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Rada se v období od 15. prosince sešla pět-
krát a také se jednou sešlo na svém druhém za-
sedání zastupitelstvo.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo zejména:

-  navržený rozpočet MOb Plesná pro r. 2011 
s drobnými úpravami – posílen rozpočet 
o finanční částku na technickou dokumen-
taci pro opravu školky a nové chodníky;

-  prodej části pozemku parc.č. 259/27 k.ú. 
Nová Plesná /Pláňavy) s tím, že na zbývající 
části vybuduje obousměrnou komunikaci, 
kterou po výstavbě daruje MOb Plesná;

-  náplň činnosti a jednací řád výborů kontrol-
ního a finančního;

- jednací řád zastupitelstva;
-  následnou kontrolu použití poskytnutých 

finančních prostředků (SDH Plesná, TJ So-
kol);

-  rozpočtové opatření k rozpočtu MOb Plesná 
na rok 2010;

-  určení kompetencí starostovi a místostaros-
tovi;

- a další.

Rada MOb Plesná projednávala:

-  zřízení a personální obsazení komise vý-
stavby, údržby a životního prostředí; komise 
kulturní, školské a sportovní a komise zpra-
vodaje Pleso; 

-  změny nájemních smluv ve vztahu k DPH 
v návaznosti na skutečnost, že obce jsou 
nyní také plátci DPH;

-  záležitosti v MŠ – provedení auditu hospo-
daření za r. 2010, plán účetních odpisů MŠ, 
výběrové řízení na zpracovatele technické 
dokumentace na opravu a rekonstrukci ško-
ly;

-  změna dodavatele plynu a el. energie pro 
úřad MOb Plesná na r. 2011;

-  žádost o finanční příspěvek Klubu důchodců 
Plesná;

-  zřízení parkovacího místa na ul. Na Milí-
řích;

-  záležitosti ve věci výstavby komunikace 
na Pláňavách, darování jiné, přilehlé části 
pozemku do vlastnictví MOb, tzv. smlouvy 
o budoucích věcných břemenech, smlouvy 
o právu provést stavby a další;

- žádosti o nájmy hrobových míst;

- žádosti o opravu místních komunikací;

-  návrh k rozpočtovému opatření k rozpočtu 
na r. 2011 – dotace na sociální oblast;

-  žádosti ke stavbám přípojek plynu, vody, 
elektro, vjezdů a vyjádření ke stavbám ro-
dinných domků;

-  záležitosti o získání dotace z města a nadace 
ČEZ na realizaci „Oranžového hřiště“ (hřiš-
tě v místě bývalého koupaliště) – dotaci 
z města se nepodařilo získat.

Pozvánka na jednání zastuPitelstva

3. řádné zasedání Zastupitelstva městské-
ho obvodu Plesná se uskuteční v pondělí 28. 
března v 17.00 hod. v zasedací místnosti Úřa-
du městského obvodu Plesná.

Toto, stejně jako všechna ostatní zasedání 
zastupitelstva jsou ze zákona veřejná. Jste 
proto srdečně zváni.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta
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Ano, to by bylo dobré, říkáte si mnozí z Vás. 
Ano, bylo by to dobré, říkám si i já. A skuteč-
nost, že blíže k hypermarketu zajíždí autobuso-
vá linka č. 36 tuto myšlenku ještě více podpo-
ruje. Proto jsme zahájili jednání s dopravním 
podnikem a také s ředitelstvím Globusu. Zatím 
to však nevypadá příliš nadějně. Problémů je 
několik: 

- Nová zastávka je postavena snad jako provi-
zorní, ale pouze v jednom směru, autobus č. 36 
na ní čeká, taktéž v té době zde nemůže zastavit 
a projet autobus další. 

- Další potíž je při průjezdu autobusu okolo 
hypermarketu. Při jízdě do Poruby i zpět by 
musel autobus parkoviště před budovou objíždět 
po zadním objezdu. Navíc při jízdě do Plesné by 
musel okolo Gobusu objet celé „kolečko“ navíc. 
Což při počtu spojů a dní v roce znamená nákla-
dy navíc ve výši cca 200.000,00 Kč ročně. A to 
už nikdo nechce zaplatit. Navíc když z Plesné 
a do Plesné tady jezdí jen „několik cestujících“.  
I takto znějí argumenty.

- Dalším argumentem je, že při další navazují-
cí výstavbě obchodního komplexu se autobuso-
vé spojení bude muset řešit komplexně. Jestli to 
však bude brzy, anebo až někdy později, se ještě 
neví. Přesto jednání v této věci pokračují a já se, 
možná trochu příliš optimisticky, domnívám, že 
se nakonec vše obrátí k dobrému a ve prospěch 
Vás, občanů.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Usměvavé lyžování aneb 
mateřská škola na lyžáku 

V pondělí v osm hodin ráno nastupujeme 
do autobusu. Sedm dětí a paní učitelka se zdraví 
s ostatními malými lyžaři a jejich doprovodem 
z dalších školek, všichni jsou v dobré náladě 
a jsou trochu zvědaví, co je čeká. Vždyť větši-
na z nich na lyžích ještě nestála a teprve tento 
týden je čeká ten úžasný pocit radosti z pohybu 
na svahu.

Cestou není po sněhu ani památky, někteří se 
zajímají, na čem vlastně budeme lyžovat. Od-
pověď jim dává bílý Vaňkův kopec, celý areál 

je perfektně zasněžený a děti jásají. Vítají nás 
milí a usměvaví instruktoři, společně obouváme 
děti do lyžáků, zapínáme přezky. Ještě lepíme 
jmenovky na helmy a může začít lyžařská roz-
cvička.

Potom probíhá rozdělování do skupin podle 

úrovně lyžařských dovedností. Pro mnohé děti 
to začíná být krušné, nezvykle utažené a pohyb 
omezující lyžáky svírají a ukápne i pár slziček. 
Ale instruktoři jsou na svých místech, správná 
motivace to řeší a děti brzy zapomínají na své 
potíže. Pauza na svačinku přijde také vhod, při  
jídle a pití obnovují malí lyžaři své síly. A zno-
vu na sjezdovku! První dopoledne je za námi, 
do autobusu nastupují sice unavení, ale nadšení 
sportovci.

Další den se už malí lyžaři odvážně spouště-
jí z mírného svahu, učí se "šipku" (špičky lyží 
k sobě), zkoušejí jezdit na vleku a ti  nejzdatněj-
ší, kteří už nějaké zkušenosti s lyžováním mají, 
sjíždějí s instruktory sjezdovku v zástupu jako 
hadi. Je středa, děti už lyžují třetí den. Rozdíl 
mezi pondělkem a dneškem je úžasný. Děti mají 
ohromnou výdrž a chuť, nevadí jim, že padají, 
okamžitě se zase snaží vyškrábat na lyže. I když 
se lyže občas zapletou, za chvilku statečný lyžař 
opět stojí na nohou.

Třetí den prý bývá krizový, ale tady to zjevně 
neplatí. Snad se přece jen projevuje trošku větší 
únava, při nastupování do autobusu se nožičky 
malinko pletou, schody jsou nějak vyšší nebo 
co. Ale na každodenní otázky  instruktorů: "Tak 
co, děti, líbilo se vám to dneska? Přijedete zase 
zítra?" se ozve mohutné sborové "Jó!"

Tento článek vzniká ve středu večer, děti před 
sebou mají ještě dva dny lyžařského výcviku 
zakončeného závody. Věřím, že za ty dva dny 
se posunou ještě o kousek dál a že si odnesou 
i dobrý pocit z dobře vykonané práce, překoná-
vání překážek a z pohybu na čerstvém vzduchu. 
Děkujeme všem instruktorům i organizátorům 
kurzu, našim dětem dalo lyžování hodně pozi-
tivního. Tak třeba zase příště.

Kateřina Čepková

autobus blíže ke Globusu?

MatEřská škoLa informuje...

InfoRMaCE 
RodIčůM škoLáků

Název není úplně přesný, 
protože se týká jen části rodičů 
plesenských dětí, a sice jen dětí 
ze spodní části ul. Hrabek smě-
rem k Porubě. Jde o to, že tyto 
děti mají k autobusu č. 47 po-

řád ještě hodně daleko, a proto do školy chodí 
přes Osošník do Poruby k MHD. Že to je, nebo 
může být také nebezpečné, o tom asi není po-
chyb. Zejména za tmy. Proto se i na přání rodi-
čů podařilo s městskou policií domluvit jakýsi 
„dozor“ městské policie v tomto lesním pěším 
úseku, a to alespoň v době, kdy děti ve větším 
počtu, ale i jednotlivě tímto místem procházejí. 
Jedná  se o ranní dobu mezi 7.00 až 7.30 hod. 
Na dozor v jiných časových pásmech bohužel 
není kapacita. Přesto jsem přesvědčen, že i toto 
je dobrým příspěvkem k větší bezpečnosti dětí 
a k většímu klidu jejich rodičů.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Mnozí z vás,
kteří berete do rukou Pleso, jste nějakým 

způsobem (ať už z minulosti či v přítomném 
čase) spojeni s obcí  Plesná. Žijete tady, vy-
růstali jste tady, nebo jste se přistěhovali 
a necháváte v této obci vyrůstat své děti. Já 
osobně si myslím, že člověk má mít své koře-
ny a má se rád vracet s příjemnými vzpomín-
kami do míst svého dětství… Jako ředitelka 
MŠ mám nyní jedinečnou šanci postarat se 
o to, aby děti, které v současné době dochá-
zejí do MŠ, vzpomínaly na dobu strávenou 
ve školce jako na nejšťastnější chvíle, o které 
se budou moci opřít ve svém budoucím živo-
tě. A zároveň věřím, že jim díky kvalitnímu 
vzdělávacímu programu, ochotnému perso-
nálu a příjemnému klimatu umožní naše MŠ 
nejen rozvoj ve všech oblastech osobnosti, ale 
také v nich probudí kreativitu, zájem o okol-
ní svět a vzniknou zde pevné kamarádské 
vazby, které budou pro ně důležité i v bu-
doucnu.

MŠ bojuje i plánuje
Naše MŠ nyní prochází určitou přestavbou. 

V plánování se proto nyní zabývám nejen budo-
váním zdravého vnitřního systému hospodaření 
MŠ se svěřenými prostředky, ale i tím, aby roz-
počet na tento rok byl posílen o určitou finanční 
podporu z vnějších zdrojů, a ta  nám umožní ne-
jen zkvalitnit vnější a vnitřní podmínky, ale dá 
nám to také možnost strávit s dětmi více času 
mimo budovu MŠ (turistické výlety, návštěva 
divadla, výlety do okolí…) MŠ má už napláno-
ván harmonogram akcí, který je k nahlédnutí 
na nástěnce v budově MŠ. Zatím jsou zde za-
psány akce, které jsou už domluveny, ale určitě 

pokračování článku na 3. straně 



PLEsoúnor 2011 3

v průběhu pololetí přibudou ještě další.
V současné době také naše MŠ bojuje s ne-

dostatkem míst pro umístění nových dětí. Jako 
ředitelka MŠ jsem proto pro zápis na nový 
školní rok 2011/2012 musela vypsat určitá kri-
téria (pozvánka k zápisu bude vyvěšena), která 
budou důležitá při mém rozhodování o přijetí 
nových dětí. Já osobně s touto neblahou situací 
nic nenadělám, ale zřizovatel už dělá patřičné 
kroky, aby byla realizována slíbená rekonstruk-
ce MŠ.

Poděkování personálu MŠ
Na těchto stránkách chci také poděkovat 

personálu MŠ, který tvoří v současné době vel-
mi kvalitní tým. Díky jejich osobnímu nasazení 
se daří zvládat náročné období a všichni doufá-
me, že je to ku prospěchu hlavně dětí a zdejší 
mateřské školky.

Poděkování
Touto cestou děkuji také všem, kdo se jakou-

koliv pomocí nezištně podíleli na tom, že MŠ si 
může dovolit zlepšovat své podmínky či vyba-
vení. Chci poděkovat hlavně sdružení maminek 
v obci Plesné, které zorganizovaly „bazárek“, 
náročný nejen na organizaci, ale i na čas, a tyto 
„ženy na plný domácí úvazek“ ho věnovaly 
jako dobrovolnice na úkor své rodiny. Také chci 
poděkovat pánům Synkovi, Skalkovi a paní 
Slavíčkové za štědrý finanční dar, který jsme 
využili nebo ho teprve využijeme ku prospě-
chu dětí. Finanční dary nám pomohly nejen 
nakoupit mnoho nových hraček, ale také nám 
umožnily  připravit pro děti příjemné „Posezení 
s Mikulášem“ či zorganizovat štědrou „Vánoční 
nadílku“.

Pozvánka pro občany 
Plesné

V březnu bude v MŠ pořádáno v odpoled-
ních hodinách 15.30 loutkové představení 
(informace budou vyvěšeny na nástěnce MŠ). 
Všechny děti (do 10 let, a to i ty, které ne-
navštěvují MŠ), budou mít vstup zdarma 
a dospělý doprovod zaplatí symbolické vstupné 
(netýká se rodičů dětí docházejících do MŠ).

V dubnu Vás chce naše MŠ také pozvat 
na velikonoční prodejní akci - bazárek, pro-
dej různých velikonočních přání a ozdob…. 
S touto akcí bude také spojena výstava s ná-
zvem „Historie MŠ“. Budou na ní vystaveny 
dostupné fotografie z minulých let. Proto 
bych byla velmi ráda, pokud byste i Vy, obča-
né, přispěli nějakým tím historicky cenným 
fotem, abychom mohli naši MŠ ukázat v celé 
linii času od svého vzniku až do současnosti. 
Pokud se rozhodnete pro zapůjčení nějakého 
historicky cenného fota, napište na zadní stranu 
své jméno, adresu a datum, ke kterému se váže, 
a dodejte ji do MŠ (po skončení výstavy Vám 
budou tyto obrázky vráceny zpět). Informace 
na vývěsní tabuli a v tomto čísle Plesa.

Vladimíra Macečková, 
ředitelka MŠ

Mini bazárek, 
prodej velikonočních dekorací 
a foto výstava “Historie MŠ“

9.-10. dubna 2011
od 10-18 hod.

(prodej 9-12 hod.)
**************************************************

**************************************************

Srdečně Vás zveme k účasti na mini bazárku, kde můžete své nepotřebné 
věci po dětech jak prodat, tak i jiné výhodně koupit (od narození do 15 let 
- na sezónu jaro, léto). Jedná se jak o oděv (oblečení, boty), tak i o hračky, 

sportovní věci (brusle, přilby…).
Tentokrát bude bazárek obohacen i o prodej velikonočních dekorací (věnečky 
na dveře, přáníčka, vajíčka…), které převážně pro Vás vyrobí děti z MŠ.

S touto akcí bude spojena i výstava fotografií „Historie MŠ“, na které budou 
vystaveny dostupná fota z kroniky MŠ, ale přivítali bychom také kvalitní 

fotografie z Vašich rodinných alb.

ZVEME VŠECHNY OBČANY NEJEN Z PLESNÉ, ALE I Z OKOLÍ

AKCE bude probíhat v MŠ PLESNÁ, ul. Dobroslavická

v pátek 8.4.2011 jen příjem věcí 15,30-19,00 hodin
v sobotu 9.4.2011    prodej 10,00-18,00 hodin
v neděli 10.4.2011    prodej 9,00-12,00 hodin

PODMÍNKY PŘIJETÍ VĚCÍ:
• slušné a čisté oblečení 
•  jmenný seznam všech věcí ve dvojím vyhotovení s drobným popisem (příklad popisu 

- svetr modrý na zapínání), jeden seznam je pro vás, druhý pro nás včetně ceny, 
za kterou se bude věc prodávat

•  cenu prosím nalepte i na jednotlivé oblečení - po skončení prodeje budou neprodané 
věci vráceny a z prodaného zboží bude odečteno pouze 10%, což bude věnováno MŠ. 
Pokud by se někomu nepodařilo nic prodat, nic neplatí, o nic nepřichází!!

POKUD někomu pátek nevyhovuje, zavolejte a domluvíme se na jiném termínu!! 
Dotazy ráda zodpovím.

KONTAKT:
Pěchová Marcela - Mobil: 732 436 099, E-mail: pechova.marcela@seznam.cz

Celá akce je pořádána dobrovolníky, kteří tuto práci dělají bezplatně, ale chtějí pomoci 
jak sobě, tak školičce. Pokud by se přihlásily další dobrovolnice, jsou vítány. Pokud 
někdo má hračky, které už nepotřebuje a nechce je zpeněžit, může je věnovat školičce, 
kde je děti určitě přivítají.

Vladimíra Macešková, ředitelka MŠ
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Kontrola komínů
Kominík vám ušetří 25 tisíc korun. Topíte 

doma v kotli, krbu nebo třeba v krbových kam-
nech s výměníkem? Pak určitě víte,že vám je 

čas od času musí zkontrolovat kominík. Nově je 
vaší povinností zavolat ho alespoň jednou ročně. 
Pokud vznikne požár a vy doklad o kontrole mít 
nebudete, hrozí vám až 25 tisíc korun pokuty. 
Návštěva kominíka je ale od nového roku také 
dražší. PROČ?

Povinnost kontrolovat komíny už tady dávno 
byla, ale vyhláška z roku 1981 byla zastaralá. 
Nové nařízení vlády proto udává přísnější pod-
mínky pro bezpečné provozování komínů, kou-
řovodů a topeništ ,̌ naopak mírnější je u počtu 
kontrol.

Pozvat si do domácnosti kominíka stačí nyní 
už jen jedenkrát do roka. Nejlépe seženete ko-
miníka mimo topnou sezónu, tedy na jaře nebo 
v létě.

Komín si můžete vyčistit sami.Nařízení vlá-
dy umožňuje šikovným majitelům spotřebičů 
na pevná paliva o výkonu do 50kW čistit je své-
pomocí. Takové malé spotřebiče přitom najdete 
ve většině rodinných domků.

Komín byste měli čistit alespoň třikrát 
do roka. Kominík vás ale musí stejně navštívit 
a vystavit potvrzení, že je vše v pořádku.

Revizi smí dělat jen odborník. Zvyšují se i po-
žadavky na samotné kominíky. Zatímco čištění 
a kontrolu komínu může dělat obyčejný komi-
ník, tzv. revizi smí provádět jen kominík, který 
je zároveň revizní technik.

Revize se objednává vždy před uvedením ko-
mína do provozu nebo po každé stavební úpra-
vě, při změně druhu paliva, před výměnou nebo 
novou instalací spotřebiče paliv, při komínovém 
požáru nebo při trhlinách v komínu.

Za požár vám hrozí tučná pokuta, a to až 25 
tisíc korun hrozí v případě požáru tomu, kdo 
zanedbal čištění komínu nebo povinné kontroly. 
Doklad o kontrole, který vám musí kominík dát, 
si proto uschovejte. Jeho minimální cena je asi 
300 Kč (podle místa).

Písemný doklad oceníte i při vyřizování vy-
placení pojistky za majetek požárem poniče-
ný. Pokud se ukáže,že pojistná událost vznikla 
v přímé souvislosti se zanedbáním péče o ko-
mín, může dojít i ke krácení pojistného plnění, 
říká mluvčí České pojišťovny a zároveň radí, že 
pokud by vám doklad o revizi při požáru shořel, 
je možné se obrátit na kominíka, který revizi 
prováděl a měl by mít uloženu jeho kopii.

Kominíků je málo, ceny letí nahoru! O ce-
nách za vyčištění nebo revizi komínu se niko-
mu nechce mluvit, například v Praze ale kvůli 
nedostatku kvalifikovaných kominíků budou 
až o třetinu vyšší než jinde. Ceny za kominické 
služby jsou smluvní a jsou předmětem dohody 
mezi zákazníkem a kominíkem. Můžou se mír-
ně zvýšit. Důvodem prý bude větší rozsah prací. 
Povinných kontrol ale bude méně. Podle kominí-
ků se ceny budou pohybovat od 300 do 1000Kč. 
Ještě loni přitom byly poloviční. Čištění přijde 
na 200 až 300Kč. Revize je nejdražší. Zaplatíte 
za ni 1000 až 1500Kč.

Za SDH Jana Benková, 
jednatel SDH

sboR dobRovoLnýCh hasIčů informuje...

Sběr železného šrotu
Vážení občané,
přichází jaro a začíná jarní úklid. Při tomto 

úklidu se vždy najde nepotřebný železný šrot.
Sbor dobrovolných hasičů v Plesné bude 

v sobotu 16. dubna 2011 v dopoledních hodi-
nách po celé vesnici sbírat šrot.

Hasiči prosí spoluobčany, kteří tento ne-
potřebný šrot mají, aby jej připravili v daném 
termínu před svá obydlí. Sběr bude ještě před 
termínem vyhlášen v místním rozhlase.

Předem děkují plesenští hasiči.

Jana Benková, 
jednatel SDH

Sbor dobrovolných hasičů Plesná 
zve občany na náš již třetí

MAŠKARNÍ PLES
který se koná 19.3.2011 od 20 hod.

v Domě dětí a mládeže v Plesné.
K tanci a poslechu hraje kapela Blankyt.

Předprodej vstupenek je 
v pátek 11.3.2011 od 16 -18 hod. 

nad hasičskou zbrojnicí 1. patro nebo 
u paní Peterkové, tel. 603 974 454

VSTUP POUZE V MASCE

PořádEk v obCI 
- kontEjnERy -

Stalo se dobrým zvykem 
a bude tomu tak i letos, že jsou 
pro potřeby občanů sjednávány 
v určitých termínech velkoob-

jemové kontejnery pro sběr odpadu. Do těchto 
kontejnerů je možno odkládat odpad, jako led-
nice, televizory, skříňky, drobný nábytek apod. 
V žádném případě do kontejnerů nepatří sta-
vební materiál a suť.

Dále zde bude dvakrát přistaven kontejner 
na nebezpečný odpad, do kterého je možno dá-
vat plechovky od barev, staré barvy, oleje, auto-
baterie atd. Pokud se stane, že kontejnery jsou 
již plné, je možno dovezený odpad uložit vedle, 
bude jistě odvezen. Věřím, že využijete nabí-
zené možnosti a přispějete k větší čistotě obvo-
du. Velkoobjemové kontejnery budou umístěny 
na obvyklých místech.

Termíny:
15. března  •  3. května  •  20. září   •  7. listopadu

Kontejner na nebezpečný odpad (u hasičské zbrojnice):
15. – 16. března
20. – 21. září

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

} v době od 9 – 17 hodin
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Redakce Plesa se 
rozhodla zavést jako 
novinku rubriku 
speciálně pro ženy 
a přijala nabídku 
hlavní vizážistky 
firmy Max Factor, 
vítězky mezinárod-
ního mistrovství v lí-
čení v Norimberku 
a vicemistryně ČR 
Leni Gavlas, která 

jako kosmetička působí i v Plesné. Ta Vás 
bude pravidelně v následujících vydáních in-
formovat o poznatcích, novinkách a radách 
ze svého oboru. První, základní informace 
můžete číst už dnes:

HRA SE SVĚTLEM
Už se vám někdy stalo, že v práci pod zářiv-

kami vypadáte unaveně a máte kruhy pod oči-
ma, přestože jste vyspaná a nalíčená? Nebo že 
drobné pupínky, které doma skoro nebyly vidět, 
jsou venku výraznější? Může za to světlo, které 
si někdy za různých okolností dost nevybíravě  
pohrává s nalíčeným obličejem. Vyzrajte nad 
ním a vyzkoušejte pár profesionálních triků!!

Při denním líčení využívejte intenzivní 
přirozené denní světlo, jež barvy samo o sobě 
prozařuje a rozmělňuje... Není dobré si dělat 
denní make-up při umělém osvětlení.

Jako podklad pro líčení použijte projasňující 
bázi a pokud není třeba větší korekce, stačí na-
nést make-up minerální, jenž se chová jako pudr 
a pleť sjednotí... Při denním osvětlení, hlavně 
v létě, je možné použít zákl. make-up o jemný 
půltón tmavší.

Dnešní trend je takový, že žena nemá vypadat 
nalíčeně, ale upraveně - takže si oči ličte velmi 
jemně, používejte decentní stínování a pohrajte 
si s líčením kajalovou tužkou v decentní barvě 
šedé, hnědé, olivově zelené nebo šedomodré.

Oční make-up je třeba dovršit řasenkou 
černohnědou nebo černomodrou... Rty stačí 
jemně přelíčit barevným leskem podle nálady, 
stylu a konkrétní denní příležitosti. Růž na tvá-
ře zvolte lososově růžovou nebo malinovou, 

na oživení celého líčení.
Při umělém osvětlení můžete vytvořit 
make-up očí nebo rtů výraznější než při líčení 
denním. Je třeba vytvořit perfektní podkladový 
make-up v barvě pleti a dokonalou korekci kru-
hů pod očima, tzn. prosvětlení všech tmavých 
míst v obličeji.

Oči vystínujte výrazným kouřovým stínem 
(lépe matným) – líčení musí být dokonalé, jeli-
kož umělé osvětlení je nekompromisní...

Make-up lehce fixujte hedvábným sypkým 
pudrem. Řasy naličte objemovou černou řasen-
kou s efektem " umělých řas". K výrazným očím 
dolaďte rty rtěnkou nebo leskem v decentním 
odstínu. Nakonec velmi dokonale vpracujte tvá-
řenku v odstínu růžového dřeva.

Pokud se chystáte do společnosti či 
na párty, můžete zvolit líčení živější a zkus-
te použít různá lesklá líčidla, ovšem platí zde 
pravidlo (jako u každého líčení) buď výrazné 
oči, nebo rty...

Na párty používejte jen velmi jemnou vrstvič-
ku projasňujícího make-upu nebo úplně postačí 
tónovací krém v barvě pleti... Při líčení očí si 
můžete pohrát a nanést na víčka jemné třpytky 
nebo tekutou třpytivou linku a na řasy nalepit 
svítivé kamínky. Na rty už jen jemný lesk.

Nebo v opačném případě oči jen projasněte 
očním tekutým korektorem, jemně orámujte 
barevným či černým kajalem a řasy zvýrazně-
te černou řasenkou, pak naličte rty výrazným 
třpytivým leskem.

Leni Gavlas,  
www.art-image.cz

PRo žEny knIhovna InfoRMujE

Upozorňuji čtenáře naší 
knihovny, že Dům dětí a mlá-
deže bude ve dnech 7.3. – 
13.3.2011 uzavřen, v tomto 
týdnu jsou v okrese Ostrava 
jarní prázdniny. Ani knihov-

na nebude 9.3. půjčovat knihy. Knihovna bude 
uzavřena ještě 16.3.2011. Děkuji za pochopení.

Šárka Hrdinová

tříkRáLová sbíRka 2011

I v letošním roce se Charita Ostrava zapoji-
la do celorepublikové Tříkrálové sbírky, která 
v rámci Ostravy a okolí probíhala ve dnech 1. 
– 14. ledna 2011. Ani letos nestál náš městský 
obvod stranou této krásné a ušlechtilé celostátní 
akce.
Zajišťovaly ji opět čtyři skupinky koledníků:

1.  skupina: paní Zdeňka Schlossarková, pan 
Jan Schlossarek a pan Bohumil Lehen;

2.  skupina: pan Pavel Mikolajek s mládeží – Ja-
nem Mikolajkem, Barborou Kratochvílovou 
a Jakubem Kratochvílem;

3.  skupina: studenti Marek Čech, Barbora Če-
chová a Jana Chaloupková;

4.  skupina: Ing. Lubomír Mihálik s dětmi – Pe-
trem Laňkou, Silvií Romanovou a Katkou  
Romanovou.

V Plesné bylo vykoledováno 39 359 Kč, 
což je o 1562 Kč více než v roce 2010. Cel-
kem bylo vykoledováno za plesenskou farnost 
97 000 Kč, a to je o 6074 Kč více oproti loň-
ské sbírce. Za Charitu Ostrava činí tato částka 
1 280 000 Kč, tj. o 65 000 Kč více než loni.

Které projekty budou z těchto finančních pro-
středků podpořeny, jsme se mohli dočíst v pro-
sincovém čísle Plesa z roku 2010.

Je potěšující a chvályhodné, že velká většina 
občanů našeho obvodu patří k těm, kteří mají 
otevřená srdce, projevují svou lidskost a zájem 
o nezištnou pomoc všem, kdo se dostali do těž-
ké životní situace.

Děkujeme všem dárcům, kteří ochotně 
přispěli. Vřelý a upřímný dík patří rovněž 

koledníkům, kteří opakovaně po několik let 
věnují svůj volný čas tomu, aby se podíleli 

na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky.

Mgr. Marie Kňurová
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Tělocvičná jednota Sokol Plesná

ZájeZd na lyže 2011
Ve dnech 29. – 30. ledna 2011 Sokol Plesná 

uskutečnil tradiční zájezd na lyže do Malenovic 
v Beskydech na chatu Poma. Zájezdu se zúčast-
nilo 66 nadšenců zimních sportů, z toho 21 dětí. 
I když se v polovině ledna zdálo, že zima skon-
čila, na horách se pohybovala teplota kolem + 5 
stupňů C a sníh mizel před očima, věřil jsem, 
že se podmínky do čtrnácti dnů zlepší. A zlep-
šily se pro zimní sportování neskutečně, počasí 
a sněhové podmínky byly po oba dva dny úžas-
né, krásně svítilo sluníčko, teplota pod nulou, 
svah perfektně upravený vydržel po celý den 
a fronty u vleků byly minimální. V neděli ráno 
proběhly tradiční lyžařské závody, dokonce 
jsem dostal pochvalu za dobře postavenou trať. 
Jiné roky byly údajně slalomové branky příliš 
přesazené. Tentokrát byla vytyčená trať plynu-
lejší a rychlejší. Závodilo se hodinu a půl, ně-
kteří si slalom sjeli třikrát a někomu se nechtělo 
stát frontu na startu, proto nejeli. I tak se zá-
vodu zúčastnilo 44 nadšených závodníků, kteří 
do závodu dávali všechno, po dojezdu si ihned 
zjišťovali časy a někdy jsem měl pocit, že do-
spělí prožívají závody víc než děti. U některých 
jsem zaznamenal radost, že dojeli a přežili. Zá-
vodu se zúčastnila také jedna dospělá začínající 
lyžařka i s instruktorem. Vůbec jim nevadilo, 
že jeli trať šest minut a předjelo je šest závod-
níků, v cíli se radovali, jako by zajeli nejlepší 
čas. Vyhodnocení proběhlo netradičně venku 
za chatou, kde byli všichni závodníci odměněni 
sladkostmi a drobnými cenami od sponzora.

Výsledky - Lyže:

Dívky do 10 let
1. místo: Nikol Kašparová
2. místo: Beatka Studená
3. místo: Anna Hřebičková

Chlapci do 12 let
1. místo: Jan Poruba

Dívky do 13 let
1. místo: Dáša Stařinská
2. Silvie Romanová

Chlapci do 13 let
1. místo: David Cihlář

Dívky do 20 let
1. místo: Sabina Barčová
2. místo: Anna Šabršulová
3. místo: Linda Smejkalová

Chlapci do 15 let
1. místo: Michal Veist
2. místo: Patrik Borovec
3. místo: Kamil Cihlář

Chlapci do 20 let
1. místo: Jan Stařinský
2. místo: Lukáš Rycka

Ženy do 30 let
1. místo: Katka Kašparová
2. místo: Zuzana Hamplová
3. místo: Laura Pešatová

Muži do 30 let
1. místo: Luboš Mihálik
2. místo: Vít Mikluš

Ženy do 40 let
1. místo: Denisa Barčová
2. místo: Denisa Cihlářová
3. místo: Sylva Libenková

Muži do 40 let
1. místo: Radek Kašpar
2. místo: Zbyněk Stařinský

Ženy do 50 let
1. místo: Hanka Metelková
2. místo: Milena Nedabylková

3. místo: Věra Miklušová

Muži do 50 let
1. místo: Radim Barč
2. místo: Ondra Mikuš
3. místo: Radim Sovadina

Muži nad 50 let
1. místo: Svaťa Gloger
2. místo: Jarda Stříbný

Muži nad 60 let
1. místo: Jarek Kňura

Výsledky - Snowboard:

Dívky do 20 let
1. místo: Karolína Chylová
2. místo: Radka Honyzsová

Chlapci do 15 let
1. místo: Adamli Li
2. místo: Dominik Kuman

Výsledky - Dvojice:
1. místo: René Cihlářová s tatínkem
1. Marta Nevimová s instruktorem

Absolutně nejrychlejší čas 17.61 vteřin 
v  kategorii chlapci-muži dosáhl Radek Kaš-
par, v kategorii dívky-ženy byla nejrychlejší 
Denisa Barčová s časem 21:90 vteřin.

Po obědě a vyhodnocení závodu jsme rychle 
vyklidili pokoje a šup opět na svah, kde jsme 
dováděli do odjezdu autobusu. Ti, kteří už měli 
lyžování dost, vyrazili po obědě na procházku 
( k Veličkům ).

V 16:30 hod. jsme se všichni sešli u autobusu 
na parkovišti a vyrazili domů unavení, ale spo-
kojení. Opět se potvrdilo, že když na hory, tak 
se Sokolem. Nazdar.

Václav Chyla



PLEsoúnor 2011 7

vánoční tuRnaj v badMIntonu

vEsnICkÉ sPoRtovní hRy – 16. ročník

25. ročníku turna-
je v badmintonu, který 
uspořádal dne 25.12.2010 
TJ Sokol Plesná, se zú-
častnilo 15 hráčů a 5 
hráček z oddílů BK ASK 
Kopřivnice, VŠB Ostra-
va, TJ Sokol Klimkovice, 

TJ Orlová - Lutyně a TJ Sokol Plesná. Turnaj 
opět zaznamenal jednu raritu a to, že o start 
v kategorii muži požádala hráčka Kateřina 
Tomalová, juniorská mistryně České republi-
ky do 17 let. Katka si v turnaji nevedla špatně 

a po úporných bojích se umístila na krásném 
třetím místě. Hrálo se opět švýcarským systé-
mem na čtyři kola, ze kterého postoupili čtyři 
nejlepší do dalších vyřazovacích zápasů. Dob-
rou fyzickou připravenost a formu opět prokázal 
Jan Benbenek, který turnaj vyhrál a jeho jméno 
bude po šesté v řadě vyryto na podstavci putov-
ního poháru. V kategorii žen po vyrovnaných 
zápasech obhájila loňské vítězství Jiřina Jurčí-

ková z Orlové.

Umístění v kat. muži:

1. místo: Jan Benbenek  TJ Sokol Plesná
2. místo: Václav Benbenek  TJ Orlová - Lutyně
3. místo: Kateřina Tomalová  TJ Sokol Plesná
3. místo: Michal Nešetřil  TJ Sokol Klimkovice
Umístění v kat.ženy:

1. místo: Jiřina Jurčíková  TJ Orlová – Lutyně
2. místo: Renata Hánová  VŠB Ostrava
3. místo: Lenka Zbončáková  VŠB Ostrava

Hráči a hráčky na 1. – 3. místě obdrželi di-
plomy, balíčky a zahráli si o sponzorské ceny, 

které dodaly firmy e-Zvíře - chovatelské potřeby 
a firma Coca cola, soutěží „vršek nebo spodek“ 
a ,, kamen, nůžky, papír“. Hlavní cenu si vystři-
hl Michal Nešetřil. Účastníci se tradičně roz-
loučili se sezónou 2010 posezením u stromečku 
a radovali se z veselých dárečků, které jsme pod 
stromečkem našli. Ježíškovi a sponzorům děku-
jeme.

Václav Chyla

SOKOL PLESNÁ
hledá správce sportovního 

areálu na Žižkově. 
Předpokládaný nástup 

15.4.2011.
Informace u Vladimíra Sobka 

Tel.: 602 748 452

SOKOL PLESNÁ
hledá nájemce sezónní 

hospůdky na hřišti 
na Žižkově. Zahájení sezóny 

předpokládáme začátkem 
května 2011.

Informace u Vladimíra Macha

Tel.: 608 979 425

Zahájili jsme nový ročník naší celoroční 
sportovní soutěže obcí, tentokrát pod novým 
názvem. Slovo olympiáda už nemůžeme pou-
žívat, ohradil se proti tomu Český olympijský 
výbor, který má výhradní právo slovo olympi-
áda používat.

Začali jsme opět plaváním v sobotu 29.1. 
v bazénu v Hrabůvce. Soutěž uspořádalo Krás-
né Pole velmi dobře, soutěž měla spád. Vy-
vrcholením byla poslední rozplavba, v které 
startovali tři nejlepší podle výsledků z loňské-
ho roku a zvítězila Michell Vokounová z Vře-
siny, celkově v družstvech Vřesina. Účastnilo 
se všech 10 obcí, ale pro porušení pravidel 
(věkový limit závodnice Petry Dolbové na 8.
místě) bylo diskvalifikováno družstvo Dolní 
Lhoty z celkového šestého místa. Toto pomohlo 

družstvu Plesné, které se tak umístilo na svém 
historicky nejlepším, šestém místě v plavání. 
Za Plesnou plavali Libor Hrdina (13.), Dušan 
Rosypal (15.) a Radim Pretsch (21.). Celkem 
plavalo 33 závodníků.

Celkové výsledky obcí:
  body

  1. Vřesina 10 b.
  2. Velká Polom 9 b.
  3. Hlubočec 8 b.
  4. Dobroslavice 7 b.
  5. Krásné Pole 6 b.
  6. Plesná 5 b.
  7. Těškovice 4 b.
  8. Pustá Polom 3 b.
  9. Horní Lhota 2 b.

Dalšími soutěžemi jsou dráhové kužel-
ky 19.2. v Dobroslavicích, stolní tenis 12.3. 
v Pusté Rudné a badminton 2.4. v Plesné.

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

Ing. Vladimír Mach
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Jarní sokolské vycházky do přírody v roce 2011

6. dUBna: plesná – dobroslavice – Jilešovice – hlučín
Sraz účastníků je v 9,00 hod. u zastávky autobusu č. 51, ve středu obce. Odtud se bude pokra-
čovat na Dobroslavice, Jilešovice a Děhylov do Hlučína – trasa asi 10 km. Zpět pak autobusem.

20. dUBna: hýlov - zátiší
Sraz účastníků je ve Svinově na zastávce autobusu č. 64 d.z. v 9,15 hod. Odjezd autobusu je 
v 9,30 hod.  Z Hýlova po značce do Zátiší – trasa asi 8 km. Zpět tramvají na smyčku do Poruby.

4. kvĚTna: studénka – Jistebník
Sraz účastníků je na nádraží Svinov v 8,15 hod. Odjezd vlaku je v 8,35 hod. Ze Studénky po znač-
ce kolem rybníků do Jistebníka – trasa asi 8 km. Zpět vlakem do Svinova.

18. kvĚTna:  hradec nad Moravicí a okolí
Sraz účastníků je na nádraží ve Svinově v 9,00 hod. Odjezd vlaku je v 9,12 hod. Prohlídka zámku 
a okolí.

1. Června: Frenštát – pustevny
Sraz účastníků je na nádraží Svinov v 8,15 hod. Odjezd vlaku je v 8,31 hod. směr Frenštát p/R.

15. Června:  kopřivnice – Štramberk
Sraz účastníků je na nádraží Svinov v 8,15 hod. Odjezd vlaku je v 8,35 hod. Z Kopřivnice přes 
Váňův kámen na Bílou horu a do Štramberka – trasa asi 7 km.

pojďte s námi i letos do přírody!

Organizátoři:
Jirka Vitásek (tel. 732 749 248)

Zdeňka Hrdličková (tel. 775 601 501)

tělocvičná jednota sokol Plesná

tuRIstIka

Zima se pomalu blíží ke svému konci a my 
jsme pro Vás připravili několik jarních vychá-
zek. Na každé vycházce objevíme něco zajíma-
vého. Při naší poslední podzimní vycházce jsme 
navštívili Opavu. Šli jsme po břehu Opavice 
ke „Stříbrnému jezeru“. Je tam výborná zahrad-
ní restaurace. Chvíli jsme se hřáli na sluníčku, 
pak jsme se posilnili vydatnou polévkou a par-

kem se vraceli zpátky do centra Opavy.
Domů jsme odjížděli spokojeni !!!
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PoLICIE čR Informuje...

Kuzma je opět tady!
Již třetím rokem budou ostravští policisté po-

řádat kurz zodpovědného majitele městského 
psa. Tento kurz si neklade za cíl jakkoli suplovat 
činnost kynologických klubů, jichž na území 
města Ostravy působí několik. Úkolem kurzu 
bude naučit majitele psa porozumět psychice 
svého zvířete. Na tomto základě pak dovést 

tento „tým“ k souhře, vedoucí ke spolehlivé 
ovladatelnosti psa v běžném městském provozu. 
Dále také ke schopnosti anticipovat reakce zví-
řete v nejrůznějších denních situacích a dokázat 
na ně adekvátně reagovat. Absolvent kurzu by 
se měl profilovat jako „pejskař“, který:

-  si plně uvědomuje zodpovědnost za svého 
psa;

- chová se ohleduplně ke svému okolí;
-  je schopen samostatně hledat řešení vznika-

jících problémových prvků v chování svého 

psa (tímto předcházet konfliktním situacím).

Náplní kurzu je nejen teoretická příprava 
např. základy etologie a psychologie psa ve vzta-
hu k životu s člověkem, využití motivace při 
zvládnutí psa, pes a paragrafy, seznámení s pra-
cí policejních kynologů, základy první pomoci 
u psů,  ale i praktický výcvik, zejména nácvik 
ovladatelnosti psa za pohybu a na místě, chůze 
u nohy v běžných situacích, nácvik přivolání psa 

v různých situacích i za působe-
ní rušivých vlivů, odstraňování 
problémů nesprávné socializace 
vůči jiným zvířatům či lidem, 
návyk na pohyb mezi jinými psy 
a ve skupině osob při zachování 
plné poslušnosti atd.  Bonusem 
pro účastníky kurzu bude exkur-
ze na  pracovišti pachové identi-
fikace. Každý kurz je ukončen 
přezkoušením jednotlivých frek-
ventantů a jejich psů. V případě 
vyhovění stanoveným podmín-
kám je účastníkům předán certi-
fikát absolventa.

 Z „kuzmáků“ se stala prima 
parta, která spolu tráví svůj volný čas na růz-
ných společných akcích. Vše si domlouvají 
na internetových stránkách www.kuzma.wbs.cz 
, které si z vlastní iniciativy založili.

Kurz bude realizován ve sportovním areálu 
Ostrava Hulváky, ve dvou dvouměsíčních kur-
zech:

-  od 19.4.2011 do 28.6.2011 (zahájení bude 
dne 16.4.2011)

-  od 6.9.2011 do 25.10.2011 vždy jednou týd-

ně v úterý odpoledne od 16:00 hod. do 17:30 
hod. pro kurz zahájený v dubnu a od 15:30 
hod. do 17:00 hod. pro kurz zahájený v září. 

Přihlásit se mohou všichni ve věku 12 – 18 let. 
Kurz je pořádán zdarma. Z důvodu individuální-
ho přístupu je kapacita každého běhu omezena. 
V případě překročení kapacity na daný termín 
můžete být přeřazeni na jiný. Řádně vyplněnou 
přihlášku zašlete nejpozději do 25. března 
2011 na adresu:

Policie České republiky
Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje
Městské ředitelství Ostrava
30. dubna 24
721 29 Ostrava

Případné dotazy sdělte emailem:
pvisova@mvcr.cz nebo se dotazujte telefo-

nicky 974 725 239 (organizační záležitosti) 
974 725 294 (kynologická tematika). Bližší in-
formace naleznete na internetových stránkách 
www.policie.cz .

 Na kole zemí příběhů
NejeN biblických - 4. část

26.4.2010

Dnes strávím poslední den v Jeruzalémě. 
Vystoupal jsem kolem nedohledného židovské-
ho hřbitova na Olivetskou horu, je z ní pěkný 

výhled na střed města s dominantou zlaté kupo-
le mešity Skalní dóm na Chrámové hoře. Pak 
jsem prošel Getsemanskou zahradu, tu pod pra-
voslavnou správou, jedinou přístupnou, s velmi 

starými, možná tisíciletými 
olivovníky. Getsemanské 
zahrady tady mají být čtyři, 
každou má jiná církev. A vů-
bec se tady asi dost zneužívá 
náboženských tradic a biblic-
kých událostí k mnoha mys-
tifikacím na úkor peněženek 
zbožných turistů. Většina 
těchto atrakcí je v režii or-
todoxních pravoslavných. 
Na Křížové cestě jsem na-
hlédl do místnosti, kde se 
měla narodit P. Maria: žádné 
vstupné ani ceník, rychlý pří-
val zmatených a nepravděpo-
dobných faktů a vzápětí před-
ložen talíř s bankovkami. Dal 

jsem 10 centů, po zlobné scéně jsem přidal ještě 
půl šekelu. Myslím, že jsem byl proklet. Pod 
Olivetskou horou je dokonce velká stavba (ale 
kdoví, co to předtím bylo), kde má být hrob P. 
Marie. Žoviální průvodce balamutí anglicky ně-
jaké Filipínce a výklad občas prokládá nám zná-
mými slovy jako „kapišto?“ apod. Odešel jsem, 
nevím, zda nakonec něco vybíral. 

Pak jsem šel ještě na Chrámovou horu, což je 
areál nad Zdí nářků plně pod správou muslimů. 
Turisty pouštějí jen dvakrát denně po hodině - 
byla tam menší fronta. Ale do Skalního dómu  
ani do mešity Al Aksa, nejstarší ve městě (v níž 
byl v r.1951 zavražděn jordánský král Abdulah, 
tehdy Jeruzalém ještě spravovalo Jordánsko), 
nevěřící vůbec nepouštějí. Přitom na Chrámové 
hoře stál první i druhý (obnovený a v roce 70 
Římany pobořený tak, že zbyla jen Zeď nářků) 
Šalomounův chrám.Věřící Židé mají od rabína 
zakázáno tam chodit, protože místo bylo stav-
bou mešity Al Aksa na místě Chrámu znesvěce-
no. Jen militantní ortodoxní židé tam prý občas 

pokračování článku na 10. straně 

Za zdí je palestinský Ramalláh
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proniknou a porvou se s muslimy. Ještě jsem na-
šel (asi věrohodné) místo, kde Pilát soudil Ježíše 
a kde vlastně začíná Křížová cesta. Večer jsem 

byl ještě jednou ve Starém městě, právě probíhal 
úklid. Úzkými uličkami jezdí speciální, podivu-

hodně obratné malé traktorky s přívěsy a zruč-
nými řidiči a jejich pomocníci nakládají vše, co 
jim obchodníci připravili k odvozu. Za chvíli je 

čisto (i když v mnoha kouzelných 
zákoutích se ještě pořád přehra-
bují kočky). Předtím jsem ještě 
šel vyhledat bankomat ve vlast-
ním, novodobém městě, a to je 
mnohem špinavější než Staré 
město.A k tomu ohavné domy. 
Ale byl jsem jen v arabské čtvrti. 
Mám ale dojem, že kromě čtvrti 
ortodoxních židů, o které jsem již 
psal, a betonových sídlišť obklo-
pujících město (ale stejně obyd-
lených hlavně Araby), žádné jiné 
čtvrti neexistují. Přesto však mne 
Jeruzalém, hlavně Staré město se 
svými památkami ( i když někdy 
poněkud fiktivními), v němž se 

střídá spousta vůní nejrůznějších jídel a koření, 
valí se směs všech lidských ras a jazyků a vlád-

ne naprostá tolerance, uchvátil. Byl to dnes až 
příliš poklidný den. Ráno vyrážím po silnici č. 
60 na sever.

27.4.2010

Opouštím Jeruzalém, křížem krážem smě-
rem na sever, nakonec mi vojačka v check po-
intu (kontrolní stanoviště s ozbrojenými vojá-
ky a příslušnou technikou) dobře popíše cestu, 
na níž je hlavním orientačním objektem obrov-

ská věznice – ostatně těch už jsem cestou viděl 
několik, vždy jsou nějak označeny a u jedné 
jsem i nocoval (v poušti před Mizpe Ramona) 
a poslouchal rozkazy, asi při večerním nástu-
pu. Nepředpokládal jsem ale, že budu muset 
projet autonomním palestinským územím pod 
vládou Fatahu ohrazeném již popsanou mno-
hametrovou betonovou zdí jižně od Ramallá-
hu, takže jsem nesprávně odbočil a ocitám se 
opět v Jeruzalémě. Na druhý pokus to vychází. 
Za izraelským check pointem již v Palestině si 
u cesty u zelináře kupuji půl kila jahod, chci je 
umýt, nalije tedy do vaničky s jahodami vodu, 
přikryje rukou, obrátí, vylije a je umyto, já to 
rovněž považuji za dostačující.  Po průjezdu 
jižním předměstím Ramalláhu opouštím tuto 
autonomní enklávu a  opět jedu po Západním 
břehu, bývalém to jordánském území, na sever. 
Volím  vedlejší, ale přímé cesty s minimálním 
provozem, přes Rimmonim, Mughayiyr, Ma’a-
léEfrayim Junction a dále po 508. Nocleh v ob-
rovské vichřici, stan ukotvený kameny sice neu-
letěl, ale musel jsem uvnitř ležet v takové pozici, 
aby se neroztrhal. Kolíky se totiž ze země vy-
škubly a já jsem tvořil jedinou zátěž stanu. Do-
padlo to dobře, i když jsem skoro nespal. 65 km.

28.4.2010

Ráno už sestupuje z hory a posléze mne ob-
klopí stádo ovcí a koz s pasákem, zdravíme se 
pokynutím a každý něco zamumlá po svém (umí 
asi jen arabsky, ale právě takoví prý mohou mít 
pod ošuntělým kabátem kalašnikova a může jim 
rupnout v bedně). Země je řídce obydlená Araby 
(Palestinci) a občas se u cesty objeví několika 
ploty důkladně obehnaný kibuc nebo židovská 
osada. Jezdí tu plno vojáků v plné zbroji, podél 
cesty stojí stanové vojenské tábory. Večer, když 
jsem stavěl stan, mne evidentně viděla ve dvou 
blikajících autech jedoucí hlídka, ale nic se 
nedělo. Ale palestinští teroristé se prý dosta-
nou přes všechny ploty, zátarasy a brány.To se 
ale dovím až později. I to, že v noci vítr sfoukl 
z hřebene, pod kterým jsem spal, na cestu ob-
rovský balvan, který museli rozstřílet dynami-
tem. Naštěstí v místě, kterým jsem již předtím 
projel. Před Mekhorou mne předjíždí auto, za-
stavuje  a dva mladí muži mne zvou domů na ná-

"Na kole zemí příběhů nejen biblických - 4. část"

Jeruzalém, mešita Al-Aksá

Za dráty je Jordánsko, pod mostem teče Jordán
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vštěvu a oběd.

Už mne v osadě, kde jeden z nich bydlí, čekají 
u otevřené brány s hlídkou a jedu za jejich autem 
k jejich domu. Dávám kolo do zahrady, usedáme 
na terase (všichni tady mluví dobře anglicky). 
Jeden z těch dvou mladíků sice k rodině nepatří, 
je to kamarád. Zdůrazňuje, že to není kibuc, ale 
osada, kde vše má svého vlastníka. V kibucu prý 
vládne komunizmus, vše je společné a kolektiv-
ní, i výchova dětí a rodinný život. Kdo pracuje 
venku, dává vydělané peníze do společné po-
kladny a z ní pak dostává jen na odsouhlasené 
potřeby a kapesné. On sám chová telata (rodi-
če jsou podnikatelé v Dimoně, městě kousek 
od Beershevy, v němž je mimo jiné izraelské 
jaderné výzkumné centrum, ale jeho prý byznys 
nebaví). Teď má problém, protože mu uhynuly 

všechny kočky (asi otrávené) a tak má na farmě 
záplavu potkanů. Psi nejsou nic platní, tak shání 
kočky.V Boha nevěří, do synagogy nechodí, sa-
bat nedodržuje. Ale respektuje souseda, který je 
ortodoxní (ale chodí, do práce, zatímco většina 

ortodoxních nikoliv) a tak o sabatu nedělá nic, 
co by sousedovi mohlo vadit. Ortodoxním prý 
tady říkají "pinguins", protože jsou stejně jako 
tito nelétající opeřenci - tučňáci  černobíle odě-
ní, pobíhají s vypjatou hrudí drobnými krůčky 
a navíc stále něco mumlají. Druhý mladík, kte-
rý zde bydlí, mluví docela dobře rusky, proto-
že má za manželku Rusku z Petrohradu, ale tu 
jsem neviděl. Ještě tu žije jeho sestra se dvěma 
tříměsíčními dvojčaty – děvčátky a jejich mat-
ka, babička dvojčat. Jsou připravena míchaná 
vajíčka (přesně vytušili, co mám rád), okurky, 
rajčata, sýry, olivy, chléb, pita atd. Samozřejmě 
s tím nic masitého, nebylo by to košer. Mluví 
se o všem možném, i o tom spadlém balvanu,  
a pak mne babička (mnohem mladší než já) zve 
dovnitř a ukazuje na stěně visící fotku krásné 

mladé ženy. Je to 
její třetí dítě, mat-
ka dvou dětí, kte-
rou před osmi léty 
ve věku 32 let za-
střelil zcela bezdů-
vodně palestinský 
terorista ve dveřích 
jejího domu v této 
osadě. Přišel ještě 
s dalšími přes hory 
z Nabulusu. Dosta-
nou se prý skutečně 
všude. Ale její bratr 
s dalšími osadníky 
(každý osadník je 
legálně ozbrojen 
střelnou zbraní) ho 
ještě do večera vy-
pátrali a zlikvido-
vali. Asi šel rovnou 

do sedmého nebe. Nebyl jsem schopen slova. 
Bratr řekl, že tak to v Izraeli chodí a tak tady 
žijí, ve stálé pohotovosti, a že by nechtěli žít jin-
de.Je to odhodlaný národ! Musejí být tvrdí, aby 
přežili. Smutek na tváři bylo vidět jen u babičky. 

Vypili jsme ještě kávu, vyfotili jsem se s nimi, 
vyměnili si mailové adresy a já dostal ještě balík 
na cestu: nakrájený půl bochníku chleba, pitu, 
kus ementálu, banány, olivy, rajčata, tabulku 
čokolády, sardinky a nějakou konzervu, málem 
jsem to nenaskládal do brašny. A dostatek vody, 
i když tu si většinou beru od vojáků na check 
pointech, mají ji chlazenou v cisternách. Do-
jíždím na frekventovanou silnici č. 58, po 1 km 
opět do hor na 578, po 22 km najíždím na sta-
rou známou devadesátku a po pár km definitiv-
ně opouštím Západní břeh - a teď jsem v tom 
opravdovém Izraeli. Tady mi poprvé na check 
pointu kontrolují i pas. V Tell Bet She ‘An jsem 
si prohlédl antický amfiteátr a za městem hle-
dám nocleh u jezera, které by tu podle mapy 
mělo být.  Je schované v dolíku a po překonání 
vysoké suché klackovité trávy nalézám rovnou 
plochu u násypné věže pro krmení ryb, k níž si 
uvazuji stan, důkladné umytí v čisté vodě vyté-
kající z jezera. Večeře z darů s dokoupenými 2 
pivy. Dnes 83 km (s větrem v zádech).

29.4.2010

Za chvíli u Ashdot Ya’akov přejíždím Jordan. 
Betonové koryto směrem do Jordánska je suché, 
protože vodu stahuje hydroelektrárna. Všude ta-
bulky MINES DANGER (POZOR MINY). Za-

jíždím do památníku v parku v enklávě obklo-
pené jordánským územím, odkud před 14 lety 
jordánský voják střelbou do zad zavraždil sedm 
izraelských studentek, které zde byly na exkurzi 
v hydroelektrárně. Za několikanásobným oplo-
cením je v dohledu kopeček s jordánskou vlaj-
kou na stožáru. Přesto nikomu nevadí, že v tak-
to exponovaném prostoru bezcílně popojíždím 
na kole, fotím a nakonec se kolem keři zarostlé 
slepé trati s rozbitými, původně jordánskými 
vagony vracím v protisměru jednosměrkou zpět 
do vnitrozemí. Po poslání mailu z recepce jed-
noho hotelu jsem zjistil, že už jsem na jižním 
konci Tiberiadského (Galilejského, Genezaret-
ského) jezera. Vydávám se doprava po východ-
ním břehu. Po chvíli vidím u cesty postaršího 
cyklistu, jak má být, s náležitou výbavou, který 
uklízí kolem nějakého pomníčku. Zabil se zde 
v autě syn jeho známých, tak pomníček udržu-
je. Má standardní silniční „favoritku“, přilbu 
a coby cyklista zná okolí. Navnadil mne pokusit 
se vyjet na nejvyšší horu Izraele Hermon - přes 
2000 m. Dojíždím asi v půli cesty podél jeze-
ra do kempu, kde se sice kempuje (jsou tu lidé 
s auty a nějaká omladina), ale ještě není sezó-
na, takže se nic neplatí. Stavím stan pod strom 
na břehu (koupal jsem se v jezeře už odpoledne) 
a po řádném umytí v umývárně jdu spát. 45 km.

Miroslav Hrdina

"Na kole zemí příběhů nejen biblických - 4. část"

Jeruzalém, mešita Skalní dóm

Jeruzalém, židovský hřbitov na úpatí Olivetské hory

Pozor miny!
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PLEso
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBVODU PLESNÁ

sPoLEčEnská kRonIka

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.

Poplatek ze psů pro rok 2011

Žádáme majitele psů v Plesné, aby včas uhra-
dili místní poplatek ze psů, tj. do 31.3.2011. 
Jeho výše zůstala stejná jako v předešlých letech 

- za prvního psa 150,- Kč a za dalšího psa 500,- 
Kč, poplatek za psa v bytovém domě je 300,- Kč. 

Místní poplatek můžete uhradit hotově 
přímo do pokladny Úřadu městského obvo-
du Plesná (u p. Jiřiny Janšové) nebo na účet 
č. 19-1649977339/0800, variabilní symbol 
2712411 xxx  (za xxx doplňte číslo popisné 
domu majitele psa, např. číslo popisné 54 se 
uvede 054).

Za včasné zaplacení místního poplatku ze 
psů předem děkujeme. Nezaplacení poplatku 
ve stanovené lhůtě  budeme řešit vydáním pla-
tebního výměru s až trojnásobkem sazby.

Ing. Hana Radková, 
tajemnice

trocha vtipů 
  Sedí se ti dobře, miláčku? „Ano“. A pohodlně? 

„Ano“. Netáhne na tebe? „Ne“! Tak si pojď sed-
nout sem a já si sednu na tvé místo.

  Lékař pacientovi: „Puls máte v pořádku, je 
normální“. „Pane doktore, zkuste měřit i na druhé 
ruce, tohle je protéza“.

Bohumil Lehen

Narození:
Prosinec 2010:
 Natálie Helikarová
 Jan Světlý

Leden 2011:
 Klára Skáceliková
 Jan Kirschner

Zemřelí:
Prosinec 2010:
 Josef Pyš

Leden 2011:
 Jaroslav Kotala

Celkový počet obyvatel k 1.1.2011:
 1.323 (646 mužů a 677 žen)

Jubilanti 2011

Březen:
 Zdeňka Výtisková
 Josef Schwenk
 Anna Hruzíková
 Marie Vřeská
 Jana Máchová
 Zdeněk Pěcha

Duben:
 Jaroslav Holuša 
 Libuše Sobková
 Jiří Svěcený
 Květoslav Březina
 Antonín Bajger
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TERMÍN UZÁVĚRKY PLESA:

Uzávěrka dalšího čísla 
Plesa je 7. dubna 2011

InfoRMaCE Z úřadu...


