ruiny kaple a byzant-
ského chrámu, ale pěkná vyhlídka na jezero.A 
už v dlouhých serpentinách zdolávám 7 km 
stoupání. Nahoře osada, docela moderní, mo-
hutně jsem nakoupil na dva dny (zítra je sabat), 
i 4% kozí kefir (všude na východ od Srbska se 
tomu říká jogurt, i když „normální“ jogurt také 
mají) s broskvovou příchutí. Dal jsem si pizzu, 
kávu, pivo, pomeranč a zkratkou doleva jsem 

najel na hlavní silnici č. 98 vedoucí po hřebe-
nu Golanských výšin k severu až do nejzazší-
ho výběžku pod nejvyšší horu dnešního Izra-
ele Hermon. Po obou stranách silnice tabulky 
DANGER MINES (nebezpečí min). Z výše 
okolo 1000 m je neustále krásný výhled na osa-
dy v nížině kolem Jordánu. Byly odtud snadným 
terčem pro syrská děla, dokud Izraelcům ne-
došla trpělivost a Golanské výšiny neobsadili. 
Z hlavní silnice ale musím posléze odbočit do-
leva na č. 808, protože k průjezdu v těsné blíz-
kosti syrské hranice je třeba povolení. Po chvíli 
vidím ukazatel doleva - Gamla, archeologická 
lokalita. Napadá mne, zda to nejsou ty menhi-
ry, které jsem viděl v naší televizi v cestománii 
o Golanech. A skutečně, jenže jsem se zpozdil 
o 20 minut a už nepouštějí. Před sabatem se vše 
zavírá o hodinu dříve. Ale i na příjezdové cestě 
je několik menhirů k vidění. Zato jsem si tam 
popovídal s rangerem  (ochránce přírody, jenže 
s mnohem většími pravomocemi, je i ozbrojen 
pistolí). Byl autem ve Slovinsku, Dolomitech, 

Alpách. Konečně mi jasně řekl, kde se může 
v Izraeli stanovat. Všude, kde není vyznačen 
zákaz, přírodní rezervace nebo nějaká zábrana 
(plot). Stejně už jsem pochopil, že je každému 
jedno, že vedle cesty někdo stanuje. Nakonec 
večer nacházím mezi minovými poli enklávu 
(u vesnice), kde tabulky nejsou. Obrovská zima, 
oblékám do spacáku vše, co mám ještě suché, 
a ještě to nestačí. Navíc pod stromem v pichlavé 
trávě, musel jsem napřed odházet kameny velké 
jako hlavy. 63 km.

1.5.2010

Silnice začíná opět stoupat, projíždím ko-
lem mnoha reliktů války (ustřelený roh mešity, 
zničený syrský tank, opuštěná chátrající syr-
ská kasárna). Po levé straně na parkovišti dva 
drúzové prodávají tenoučké placky s tvarohem 
dopečené na kovové polokouli o průměru skoro 
1 metr, kávu, nějakou drúzskou pochutinu s ko-
řením (jako řídký pudink), třešně. Dal jsem si 
vše, celkem za 60 šekelů. Ukazují mi pod námi 
se nacházející tábor amerických vojáků působí-

pokračování článku na 10. straně 
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cích zde v rámci sil OSN v úzkém, „výbušném“ 
pásmu u města Kunejtra, jezero kousek za nim 
je už Sýrie. V dáli je zasněžený horský hřeben, 
syrský Hermon. Drúzové mají také Allaha, ale 
nejsou muslimové. Docela se s nimi dá domluvit 
anglicky, k Izraeli jsou loajální. Mluví arabsky, 
oblékají se ale jinak. Muži nosí sněhobílé ple-
tené čepičky (kulichy) s „anténkou“, ženy bílé 
šály volně splývající z hlavy, nikoliv přiléhající 
muslimské šátky. Stále stoupám. Na parkovišti 
jsem se také dal do řeči s mladým cyklistou, 
opět původem Rusem z Taškentu, který to tady 
zná a doporučuje mi výjezd na Hermon. Podle 
předpovědi má prý snad odpoledne, ale určitě 
pak v noci intenzivně pršet. Ale vždyť je jas-
no s vysokými obláčky! Poté, co jsem odbočil 
vpravo a pak zase vlevo, dojíždím do městeč-
ka Majdal Shams. Je ve svahu ve výši 1500 m. 
Jedu až nad ně, ale posledních 6 km na vrchol 
Hermonu s převýšením 500 m to vzdávám, s ba-
tožinou přes 20 kg se to nedá. Obracím a jedu 
dolů, v městečku míjím sousoší drúzů bojujících 
za nezávislost i s jejich vlajkou, odbočuji vpravo 
na vedlejší silnici, stále dolů. Ve velké zahra-
dě vidím plno dětí s rodiči, nějaký dětský den, 
u plotu peče starší drúz voňavé šašliky. Ptám se, 
zda je prodávají, ale je to uzavřená slavnost. Ptá 
se, odkud jsem, a já se naopak jako obvykle vy-
ptávám jeho na drúzy a jejich život. Mezitím mi 
podává přes plot jeden šašlik za druhým, všech-
ny pěkně mastné, pátý již s díky odmítám. Lou-
čím se, mám žízeň, v hospůdce si dávám pivo 
Tuborg 5,2 %, ještě že to je z kopce. Nade mnou 
se objevuje mohutná křižácká pevnost NIM-
ROD, ale nejdu tam. Pokračuji dále na západ, 
opouštím území Golan a po pár kilometrech od-
bočuji doleva na hlavní silnici vedoucí údolím 
Jordánu až k Tiberiadskému jezeru. Jezírka vy-
značená na mapě jsou ve skutečnosti rákosiny. 
Stavím stan u cesty za rákosem v broskvovém 
sadu na mazlavé hlíně. Trénuje tu nějaký běžec, 
každou chvíli nabíhá kolem mne do dalšího ko-
lečka, až tma ho zastaví. 66 km.

2.5.2010

A ejhle, mladý cyklista měl pravdu. K ránu 
liják jak z konve, ještě že mám na noc vždy vše 
sbaleno pro případ evakuace, ale stan je mokrý 
a spacák provlhlý. Ráno natahuji mezi chvojky 
podél silnice lano a suším. Dosušuji na teplém 
asfaltu na kraji silnice a pak jedu dál. Přejíždím 
Jordán, kousek na východ (doleva) a po 4 km 
prudkého stoupání serpentinami odbočuji zase 
doprava a definitivně se blížím podél Jordá-
nu k jezeru. Na Jordánu pádlují vodáci a nic 
jim nevadí, že podél břehu jsou opět mino-
vá pole (východní břeh byl zde syrský a patří 
tedy ke Golanům). Přijíždím k jezeru a dávám 
se vpravo po jeho západním břehu. Zastavu-
ji v Kafarnaum, musím obléct dlouhé kalhoty 
a jdu k domu (spíše jen k jeho základům), kde 
měl žít sv. Petr ještě jako rybář. Je tam i syna-
goga se základy z přelomu věků. Připojuji se 
opět k polské skupině (na svatých místech pře-
važují Poláci) s výborným průvodcem.Vysvět-
luje historii židovského národa. Po rozboření 
prvního (Šalomounova) chrámu Babyloňany 
pod Nabochodonosorem byli Židé odvedeni 
do babylonského zajetí, ale uchovali si svou 
pospolitost, scházeli se, sepisovali to, co se do-

chovávalo ústním podáním, a tak vlastně začala 
vznikat bible. Scházeli se v modlitebnách, což 
vlastně byly a jsou dodnes synagogy. A rabíni 
jsou správci synagog. Židé dodnes nemají sva-
tyni, kněze ani obětiště, kde by slavili obětování 
(jako v křesťanské mši), protože svatyní může 
být jen chrám, a ten první rozbořili Babyloňané 
a druhý, postavený Herodem Velikým v 1. stol. 
př. Kr., zbořili v r. 70 po Kr. Římané při po-
tlačení židovského povstání. Takže judaismus 
je dodnes rabínský. Do Tabghy (kde Kristus 
rozmnožil chléb a ryby) už nejdu, je už to jen 
moderní fikce na místě novozákonního příbě-
hu s nemalým vstupným. Ale Poláci se nedají 
odradit. Dojíždím na pláž v Tiberiadě. Pěkné 
místo na stanování, koupu se večer i ráno, jen 
kdyby tady nebyl tak strašný svinčík a hejna 
much, jako tady všude, kde je teplo. Odpoledne 
přichází dost lidí, dělají ohníčky, zajedou autem 
(náklaďáčkem Toyota) až na břeh, pustí naplno 
izraelské techno a sedí na střeše auta a klátí 
se v rytmu. Někdo se i koupe, ale mladí chodí  
a baví se jen ve skupinkách jen kluků nebo jen 
děvčat. Ale koupání je tu skvělé. 63 km.

3.5.2010

V prvním hotelu v Tiberiadě se zastavuji, ej-
hle mají mail. Konečně sedím u počítače s krás-
ně čitelnou bílou klávesnicí. Opouštím Tiberia-
du, dojíždím na jižní konec Galilejského jezera 
a zahýbám na západ. Nekonečné stoupání, než 
jsem se dostal alespoň na úroveň moře (jezero 
je 250 m pod jeho úrovní). Pak jsem u Kefar 
Tavor, kde se objíždí biblická hora Tabor, najel 
na rychlostní silnici vedoucí přes město Afula 
na jihozápad ke Středozemnímu moři. Spous-
ta aut, celkem dobrá krajnice, ale u křižovatek 
a odbočení se musí velmi obezřetně přejíždět 
jízdní pruhy. K večeru jsem odbočil k lokali-
tě Megiddo. Tam jsem naproti na skládce rour 
k rozvodu zavlažovací vody přespal (rovný čistý 
terén, policajti po polní cestě jen projeli kolem), 
na rourách se po vyprání dalo rozvěsit prádlo 
k sušení). 66 km.

4.5.2010

Jedu na kopec do Megiddo. Je to největ-
ší a nejstarší archeologická lokalita v Izraeli 
{ještě Hazor  Bereševa, ze které ale skoro nic 
nezbylo), nálezy už ze 7. tisíciletí př. Kr. Od 5. 
tisíciletí př.K. lze vystopovat spojité osídlení. 
Je tam 21 vrstev (v Troji je 27). Byla to křižo-
vatka obchodních cest (karavan) v severojižním 
směru mezi územím dnešní Saudské Arábie 
a Chetitskou Anatolií (Tureckem) a v západový-
chodním směru mezi Egyptem a Mezopotámií 
a dále Indií. Proběhlo zde mnoho válek, zejmé-
na s egyptskou říší, a vládli tady Kanaanští krá-
lové. Kanaanské Megiddo pak bylo Egypťany 
definitivně zničeno v 2. polovině 12. stol. př.Kr.  
Semité (Židé) začali přicházet až asi ve 14. stol. 
př. Kr. a brzy tam začal stavět nové město (tedy 
další vrstvu) král Šalomoun. Dnes jsou to ruiny, 
ale poměrně zachovalé, i s uměle proraženým 
80 m dlouhým utajeným tunelem ke zdroji vody 
nacházejícím se už za hranicemi tehdejšího 
města (zvenčí pak byl přístup k vodě pro nepřá-
tele masivně zazděn). Pod kopcem Megiddo je 
pak podle Nového zákona lokalizován Arma-
gedon, kde proběhne konečná bitva mezi zlem 

a dobrem a po vítězství dobra bude nastoleno 
boží království na zemi. Armagedon je uváděn 
i na současných mapách.

Připojil jsem se zde opět ke skupině Poláků, 
ale průvodkyni se nějak nechtělo vláčet se ved-
rem, tak jsme brzy skončili v chládku vodního 
tunelu.

Pak jsem z Nahal Hadara Junction (křižovat-
ky s hlavní silnicí č. 4 vedoucí podél pobřeží) 
ještě zajel kousek na sever do Caesarei, přímoř-
ského města postaveného Herodem Velikým 
- co ten všechno nepostavil: Masadu, druhý je-
ruzalémský chrám a mnoho dalšího - a přitom 
to byl původem Makedonec.V Caesarei sice 
ruiny jsou, ale plně podřízené byznysu. Všu-
de hospůdky - rybářské, námořnické, křižácké 
a jiné, prodejny všeho možného i uměleckých 
děl, plážička (neměl jsem ještě plavky, v méně 
významných vodách jsem se koupal v cyklis-
tických kalhotách), na velkém římském amfi-
teátru s moderními sedadly se chystalo podium 
jako pro Rolling Stones. Po obědě sestávajícím 
z menšího melounu a půl kila jahod jsem pokra-
čoval po silnici č. 4 změnivší se již v dálnici pří-
stupnou i cyklistům nezadržitelně na jih. Nocleh 
na neposečené louce (pichlavá tráva tady ještě 
nedozrála) nad křižovatkou. Dojídám zbytky 
(moc jich není), nejlepší tečka dne - pivo Heine-
ken) a 66 km mám dnes za sebou.

Miroslav Hrdina

"Na kole zemí příběhů nejen biblických - 5. část"

PRODEJ SAZENIC KVĚTIN 
A ZELENINY V PLESNÉ

Nabízíme:

bALKóNOVÉ ROSTLINY
�Muškáty�(převislé,�stojaté�a�anglické),�
bakopy,�surfinie,�verbeny�
a�plectranthus

SADbu ZELENINY
kedlubny,�salát,�brokolice,�zelí,�květák

bĚhEm KVĚTNA
�bude�sortiment�rozšířen�o�LETNIČKY�
(Salvie,�Zinnie,�Tagetes,�Begonie)�
a�ZELENINU�(rajčata,�papriky,�cukety,�
okurky...)

Prodej�probíhá
každou sobotu

 od 8.00 – 11.00 hod.
před�areálem�stavebnin TIPO

Na�Vaši�návštěvu�se�těší
marek ČECh

tel.:�731 614 113, 596 935 170
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Slovo redakční rady Plesa
Vážení spoluobčané,
po volbách do zastupitelstva Městského ob-

vodu Plesná Rada městského obvodu jmenovala 
novou redakční radu našeho občasníku Pleso. 
Do redakční rady byli jmenováni tito zastupi-
telé: Zdeněk Kubín, Petr Peterek, Petr Synek, 
Ing. Jan Bochňák a předsedkyní redakční rady 
byla jmenována PhDr. Šárka Hrdinová.

Pleso vychází pětkrát do roka, zhruba s dvou-
měsíčním odstupem tak, aby se v něm odrazily 
nejdůležitější události života Plesné v průbě-
hu celého roku. Byli bychom rádi, kdyby sami 
občané více přispívali do Plesa. Budeme proto 
v každém čísle uveřejňovat uzávěrku následu-
jícího vydání Plesa, abyste měli dostatek času 
na případné zaslání vašich příspěvků. Příspěvky 
můžete zasílat na tyto elektronické adresy:

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 městského 
obvodu.

Změny na úřadě
V důsledku mateřských a rodičovských do-

volených se v personálním obsazení našeho úřa-
du udály změny. Od 1. března  na úseku sociál-
ním, hřbitova a přestupků pracuje paní Zuzana 
Baierová-Petrášová, se stavebními věcmi se mů-
žete obracet na paní Ing. Zdeňku Kloužkovou, 
která po dobu mateřské a rodičovské dovolené 
nahradí paní Jiřinu Janšovou.

Ing. Hana Radková, 
tajemnice

Poděkování
Úřad Mob Plesná děkuje za předání hřbitov-

ních knih panu Jiřímu Hajdukovi. Tyto knihy 
vedené už jeho otcem i dědečkem jsou cenným 
podkladem pro naši práci ve hřbitovní agendě.

Zuzana Baierová-Petrášová, 
úsek sociální, hřbitova a přestupků

trocha vtipů 
  Říká právník panu Novákovi: „Mám pro vás 

dvě zprávy, jednu špatnou a jednu ještě horší“. 
„A jaká je ta špatná?“ „Vaše žena našla fotku 
za půl milionu!“ „To je přece výborná zpráva, a ne 
špatná! A jaká je ta horší?“ „Jste na ní vy a vaše 
sekretářka“.

  Chovatelé se chlubí: „Já jsem vypěstoval křížence 
datla a holuba a on vždycky zaklepe, když přiletí 
s poštou“. Druhý se nedá zahanbit: „Tak to já 
jsem zkřížil holuba s papouškem a on teď vyřizuje 
i vzkazy“.

Bohumil Lehen

Narození:
Únor 2011:
 Daniel Fochler

zemřelí:
Únor 2011:
 Marie Kozelská

Březen 2011:
 Jan Tomáš
 Stanislav Bochňák

Celkový počet obyvatel k 1.4.2011:
 1.336 (650 mužů a 686 žen)

Jubilanti 2011

Duben:
 Marie Řepková

Květen:
 Vlasta Košárková
 Miroslav Wiederman
 Zdeňka Kubínová
 Jiřina Stařinská
 Milada Coufalová
 Aleš Student
 Antonín Hrbáč
 Zdeňka Niklová

Červen:
 Květoslava Ludvíková
 Emilie Vitásková
 Jaroslav Kotala
 Libuše Hořínková
 Oldřich Rajský

TERMÍN uzávěRKy PLESA:

uzávěrka dalšího čísla 
Plesa je 9. června 2011

inFoRmaCE Z úŘadu...
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