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Rada městského obvodu se sešla od minulé-
ho vydání Plesa pětkrát a projednala 60 progra-
mových bodů. Projednávala zejména: 

-  vyhlášení a vyhodnocení výběrového řízení 
na stavební úpravy mateřské školy;

-  řešení finančního zabezpečení stavebních 
úprav mateřské školy;

-  organizační zabezpečení oprav mateřské 
školy – smlouvy o dílo, dodatky, řešení bez-
pečnosti na stavbě atd.;

-  žádosti stavebníků o povolení přípojek ply-
nu, vody, vjezdu, elektro;

-  úprava rozpočtu – rozpočtového opatření 
v návaznosti na investice, zejména MŠ;

-  žádost občanů o zřízení parkovacích míst 
na ul. Hrabek;

-  projednání výhodnějších smluv o dodáv-
kách elektřiny a plynu pro MOb Plesná;

-  inventarizace majetku MOb Plesná, včetně 
likvidace starého a již nepotřebného;

-  spolupráce při uskutečnění 4. Mezinárodní-
ho sochařského sympozia;

-  zabezpečení pouti 31/7;
-  hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému 

finanční kontroly – výsledky auditu;
-  projednání žádosti o možnosti příjezdové 

komunikace v místě cyklistické stezky M  
Za Dvory – zamítnuto;

- nájmy hrobových míst.

Zastupitelstvo městského obvodu se sešlo je-
denkrát a bylo projednáváno:

-  zpráva o hospodaření Mob Plesná r. 2010 – 
tzv. závěrečný účet;

- úprava rozpočtu pro r. 2011;
-  požadavky Mob Plesná do kapitálového roz-

počtu města Ostravy na r. 2012 a do kapitá-
lového výhledu města na léta 2013 – 2015.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Vážení občané,
možná i Vy sledujete v televizi politickou 

diskuzi o změnách v tzv. rozpočtovém určení 
daní.  Mnozí z Vás jistě vědí, co to znamená. 
Přesto jen krátce. Část daní, které stát vybere, 
zpětně přerozděluje obcím a městům na jejich 
„život“, a to dle stanovených koeficientů. Tyto 
koeficienty jsou stanoveny dle velikosti obce, 
významu atd. Je pravda, že v současnosti jsou 
koeficienty velkých měst, např. Plzně, Brna, Os-
travy  mnohem vyšší než malých obcí, což se 
právě těmto obcím nelíbí. Ovšem vládní návrh 
nového rozdělení daní spočívá v tom, že se vel-
kým městům vezme a malým obcím přidá. Což 

asi není nejlepší postup. Tak je to špatně! 
Ostrava by při tomto systému přišla ročně 

o necelou miliardu korun (920 milionů), což je 
výpadek přímo fatální. Jak by asi na tom byly 
malé obvody, to Vám jistě nemusím zdůrazňo-
vat!!! Městské obvody uvažují už dnes o mož-
ných variantách, např. o variantě samostatnosti!  
Město Ostrava připravilo informační kampaň, 
aby nakonec k tomuto katastrofálnímu vyústění 
nedošlo. Proto Vám nabízím informace města 
k tomuto opravdu vážnému problému.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

na 2. straně leták „Ztráta pro celý region“
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Rozpočtové určení daní: leták "Ztráta pro celý region"

Občané mají možnost se připojit ke kampani města Ostravy „Petice OSTRAVU NEDÁME“ tím, že připojí svůj podpis na petiční arch, který 
je umístěn v kanceláři tajemnice ÚMOb Plesná, a to v úředních dnech v běžném čase, a v neúředních dnech v čase od 8 do 13 hodin.
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KonCERt v našEm KostELE

svatováclavský 
hudební festival

Ať je léto, nebo zima, stává se čím dál čas-
těji, že jakmile zaprší (a nejen tehdy), zavíráme 
doma všechna okna. Ne že bychom neměli rádi 
vůni deště, ale zápach z vašich žump nám, a vě-
řím, že i ostatním, zrovna nevoní. Tento článek 
bych nenapsala, kdyby byl zápach cítit výjimeč-
ně.  

Nepovažuji však již za normální, že někteří 
obyvatelé už několik let vypouštějí do dešťové 

kanalizace, která se posléze vlévá do Plesenky, 
obsahy svých žump. Nejenže je to nešetrné k ži-
votnímu prostředí, ale především je to neetické 
a sprosté vůči ostatním lidem, spoluobčanům, 
na které se možná několikrát měsíčně usmíváte, 
zdravíte se s nimi a podobně.

Jsem docela přesvědčena, že o tom, co způ-
sobujete, dobře víte, tak jako se domnívám, že 
to nemá na svědomí pouze jeden člověk. Pokud 
však nevíte, jak vaše splašky „voní“, není nic 
snazšího, než si přijít jejich vůni vychutnat.

Vaše chování se dá do jisté míry pochopit, co 
je jednoduššího, než vypustit žumpu do potoka, 
zvlášť když jeho zápach je cítit o několik desítek 
až stovek metrů dál.

Prosím vás však, buďte ohleduplní vůči nám 
ostatním, kteří si stejně jako vy zaslouží čerstvý 
voňavý vzduch. Věřím, že si své jednání uvě-
domíte a začnete se chovat jako lidé, a ne jako 
zvířata, která bych přirovnáním k vám nechtěla 
urazit. Ta se totiž o své výkaly umějí postarat 
lépe než vy…

Barbora Čechová

Před několika dny začal nový školní rok 
2011/2012. Pro naše plesenské děti to však 
bylo o několik dní později. Proč? Odpověď je 
jednoduchá, avšak celá tato záležitost jednodu-
chá nebyla vůbec. Naše školka v době prázdnin 
prošla zásadní opravou, která už byla nezbyt-
ná, a také i úpravami tak, aby mohla být na-
výšena kapacita dětí. Původní záměr a rozsah 
opravy cca za 6 milionů korun nebyl městem 
zcela akceptován a nakonec, po dlouhých jed-
náních a žádostech, byly poskytnuty městem 
na tuto opravu celkem 3 miliony korun, což 
je zhruba polovina. Následně nastal kolotoč: 
vyspecifikování prací, které se nebudou dělat, 
a jasné a přesné vymezení všech činností, kte-
ré se realizovat budou. K tomu výběrové řízení 
na dodavatele prací a čas, který byl nepřítelem 
č. 1, neboť prázdniny byly na svém začátku. 

Nakonec jsme přidali 600 tisíc korun 
z prostředků obvodu a rekonstrukce 
započala. Byla provedena nová elek-
troinstalace, nové rozvody vody, to-
pení, vnitřní odpadní potrubí, výměna 
oken v celé budově a rozsáhlé stavební 
úpravy, aby mohly být v budově umís-
těny 2 třídy dětí. Samozřejmostí je, že 
byla zhotovena nová sociální zařízení 
pro děti a personál s novými dlažba-
mi, obklady, zkrátka jen málo zůstalo 
z původního vybavení. Jsem přesvěd-
čen, že dětem se bude ve škole líbit. 
Aby však mohla být školka vybavena 
podle moderních kritérií, tzn. poří-
zení nových lehátek, nového nábyt-
ku, dovybavení kuchyně apod., na to 
musíme počítat ještě s mnoha dalšími 

penězi. A k tomu začíná další kolo požadav-
ků na získání financí z města, abychom mohli 
dokončit a uskutečnit ty záměry, které jsme 
letos právě z důvodu nedostatku peněz muse-
li odložit. Jsou to zejména vnější izolace zdi 
proti vodě, nová odpadní jímka, vnější pergoly 
a úpravy vnějších vstupů a také i neprovedené 
stavební práce ve sklepních prostorách - rea-
lizace společenské místnosti, hudební třídy 
a také knihovny.

Takže zbývá ještě udělat hodně věcí, ale zá-
klad byl položen, mnoho bylo uděláno. A jsem 
přesvědčen, že především to prospěje našim 
plesenským dětem.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

vážEní sPoLuobčané ZE žižKova!

oPět Chodí děti do šKoLKy

Stejně jako v jiných le-
tech v nedávné minulosti 
i letos se v našem kostele 
uskuteční jeden z koncertů 
již 8. ročníku Svatováclav-
ského hudebního festivalu. 
Tento koncert zazní v úte-
rý 11. října v 18:00 hodin. 
V programu vystoupí trio 
Roman Patočka na housle, 
Jakub Fišer na violu a Jiří 
Bárta na violoncello. Zazní 
hudba Johanna Sebastiana 

Bacha – Goldbergovy variace. Všichni jste zvá-
ni a těšíme se na Vaši účast.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

hasiči, děKujEmE!

Musím se zde zmínit o jedné události, která 
nás potkala koncem srpna, kdy během několika 
minut prudkého lijáku došlo na několika mís-
tech v Plesné k rozvodnění malých potůčků 
a splavení obrovského množství vody a bahna 
ze svažitých polí. Nejhorší situace byla v mís-
tě pod Žižkovem, kde se přes silnici 26. dubna 
valila řeka bahna o šířce cca 17 m a síle 20 cm 
a dále přes zahrady do sklepů tamních domů 
až do potoka. Potok Plesenka dosáhl ¾ průtoku 
stoleté vody, která zde byla v r. 1997. A to bě-
hem několika desítek minut. Tato větrná bouře 
s průtrží mračen měla za následek také mnohé 
polámané vzrostlé stromy, jen na ul. Akátová  
byly čtyři. Z toho jeden – vzrostlá lípa – byla 
vyvrácena i s kořeny. Naštěstí se nestalo nic 
horšího, nějaké zranění nebo snad i ještě hůř. 
A v této situaci sami ještě před výzvou zasáh-
li místní hasiči; v kritickém místě čistili mříže 
vpustí, odklízeli spadlé stromy, obnovovali prů-
jezd na komunikacích. Takže si zaslouží naše 
poděkování a plné absolutorium.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Plesenský potok "Plesenka"
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Výsledky hasičských 
nočních záVodů

sběr koVoVého šrotu

 V pátek 16. 9. 2011 uspořádali hasiči noční 
závody mužů a žen za hasičskou zbrojnicí:

Muži
1. Vrbice A 14,72 vt.
2. Kozmice A 15,07 vt.
3. Plesná a 16,45 vt.
4. Plesná b 16,71 vt.
5. Vrbice B 17,15 vt.
celkem: 20 družstev

Ženy
1. Kozmice 19,81 vt.
2. Závada 24,31 vt.
3. Vřesina 28,96 vt.
Plesná ženy nebyly hodnoceny
celkem: 9 družstev

Především bych chtěla poděkovat divákům 
za fandění a dobrou atmosféru a členům za kva-
litní průběh soutěže.

Jana Benková 
jednatel SDH Plesná

Podzimní sběr 
kovového šrotu 
provedou místní 
hasiči v sobotu 
15. 10. 2011 
v dopoledních 
hodinách po celé 

naší obci. Prosíme občany, pokud mají nějaký 
nepotřebný kovový šrot, aby ho nachystali 
před svá obydlí v den sběru.

inforMace  
Pro členy sboru

Výbor sboru dobrovolných hasičů zve své čle-
ny na sobotu 26. 11. 2011 od 16 hod. do domu 
dětí a mládeže na Výroční valnou hromadu. 

nejčastější příčiny požárů:
1. Spáry v komíně.
2. Zazděný trám zabudovaný do komína.
3. V kombinaci se špatně vyčištěným komí-

nem klesá teplota spalin a vytvoří se vysoké 
procento oxidu uhelnatého. Klesne-li teplota 
spalin, sníží se i komínový tah, takže spaliny 
pak mohou pronikat do prostoru kolem kotle či 
kamen. Lidé se pak mohou otrávit ve spánku.

4. Nečištěná karma nebo kotel mohou způ-
sobit obrácení tahu komína a spaliny s vysokým 
obsahem oxidu uhelnatého se začnou vracet 
do obytného prostoru. Lidé se pak mohou otrá-
vit třeba při sprchování.

• Vlastník ko-
mínu musí podle 
nového nařízení 
vlády alespoň 
jednou ročně 
pozvat kominíka 
na vyčištění ko-
mínu.

• Hasiči budou postih posuzovat individuál-
ně.V některých případech může stačit i domlu-
va.Týkalo by se to např. člověka, který by mohl 
prokázat, že léta kontrolu komínu nechával pro-
vádět a teprve v posledním případě na to zapo-
mněl.

• Pokud se zjistí pochybení, mohou hasiči 

udělit pokutu a pojišťovny strhnout až desítky 
tisíc z vyplaceného pojištění.

• Komín musí kominík alespoň jednou ročně 
zkontrolovat. Majitel má zároveň povinnost ko-
mín pravidelně čistit.

• Kontrolu může dělat jen kominík s živnos-
tenským oprávněním.

• Od 1. ledna 2011 vypracuje kominík 
po prohlídce komína vždy zprávu o kontrole 
anebo čištění spalinové cesty, která by měla být 
uložena u majitele nemovitosti.V případě ztráty 
tohoto dokumentu bude možné si od kominíka 
vyžádat kopii.

• Pokud budou při kontrole zjištěny závažné 
nedostatky, v jejichž důsledku by mohlo dojít 
k požáru nebo otravě, je kominík povinen na-
hlásit tento stav stavebnímu úřadu nebo orgánu 
státního požárního dozoru, a ti mohou  topení 
v nemovitosti zakázat.

• Kvůli vyplňování dokumentu se čištění 
prodraží ročně o stovky korun. Donedávna ko-
miník po čištění komínu vystavil jen stvrzenku 
či fakturu. 

Pokud se kontroly a čištění komínu nedodrží, 
nebo bude chybět doklad o provedení kontroly, 
může být udělena pokuta až 25 000 Kč. Vlast-
ník komínu ignorováním povinné kontroly kro-
mě toho ohrožuje svůj majetek i zdraví a životy 
svých blízkých.

co Musíte Vědět o sVéM koMínu

zájezd na šuMaVu

Hasiči ve dnech 9. - 11. 9. 2011 pořádali zá-
jezd na Šumavu.

Sbor dobrovolných hasičů má dvě družstva 
mužů, jedno družstvo veteránů od 35 let, jedno 
družstvo žen a jedno družstvo dorost do 18 let.

Tento rok byl pro některé účastníky soutěží 
úspěšný a pro některé méně, ale začátky jsou 
pro všechny těžké.

Spíše se cení snaha vybojovat nějaké prv-
ní místo, ale i postup dál a nikdy nepropadat 
zklamání při neúspěších se musí ocenit. Právě 
na této fotografii můžete vidět krásný úspěch 
družstev žen a mužů B při závodech ve Smolko-
vě, kde vybojovali dvě první místa a domů si od-
vezli nejen poháry a finanční hotovost, ale také 
putovní pohár starosty obce Háj ve Slezsku.

hasiči inforMují
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BAZÁREK  V  PLESENSKÉ  MŠ
SRDEČNĚ VÁS ZVEME K ZÚČASTNĚNÍ SE UŽ TŘETÍHO MINI BAZÁRKU 
V PLESENSKÉ MŠ, KDE MŮŽETE JAK SVÉ NEPOTŘEBNÉ VĚCIČKY PO DĚTECH 
PRODAT, TAK I JINÉ VÝHODNĚ KOUPIT.
•  od narození do 15 let, sezóna – podzim, zima

(oblečení, boty, hračky, sportovní věci-brusle, přilby...)

bazárek bude oPět obohacen ProdejeM noVého zboŽí:

•  KVALITNÍ PONOŽKY ČESKÉ VÝROBY- FA MIKETA 
(ve všech velikostech a v různých barvách, obyčejné i thermo, bavlna, lycra i vlna)

•  LÁTKOVÉ UBRUSY ČESKÉ VÝROBY 
(v různých velikostech, tvarech a barvách)

• DOPLŇKY DO DOMÁCNOSTI

akce bude probíhat v Mš Plesná, ul. dobroslavická

čt 13.10.2011 - příjem věcí 8:00 - 11:00, 15:00 - 19:00 hod.
pá 14.10.2011 - prodej věcí 14:30 - 19:30 hod.
so 15.10.2011 - prodej věcí 9:00 - 12:00 hod.

PODMÍNKY PŘIJETÍ VĚCÍ:
- seznam všech věcí, s drobným popisem(př. svetr modrý na zapínání) ve dvojím 
vyhotovení, jeden 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 akorát odečteno 10%, které bude věnováno MŠ. Pokud by se 
někomu nepodařilo nic prodat,nic neplatí,o nic nepřichází!!
- slušné a čisté oblečení

POKUD některým den přijetí věcí nevyhovuje,zavolejte a domluvíme se na jiném termínu!! 
Dotazy ráda zodpovím.

CELÁ AKCE JE POŘÁDÁNA DOBROVOLNÍKY, KTEŘÍ TUTO PRÁCI DĚLAJÍ 
BEZPLATNĚ, ale chtějí pomoci jak sobě, tak školičce. Dobrovolnice jsou vítány!! Pokud 
máte někdo hračky, které už nepotřebujete a nechcete je zpeněžit, můžete je věnovat školce, 
kde je děti určitě rády přivítají. Plyšové hračky věnujeme dětskému domovu.

Veškerý Výdělek  bude VěnoVán Plesenské Mš

vstupné je dobrovolné

zVeMe Všechny občany, nejen z  Plesné, ale i  z okolí

KONTAKT
Marcela Pěchová: mobil 732 436 099, e-mail: pechova.marcela@seznam.cz
Martina Peterková: mobil 603 974 454, e-mail: martinafoktova@seznam.cz

Co děLat Když...

našE nadějE 
vE stoLním tEnisE

…se stanete obětí trestného 
činu či přestupku?

Někteří občané, a jistě jich 
není málo, měli v minulosti bo-
hužel tu špatnou zkušenost, že se 
stali obětí trestného činu či pře-

stupku. Po každé takové události je bezpodmí-
nečně nutné ohlásit tuto skutečnost policistům.

I u tzv. bagatelní trestné činnosti, kdy si ob-
čané řeknou „vždyť se zase tak mnoho nesta-
lo“ nebo „ to mi ani nestojí za to hlásit, stejně 
nic nevyřeší a já jen ztrácím čas“, je to nutné. 
V mnoha případech mohou poškození svým 
svědectvím pomoci odhalit např. pachatele 
sériové majetkové trestné činnosti. Nemluvě 
o nalezení ukradené věci, či vypátrání pacha-
tele. U závažnějších trestných činů je oznámení 
protiprávního jednání naprostou samozřejmostí. 

V naprosté většině obvodních oddělení v Os-
travě čekají na veřejnost zbrusu nové, moder-
ní a přátelské prostory. Na všech pak zkušení, 
taktní a přívětiví policisté, kteří se k občanům 
chovají přesně tak, jak jim ukládá zákon. Pryč 
je doba nepřátelských, povýšeneckých a aro-
gantních příslušníků.

Nebojte se tedy policistům ohlásit příkoří, 
která vás potkají. Máte na to právo! Pomůžeme 
vám! 

por. Mgr. Petr Svoboda 
tel. 974 725 208

Hráčky Sokola Děhy-
lov vybojovaly na prvním 
celostátním bodovacím 
turnaji mládeže této sezo-
ny v kategorii nejmladší 
žactvo v Děčíně dvě stří-
brné medaile. Gabriela 

štěpánová (ročník 2001) ve dvouhře a Markéta 
synková (ročník 2001) S Gabrielou Štěpánovou 
ve čtyřhře. V průběžném pořadí republikového 
žebříčku je Gabriela štěpánová na 3. místě 
a Markéta synková na 5. místě.

 Navíc Komise mládeže ČAST (Česká Aso-
ciace Stolního Tenisu) a Trenérsko-metodická 
komise ČAST vybraly v projektu HLEDÁME 
BUDOUCÍ OLYMPIONIKY na základě fy-
zických a herních testů Markétu synkovou 
do výběrové skupiny 9 dívek a 15 chlapců z celé 

České republi-
ky, která již bude 
pod metodickým  
vedením ČAST 
a bude se zúčast-
ňovat pravidel-
ných soustředění 
organizovaných 
svazem. Hráči 
z této skupiny by 
měli být základ-

nou budoucích žákovských a juniorských repre-
zentačních výběrů ČR.
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Ještě tři týdny před uzavřením školky nikdo 
nevěděl, zda se plánovaná rekonstrukce budovy 
a jejích vnitřních prostor o prázdninách usku-
teční. Teprve těsně před prázdninami přišlo 
na obec kladné sdělení a hlavně dotace. V MŠ se 
muselo vše narychlo vyklidit, uskladnit a v prv-
ním týdnu prázdnin nastoupili řemeslníci. Ti-
cho chodeb prolomilo kvílení vrtaček, sbíječek 
a bušení kladiv do zdí budovy. Průběžné staveb-
ní kontroly korigovaly odchylky mezi projektem 
a reálnou skutečností a pozvolna určovaly určitý 
harmonogram prací, které musely na sebe na-
vazovat.

V budově se renovovaly nejen vnitřní prosto-
ry, ale přemístěna byla školní jídelna i s kuchyní 
a v prvním patře byla vybudována nová třída pro 
děti i s hygienickým zázemím a šatnou. Proza-
tím zeje prázdnotou, ale doufáme, že ji budeme 
schopni dovybavit nezbytným nábytkem pro 
provoz a v průběhu ledna ji rozezvučí svým ště-
betáním i nově přijaté děti.

I když má naše MŠ přislíbenu finanční po-
moc od zřizovatele, je dovybavení nové třídy, 
kuchyně, školní jídelny i zrenovovaných prostor 
velmi nákladná záležitost. Proto prosím možné 
sponzory z řad rodičů, občanů a firem, zda by 
mohli určitým obnosem přispět k tomu, aby vše 
proběhlo hladce a aby se záměr, který vedl obec 
k rekonstrukci budovy (a tím bylo hlavně navý-
šit kapacitu MŠ a zrenovovat zastaralé rozvodné 
sítě i budovu), úspěšně završil.

Pokud by se vybral dostatečný obnos, chtěli 

bychom dovybavit i sociální zařízení v druhém 
patře koupelnovými bloky (staré koupelnové 
bloky působily v nové koupelně opravdu velmi 
omšele a opotřebovaně) a velmi rádi bychom 
nakoupili pro děti i nová lehátka a lůžkoviny, 
o které bojuje MŠ už několik let.

Na nový školní rok má MŠ vypracován také 
nový vzdělávací program, jehož hlavním zá-
měrem je učení se pomocí vlastní zkušenosti 
v reálných podmínkách. Proto prosíme rodiče, 
občany i firmy také o to, zda by nám mohli na-
bídnout či zprostředkovat exkurze do reálných 
provozů či k zajímavým pracovištím, povolá-
ním, historickým a přírodním zajímavostem 
ve svém okolí, aby své návrhy sdělili jak osobně, 
tak telefonicky (tel. 596 935 029) či přes e-mail 
(msplesna.rodice@seznam.cz). Pro tento škol-
ní rok pak zařadíme do harmonogramu akcí ty 
nejlukrativnější a nejzajímavější pro děti, které 
jsme schopni zvládnout i organizačně.

Dále chci rodiče i občany informovat o tom, 
že od 13. do 15. října bude v naší MŠ znovu po-
řádán bazárek obnošeného oblečení na období 
podzim a zima a bude zde k dostání i dopro-
vodný sortiment dekorativního zboží (viz in-
formační plakát v budově MŠ i na vývěskách). 
Pořadatelé akce se už nyní těší na hojnou účast. 
Výtěžek bude jako už v minulém období  také 
využit pro děti v MŠ.

Na závěr chci touto cestou poděkovat nejen 
svým zaměstnankyním, které zvládly díky své-
mu zápalu celkový úklid, ale i zřizovateli, který 

PRáZdniny vE šKoLCE 
se pustil do takto organizačně a finančně nároč-
né akce a musel se popasovat s mnoha problé-
movými situacemi, které se řešily za pochodu, 
ale také stavební firmě, která rekonstrukci rea-
lizovala, za vstřícný přístup k některým našim 
požadavkům.

Vladimíra Macečková, 
ředitelka MŠ Ostrava-Plesná

tj  soKoL PLEsná 
vyCháZKy do PříRody

podzim 2011

12. října 2011
Plesná – Pustkovec – přírodní rezervace 
turkov – třebovice

Sraz účastníků je v Plesné u lihovaru v 9.00 
hod. Odsud přes Porubu, Pustkovec do Tře-
bovic. Asi 8 km. Zpět autobusem.

26. října 2011
olomouc – prohlídka města a kulturních 
památek

Sraz účastníků je na nádraží ve Svinově 
v 7.45 hod., odjezd vlaku je v 8.04 hod. 
V Olomouci prohlídka města a kulturních 
památek. Zpět vlakem.

Organizátoři: 
Jiří Vitásek (tel. 732 749 248) 

Zdeňka Hrdličková  (tel. 775 601 501)
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vEsniCKé sPoRtovní hRy – 16. ročník

Postupně se dostáváme do závěrečné čás-
ti letošního ročníku a Plesná se drží v popředí 
soutěže.

Ještě před prázdninami proběhla soutěž 
v nohejbalu na kurtech v Horní Lhotě. Vzhle-
dem k účasti všech 10 družstev a několika tříse-
tových zápasů se turnaj protáhl až k 15. hodině. 
Sportovní úroveň zápasů byla rozdílná, byly 
zde velmi kvalitní duely i utkání, kde rozho-
doval větší počet chyb než vlastní herní umění. 
Po dvou letech se na první místo vrátila Velká 
Polom. O umístění na 3. – 5. místě nakonec 
musela rozhodnout minitabulka vzájemných 
zápasů mezi Plesnou, Horní Lhotou a Těškovi-
cemi a nakonec i rozdíl míčů vyzněl nejlépe pro 
Plesnou, která hrála ve složení Radim Adámek, 
Tomáš Klos, Petr Langa a Vladimír Sobek.

Výsledky 7. soutěže - v nohejbalu:
  1. Velká Polom ................... 18 bodů
  2. Vřesina ............................ 16 bodů
  3. Plesná ......................... 12 bodů
  4. Horní Lhota .................... 12 bodů
  5. Těškovice ........................ 12 bodů
  6. Pustá Polom ....................   8 bodů
  7. Krásné Pole .....................  6 bodů
  8. Dobroslavice ..................   4 bodů

  9. Dolní Lhota ....................   2 bodů
10. Hlubočec .........................   0 bodů

Lukostřelbu uspořádala Velká Polom 10. září 
ve střelnici v Sýkorníku a zúčastnilo se 36 střel-
ců z 10 obcí. Počasí bylo výborné, atmosféra zá-
vodu perfektní a výkony střelců zaslouží uzná-
ní, hodně se jich oproti loňsku opět zlepšilo. Při 
kontrole výsledků vyhlášených přímo ve střel-
nici byla objevena chyba – měnilo se pořadí 
jednotlivců na 18. a 19. místě, kde lepší nástřel 
ve 2. směně měl Tomáš Lazecký. V celkovém 
pořadí na tom vydělala Plesná, která ve složení 
Jiří Chrobok, Tomáš Luzar, Michal Baier, Petr 
Košař pod vedením Zbyška Ciompy poskočila 
na čtvrté místo před Krásné Pole.

Výsledky 8. soutěže - v lukostřelbě:
  1. Dolní Lhota .................... 76 bodů
  2. Horní Lhota ................... 72 bodů
  3. Vřesina ............................ 62 bodů
  4. Plesná ......................... 41 bodů
  5. Krásné Pole .................... 40 bodů
  6. Velká Polom ................... 38 bodů
  7. Těškovice ........................ 36 bodů
  8. Pustá Polom .................... 31 bodů
  9. Hlubočec ......................... 26 bodů
10. Dobroslavice ................... 13 bodů

 Celkové výsledky obcí po 8. soutěži: 
(body celkem / body po odečtu dvou 
nejslabších disciplín)

  1. Vřesina ............................ 64/53
  2. Velká Polom ................... 51/43
  3. Krásné Pole .................... 47/42
  4. Plesná ......................... 47/42
  5. Horní Lhota .................... 47/42
  6. Dolní Lhota .................... 45/43
  7. Pustá Polom .................... 38/33
  8. Dobroslavice .................. 36/34
  9. Těškovice ........................ 36/32
10. Hlubočec ......................... 24/23

Jak je vidět, celkové prvenství si už Vřesina 
těžko nechá ujít, ale za ní je seřazeno pět obcí, 
které v upravené tabulce (odečet dvou nejhor-
ších výsledků) mají rozdíl jediného bodu! Tak-
že závěr soutěže bude hodně napínavý a Plesná 
má velkou šanci umístit se na stupních vítězů. 
Poslední tři soutěže budou uspořádány násle-
dovně: 1.10. cyklistika v rámci Plesenské stez-
ky, 5.11. střelba ze vzduchovky a 19.11. sálová 
kopaná. Veškeré výsledky všech soutěží najdete 
na www.volny.cz/sokol-plesna.

Ing. Vladimír Mach

tj soKoL PLEsná informuje

sportovní oddíly

V nové sezóně opět zahajují sportovní oddíly So-
kola Plesná. Jejich tréninky budou v tělocvičně DDM 
v Plesné následovně:

• úterý a čtvrtek odpoledne badminton;
• pátek večer sálová kopaná;
• neděle podvečer volejbal.

plesenská stezka

Sokol Plesná pořádá v sobotu 
1.10. už 19. ročník cyklistické-
ho závodu Plesenská stezka. 
Prezentace 7:00-9:30 na hřišti 
na Žižkově, start 10:00 v centru 
obce. Pojede se v 7 kategoriích 
mužských i ženských. Startovné 
100,-Kč, přilba povinná. První 
tři v každé kategorii obdrží hod-
notné ceny, všichni závodníci 

v cíli občerstvení. Závod sponzorují firmy ELVAC, SEP-systém, 
NARWALL, DUPLEX, CORRIGO, Cykloservis Binar, BRIGGS 
& STRATON, Hospůdka U Bzuka, Hospůdka U žáby.

poslední strana Plesa: plakát "Plesenská stezka" 

country bál

Sokol Plesná pořádá v sobotu 15. října 1. plesenský country 
bál v tělocvičně DDM od 19:30 hod. Vstupné 100,- Kč, návštěv-
níci v žánrovém oblečení dostanou poukázku na občerstvení. 
Výuka country tanců, žánrové soutěže, vyhodnocení nejlepšího 
oblečení, bohaté občerstvení.

Srdečně zvou pořadatelé.
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tRvaLá hRoZba  
na žižKově

13.9.2011 ve večerních hodinách došlo 
na Žižkově u zastávky autobusu opět – po koli-
káté již!!! – k nehodě, jejíž důsledek jasně vidíte 

na fotografii, naštěstí na zastávce nikdo nestál! 
Ale je jen otázka času, kdy na to opět doplatí 

někdo z obyvatel Žižkova. Jak dlouho se ještě 
bude čekat na vyřešení této křižovatky?

Šárka Hrdinová

dům dětí a mládeže, o.-Poruba, tělocvična v Plesné
RoZPis KRoužKů PLEsná 2011/2012

celoroční platba  800,- Kč za sportovní kroužek pro děti, keramika, jóga
1.000,- Kč cvičení pro ženy

(pokud budeš chodit např. 2x týdně na badminton, platba činí 1.600,- Kč)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zahájení v pondělí 19.9.2011, kroužek Gymbal – cvičení pro ženy začne v úterý 27.9.2011

Ahoj, a těšíme se na vaši účast, zaměstnanci DDM tělocvična Plesná.

Pondělí

900 - 1130 Rodiče s dětmi od 2 let Hana Gacková

1500 - 1630 Základy volejbalu 9-13 let Hana Gacková

1630- 1730 Volejbal 13-15 let Hana Gacková

1730 - 1900 Volejbal 15-19 let Hana Gacková

1430 - 1630 Keramika I Eva Urbančíková

1630 - 1830 Keramika II Eva Urbančíková

1900 - 2030 Fotbal, florbal 15-19 let Marek Jeník

Úterý

1500 - 1630 Florbal I začátečníci Marek Jeník

1630 - 1730 Fotbal začátečníci Marek Jeník

1730 - 1900 Badminton I 8-14 let Václav Chýla

1900 - 2030 Badminton II 14-19 let Václav Chýla

1730 - 2000 Gymball - cvičení pro ženy 15 let + dospělí Zdena Rašková

středa

1500 - 1700 Florbal II pokročilí Marek Jeník

1700 - 1800 Stolní tenis začátečníci Marek Jeník

1800 - 1900 Stolní tenis pokročilí Marek Jeník

1900 - 2030 Futsal 14-19 let Marek Jeník

čtvrtek

1600 - 1730 Cvičení pro děti 5-9 let Martin Lepík

1730 - 1900 Badminton I 8-14 let Václav Chýla

1900 - 2030 Badminton II 14-19 let Václav Chýla

1820 - 2000 Jóga Eva Tkáčová

Pátek
1510 - 1630 DDM basebal 8-15 let Ingrid Tabáčková

1700 - 1900 Hasiči děti Plesná Miloš Sobek
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Rady pro ženy od plesenské 
kosmetičky a vizážistky Leni Gavlas

tvaR obLičEjE a ÚčEsu

Módní trendy přichá-
zejí, oživí náš styl a zase 
prchají z přehlídkových 
mol, aby uvolnily místo 
novým nápadům. Ovšem 
bez ohledu na ně chce 
každá žena vypadat krás-
ně a pro okolí přitažlivě. 

Proto si pořizujeme nové barvy v šatníku, vy-
tváříme módní make up, zdokonalujeme svou 
celkovou image.

Každá z nás touží čas od času změnit také 
účes a nezřídka bývá inspirována právě mód-
ními trendy.

Pokud se tedy rozhodnete pro tuto změnu, 
požádejte svého kadeřníka, aby  přihlížel ne-
jen ke kvalitě vašich vlasů, ale také ke tvaru 
obličeje.

A při volbě módního účesu mějte na paměti 
těchto několik zásad:

kulatému obličeji nesluší kulaté tvary, ani 
náušnic nebo výstřihu, natož účesu. Takový 
obličej se snažte opticky prodloužit, proto se 
vyvarujte rovně střižené ofiny. Nežli příčné 
linie, volte raději svislé linie vlasů kolem obli-
čeje. Vhodné nejsou ani krátké kučeravé vlasy. 
Snažte se zvednout vlasy nahoru, popřípadě 
sčesat za uši, anebo zkuste účes asymetrický.

hranatému obličeji je třeba zjemnit hrany, 
buďto zvlněnými liniemi, nebo jednostrannou 
asymetrií. Málokdo má obličej hranatý úplně 
souměrně.

Příliš protáhlý obličej ještě více prodlouží 
svislé linie. V tomto případě raději nahraď-
te svislé linie příčnými, jako rovně střižená 
ofina, krátké mikádo těsně pod uši nebo po-
lodlouhé jemně kudrnaté vlasy.

Pro trojúhelníkový tvar obličeje je nej-
vhodnější polodlouhý zvlněný účes ve spod-
ních partiích obličeje. Není na místě vyčesávat 
vlasy nahoru.

Máte-li užší čelo a širší dolní čelist, po-
mohou vám svislé linie nebo vynesení širšího 
tvaru účesu v oblasti čela a horní poloviny ob-
ličeje.

No a pokud máte oválný obličej, jste napro-
sto ideální typ pro každý tvar účesu.

Mějte na zřeteli typ vaší osobnosti a kvalitu 
vlasů pro vytvoření nového účesu, abyste se 
v něm cítily naprosto skvěle....

Leni Gavlas 
www.art-image.cz

Nic nemáme proti pěší turistice, vždyť máme 
za svůj život nachozeny stovky a tisíce kilomet-
rů, také jízda autem nám vyhovuje, ale autobus 
s dobrým řidičem a čtyřmi desítkami sympatic-
kých přátel z klubu důchodců je rozhodně naše 
jednička. Můžeme si při jízdě poslechnout prů-
vodce, povídat si a třeba si i zazpívat. Podívejme 
se například na uplynulé měsíce letošního roku.

V dubnu jsme jeli autobusem do polského 
Zabielkowa nakupovat. Pěšky tam – to by snad 
trénovaní turisté zvládli, ale s nákupy zpět – to 
je nemyslitelné. Dvakrát jsme autobusem ces-
tovali do Maďarska: někteří už o Velikonocích, 
další autobus, plně obsazený seniory z Plesné, 
jel do Sárváru 16. a vrátil se 19. května. Teplými 
koupelemi zesláblá těla důchodců byla při ná-
vratu rozvezena téměř k vrátkům jednotlivých 
účastníků. To je pohodlí!

Někteří členové upozorňovali, že nemohou 
všichni jezdit do Maďarska, ať ze zdravotních 
nebo finančních důvodů. Na to výbor klubu re-
agoval a připravil pro členy dvě letní vycházky. 
Ukázalo se, že ani při těchto akcích se neobe-
jdeme bez dobrého kamaráda – autobusu. Pa-
nenky paní Klapuchové jsme už poznali na jed-

né z našich besed, tak jsme zamířili přímo 
do Muzea panenek v Dobroslavicích. Většina 
účastníků šla pěšky, ale počasí bylo zrána ne-
jisté, tak několik výletníků přijelo autobusem. 
Pěší procházku do Martinova nám zmařilo po-
časí; lilo jako z konve, a tak autobus dříve nebo 
později použili všichni. Doslova mezi kapkami 
jsme běželi od zastávky do restaurace. Tam 

jsme si pak pochutnali na tvarůžkách 
či hermelínu a pivu či, ti zásadovější , 
na nealku. Kdo kvůli vodě shůry zůstal 
doma, mohl jen litovat.

1. září jsme jeli na jednodenní vý-
let. Samozřejmě autobusem. V arbo-
retu v Novém Dvoru byla pěkná pří-
ležitost k procházce; slunce příjemně 
hřálo, stromy ještě nezasáhl blížící se 
podzim. Podívejte se na paní Jiřinu 
Kolářovou /1/, jak si to rázovala v čele 
skupiny! Se zájmem jsme si vyslechli 
výklad průvodkyně /2 – zleva p. Vese-
líková, Petkáčová, Švidrnochová, Šust-
ková, Hrubá, p. Palovský, p. Poštulko-

vá/ a po procházce jsme jeli do Raduně. Výstup 
k zámku byl náročnější, ale zvládli jsme ho, 
také prohlídku zámku a oranžerie. Navštívili 
jsme baziliku v Sudicích a usedli pak v rázovi-
té hospodě s minipivovarem v Rohově. A nejen 
usedli, také jsme snědli výborné grilované vep-
řové koleno, prohlédli si pivovárek, ochutnali 
pivo a někteří si koupili ve speciálních lahvích 
zásobu piva domů. S malou zastávkou na občer-
stvení ve Štítině jsme se vrátili do Plesné. Výlet 
se povedl, máme na co vzpomínat.

Vidíte, že náš kladný vztah k autobusům má 
své opodstatnění. Ať jezdí autobusy, ať jezdí bez 
nehod!

Za Klub důchodců v Plesné 
M. Wiedermanová

mámE Rádi autobus

foto /1/

foto /2/
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aneb sochařské sympozium počtvrté…
Vzpomínáte ješ-

tě na první sochař-
ské sympozium, 
které jsme v Plesné 
uspořádali v roce 
2005 při příležitosti 
jejího 750. výročí? 

Možná už se 
nám to z paměti vy-
trácí, ale sochy, kte-
ré v té době vznikly, 
pořád ještě v centru 
obce stojí a daly tak 
základ nynějšímu 

sochařskému parku, který dnes charakterizuje 
Plesnou široko daleko…

I letošní, už čtvrté sympozium je téměř mi-
nulostí, ale vzpomeňme ještě alespoň podle 
fotografií na dva červencové týdny, kdy se nad 
centrem Plesné rozléhal řev motorových pil 
a rachocení úhlových brusek. 

Patnáct sochařů zde zápolilo s tvrdým mate-
riálem, ať už šlo o masivní dubové kmeny, nebo 
o kamenné bloky jesenického mramoru. Nako-
nec lidská vůle, píle a um zvítězily a dobrou-
šené a dohlazené sochy mohly být představeny 
na vernisáži 24.7. veřejnosti.  Všichni tak mohli 
obdivovat nápady a porovnávat rozdíly v růz-
ných sochařských postupech a materiálech.

Nyní se sochy postupně instalují jak v našem 
parku, tak i v dalších čtvrtích Ostravy, takže se 
s nimi budeme ještě mnohokrát potkávat…

Všimli jste si jistě, že postupně přechá-
zíme od práce se dřevem k práci s kamenem. 
Pokud se ještě bude opět za dva roky sympo-
zium opakovat, chtěl bych už pracovat jenom 
s kamenem. Hlavním důvodem je samozřejmě 
trvanlivost materiálu, ale nahrává tomu i další 

situace, která v Ostravě nastala. Naše „dřevě-
né“ sympozium se vždy vzájemně doplňovalo 
s „kamenným“ sympoziem na Landeku. Jenže 
projekt těchto sympozií na Landeku už skončil 
a tamější sochařské zázemí se bude rušit. 

Takže naše sympozium v Plesné je nyní je-
dinou akcí tohoto druhu na Ostravsku a získává 
tak ještě více na významu jako důležitá meziná-
rodní kulturní událost.

Doufám, že na její další pokračování bude-
me mít v budoucnu opět dost sil i financí.  Letos 
se nám podařilo zajistit financování sympozia 
hlavně z Visegrádského fondu díky přeshranič-
ní spolupráci se Slovenskem, Polskem a Maďar-
skem, ale získali jsme i podporu MSK, Nadace 
Landek a Statutárního města Ostravy.  Samo-
zřejmě nejdůležitější je podpora našeho obvodu 
Plesná, i když ani ne tak finanční jako morální 
a organizač-
ní. Pomohlo 
nám i něko-
lik místních 
firem. Chci 
tak poděkovat 
všem, kdo se 
o konání sym-
pozia zaslou-
žili, hlavně 
panu starostovi 
Boch ňá kovi , 
který se velice 
aktivně zapo-
joval do veške-
rého dění oko-
lo sympozia. 

P o d r o b -
nosti o všech autorech a jejich dílech najdete 
i v katalogu, který je pro zájemce k dispozi-
ci jak na úřadě u paní tajemnice, tak i u mne 
v sídle o.s. Silvie na Žižkově. Další fotografie 
a informace jsou i na  internetových stránkách 

www.art-image.cz a www.plesna.cz .

Mgr. Antonín Gavlas, 
SILVIE - občanské sdružení 

pro podporu umění

mEZináRodní soChařsKé symPoZium 
PLEsná 2011

sochaŘská syMPozia 2007 - 2011 
Ve Vazbě na utVáŘení 

VeŘejného Prostoru centra 
Plesné

ing.arch. dušan rosypal

Městský obvod Ostrava Plesná může za-
ujmout něčím, co není k vidění snad v žád-
ném městě v České republice. I když nemá 
přirozeně historicky formováno náměstí nebo 
náves,  přesto je centrální část obce výjimečná 
svým duchovním a uměleckým pojetím ztvár-
nění tohoto prostoru.

Tento exponovaný prostor viditelný z obou 
příjezdů do obce, který v souvislosti se vzni-
kem promenádního prostoru s osazenými 
uměleckými díly, již několik let slouží jako 
spontánní centrum pro setkávání lidí a vy-
tváří tak přirozeně „KULTURNÍHO GENIA 
LOCI“ obce.

Pravidelně po jednotlivých sympoziích 
jsou sochy citlivě umisťovány do jednotlivých 
prostor, vytvářejících vyváženou celkovou 
uměleckou koncepci. Jsou umístěny v pes-
tré zeleni a vše je propojeno promenádním 
chodníkem se zasazenými žulovými milníky 
obce. Celá lokalita ve svahu je doplněna pest-
robarevně osázenými křovinami a vytváří tak 
útulný a příjemný promenádní prostor nejen 
pro obyvatele Plesné, ale i pro znalce umění 
z okolí.

Je to živý organismus, který pozitivně pů-
sobí podvědomě na každého z nás.
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sPoLEčEnsKá KRoniKa

Vážení spoluobčané,
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.

trocha vtipů 
  Z hospody vyšel opilý muž a vrávoral po ulici. Jeden 

občan se ptá: „Proč jdeš jednou nohou po chodní-
ku a druhou po silnici?“ Opilec se podívá na své 
nohy a říká: Díky Bohu, a já myslel, že kulhám“!

  Jdou dva kamarádi po chodníku, najednou se 
jeden příšerně lekne a zastaví se.  „C se stalo?“ 
ptá se kolega. „Ále, tamhle stojí moje žena a baví 
se s mou milenkou“. „No nazdar, právě jsem chtěl 
říct totéž!“

Bohumil Lehen

narození 2011
Červen:
 Gabriela Miháliková

Srpen:
 Oliver Färber
 Sára Färberová
 Nella Homzová

zemřelí 2011
Červenec:
 Arnošt Walder

Celkový počet obyvatel k 1.7.2011:
 1.349 (657 mužů a 692 žen)

jubilanti 2011

Říjen:
 Zdeňka Ondrušková
 Drahuše Popelková
 Anna Nováková

Listopad:
 Jarmila Trojanowská
 Gerhard Moravec
 Alena Klosová

terMín uzáVěrky Plesa:

uzávěrka dalšího čísla 
Plesa je 8. prosince 2011

sLovo REdaKční Rady PLEsa



PLEso září 201112

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

•  IČO: 00845451 • Registrační číslo: MK ČR E 15407
• Redakční rada - předseda: PhDr. Šárka Hrdinová, členové: Ing. Jan Bochňák, Zdeněk Kubín, Petr Peterek, Petr Synek.
• www.plesna.cz • e-mail: posta@plesna.mmo.cz • Grafické zpracování a tisk: COOC s.r.o., Přívozská 10, 702 00 Ostrava
• Místo vydání: Ostrava • ročník 15 • číslo 4 • Vydáno: 29. září 2011


