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Za několik málo týdnů jsou volby, bude zvo-
leno nové zastupitelstvo a následně i nové orgá-
ny obce, a proto si myslím, že  je vhodná doba 
ohlédnout  se  nazpět.  Co  se  tedy  v  posledních 
letech v Plesné událo.

Život a chod městského obvodu, budeme  ří-
kat zjednodušeně obce, se odvíjí v několika ob-
lastech, které se navzájem prolínají a  tvoří  její 
celkový obraz. 

Začneme u úřadu:
Dostali  jsme  se  do  situace,  že  za  poslední 

čtyři  roky  byl  personálně  obměněn  celý  úřad. 
Došlo k výměně tajemnice, dále na všech pra-
covních  místech  proběhla  výměna  úředníků, 
na jednom dokonce dvakrát. Přesto jsme pořád 
jedním z nejmenších úřadů ve městě, a to i pře-
sto, že v počtu obyvatel se naše obec rozrostla 
na více než 1 300 obyvatel (asi 6. místo od kon-
ce  na  stupnici  obvodů  podle  počtu  obyvatel). 
Dále  jsme  prošli  generální  obměnou  účetnic-
tví, byly zavedeny  tzv. datové schránky a  také 
Czech  POINT,  což  je  pro  občana  jistě  přínos, 
ale mnohem více zatěžuje výkon státní správy. 
Měli  jsme velký zájem a snahu o zřízení „sta-
vebního úřadu“ přímo v našem obvodu. Bohu-
žel, u stávající politické  reprezentace na městě 
jsme pro toto nenašli podporu. 

Úsek samosprávy:
Zastupitelstvo (15 členů) bylo složeno ze zá-

stupců pěti různých volebních stran, taktéž pě-
tičlenná rada byla složena ze 4 volebních stran. 
Zde mi dovolte sdělit můj osobní názor – práce 
byla dobrá a nesetkal jsem se s žádnými vážný-
mi hádkami či spory. Zastupitelstvo si v případě 
důležitého  a  vážného  hlasování,  např.  o  další 
stavební zástavbě na přilehlých polích nechalo 
zpracovat materiál „Strategie komplexního roz-
voje městského obvodu Plesná“ a také se opře-
lo o názory Vás, občanů, aby pak při hlasování 
tyto  Vaše  názory  respektovalo.  Rada  zřídila 
komisi  stavební,  údržby  a  životního  prostředí, 
komisi školskou a kulturní, redakční radu infor-
mačního  zpravodaje  Pleso;  dále  byla  starostou 
jmenována  tzv.  přestupková  komise  a  zastupi-
telstvo  ze  zákona  zřídilo  výbor  kontrolní  a  fi-

nanční. Bez nadsázky lze říci, že všechny jme-
nované komise a výbory pracovaly zodpovědně 
a mnohé odvedly veliký kus práce. Do práce se 
zapojili  i někteří občané. Patří  jim všem za  to 
velké  poděkování.  Záměrně  nepíšu  jmenovitě 
ani  členy  zastupitelstva  a  komisí,  neboť  bych 
možná na někoho zapomněl, některé bych jistě 
nedocenil, jiné možná přecenil. Takže chápejte 
toto poděkování komisím, výborům, zastupitel-
stvu  a  radě  jako  celku  zároveň  jako  každému 
z Vás.

Finance:
Toto období bylo na finance  jedno z nejhor-

ších,  situace  za  tzv.  ekonomické  krize  dospěla 
tak daleko, že byly městem podstatně omezeny 
investice a také byly výrazně kráceny městským 
obvodům peníze na provozní výdaje. Systém fi-
nancování obvodů je takový, že veškeré finance 
pro městské obvody schvaluje a rozděluje měs-
to! Přesto si myslím, že se mnohé povedlo a také 
i investice jiných subjektů a firem byly nezane-
dbatelné!

Výstavba:
Byl  upraven  nevábný  svah  ve  středu  obce 

a  byla  provedena  velmi  přitažlivá  parková 
úprava,  takže  dnes  je  tento  prostor  navštěvo-
ván  mnohými  návštěvníky.  Park  je  osázen  so-
chami  tak,  že  dle  vyjádření  odborníků  je  tato 
plocha  největší  venkovní  sochařskou  galerií 
v ČR. Finanční prostředky na veřejné osvětle-
ní  a  chodník  byly  získány  z  externích  zdrojů. 
Byly získány peníze a zrealizována cyklistická 
stezka „CH“, současně s tím byla opravena sil-
nice a zhotoven nový asfaltový povrch na cestě 
k hájence. Celkový náklad činil 2.300.000,- Kč 
a byl pokryt z finančních prostředků získaných 
ze  Státního  fondu  životního  prostředí  a  města 
Ostravy.  Dále  byl  opraven  povrch  ulice  Karla 
Svobody a také zrekonstruován chodník od kři-
žovatky s ul. Vlnitou až po konec zástavby (na-
proti statku). Peníze byly opět získány z města 
Ostravy a z externích zdrojů.

Byl  dobudován  další  úsek  místního  hřbito-
va,  tzv.  epitafní  část,  a opravena  střecha,  krov 
a  vnější  prvky  domu  smutku.  Byla  dokončena 
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oprava  ulice  Hrabek  a  dostavba  sportovního 
hřiště tamtéž.

Dvakrát  jsme  se  pokoušeli  neúspěšně  získat 
peníze z nadace ČEZ na výstavbu sportovního 
hřiště pod Novou Plesnou. Zájemců bylo vždy 
mnohonásobně více, než bylo možno uspokojit. 
Takže snad příště. Hasičská zbrojnice byla vyba-
vena dvěma novými rolovacími vraty a novým 
úsporným, kondenzačním kotlem ústředního to-
pení. Celková investice činila cca 230.000,- Kč 
(200.000,- Kč získáno z města). 

Doprava:
Na tomto úseku jsme se trvale potýkali s pro-

blémy, které s sebou nesl výrazný nárůst počtu 
osobních  aut  a  nárůst  dopravy  celkem.  Byla 
provedena  změna  a  úprava  dopravního  zna-
čení  takřka  v  celé  obci,  pro  snížení  rychlosti 
byly  namontovány  zpomalovací  prahy  na  ulici 
Hrabek a na ul. Vlnité. Do konce září bychom 
měli umístit zpomalovací prahy také na Žižko-
vě na tzv. staré cestě. Také do konce září bude 
provedena úprava na výjezdu z Plesné z ul. 26. 
dubna  a  tzv.  staré  cesty  na  ulici  17.  listopadu. 
Rovněž se podařilo osadit křižovatku ul. 17. lis-
topadu – Martinovská – Na Žižkově vyhřívaným 
zrcadlem, neboť výhled tam nebyl téměř žádný 
a  došlo  v  tomto  místě  k  několika  nehodám. 
Všechny tyto úpravy byly zrealizovány na Váš 
podnět a na základě Vašich požadavků. K veli-
ké škodě se také nepodařilo zrealizovat kruhový 
objezd na Žižkově. Tuto stavbu připravuje a také 
bude  jejím  investorem  Moravskoslezský  kraj 
a jeho organizace Správa silnic. Bohužel, zatím 
se vyjádřili někteří majitelé půdy z Děhylova, že 
žádnou půdu pod okružní křižovatku neprodají! 
A to je velmi špatné! 

Zvýšení bezpečnosti rovněž prospělo i častěj-
ší měření  rychlosti na území obce, a  to Policií 
ČR, ale zejména Městskou policií. Dobrým pří-
spěvkem pro bezpečnost zejména dětí je rovněž 
v době jejich odjezdu do školy dohled Městské 
policie na zastávkách na Žižkově. V uplynulém 
období  se  podařilo  zřídit  autobusovou  linku 
DPO č. 47, jezdící mezi Novou Plesnou – Glo-
busem – Porubou–nemocnicí. Považuji to za vý-
razné  zlepšení  životních podmínek pro mnohé 
plesenské  občany.  Občané  na  Kopaninách 
(Hrabku), ale i v jiných částech Plesné se koneč-
ně po letech dočkali a nemusí chodit daleko pěš-
ky. Podmínky tohoto spoje se budou ještě upra-
vovat – změny zastávek, rozšíření jejich počtu.

Kultura:
Život v obci nelze hodnotit jen tím, jaké jsou 

cesty, jak funguje úřad apod. Nedílnou součástí 
života je i nabídka kulturních akcí a kulturní ži-
vot jako celek. Co tedy radnice Vám, občanům, 
nabídla. Každoročně byl pořádán folklorní fes-
tival  Májová  Plesná  s  mezinárodní  účastí.  Fi-
nancován byl  zejména  z grantů města Ostravy 
a  pomocí  sponzorských  darů  firem.  Velký  díl 
pomoci  nese  zejména  společenská  organizace 
TJ SOKOL, SDH Plesná, Kulturní komise rady 
a také Klub důchodců. Také jim všem patří po-
děkování. V letech 2007 a 2009 bylo opakovaně 
uspořádáno  sochařské  symposium.  Sochy  pak 
byly umístěny v Plesné, ale na přání i v jiných 
městských  obvodech.  Každým  rokem  byly 
v místním kostele pořádány koncerty (mnohdy 
také  s  mezinárodním  obsazením),  a  to  v  rám-

ci  tzv.  Svatováclavského  hudebního  festivalu, 
a  také  vždy  adventní  koncert  před  Vánocemi. 
Radnici se podařilo udržet provozování poboč-
ky  svinovské  hudební  školy  v  prostorách  MŠ 
a  také  díky  ochotným  dobrovolníkům  je  pro-
vozována  v  DDM  i  místní  knihovna.  Každým 
rokem  jsme  pořádali  vítání  občánků,  setkání 
jubilantů,  připomínku  vzniku  Československé 
republiky,  rovněž  jsme  si  připomínali  výročí 
osvobození  Plesné.  Obec  byla  také  zapojena 
do tzv. Vesnické olympiády okolních obcí.

Životní prostředí:
To  je  velmi  komplikovaná  oblast.  Zde  jsme 

každoročně a několikrát  zabezpečili  pro obča-
ny  bezplatný  odvoz  velkoobjemového  odpadu 
a také nebezpečného odpadu. Podařilo se na tři 
místa v obci umístit kontejnery na zelený odpad 
(trávu). Opět pro občany bezplatně. Bohužel se 
nepodařilo  zrealizovat  výstavbu  splaškové  ka-
nalizace. I přes náš tlak město Ostrava, která má 
jako jediná v kompetenci tuto výstavbu, včetně 
získání financí, neuspěla ve snaze získat finanč-
ní  prostředky  z  žádných  zdrojů  (potřeba  pro 
Plesnou je 210 milionů), a tudíž tato akce nebyla 
a nemohla být ani zahájena a realizována.

Bohužel  na  úseku  životního  prostředí  jsme 
se  také  potýkali  s  problémy,  které  „vyráběli“ 
někteří  občané.  Jedná  se  o  vyvážení  odpadů 
do  příkopů  a  lesů  místo  jejich  odvozu.  A  čer-
páním  nebo  vypouštěním  žump  do  okolí  či 
opakovaným nebo spíše soustavným nesečením 
pozemků – dokonce zcela vědomě škodí svým 
sousedům. Pak  radnici nezbývá, než  tyto věci, 
alespoň částečně uvést do pořádku. A samozřej-
mě,  že  jsme  měli  snahu  u  konkrétních  viníků 
o nápravu věci. Že to však někdy byl boj s větr-
nými mlýny, nemusím zdůrazňovat.

Bezpečnost občanů:
Radnice trvale spolupracovala s Policií České 

republiky a také s Městskou policií. Ta pro Ples-
nou  vyčlenila  dva  pochůzkáře,  které  jste  tady 
vídávali. Trvale jsme požadovali měření na úse-
cích Žižkov, okolo statku a na Nové Plesné. Obě 
složky policie na těchto místech prováděly mě-
ření  rychlosti  řidičů.  Jsem  přesvědčen,  že  tyto 
represivní  akce  přispěly  k  větší  bezpečnosti 
na  našich  cestách.  Také  byl  prováděn  zvýšený 
dohled ze strany policie při různých akcích, zá-
bavách atd. Snad se tím mohu pochlubit, Plesná 
patří v Ostravě k místům s nejmenším počtem 
trestných činů. Jenom je třeba tento trend udržet. 

Ostatní život v obci:
Mateřská školka – poprvé letos po mnoha le-

tech se do ročníku 2010 – 2011 přihlásilo více 
dětí,  než  je  kapacita.  Proto  radnice  urychleně 
provedla  takové  úpravy,  aby  bylo  možno  při-
jmout o 3 děti více, a byly zahájeny kroky k re-
konstrukci  a  dalšímu  navýšení  kapacity.  Náš 
městský  obvod  přispíval  ročně  na  provoz  MŠ 
300.000,- až 350.000,- Kč.

Také  jsme finančně každoročně podporovali 
společenské organizace SDH Plesná, TJ Sokol, 
Klub  důchodců.  Na  našem  území  byl  v  tomto 
období  postaven  hypermarket  Globus.  To  bylo 
zásluhou cizího investora. Pro plesenské občany 
to však znamená možnost blízkého a kvalitního 
nákupu. Spolu s  touto výstavbou byla vybudo-
vána  i  komunikace  za  Globusem.  Investor  ji 
nechtěl,  ale  Plesná  ji  dlouhodobě  požadovala, 

prosazovala,  takže pro  investora  to byla nako-
nec vynucená investice. Zejména pro plesenské 
řidiče to znamená spolehlivě se vyhnout nebez-
pečnému výjezdu na Opavské. V Plesné se také 
hodně staví, avšak na plochách, které k tomuto 
účelu byly určeny v územním plánu asi před 16 
lety  a  jsou  v  něm  dodnes.  Nebylo  připuštěno 
rozšíření výstavby na jiné velké plochy. Po dobu 
několika  let  jsme zajišťovali  a dováželi několi-
ka  starším  a  hůře  pohyblivým  spoluobčanům 
obědy ze  školky. Zájem o  tuto  službu  sice ne-
byl velký, byla to však dobrá služba, ale přesto 
jsme ji nakonec museli zrušit, neboť  jsme opět 
narazili  na  přísnou  legislativu  v  této  oblasti.
Ještě o jedné věci se zmíním, není to ani pláč, 
ani nějaké stěžování, je to jen prosté konstatová-
ní ve věcech, které by snad nemusely být a ani 
být neměly. Po celé uplynulé období jsme se se-
tkávali  s  arogancí,  která  se  dotýkala  ostatních 
občanů,  např.  stání  vozidel  na  silnicích,  a  tím 
omezování  průjezdu,  rychlá  jízda,  obtěžování 
sousedů nadměrným hlukem, dále hádky mezi 
sousedy, kdy se mnohé tyto případy musely ře-
šit až u přestupkové komise, a výsledek je vždy 
takový,  že  jedna  ze  stran,  nebo  také  obě  stra-
ny  trpí  pocitem ukřivděnosti  a  nespokojenosti. 
Dále  je  to  vandalství  –  rozbíjení  zastávek,  zá-
bradlí,  sprejerství,  ničení  dopravních  značek, 
lepení různých propagací a vzkazů po sloupech 
a  jiné nešvary. Náprava  těchto věcí vždy ubírá 
čas, finanční prostředky a škodí hezkému obra-
zu Plesné, o který jsme usilovali po celou dobu. 
Vždyť jen za nákup výplní zastávek a zábradlí, 
abychom mohli vyměnit rozbité, jsme letos za-
platili 40 000,- Kč. Tato situace se bohužel po-
řád zhoršuje, ale je třeba optimisticky doufat, že 
se snad i toto obrátí k lepšímu.

Vážení spoluobčané, 
Mohl bych ještě v tomto ohlížení dále pokra-

čovat.  Možná  jsem  něco  opomněl,  ale  snad  je 
i z tohoto přehledu vidět, že se Plesná rozvíjí ne-
jen tím, že se staví, ale celkově mění tvář, také 
mládne, a samozřejmě musí být snahou, snahou 
všech, ať se zde v Plesné dobře žije. Proto chci 
ještě jednou poděkovat všem, kteří jakýmkoliv 
způsobem přispěli k řešení problémů, pomohli, 
přiložili ruku k dílu. A Vám Všem přeji v nastá-
vajících volbách šťastnou ruku.

Ing. Jan Bochňák 
starosta MOb Plesná
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Vážení  spoluobčané,  čtenáři  našeho  občas-
níku – Plesa. Celé volební období 2006 – 2010 
jsme Vás  informovali o  tom, co pěkného nebo 
nepěkného  se  v  naší  Plesné  událo,  nebo  jsme 
oznamovali,  co  se  v  Plesné  bude  dít.  Nebylo 
toho  málo,  některými  akcemi,  které  se  u  nás 
konají, se řadíme na špici kultury města a měli 
bychom být na to hrdi.

Do  následujících  voleb  přeje  celá  redakční 
rada  vám,  všem  občanům  –  voličům  šťastnou 
ruku.  Zvolte  ty,  o  kterých  víte,  že  se  za  svou 
Plesnou  budou  brát.  Budou  pro  ni  zapáleni, 
a proto budou schopni pro ni i něco obětovat.

Ing. Jaromír Kňura 
předseda redakční rady Plesa

POSLEdní SLOvO rEdakční rady PLESa

V  uplynulém  období  se  rada  sešla  pětkrát 
a  projednala  celkem  52  programových  bodů. 
Byly mezi nimi i tyto:

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

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

nech, kupních smluv;
• rozšíření MŠ Plesná;
•  veřejná služba v Plesné.
•  výběrová  řízení:  „Oprava výtluků v Ostra-

vě-Plesné a oprava odvodnění na ul. K Háj-

ku“;
• rozpočtové opatření;
•  kapitálový  rozpočet  na  r.  2011  a  výhled 

na r. 2012 – 2014, aktualizace;
• retardéry;
•  návrhy nových obecně závazných vyhlášek 

(sečení  trávy,  zákaz  konzumace  alkoholic-
kých nápojů na veřejném prostranství, škol-
ství);

• svěření pozemků.
Ing. Jan Bochňák 

starosta MOb Plesná

O čem jednala rada a Zastupitelstvo

vOLby 
dO ZaStuPitELStEv Obcí

Ve  dnech  15. 
a  16.  října  letošní-
ho  roku  se  v  našem 
městském  obvodě 
uskuteční  volby 
do  jeho  zastupitel-
stva.  Plesná  je  jed-
ním  volebním  okrs-
kem,  a  tak,  jako 

obvykle, budou voliči hlasovat v jednom mís-
tě, a sice v zasedací místnosti úřadu. 

Dovolím si Vám již nyní přiblížit základní 
informace o způsobu hlasování.

Volit  může  ten  občan  obce,  jenž  alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, 
je v době voleb přihlášen k  trvalému pobytu 
v  Ostravě-Plesné  a  je  státním  občanem  ČR 
(nebo občanem EU, který  si požádal o zápis 
do dodatku stálého seznamu voličů). 

Při příchodu do volební místnosti se občan 
prokáže platným občanským průkazem nebo 
cestovním  pasem.  Obdrží  prázdnou  úřední 
obálku opatřenou úředním razítkem. Poté  se 
odebere do prostoru určeného pro hlasování. 
Hlasovací  lístek  může  upravit  některým  ze 
způsobů:

- označit pouze jednu volební stranu; 
-  označit  toho kandidáta, pro kterého hla-

suje, a to z kterékoli volební strany, nej-
výše  však  tolik  kandidátů,  kolik  členů 
zastupitelstva má být zvoleno (zde 15);

-  oba  způsoby  může  kombinovat  tak,  že 
označí  jednu volební  stranu  a dále další 
kandidáty,  a  to  v  libovolných  samostat-
ných  sloupcích,  v  nichž  jsou  uvedeny 
ostatní volební strany.

Po  úpravě  hlasovacího  lístku  tento  vloží 
do úřední obálky, kterou obdržel od okrskové 
volební komise, a následně vhodí do volební 
schránky. 

Volič  může  ze  závažných,  zejména  zdra-
votních,  důvodů požádat  o možnost  hlasovat 
mimo volební místnost.

Podrobný  návod  pro  hlasování  obdrží-
te  současně  s  hlasovacími  lístky  do  Vašich 
schránek. 

Kandidátní  listinu  pro  tyto  volby  podalo 
v Plesné 6 volebních stran, a sice:
1. Občanská demokratická strana;
2.  KŘESŤANSKÁ  A  DEMOKRATICKÁ 

UNIE  –  ČESKOSLOVENSKÁ  STRANA 
LIDOVÁ A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI;

3. Komunistická strana Čech a Moravy;
4.  SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁ-

TŮ O.-PLESNÁ;
5. Česká strana sociálně demokratická;
6. TOP 09
(vyjmenováno  v  pořadí  dle  zákonného  loso-
vání)

Přeji Vám při rozhodování o Vaší podpoře 
v těchto volbách hodně štěstí.

Ing. Hana Radková 
tajemnice úřadu

krOužky ddm PLESná 2010/2011
Celoroční platba 600,- Kč za sportovní kroužek, zahájení pondělí 13.9.2010

(pokud budeš chodit např. 2x týdně na badminton, platba činí 1 200,- Kč)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Informace na telefonu: 725 037 083 (H. Gacková) a 725 037 084 (M. Jeník)

Pokud byste měli zájem pracovat s dětmi v jakémkoli sportu, prosím, 
kontaktujte nás, díky, hledáme externisty.

Pondělí

900 - 1100 Rodiče s dětmi od 2 let Hana Gacková

1500 - 1630 Míčové hry, gymn. 8-11 let Hana Gacková

1630- 1730 Míč. hry, základy basket., volejbal 12-14 let Hana Gacková

1730 - 1900 Volejbal 15-19 let Hana Gacková

1900 - 2030 Florbal 14-18 let Martin Říha

1430 - 1630 Keramika I  800,- Eva Urbančíková

1630 - 1830 Keramika II  800,- Eva Urbančíková

Úterý

1500 - 1630 Florbal 6-12 let Marek Jeník

1630 - 1730 Malá kopaná 6-12 let Marek Jeník

1730 - 1900 Badminton I 6-14 let Vašek Chyla

1900 - 2030 Badminton II 14-19 let Vašek Chyla

1730 - 2000 Gymball  800,- 15 let + dospělí M. Komárková

Středa

1500 - 1630

1630 - 1730 Florbal 9-14 let Marek Jeník

1730 - 1900 Futsal I 13-15 let Marek Jeník

1900 - 2030 Futsal II 15-19 let Marek Jeník

2030 - 2200 Nohejbal dospělí

1500 - 1700 Plesná knihovna veřejnost

Čtvrtek

1610 - 1730

1730 - 1900 Badminton I 7-14 let Vašek Chyla 

1900 - 2030 Badminton II 14-19 let Vašek Chyla

1830 - 2030 Jóga  800,- dospělí Eva Tkáčová

2030 - 2200 Plesná kopaná dospělí

Pátek

1510 - 1630 DDM basebal 7-15 let Ingrid Tabáčková

1700 - 1900 Hasiči děti Plesná Miloš Sobek

1900 - 2100 Kopaná Plesná dospělí
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Dovolte mi malé ohlédnutí za naší tradič-
ní plesenskou poutí. Snad mohu říci, že mno-
zí  z  nás  se  na  tuto  každoroční  událost  těší, 
zveme si návštěvy, zkrátka si tohoto dne tak 
trochu „užíváme“. Samozřejmě i děti, ty pře-
devším  jsou  zvědavé  na  kolotoče  a  atrakce, 
které  zde  budou.  A  v  tom  je  právě  ta  potíž. 
V  posledních  letech  je  o  pouti  u  nás  těchto 
atrakcí čím dál méně. Proč? 

Když  jsem  letos  před  poutí  volal  někte-
rým  provozovatelům  kolotočů,  aby  přijeli, 
vždy  jsem  od  nich  skoro  „unisono“  slyšel: 
„nechceme, nemáme zájem, protože návštěv-
nost  je  u  vás  tak  malá,  že  se  nám  to  vůbec 
nevyplatí“!  Jeden  prohlásil:  „Lidé  nejdou 
za kolotoči, kolotoče potom nemohou za lid-

mi“. Co k tomu říci? Mají kus pravdy. Je fakt, 
že  návštěvníků  každým  rokem  silně  ubývá. 
Jistě  k  tomu  „napomáhá“  i  to,  že  poslední 
dva  roky  bylo  velmi  deštivo,  zkrátka  poča-
sí  nepřálo.  Někteří  z  Vás  dokonce  navrhují: 
objednejte  kolotoče,  zaplaťte  jim  a  budou 
tady.  Takto  to  ale  nemůže  být  !  Provozová-
ní  kolotočů  je  předmět  podnikání  a  obec  si 
v  žádném  případě  nemůže  dovolit  tuto  zá-

konem  zakázanou  a  nedovo-
lenou podporu podnikání. To 
by  nás  audit  pěkně  „vytahal 
za uši“. Důvodem velmi nízké 
návštěvnosti  může  být  také 
i  velmi  vysoká  cena  pro  zá-
kazníka.  A  jsme  u  uzavřené-
ho kruhu příčin tohoto stavu.

Neúčast  návštěvníků  -vy-
soká cena – a následně nezá-
jem provozovatelů. Klidně  to 
také  můžeme  jmenovat  obrá-
ceně!  Co  je  pravou  příčinou 
tohoto stavu?

A  co  učinit  pro  zlepšení? 
Určitě každá rada drahá. Ono 
v dnešní době počítačů, inter-
netu  a  dalších  vymožeností 
zájem o tyto klasické atrakce 
opadá  „celkově“.  Vidíme  to 
také v Hrabyni, v  sousedním 
Pustkovci, i tam kolotoče zejí 
prázdnotou.

Pak nezbývá, než  třeba už 
příští  rok  znovu  zkusit  oslo-

vit,  přesvědčit,  posléze  doufat,  že  přijdou 
návštěvníci  a  třeba  to  bude  ten  zlomový 
okamžik, od kterého se situace začne měnit 
k  lepšímu.  Jistě  by  si  to  Plesná  a  naše  pouť 
zasloužila

Ing. Jan Bochňák 
starosta MOb Plesná

O PLESEnSkém „Jakubu“ O autObuSOvých 
ZaStávkách

ŠtafEta 
„OStrava 2015“

Před nedávnem jste si jistě všimli činnosti 
na  některých  zastávkách  u  nás  v  Plesné.  Oč 
šlo? Následně jste jistě viděli, že zděné zastáv-
ky „U koupaliště“ a také u „Tipo“ jsou velmi 
hezky,  velmi  moderně  a  umělecky  vymalo-
vány.  Tato  akce  se  uskutečnila  již  podruhé. 
Kdysi tentýž ochotný malíř podobně maloval 
zastávky,  z  nichž  na  Nové  Plesné  umělecká 
malba  přetrvala  dodnes.  U  koupaliště  ji  po-
sléze vandalsky zničili sprejeři. Zcela veřejně 
chci takto poděkovat dotyčnému panu Jiřímu 
Procházkovi,  občanovi  Plesné,  který  s  tímto 
nápadem přišel,  také  jej  zrealizoval,  bez ná-
roku  na  odměnu,  a  tím  samozřejmě  přispěl 
nejlepším způsobem ke zkrášlení těchto míst. 
Snad  si  i  ti  sprejeři,  kteří  vandalsky  stříkají 
na zdi, uvědomí, že cesta domluvy je mnohem 
lepší  než  cesta  svévolného  ničení,  a  nechají 
tyto malby na pokoji.

Ing. Jan Bochňák 
starosta MOb Plesná

Jak  jistě  všichni  víte,  Ostrava  se  letos 
utkala s Plzní o to, které z těchto měst uspěje 
v soutěži o titul „Evropské hlavní město kul-
tury 2015“ (v době vydání tohoto našeho čísla 
Plesa je už rozhodnuto.)

Ostrava touto kandidaturou žila, bylo uspo-
řádáno  mnoho  kulturních  akcí,  které  měly 
Ostravu  ještě  více  „zviditelnit“  v  tomto kul-
turním klání. Jednou z akcí byl štafetový běh 
„Ostrava 2015“, který navštívil všechny měst-
ské obvody a nemohl chybět ani u nás. Štafeta 
k nám dorazila v pátek 3. září dopoledne, kdy 
byla  na  štafetový  kolík  připnuta  stuha  s  ná-
zvem  městského  obvodu  Plesná  a  v  hezkém 

prostředí parku pod školou si účastníci moh-
li vychutnat krásný pohled na Plesnou a také 
velmi kulturní prostředí tohoto parku. Dětič-
ky z naší mateřské školky zazpívaly dvě milé 
písničky a  také někteří občané následně tuto 
štafetu  doprovodili  (alespoň  kousek)  svým 
během anebo také na kole. Myslím, že to byl 
sice nevelký, ale podařený příspěvek do celo-
ostravského snažení.

Ing. Jan Bochňák 
starosta MOb Plesná

Adresa:  
Karla Svobody 186/50  
725 27 Ostrava -Plesná  

Telefon: 420 777 013 334  
E -mail:  svetly@da ma.cz  
Web:     www.da�ma.cz  

Účetnictví, daně, mzdy  
pro �rmy a podnikatele   
za v elmi výhodné ceny .        

 

 Ing. Tomáš Světlý  

 Finanční poradenství pro   
 rodinné rozpočty ZDARMA. 
 
   



PLESOzáří 2010 5

 Na kole zemí příběhů
NejeN biblických - 2. část

1.4.2010

Už mám za sebou téměř 300 km, čtvrtý den 
na cestě, uprostřed pouště. Je velkolepá a trochu 

děsivá,  nic  podobného  jsem  ještě  neviděl.  Ješ-
tě že po silnici, kvalitní asfaltce, projede občas 
nějaké auto. Je pondělí ráno a jsem na internetu 
v posledním  lidském sídle na  trase do Elatu – 
v  městečku  Mizpe  Ramon  (je  ještě  na  mapě), 
v  univerzitní  knihovně  Jane  Shapiro.  Veškerý 
personál mluví  rusky. Vybavení moderní,  jako 
v ostravské městské knihovně.  Ale v kraji  ko-
lem  je  pusto,  občas  nějaké  hlasy  a  stádo  ovcí, 
ale jinak poušť. Po pár km je někdy vidět shluk 
krabicových,  jakoby  “jezeďáckých“  baráků, 
jsou to většinou kibucy, kolem ani živáčka a pů-
sobí dost odpudivě. Z knihovny jsem šel na trh, 
všude  slyším  ruštinu  -  ruské  imigranty  poslali 
asi na poslední výspu civilizace v poušti. Kou-
pil jsem rajčata, zkusil nějaké ovoce vypadající 
jako meruňka, ale v  tvrdé slupce asi se 4 pec-
kami a nakyslé. Na dotaz, co to je, Rus odbrkl 
„natev“ a dál se se mnou nebavil. Hned všichni 
kolem věděli (asi podle vlaječky), že tu je Čech 
na  kole.  Jedna  Ruska  se  vytahovala,  že  byla 
v Praze a „kak čuděsnyj Karlsbad“. To  jsem jí 
potvrdil,  že  jich  tam ale opravdu  je. A pak už 
jsem  zaslechl,  že  všichni  Češi  mluví  rusky. 
A přitom  ti  Rusové  sami  ještě  nezaznamenali, 
že  jejich  nádherné  město  na  Něvě  už  nenese 
jméno proslulého despoty, ale svého zakladate-
le. Poznají se hned, jsou hluční, kuriozně, rádo-
by  snobsky oblečení,  chodí v grupách a všude 
se drsně cpou. Ale jsou i výjimky. Zastavil mi 
rusky mluvící velmi přátelský policista v autě, 
zeptal se, zda jsem O.K. a dal mi energetickou 
tyčinku. Ostatně, většinou pracují v „silových“ 
profesích, např. v různých soukromých ochran-
kách, jako hlídači v hotelích, restauracích a ob-
chodech,  taxikáři,  přísní  kontroloři  a  hlavně 
kontrolorky na letišti. 

Za Mizpe Ramon však civilizace končí. Do-
konce tam ani už nevede vodovod, který přivádí 
vodu do severnější části pouště mezi Beerševou 
a Mizpe Ramon až ze 400 km vzdáleného Ga-
lilejského jezera. Zatímco u Beerševy jsou i pí-
sečné duny, pak začínají hory z drolícího se vá-

pence (když se o „skálu“ opře kolo, je za chvíli 
pokryto kamínky a prachem), jižněji od Mizpe 
Ramon  jsou  jen  obrovské  krátery  nesopečné-

ho  původu  vzniklé  vodní  erozí 
a hory z kamene  různě  temných 
barev  od  černé  po  rudou.  Tady 
absolutně nic nemůže růst. Silni-
ce č. 40 vede středem této pusti-
ny na jih, klesá do těchto kráterů 
a zase z nich stoupá. Hned první 
kráter  za  Mizpe  Ramon  je  asi 
10 km  dlouhý,  3  až  5 km  široký 
a  přes  200 m  hluboký.  Shora  je 
to úchvatný pohled. Jezdí tu vždy 
pár aut ve skupině a pak hodinu 
nic. Jsou to jen romantici, dobro-
druhové  a  přírodovědci,  ostatní 
jezdí  do  Elatu  po  silnici  č.  90, 
rovné  jak  pravítko,  od  Mrtvého 
moře  podél  jordánské  hranice. 

Jen u  jezírka 30 x 30 m (ještě z  roztálého sně-
hu) jsem potkal francouzskou rodinku se dvěma 
cákajícími se kluky. Ale nejhorší bylo, že jsem 
si vzal jen 2 l vody, protože jsem byl zvyklý, že 
vždy po 20 až 30 km byla benzinka. Tady 55 km 
nic, vedro, vidina dehydratace. A navíc po obou 
stranách stále ty divoké červené tabulky s  leb-
kou.  Žádné  auto  nezastaví.Pak  ale  slyším 
za mnou zastavovat po stranách silnice dvě auta. 
Otočil jsem se, vracím se k nim, je to skupinka 
botaniků. Každých 30 let, a to je prý právě letos, 
rozkvete v poušti díky větší zimní vláze nebýva-
lé množství různých druhů květin a oni je přijeli 
hledat. Ale hlavně, dali mi dost vody! A jejich 
místní průvodce mi řekl, že The Czechs are the 
best people in the world (Češi jsou nejlepší ná-

rod na světě). A prozradili, že na celé zbývající 
trase do Elatu – asi 90 km - není žádná benzinka 

ani jiná civilizační vymoženost. Nejbližší je ale 
asi po 20 km v ZIHOR JUNCTION, kde končí 
12 km dlouhá spojnice mezi silnicemi č. 40 a 90. 
Tak tedy jih vzdávám (musel bych mít ještě další 
nosič pro kanystr na nejméně 5 l vody) a otáčím 
doleva na tuto spojku č. l3. Ještě předtím mi za-
stavil velký jeep s vozíkem, cenila z něj na mne 
zuby blondýna středního věku, opět dotaz, zda 
jsem O.K. Byli to Američané z Kalifornie a jeli 
do  Elatu.  Do  vozíku  by  se  krásně  kolo  vešlo 
a  v  autě  bylo  také  místo.  Významně  jsem  po-
dotkl, že  tam směřuji  také, ale nedošlo  jim  to, 
takže jsem se dále nevnucoval. Dali mi dvoulit-
rovou láhev nějaké grapefruitové vody - ale bylo 
jí tam jen asi čtvrt litru - a usoudili, že pro mne 
učinili dost a odfrčeli.V cíli etapy po 76 km byl 
skutečně nějaký kuriózní zábavní park: minizoo 
(tvorové celou noc vydávali nejrůznější zvuky), 
herny,  restaurace,  a  kdovíco  ještě.  Chtěl  jsem 
přespat,  nejdříve  mi  nabídli  dost  drahý  pokoj, 
takže  jsem  telefonem  manažerovi  vysvětlil,  že 
nepotřebuji nic než rovnou plochu, vodu a WC. 
Šel  jsem  tedy pod potrhaný přístřešek  na  šíle-
ně  špinavý  koberec.  Ráno  ale  byla  k  dispozici 
teplá  sprcha  a musel  jsem manažerovi  (takový 
obtloustlý stařík) pochválit, jak to bylo fajn.Ten 
obydlený  venkov  svým  bincem,  různými  roz-
padajícími se boudami a kuriózními ozdobami 
připomíná Řecko. 76 km.

20.4.2010

Nudná cesta ve vedru po silnici č. 90 na se-
ver, dost silný provoz, ale  téměř všude je žlutě 
vyznačená  krajnice,  většinou  dost  široká,  ale 
šíleně špinavá. Zástavka na hamburger MacDo-
naldu, docela dobrý, s pivem, a mezitím se za-
tahuje, u nás bychom čekali silnou bouřku. Ale 

podle místních prý pršet nebude. Dávám na ně 
a rozbíjím stan v poldru pod mostem. Jedině tam 
byla totiž trávička. Je to nízkou hrází ohraniče-

Pohled	do	kráteru	u	Mizpe	Ramon

pokračování	článku	na	6.	straně	

Mizpe	Ramon
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pokračování	článku	na	7.	straně	

ná terénní prohlubeň o rozloze tak 200 x 200 m, 
kde se voda po dešti zachytí a přebytečná odtéká 
přepadovou rourou v hrázi. Proto jsem se neusa-
dil v hlavní proudnici, nýbrž stranou. Vše jsem 
zabalil a usadil na kole, takže v případě evaku-
ace před vodním přívalem stačilo jednou rukou 

vyškubnout stan a druhou vzít kolo a doběhnout 
asi 15 m k hrázi. No ale spadlo 10 kapek a eva-
kuaci jsem si nevyzkoušel. 62km.

21.4.2010

První koupel v Mrtvém moři (jižním jezeře). 
Příjezd  průmyslovou  krajinou,  plno  odsolova-
cích  a  jiných  fabrik  zpracovávajících  nerosty. 
Příchod k pláži nevábný, naštěstí  dnes  se kou-
pou muži. Jsou tady sami ortodoxní. Slaná voda 

tak nadnáší,  že  se nedá vůbec plavat,  těžko  se 
dá postavit nebo nějak otočit. Člověk si připadá 
jako prázdná láhev na hladině. Ve vodě byl je-
den zakuklenec s kapucí, chránící před sluncem 
a vyklubal se z něj stavební inženýr - Rus z Es-
tonska.  Pracoval  ještě  nedávno  na  počítačích 

MINSK  -  tak  to  jsme  si  popoví-
dali! V ruských bankách prý mají 
velké sálové počítače ze sovětské 
éry dodnes, pořád si je pochvalu-
jí, protože  si  stále vše  sami pro-
gramují v COBOLU a nic nového 
se nemusejí učit. Poradil mi před 
Jeruzalémem  klášter  sv. Georgie 
k  přespání  a  dojíždění  do  města 
na  kole,  ale  vše  nakonec  vypa-
dalo  jinak.  Byl  to  takový  typic-
ky  ruský  přemýšlivý  hloubavec. 
Koupel ale byla výborná, osvěžu-
jící a léčící opruzeniny, které nej-
dříve ve vodě pálí, ale po důklad-
ném osprchování už nic necítím. 
Jedu  kousek  dále,  opět  pláž,  ale 

taková  řecká  -  špína, nepořádek, kravál a opět 
plno Rusů majících v rukou prodej všeho mož-
ného, ale hlavně předraženého. Půlku pečeného 
kuřete za 50 a 4 dcl točeného piva za 25 šeke-
lů! Tento kšeft poprvé a naposled. Ale měl jsem 
strašný hlad. Večer si většinou dávám jen suchý 
chléb s rajčaty, ale pokud možno vždy alespoň 
jednoho heinekena. Už se mi moc nechtělo jet, 
tak jsem kousek dál ulehl na břeh a nohy osvo-

bozené  od  cyklistických  bot  nořím  do  slané 
vody. Mezitím se, jako každý den, začal zvedat 
od západu z hor  směrem k moři vítr. Nakonec 
byl  tak silný, že mnou hodil dvakrát na svodi-
dla, takže jsem raději zahnul vlevo do úžlabiny 
v  závětří  kopců,  ale  žádné  závětří  tam nebylo. 
Musel jsem nejdříve na návětrné straně postavit 
asi půl metru vysokou suchou zídku z kamenů 
a  teprve  za  ní  postavit  stan.  Místo  zapíchnutí 
kolíků jsem každou šňůru omotal kolem těžké-
ho  kamene,  abych  i  se  stanem  neuletěl.  Musel 
jsem však ležet hlavou dolů, protože proti větru 
jsem musel nastavit menší čelo stanu, kde jsou 
nohy, a  to bylo výše. Ale  ještě než  jsem usnul, 
vítr ustal. 69 km.

22.4.2010

Ráno  dojíždím  k  Masadě.  Je  to  asi  nejvý-
znamnější  historická  památka  podporující  ná-
rodního  ducha  Židů.  Když  v  období  druhého 
chrámu vypuklo v r. 66 po Kr. židovské povstá-
ní proti nadvládě Říma a v r. 70 dobyli Římané 
Jeruzalém, uchýlili se nepokoření rebelové v po-
čtu přes 900 právě tady. Pevnost, postavená již 
za Herodese Velikého, se rozkládala na stolové 
hoře 400 m nad okolním terénem a na ploše 800 
krát 300 m. Měli tam potraviny uložené v hlině-
ných hrncích, které tam vyráběli, různé potřeby 
a "cisterny" na vodu (každá velikosti dnešního 
rodinného domku) vyhloubené ve skále, což vše 
umožňovalo přežití několik let. Římané v počtu 
15000  legionářů pod velením Flavia ale začali 
vršit  z kamení a zeminy  rampu  (takový umělý 

Mezi	dvěma	jezery	Mrtvého	moře
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svah, zachovaný dodnes) až k hradbám. Pak tam 
vytlačili beranidla a hradby prorazili. Aby oblé-
haní nepadli do potupného zajetí, rozhodl vůdce 
rebelů za souhlasu drtivé většiny, že vybraných 
10 mužů zabije všechny obyvatele a jeden z nich 

pak ještě těch zbývajících 9 a sám pak nalehne 
na meč. Tak se i stalo (i když se vynořují i jiná lí-
čení, ale nevím jaká). Přežily jen 2 ženy, které se 
ukryly v prázdné cisterně. Přitom nechali plné 
sklady potravin a vodu v cisternách, aby Říma-
nům ukázali, že se jim je nepodařilo vyhladovět 
a že odcházejí ze světa z vlastního rozhodnutí. 
Stalo se to v roce 72 po Kr. Teď tam jezdí školní 
mládež a vojáci skládat přísahu, ale také mnoho 
turistů z celého světa a Židé- vlastenci. Je to vše 
docela zachovalé, opravdu působivé. Pobyl jsem 
tam téměř celý den. Nahoru jsem jel lanovkou, 
ale vine se tam i pěší cesta. Bylo vedro, ploužilo 
se tam jen pár lidiček a navíc by to trvalo mno-
hem déle.

Pak už jsem se přiblížil k severnímu, většímu 
jezeru Mrtvého moře. Je ze severu napájeno bib-
lickou řekou Jordán a s  jižním jezerem je spo-
jeno kanálem  (či  stále  ještě  řekou?) klikatícím 
se zasoleným močálem, který byl ještě nedávno 
dnem  jediného  velkého  moře  zobrazovaného 
ještě na starších mapách. Trvalý pokles hladiny 
je důsledkem nadměrného využívání vody z Jor-
dánu jak Izraelem, tak Jordánskem. Průjezd oz-
brojenou hlídkou na Check pointu proběhl bez 
problémů. Silnice  totiž vstupuje na okupovaný 
tzv. Západní břeh (do války v r.1967 patřil Jor-
dánsku). Je tu spousta skleníků, některé super-
moderní, i na patro (nevím, jaké to je vevnitř), 
jako tovární haly. Do jednoho staršího jsem se 
zašel podívat, byly tam pěkné, ale zavadlé čer-
vené  papriky.  Jinak  tu  moc  husté  osídlení  ani 
vybavení a výstavba není, jen důkladně ohraze-
né a střežené kibucy a židovské osady, které jsou 
předmětem sporů s Araby. Izrael asi vzhledem 
ke statusu a nejisté budoucnosti Západního bře-
hu tam nechce příliš investovat.

Spím  v  krásné  rovné  široké  rozsedlině 
na nízké travičce pod valem na levé straně silni-
ce (pod ní, takže mne vůbec není vidět). Po pra-
vé straně silnice (východní, směrem k moři) stojí 
co kousek velké červené tabule přísně zakazující 

pobyt východně od silnice (tedy u moře) po se-
tmění. Takže jsem nic neporušil. Ale v noci ně-
kolikrát  nade  mnou  zastavilo  auto,  bylo  slyšet 
mužské a někdy i ženské hlasy, pak klid a za pár 
desítek minut nastartovalo a odjelo. Myslím, že 

to  byli  policisté 
a  pozorovali  hla-
dinu moře. Prý se 
po něm z Jordán-
ska  pašují  drogy 
a  mohou  se  tudy 
dostat  i  teroristé. 
Večeřím  krajíc 
suchého  chleba, 
4  cherry  rajčata, 
pivo. 38 km.

23.4.2010

Vstávám  jako 
obvykle  asi  ko-
lem  půl  sedmé 
místního  času 
(5.30  u  nás)  - 
jsem  totiž  z  toho 
brzkého  uléhání 
se  setměním  do-
statečně  přespa-

ný. Nic nesnídám, musí být už brzy pumpa. Ale 
je tu bufet s moc sympatickým majitelem, udě-
lal mi výborný sýrový toast, černý čaj s mátou 
a  ještě 1,5 l vody, vše za 36 šekelů. Chtěl  jsem 
jít  nakoupit  do  kibucu  na  kopci,  ale  ozbrojený 
voják jen pootevřel masivní bránu, zeptal se, co 
chci, někam zavolal, ale obchod už prý před 10 
minutami zavřeli. Tak mi dal vody, kolik jsem 
chtěl, a poroučel se. Ale byl velmi slušný, přívě-
tivý a ochotný. Ani internet v tom kibucu nemě-
li. Asi na to tady moc nejsou.

Další  zastávka  je  Kumran.  Je  to  kousek 
do kopce, pod hory, ve kterých se světově známé 
kumránské svitky našly. Bylo to opět v éře dru-
hého chrámu a osídlení se tam střídalo. Svitky 
vznikaly asi v éře druhého chrámu až do 2. sto-
letí po Kr. Psali je příslušníci sekty esejců na lis-
ty  pergamenu,  ty  sešívali,  ale  ne  jako  knihu, 
nýbrž za sebou, a  tak vznikl pás, který se pak 
sroloval  do  svitku.  Uchovávaly  se  v  hliněných 
džbánech a tak byly i v r. 1947 nalezeny. Džbá-
ny byly porůznu uloženy v jeskyních v okolních 
horách.  Přepisovaly  se  pouze  některé  knihy 
Starého zákona, ale i další, asi gnostické a apo-
kryfní texty. Sekta se hlavně vyznačovala krajní 
čistotou, duchovní i tělesnou, bylo tam několik 
nádrží  pro  rituální  koupele.  Prohlídka  probíhá 
tak, že nejdříve vám pustí sedmiminutový hra-
ný  film,  pak  se  ukáže  naaranžované  naleziště 
svitků v jeskyni a následuje realita venku v ar-
cheologických vykopávkách jednotlivých domů, 
lázní  atd.  A  vystavené  svitky  jsou  faksimilie, 
originály jsou v muzeu knihy v Jeruzalémě.

Obědvám v restauraci v areálu, obrovský ta-
líř směsi různých zelenin. Kupodivu mne to vel-
mi posílilo. Hlásí se tam ke mně dva páry z Již-
ní Afriky, jeden muž se asi zajímá o cyklistiku, 
mluví  o  Armstrongovi,  a  že  mám  také  napsat 
knihu a přijet do JAR na třídenní cyklomaraton. 
Že  je v  JAR krásně. Když  jsem  se  zeptal,  zda 
v Transvaalu,  byl nadšen mou  informovaností. 
Běžná  cestovatelská  příležitostná  konverzace. 

Na mapě jsem našel zkratku ve směru na Jeru-
zalém,  chtěl  jsem  ji  využít,  ale  byla  štěrková. 
Jel jsem,v podstatě omylem, po lepší cestě a oci-
tl  jsem u brány kibucu. Tu hlídají 3 vojačky, 2 
v  uniformách  se  samopaly,  třetí,  asi  velitelka, 
v  civilu  ,  ale  s  lehkým  kulometem  málem  tak 
velkým, jako je ona. Tyto již nemají  ty bakeli-
tové hračky, které se houpou na ramenou mla-
dých  vojáků  a  vojaček,  převážených  autobusy 
s označením školní mládež. Za Beerševou  jich 
bylo plno. A ejhle, ještě poslední možnost kou-
pání v Mrtvém moři. Koupat se smí jen na urče-
ných, k tomu vybavených a hlídaných místech. 
Asi  je  to  nebezpečné  (vždy  je  u  vstupu  tabule 
s přesnými pokyny, jak se v moři chovat). Jestli-
pak je voda blízko ústí Jordánu méně slaná než 
v jižním jezeře, kde se už jen vypařuje a usazu-
je sůl? A je to stejné. Podle vlaječky se ke mně 
hlásí student, jehož babička je z Haliče, zná pár 
českých slov. Dal jsem si půl melounu a vychut-
návám si ho, tu poznává vlaječku Němka , která 
byla  "vertrieben"  (vyhnána)  z  Českého  Krum-
lova. Když  jsem  jí  ale  řekl,  že podle  toho,  jak 
sieht aus (vypadá), nemohla vyhnání zažít, byla 
potěšena  a  nechala  pozdravovat  celé  Böhmen 
und  Mähren  a  zvlášť  Krumlov  a  Mährische 
Ostrau.  A  pak  následuje  průjezd  mezi  rozpa-
dajícími  se  bývalými  jordánskými,  asi  vojen-
skými  baráky,  definitivní  odklon  od  Mrtvého 
moře a začíná stoupání o 1200 výškových metrů 
do Jeruzaléma. Do večera stačím vyjet dost nad 
hladinu  světového  oceánu,  vyznačenou  tabulí 
u  cesty,  a  hledám  klášter  sv.  Jiří  (podle  dopo-
ručení  ruského  inženýra). Nejdříve opět zblou-
dím do kibucu, brána je otevřená, nevím, že je 
to kibuc,  tak  jedu dál,  ale v momentě už hlásí 

nějaký tlampač poplach a nějakou výzvu. Otá-
čím a vracím se, v budce je již hlídač (tentokrát 
civil bez viditelné zbraně), asi byl právě na WC, 
omluvil jsem se a on byl, jako tady všichni, vel-
mi zdvořilý a přívětivý. Podle ukazatele ke kláš-
teru jedu přes hory a doly asi 3 km a klášter ni-
kde. Mám představu, že se tam ubytuji, odložím 
bagáž a budu nalehko jezdit do Jeruzaléma. Na-
štěstí jsem ke klášteru nedojel, druhý den jsem 
poznal,  že  to  byla  představa  naprosto  scestná. 
Ale mezitím mne z kibucu, kam jsem zabloudil 
a který  je na kopci a bylo mne z něj asi vidět, 
dojel výrostek na kole. Zeptal jsem se na kláš-
ter,  mělo  to  být  ještě  7 km,  tak  jsem  to  otočil, 
on také. Já jsem se však loudal a hledal nocleh. 
Opět  malá  rozsedlinka,  ale  tentokrát  dost  ka-
menitá  a  značně  zarostlá  bodláky.Ale  alespoň 
takovými,  které  se  dají  trochu  vymýtit.  Horší 
jsou trávy s bodavými osinami. Projelo několik 
aut,  i policejní modrá blikačka, ale nic.Večeře: 
1  krajíc  suchého  chleba,  ani  rajčata,  ani  pivo. 
Ke  snídani  před  stoupáním asi  o 700 m budou 
jen ovesné vločky s vodou. 62 km.

Miroslav Hrdina

dokončení	článku	"Na	kole	zemí	příběhů	nejen	biblických	-	2.	část"

Pevnost	Masada

Izraelská	měna	-	šekel
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Práce na výstavbě Centra bezpečné  jízdy 
se dostávají do své závěrečné fáze. V areálu 
firmy Libros, která s podporou města Ostra-
vy zařízení na Slovenské ulici v Přívoze bu-
duje, dělají vše pro to, aby se mohlo v sobotu 
9. října otevřít.

Ve středoevropském regionu unikátní po-
lygon  nabídne  na  ploše  více  než  tří  hektarů 
nejmodernější technologie pro 
výcvik a zdokonalování  řidič-
ských dovedností. Jak zdůraz-
ňuje  autor  projektu  Dalimil 
Frič ze společnosti Libros, vy-
užívat ho v denní i noční době 
mohou řidiči osobních vozidel 
s  různou  délkou  praxe  za  vo-
lantem  i  stupněm  dovedností. 
Velký  přínos  může  mít  pro 
začínající řidiče v autoškolách 
nebo  „sváteční  šoféry“  jízda 
na  tzv.  smykové  desce  řízené 
počítačem,  mělký  bazén  pro 
nácvik  aquaplaningu  a  další 
situace,  se  kterými  se  mohou 
setkat  v  běžném  provozu.  Při 
pravidelných  testech  se  jim  nevyhnou  ani 
profesionálové  jezdící  u  záchranky,  policie 
či hasičů. Novinkou ostravského Centra bez-
pečné jízdy na evropské úrovni bude smyko-

vá deska pro motocyklisty.
Podle  náměstka  primátora  pro  dopravu 

Vojtěcha  Mynáře  si  některé  prvky  na  poly-
gon budou moci vyzkoušet také děti v rámci 
projektu  Ostravská  dopravní  školička.  Ote-
vřen  bude  nejen  ostravským  řidičům,  ale 
i  zájemcům  z  jiných  oblastí  ČR,  z  Polska 
a Slovenska. Náklady na vybudování Centra 

bezpečné jízdy dosáhnou 110 milionů korun, 
město Ostrava přispěje 85 miliony.

Vojtěch Mynář 
náměstek primátora

POLygOn PrO řidičE na POdZim SvatOvácLavSký 
hudEbní fEStivaL

Znovu  je  čas  podzimních  koncertů.  Ano, 
od 28. září do 28. října bude opět po celém Mo-
ravskoslezském kraji probíhat již dobře známý 
Svatováclavský  hudební  festival.  Jeden  z  jeho 
koncertů bude i v našem kostele, který má vy-
nikající  akustiku  pro  konání  těchto  koncertů. 
Tentokrát  vystoupí  dechový  soubor  PhilHar-
monia Octet – plakátek je přiložen.

Datum: 23. října
Čas: 18:00 
Místo: Kostel sv. Jakuba staršího v Plesné
Vstupné: 100,- Kč, děti zdarma.

Jste všichni srdečně zváni.
Ing. Jan Bochňák 

starosta MOb Plesná

Řízení	v	dešti	prověří	schopnosti	každého	řidiče
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TJ Sokol Plesná informuje
SOKOlSKá turiStiKa V PleSné – 

PODZim 2010

Začíná podzim a to je nejhezčí doba na pro-
cházky  naší  přírodou.  Není  vedro  a  naše  lesy 

září  všemi  barvami.  Při  našem  putování  vidí-
me, jak se naše vesnice mění. Krásně upravené 

domy  a  zahrádky  můžou  mezi  sebou  soutěžit, 
která  je  hezčí.  Na  jaře  jsme  mimo  jiné  navští-
vili  zámecký  park  v  Kravařích,  Čeladnou,  ale 
nejzdařilejší byl výlet na Štramberk. Tentokrát 

jsme šli po naučné stezce na kopec Ko-
touč.  V  jeskyni  Šipka  jsme  se  vyfotili 
a dál šli k vyhlídce Petra Bezruče s dře-
věnou zvoničkou, odkud je nejhezčí po-
hled  na  Štramberk.  Kopec  jsme  obešli 
dokola, na náměstí chutně pojedli, kou-
pili štramberské uši a s dobrou náladou 
jeli domů. 

V  podzimní  nabídce  je  Štramberk 
zase.  V  jeho  okolí  a  okolí  Kopřivnice 
je  hodně  míst,  která  stojí  za  zhlédnutí. 
Máme  připraveno  5  výletů.  Přejme  si 
jenom hezké počasí a sníh až v prosinci - 
ne aby padal už v říjnu jako loni.

Těšíme  se,  že  se  k  nám  letos  přidáte.  Na-
zdar!!!

VYCHÁZKY DO PŘÍRODY - Podzim 2010
15. ZÁŘÍ: Jistebník – Studénka 
Sraz účastníků je na nádraží Ostrava-Svinov. Odjezd vlaku je v 8:39 hod. do Jistebníka. Odtud 
pěšky po značce do Studénky. Asi 8 km.

29. ZÁŘÍ: Kopřivnice – Štramberk
Sraz účastníků je na nádraží Ostrava-Svinov. Odjezd vlaku je v 8:39 hod. směrem Studénka. 
Z Kopřivnice přes Váňův kámen a Bílou horu do Štramberka. Asi 9 km.

13. ŘÍJNA: Frenštát – Ráztoka – Radhošť
Sraz účastníků je na nádraží Ostrava-Svinov. Odjezd vlaku je v 8:46 hod. směrem Frenštát 
p. R. Odtud autobusem na Ráztoku a přes Pustevny na Radhošť. V případě horšího počasí 
prohlídka Frenštátu a jeho okolí.

27. ŘÍJNA:  Šilheřovice – Petřkovice
Sraz účastníků je ve Svinově na zastávce autobusu č. 51 (pod mosty) v 8:45 hod. Odtud 
autobusem do Přívozu, kde se přestoupí na autobus do Šilheřovic. Ze Šilheřovic po značce 
do hornického muzea Landek v Petřkovicích, kde je možná prohlídka muzea a celého areálu.

10. LISTOPADU : Opava a okolí
Sraz účastníků je na nádraží Ostrava-Svinov. Odjezd vlaku směr Opava je v 9:10 hod. V Opa-
vě prohlídka pamětihodností města a okolí.

Organizátoři :  Jirka Vitásek (mobil: 732 749 248) 
Zdeňka Hrdličková (mobil: 775 601 501)

15. ročník vO 2010
celoroční sportovní 

soutěž obcí

Před prázdninami proběhla 7. soutěž V.O. – 
nohejbal v Horní Lhotě. Na dobře připravených 
antukových  kurtech  za  příznivého  počasí  pro-
běhla soutěž bez problémů, pouze mrzela neú-
čast Dobroslavic a Pusté Polomi. Naše družstvo 
ve složení Radim Adámek, Tomáš Klos, Milan 
Novák  a  Petr  Langa  pod  vedením  Vladimíra 
Sobka  skončilo  na  pěkném  čtvrtém  místě  se 
čtyřmi výhrami a třemi porážkami (z toho dva 
zápasy 1:2).

Výsledky obcí v nohejbalu:
  1.  Vřesina
  2.  Horní Lhota
  3.  Velká Polom
  4.  Plesná
  5.  Těškovice
  6.  Krásné Pole
  7.  Dolní Lhota
  8.  Hlubočec

Celkové výsledky V.O. po 7. soutěži:

  1.  Velká Polom .....................57 b.
  2.  Vřesina .............................49 b.
  3.  Krásné Pole ......................42 b.
  4.  Dolní Lhota ......................40 b.
  5.  Plesná ...............................40 b.
  6.  Dobroslavice ....................36 b.
  7.  Těškovice .........................34 b.
  8.  Pustá Polom ......................30 b.
  9.  Hlubočec ..........................25 b.
10.  Horní Lhota ......................22 b.

11.9. ve Velké Polomi proběhla soutěž v lu-
kostřelbě.  Protože  to  bylo  po  uzávěrce  tohoto 
čísla, výsledky přineseme v dalším Plese.

Devátou soutěží bude cyklistika, jak se stalo 
tradicí posledních let, opět v Plesné jako součást 
Plesenské stezky v sobotu 2. října.

Kompletní výsledky Vesnické olympiády na-
jdete na www.volny.cz/sokol-plesna.

Ing. Vladimír Mach 
místostarosta MOb Plesná

Pronájem Podkroví rodinného domu se samostatným vstuPem 
a třemi Parkovacími místy v Ostravě-Plesné, 26. dubna 269/45, lokalita Žižkov
•  Rychlý dojezd na Porubu, Hlučín, Martinov. Zastávka MHD 7 minut chůze (3 linky bus).

•  využití jako kanceláře firmy, miniškolka, lesní školka atp. Klidné místo u lesa.

•  celková výměra 80 m2. 2 velké místnosti 30 a 38 m2.
Vstupní předsíň se šatnou. Koupelna s WC. 
Kompletně zařízená kuchyně se spotřebiči.  
Samostatný vstup. 3 parkovací místa. 
www.volny.cz/podkrovnibyt/Podkrovni%20byt%20planek.pdf

Kontakt:  manželé Burkovičovi, tel.: 603 497 106 
e-mail: radovan.burkovic@jobcentrum.cz



PLESO září 201010

Vážení spoluobčané,
i  když  to  venku  na  zimu  zatím  nevypa-

dá,  podzim  se  bude  chladem  a  zimou  pomalu 
vkrádat do našich příbytků a nám nezbude, než 

otočit  uzávěrem 
radiátoru  tope-
ní,  zapnout  ply-
nový kotel nebo 
přiložit  do  ka-
men.  Začne 
topná  sezona. 
Komíny,  o  kte-
ré  se  vlastník 
objektu  řádně 
nestará,  mohou 
být  příčinou 
požáru.  Povin-
nosti  vlastníků, 
správců  a  uži-
vatelů  budov 
a  dalších  objek-
tů  i  uživatelů 
spotřebičů  pa-

liv  ve  vztahu  k  čištění  komínů  jsou  stanoveny 
zvláštním  předpisem,  kterým  je  vyhláška  Mi-
nisterstva vnitrač. 111/1981Sb.,,o čištění komínů 
a ČSN 73 4205 Komíny. Vyhláška o čištění ko-
mínů stanoví lhůty pro čištění komínů a kontrolu 
jejich stavu. Komíny, do kterých jsou zapojeny 
spotřebiče na paliva tuhá a kapalná do výkonu 
50kW,  se  musí  čistit  šestkrát  ročně  a  s  výko-
nem nad 50kW dokonce čtyřikrát ročně. Jsou-li 
do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná 
do 50kW, pak  se  -  pokud  jsou opatřeny komí-
novou vložkou - kontrolují 
dvakrát  ročně  a  do  vý-
konu  50  kW,  pokud  ne-
jsou  opatřeny  komínovou 
vložkou, šestkrát. Komíny 
odvádějící  spaliny  z  kotlů 
a  výkonem  nad  50kW  se 
mají  kontrolovat  čtyřikrát 
ročně.  Jsou-li  do  komínů 
zapojeny  spotřebiče  paliv 
do výkonu 50kW v rekre-
ačních domcích  a  chatách 
a  nejsou-li  užívány  celo-
ročně,  pak  stačí  kontrola 
a čištění provádět alespoň 
jednou za rok. Za bezpeč-
ný provoz spotřebičů paliv 
odpovídá  každý  uživatel.
Ten  je  povinen  ohlásit  správci  objektu  každé 
nové připojení spotřebiče paliv ke komínu a pl-
nit vyhláškou vyjmenované povinnosti. Správce 
každého objektu je povinen umožnit kominické 
firmě podmínky pro řádné čištění a kontrolu ko-
mínů, zejména volný a bezpečný přístup ke ko-
mínům. Následně musí odstranit závady komínů 
a spotřebičů paliv, které byly zjištěny při čištění, 
kontrole nebo zkoušení komínů a zajistit, aby se 
nepoužívaly komíny a spotřebiče, u nichž byla 

zjištěna  závada  bránící  bezpečnému  užívání, 
a to až do jejího odstranění.

Podle  výše  citované  vyhlášky  o  čištění  ko-
mínů je kominík povinen řádně provádět čištění 
komínů a při každém čištění provádět i kontrolu 
stavu komínů.U komínů, do kterých jsou zapo-
jeny spotřebiče na plynná paliva, se jen kontro-
luje jejich stav. K vyhláškou stanoveným povin-
nostem  kominíků  patří  kromě  čištění  komínů 
ve stanovených lhůtách i zkoušení komínů, čiš-
tění kouřovodů a kouřových tahů, vybírání sazí 
z komínových sběračů a samozřejmě také upo-
zorňovat  uživatele  spotřebičů  paliv  na  příčiny 
nehospodárnosti spalovacích procesů. Při čiště-
ní komínů je také stanovena povinnost kontrolo-
vat, zda stavebním provedením komínů a umís-
těním dřevěných součástí stavby není ohrožena 
požární bezpečnost objektů, zvláště při prostu-
pech komínů půdními prostory a střechou, zda 
je zajištěn bezvadný průchod pro vymetací ná-
stroje,  zda byly odstraněny závady zjištěné při 
předchozím čištění atd.

Kominický podnik by měl správci či uživa-
teli spotřebiče paliv vydat o výsledku zkoušení 

komínů a připojených spotřebičů potvrzení.
Potvrzení se vydává i o zjištěné závadě. Po-

kud  je  zjištěn  havarijní  stav  komínového  zdi-
va,  je  povinností  kominíka  upozornit  správce 
objektu a příslušný stavební úřad na  tento stav 
s návrhem na opatření.

Ještě  připomínáme,  že  na  komíny  a  jejich 
příslušenství není dovoleno připevňovat jakáko-
liv zařízení, která nepatří k příslušenství komí-

na kromě jímacího zařízení hromosvodu a kro-
mě anténního zařízení podle ČSN 34 2820. Ta 
lze umístit na zděný komín po konzultaci s pří-
slušným  kominickým  podnikem.  Pokud  je  ko-
mínový plášť kovový, musí být uzemněn podle 
ČSN 34 1390.

Jana Benková 
jednatel SDH Plesná

Sbor dobrovolných hasičů Plesná informuje  

VýSleDKy 
haSiČSKé SOutěŽe

SBěr šrOtu

Sbor  dobrovolných  hasičů  v  Plesné  pořádal 
v  pátek 30.7.2010 noční hasičskou soutěž
v požárním sportu s těmito výsledky:

muži
1. Vrbice  15,48 vt.
2. Svinov A  15,74 vt.
3. Kozlovice  16,07 vt.
4. Svinov B  16,14 vt.
5. Plesná a 16,33 vt.
Celkem: 19 družstev

Ženy
1. Muglinov  20,03 vt.
2. Dobroslavice  22,42 vt.
3. Bohuslavice  27,41 vt.
4. Plesná 31,61 vt.
Celkem: 6 družstev

Děkujeme  spoluobčanům  za  návštěvu  a  po-
vzbuzení  při  této  soutěži.  Zároveň  děkujeme 
obyvatelům okolních domů za toleranci při ru-
šení nočního klidu v obci.

Jana Benková 
jednatel SDH Plesná

Vážení spoluobčané,
podzimní měsíce se vždy vyznačují 

úklidem v domech a jejich okolí, na půdách 
v kůlnách a garážích. Při tomto úklidu se 
vždy najde nepotřebný železný šrot. V rámci 
podzimního úklidu provede Sbor dobrovol-
ných hasičů v Plesné v sobotu 9. října 2010 
v dopoledních hodinách sběr železného 
šrotu po celé naší vesnici. Hasiči prosí spo-
luobčany, kteří tento nepotřebný železný šrot 
mají, aby jej připravili v daný termín před 
svá obydlí. Sběr bude ještě před termínem 
vyhlášen v místním rozhlase. Předem děkují 
plesenští hasiči.

PéČe O KOmíny je neZBytnOSt

KOUPÍM
eventuelně pronajmu 
pozemek – zahradu 

k rekreačním účelům, 
200 – 400 m2, k postavení 

mobilního domku (není třeba 
stavebního povolení). Nutná 

pitná voda na pozemku 
a elektřina. 

Nejsme realitní kancelář.

Tel.: 724 425 864
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JEŠtě JEdnOu matEřSká ŠkOLa

V  minulém  čísle  Plesa  jsem  psal  o  problé-
mech, které se objevily v naší školce, ale nejen 
v naší,  tento problém je obecný:  je  to nedosta-
tečná  kapacita  pro  přihlášené  děti.  Chci  Vám 
ještě  jednou  připomenout,  jaké  kroky  jsme 
v dané věci podnikli. Po zjištění většího počtu 

přihlášených dětí, než bylo možno přijmout (tuto 
informaci  jsme bohužel  jako zřizovatelé nedo-
stali  prvotně  z  MŠ),  jsme  urychleně  rozhodli 
o stavebních úpravách a od 1. září již do školky 
nastoupilo  28  dětí.  To  je  v  současnosti  maxi-

mum, které dovolují hygienické předpisy a na-
řízení.  Mezitím  jsme  zadali  zpracování  studie 
na rozšíření kapacity MŠ a lepší využití stávající 
budovy. Součástí úprav je navržena také výmě-
na oken a zateplení budovy. Studie je již hotova 
a je k nahlédnutí na úřadě. Byla již zahájena jed-
nání s Magistrátem města Ostravy o spolufinan-
cování těchto úprav. Není totiž v žádném přípa-
dě ve finančních možnostech městského obvodu 
Plesná, aby tuto rekonstrukci zainvestoval sám 
(rozpočet činí cca 3.600.000,- Kč), termín reali-
zace 07 – 08/2011.

Věřím,  že  jsem  Vám  objasnil,  co  městský 
obvod jako zřizovatel v této věci učinil, a také 
uvedl  na  pravou  míru  některé  nepravdy,  které 
v této záležitosti mezi občany kolovaly.

A  zcela  na  závěr  ještě  jedna  informa-
ce.  O  prázdninách  došlo  k  personální  změně 
na místě  ředitelky MŠ. Od 1.  září  je pověřena 
vedením  MŠ  paní  Sylva  Hrbáčová,  učitelka 
školky,  a  byl  vypsán  řádný  konkurz  na  výběr 
nové, řádné ředitelky MŠ.

Ing. Jan Bochňák 
starosta MOb Plesná

Stejně  jako  v  jiných  letech  a  stejně  jako 
na  jaře,  i  o  tomto podzimu budou v naší  obci 

opět přistaveny vel-
koobjemové  kon-
tejnery  na  odpad 
a  také  nebezpeč-
ný  odpad.  Budou 
zase  na  obvyklých 

místech,  v  termínech  uvedených  níže.  Pro-
sím, abyste využili nabízenou možnost,  jenom 
s poznámkou, že do těchto kontejnerů patří vše 
kromě odpadů, které se sbírají a separují jinde, 
tzn. papír, sklo, plasty a také suť a stavební ma-
teriál – ten do těchto kontejnerů nepatří vůbec. 
Taktéž železo bude po obci sbíráno jindy (hasiči 
dne 9.10.2010).

TERMÍNy PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ:

Velkoobjemové kontejnery:

 21.9. dopoledne přistaven a odvoz 22.9. ráno

Kontejnery na nebezpečný odpad:

 21. a 22.9. v době od 9,00 do 17,00 hodin u ha-
sičské zbrojnice.

Kontejnery na trávu:

 Budou Vám k dispozici až do pozdního podzi-
mu, tzn. do konce listopadu.

Ing. Jan Bochňák 
starosta MOb Plesná

Sběr
vELkOObJEmOvých

a nEbEZPEčných OdPadů

SetKání juBilantů
Tradiční setkání jubilantů se s podzimem blíží: uskuteční se jako obvykle v Domě dětí a mlá-

deže v úterý 9.  listopadu 2010 v 15,30 hodin. Na setkání a přátelské posezení  se  těší členové 
kulturní komise.

Šárka Hrdinová
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ZELEná úSPOrám – Prakticky

V minulém čísle 
Plesa  byla  pozván-
ka  na  bezplatný 
seminář  o  možnos-
tech  čerpání  dotací 
z  programu  Zelená 
úsporám  v  Plesné. 
Dotací  na  zateplení 
rodinných  domů, 
výměny oken, změ-
ny  vytápění  atp. 
Dnes si můžete pře-
číst o jedné praktic-
ké  aplikaci  progra-
mu Zelená úsporám 
u nás v Plesné.

Každého  určitě 
napadne si za peníze státu nechat zateplit fasádu 
domu,  podlahy,  střechu,  vyměnit  okna  a  dve-
ře a  ještě si zvolit ekologičtější a  levnější druh 
vytápění (solární ohřev vody či přitápění, kotel 
na  biomasu,  tepelné  čerpadlo).  I  my,  přestože 
bydlíme v dřevodomě ze sendvičových panelů, 
jsme brali možnost obměny oken a dveří za lepší 
výrobky, o 11  let mladší. Prvním krokem bylo 
kontaktování  výrobců  a  montážníků  oken.  Ti 
zdarma  provedli  orientační  posouzení  energe-
tických ztrát domu dnes a snížení energetických 
ztrát po výměně oken. Tedy zda má vůbec cenu 
něco měnit a na dotaci „dosáhneme“. Kritérium 
desítek  procent  úspor  jsme  bohužel  nesplnili. 
Pokud si budeme chtít vyměnit okna, tak hezky 
za svoje. Proto si nechte nejprve provést posou-
zení, firmy ho nabízejí většinou zdarma. 

Podobné to bylo s úsporami izolováním pod-
lahy, střechy či fasády. Např. k dosažení požado-
vaných desítek procent úspor na obdržení dotace 
by u fasády bylo nutné stávající 5 cm polystyren 
strhnout a nahradit nejméně 20 cm a novou fa-
sádou. Což je nesmysl vzhledem k dveřím a ok-
nům, kde by zůstal stejný.

Poslední  nabídka,  změna  vytápění,  již 

od věci nebyla a výpočtům jsme vyhověli. Stá-
vající  plynový  kotel  s  průtokovým  ohřevem 
teplé  vody  nahradit  zásobníkem  s  jiným  ohře-
vem teplé vody bylo reálné. Nákladné varianty 
tepelných  čerpadel  jsme  zamítli  a  rozhodovali 
se  mezi  několika  nabídkami  solárního  ohřevu 
vody. Panely na západní střeše, bojler do gará-
že. Je z čeho vybírat, tyto systémy dělá Junkers, 
Buderus a další výrobci. U nás zvítězil Vaillant 
s kompaktním solárním systém auroSTEP VSL 
S 250 (bojler 250L s integrovanou elektronikou) 
a 2 solárními panely auroTHERM classic VFK 
135D. 

Souprava  včetně  montáže  stála  81  tisíc 
s DPH. Z programu Zelená úsporám máme ob-
držet 55 tisíc. Z vlastního uhradit 26 tisíc. Zde 
je největší kámen úrazu – byrokracie. Ty velké 
peníze musíte mít všechny předem, firma Vám 
asi s placením nepočká. V červnu za 1 den vše 
namontovali, zprovoznili a dodali potřebné do-
kumenty. Obratem jsem v bance na kontaktním 
místě vyplnil žádost a s přiloženými dokumenty 
ji předal. Teprve v polovině srpna nám přišla in-
formace o přijetí žádosti a zapsání do pořadníku 
Ministerstva  životního  prostředí  ČR.  Čekáme 
na schválení  žádosti,  zaslání  smlouvy o dotaci 
a teprve po jejím podpisu obdržíme oněch 55 ti-
síc korun. Bohužel, zkušenosti třeba ze sousední 
Velké Polomi, jsou podobně tragické. Podali žá-
dost 5.3.2010, po výzvě 2.4.2010 doplnili další 
papíry, vyrozumění o zařazení dostali 10.5.2010 
a  teprve  27.8.2010  jim  oznámilo  ministerstvo 
schválení dotace. Nyní čekají na smlouvu o do-
taci, kterou jim pošlou k podpisu. A až po dal-
ších  30  dnech  dostanou  peníze.  Půl  roku  pryč 
a člověk se ptá: Proč? 

Návratnost  investice  počítají  projektanti 
jako  1/3  z  ročních  nákladů  na  plyn,  když  to-
píte  i  ohříváte vodu v bojleru. Podle naší  sku-
tečně  sledované  spotřeby  (doba,  kdy  netopíme 
plus  odečtení  podobné  spotřeby  od  doby,  kdy 
topíme)  to vychází na 6-11 tisíc ročně. Průměr 

za roky 2005-2008 byl 8 tisíc. Návratnost s do-
tací je (81-55):8 = 3,25 let. Ovšem díky rostou-
cím cenám plynu a elektřiny to bude asi dříve. 

A  jak  funguje  solární  ohřev  vody?  Jako 
klasické bojlery,  jedno zda s plynovým kotlem 
nebo  s  elektrickým  ohřevem.  Ve  spodních  2/3 
bojleru  je  spirála  ohřevu  ze  solárních  panelů. 
V  horní  1/3  pak  dohřev  (plyn/elektrika).  Co 
nestihne slunce, které díky cirkulaci teplé vody 
směrem vzhůru vyhřeje samozřejmě klidně celý 
bojler, to se v horní části dožene za peníze. Ale 
jen pohotovostní zásoba kolem 90L, takže neto-
píte zbytečně draho naráz celý bojler. 

 Praktický příklad ohřevu z horkých prázd-
ninových dní - ráno měl bojler kolem 20 stupňů 
dole a 50 nahoře. Do odpoledne slunce vyhřá-

lo bojler komplet odshora dolů 250L na cca 82 
stupňů  (při  75  stupních  se  solární  ohřev  jako 
ochrana před přehřátím vypne, ale čerpadlo má 
ještě chvíli doběh). Jako ochranu před opařením 
doporučí výrobce směsný ventil za bojler, co ne-
překročí 60 stupňů, nebo termobaterie do kou-
pelny. V teplých dnech opravdu máte vody hod-
ně. Od rána do odpoledne jsme třeba 3x po sobě 
vyprázdnili  celý  bojler  cca  50  stupňové  vody 
(750L) a ještě jsme se večer v 60stupňové vodě 
v koupelně sprchovali.

Protože  jsme  současně  vlastníky  domácí 
sluneční elektrárny, fungujeme na sluníčko syn-
ergicky.  Fotovoltaická  elektrárna  nám  vyrábí 
elektřinu.  Tu  v  domě  spotřebovává  mj.  elek-
tronika a oběhové čerpadlo panelů se solárním 
ohřevem vody. Při nízké teplotě k ohřevu solár-
ních panelů sluníčko ještě pořád stačí na výrobu 
elektřiny. Bojler pak vyhřívá plynový kotel, je-
hož elektroniku a oběhové čerpadlo pohání zase 
slunce.

Ing. Radovan Burkovič
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knihOvna
Milí čtenáři,
plesenská  knihov-

na v Domě dětí a mlá-
deže  zahajuje  opět 
provoz  od  15.  září 
2010:  půjčování  knih 
bude  probíhat  jako 
vždy  ve  středu  od  15 
do 17 hod. 

Těším se na bohatou návštěvnost!

Šárka Hrdinová
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SPOLEčEnSká krOnikahOPSaLín – tEntOkrát S darEm 
na POvOdňOvá kOnta

Páté výročí Rozloučení s prázdninami a se-
tkání plesenských dětí  s Klaunem Hopsalínem 
na konci prázdnin bylo letos ohroženo počasím. 
Sobotní  opakované  přívaly  vody  zvedaly  ost-
ravské toky a teploměr klesal k deseti stupňům. 
Ještě v neděli po obědě skrápěl příval vody hřiš-
tě  na  Žižkově,  kde  už  pořadatelé  vše  chystali. 
Rodiče některých dítek volali, zda se akce vů-

bec uskuteční. Naštěstí  jako v minulých letech 
vysvitlo hodinu před začátkem sluníčko a neo-
pustilo nás až do večera. 

I  letos tak snaha sponzorů nepřišla nazmar. 
Své  síly  spojili  členové  místního  sdružení 
ODS  Plesná  a  firmy,  v  nichž  pracují  nebo  je 
spoluvlastní:  REKTIN,  realitní  kancelář,  Nar-
wall,  reklamní  agentura,  JOB-centrum  Ostra-
va,  pracovní  agentura,  Autodoprava  Míšek, 
MUDr. Petr Zajíc, kožní ambulance, Cukrářství 
KATKA Ostrava-Poruba a manželé Burkovičo-
vi (pronájem podkrovních kanceláří s parková-
ním,  1.sluneční  elektrárna  v  Plesné,  1.dobíjecí 
stanice  pro  elektromobily  v  Ostravě).  Akci 

podpořilo i Statutární město Ostrava dárky s ty-
pickým  logem OSTRAVA!!!. Ty kromě klauna 
rozdávali dětem i náměstek primátora města Os-
travy za ODS Ing.Dalibor Madej a předsedkyně 
Komise kultury Rady města Ostravy a zastupi-
telka Ostravy za ODS Bc.Radana Zapletalová.

Vystoupení  klaunova  kvarteta  začala  ne-
zvykle  malováním  zvířátek  na  obličeje  dětí 

a  rozdáváním  nafuko-
vacích  barevných  hadů. 
Z  nich  Hopsalín  před 
užaslýma  dětskýma  oči-
ma  tvořil  psy,  žirafy, 
koně,  housenky,  srdce 
a bezpočet dalších kreací. 
Jeho  úspěch  byl  patrný 
na  první  pohled.  Do  té 
doby  obléhaný  nafuko-
vací  hrad  se  skluzavkou 
a obří trampolína, letošní 
výroční  novinky,  zcela 
osiřely. Děti se na ně vrá-
tily až v průběhu taneční-
ho  programu  a  po  ukon-
čení vystoupení, kdy byly 
k  dispozici  až  do  veče-
ra.  Samozřejmostí  bylo 
opékání  buřtů,  reklamní 
předměty sponzorů, slad-
kost  a  pitíčko  na  uvíta-
nou, vše zdarma.

I přes deštivý víkend program letos přilákal 
98 dětí s rodiči a prarodiči. Doprovod z řad do-
spělých si užíval občerstvení Hospůdky na Žiž-
kově. Na místě se mohli setkat i s místostarostou 
Plesné za ODS Ing.Vladimírem Machem a dal-
šími členy Rady a zastupiteli. Vstup na akci byl 
zdarma, avšak pořadatelé  se  rozhodli podpořit 
bleskovými povodněmi zkoušené české regiony 
Frýdlantska, Hradecka a Chrastavy. Dobrovol-
né vstupné vyneslo částku 2.552,- Kč a bylo po-
sláno  na  povodňová  konta  zmíněných  regionů. 
Všem dárcům moc děkujeme!

Za pořadatele 
Ing. Radovan Burkovič

narození 2010:

Červenec:
 Daniel Holuša
  Kristýna Pěchová

Srpen:
 Sofie Petříková

Zemřelí 2010:
Červenec:
 Ján Šiba

Celkový počet obyvatel k 31.8.2010:
  1.303 – z toho 1097 nad 15 let 
(a z toho 540 mužů, 557 žen) a 206 dětí 
(a z toho 91 chlapců, 115 dívek)

jubilanti 2010

Září:
  Rostislav Sionko
  Zdeňka Kovalčíková
  Anežka Rajská
  Jarmila Kovalčíková

Říjen:
  Zdeňka Pěchová 
  Drahomila Gőbelová
  Miroslav Brož

Listopad:
  Božena Václavíková
  Jaroslava Tvrdá

trocha vtipů 

  „Kdy už si konečně opravíš tu známku 
z matematiky?“

  „Nevím, mami, paní učitelka má notes se 
známkami stále u sebe.“

  Přijel otec do města navštívit syna na stu-
diích. Zaklepe a volá: „Prosím, bydlí tady 
Jirka Nedbal?“ 
„Jó, opřete ho o stěnu, jako vždycky!“

Bohumil Lehen

POZVánKa na POSleDní 
ZaSeDání 

ZaStuPitelStVa

Zastupitelstvo našeho městského 
obvodu si dovoluje pozvat 

občany na své poslední 
zasedání, které se uskuteční 

ve středu 13. října 2010 v 17:00 
hodin v zasedací místnosti úřadu.
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