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Rada se od posledního vydání Plesa sešla 
celkem čtyřikrát a projednávala 29 programo-
vých bodů. Jednala zejména o:

- stanovení daně z nemovitostí; 
-  poskytnutí přípěvku mysliveckému sdru-

žení;
-  vyhlášení výběrového řízení a výběr firmy 

pro zhotovení stavebních úprav mateřské 
školy v Plesné;

-  získání dotace a zhotovení technické doku-
mentace na realizaci zahrady MŠ;

-  žádosti o koupi pozemků – jedná se o po-
zemky na Hrabku a Suchých Lukách. Tyto 

žádosti bude projednávat zastupitelstvo;
-  statutu informačního zpravodaje Pleso;
-  rozpočtovém opatření k rozpočtu MOb 

na rok 2012;
-  žádostech stavebníků o souhlas s přípojka-

mi, zřízení věcných břemen atd.;
- smlouvách o pronájmech hrobových míst;
-  návrhu závěrečného účtu, včetně vyjádření 

externího auditu – bez závad;
- přípravou zasedání zastupitelstva.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Co projednávala rada

V minulých číslech informačního zpravo-
daje Pleso jsme byli svědky různých článků, 
ve kterých se objevily mnohé útoky, také ne-
přesnosti,  což může být někdy úsměvné, mož-
ná až zábavné, ovšem k tomuto není informač-
ní zpravodaj opravdu určen.

Proto Rada MOb Plesná schválila tzv. 
Statut informačního zpravodaje Pleso, který 
vymezuje, k čemu je tento zpravodaj určen, 
jaké příspěvky zde mohou a jaké zde být zve-
řejněny nemohou, aby se ze zpravodaje ne-
stalo „kolbiště“ názorů, ale zůstal platformou 
pro uveřejňování seriozních informací o dění 
v městském obvodu.
Statut informačního zpravodaje Pleso

Pleso
-  Je informační, nezávislý, apolitický zpravo-

daj městského obvodu Plesná.
-  Není platformou pro uveřejňování politic-

kých názorů, rasistických článků, osobních 
invektiv vůči jednotlivcům a skupinám 
obyvatel.  Je místem pro seriózní informace 
o dění v MOb Plesná.

-  Není místem, ve kterém se prezentují poža-
davky na to, co by se mělo a nemělo, tyto je 
možno uplatnit na Úřadě MOb. 

-  Vydavatelem tohoto zpravodaje je Rada 
městského obvodu Plesná.

-  Tvorbu, přípravu zpravodaje organizuje Re-
dakční rada jmenovaná Radou MOb.

Z výše uvedených zásad v tomto informač-
ním zpravodaji nemohou a nebudou vycházet 
příspěvky, které svým obsahem budou:

-  Politické, tzn. budou vyjadřovat politické 
názory jednotlivce, skupin či politických 
stran, budou propagovat tu či onu politic-
kou orientaci.

-  Rasistické, anebo budou vyjadřovat nená-
vist vůči jiným skupinám lidí, národnostem 
atd.

-  Budou mít ve svém obsahu různé osobní 
útoky na jiné občany, na orgány obce, bu-
dou tak ve své podstatě šířit atmosféru ne-
návisti a konfrontace, budou urážlivé.

-    Budou anonymní, tzn. budou neidentifiko-
vatelné (špatná adresa, nečitelný podpis, 
zkreslené iniciály atd.). 

-  Budou v nesouladu s platnou legislativou, 
tzn. budou-li svým obsahem v rozporu 
s příslušným zákonem.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Statut Plesa

Z výstavy Antonína Gavlase.
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Snad všichni víme, že příjem tzv. daně z ne-
movitostí, kterou platí všichni majitelé domů, 

objektů, pozemků atd. je příjmem pro obec, 
v našem případě příjmem našeho obvodu. 
V současnosti činí tato daň cca 1 milión ko-
run. Tyto peníze je možno samozřejmě využít 
na údržbu, na chod městského obvodu atd. 

Samotná daň se násobí různými koeficien-
ty, to jistě nemusím připomínat, všichni jsme 
už nějaké to přiznání vyplnili. 

Vypočtená daň je násobena koeficientem 
místním – musí být v celé Ostravě stejný. Dnes 
je to koeficient 1. Dále se tato daň násobí  tzv. 
koeficientem velikostním, ten je určen záko-
nem pro Ostravu na 3,5 - ovšem zástupci sa-
mosprávy si jej mohou ve stanoveném rozsahu 
upravit nahoru i dolů. Tyto úpravy se mohou 
uskutečnit jedenkrát ročně. O všech těchto 
úpravách však s konečnou platností rozhoduje 
zastupitelstvo města. Přesto byla Rada obvodu 
dotázána, jak „přistoupí“ k možné úpravě daně 
z nemovitostí v našem obvodu. Rada se mož-
nostmi zvýšení, případně snížení samozřejmě 
vážně zabývala. Ano, daň z nemovitostí je 
příjmem městského obvodu, přesto by tento 
příjem nebyl zvýšen tak, aby zásadně navý-
šil rozpočet. Zde je nastaven městem špatný 
systém přidělování dotací jednotlivým obvo-
dům. Proto se již vedou jistá jednání, aby tyto 
disproporce byly odstraněny. Ale zpět k dani 
z nemovitostí. Rada MOb vážila i takové zále-
žitosti, že daň z nemovitostí byla již v nedávné 
době zvýšena (tzv. Janotův balíček) a opět se 
uvažuje na celostátní úrovni o změnách. Jistě 
vážným důvodem byla i vysoká finanční zátěž 
občanů v poslední době, a proto Rada doporu-
čila městu nezvýšit daně z nemovitostí na úze-
mí MOb Plesná. Protože stejný názor vyslovily 
i mnohé další obvody, zástupci města ozná-
mili, že daň z nemovitostí se na celoměstské 
úrovni zvyšovat nebude. 

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Daň 
z nemovitostí

Dlouhou dobu městské obvody volaly 
po obecně závazné vyhlášce na území měs-
ta Ostravy, která by omezila hlučnou činnost 
obyvatel ve stanovených časech. Po dlouhých 
„porodních“ bolestech je tato OZV vydána 
a nabyla účinnosti. Je v ní stanoven zákaz po-
užívání hlučných strojů, např. sekačky, pily, 
brusky atd., a to v době  od pondělí do soboty  
od 20.00 – 6.00 hod. a v neděli celý den i noc. 

Vyhláška obsahuje i možné sankce při porušo-
vání tohoto zákazu. Sankce samozřejmě může 
uplatnit městská policie. Taktéž věříme, že si 
tuto  vyhlášku vezmou k srdci i ti, kteří trpí 
neodolatelnou touhou rušit své sousedy hluč-
nou činností, a ve stanovenou dobu dopřejí klid 
svým spoluobčanům.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Obecně závazná vyhláška 
o omezení hluku

Koncem měsíce 
června dochází na ce-
loostravské úrovni 
ke změnám v jízdních 
řádech linek hromad-
né dopravy. K urči-
tým změnám dochází 
i u linky č. 51, a to 
zejména u brzkých 
ranních spojů a taktéž 

u některých poledních. Všechny změny byly 
provedeny na základě požadavků občanů. Proto 
Vám doporučuji seznámit se s těmito změna-
mi, aby nedošlo třeba k nepříjemným situacím. 
Bohužel některé úpravy jízdního řádu nebyly 

Dopravním podnikem akceptovány. Jedná se 
zejména o složitější úpravy některých spojů 
linky č. 51 ve vztahu k přípojům na lince č. 75 
Hlučín – Ostrava. Pokud by byly respektovány 
změny v návaznosti těchto linek, č. 75 měnit ne-
lze (požadavek Hlučína), došlo by k zásadnímu 
„rozhození“ jízdního řádu č. 51. Což by asi ne-
bylo dobré, protože jízdní řád č. 51 je dlouhodo-
bě vyladěn podle potřeb a požadavků občanů. 
A zcela na závěr ještě informace: od září by měl 
být zřízen další spoj linky č. 47, a to po 18.00 
hod. ve směru z Poruby do Plesné a následně 
zpět. To  je jistě pozitivní zpráva.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Jízdní řád MHD v Plesné

Stejně jako v minulých letech mám na Vás 
apel, prosbu o posečení trávy. Drtivá většina 

z vás má 
své pozem-
ky poseče-
ny a řádně 
u k l i zeny. 
Za to Vám 
patří jistě 
p o d ě k o -
vání. Jsou 
však i ta-

koví, kteří s posečením otálejí, anebo trvale ne-
sečou. Potom přerostlá tráva a plevel  ohrožuje 
okolní pozemky a sousedé v blízkém  i širokém 
okolí oprávněně poukazují na tento problém. 
Proto Vás ještě jednou chci požádat o posečení 
pozemků, aby nebyla dána příčina přestupku 
a také nebylo obtěžováno okolí, nebyly tak na-
rušovány sousedské vztahy, a vzniklá situace 
se pak nemusela řešit jinými prostředky.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Sečení trávy

Stejně jako jiná léta i letos poslední neděli 
v červenci (29.7.) oslavíme svátek sv. Jakuba 
staršího. Jistě se již mnozí na tuto pouť těší. Ano, 
už se hlásí mnozí stánkaři, jednáme o účasti 
provozovatelů kolotočů, aby si samozřejmě při-

šly na své i děti, 
které si jistě už 
dlouhou dobu 
odkládají své 
drobné do kasič-
ky právě na ko-
lotoče a jiné 
atrakce. Snad se 

tedy pouť vydaří, počasí bude hezké a pouti si 
užijeme. A jak budou probíhat oslavy v míst-
ním kostele?

Dle sdělení otce Jiřího Schreibera je pořad 
bohoslužeb následující:
  7.30 hod. ranní mše sv.
10.00 hod. velká mše sv.
Obě tyto mše sv. budou doprovázeny dechovou 

hudbou.
14.30 hod.  požehnání a rozloučení s poutníky.
Přeji hezký zážitek z této pouti.

Ing. Jan Bochňák, 
starosta

Oslava svátku sv. Jakuba
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Školní rok se pomalu chýlí ke konci, nastal 
čas výletů a dalších akcí pod širým nebem. 
Od konce dubna nám počasí přálo, vydáváme 
se proto pravidelně každý pátek na dopolední 
výlety do okolí Plesné. A pořád je co objevo-
vat. Děti pozorují živou i neživou přírodu, učí 
se poznávat stromy, keře a byliny a pojmenovat 
je, poslouchají zpěv ptáků a pohybují se na čer-
stvém vzduchu. To, že po procházce trochu bolí 
nohy, nikomu nevadí. Aspoň se odpoledne lépe 
odpočívá.

V květnu 
jsme navštívili 
zách ranářské 
centrum v Os-
travě. Děti 
se seznámily 
s technickým 
v y b a v e n í m , 
prohlédly si 
auta, helikopté-
ru i místnosti, 
kde záchranáři  
tráví čas, když 
jsou ve službě. 
Někteří si vy-
zkoušeli i no-
sítka a pojízdné 
křeslo pro pacienty. Odjížděli jsme s dalšími 
zajímavými poznatky.

Nejvíce se všichni těšili na výlet. Jako kaž-
dý rok se k nám přidalo i několik rodičů, kteří 
doprovázeli své děti. Naším cílem se pro letoš-
ní rok stala záchranná stanice pro volně žijící 
živočichy v Bartošovicích. Děti se dozvěděly, 
jaké nebezpečí hrozí zejména ptákům a jak se 
pak o ně lidé mohou postarat. Kromě různých 
sov, dravců a zpěvných ptáků jsme si prohlédli 
i hranostaje, želvy a čápy. Po skončení prohlíd-

ky jsme se autobusem přesunuli na pstruží far-
mu v Bělé.

Po výborné rajské polévce následovala 
prohlídka nádrží se pstruhy a také odpočinek 
na dekách a lavičkách. Počasí se  tvářilo celý 
den velmi vlídně, vraceli jsme se tedy z výletu 
spokojení a s novými pěknými zážitky.

Den dětí jsme oslavili tradičně na návštěvě 
u plesenských hasičů, kteří opět připravili pro 
děti pěkný program a balíčky dobrot. Děti ještě 

čeká sportovní 
den ve školce, 
kdy si vyzkou-
šejí různé dis-
ciplíny. 

No a na úpl-
ný konec roku 
chystáme jako 
vždy rozlou-
čení s dětmi, 
které půjdou 
po prázdni-
nách do ško-
ly. Na školní 
zahradě bude 
devět dětí pa-
sováno na ško-
láky. Posedíme 

společně s rodiči u táboráku  a ty nejodvážnější 
děti mohou ve školce přenocovat. Čeká na ně 
překvapení a noční vycházka.

Potom už se rozloučíme se školním rokem 
2011/2012. Přejeme všem dětem i jejich rodičům 
pěkné prázdniny a dovolené, krásně prožité léto 
bez úrazů a těm, kteří po prázdninách nastoupí 
do školy, hodně úspěchů a radosti z práce.

V. Macečková, 
ředitelka školy

V sobotu 2. června 2012 uspořádala kul-
turní, školská a sportovní komise MOb Plesná 
a TJ Sokol Plesná dětský sportovní den. Dopo-
ledne se na cestě mezi pískovnou a hájenkou 
uskutečnil závod na kolečkových bruslích. To-
hoto závodu se zúčastnilo celkem 11 závodníků 
(sedm dívek a čtyři chlapci), kteří byli rozděleni 
do dvou věkových kategorií.

Z děvčat se na 1. místech umístily Silvie Ro-
manová a Valerie Máchová, z chlapců Jan Jeřá-
bek a Petr Laňka.

Přestože déšť byl na spadnutí, uskutečnila 
se i odpolední část Dětského sportovního dne 
na hřišti na Žižkově.

Tam byly pro děti připraveny různé atrakce 
a soutěže za drobné odměny. Všichni si mohli 
zaskákat na trampolíně a využít malé doplňko-
vé soutěže jako běh v pytlích, chůzi na chůdách, 
obruče hulahop aj. Výkon Tadeáše Vydry v to-
čení kruhem byl všemi obdivován – vydržel bez 
přestávky točit obručí celých 60 minut a byl by 
i dále pokračoval, kdyby ho pořadatelé nechali.

Vlastního šestiboje se zúčastnilo celkem 40 
závodníků - chlapců i děvčat, kteří byli za své 
výkony odměněni diplomy a cenami. Na prv-
ních místech se ve svých kategoriích umístili:

Veronika Štefková, Barbora Kupková 
a Kristýna Jeřábková v kategorii děvčat a To-
máš Minarčík, Richard Václavek a Ondřej Tro-
jek v chlapcích.

Odpolední část zahájily svým krátkým vy-
stoupením děti MŠ Plesná a zpestřením bylo 
i vožení dětí na motorkách, s nimiž se úspěšně 
předvedli členové oddílu motorkářů TJ Sokol.

A jako každý rok i letos si nakonec všichni 
účastníci odnesli sladkou maličkost a opekli si 
párek na ohni zapáleném bez zápalek Jendou 
Schlossarkem. Děti byly seznámeny i s termí-
nem dalšího závodu na kolečkových bruslích, 
který se uskutečnil v neděli 17. června. 

Všem organizátorům z řad dospělých i mlá-
deže náleží jistě poděkování.

Jaromír Kňura

Blíží se konec školního roku...

Dětský sportovní den 2012

S nástupem tep-
lého letního počasí, 
které začalo v le-
tošním roce zase 
o něco dříve, na-
stává každoročně 

období spojené s nárazovými nárůsty odběrů 
vody a s tím související vznik problémů s kva-
litou dodávané pitné vody našim odběratelům. 
Nejčastější příčinou vzniku těchto problémů 
je napouštění bazénů z vodovodních přípo-
jek, a proto si dovolujeme apelovat na vlastníky 
bazénů, aby při napouštění dbali níže uvedené-
ho doporučení a minimalizovali tak nežádoucí 
rizika spočívající v napuštění bazénu vodou se 
zhoršenými senzorickými vlastnostmi v dů-
sledku skokových změn hydraulických poměrů 
ve vodovodní síti.

Bazény prostřednictvím vodovodní přípojky 
doporučujeme napouštět pomalu a mimo odbě-
rové špičky. Odběrovými špičkami rozumíme 
zpravidla odpolední a podvečerní hodiny nejen 
v pracovní dny, ale také o víkendech. Napouště-
ní bazénů je proto vhodné předem konzultovat 
s pracovníky centrálního dispečinku společ-
nosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. na te-
lefonním čísle 597 475 711 nebo 800 202 700, 
kde získáte pokyny, jak postupovat, aby nedo-
šlo k ohrožení tlaku a kvality vody.

Ostravské vodárny 
a kanalizace, a.s. 
informují

Ve dnech 14. až 16. červ-
na proběhl v mateřské školce 
již čtvrtý mini bazárek, kde 
bylo možné prodat nepotřeb-

né věcičky po dětech, ale i jiné koupit. Letos byl 
bazárek opět obohacen i o prodej nového oble-
čení pro děti. Z prodaného oblečení, z dobro-
volného vstupného a z prodeje nového oblečení 
se určitá finanční část věnovala mateřské škol-
ce. Tento finanční dar je použit pro potřeby dětí 
ve školce nebo k zaplacení nějaké akce pro děti, 
např. představení loutkového divadla. Bazárek 
bezplatně organizuje paní Marcela Pěchová, ne-
jen s organizací jí pomáhá paní Martina Ciom-
pová a další velice ochotné maminky, kterým 
bych chtěla za všechny poděkovat. Protože je 
stále o bazárek zájem, můžeme očekávat jeho 
pokračování a určitě další ochotné dobrovolni-
ce jsou vítány.

Martina Peterková

Během prázdnin (od 15.6.2012) je knihovna 
uzavřena. Zahájení provozu, pravděpodobně 
v září, bude oznámeno.

Šárka Hrdinová

Bazárek v plesenské 
mateřské školce

Knihovna oznamuje
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Hasiči soutěžili
V neděli 10.6. 2012 náš Sbor 

dobrovolných hasičů Plesná 
pořádal hasičskou soutěž mužů 
a žen O putovní pohár Memo-
riál Jaroslava Antoše.

Výsledky:
Muži
1. místo Svinov A ................16,83 vt
- Putovní pohár-
2. místo Plesná B ...............17,40 vt.
3. místo Plesná A ...............17,72 vt.
4. místo Michálkovice .........18,22 vt.
5. místo Děhylov .................18,50 vt.
Celkem se účastnilo 25 družstev mužů.

Ženy
1. místo Plesná ...................25,16 vt.
2. místo Mistřovice .............26,15 vt.
3. místo Muglinov ...............26,83 vt.
4. místo Michálkovice .........27,86 vt.
5. místo Třebovice ...............1,17 vt.
Celkem se účastnilo 10 družstev žen.

Především bych chtěla poděkovat všem zú-
častněným družstvům a občanům za fandění, 
i když se nám počasí moc nevydařilo a proprše-
lo téměř celou soutěž.

Za SDH jednatelka sboru 
Benková Jana

Dne 22. 4. 2012 se konal pietní akt u Pomní-
ku sovětských letců Ivana Petroviče Kiotova 
a Nikolaje Alexandroviče Komleva. Zahájily 
se tak již tradiční vzpomínkové akce, které se 
v Ostravě konají 
koncem dubna 
a připomínají 
její osvobození 
Rudou armádou 
v roce 1945. Pro 
ty, kteří o tomto 
pomníku ne-
vědí, uvádím, 
že se nachází 
v lese na roz-
hraní obcí 
Plesná, Velká 
Polom a Dobro-
slavice a pro zú-
častněné začíná 
cesta k pomníku na konečné autobusů na Nové 
Plesné. Toto setkání proběhlo v letošním roce 
již po osmé za velkého zájmu místních občanů 
i významných hostů, ke kterým nepochybně 
patřili: generální konzul Ruské federace v Brně 
pan Andrej Jevgenjevič Šaraškin, honorár-
ní konzul Ruské federace v Ostravě pan Aleš 
Zedník, starosta městského obvodu Plesná pan 
Jan Bochňák a v neposlední řadě také starost-
ka obce Velká Polom a poslankyně Parlamentu 
České republiky paní Ludmila Bubeníková.

S hlavním proslovem vystoupil předseda 
Městské rady Česko-ruské společnosti Ostra-
va pan Karel Šesták, který ve svém vystoupení 
upozornil, že i v dnešní době existuje mnoho 
ohnisek konfliktů a je vedena řada nespraved-

livých válek.
Po položení kytic a věnců následovala reci-

tace básně Barbara v podání žáka ZŠ ve Velké 
Polomi a čestná salva jednoho z vojáků, kteří 

se akce účastnili, 
ať už v dobových 
nebo dnešních 
uniformách a celé 
akci dodali určitý 
historický rámec: 
člověk je alespoň 
na chvíli schopen 
zapomenout na své 
každodenní útrapy 
a ve spojení s mís-
tem, kde se pomník 
nachází, se zastavit 
a uvědomit si, kolik 
jsme vojákům, kteří 
položili životy při 

našem osvobozování, dlužni.
Na závěr vystoupil pan generální konzul Ša-

raškin. Ve svém projevu mimo jiné ocenil úctu, 
se kterou se naši občané stavějí k památce hr-
dinných sovětských vojáků.

Pietní akt byl důstojným uctěním památ-
ky nejen dvou padlých sovětských pilotů, ale 
všech,  kteří položili své životy v boji se zrůd-
nou nacistickou ideologií a jejími vykonavateli.

Touto cestou si Vás dovoluji pozvat na další 
setkání u pomníku zase za rok. Samotné výročí 
připadá na 20.4., ale pietní akt je pořádán vždy 
v nejbližší nedělní odpoledne, aby bylo umož-
něno co nejširší veřejnosti navštívit toto památ-
né místo.

Jan Kotala

Pietní akt 
u Pomníku sovětských letců

Letošní, patnáctý ročník Májové Plesné se 
vydařil – jak programově, tak organizačně. 
Třicátý duben je vždy ve znamení posezení 
u cimbálu s ochutnávkou vín Stanislava Žůrka 
– a krásně vyzdobený sál tělocvičny byl ten-
tokrát plný, cimbálová muzika Jožky Severina 
dodala dobrou náladu všem.

Určitě přispělo i pěkné jarní počasí ke krás-
nému prvomájovému koncertu: do areálu před 
Domem dětí a mládeže přitáhl mnoho milov-
níků folkloru. 

Bylo z čeho vybírat – jak z repertoáru našich 
již známých souborů Salichovců, Vranovča-
nu, Kotku, ale i vynikajícího západočeského 
souboru Jiskra. Nechyběly samozřejmě, jako 
každoročně, děti – dětské soubory Hlubinka, 
Dětský soubor Heleny Salichové a nově Štvor-
lístok z Trenčianskej Turnej. Všechny děti nás 
přesvědčily, že se o budoucnost folkloru u nás 
nemusíme bát. Přestože nám do muziky i tan-
ce dvakrát jarně sprchlo – nikomu to neubralo 
na náladě a radosti z krásných písní a tanců. 
Vlastně Májové Plesné pršelo do budoucna 
štěstí.

Šárka Hrdinová

Ohlédnutí 
za Májovou Plesnou

PrázDninOvý PrOgrAM KuLturníHO CEntrA POruBA

28.	08.	Út	 10.00	 	Tvůrčí	dílna:	Žabky a žabáci
výroba dekorace k zavěšení

29.	08.	 St	 10.00	 	Tvůrčí	dílna:	veselý čmelák
výroba pokladničky

30.	08.	Čt	 10.00	 	Tvůrčí	dílna:	Kosí hodiny
výroba papírových hodin

Místo	konání:		Centrum volného času, Vietnamská 1541,	O.-Poruba
Vstup	zdarma.
Akce probíhají za finanční podpory statutárního města Ostravy.
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V minulém Plesu jsme zveřejnili pozvánku 
na výstavu našeho občana – Antonína Gavlase, 
kterého všichni známe jako zakladatele a orga-
nizátora mezinárodního 
sochařského sympozia 
v Plesné. Antonín Gavlas 
je znám ale nejen v Ples-
né, kulturní veřejnost 
o něm ví z desítek vý-
stav, jimiž se prezentoval 
v mnoha městech naší re-
publiky i v zahraničí.

Chtěla bych se podělit 
o dojmy z jeho posled-
ní výstavy, kterou jsme 
mohli navštívit v překrásné galerii Slezskoost-
ravské radnice od 10. května do 17. června.

Kdo vstoupil v těchto dnech do prostor ga-
lerie, ocitl se v nádherném snovém světě – hle-
dajícím a nalézajícím v nekonečných výšinách 
krásu v jednotě Země a kosmu. Krásu nevtíra-
vou, o to ale hlouběji pronikající do duše vní-
mavého diváka. Krásu, která povznáší a umož-

ňuje procítit a vstřebat harmonii, vznešenost, 
lásku i dobro vyzařující ze všech vystavova-
ných děl. Tento snový umělcův svět, vznášející 

se v životodárném svět-
le, se nám předestřel jak 
v obrazech malovaných 
starou technikou známou 
již z dob antiky, která vy-
užívá kvalit včelího vosku 
zachovávajícího i po sta-
letí barevnou svěžest, tak 
v mnoha dalších zajíma-
vých technikách, s nimiž 
tento všestranně nadaný 
umělec pracuje, jako jsou 

smalty, plastiky, fotografie, fotografické kolá-
že, digitální tisky, ale i díla sochařská či kera-
mika.

Jistě všichni, kteří výstavu navštívili, měli 
podobné zážitky jako já a nenechají si ujít i dal-
ší výstavy, které zajisté v budoucnu budou ná-
sledovat.

Šárka Hrdinová 

Levitace -
výstava Antonína gavlase U příležitosti oslav 20. vý-

ročí svého vzniku připravila 
Městská policie Ostrava pro ve-
řejnost prezentaci své činnosti 
spojenou s oceněním strážníků, 
kteří toto povolání vykonávají 

od počátků vzniku ostravské městské policie.

30. června 2012 se od 13:00 hod 
na Slezskoostravském hradě uskuteční

DEN S MĚSTSKOU POLICIÍ OSTRAVA

Pro návštěvníky budou připraveny ukázky 
činnosti včetně výcviku služebních koní, čin-
nosti kynologů-záchranářů, ukázky práce se 
služebními psy, nebude chybět předvedení vý-
stroje a výzbroje strážníků, včetně prezentace 
techniky využívané při výkonu služby.

Bohatý program bude připraven i pro děti, 
od nejrůznějších her a soutěží po karaoke. Zá-
jemci si také budou moci vyzkoušet, jak přes-
nou mají mušku na laserové střelnici. Na pro-
gramu pro děti se bude spolu se strážníky 
podílet také Středisko volného času Ostrčilova.

K vidění budou ukázky sokolnictví. Sou-
částí programu bude vystoupení Heidi Janků 
a skupiny Michal David Revival.

Oficiálním partnerem akce je rádio Čas.
Vstup na akci je volný!

Městská policie zve 
na prázdninové akce 
na dětské dopravní hřiště

Ve dnech 3. července, 2. srpna a 29. srpna 
zveme děti a širokou veřejnost na akce, které 
se budou konat na dětském dopravním hřiš-
ti na ulici Orebitské v Ostravě-Přívoze vždy 
od 13:00 do 18:30 hod.

Na tyto dny strážníci úseku prevence připra-
vují pro děti zajímavý program:

▪ procvičování znalostí ze zdravovědy;
▪ procvičování dopravních znalostí;
▪ procvičování jízdních dovedností.
Připravený program je vhodný pro děti 

ve věku od 3 do 15 let. Pro soutěžící jsou také 
připraveny drobné dárky.

Upozorňujeme, že v souladu s provozním 
řádem dopravního hřiště musí být děti ve věku 
3–6 let v doprovodu osoby starší 18 let. Dětem, 
které nemají vlastní kolo či jiný „dopravní pro-

středek“, zapůjčí-
me zdarma kola, 
koloběžky nebo 
odrážedla. Zapůj-
čujeme i bezpeč-
nostní přilby.

V případě ne-
příznivého počasí 
se akce nekonají!

Městská policie

Levitace, galerie Slezskoostravské radnice.

Z vernisáže 9. května 2012
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Aktiv BESIP a Dopravní inspektorát 
Městského ředitelství policie Ostrava připra-
vilo na polovinu roku 2012 preventivní akci 
„Tramvaj vs. chodec“. Preventivní akce rea-
guje na neklesající počty dopravních nehod 
mezi tramvajemi a chodci (zejména vyššího 
věku) na území Ostravy. Kampaň je připravena 
formou letáků, které vznikly také za přispění 
Záchranného týmu Českého červeného kříže 
Ostrava a společnosti Ostravské komunikace, 
a.s. a Dopravní podnik Ostrava, a.s.

V tramvajích budou umístěny tři druhy letá-
ků upozorňujících na jednoduché a jasné pravi-
dlo „Tramvaj má vždy přednost na přecho-
du pro chodce.“ Letáky budou dále umístěny 
v prostorách úřadů městských obvodů a zvláště 
jimi zřízenými domovy pro seniory. V elektro-
nické podobě budou letáky rozeslány i do škol-
ských zařízení. Protože se Ostrava stává mul-

tikulturním místem, je hlavní poselství letáků 
uvedeno i v anglickém a polském jazyce.

V roce 2009 dopravní policie řešila 3 006 
dopravních nehod (DN) na území okresu Os-
trava město, za rok 2010 to bylo 2 665 DN 
a za rok 2011 2 576 DN. Počet dopravních ne-
hod mezi tramvají a chodcem za poslední roky 
byl 18 (2009), 9 (2010) a 10 za rok 2011. Při 
těchto nehodách zemřel 1 člověk v roce 2009, 2 
lidé v roce 2010 a v roce 2011 už to byli 3 lidé.  
Ani v  jednom případě nedošlo k usmrcení oso-
by mladší 20 let.

Odborná veřejnost se domnívá, že přede-
vším u starších lidí stálé doznívá špatná in-
terpretace změny pravidla přednosti chodců 
na přechodech pro chodce z roku 2001. Jediné 
správné pravidlo je: „Tramvaj má vždy před-
nost na přechodu pro chodce.“ Dále také platí, 
že v případě přecházení tramvajové tratě, po-

kud do 50 metrů není přechod pro chodce, nad-
chod nebo podchod, musí dát chodec přednost 
tramvaji. Samozřejmostí je dodržování vý-
stražných tabulí s nápisy „Vstup na tramvajové 
těleso zakázán“. Zákonem  je také zakázáno 
překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vo-
zovce potažmo tramvajové trati.

Při pohybu v silničním provoze by lidé 
měli poněkud nechat stranou své starosti 
a více se soustředit na aktuální dění okolo 
sebe. Starší lidé by měli také přihlédnout 
ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu 
(snížená mobilita, zúžené periferní vidění, 
snížená schopnost sluchu) a raději se více-
krát před vstupem do vozovky rozhlédnout 
a rozmyslet si, nehrozí-li nějaké rychle se 
blížící nebezpečí. Smrt z důvodu nedodržení 
pravidla „Tramvaj má vždy přednost na pře-
chodu pro chodce.“ je opravdu zbytečná.

tramvaje a chodci

Kdo prochází nebo projíždí v okolí centra 
obce, jistě si všiml něčeho nového: malý do-
mek u cesty zve návštěvníky do nové hospůdky 
s příznačným názvem Plesenka. A kdo vejde 
dovnitř, uvítá ho příjemné prostředí i s výhle-
dem do zahrady, kde lze rovněž za pěkného 
počasí na letní terase i s pískovištěm pro děti 
posedět. Otevírací doba je pondělí až neděle 
od 16:00 hod. do 22:00 hod. Hosté si mohou 
vybrat ze tří druhů piv, nealko nápojů, kávu, 
čaj. A nabízejí i studenou kuchyni zaměřenou 
na zvěřinové speciality. Dokonce si můžeme 
objednat soukromé akce pro uzavřenou společ-
nost.

Je jistě dobré, že střed obce ožívá. Přejme si, 
aby Plesenka vzkvétala a byla plná hostů – jako 
její jmenovkyně plná vody.

Šárka Hrdinová

Máme za sebou dal-
ší ročník mezinárodního 
folklorního festivalu Májo-
vá Plesná.

Letos jsem se  účastnil 
téměř všech příprav a mu-
sím konstatovat, že to roz-
hodně nebylo

jednoduché. Stačila nepřítomnost jedné 
z  klíčových osob a my pak zjistili, co všechno 
je třeba zajistit, nakoupit, domluvit a nakonec 
vše během vlastního programu festivalu zvlád-
nout i organizačně. Proto bych rád touto cestou 
poděkoval všem, kteří se jak na přípravě, tak 
na vlastním průběhu celého festivalu podíleli. 
Nechci být konkrétní, určitě bych na někoho za-
pomněl. Děkuji tedy ještě jednou jednotlivcům, 
organizacím a také sponzorům.

Jan Čech,
místostarosta

Plesenka

Poděkování
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tJ Sokol Plesná 

17. ročník vesnických sportovních her - celoroční soutěž obcí
Čtvrtou soutěž 

VSH – turnaj v bad-
mintonu – upořádala 
tradičně Plesná a opět 
díky stávajícím i bý-
valým hráčům Soko-
la Plesná celý turnaj 
vyhrála. Soutěž byla 
perfektně připrave-
na a měla rychlý spád 

i pro neúčast tří obcí – Dobroslavic, Hlubočce 
a Těškovic. Dárkové koše pro vítěze věnoval 
Globus. Plesnou reprezentovali Václav a Jan 
Benbenkovi, Petr Kolář a Marek Václavík.

Výsledky soutěže badmintonu:
  1. Plesná
  2. Dolní Lhota
  3. Krásné Pole
  4. Vřesina
  5. Velká Polom
  6. Horní Lhota
  7. Pustá Polom

Pátá soutěž - v přespolním běhu v Těškovi-
cích přinesla Plesné nečekaný úspěch v podobě 
třetího místa v družstvech a třetího místa Jana 
Benbenka v jednotlivcích, což znamenalo cel-
kovou druhou příčku v průběžném hodnocení 
obcí!!! Plesnou reprezentovalo družstvo ve slo-
žení  Benbenek Jan (3.), Marek Václavík (18.), 
Václav Benbenek (19). Celkem běželo 28 běžců, 
nestartovaly Dobroslavice a Vřesina. Vyhrála 
opět Dolní Lhota a její běžec  Matěj Hrubý.

Výsledky obcí v přespolním běhu:
  1. Dolní Lhota
  2. Pustá Polom
  3. Plesná
  4. Horní Lhota

  5. Velká Polom
  6. Těškovice
  7. Krásné Pole
  8. Hlubočec

Šestou soutěží byl volejbal ve Vřesině. Nád-
herné počasí se hodilo spíše k opalování než 
k zápolení na kurtech. Turnaj měl vysokou úro-
veň, většina zápasů byla velmi vyrovnaná a roz-
hodovalo několik závěrečných míčů. Zvítězila 
Horní Lhota (loni osmá) a loňský vítěz Krásné 
Pole skončilo letos šesté. Plesná po dobrém vý-
konu, ale bez potřebného štěstí v koncovkách 
setů, skončila osmá a celkově spadla z druhého 
na páté místo. Naši obec reprezentovalo druž-
stvo ve složení Radim Adámek, David Brož, 
Luboš Mihálik, Jaromíra Miháliková, Marek 
Novák, Vendula Osmančíková, Vladimír Mach 
ml. a Jiří Schreiber.

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

Celkové výsledky obcí po 6. soutěži:
  1. Vřesina .............. 9+10+7+7+0+9 = 42 b.
  2. Velká Polom ........7+5+6+6+6+8 = 38 b.
  3. Dobroslavice ... 10+9+10+0+0+7 = 36 b.
  4. Krásné Pole ......... 8+8+3+8+4+5 = 36 b.
  5. Plesná ................ 6+0+8+10+8+3 = 35 b.
  6. Horní Lhota ........3+4+5+5+7+10 = 34 b.
  7. Dolní Lhota ....... 2+6+0+9+10+2 = 29 b.
  8. Pustá Polom ........ 0+0+4+4+9+6 = 23 b.

  9. Těškovice.............4+7+2+0+5+4 = 22 b.
10. Hlubočec ............ 5+3+9+0+3+0 = 20 b.

V konečném hodnocení se mažou nejhorší 
dva výsledky, podle tohoto pravidla po volejba-
lu byly první Dobroslavice (36 b.), druhá Vřesi-
na (35 b.) a třetí Plesná (32 b.).

Poslední (sedmou) soutěží před prázdninami 
byla soutěž v nohejbalu, která se konala v Horní 
Lhotě. V této soutěži jsme měli velké ambice, 
v minulosti jsme už několikrát stáli na stupních 
vítězů. Naše družstvo ve složení  Radim Adá-
mek, Tomáš Klos, Milan Novák a Marek Vajda  
s nehrajícím kapitánem Vladimírem Sobkem to 
dokázalo i tentokrát a skončilo na druhé příčce, 
když všechny soupeře porazilo 2:0 a jen s ví-
těznou Vřesinou prohrálo po velkém boji 1:2!!! 
V deštivém počasí jsme se tak vrátili ve Vesnic-
kých sportovních hrách zpět na celkově druhé 
místo! Soutěže se neúčastnil Hlubočec.

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

Celkové výsledky VSP po 7. soutěži:
                                  body/ body po odečtu 2 nejhorších výsledků

  1. Vřesina ........................................ 52 / 45
  2. Plesná .......................................... 44 / 41
  3. Krásné Pole ................................. 43 / 36
  4. Velká Polom ................................ 43 / 33
  5. Horní Lhota ................................. 42 / 35
  6. Dobroslavice ............................... 39 / 39
  7. Dolní Lhota ................................. 33 / 31
  8. Těškovice.....................................28 / 26
  9. Pustá Polom .................................25 / 25
10. Hlubočec .....................................20 / 20

Jak je vidět, po odečtu dvou nejhorších vý-
sledků je pořadí následující: 1. Vřesina, 2. 
Plesná a na třetím místě Dobroslavice.

Po prázdninách nás čekají střelba z luku, cyk-
lokros, střelba ze vzduchovky a sálová kopaná, 
takže věřme, že Plesná místo na stupních vítězů 
udrží.

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

Vladimír Mach
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Na konci nadmíru úspěšné sezony dosáhli 
hráči a hráčky Soko-
la Děhylov, v jejichž 
řadách jsou i plesen-
ští sportovci, dalších 
vynikajících úspěchů. 
Nejprve v květnu vy-
bojovaly starší žákyně 
Dominika Koblovská 
s Kristýnou Synkovou  
stříbrné medaile na Mi-
strovství České repub-
liky Sokolů, následně 
na mezinárodním tur-
naji Prague Open, kte-
rého se účastnili hráči 
z devíti evropských zemí, vybojovaly nejmladší 
žákyně Gabriela Štěpánová s Markétou Synko-

vou skvělé druhé místo v družstvech, když po-
stupně v turnaji mimo 
jiné vyřadily týmy 
z Estonska, Rumunska 
a Slovenska. Dalším 
výrazným úspěchem 
na tomto turnaji bylo 
třetí místo Gabriely  
Štěpánové v soutěži 
jednotlivců.

Na posledním tur-
naji sezony – Modřan-
ské minipálce, který 
se konal 2.6. v Praze 
a je turnajem pouze 
pro mladší a nejmladší 

žactvo, jsme o sobě dali také vědět. V kategorii 
nejmladších žákyň ročníku 2001 Gabriela Ště-

pánová  turnaj vyhrála, Markéta Synková byla 
druhá a poprvé se prosadili i naši kluci. Martin 
Ostárek, ročník 2003, pro něhož to byl vůbec 
první větší turnaj v kariéře, obsadil vynikající 
druhé místo. Na závěr ještě jedna dobrá zprá-
va pro naše příznivce: Markéta Synková, která 
má letos za sebou již čtyři reprezentační starty, 
byla komisí mládeže České asociace stolního 
tenisu nominována do výběru Evropy a zúčast-
ní se soustředění a turnaje světového výběru ta-
lentované mládeže ve dnech 10.-18.6. ve Švéd-
ském Falkenbergu.

I redakce Plesa děvčatům z Plesné blahopře-
je k dosaženým úspěchům!!!

FOTO: Výprava Sokola na Modřanské minipálce. 
Zezadu zleva hráči– Jakub Osmančík, Martin Ostárek, 
Karolína Synková, Gabriela Štěpánová, Markéta Synko-
vá a zepředu trenérský doprovod – Petr Synek, Kristýna 
Synková a Dominika Koblovská.

Úspěšný závěr sezony stolních tenistů Sokola Děhylov

Zájem o tělesnou kul-
turu, zejména u malých 
dětí není Čechům cizí – 
již Jan Amos Komenský 
upozorňoval ve svých 
spisech na význam her 
a tělesného cvičení 

od dětství – chápal „nesporný vliv tělesné vý-
chovy na mravní a duševní stránku člověka“.

Není proto těžké pochopit, že již v polovině 
19. století (dříve, než s olympijskou myšlenkou 
přišel P. Coubertin) se v Čechách angažují dva 
významní mužové – Miroslav Tyrš a Jindřich 
Fügner – jimž se myšlenka sportu a tělovýcho-
vy ve spojitosti s ideou osobní svobody člověka-
občana a sounáležitosti s obcí i zodpovědnosti 
za ni stala vzorem pro uskutečnění idejí sokol-
ského hnutí, které vykrystalizovaly v roce 1862  
založením „Pražského tělocvičného spolku“, 
o dva roky později přejmenovaného na Sokol. 
Je třeba jako spoluzakladatele jmenovat takové 
významné osobnosti, jako byli např. Jan Evan-
gelista Purkyně, bratři Grégrové, Vojta Náprs-
tek. Zaměření bylo všestranné – prostná a nářa-
ďová cvičení, skoky, zápas, později bylo přidáno 
veslování, plavání, střelba, šerm. Postupně byly 
zřizovány župní svazy zastřešující jednotlivé 
jednoty. Smyslem sokolské činnosti bylo nejen 
cvičení v sokolovnách, cvičení na sletech, ale 
i tzv. sokolské výlety (např. na Říp, na Křivo-
klát, do Posázaví), jejichž cílem kromě turistiky 
bylo také poznávání kulturních památek.

I když Tyrš i Fügner byli původem čeští 
Němci, nadchli se oba pro českou myšlenku 
a jejich základním cílem byl skutečný fyzický 
a morální růst českého národa. Označení Sokol 
se začalo užívat od roku 1864; inspirace přišla 
od Jihoslovanů, kteří „sokoly“ nazývali své hr-
diny: sokoli-dravci totiž představovali symbol 
síly, rychlosti, cti a čestného boje. Tehdy se také 

začal užívat pozdrav Nazdar – podle nápadu 
Josefa Baráka, významného redaktora a spiso-
vatele. Josef Mánes namaloval sokolský prapor, 
Jindřich Fügner navrhl sokolský kroj s typickou 
červenou garibaldiovskou košilí.

Nejdůležitější byl rozvoj sokolského hnutí 
po celé zemi. Houfně 
se začaly stavět tělo-
cvičny – sokolovny, vše 
ze sbírek a darů členů 
a příznivců, kterých 
stále přibývalo. První 
velká tělocvična v Pra-
ze (dnes Fügnerův sál) 
se také stala místem 
prvního sokolského 
maškarního bálu v roce 
1865, který dostal ná-
zev Šibřinky (od té 
doby tradičně užívaný).

Tehdy se také zro-
dila myšlenka sokol-
ských sletů, které za-
kladatelé považovali 
za mezinárodní slav-
nosti ducha i těla. Sám 
Miroslav Tyrš to poklá-
dal za vzkříšení olym-
pijských myšlenek.

První slet byl uspo-
řádán v roce 1882 
v Praze na Střeleckém 
ostrově: už tehdy prošel Prahou průvod 1600 
krojovaných Sokolů. Do roku 1920 se uskuteč-
nilo sedm sletů, na VII. slet v nově vybudované 
aréně pro 100 000 diváků přijel na koni prezi-
dent Masaryk.

V roce 1926 si Sokol pro pořádání sletů do-
končil nový, na dlouhou dobu největší stadion 
světa na Strahově.  

IX. slet v roce 1932 byl věnován stému vý-
ročí narození M. Tyrše – tehdy pochodovalo 
Prahou 104 000 Sokolů z celého světa, neboť 
sokolská myšlenka rychle zapouštěla kořeny 
i v jiných zemích po celém světě.

Manifestační vlastenecký charakter měl X. 
slet v roce 1938 – stal 
se národní demonstra-
cí proti nastupujícímu 
nacismu. 

Oba dva zakla-
datelé – Miroslav 
Tyrš i Jindřich Füg-
ner – vnesli do So-
kola demokratičnost 
a liberalismus, byli 
ovlivněni jak řeckou 
antickou filozofií, tak 
myšlenkami francouz-
ské revoluce, přičemž 
důsledně odmítali ne-
zdravý nacionalismus 
a vnášení politiky 
do života spolku.

Je proto pochopitel-
né, že jakákoli totalitní 
společnost usilovala 
o likvidaci Sokola: 
nacisté brzy po nástu-
pu zakázali Sokol, 
zabavili jeho majetek. 
Pronásledovali členy 

Sokola, kteří se  aktivně zapojili do protinacis-
tického odboje, takže byli jako jedni z prvních 
gestapem zatýkáni, popravováni a odvlékáni 
do koncentračních táborů. Z 12 000 perzekvo-
vaných členů Sokola se jich 3388 nedožilo kon-
ce války. Ale Sokol žil i v exilu – v jednotkách 
našich letců v RAF v Anglii i v jiných zemích.

Česká obec sokolská slaví 150 let 
od svého založení

Sokolský slet 1938

pokračování na straně 10
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Letos jsem se opět vydal na cestu, tentokrát 
za oceán. Vidět Severní Ameriku jsem toužil 
od doby, kdy jsem se začal učit, a to stále usilov-
něji, angličtinu, což bylo v mých dvaceti letech. 
Ale toto přání patřilo dlouho jen do říše snů... 
Takže až letos, kdy už několik let je možno si 
cestu do USA vyřídit během pár minut z domo-
va sedě u počítače, jsem si jako dárek ke svým 
sedmdesátinám nadělil tuto výpravu. Chtěl 
jsem poznat co největší část země, tedy nejlé-
pe se vydat ze západu na východ (nebo opačně, 
což by ale bylo proti převládajícímu směru vě-
tru) a k tomu se nabízí historická silnice Route 
66. Kopíruje trasu, kterou postupovali na západ 
a na níž bojovali s Indiány první osadníci, pře-
vážně z Anglie. Pak tam byla položena i první 
transkontinentální neboli pacifická železnice. 
Po první světové válce pak byla vybudována 
silnice s pevným povrchem, mnohde sloužícím 
dodnes, po které proudily na západ v tehdejších 
levných fordkách davy přistěhovalců prcha-
jících z poválečné Evropy za prací do Nového  
Světa.

V šedesátých letech už přestala vyhovovat 
moderním požadavkům automobilové dopravy 
a byla vyřazena z oficiální sítě silnic. Zůstala 
však „matkou silnic“ a je jednou z hlavních 
památek Spojených států. Dnes slouží moto-
rizovaným turistům, hlavně na motocyklech 

a někdy i na kolech 
(ale nikoho takového 
jsem nepotkal) k po-
znávání takzvaných 
„Plání“ nebo také 
Středozápadu, což 
jsou státy ve vnitro-
zemí, z nichž jsem 
projel těmi jižněji le-
žícími. 

Route 66 začíná 
v Los Angeles a kon-
čí v Chicagu. Když 
ale již budu na pobře-
ží Tichého oceánu, 
nemohl jsem přece 

nenavštívit San Francisco s jeho proslulým 
mostem Golden Gate Bridge a historickou, stále 
provozovanou „cable car“ – tramvají taženou 
lanem ukrytým mezi kolejemi pod vozovkou, 
bez něhož by tramvaj nebyla schopna překonat 
kopce města.

Druhého dubna jsem tedy na letišti v Praze 
odbavil nadrozměrnou krabici s rozebraným 
kolem a usedl do letadla společnosti DELTA 
mířícího do New Yorku. Tam jsem hladce pro-
šel imigrační kontrolou, která u všech pasažérů 
bez rozdílů přece jen budí určitý respekt a nejis-
totu. Nikdo např. nefotografuje možná sto met-
rů dlouhou „optimistickou“ fresku z americké-
ho života, i když se fotografuje stále a všechno. 
Orientace na obrovském Kennedyho letišti je 
dokonalá, ačkoliv se musí mezi terminály pře-
jíždět vláčkem a putovat po pojízdných chodní-
cích, to vše s krabicí s kolem, kterou jsem na let 
do San Francisca musel znovu odbavit. Po třech 
hodinách usedám do letadla do San Francisca.

Do města přilétám před půlnocí, ale protože 
mám již z domova objednaný penzion Amster-
dam – což mi značně zjednodušilo odbavení 
v N.Y., jelikož se do deklarace musí vyplnit 
místo pobytu po příletu a imigrační úředník se 
na to rovněž ptá – využívám sběrné nákladní 
taxi, které mne doveze až ke dveřím penzionu. 

Venku na schodech plno omladiny, odnášejí mi 
bednu s kolem a už jsem na pokoji - s dalšími 
třemi mladíky, přítomen je jen mladý hovorný 
Španěl Viktor, zbývající dva jsou Američa-
né, ale ty jsem moc nepoznal, protože v noci 
někde pařili a ve dne spali a stěží pozdravili. 
A na podlaze byl nesmírný nepořádek, hlavně 
hromady různých svršků. Své věci jsem nacpal 
do jedné ze čtyř malých skříněk, na kterou jsem 
si v recepci koupil visací zámek.
3. 4. 2012

Ráno jdu do suterénu na snídani. Je tam 
k dispozici kukuřičná kaše, která se sběračkou 
nalije na naprosto nepřipalující pánev a na ply-
novém obrovském sporáku se upeče omeleta. 
Na ni se pak nalije javorový sirup. To vše je 
v ceně ubytování, další vylepšení je již indivi-
duální záležitostí. Co si kdo uvaří, pak konzu-
muje buď v malé jídelničce, nebo na uzavřeném 
dvorku {patiu) s podlahou z fošen, kde mám 
i přimknuté kolo. I když tam nesvítí slunce, je 
tam tak kolem 10 stupňů. V průběhu snídaňové 
doby se postupně hromadí obrovský nepořádek. 
Kuchyňku však španělsky mluvící personál 
po desáté hodině vzorně uklidil, takže ta ranní 
hrůza zmizela. Hosté jsou asi zvyklí, že to vždy 
někdo udělá. Pytlíky čaje LIPTON, cukr, sirup, 
kapsle s džemy a sporák na uvaření vody jsou 
k dispozici celý den i večer.

V suterénu je rovněž několik volně přístup-
ných počítačů připojených na internet.

Bydlí tady hlavně mladí cizinci. Např. dva 
mladí belgičtí novináři, putující za reportážemi 
po  Severní Americe. Když jsem skládal kolo, 
přisedli a bavili jsme se např. o našich návště-
vách Belgie a studiu naší dcery na valonské 
univerzitě v Lovani, což je nechalo chladný-
mi, a tak jsem se jich zeptal, proč se nemohou 
s těmi Valony domluvit. Je to prý těžké, jsou 
územně moc promíchaní. Pak jsme se dostali 
k cyklistice, znají našeho cyklokrosaře Štybara, 
dokonce i křestním jménem. Sami se však toho, 
co mne čeká, děsí. 

Čtrnáct dnů po závodech 
na kolečkových bruslích 
v rámci Dětského dne uspo-
řádala TJ Sokol ještě jeden 
závod – tentokrát na suché 
a delší trati u hájenky. Děti 

závodily ve všech čtyřech kategoriích a lze 
si jen přát, aby na příštích závodech si jízdu 
na kolečkových bruslích přišlo vyzkoušet ještě 
více dětí.

Miroslav Hrdina

závody na kolečkových 
bruslích

Nejtěžší zkouška čekala Sokol po roce 1948 
– ze sdružení bylo vyloučeno 11000 členů, čin-
nost tělocvičné jednoty omezena  tzv. sjedno-
cením s ostatními tělovýchovnými spolky. Po-
slední manifestací proti nesvobodě se stal XI. 
Všesokolský slet v roce 1948, na více než 40 let 
poslední, jehož se zúčastnilo 118 000 cvičenců. 
Vše vyvrcholilo velkolepým pochodem Prahou, 
který se stal demonstrací proti nastupujícímu 
režimu, proti nesvobodě (je příznačné, že již 
z průvodu byli někteří činovníci Sokola zatče-
ni). Definitivně byl Sokol zrušen v roce 1953.

Sokolské aktivity pokračovaly velmi inten-

zivně v exilu v zahraničních jednotách. V cizi-
ně se také pořádaly sokolské slety, první v roce 
1962 ve Vídni, poslední v roce 1990 v Paříži, 
kam již mohla přijet delegace nově obnove-
né České obce sokolské. Dnes má Česká obec 
sokolská zhruba 1100 jednot a 190 000 členů. 
A letos, v roce 150. výročí své existence, se 
uskuteční XV. Všesokolský slet.

Na závěr lze jen připomenout, že Tělocvičná 
jednota Sokol Plesná byla založena v lednu roku 
1914.

Šárka Hrdinová 

Česká obec sokolská... 
pokračování ze strany 9

na kole po route 66
napříč Amerikou – 1.

pokračování na straně 11
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Vydávám se pěšky do centra města s čínskou 
čtvrtí, zašel jsem do knihkupectví LIGHTS, kde 
působil v 60. letech minulého století světozná-
mý básník Ferlinghetti s beatniky. Opravdovým 
unikátem jsou již zmíněné dvě linky starých 
tramvají – lanovek. Lano trvale se pohybující 
ve škvíře mezi kolejemi není vidět, jen trvale 
hučí a chrastí. Tramvaj se na ně nějak připne. 

Ve skvěle vybaveném cykloobchodě jsem 
si koupil novou pumpičku, kovovou, s krátkou 
tuhou hadičkou k našroubování na oba druhy 
ventilku {žádné nastrkávání a přidržování}, 
protože moje stará plastová pumpa již nebyla 
schopna kolo nafoukat.

Koupil jsem si krájený židovský žitný chleba 
{světlý, měkký}, cibuli, pivo a půlkilové balení 
kozího sýru, skvělý, jako tučný tvaroh, vůbec 
není cítit, budu to mít na dvě snídaně a dvě ve-
čeře, k tomu rajčata. Protože tu příšernou ku-
kuřičnou placku bez chuti a zápachu už nemu-
sím, i když lidem bez chuťových buněk zřejmě 
chutná.

4. 4. 2012
Opět svítí slunko, přestože je po ránu ještě 

dost chladno.  
Dnes jsem vyjel na kole směr GOLDEN 

GATE BRIDGE. Je to od hostelu asi 10 km, ale 
ta nádhera, když člověk vidí něco, co si dopo-

sud jen představuje jako něco nedosažitelného. 
Most je k výročí svého postavení v rekonstruk-
ci, pro cyklisty a chodce je otevřena jedna stra-
na. Lidí plno. Pak jsem si na kole projel město, 
hlavně GOLDEN GATE PARK, obrovský park, 
spíše lesopark s jezery, vodopádem, různými 
travnatými hřišti, nádhernými golfovými are-
ály, obrovskými piniemi, muzeem. Vyjel jsem 
až na pláži u Pacifiku. Nejjemnější písek v sil-
ném větru šlehal do obličeje, k vodě to z nábřeží 
bylo asi 100 m, nechtěl jsem tam nechávat kolo, 
i když mne to táhlo si aspoň smočit nohy. Slun-
ce sice svítilo, ale s goretexovou bundou a dvě-
ma mikinami a kapucí pod přilbou mi bylo tak 
akorát. Se spaním ve stanu to bude zajímavé. 

(Ale v Golanech v Izraeli byla také zima, déšť 
a ještě kolem miny!) Přesto se po pláži u vody 
procházelo dost lidí a po hladině surfovali otu-
žilci tažení drakem. Pacifik je krásný, jsou tam 
i docela vysoké vlny. Ve špičkovém provozu 
jsem pak projížděl městem. Jsou tu jen samé 
kopce, někde tak prudké, že místo chodníků 
jsou schody. Jako by se k sobě natlačilo nejméně 
deset plesenských Žižkovů, jenže většinou del-
ších a někdy i strmějších.  Ale na kole ty kopce 
docela snadno zvládám, kolo jezdí neuvěřitel-
ně lehce, asi hlavně díky kvalitním plášťům. 
Rovněž jsem tentokrát nepodcenil přípravu: 
vyměnil jsem většinu pohyblivých součástek, 
nic neklepe ani neskřípe. A navíc cítím, že mi 
to po ranním kozím sýru pojede. Už mám i mo-
bil (nejlevnější, za 10 $) s americkou frekvencí, 
tedy i americkým číslem, protože naše karta 
v něm nefunguje. SMS do Evropy stojí 0,25 $. 
Zato delší příchozí SMS je rozsekána na 3 až 
4 zprávy a za každou strženo z kreditu 0,20 $. 
Večer někdo klepe na dveře, za nimi baculatá 
usměvavá blondýnka a ať moc a moc vyřídím 
Viktorovi její pozdravy od Iny, že odjíždí, 
zkrátka velmi emocionální. Po pár větách pře-
šla do ruštiny, asi ve mně poznala bratra Slo-
vana, a její emocionalita mi byla jasná. Viktor 
pak na můj vzkaz jen reagoval, že to stejně byla 
"crazy girl".

Všude se platí kartou, ale Maestro ze spo-
řitelny stroje odmítají. Ještě že mám další dvě 
embasované {VISA a MASTER} a kreditku 
CETELEM {pro nejhorší případ}.
5. 4. 2012

Ráno opouštím San Francisco. Pokud se to-
tiž někde moc usadím, těžko se mi odjíždí. Vý-
jezd z města je hororový. Poté, co jsem projel 
městečkem Twin Peaks, jsem se dostal na vý-
padovku, ale ta se později změnila ve freeway, 
což je dálnice, na kterou cyklisté nesmí. Ti mo-
hou jen na highway, což je čtyřproudovka s dost 
širokými krajnicemi. Nakonec cesta skončila 
v nějaké horské vesnici. Naštěstí tam šerif prá-
vě pokutoval nějakou řidičku, tak jsem se na něj 
obrátil. Přikázal mi poodstoupit před jeho auto 
a po chvíli přišel. Rozložili jsme na kapotu auta 
moji mapu USA, ve které se sice moc nevyznal, 
zato pomocí svého displeje mi svérázným způ-
sobem nakreslil na tři papírky dalších asi 30 km. 
A bylo to přesně tak. Profesionál ! Tak jsem se 
dostal na pobřežní dálnici č.1, která vede po ce-
lém tichomořském pobřeží USA.

Jede se skvěle, s mírným větrem v zádech, 
žádné velké kopce, a pokud jsou, tak pak ná-
sledoval dlouhý rychlý sjezd bez brzdění. 
Takže jsem najel přes 50 km, ale po průjezdu 
prázdným (do sezóny je ještě daleko) přímoř-
ským letoviskem už následovala úplná pustina. 
Po pravé straně stále hučel Pacifik, vlevo kopce. 
Rozhlížím se po nějakém noclehu. Nakonec se 
vlevo objevuje farma s reklamou na ubytování, 
ale nebyl tam majitel, ale jen indián,  který mne 
poslal do asi 300 m vzdálené další farmy. Bylo 
to vlastně westernové městečko s kostelíkem 
a obrovským saloonem (hospoda v městečku 

na Divokém Západě) s parádní bryčkou upro-
střed, mnoha zrcadly a pohovkou s kožešina-
mi, na které jsem pak spal. Kolem nechyběly 
ani další budovy známé z westernů. Nikdo ni-
kde, ale to už přijíždí auto, kterému jsem ihned 
s úsměvem vyrazil v ústrety, aby náhodou 
na mne někdo nespustil palbu jako na vetřelce. 
Byl to majitel, strašně ustaraný, že by mi rád 
vyhověl, ale vykázal mi jen místo v takové díl-
ně bez dveří a s betonovou podlahou, na kterou 
jsem položil alespoň tabuli dřevotřísky. Byl tam 
děsný průvan a zima. Ale po chvíli asi ke mně 
pojal důvěru, přišel znovu a nabídl mi přespání 
v saloonu na gauči. I když se tam netopilo, bylo 
tam jak v ráji. Musel jsem ho však několikrát 
ujistit, že nekouřím a ani nebudu rozdělávat 
oheň. Ale bohatými lustry jsem mohl svítit jak 
libo. Městečko pronajímá  k pořádání svateb 
apod. 
6. 4. 2012

Ráno přijel jiný člověk, vytáhl trialové kolo 
a předváděl mi své kousky a já jsem ho fotil. 
Velmi přátelský, probrali jsme i hokej a Jágra.  
Pak jsem pokračoval rychle podél moře do San-
ta Cruz. S obědem v japonské suši restauraci. 
Předtím jsem si nechal popsat cestu do Los An-
geles a spočítal, že po pobřežní silnici to bude 
ještě kolem 600 km, rozhodl jsem se tedy jet ze 
Santa Cruz do LA autobusem Greyhound. Prio-
ritou totiž je Route 66, pro zajížďku k Pacifiku 
jsem se rozhodl, jen abych viděl San Francisco 
a projel si alespoň kousek pacifického pobřeží. 
A zpáteční letenku mám na 15.5. z Chicaga, což 
není zas tak moc času.  Na autobusovém nádra-
ží byl vypsán odjezd 23.55. Času dost. V po-
kladně na Greyhound nikdo, jízdenky se kupují 
předem přes počítač nebo za vyšší cenu přímo 
u řidiče, ale to jsem nevěděl. A zřízenec z měst-
ských autobusů, se kterým jsem se docela spřá-
telil, mi zjistil telefonicky vše potřebné, i to, že 
musím mít kolo v obalu nebo krabici. Tak jsem 
ihned fičel asi 3 km do nového cykloobchodu,  
kde jsem předtím kupoval dvě montpáky. Bylo 
sice už po 19. hodině a zavřeno, ale personál byl 
ještě uvnitř a svítili, takže mladá prodavačka 
mi otevřela a s nebývalou ochotou mi bednu 
donesla. Uvázal jsem si ji na rameno a jel zpět. 
Cestou se mne dvě řidičky z okénka auta pta-
ly, zda nechci odvézt bednu autem. (S takovou 
ochotou jsem se pak setkával po celou cestu.) 
Na nádraží jsem kolo trochu rozmontoval a sba-
lil. Jak jsem čekal, ochladilo se a musel jsem 
se více obléknout. Mezitím přijel Greyhound 
jedoucí opačným směrem. Udělal jsem pár kro-
ků k řidiči, který nakládal zavazadla, abych se 
ujistil, že to ještě není můj autobus, a když jsem 
se vrátil ke svým věcem zpět, kufřík, který 
jsem sundal z řídítek, chyběl. Byl v něm foťák 
(i když už fixloval, měl už něco za sebou, ale 
byly na něm snímky mostu Golden Gate!), pak 
počítač na kolo, také starý, kleštičky, ale nové 
světlo, zpětné zrcátko (moc se neosvědčilo, auto 
bylo vidět, teprve když bylo 10 m za mnou), zá-
mek na kolo, ale nová skvělá pumpička (i když 
trochu těžší) z Frisca a nový americký mobil. 
Takže jsem do Greyhoundu nenastupoval v pří-
liš skvělé náladě. Celkem jsem po pacifickém 
pobřeží najel 200 km. 

Miroslav Hrdina

na kole po route 66... 

Provoz na Golden Gate Bridge, San Francisco.
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Tento kurz organizuje Po-
licie české republiky zejména 
pro děti, které jednou týdně 
po dobu dvou měsíců dochá-
zejí do sportovního policejní-
ho areálu na kurz KUZMA. 

Mladí psovodi se pod odborným vedením 
zkušených služebních psovodů učí zvládat 
svého čtyřnohého miláčka. K nejčastějším 
problémům patří to, že pes nepřibíhá na přivo-
lání, je agresivní, doma poslouchá a venku ne. 

V kurzu se účast-
níci naučí, jak 
dávat správné po-
vely, jak pracovat 
s hlasem, jak po-
chválit svého psa, 
ale zejména se 
naučí dodržování 
důslednosti při 
výcviku. Ovlada-
telnost psa si děti 
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Slovo redakční rady Plesa

Kuzma - Kurz zodpovědného majitele 
městského psa má již svou tradici

Vážení spoluobčané,
Pleso vychází pětkrát do roka, zhruba 

s dvouměsíčním odstupem tak, aby se v něm 
odrazily nejdůležitější události života Plesné 
v průběhu celého roku. Byli bychom rádi, kdy-
by sami občané více přispívali do Plesa. Bude-
me proto v každém čísle uveřejňovat uzávěrku 
následujícího vydání Plesa, abyste měli dosta-
tek 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:
Šárka 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.
Uzávěrka dalšího čísla Plesa je 13. 9. 2012

  V hotelu Paříž zvoní telefon. Barman zvedne slu-
chátko a v telefonu se ozve: Paříž?
Barman odpoví: „Pařím“.
  V sobotu jsme byli s manželkou na reprezentačním 

plese“. „A jaké tam měly dámy toalety?“
Obyčejné, vykachlíčkované.

Bohumil Lehen

vtiPy

tErMín uzávĚrKy PLESA

Uzávěrka dalšího čísla 
Plesa je 13. září 2012

Informace majitelům psů: v sobotu 8. září 
2012 proběhne před hasičskou zbrojnicí očko-
vání psů.

informace z úřadu

upevní i na kynologických překážkách. Není 
výjimkou, že „kuzmáci“ v rámci jednotlivých 
lekcí vyrážejí přímo do terénu, kde trénují 
různé situace (společné přecházení po přecho-
du pro chodce, reakce na různé městské zvu-

ky – tramvaj, vozidlo 
apod.) Instruktorům 
jsou nápomocni i asis-
tenti – absolventi z mi-
nulých kurzů. Nováč-
kům pomohou překonat 
prvotní ostych v řešení 
jejich konkrétních pro-
blémů či oslovení poli-
cejních instruktorů.  

Na Dni Policie, který 
se konal dne 23. června 

2012 na Slezskoostravském hradě, účastníci 
kurzu vystoupili společně se služebními ky-
nology a navštívili pracoviště pachové iden-
tifikace. První setkání zakončil instruktor 
Lukáš Šesták ukázkou poslušnosti svého psa 
Emana, která vzbudila velký ohlas u přihlí-
žejících. Další kurz ostravští policisté budou 
realizovat v termínu od 5. 9. 2012 do 31. 10. 
2012, ve kterém jsou zatím ještě volná místa. 
Přihlášku a bližší informace najdete na www.
policie.cz (sekce Krajské ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje) nebo na www.kuz-
ma.wbs.cz což jsou webové stránky, které za-
ložili účastníci kurzu.


